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Francis Joseph kardinal Spellman, 1889-1967 # # 1* 
Ärkebiskop av New York City, 1939-1967 

Kardinal av New York City, 1946-1967; med tillnamnet ”Kardinal krig” 
Ökänd sodomit- och pedofilkung av New York City 

Utbildad av jesuitorden vid Fordham University i New York City 
Ytterligare utbildad vid ordens amerikanska kollegium i Rom 

Överhuvud för de amerikanska grenarna av: columbusriddarna 
Suveräna militära malteserorden 

Islamiskt shriner skotska ritens frimureri och 
33:e gradens skotska ritens frimureri 

Yale University-baserade Scull and Bones-orden 
”Militär kyrkoherde” för USA:s väpnade styrkor 

Samordnare för påve Pius XII:s nazistiska ”vatikanska råttlinjer” in i Amerika 
Hjärnan bakom mordet på president John F. Kennedy 

The Cardinal Spellman Story, Robert I. Gannon, S.J., (Garden City, NY: Doubleday & Company, Inc., 1962).
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President John F. Kennedy och Jackie Kennedy, 1962 # # 2* 
Här ser vi presidenten lämna jesuitordens Sankt Franciskus Xaviers kyrka i Hyannis 
efter att ha gått i mässan. Amerikas statsöverhuvud tillbringade helgen på familjens 
sommarhem i närbelägna Hyannis Port. Längst till höger är säkerhetstjänsteman Roy 
Kellerman, som skulle komma att väljas till samordnare för Säkerhetstjänstens 
mördargäng medan det utförde sin ”exekutiva åtgärd” i Dallas den 22 november 1963. 
Presidenten, en riddare av Columbus och son till en av Francis kardinal Spellmans 
mäktigaste malteserriddare – Joseph P. Kennedy – utbildades vid Harvard University, 
med dess starka jesuitnärvaro, medan Jackie födde JFK, d.y., på Georgetown 
University Hospital. Med hjälp av maffian, hade orden installerat sin förste irländske 
romersk-katolik på den amerikanska presidentposten. Men John F. Kennedy 
opponerade sig mot Roms påvlige caesars världsliga makt genom att vägra att 
genomdriva påvens anspråk på att styra över alla regeringar i världen. Kennedy 
försökte bryta styrkan i den svarte påvens fortsättning av ordens nazistiska SS – 
Centrala underrättelsetjänsten; attackerade ordens Riksbank genom att låta trycka 
”USA-sedlar” i stället för ”riksbankssedlar;” försökte sätta stopp för kardinal 
Spellmans krig i Vietnam; försökte återlämna Kuba till den exil-kubanska 
befolkningen i Miami via en fullfjädrad militär invasion av ön den 1 december 1963; 
och försökte sätta stopp för Roms kalla krig genom vilket orden skapade fascism i 
USA. Av dessa skäl och mer, utförde jesuitorden kallt sitt kungamördande 
”århundradets brott.” 
Boston Record American, måndag, 16 juli 1962, s. 26.
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Riddare av Malta (SMOM), Alexander M. Haig, d.y., 1981 # # 3* 
Enligt Arts and Entertainments 1989 års video, The Men Who Killed Kennedy: The 
Coverup, bidrog öv.löjtn. Alexander M. Haig (1963) till mörkläggningen – den stora 
jesuitiska mörkläggningen – av Kennedymordet. För sin lydnad befordrades han senare 
till generals rang och utsågs därefter till befälhavare för NATO i Europa. Som ett 
resultat av sin ständiga lydnad till den svarte påven, den påvlige caesaren och 
ärkebiskopen av New York, utnämndes Haig till utrikesminister under honoräre 
shriner och riddare av Malta president Ronald Reagan 1981. Med stöd av tidigare 
Kentucky-senator John Sherman Cooper som hade varit medlem av jesuitutbildade, 
högtstående frimurare och president Lyndon Johnsons Warrenkommission under 
övervakning av 33:e gradens frimurare överdomare Earl Warren, ser vi medlem av 
Utrikespolitiska rådet och riddare av Malta Alexander Haig svara på frågor under 
sina förhör inför utnämningen. Till höger sitter SMOM/CFR-medlem Joseph A. 
Califano, d.y.; till vänster sitter hans fru, dam av Malta Pat Haig; och strax bakom 
honom sitter hans yngre bror i prästkrage, riddare av Malta Francis R. Haig, J.S. – 
jesuiten bakom Watergateskandalen och avsättandet av president Richard M. Nixon! 
Caveat: Realism, Reagan, and Foreign Policy, Alexander M. Haig, Jr., (New York: Macmillan Publishing Company, 
1984).
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Nätverk av mördare 1963 # # 4* 
Francis kardinal Spellmans amerikanska malteserriddare 

Illustrationsförteckning på motstående sida 

1. Francis kardinal Spellman 
Ärkebiskop av NY, riddare av Columbus
”Militär kyrkoherde,” USA:s styrkor
Rådgivare, USA:s gren av SMOM 

7. John A. McCone 
Senaste atomenergikommissionär 
Direktör, CIA
Riddare av Malta
 

13. Cartha D. DeLoach 
Biträdande direktör, FBI
Stödjer Warrenkommissionens mörkning
Riddare av Malta

2. Jean-Baptiste Janssens 
Ordensgeneral för Jesu sällskap 
”Den svarte påven” 

3. Thomas K. Gorman

8. James Jesus Angleton
Kontraspionaget, CIA
Riddare av Malta 

9. J. Peter Grace, d.y.

14. Presidentkandidaterna 
Kennedy och Nixon med Spellman 
Riddare av Columbus Alfred E. Smiths 
minnesbankett, 
Astoria Hotel, New York, 1960

Romersk-katolsk biskop av Dallas 
Riddare av Malta

CIA, internationell industriman 
USA:s överhuvud, malteserriddarna 15. Lee A. Iacocca 

Direktör, Dearborn Division
4. Clare Boothe Luce
CIA, ambassadör i Italien
Dam av Malta 

10. J. Peter Grace, d.y.
CIA, internationell industriman 
USA:s överhuvud, malteserriddarna

Ford Motor Company 
Riddare av Malta

5. John F. Kennedy 
 
11. Clay L. Shaw  

 
16. Det stora jesuitiska sigillet

Riddare av Columbus, ambassadörsson,
 OSS/CIA-officer Joseph P. Kennedy, 
Spellman viktigaste riddare av Malta 

6. Henry R. Luce 

CIA, internationell industriman 
Kontraktsanställd, CIA
Riddare av Malta

12. William F. Buckley, d.y.

Formgivet av Ignatius Loyola 
666, matematisk summa av 36 uddar
Möjligen ”vilddjurets märke”

17. Åttauddigt malteserkors
Jesuitisk coadjutor, officer, CIA
Mediemogul, Time, Life
Hemlighöll Zapruderfilmen
Scull and Bones-, CFR-medlem
Riddare av Malta

Jesuitisk coadjutor, officer, CIA
Värd, Firing Line
Ägare, National Review
Scull and Bones-, CFR-medlem
Riddare av Malta

Buret av medeltida johanniterriddare
under de påvliga korstågen
Nationell symbol, Militära
Malteserodens suveräna stat
Huvudkontor: Rom, Italien
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Francis kardinal Spellmans nätverk av mördare, 1963 # # 5* 
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Jesuiternas absolutistiska påvliga maximer

1. Det finns bara en högsta auktoritet i världen, och det är påven. 
2. Gud har till påven överlämnat makten att härska över himmel och jord, därför 

måste vi vara lydiga mot honom med risk för fördömelse. 
3. All rätt och makt finns i hans bröst. 
4. Ingen lag kan stiftas för att binda kristna, utom genom påvens myndighet, som 

israeliterna sedan gammalt inte fått någon utom genom Moses. 
5. Evangeliet skulle inte vara evangeliet, om påven inte hade godkänt det. 
6. Påven kan ta ifrån var människa dess rätt, och ge den till en annan. 
7. Påven kan göra vad som helst, över all rätt, mot all rätt och utan all rätt. 
8. Om Kristus befaller en sak, och påven en annan sak, skall påven snarare följas 

än Jesus Kristus. 
9. Påvens dekreterande brev skall tas emot och högaktas lika giltigt som Guds ord 

eller den Heliga skrift. 
10. Det är helgerån att ifrågasätta påven agerande, och han är förbannad av Gud 

som bryter mot påvens kritik. 
11. Om påven bekräftar det vara svart, som våra ögon bedömer vara vitt, borde vi 

också då förklara, att det är svart, med risk för våra själars fördömelse. 
12. Påven ensam har styret och makten i hela världen i det världsliga liksom i det 

andliga, och kan därför avsätta kejsare och kungar, och får förfoga över deras 
välden som han anser vara lämpligt. 

13. Om påven avsätter en kung och ger hans rike till en annan, och folket inte 
erkänner honom, får påven tillsätta honom med vapenmakt, eftersom han är 
domare i allt och i Guds ställe på jorden. 

14. Att inte tro att påven kan avsätta kungar är att vara förbannad för kätteri, och 
det med rätta. 

15. Kristus hade inte gjort klokt om han inte till påven hade överlämnat makten att 
avsätta kungar. 

16. Om en kung skulle förklaras vara en kättare eller gynnare av kätteri får han 
avsättas. 

17. Om påven förklarar en kung för kättare, har han ingen rätt till sitt rike, och 
påven får avsätta honom. 

18. Påven kan ge människor frihet att antingen välja eller ta sig nya herrar, på detta 
sätt håller de alla kungar och furstar i sin lydnad och underkastelse till påven. 

19. Alla protestanter är kättare, och därför borde de dödas. 
20. Det är bättre och säkrare att knyta allianser och vänskapsband med 

[muslimska] turkar, [kommunistiska] otrogna, eller [talmudiska och anti-
torahiska, sionistiska] judar, än med [reformationsbibeltroende] kätterska 
protestanter [och baptister], eftersom de kan dra in oss i deras nymodigheters 
fel. {1}
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Innan vi börjar, för detta arbete är i första hand ett angrepp mot Jesu sällskaps 
maximer och resulterande skändliga handlingar inklusive mordet på president John F. 
Kennedy, ansågs det nödvändigt att ta itu med ett särskilt avsnitt i Skriften som så 
förtjusande förvrängts av helvetets härskaror. Det är det ökända: 
                                                                                        

”Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon 
slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom.” 

– Matteus 5:39 
      

Den här versen är utan tvekan Satans favorit! För Djävulen har tagit dessa den 
ofelbare och syndfrie herren Jesu Kristi välsignade ord UR SITT SAMMANHANG och 
använt dem som en FÖREVÄNDNING för att neutralisera Kristi kropp i dess påbjudna 
motstånd mot påvedömets onda världsliga makt under de senaste tvåhundra åren. Ja, 
gudsmännen har blivit dörmattor åt Djävulen, vår mandom våldsamt kastrerad av den Onde 
som förvränger den Heliga skrift för sina egna syften. Vi är inte längre tappra hingstar, utan 
lugnande valacker, förhindrade att föröka oss ”efter vår typ,” vi sprider inte längre Guds 
ords ”utsäde” – reformationsbibeln för engelsktalande människor, Kung Jakobs 
auktoriserade version av Bibeln från 1611 med dess underliggande och ofelbara hebreiska 
och grekiska texter! Vi är urartade söner till ädla förfäder!
      

Insupna med ”arminianismens suveräna drog,” har vi sänkt oss till att kalla Rom en 
”kristen kyrka.” Efter att ha attackerats av ”modern till skökorna och skändligheterna på 
jorden,” har vi vänt andra kinden till gång på gång, slag efter slag – som vi främjat den 
jesuitiska empiriska strävan – ”ad majorem Dei gloriam,” till Guds större ära! Genom att 
förleda de troende till icke-motstånd mot regeringsframkallade orättvisor och mord, föddes 
den vita protestantiska och baptistiska ”tysta majoriteten” – särskilt här i Nordamerika. Den 
svarte påvens blodiga och fortlöpande motreformations stridsrops korsfarande för 
störtandet av vår reformationsbibelbaserade, historiskt sett reformerta tro runtom i de 
protestantiska västerländska nationerna har tagit bort själva grunden för den konstitutionella, 
begränsade regering som föddes som resultat av denna protestantiska reformation. 
Förledda bort från de bevisade nådeläror som legat till grund för motstånd mot absolutistisk 
jesuitisk tyranni, är de en gång ”kämpande kalvinisterna” numera utdöda. Rom styr dagen 
med sina avfälliga protestantiska och baptistiska arminianska döttrar, utan och inom 
världskyrkorådet och nationella kyrkorådet. Från och med detta ögonblick i historien, 
behöver ”jordens stormän” (styrda av Roms jesuitinkräktade påvedöme) bara rensa upp de 
återstående oroshärdarna av lydigt bibliskt motstånd för att fullkomna den påvliga 
dominansen över alla nationer. Denna upprensande militära manöver kommer att inledas 
efter den svarte påvens nuvarande USA-ledda korståg i Mellanöstern – utlovat att väcka en 
enad muslimska värld mot ”den store Satan.” Rom har faktiskt under århundraden 
betraktat det protestantiska västerlandet som ”den store Satan,” som hon nu dragit sitt 
muslimska ”kyrkans svärd” mot. 



10                                                                                                      Vatikanska Lönnmördare 

Om den nytestamentliga kyrkans icke-förhandlingsbara föreläggande att stå emot det 
onda i varje område av livet, läser vi: 
                                                                       

”Underordna er därför Gud. Stå emot Djävulen, så skall han fly bort från er.” 
Jakob 4:7
                                                                       

Dessuton ges den nytestamentligt troende, snarare än att vända på kinden när han drabbas av 
onda mäns ord eller handling, denna parameter under nåd: 

”Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.”       
Romarbrevet 12:18 

Vår slutliga vägledande passage är denna uppmaning: 

”Vaka, stå fasta i tron. Var manliga och starka.” 
I Korintierbrevet 16:13 

Därför står vi nytestamentligt troende på den uppståndne, Guds son inte under hans 
befallning att vända kinden till vem som helst som skulle angripa vår person, vår familj, vårt 
samhälle eller vår nation, varken i ord eller handling. Snarare skall vi i ord och handling: stå 
emot alla former av det onda, som de alltid direkt kommer från djävulen, direkt eller 
indirekt; leva i fred med alla människor så mycket som möjligt; och med manlig fasthet, att 
vara starka i katastrofens stund, stå fasta i tron, samlade med en militär hållning. Aldrig, 
aldrig, aldrig, blir vi befallna att vända andra kinden till det onda under detta ”uppdrag som 
Gud i sin nåd gav” (Ef. 3:2). 

Med insikt om att det finns olika uppdrag av Gud som bevisas av olika befallningar 
till människor som lever under flera bestämda tidsperioder kallade ”tidsåldrar,” kan vi 
förstå den uppenbara motsättningen mellan hans befallning att vända kinden och, så långt 
det är möjligt, hålla fred med alla människor. När Kristus kom för att ”bekräfta löftena till  
fäderna” (Rom. 15: 8), predikade han ”kungarikets evangelium” för Israels nation. 
Messias manade till nationell ånger efter vilken han skulle upprätta det davidiska 
kungariket på jorden som lovat till David (II Sam. 7:16), en världsregering sittande i 
Jerusalem (Jes. 2:2-4), varefter Jesus Kristus sedan skall ges ”hans fader Davids tron,” 
för att därefter ”vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få 
något slut” (Luk 1:32-33). Före Israels nationella ånger, som Kristus först predikade för 
den hebreiska nationen och INTE FÖR KYRKAN (som skapades först tre år senare), var 
befallningen att vända andra kinden till. Det davidiska kungariket var ”förhanden” och 
Messias Jesus var på väg att straffa all laglöshet och kriminalitet efter hans älskade Israels 
förväntade ånger. Erbjudandet om riket gjordes i god tro; Messias var på väg att härska över 
jorden från Sions höjd, ”vår Guds stad” (Ps. 48:2). 



Titelsida, upphovsrätt, mördare & maximer                                                               11

Men det hände sig att Israel inte skulle ångra sig. Erbjudendet var äkta, giltigförklarat 
av Messias’ många spektakulära mirakel, men han föraktas och överges av människorna. 
Efter kungens ankomst i Jerusalem på en åsninnas föl som förutsagt av profeten (Sak. 9:9), 
sörjde Kristus djupt. Bittert gråtande, talade han om de många gånger han skulle ha samlat 
in Israels utstötta i det utlovade davidiska kungariket, ”men ni ville inte” (Matt. 23:37). 
Hans dom över den generationen är tydlig: ”Se, ert hus kommer att stå öde” (Matt. 23:38). 
Och därefter, är hans budskap ett avvisande av nationen och förstörelsen av Jerusalem med 
dess andra tempel. Efter förändringen av hans budskap kom en förändring av befallningar 
till hans lärjungar. De skulle inte längre vända andra kinden till; kungariket hade nu tagits 
från hans generation och skulle ges till en annan generation av judar som bodde i ett 
framtida befolkat Jerusalem (Sak. 12:10, 14:4-9). Under tiden skulle en tidsålder invigas 
som aldrig omtalats av Moses och profeterna. Den skulle, ironiskt nog, kallas ”den 
nuvarande onda tidsåldern” (Gal. 1:4). Det ”himmelska kungariket” skulle upphöra att 
predikas till en framtida period av nationell dom kallad ”en tid av nöd för Jakob” (Jer. 30:7); 
”Guds nåderika evangelium” (Apg 20:24) som erbjöd frälsning till både jude och icke-jude 
skulle nu predikas i hela världen (Rom. 1:14). 

I väntan på denna klimatförändring för ekonomin i Israel och på så sätt alla icke-
judiska nationer, gjorde Kristus Jesus följande betydelsefulla uttalande till sina judiska 
lärjungar. Hans befallningar under hans förkunnelse om erbjudandet av det davidiska 
kungariket till Israel står i opposition till hans nya befallning under förkunnelsen av Guds 
nåderika evangelium som nu predikas för alla nationer (Matt. 28:19-20):

”’När jag sände er utan börs, utan lädersäck och sandaler, saknade ni då något?’ 
De svarade: ’Nej, inget.’ 
’Men nu’, sa han, ’skall den som har en börs ta den med sig, och likaså den som 
har en lädersäck. Och den som inte har något svärd skall sälja sin mantel och 
köpa sig ett svärd.
För jag säger er att på mig måste det ord uppfyllas som står skrivet: Han blev 
räknad bland förbrytare. Ja, det ordet om mig blir nu uppfyllt.’
De sa: ’Herre, här är två svärd.’ Han svarade dem: ’Det räcker.’ ”

Lukas 22:35-38 

(Senare lät Kristus Petrus ta ett av dessa svärd till Getsemane vilket anger att ett personligt  
svärd skulle behövas för självförsvar mot kriminella laglösa efter Herrens död, begravning 
och uppståndelse. Petrus använder detta svärd olagligt mot Israels regeringsmakt, som han 
hugger av höger öra på översteprästens tjänare. Men Petrus kritiseras av Kristus i 
Matteusevangeliet ensamt, med tanke på varningen att om han griper till svärdet olagligt 
mot de regeringsmakter som bestämts av Gud för att ta livet av Kristus som profeterat i 
skrifterna, så kommer han att förgås av 
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den bestämda maktens svärd (Matt. 26:52). Ändå fördömer den rene och stabile Guds son 
ingenstans den lagliga användningen av det personliga svärd mot det onda i denna onda 
tidsålder – under förkunnelsen av Guds nåderika evangelium i Kristus.) 

Frågan är nu, hur utnyttjar gudsmannen sin lagliga användning av svärdet mot elaka 
och blodtörstiga, anti-kristna regeringsmakter utan att ådraga sig Guds dom vid bibliskt sett 
principiellt motstånd mot det onda? Det är just denna fråga kalvinisterna framgångsrikt 
besvarat vilket framgår av deras många militära segrar där de brukat ”rättvisans svärd.” I 
vetskap om att Gud inrättade folklig regering för att straffa det onda och belöna det goda 
(Första Mosebok 9:6; Romarbrevet 13:3-5) får en regering, när den upphör med sin 
bestämda funktion och upplöses i institutionell ondska, stås emot, som gudsmannen skulle 
stå emot alla andra onda väsen. Det motståndet skall invigas och genomföras med hjälp av 
en annan lagligt utnämnd regering i motstånd mot det tyranni han motsätter sig. Det 
motståndet måste föras av en samling människor, med andra bibeltroende gudsmän, som 
bekämpar det papistiska tyranniet av ett skäl – religonsfrihet! Det är skälet till att den 
holländske Vilhelm I av Oranien drog tillbaka sin lojalitet från Spaniens kung Filip II:s 
jesuitiska tyranni, utkämpade ett blodigt krig och slutligen blev den holländska republikens 
fader – och religionsfrihetens! Det är skälet till att Cromwells engelska parlament drog 
tillbaka sin lojalitet från kung Karl I, utkämpade ett krig och därmed etablerade det 
brittiska samväldet. Det är skälet till att George Washingtons amerikanska kolonier drog 
tillbaka sin lojalitet från kung George III, utkämpade ännu en av försynen välsignad 
revolution och grundade de amerikanska förenta staternas federala republik. Den 
uppståndne, Guds son ingrep under alla tre rättfärdiga revolutioner beordrade i lydnad till 
Guds ords maximer – inklusive det gudomliga inrättandet av folklig regering. 

Sorgligt nog, har denna sanning nästan gått förlorad under de senaste två 
århundradena. Vi kalvinister har av frimureriet förts bakom ljuset till att tro att utkämpande 
av rättfärdiga, bibliskt-lagliga revolutioner mot detta påvliga politiska tyranni som 
upprätthåller denne Antikrists i Roms världsliga makt är en synd som skall ångras; att vår 
enda gottgörelse görs med penna och papper; och att vi i slutändan måste ”vända andra 
kinden till.” Därför drog vi amerikaner aldrig våra rättvisans svärd när Rom tog vårt land 
redan 1900; när vi belastades med de tio programpunkterna i den svarte påvens 
Kommunistiska manifest; när vi användes för att krossa det protestantiska preussiska andra 
rike via första världskriget; när vi såg presidenterna Woodrow Wilson och Warren Harding 
ge mer än 150 miljoner dollar till Roms bolsjeviker; när vi finansierade påvens tredje rike 
och sedan krossde en generation av det tyskta folket; när vi såg vårt Utrikesdepartement 
rädda flyktiga nazister via påvens vatikanska råttlinjer; och när vi såg vår flotta ge Kina till 
påvens kommunistiska inkvisition. Ja, dagen har kommit att inte längre vända kinden utan 
att ta till våra rättvisans svärd! De skall dras på lagligt sätt, gemensamt och i lydnad till 
Guds ord! 
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Ett privat brev till läsaren 

Käre sanningssökare, 

Efter att ha uppmanats av mina konstruktivt kritiska vänner att rättfärdiga varför jag 
skrev Vatikanska Lönnmördare: ”Sårad hemma hos mina vänner,” har följande skrivits 
för er mina amerikanska landsmän och utländska vänner. 

Jag påbörjade detta projekt, kulmen på nästan tjugofem år av forskning och 
skrivande, efter att ha blivit känslomässigt sårad av tre stora orättvisor. Den första var det 
avsiktliga och vilseledande angreppet på Kung Jakobs auktoriserade version av den 
engelska bibeln, och i synnerhet dess underliggande grekiska text, som är grunden för den 
protestantiska reformationen, den moderna tidsåldern och västerländska civilisationen, 
inklusive rätten till samvetsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. Den andra var mordet på en 
man jag alltid har fått lära mig att älska och respektera som våra förenta staters frälsare, 
president Abraham Lincoln. Den tredje inträffade när jag gick i den offentliga skolans fjärde 
klass. Med levande minnen kommer jag ihåg mordet på president John F. Kennedy, min 
gråtande lärare, fröken Beals som jag älskade, och min förtvivlade gitarrlärare, Dan Boyd, 
som, när han fick höra av mig om Jack Baths dödsfall i Vietnam, lät mig gå tidigt från min 
lektion och grät bittert. Jack var inte bara en studiekamrat utan var också min simlärare på 
det lokala KFUM. Med gitarr i hand, minns jag att jag stod utanför i San Francisco-vikens 
kalla vind den dagen i väntan på att min mamma skulle hämta mig i sin bil medan jag tänkte 
för mig själv: ”Jag kommer att finna sanningen en dag, för Lyndon Johnson ser ut som en 
lögnare.” Följande sidor beskriver vad jag har upptäckt under årens lopp. 

Denna tredje upplaga är litet mer komplett och mycket mer noggrann. Inga slutsatser 
har dock ändrats. En mängd kritiker, både vänliga och fientliga, har bidragit till att göra den 
överlägsen den första och den andra, för vilket jag ödmjukt tackar dem alla. Som min 
himmelske fader sände en lysande ex-muslim för att hjälpa mig utveckla vissa viktiga 
punkter i den första utgåvan, så sände han också flera unika individer till att ytterligare 
understödja mig i denna tredje upplaga, som nu förbinder den hemska implosionen av World 
Trade Center med president Kennedys mördare. 

Må den uppståndne och allsmäktige Guds son välsigne dig när du läser den här 
boken, som i försöket att leva ut sina slutsatser, har kostat mig levandet av ett normalt liv, 
inklusive uppfostrandet av mina två söner och respekten från min far, ständigt lojal mot 
denna papistiska, CFR-kontrollerade USA-regering. Dess budskap överlämnas ödmjukt 
med hopp om att du kommer att göra din plikt där Gud har placerat dig, och att ”fortsätta 
kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.” 

Med hälsningar i den enda sanna tron, 

Broder Eric Jon Phelps 
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Skyddsomslag och citat 

Hur skulle Satans jesuitgeneral göra påven till världens teokratiske allmänne 
monark som förutsagt i sanningens skrift? Han måste upprätta en absolut militärdiktator 
lojal mot Rom i varje nation. Men hur kunde detta ske utan starkt motstånd från de 
”kätterska och hedniska” protestantiska, ortodoxa och muslimska länderna, samt motstånd 
från ”liberala” romersk-katolska nationer? Han skulle först få kontroll över världens 
mäktigaste protestantiska regeringar och bankirfirmor genom den jesuit-återupplivade och 
Baal-dyrkande tempelherreorden, som i dag är känd som skotska ritens, 33:e gradens, 
shriner frimureri. Detta hände i England redan 1800 och i Amerika redan 1900. 

Med jesuiterna utvisade från nästan alla länder i Europa under 1800-talet, skulle 
generalens bankagenter finansiera båda sidor av hans andra trettioåriga krig (1914-1945). 
Tre viktiga fördelar för orden skulle bli: installationen av Rysslands romersk-katolske 
storinkvisitor, Josef Stalin; återställandet av påvens världsliga makt genom romersk-
katolske Benito Mussolini; och förfallet av det turkisk-ottomanska riket, vars muftier i 
de resulterande islamiska nationerna också i hemlighet kontrolleras genom 
islamiskt/shriner frimureri. Sedan judarna i Europa och de protestantiska lutheranerna i 
Tyskland massmördats med Bormann-rådgivne romersk-katolske Adolf Hitler, skulle 
jesuiterna främja den luftburna kärnvapenkrigsbluffen under det att de skapade en falsk 
fiende till det amerikanska folket, som FDR i hemlighet skulle ge Stalin kärnladdningen 
1943. 

Kärnvapenkrigsbluffen skulle ge upphov till den kalla krigsbluffen (1945-1989), 
som listigt rättfärdigade Washingtons utrikespolitik – dikterad av jesuiterna med kontroll 
över Utrikespolitiska rådet – av icke-motstånd mot kinesiska och sovjetiska angrepp. 
Detta stora bedrägeri skulle göra det möjligt för jesuitgeneralen att installera diktatorer runt 
om i världen som skulle vara i hemlighet eller öppet lojala mot påven. Han skulle uppnå 
detta genom att använda sitt internationella underrättelsesamfund, KGB i öst och CIA i 
väst, som kontrollerar hans globala terroristnätverk för att ytterligare rättfärdiga fascistiskt 
militärvälde. Generalen skulle finansiera det hela med kredit från sin Riksbank och sedan 
belasta det ”kätterska och liberala” amerikanska folket med skulden. Under fyrtiofem år 
skulle ingen allvarligt inkräkta på påvens kalla krig. Vid tidpunkten för dess påstådda 
avslutning under 1989 (så att Vatikanens amerikanska militärindustriella komplex 
kunde ge högteknologi till röda Kina), skulle jesuitgeneralen uppnå sitt mål, inklusive ett 
återupprättande av påvens ”heliga romerska rike” centrerat i ett återförenat Tyskland, 
sedan Roms rike upplösts genom Herrens stora och ärorika protestantiska reformation. 

En av de största segrarna för generalen skulle bli intagandet av Jerusalem av hans 
Torah-föraktande frimureriska judiska arbetarsionister 1967, som banade väg för 
återuppbyggnaden av Salomos tempel – åt Djävulens ”ofelbare” påvlige caesar! 
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När nu varje nation underordnats påvens världsliga makt, måste nu det ”heliga 
romerska riket av amerikansk nation” krossas; för det är världens paradis för ”kättare 
och liberaler” som fördömts av jesuiterna och deras onda tridentinska möte. Som påven 
försökte störta protestanterna i England med den spanska armadan, så försöker också 
jesuiterna krossa Nordamerikas folk med en trippel kinesisk-sovjetisk-muslimsk invasion. 
Vid den tidpunkten kommer många av landets judar att ha krossts av en amerikansk 
fascistisk diktator, koncentrationslägren är redan på plats. Judiska överlevande kommer att 
ha drivits tillbaka till arbetarsionistiska Israel för att ställas inför sitt sista försök till 
förintelse av den uppståndne jesuitpåven – Antikrist. 

Varför dödades då president Kennedy? Under ledning av påve Johannes XXIII och 
Andra vatikankonciliet, försökte han få ett slut på det kalla kriget, bland annat kriget i 
Vietnam. Han försökte också få ett slut på CIA:s styre. Men på samma sätt som påve 
Johannes XXIII ”dog” och ersattes med en hemlig kall krigare, påve Paulus VI, så ”dog” 
också president Kennedy och ersattes med en annan kall krigare, president Lyndon 
Johnson. Genom detta trotsiga handlande mot påvens världsliga makt, blev presidenten ”en 
inkräktare och en tyrann” enligt Vatikanens kanoniska rätt. Eftersom det ”inte är mord att 
döda en tyrann,” mördades John F. Kennedy av jesuitgeneralens internationella 
underrättelsesamfund inom landet övervakade av ”den amerikanske påven,” Francis 
kardinal Spellman. Han mörklade det sedan, tillsammans med kardinalerna Cooke och 
O’Connor. Den nuvarande ärkebiskopen, Edward kardinal Egan, kommer att fortsätta 
denna stora jesuitiska mörkläggning, sedan han antänt USA:s nuvarande påvliga korståg 
mot Mellanösterns och Centralasiens muslimska folk genom angreppet på och demoleringen 
av World Trade Center och Pentagon utfört av hans lojala soldater i Centrala 
underrättelsetjänsten, inklusive dess romersk-katolske, jesuitutbildade CFR/CIA-chef och 
riddare av Malta, George J. Tenet, som understöddes av Bushs (huset Stuart) och bin 
Ladins högrankade frimureriska familjedynastier sammanbundna med hjälp av Carlyle-
gruppen, vars VD är en annan CIA/CFR-medlem och riddare av Malta, Frank C. 
Carlucci. Detta, ännu ett djärvt högförräderi, kommer uppenbarligen att leda till 
massmordet på miljontals muslimer, förstörelsen av Meckas, Medinas och Jerusalems 
moskéer, inklusive Klippmoskén, och Al Aqsa-moskén. Detta kommer att lyckas sporra 
såväl utländska (wahhabitiska) och inhemska (NOI) neo-islamiska fanatiker att invadera och 
krossa post-reformatoriska Amerikas avfälliga vita protestantiska och baptistiska ”kätterska 
och liberala” folk (liksom judarna) – till glädje för den svarte påven! 

Vatikanska Lönnmördare: ”Sårad hemma hos mina vänner” 
Detta arbete avslöjar den stora jesuitiska världskonspirationen, uppdagar president 
Kennedys verkliga mördare; visar den efterföljande stora jesuitiska mörkläggningen; varnar 
för faran och den hotande invasion denna nation står inför; och informerar det amerikanska 
folket om vilka åtgärder som ska vidtas – om vi vågar! Fastän förlaget som gav ut den första 
upplagan var främjare av New Age-doktriner, uttrycker författaren sin erkänsla för dess 
tidning The Spectrum för att ha modet att gå ut med den här historien 1999, när ingen annan 
ville göra det. 
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”Laglöshetens hemlighet” 

”Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma 
och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 

motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, 
så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 

Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 

Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, 
så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 

Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. 

Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 

Sedan skall den laglöse öppet träda fram. 

Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda 
och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan 
och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 

och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, 
eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, 

så att de kunde bli frälsta” 
– 2 Tessalonikerbrevet 2:3-10 

Jag hörde detta med förstod det inte, så jag frågade: 
”Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 

Då sade han: ”Gå, Daniel, för dessa ord 
skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 

Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga 
skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, 

men de förståndiga skall förstå det. 
– Daniel 12:8-10 
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”Medan denna beskrivning av den stora skökan Babylon, sittande på det sjuhövdade 
tiohornade vilddjuret [Uppenbarelseboken 17], kanske ytterst hänvisar till en 
situation som skall komma, passar den precis in på påvliga Rom. Ingenting annat i 
världshistorien passar in. En önskan om världslig makt började visa sig i kyrkan, i 
bred skala, under 300-talet, då Romarriket upphörde med sina förföljelser, och gjorde 
kristendomen till sin statsreligion. Andan i det kejserliga Rom hade gått in i kyrkan. 
Kyrkan utvecklade sig gradvis in i mönstret för riket den hade erövrat. Rom föll. Men 
Rom kom till liv igen, som en global effekt, i kyrkans namn. Påvarna i Rom var 
arvtagare och efterträdare till caesarerna i Rom. Vatikanen finns där caesarernas slott 
fanns. Påvarna har gjort anspråk på all myndighet som caesarerna gjort anspråk på, 
och mycket mer. Påvarnas [caesarernas] palats, har genom århundradena varit ett av 
de lyxigaste i hela världen. Påvar har levt i pompa och ståt som varit oöverträffad av 
jordiska kungar. Inte på någon plats på jorden förekommer det mer skrytsamt prål 
och uppvisning av prakt än vid en påves kröning. . . . Inkvisitionens fasor, beordrade 
och underhållna av påvarna, under en period av 500 år, där oräkneliga miljoner 
torterades och brändes, utgör den MEST BRUTALA, DJURISKA och 
DJÄVULSKA BILDEN i hela historien . . .  Staden Rom, först hednisk, sedan 
påvlig, har varit den dominerande kraften i världen under två tusen år, 200 f. Kr. till 
1800 e. Kr. . . . Roms svar på den lutherska utbrytningen: INKVISITIONEN under 
ledning av jesuiterna, en orden som grundades av Ignatius Loyola, en spanjor, på 
principen om absolut och ovillkorlig lydnad till påven, som syftar till återvinningen 
av de territorier som förlorats till   protestanter och muhammedaner  , och erövringen   
av hela den hedniska världen för den romersk-katolska kyrkan. Deras högsta mål, 
krossandet av kätteriet, som är, att tänka något annat än vad påven sagt till om att 
tänka [eller tänkte]; för vars utförande vad som helst var rättfärdigat; bedrägeri, 
omoral, lastbarhet, även mord. Deras motto,   ’  till Guds större ära.  ’   . . . I Frankrike var   
de ansvariga för Bartolomeimassakern, förföljelsen av hugenotterna, återkallandet av 
det nantesiska toleransediktet, och den franska revolutionen. . . . de ledde i massakern 
på oändligt många. Genom dessa metoder stoppade de reformationen i södra Europa, 
och räddade praktiskt taget påvedömet från undergång. . . . Det är inte trevligt att 
skriva dessa saker. Det är ofattbart att någon kyrklig organisationen i sin 
maktgalenskap, för sin egen upphöjelses skull, kan ha förvrängt och skändat och 
förvanskat Jesu vackra och heliga religion.” {2} [Kursivering tillagd] 

Henry H. Halley, 1927 
Amerikansk baptistisk minister 
Halley’s Bible Handbook 
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”Det är uppenbart att påvarna varken kan vara bundna eller obundna av någon 
världslig makt, eller ens av aposteln [Petrus], om han skulle återvända på jorden; 
sedan Konstantin den store har erkänt att påvarna innehade Guds plats på jorden, kan 
det gudomliga inte bedömas av någon levande människa. Vi är, således, ofelbara och 
vilka våra handlingar än är, är vi inte ansvariga för dem utom inför oss själva . . . 

Vi [påvar] ensamma har makt att binda och att lösa, att ge Nero absolution och att 
fördöma honom, och kristna kan inte, vid vite av bannlysning, verkställa andra beslut 
än våra, som ensamma är ofelbara . . . 

En kung behöver inte frukta att beordra massakrer, när dessa kommer att behålla hans 
undersåtar i lydnad, eller få dem att underordna sig tron på Kristus; och Gud kommer 
att belöna honom i denna värld, och i det eviga livet, för dessa mord . . . Vi befaller 
er, i religionens namn, att invadera hans stater, bränna hans städer, och massakrera 
hans folk.” {3} [Kursivering tillagd] 

Påve Nicolaus I, 860 
Brev till kungen av Bulgarien 

”Nu kaller jag er, åh högst heliga fäder och furstar, så att hela världen skall förstå och 
veta att om ni har möjlighet att binda och lösa i himlen, så kan ni på jorden ge och ta 
riken, kungadömen, furstendömen, markisat, hertigdömen, grevskap, och 
människornas alla ägodelar, enligt var och ens förtjänst . . . Om ni då dömer i andliga 
saker, vad skall vi då inte tro om er makt över världsliga saker? Och om ni dömer 
änglarna som styr över alla stolta furstar, vad kan ni då inte göra mot deras slavar?” 
{4} [Kursivering tillagd] 

Gregorius VII, 1073 
Känd som ”Hildebrand” 
Bannlysningsbulla 
   mot kung Henrik IV 
”Paparchy and Nationality” 

”Jag vill ge min tro och lydnad, politisk såväl som religiös, till biskopen av Rom 
[påven]. Kättare [inklusive evangeliker och judar], schismatiker, och rebeller 
[inklusive muslimer] till vår herre påven kommer jag till mitt yttersta, att motsätta 
mig och förfölja.” {5} [Kursivering tillagd] 

James kardinal Gibbons, 1886-1921 
Ärkebiskop av Baltimore, 1877-1921 
Lönnmördare av presidenter James A. 
   Garfield och William McKinley 
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”Nästan arton århundraden har gått sedan den helige ande profeterade genom 
aposteln Johannes’ mun, att detta mysterium skulle avslöjas i den stad som då var 
jordens drottning, staden på   sju kullar   – staden Rom  . 

Mysteriet var mörkt då, mörkt som midnatt. Människoögat kunde inte tränga igenom 
dunklet. Uppfyllandet av profetian verkade osannolikt – nästan omöjligt. Tidsålder 
efter tidsålder rullade förbi. Gradvis blev dimmorna, som hängde över det, mindre 
tjocka. Molnen började spricka upp. Vissa drag i det mörka mysteriet började 
framträda, vagt i början, sedan mer tydligt, liksom berg i gryningen. Sedan blev det 
mörka mysteriets former mer och mer distinkta. De   sju kullarna  , och kvinnan som   
satt på dem, blev mer och mer synliga. Hennes röst hördes. Konstiga hädiska ljud 
mumlades av henne. Sedan blev de starkare och starkare. Och den gyllene kalken i 
hennes hand, hennes scharlakansröda klädsel, hennes pärlor och smycken sågs glittra 
i solen. Kungar och nationer visades utsträckta vid hennes fötter, och de drack ur 
hennes kopp. Helgon dräptes av hennes svärd, och hon jublade över dem. Och nu 
blev profetian klar, klar som dagen; och vi darrar vid åsynen, medan vi läser texten, 
utbasunerad i stora bokstäver, ’EN HEMLIGHET, DET STORA BABYLON,’ 
skriven av aposteln Johannes’ hand, styrd av   Guds helige ande  , på pannan av 
KYRKAN I ROM.” {6} [Kursivering tillagd]

Christopher Wordsworth, 1893 
Engelsk anglikansk biskop 
Union with Rom 

”Att avsätta kungar och kejsare är lika mycket rätt som att bannlysa individer och att 
belägga kungariken med interdikt. Dessa är inte härledda eller delegerade rättigheter; 
utan är i huvudsak den Kristi kungliga myndighet som hans ståthållare på jorden har 
förlänats.” {7} [Kursivering tillagd] 

Henry kardinal Manning, 1874 
Ärkebiskop av Westminster 
Essays on Religion and Literature

”Ingen kan nu bli hennes [Roms] omvände utan att ge avkall på sin moraliska och 
mentala frihet, och att lägga sin civila lojalitet och plikt i händerna på en annan – 
påven.” {8} 

William E. Gladstone, 1874 
Jesuitisk världslig coadjutor 
Premiärminister i Storbritannien 
Rome and the Newest Fashions in Religion
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”De romerska teologernas vanliga yttrande kan ses i sin helhet på sidorna av 
[Lucius] Ferraris: 

’Den vanliga åsikten lär att påven har makt över   båda svärden  , det   andliga   och det   
timliga, vars behörighet Kristus själv anförtrodde åt Petrus och hans efterträdare. . . . 
Den motsatta åsikten anses ha en bismak av kättersk tro och fördöms av Bonifatius 
VIII i konstitutionenen [bullan] Unam Sanctam. I enlighet med den kan otrogna 
kungar och furstar, genom påvens utslag förvägras, i vissa fall, den makt de har över 
[romersk-katolska] troende,  till exempel om de med våld har lagt beslag på kristna 
[romersk-katolska] länder, eller anstränger sig för att vända sina troende undersåtar 
från tron, och liknande.’ 

[Domingos] Barbosa och andra kanonister håller för att: 

’En kung som har blivit en kättare kan avsättas från sitt rike av påven, till vilken 
rätten att välja en efterträdare övergår, om hans söner och släktingar också är kättare. 
Det är inget konstigt med att tillskriva den romerske påven, som är ställföreträdare 
för honom som jorden och dess fullständighet tillhör [inklusive all olja, naturgas,  
guld och silver], världen [mark] och alla som uppehåller sig på den [mänsklig 
arbetskraft], den största myndighet och makt att blotta, när en rättvis sak påverkar 
honom, inte bara det andliga utan också det materiella svärdet, och på så vis 
omplacera regenter, bryta härskarstavar, och avsätta kungligheter [som i  
Kennedymordet].’ 

Kanonisterna kommer med många fall där detta faktiskt har gjorts, som när [påve] 
Gregorius II avsatte kejsar Henrik IV; [påve] Innocentius IV, i Lyonkonciliet, 
avsatte kejsar Fredrik II, etc. [denna påvliga makt att vidtaga ”exekutiva åtgärder” 
som har utförts av jesuiterna från 1500- till 2000-talet]. 

Den berömda konstitutionen [bullan] Unam Sanctam (1302) lär att: 

’Båda svärd, det andliga och det materiella, står under kyrkans makt, men det 
senare skall brukas för kyrkan, det förra av kyrkan; ett i handen på prästen, det 
andra i handen på kungar och domare, men efter prästens gottfinnande och 
tysta medgivande. Ett svärd måste vara under det andra, och den världsliga 
myndigheten måste vara underställd den andliga makten [som i fallet med USA:s 
protestantiske påvlige korsfarare som leder ”kriget mot terrorismen” under 
ytterligare ”fyra år till,” president George W . Bush].’ ” {9} [Kursivering tillagd] 

Herbert kardinal Vaughan, 1893 
Imprimatur, ärkebiskop av Westminster 
Catholic Dictionary, fjärde upplagan 
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”Varje medborgare och varje besökare i det här landet, som är lojal mot den romersk-
katolska kyrkan är en fiende till vår regering, med nödvändighet, för han visar sin 
högsta trohet mot påven i Rom, en utländsk potentat, som tid efter annan har 
förbannat varje grundläggande princip i vår regering. Han har kritiserat 
samvetsfriheten, yttrande- och tryckfriheten, religions- och undervisningsfriheten, 
som dödsbringande och fördömda heresier; destruktiva för ordningen, och för freden 
och välfärden i samhället. De högsta dignitärerna i denna så kallade kyrka har 
förklarat sitt syfte att göra detta till ett romersk-katolskt land; men för att kunna göra 
det måste det fås att godkänna påven i Rom som Kristi ståthållare, eller representant 
på jorden, förlänad med all världslig och andlig auktoritet; över alla kungar, kejsare, 
och civila härskare; den högste domaren och lagstiftaren, vars beslut är ofelbara och 
slutgiltiga. Detta skulle göra honom till herre över samvetet och befälhavaren över 
alla mäns åtgärder i hela hans välde, som är inget mindre än jorden. Dessa är hans 
ohyggliga anspråk, och hans präster, i alla klasser, inklusive de sluga jesuiterna, 
arbetar dag och natt för att genomdriva dem i detta vårt land. . . . 

Är det ingen fara när den romerska hierarkin inkvarterar sina sluga agenter i 
vår nations huvudstad för att utöva sitt inflytande i utformandet av våra lagar, 
och i kontrollen av utnämningarna till de högsta och viktigaste befattningarna? 
Är det ingen fara när alla våra politiker som strävar efter att nå nationell 
berömmelse anser att de för att lyckas måste falla undan för Rom, och vara 
undergivna? Är det ingen fara när vår nations huvudstad har intagits av de 
sluga jesuiterna, och Washington bokstavligen sitter ”i knäet på Rom?” Gå till 
vilket som helst av våra regeringsdepartement och konstatera att sju elftedelar av de 
statligt anställda i flera av dem, är usla slavar åt påven, och tala om för mig är det inte 
är någon fara? Gå till alla våra städer och större orter och konstatera att våra lokala 
myndigheter är i händerna på de trogna tjänarna åt denne främmande despot, påven, 
och som bedrägligt förvaltar sina affärer för att berika kyrkan på folkets bekostnad, 
och tala om för mig, att det inte är någon fara? Begrunda denna främmande och 
farliga makt med fullständig kontroll över tre fjärdedelar av våra tidningar och 
tidskrifter, och tala om för mig, att det inte är någon fara? . . . Det är tydligt att Rom 
snabbt får kontroll över alla maktkällor i USA, både i civila och militära frågor, att 
hon gör så i enlighet med en väl genomtänkt och klokt upplagd plan, och vars själva 
syfte är att undergräva vår regering ”(10) [Kursivering tillagd] 

Thomas M. Harris, 1897 
Brigadgeneral, USA:s armé 
Rome’s Responsibility for the
   Assassination of Abraham Lincoln 
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”Faktum är att mycket få protestanter har insett hur fullständigt Rom är en politisk 
kyrka, och att hon alltid gör sina politiska framsteg till sitt första syfte; och de inser 
inte heller att det inte bara är tillåtet utan godkänt, att högtidliga eder skall avläggas 
som aldrig är avsedda att hållas [den jesuitiska doktrinen om mentalreservation som 
den tillämpas för att avlägga en medborgared till försvar för USA:s protestantiska 
konstitution]. . . . Nu är Rom helt konsekvent i sitt krav på kontroll av den civila 
regeringen. Om hennes undervisning var sann, att det inte finns någon frälsning 
utanför kyrkan, är hon skyldig att tvinga alla att tillhöra kyrkan, även om hon måste 
kalla in stadsförvaltningen för att hjälpa henne tvinga fram underkastelse. Denna 
makt har hon ständigt åberopat och utnyttjat. . . . Rom, som hävdar som hon gör rätt i 
att styra hela jorden i världsliga frågor, kommer inte att vara belåtet med Irland.” {11} 

[Kursivering tillagd] 

M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares kloster 
The Black Pope

”Nu, under reformationsperioden finner vi den gamla idén om en allmännelig 
påvevärdighet införlivad i jesuiternas orden – ’som för kyrkan åberopade en 
obegränsad överhöghet över staten och gjorde förekomsten av en regering, och den 
trohet som visades den, beroende på tillämpningen av dess makt för den katolska 
kyrkans skull.’ 

Jesuitism är intoleransens despotism. Reformationen hade angripit den katolska 
enheten; jesuitismen skulle motstå reformation genom att intensifiera den enigheten 
genom att underordna alla personer, partier och intressen, kyrkans ledning. 
Protestantismen i Tyskland hade kämpat för andlig frihet; jesuitismen hade 
insisterat på förintelse av självrådigheten, och dess absorption i viljan hos en 
överordnad, som bör vördas, inte på grund av sin visdom eller sin godhet, utan som 
Guds officielle företrädare. Protestantismen hade återupplivat förnuftet som domare 
i frågor som rör tro; jesuitismen gjorde avvikande övertygelse till en synd, och skulle 
verkställa dogmen genom myndigheten. Protestantismen gjort mycket av samvetet 
som pliktens rättesnöre; jesuitismen av religionen en [politisk] makt, vars triumf var 
det ändamål som alltid hades i sikte, och som måste säkras genom vilka som helst 
[nödvändiga] medel, även genom att offra själva samvetet.” {12} [Kursivering tillagd] 

G. R. Badenoch, 1875 
Engelsk protestant citerar Leopold 
   von Rankes History of the Popes
”Paparchy and Nationality” 
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”Vi vill att det ska stå klart att den ställning vi intar är rent politisk. Vi diskuterar inte 
den romersk-katolska kyrkans religiösa dogmer, eller blandar oss i dess tro eller 
dyrkan. Men vi känner igen i det romersk-katolska prästerskapet, och det 
jesuitiska broderskapet, två skilda politiska organisationer, som har ett förenat 
syfte och använder religion som en mask för politiska ändamål, som de alltid har 
gjort i alla tidsåldrar och länder. Dessa måste och kommer vi att motsätta oss. Vi kan 
inte göra annat. Vi är inte klara med dem ännu. Vad vi har sagt i denna lilla volym, är 
bara en liten antydan om vad som är på väg. Om våra liv skonas skall de höra av oss 
igen.” {13} [Kursivering tillagd] 

J. Wayne Laurens, 1855 
Amerikansk historiker och patriot 
The Crisis: Or, the Enemies of 
   America Unmasked

”Kära bröder [jesuitgeneralens sex assistenter], våra vapen är av en helt annat 
hårdhetsgrad än caesarernas under alla tidsåldrar; och det kommer inte att bli svårt 
för oss att manövrera för att göra oss till herrar över alla de makter som redan 
försvagats så mycket [av Napoleonkrigen]. Vi behöver inte frukta brist på soldater, låt 
oss bara inrikta oss på att rekrytera dem från alla nivåer och från alla nationer, och 
drilla dem till punktlig tjänst. Men låt oss, samtidigt, vara vaksamma, så att ingen 
misstänker våra [konspiratoriska] planer. . . . Oss tillkommer kunskapen om denna 
stora [laglöshetens] hemlighet: vad andra beträffar, låt dem höra oss tala i liknelser, 
så att de som har ögon, inte kan se, och de som har öron, inte kan höra. . . . och låt 
vårt arbete utföras på allvar!

 
Ni vet mycket väl att det vi syftar till är världsriket; men hur ska vi lyckas, om vi 
inte överallt har [illuminati-kontrollerade, frimureriska] invigda som förstår vårt 
språk, som ännu måste förbli okänt för andra.” {14} [Kursivering tillagd] 

Aloysius Fortis, 1825 
20:e jesuitgeneralen, 1820-1829, 
   Talat i hemliga rådet 
      till hans assistenter inklusive: 
Johannes Roothaan, 1825 
21:e jesuitgeneralen, 1829-1853, 
   ”Jesuiternas återuppbyggare” 
Hemlig konferens i Chieri 
The Jesuit Conspiracy: 
   The Secret Plan of the Order
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”Deras fader-general är bosatt i Rom, alla andra visar honom absolut lydnad. Han har 
valt ut några fäder som kallas assistenter eftersom de kontinuerligt understödjer 
honom. Det finns minst en av dessa för varje nation, vid vars namn han kallas, en 
tituleras Frankrikes assistent, en annan Spaniens, en tredje Italiens, en fjärde 
Englands, en femte Österrikes, och så vidare för alla andra provinser och riken. Var 
och en av dem har som sin uppgift att göra fader-generalen bekant med alla 
statshändelser som äger rum i provinsen eller riket, som han är assistent för, och detta 
gör han med hjälp av sina korrespondenter som är bosatta i sagda rikes provinsstäder. 
Nu informerar sig dessa kontaktpersoner ytterst samvetsgrant med avseende på 
furstarnas karaktärer, böjelser och avsikter, och med varje kurir informerar de 
assistenten om alla fakta som nyligen har inträffat eller förts fram i ljuset. Dessa 
meddelas omedelbart av assistenten till fader-generalen, som därefter sammankallar 
sitt råd, varefter de fortsätter med att utföra en anatomi av världen, och granska alla 
kristna furstars intressen eller projekt. Efter att ha övervägt alla handlingar, kommer 
de sinsemellan överens om att gynna en furstes intressen och omintetgöra en annans i 
det de vänder allt till sin egen fördel. När nu åskådarna lättare upptäcker de 
konstgrepp som används än de som spelar spelet, så kan dessa fäder med alla furstars 
intressen för ögonen, mycket exakt uppskatta nödlägen på alla tidpunkter och platser, 
och ta i bruk de mest avgörande medlen för att gynna en furste som de är säkra på att 
de kan utnyttja för att förverkliga sina egna avsedda intressen [som romersk-katolska 
frimurarna Napoleon I och Hitler]. . . . 

Sekretess är nödvändig i statsangelägenheter: en stat är förlorad när dess hemligheter 
är avslöjade. Men jesuitfäderna, det vill säga fader-generalen och hans assistenter . . . 
blir exakt och noggrant informerade om alla beslut som fattas i de mest privata råd, 
och de vet de om härskarnas styrkor, intäkter och utgifter, bättre på sätt och vis än 
härskarna själva. . . . När de därför är så djupt förtrogna med alla härskares intressen, 
står det då inte i deras makt att utjämna krediten för några av dem med resten, att 
förstöra vilken härskare de vill enligt hans folks uppskattning, att göra de senare till 
hans fiender, och att väcka staten till surdegens revolt – och allt detta desto lättare, 
sedan de med hjälp av bekännelser och samråd tränger in i sina undersåtars mest 
hemliga tankar?” De har . . . olika klasser av jesuiter, lekmän och präster, och deras 
assistenter i diverse ockulta funktioner . . . i varje rike, provins och domstol.” {15} 

[Kursivering tillagd] 

Thommaso Campanella, 1655 
Italiensk dominikanpräst, filosof 
Si Governano i Padri Gesuiti 
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”Jesu kompanis regering är rent monarkistisk, och generalen är dess absoluta och 
okontrollerbara kung. . . . Ignatius var framför allt angelägen om att kuva sina 
lärjungars ande. I hans ögon, kunde de inte vara ödmjuka och undergivna nog. 
Jesuiten borde värdera sig själv, personligen, som ingenting – sällskapet som allt. . . . 

Och så absolut är efterlevs denna regel om undergiven lydnad, att jesuiten, för att 
följa sin general, inte får ha några skrupler att inte lyda Gud. Samvetets varningar ska 
undertryckas som klandervärda svagheter; rädslan för evigt straff förvisas från 
tankarna som vidskepliga fantasibilder; och de mest avskyvärda brotten när de begås 
på generalens befallning, skall betraktas som främjande av Guds ära och pris.” {16} 

[Kursivering tillagd]
 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
   Landsflyktig till England 
History of the Jesuits 

”Resultatet av denna anmärkningsvärda ordens bedrifter finns präglad i läslig form på 
Europas historia genom många generationer. . . . I ett land styrt av en despot som var 
vänlig mot dem [jesuiterna] vidhöll de ’kungarnas gudomliga rätt att regera fel.’ I ett 
annat, vars härskare var emot dem, skulle de uppmuntra människor att lyfta revoltens 
fana mot honom, och hävdade till och med att om mördaren skulle sticka sin kniv i 
hans bröst, han inte skulle utsätta sig för något straff när han stod inför Kristi 
domstol. . . . De bär i själva verket den stora skulden för att offentliggöra ett 
moralsystem som är helt i linje med överseende av de värsta lidelserna i vår natur. 
Analysen av deras åsikter kan inte låta bli att rättfärdiga det fördömande som 
uttalades över dem av parlamentet i Paris 1762: 

’Dessa läror tenderar att förstöra den naturliga lagen, de umgängesregler som 
Gud själv har präglat i människornas hjärtan, och därmed att bryta alla band 
med det civila samhället genom att tillåta lögn, mened, den mest klandervärda 
orenhet, och kort sagt varje passion och varje brott av mänsklig svaghet; att 
utplåna alla mänskliga känslor genom att gynna dråp och fadermord; och 
förinta härskarnas myndighet i staten.’ ” {17} [Kursivering tillagd] 

Parlamentet i Paris, 1762 
Utvisning av jesuiterna 
The Counter-Reformation in Europe
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”I dessa sista dagar har Gud talat till oss genom sin son Ignatius, som han har utsett 
till alltings arvinge, genom vilken han också skapade jorden . . . [Detta är en 
förvanskning av ett ställe i den Heliga skrift som finns i Hebreerbrevet och hänvisar 
till Jesus Messias: 

”Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt
hade talat till fäderna genom profeterna,

har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son.
Honom har han insatt till att ärva allting,

och genom honom har han också skapat världen;”
Hebreerbrevet 1:1, 2 

Vår   fader general   härskar, som alla vet, över själva   Rom   och   påvevärdigheten  ; vi   
för krig som vi finner för gott mellan en furste och en annan, mellan en furste och 
hans undersåtar, inkräktar på makt över städer och länder, fruktar inte att vårt 
agerande upptäcks; eftersom vår handel främst bedrivs med stormän, känner vi till 
alla offentliga hemligheter, och kan på ett säreget sätt expediera [döda] kättare och 
fiender till den romerska rätten.” {18} [Kursivering tillagd] 

F. Doza, 1667 
Spansk jesuit 
The Fiery Jesuits 

”Men jag förklarar uttryckligen, att vi inte har någon chans att lyckas, utom med 
hjälp av föreningar, kraftfulla kombinationer, som skall ha sina chefer, sina egna 
märkliga språk, en aktiv och väl organiserad korrespondens, och alla typer av 
spännande skrifter [illuminerat frimureri]. För dessa ändamål, räcker det inte att till 
vårt förfogande ha talangfulla och handlingskraftiga män – vi måste ha guld för att 
hålla dem snabba i sitt arbete. Ja, ge mig guld – mycket guld, och sedan, med sådana 
kunniga huvuden och sådana resurser som kyrkan befaller över, kommer jag att 
förbinda mig att inte bara behärska hela världen, utan att rekonstruera den helt [Jesu 
kompani har mirakulöst nog förverkligat denna dröm med hjälp av dess många 
frimurarledda ekonomiska depressioner; dess hopande av världens guld; dess  
medicinska inkvisitioner; dess folkmordiska nittonhundratalets förintelsekrig; och 
dess socialist-kommunistiska efterkrigsrekonstruktioner, vilka alla har finansierats av  
den svarte påvens USA-baserade Riksbanksystem, den största och mäktigaste  
banken i världen].” {19} [Kursivering tillagd] 

Assistent till jesuitgeneralen, 1824 
Hemlig konferens i Chieri 
The Jesuit Conspiracy:
   The Secret Plan of the Order
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”Finns det någon förståndig man, bekant med jesuiternas konstitutioner, deras 
institutioner för ungdomar, och deras sällskaps läror, som jag har lagt fram för er, 
som inte känner oro över de möjligheter, som en gesuitgeneral har att intrigera och 
stämpla, och, låt oss tala fritt, att konspirera? En man som har tjugotusen undersåtar 
hängivna åt sina order genom bekännelse och genom religiös princip och, som enligt 
deras konstitution och deras löften, skulle vara redo att gjuta sitt blod för sällskapet; 
vars samvete, vars geni, vars karaktär och vars temperament är intimt kända för 
honom från hans barndom: som är vana vid den   absoluta lydnadens   ok, och att   
betrakta generalen som de betraktar   Gud  , eller   Jesus Kristus  ; män vars hemlighet är 
säker; män, som dömer sig själva genom andra mäns ledning, deras intressen och 
deras passioner; en despot vars minsta tecken är lag för dem; vars skriftliga önskan är 
ett dekret, en förordning; som i sina händer håller alla sällskapets skatter och som 
informeras 177 gånger per år om tillståndet i alla riken – vilket företag kommer en 
sådan man inte att åtaga sig? . . . Den typ av despotism som han utövar skall 
fastställas med hänsyn till arten av den lydnad som krävs. Från början till slut sätter 
konstitutionerna generalen i stället för   Gud   och   Jesus Kristus  . Detta antagande är så 
markant i detta avseende att jag tror att det i konstitutionerna finns mer än 500 
platser, som använder ungefär sådana här uttryck: – 

’Vi måste alltid se Jesus Kristus i generalen; vara lydiga mot honom i alla hans 
befallningar, som om de kom direkt från Gud själv. Den lydnaden måste vara 
fullständig i sitt handlande, i sin vilja, i sin förståelse; ni måste känna er 
övertygade om, att allt som överordnaden befaller, är Guds bud och vilja; ni 
måste alltid se Gud och Jesus Kristus i överordnaden, vem han än kan vara.’ . . . 

Han måste inte bara lydas omedelbart, snabbt, utan svar eller invändning, utan av 
hans undersåte krävs att han tror inombords, och tror fullt och fast, att denne 
överordnade, som kan vara romantisk eller nyckfull eller orättvis, har helt rätt, och att 
det är Gud allsmäktig, som talar genom hans mun; att vad han beorder är ett bud 
från den allsmäktige, och hans heliga vilja. Alla medlemmar i sällskapet är skyldiga 
att utföra allt som generalen föreskriver, med samma fullständiga samtycke och 
underkastelse, som den katolska trons dogmer. När han beordrar något, är det inte 
tillåtet att överväga om den föreskrivna handlingen är syndig eller inte.” {20} 

[Kursivering tillagd]

M. Louis René de Caraduc de la Chalotais, 1762 
Generalombud åt kung Ludvig XV till det
   franska parlamentet i Bretagne 
Report on the Constitutions of the Jesuits
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”När reformationens första segrar var över, sammankallade Rom nya krafter, i hopp 
om att verkställa dess krossande. Vid denna tidpunkt skapades jesuiternas orden, den 
mest grymma, hänsynslösa och kraftfulla av alla papismens förkämpar. Avskurna från 
jordiska band och mänskliga intressen, döda inför påståenden om fysisk kärlek, med 
förnuft och samvete helt tystade, visste de inte av något styre, några band, utom sin 
ordens, och ingen plikt, förutom att utvidga dess makt . . . Det fanns inget brott som 
var för stort för dem att begå, inget bedrägeri för simpelt för dem att genomföra, 
ingen förklädnad för svår för dem att ta på sig. Svurna åt evig fattigdom och 
ödmjukhet, var deras utstuderade syfte att säkra   välstånd   och   makt  , att vara   
hängivna åt störtandet av protestantismen, och återupprättandet av den påvliga 
överhögheten. När de visade sig som medlemmar av sin orden, bar de en kostym av 
okränkbarhet . . . Men bakom denna yttre skrud dolde sig ofta de mest kriminella och 
dödliga ändamål. Det var en grundläggande princip i orden att ändamålet helgar 
medlen. Genom denna kod var lögn, stöld, mened, mord, inte bara ursäktligt utan 
lovvärt, när det var till förmån för kyrkan. Under olika förklädnader arbetade sig 
jesuiterna in i offentliga ämbeten, de avancerade till att bli rådgivare åt kungar, och 
[subtilt] forma nationernas politik. De blev tjänare för att agera som spioner på sina 
herrar. . . . Jesuiterna spred sig snabbt över Europa, och var de än gick, följde ett 
uppsving för papismen. För att ge dem mer makt, utfärdades en bulla som återinförde 
inkvisitionen . . . Och grymheter som är alltför fruktansvärda för att tåla dagens ljus 
upprepades i deras hemliga fängelsehålor. Dessa var det sätt som Rom hade åberopat 
för att släcka reformationenens ljus, för att undandra män från   Bibeln  , och att   
återställa den mörka tidens okunnighet och vidskepelse.” {21} [Kursivering tillagd] 

Ellen G. White, 1888 
”Profetissa,” sjundedags 
   adventistkyrkan 
The Great Controversy 

”Jag har till förhör inför domstolen kallat endast ett litet antal jesuiter; det finns 
fortfarande TREHUNDRA fruktansvärda medlemmar som jag inte har avslöjat, men 
som jag skall avslöja vid ett senare tillfälle. . . . De var mäktiga; för sådan var 
kungarnas vilja. De mördade furstar, och störde riken. . . . Att jesuiterna var 
kungarikenas fredstörare, nationernas förtryckare,   världens herrar  , medger jag   
gärna.” {22} [Kursivering tillagd] 

Marcel de la Roche Arnauld, 1827 
Fransk romersk-katolsk präst, 
The Modern Jesuits
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”Ja, mina herrar, Jesu sällskap hade som [sitt] uppdrag att dra tillbaka den moderna 
världen från dess tendens till att tänka fritt! Först, hoppas de att till påven och kyrkan, 
föra tillbaka sin ångerfulla, älskade, rika och mäktiga dotter, Frankrike, som har 
skiljt sig från dem. Detta sällskap har som [sitt] uppdrag, att lägga händerna på vårt 
samhälle i kyrkans namn . . . på ett sådant sätt att dessa kungar och republiker av sig 
själva till kyrkan skall ge tillbaka hennes förlorade makt och myndighet [att årerföra 
Frankrike till den mörka tiden]. . . . Som ni ser i vårt land, kämpar den katolska 
kyrkan mot statsförvaltningen, med Jesu sällskap i dess ledning . . . Ni känner till 
Jesu kompanis ordens formel: ’Du skall vara i handen på din ledare som ett lik.’ . . . 

Mina herrar, ni bör tänka djupt över den typ av kamp som inletts mot 
lekmannaregeringar av   Jesu sällskap  , som marscherar i täten för och som befaller   
över den katolska kyrkan. Det är inte en politisk störning, det är ett socialt krig! . . . 
Och sedan, med hjälp av tusen olika orsaker, med regeringars hemliga delaktighet, 
(som verkligen har fel i dessa frågor i tron att de kan använda sig av jesuiterna, 
medan tvärtom jesuiterna använder sig av dem och skrattar åt dem, och samtidigt drar 
nytta av regeringars delaktighet) . . . och stöd från präster som alla samlats runt dem, 
som tillförde dem hjälp genom dess makt, dess auktoritet, och även genom 
inkomsterna från gudstjänsterna och de outtömliga resurser som de vet så väl hur de 
skall säkra bland de troende; genom att dra nytta av alla dessa medel och alla dessa 
omständigheter har de bildat det klerikala partiet. . . . 

Detta parti finns i förvaltningen, domarkåren, armén, det civila samhället, och i alla 
grenar av den mänskliga verksamheten, och på varje nivå av den sociala hierarkin. 
Detta parti utgör ett organ som, samtidigt, är spritt över hela världen vad beträffar 
dess medlemmar, men när det gäller dess intressen, är starkt koncentrerat. Varför? 
Eftersom dess många medlemmar håller ihop, hjälper varandra, är beroende av 
varandra, skyddar och driver på varandra . . . Och så hoppades jesuiterna att den 
franska nationen till sist var i deras händer, och att de med henne hade fått 
makten. . . . För, om de någonsin skulle kunna ta tag i den offentliga makten, skulle 
den nationella friheten snart undertryckas, och det skulle vara slut med vad som är 
oss kärast! . . . 

Nu, mina herrar, är det tillräckligt för oss att i förväg ha avslöjat dessa intriger, att ha 
pekat ut dem för . . . det franska folket. . . . aldrig här i Frankrike . . . nej, aldrig, 
kommer jesuiternas att regera.” {23} [Kursivering tillagd] 

Paul Bert, 1879 
Fransk romersk-katolsk statsman 
The Doctrine of the Jesuits
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”Trots allt behöver vi inte undra över lord Baltimores svårigheter med ’de goda 
männen.’ Det var en mycket gammal kamp som förnyades på Marylands mark. Bör 
kyrkan vara oberoende av all civil myndighet, inte visa den någon lojalitet, och inte 
fullgöra några skyldigheter gentemot den? Jesuiterna påstod djärvt att det bör den. 
Och en tid segrade de. Men deras seger innebar fullkomligt förstörelse för Baltimore. 
Det kan bara finnas en högsta makt i varje land [jesuiterna, som kontrollerar New 
Yorks Utrikespolitiska råd, är den högsta makten i USA i dag]. 

Lord Baltimore var synnerligen olycklig över att behöva kämpa över denna fråga så 
långt från operationsbasen [England], men han var ännu olyckligare över att ha det 
jesuitiska sällskapet som sin motståndare. För det sällskapet hade alltid varit en 
nagel i ögat på även de starkaste och mest outrotliga regeringar. Det hade ett 
välförtjänt rykte för att inte dra sig för något som upphöjde antingen   deras egna   
intressen   eller kyrkans intressen  . I dess eviga ansträngningar sedan starten 1534 tills 
nu att för dess egna syften kontrollera världens regeringar, har de gång på gång 
orsakat även romersk-katolska länder att förbjuda dess existens inom sina gränser, så 
pass illa och skadligt har deras inflytande alltid varit, var deras principer än har haft 
tid att ge resultat. Att dessa regeringar var rättfärdigade i sin verksamhet har vi bevis 
på genom en mycket anmärkningsvärd karaktär. Av en av de ofelbara påvarna, 
Clemens XIV, i den berömda   bullan  , ’Dominus ac Redemptor Noster,’ förbjöds 
sällskapet i alla kristenhetens [romersk-katolska kyrkans] stater ’för kyrkofridens 
skull.’ 

Det var därför med en märklig brist på framsynthet, och en fullständigt oansvarigt 
bristande uppfattning om allvaret i de steg han tog som lord Baltimore först tillät 
jesuiterna   att få in en fot i sin provins  . För när de skiljts från de begränsningar som 
ålagts dem i England, hade deras agerande snart alienerat de bästa männen i hans 
provins, spritt sekteristisk bitterhet, väckt religiösa stridigheter, ordnat människor i 
två grupper och snabbt, som ett resultat av det hela, fört dess beskyddare i konflikt 
med myndigheterna i England, vilket skapade ett intryck, som aldrig helt försvunnit, 
av att den romerska kyrkan hade ett obefogat och farligt inflytande i Maryland. . . . 

Jesuiterna hade alltså, som så ofta på andra platser, visat sig vara fridstörare i den 
gemenskap som hade givit dem skydd. Vinna eller försvinna   verkar alltid vara det   
enda alternativet för deras förekomst.” {24} [Kursivering tillagd] 

C. Ernest Smith, 1899 
Amerikansk romersk-katolsk kyrkoherde 
Religion Under the Barons of Baltimore 



Skyddsomslag och citat                                                                                                  31

”Min avsikt är inte att skriva vad jag har hört från andra med hänsyn till Ignazius 
[Ignatius] Loyolas nitiska barn, utan vad jag har sett och iakttagit genom mitt 
frekventa umgänge med dem. Efter att ha varit elev i jesuiternas kollegium, måste jag 
erkänna, att från det jag vet och har sett av dem, är de värdiga söner till en sådan far. 

Namnet   jesuit   är en förebråelse bland protestanter; i Rom inger det respekt blandad   
med rädsla. I protestantiska länder blir de (även om de är många) aldrig tydligt sedda; 
men i Rom är de närvarande överallt. Protestanter avskyr jesuitism, (och det kan de 
gott göra) för namnet   jesuit   är förknippat med kungamord och krutkonspirationen,   
med den blodiga Bartolomeinatten och ödeläggelsen av Europa; i Rom är de inte 
bara de viktigaste rådgivarna i varje projekt, utan genomdrivare av varje plan 
som utarbetas av det hemliga rådet i Vatikanen. . . . 

En jesuit är en   amfibisk   varelse  ; han är (enligt sin konstitution) varken en munk eller 
en sekulär präst; ändå är han båda när det krävs. En anda av dominans utgör grunden 
för hans orden, och på samma gång ser du honom kräla som en mask i stoftet för att 
(synbarligen) krossas av varje fot som går förbi. Han är en monarkist i Österrike, en 
samhällsomstörtare i Frankrike, en autokrat i Italien och en republikan i USA. Kort 
sagt är han allt i ett, för att nå sitt mål, för   ändamålet   helgar medlen  . En jesuit är som 
en fladdermus; när katten kommer, säger den: ’Jag är en fågel,’ sträcker ut sina 
vingar och flyger; om höken visar sig, kryper den in i de mörkaste hål och utropar: 
’Jag är en mus.’ Sådan är jesuitismens karaktär. För att bli en jesuit och för att 
välkomnas vid deras dörrar, måste en person uppfylla ett av de tre kraven, talang,  
adel, eller pengar. Talang är det viktigaste målet; adel är att föredra framför pengar. . . 
. Det skulle vara löjligt om jag skulle göra någon skillnad mellan gammal och 
modern jesuitism, för den sekten ändrar sig aldrig. Leoparden kan ändra sina fläckar 
och etiopiern sin färg, men jesuiten förblir alltid densamma. De är som i gamla tider, 
listiga och kloka när det gäller att vinna de storas popularitet och ungdomarnas hjärta. 
Jesuitism är energisk verksamhet som i dess ursprungs dagar; efter att ha beslutat sig 
för att sätta igång, rycker de fram, de beslutar sig för att uppnå ett mål och lyckas. 
För att realisera ett projekt kringgår de alla lagar; de hoppar över dem med ett språng 
eller trampar dem under fötterna som de gjorde innan sitt förbud. Om de siktar mot 
ett mål, utövar de alla dessa influenser, tar till knep, undanflykter och intriger för att 
nå det, eftersom skrupler är bagateller. Det onda har nått en punkt där det är 
kriminellt att hemlighålla det.” {25} [Kursivering tillagd] 

L. Aloysium Giustiniani, 1843 
Italiensk ex-romersk-katolsk präst 
Evangelisk lutheransk präst 
Papal Rome As It Is, By A Roman 
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”Den jesuitiska monarkin spänner över jordklotet. I dess ledning finns, som sagt, en 
regent, som styr över alla, men själv inte styrs av någon. . . . Från sin kammare i Rom 
undersöker generalens öga jesuitismens värld till dess yttersta gränser; det finns inget 
som görs i den som han inte ser; det finns ingenting som sägs i den som han inte hör. 
Det sätt på vilket denna nästan övermänskliga information inhämtas är beaktansvärt. 
Varje år läggs en lista över sällskapets kollegier och medlemmar, med var och ens 
namn, talanger, förtjänster och brister, inför generalen. Utöver den årliga rapporten, 
måste var en av de trettiosju [nu åttiofem] provinsialerna skicka honom en månatlig 
rapport över tillståndet i sin provins, han skall informera honom noggrant om landets 
politiska   och   kyrkliga tillstånd  . Varje överordnad för ett kollegium måste rapportera 
en gång var tredje månad. Överhuvudena för bostäderna, och novitiaten, måste göra 
samma sak. Kort sagt, kommer, från varje hörn av hans stora välde, en månadsvis och 
en kvartalsvis rapport. Om det rapporterade ärendet hänvisar till personer utanför 
sällskaptet, anger konstitutionerna att provisialerna och överordnadena skall skriva 
till generalen i chiffer [nu krypterad kod via CIA]. . . . 

Därmed ligger världen   ’  naken och öppen  ’   för jesuiternas general. Han ser med tusen   
ögon, han hör med tusen öron; och när han har ett uppdrag att utföra, kan han välja 
den starkaste agenten från ett oräkneligt antal, som alla är beredda att lyda honom. 
Var och en av sällskapets medlemmars tidigare historia, goda och onda egenskaper, 
hans läggning, hans talanger, hans böjelser, hans smak, hans hemliga tankar, har alla 
blivit strikt granskade, noggrant upptecknade, och lagda inför generalens blick. Det 
är detsamma som om han vore personligen närvarande, och hade sett och samtalat 
med var och en. . . . 

Alla nivåer, från adelsmannen till dagsverkaren; alla branscher, från den rike 
bankmannen till skomakaren och portvakten; alla yrken, från den stolaklädde 
dignitären och lärde professorn till den behuvade tiggarmunken; alla klasser av 
litterära män, från filosofen, matematikern och historikern, till läroverksläraren och 
reportern på regionaltidningen, är inskrivna i sällskapet. Uppställa, och ständigt 
uppmärksamma, inför sin chef, står denna mängd, så stor till antalet, och så 
mångbegåvad. På hans befallning går de, och på hans befallning kommer de, 
skyndande över hav och berg, över frysta stäpper, över brinnande slätter, på sitt 
ärende. . . . Det finns ingen förklädnad som jesuiten inte kommer att anlägga, ingen 
förslagenhet som han inte kommer att använda sig av, inget motiv som han inte 
kommer att förege, ingen tro som han inte kommer att bekänna sig till, om han bara 
kan sköta sig själv som en riktig soldat i jesuitarmén, och utföra det arbete som han 
har skickats ut på.” {26} [Kursivering tillagd] 

James A. Wylie, 1878 
Skotsk protestantisk historiker 
The History of Protestantism: The Jesuits
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”Som jag behandlar religiösa institutioner, får jag inte i tystnad förbigå den berömda 
orden, som, från de första åren av sin existens, antog en koloss  ’   kroppsstorlek, och   
använde en jättes hela styrka; den orden som försvann utan att ha känt något förfall: 
som inte följde andras gemensamma kurs, vare sig i sitt grundande, i sin utveckling, 
eller ens i sitt fall, den orden om vilken det rätt och riktigt sägs, att den varken hade 
barndom eller ålderdom. Det är klart att jag talar om Jesu sällskap, jesuiterna. . . . Det 
är omöjligt att påminna sig de religiösa institutionerna, den religiösa, politiska och 
litterära historien i Europa, under de senaste tre århundradena utan att stöta på 
jesuiterna vid varje steg: vi kan inte resa i de mest fjärran länder, korsa okända hav, 
besöka de mest avlägsna hamnar, eller tränga igenom de mest fruktansvärda öknar, 
utan att överallt under våra fötter finna några av jesuiternas minnesmärken. . . . När vi 
studerar jesuiternas historia, är denna mycket extraordinära omständighet uppenbar . . 
. Det finns inte någon religiös orden som har varit föremål för sådan skarp 
fientlighet . . . Alltsedan deras återuppträdande [1814], har människor haft ögonen på 
dem; de darrar inför tanken på att de ska återuppta sin forma makt [den allmänna 
makt de hade innan det påvliga förbudet och upphävandet 1773]; Människor föraktar 
inte jesuiterna, utan är rädda för dem . . . Det kan omedelbart konstateras att den som 
angriper inte anser sig stå emot obetydliga motståndare. . . . det är uppenbart att han 
tar frågan till sig, och inte ser det som ett rent skämt. . . . vi hör honom säga till sig 
själv, 

’Allt som rör jesuiterna är oerhört allvarligt; dessa män är inte att leka med – ingen 
hänsyn, intet överseende, ingen måtta av något slag; det är nödvändigt att alltid 
behandla dem med stränghet, hårdhet, och avsky; med dem, kan minsta oaktsamhet 
bli livshotande.’ ” {27} [Kursivering tillagd] 

Jaime Balmes, 1851 
Spansk präst och filosof 
Protestantism and Catholicity

”Fastän jesuiternas orden, i likhet med alla den papistiska kyrkans ordnar, till en 
början nominellt lydde under påven, säkrade de, genom ett påvebrev daterat oktober 
1836, att påven [Gregorius XVI] praktistk taget underkastade sig och kyrkan att 
deras kontroll; eftersom det var lättare för dem att hantera en man än en mängd 
oberoende biskopar, var det deras deras policy att ha ofelbarheten inhyst i människa, 
nämligen påven.” {28} [Kursivering tillagd] 

John McDonald, 1894 
Skotsk reformert pastor 
Romanism Analyzed
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”Nu har vi sett vilken typ av organisationen som togs i bruk för att stoppa 
reformationens utveckling. Vi konstaterar att jesuiterna, i början av sin existens som 
en orden, vann lysande segrar över sina fiender. . . . 

Denna hemska krigsmaskin . . . har arbetat under en lång period med dödlig effekt 
mot sina fienders mäktiga bataljoner. Ibland lierade med kungar mot människor, 
ibland med människor mot kungar, har jesuiterna aldrig haft annat än ett mål: att 
genomdriva att folket och deras härskare först och främst betygar den högste påven 
sin trohet. Varje nation kan lagligen genom mord undanröja varje regent som vägrar 
lyda honom [som i fallet med president John F. Kennedy]. Den despotiska makt 
som de har beväpnat påven med utövas dock av dem själva. . . . Vi skall se att den, 
utbredd bland bland folket av dem själva, som påvens företrädare, ledde Jaques 
Clement och Ravaillac till att sticka sina dolkar i bröstet på Henrik III och Henrik 
IV av Frankrike. Vi skall se att de främjat Guise-släktens förbund, som hade som sitt 
mål att förändra den franska dynastin; att de var delaktiga i den blodiga 
Bartolomeimassakern; att de utverkade återkallandet av det nantesiska ediktet; och att 
de organiserade det blodiga och fruktansvärda trettioåriga kriget. Stödda av sina 
soldatkollegors legioner, har de har gjort sig anstötliga med sina intriger i varje land 
där de har etablerat sig. . . . 

Jesuiterna har under artonhundratalet överallt kommit att betraktas som de 
oppositionslystna fienderna till alla regeringar som syftar till att hindra dem från att 
utarbeta teorier som riktar ett dödligt slag mot institutioner under vars skyddande 
skugga ett land länge har åtnjutit frihetens och oberoendets [protestantiska] 
välsignelser. Vi kan nu se att varje ansträngning görs av jesuiterna att, genom de 
vatikanska dekreten som rör påvlig ofelbarhet, placera påven i en position av 
upphöjdhet, inte bara i Italien utan i hela Europa. . . . Syllabus’ politik formar nu 
framtidens prästerskap. . . . Jesuiterna överför och ökar värsta de traditionerna hos 
kurian – den makt bakom den påvliga tronen med med vilken den romersk-katolska 
kyrkan styrs. . . . När förberedelserna är klara, är förhoppningen den att en generation 
under åren kommer att ha utbildats i lydnad till honom som bland papalister innehar 
Guds plats, att ropa ’Gud vill det,’ och att marschera framåt tills varje fiende har 
slagits ned, och enbart kyrkan skall stå, det enda perfekta samhället, som omfattar 
hela mänskligheten.” {29} [Kursivering tillagd] 

Arthur Robert Pennington, 1899 
Engelsk anglikansk kanik och historiker 
The Counter-Reformation in Europe
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”I USA leder jesuiterna alla den påvliga kyrkans frågor, och formar alla dess 
principer [med kontroll över hela den amerikanska hierarkin]. Detta är 
häpnadsväckande fakta. Fastän vi länge har känt till dem – är vi chockerade vid 
betraktelsen av den kommande plåga, som detta nya bevis så klart riktar våra tankar 
mot. Ja, vi upprepar det, nationen kan inte undvika de mest fruktansvärda olyckor 
[inklusive presidentmord] – av detta dödliga och korrupta sällskap, om inte snabba 
och kraftfulla åtgärder kan vidtagas för att befria det från den nära förestående 
förbannelsen. 

Jesu sällskap är människans fiende. Hela mänskligheten bör förena för dess 
störtande. Jorden och himlen bör glädjas tillsammans över dess grav. – För det finns 
inget alternativ mellan dess totala utrotning, och mänsklighetens absoluta korruption 
och nedbrytning.” {30} [Kursivering tillagd] 

Robert J. Breckinridge, 1841 
Amerikansk presbyteriansk pastor 
Papism in the XIX. Century, 
   in the United States

”Ja, det är rättfärdigt, det är nödvändigt att hålla i minnet att, även om det finns män 
som är redo att ge sitt välstånd och sina liv för befrielsen av kyrkan (detta ord, 
kyrkan, har ett sådant magiskt inflytande över deras sinnen!) skulle ändå inget vara 
farligare än att alltför tydligt förklara   vad kyrkan är, och vad den vill  . Deras svaga 
syn kan inte tåla den mäktiga verklighetens hela flamma av som döljs under den 
religiösa slöjans många veck. I samma ögonblick som de upptäckte det   politiska   
inslaget skulle deras vapen sjunka maktlöst, deras ivriga nit skulle försvinna, och 
dessa atletiska kombattanter, så snara tjäna oss, skulle plötsligt vända sina vapen mot 
oss.” {31} [Kursivering tillagd]

Assistent till jesuitgeneralen, 1824 
Hemlig konferens i Chieri 
The Jesuit Conspiracy.
   The Secret Plan of the Order

”Det var ett talesätt bland [engelska] protestanter [under kung Jakob I:s, Oliver 
Cromwells och kung Karl II:s regeringstider] att ’jesuiterna varken fruktar fara 
eller död; så ofta som vi hänger dem, är andra beredda att ta över.’ ” {32} [Kursivering 
tillagd] 

Författare känd som ”B. N.,” 1879 
Engelsk jesuitisk revisionistisk historiker 
The Jesuits:
   Their Foundation and History
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”Jesuiternas orden återställdes, som vi har sett, till sin forna glans, och djävulska 
kapacitet till rackartyg, 1814. Det fanns två skäl till deras återhämtning; den 
medborgerliga despotismens dalande sak: minskningen av papismen och andligt 
förtryck. Dessa påvens verktyg, och legaliseringar, är nu i full gång i Europa. Men, 
som var och en ser, vänder deras iver och oförstånd den allmänna opinionen, och 
frihetsandan, mot dem. De beskyller, inte utan anledning, vår republik, för att vara 
den främsta orsaken till all denna spänning i Europa mot dem. Och så länge som 
denna stora och fria nation fortsätter detta högst framgångsrika experiment i 
SJÄLVSTYRE, vet de att människorna i Europa inte längre kommer att ha tålamod 
med tyrannernas troner, och vanstyrenas system, som utarbetats av präststyrda och 
krigiska män, under den mörka tiden. . . . Följaktigen hatar oss alla tyranner i Europa; 
och strävar efter vårt fördärv med fast uthållighet. 

Och familjerna Metternich och Schlegel vet mycket väl att papism är just det 
dödliga vapen – och att jesuiterna är just de kallblodiga konspiratörer som kommer 
att utarbeta deras frälsning åt   dem  , i vårt fall, om himlen gör det möjligt för den   
mänskliga förmågan att uppnå den.” {33} [Kursivering tillagd] 

William C. Brownlee, 1836 
Amerikansk reformert pastor 
Popery. An Enemy to Civil and 
   Religious Liberty; and
      Dangerous to Our Republic 

”Detta sällskap är, dessutom, en politisk motor. . . . Är då jesuiterna vänner av 
friheten? . . . I folkets ögon finns de närhelst despotismen finns, och försvinner när 
friheten visar sig. Som de är hängivna åt det förflutna, är de fiender till framtiden, i så 
hög grad, att vore det möjligt, skulle de till och med hindra tiden från att gå. För en 
överordnad offrar de liv och samvete. För sin orden offrar de individualitet. De är 
varken fransmän, italienare, tyskar eller spanjorer. De inte är medborgare i något 
land. De är helt enkelt jesuiter. De har bara en familj, en förmögenhet, och ett 
ändamål, och alla dessa ingår i ordet gemenskap. . . . Att, kort sagt, arbeta för ett enda 
syfte, vilket inte är religionens triumf, utan Jesu kompanis triumf, och upprättandet 
av dess herravälde över världen.” {34} [Kursivering tillagd] 

M. Garnier Pages, 1861 
Fransk historiker och journalist 
”Morning Star”
A Glimpse of the Great Secret Society
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”Medan papalismen alltså är på nedgång i den gamla världen, och även i vissa delar 
av det nya, ökar den i USA. . . . Den gamle påven ser att hans makt bleknar i Europa, 
och längtar efter att upprätta sin vacklande tron på en fastare grund i USA. Den 
papistiska pressen och prästerskapet börjar redan skryta om att detta land snart 
kommer att vara deras [1871]. Fader [Isaac] Hecker [en hemlig jesuitisk coadjutor,  
medlem av den svarte påvens redemptoristorden och förste instruktör åt mannen 
som senare blev ärkebiskop av Baltimore, James kardinal Gibbons, den politiske 
herren över högrankade frimurare president Theodore Roosevelt] har förutspått att 
en sådan händelse kommer att framkallas inom de närmaste trettio åren [1901]. Han 
är kanske djärvare och mer hoppfull än vissa av sina kolleger, men de ser alla fram 
mot den tid då denna republik kommer att vara fullständigt under deras kontroll. . . . 

Är hon framgångsrik i sitt angrepp på det här landet, kan hon kanske återföra 
världen till medeltidens mörker.” {35} [Kursivering tillagd] 

Jesse S. Gilbert, 1872 
Amerikansk metodistisk predikant 
The Mystery of Iniquity; Or,
   Romanism Not Christianity

”Inom tjugo år kommer det här landet att styra världen. Kungar och kejsare [som 
upprätthöll den påvlige caesarens ”Heliga allians’” förtryck under 
artonhundratalet] kommer snart att avlida [till följd av kommande jesuitmord och 
första världskriget] och USA:s [socialist-kommunistiska] demokrati kommer att ta 
deras plats. . . . 

När Förenta staterna styr världen, kommer den katolska kyrkan att styra 
världen.” {36} [Kursivering tillagd] 

Ärkebiskop James Quigley, 1903 
The Chicago Tribune 
Romanism: A Menace to the Nation

”Jesuiternas hemlighet är att Loyola, deras grundare [som från början försökte göra 
Jerusalem till sin ordens huvudstad], och hans kumpaner, antog Machiavellis 
Fursten – en bok där politik är helt skild från moral – som sin lärobok. Allt jesuitiskt, 
inklusive fascism, är oundvikligen machiavelliskt.” {37} [Kursivering tillagd]

 
Andrew Sinclair, 1965 
Brittisk protestantisk präst 
The Great Silence Conspiracy
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”För att påminna dem i vars händer den här volymen möjligen hamnar om deras 
skyldigheter i fråga om medborgarskap under vår populära regeringsform, har jag 
funnit det absolut nödvändigt att beskriva jesuiternas karaktär, förutan vilka det, 
enligt min mening, inte skulle finnas mycket som störde oss. Detta sällskap har inget 
gemensamt med amerikanska idéer eller principer. Det utgör munkväsendet i dess 
mest despotiska och vidriga form, genom att kräva att var och en av dess medlemmar 
imiterar den mest avskyvärda inställsamhet, . . . Den har haft en historia som inte 
liknar något annat sällskap i världen. . . . 

Deras sällskap är så enat och kompakt att dess led inte kan brytas. De är likadana 
överallt, rörda av en gemensam impuls, under ledning av sin general i Rom. De är 
dödliga fiender till den medborgerliga och religiösa friheten. Ingenting som står i 
deras väg kan bli heligt nog att undkomma deras hämnd. Protestantismen har aldrig 
givit något resultat som de någonsin har försonats med. De anser att reformationen 
som gav upphov till den var kriminellt motstånd mot den enda rättmätiga 
myndigheten på jorden – den som utgår från kyrka och stat tillsammans. De tycker 
att villkoren för människorna under medeltiden [påvens mörka tid], vacklande under 
tyngden av feodalt förtryck, var att föredra framför moderna framsteg och 
upplysning; att mänsklig lycka skulle främjas genom en återgång till den perioden; . . 
. 

Medlemmarna i detta sällskap är många och starka i USA. De ökar ständigt, 
främst genom anslutningar från deras drillade och disciplinerade kompanjoner i 
Europa . . . De har varken land eller hem, eller familjer eller vänner utanför gränserna 
för sin orden – ingen av den hjärtliga tillgivenhet som ger charm och liv åt det sociala 
umgänget – som de tvingas överge allt detta och anpassa sig till oförbehållsam 
lydnad inför sin general, vars befallningar, vare sig de är rätt eller fel, bra eller dåliga, 
de högtidligt lovat att utföra, utan minsta hänsyn till konsekvenserna. . . . 

På grund av detta, kräver både pliktkänslan och säkerhetskänslan att denna 
kompetente och kraftfulle motståndares historia och karaktär – främmande till sin 
födelse, tillväxt, och känsla – bör förstås; liksom de orsaker som har lett till att 
jesuiterna utvisats från varje land i Europa, det öppna hat som har riktats mot dem 
under många år, deras långa fortsatta störningar av nationernas fred, och det slutliga 
förbudet och avskaffandet av deras sällskap av en av de bästa och mest upplysta 
påvarna.”{38} [Kursivering tillagd] 

Domare Richard W. Thompson, 1894 
Protestantisk 33:e gradens frimurare 
Ex-amerikansk marinsekreterare, 1877-1881 
The Footprints of the Jesuits 
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”BREV TILL PÅVE PIUS X, Nr. 1. 

Ämne: påvlig intrig, inkräktande, och biskoplig vandalism, som illustreras av fallet 
med ’den högvärdige’ John Baptist Purcell, ärkebiskop av Cincinnati, Ohio, 
U. S. A. 

’Ers helighet:’ 

’Jag vänder mig gärna direkt till er, faktiskt inte därför att jag i minsta mån betygar 
min underkastelse inför er myndighet, i det andliga eller världsliga, utan därför att jag 
anklagar er – VITA SLAVHANDLARES CHEF, INTRIGERS ÖVERSTEPRÄST 
– för att vara urkällan till världsomfattande gissel, ärkestöraren av mänsklighetens 
fred, religiös och social, den obevekliga fienden till de tre grundläggande principerna 
för amerikanskt nationellt liv och frihet – samvetsfrihet, yttrandefrihet och 
pressfrihet. Från Amerika erhåller ni en stor del av de intäkter som används av ert 
system [införskaffade från Riksbanken och New York-börsen] för att förslava 
mänskligheten.’ 

Amerikaner som inte böjer sig för papismens avgudar kan mycket väl fråga sig – Har 
våra presidenter och vicepresidenter, våra kabinettsledamöter och domare i Högsta 
domstolen, våra senatorer och representanter utnämnts till sina ämbeten för att spela 
en så underdånig och så uselt inställsam roll för Roms fulaste syften? [Detta har 
varit den ordnade amerikanska situation sedan mordet på president McKinley 
(1901) till George W. Bushs fascistiska presidentskap (2001)] . . . I sitt hat mot en 
fri, folklig regering som Amerikas, är Rom redo att sluta sig samman med japsarna 
eller någon annan makt – hednisk [Saudiarabien], ateistisk [Sovjetunionen], eller 
föregivet kristen [Storbritannien] – för att krossa vår nation.” {39} [Kursivering tillagd] 

Jeremiah J. Crowley, 1913 
Amerikansk ex-irländsk präst
The Pope – Chief of White Slavers, 
   High Priest of Intrigue 

”Det är varje protestants ovillkorliga skyldighet att i parlamentsvalet inte rösta på 
någon som gynnar det papistiska avfallet, eftersom hela det papistiska systemet i 
verkligheten inte styrs av påven, den ofelbare, utan av honom som nu är känd som 
den svarte påven, jesuiternas general.” {40} [Kursivering tillagd] 

F. A. C. Lillingston, 1900? 
Engelsk protestantisk minister 
The Jesuits: What Are They?
   Who Are They? What Have They
      Done? What Are They Doing?
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”Min biktfader var fransman, och var också sekreterare åt Frankrikes fader-
assistent. . . . och som han såg på mig som någon han kunde anförtro sig åt, använde 
han sig ofta av mig för att kopiera brev. . . . Men allt detta hade inte gjort mig bekant 
med jesuitism, som är ett ogenomträngligt mysterium för nittionio av hundra av 
jesuiterna själva. . . . 

Jesuitismens grundläggande maxim visas i S:t Ignatius’ övningar – ”alla medel är 
bra, förutsatt att de leder till ändamålet.” . . . ni kan ta bedrägeri, som inte längre 
kallas bedrägeri, utan helig konst . . . Ta i bruk dessa principer, som framträder under 
fromhetens aspekt och lurar de troskyldiga, så skall ni se att de rättfärdigarr 
kungamord, lögner, förtal och konspirationer. . . . 

Vad jesuiterna angår är världen deras kuungarike, och de olika nationerna är bara 
provinser i fader-generalens kungarike. . . . Detta är anledningen till att jesuiterna 
skyddas av furstar och centralbankschefer. En furste som inte är deras vän kommer 
förr eller senare att uppleva deras hämnd. . . . De skapar förlägenhet [fiaskot vid 
Grisbukten] och irritationsmoment [kubanska robotkrisen] för den som styr 
[president Kennedy], bringar ministrar på fall mot deras vilja [Nixon], introducerar 
sina anhängare i parlamentet [Ted Kennedy och Arlen Specter], förlamar friheten 
[1950 års lag om extraordinära krigsbefogenheter och 1968 års vapenkontrollag], 
och hämmar utvecklingen [Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten]. Som de inte är 
belåtna med detta, väcker de reaktion på alla möjliga sätt [medborgarrättsrörelsen], 
så att landet kan komma under, vad de menar är, välsignad despotism [”nyhögerns” 
republikanska fascism införd av en av sönerna till den nazist-fascistiska 
Bushdynastin som för närvarande styr fjortonde ändringens Amerika under påve 
Johannes Paulus II:s allseende Argusöga (vars egyptiska påvliga allseende öga kan 
ses i det färgade glaset ovanför ingången till aposteln Petrus romersk-katolska kyrka 
som ligger på 94 Somerset Street i New Brunswick, New Jersey) – president George 
W. Bush]. 

De agerar alltså i stort sett överallt; herravälde är det ändamål de eftersträvar; medlen 
för att nå dit är olika; i ett land där det finns jesuiter, måste de därför antingen styra 
eller så måste det landet bringas på fall [Europa från 1914 -1945]. . . . och på detta 
sätt, antingen under ett eller annat namn, är det de som styr världen. . . . om ni 
granskar fakta, kommer ni att finna att de endast eftersträvar   allmänt herravälde  .” 
{41} [Kursivering tillagd] 

Luigi Desanctis, 1852 
Officiell censor vid inkvisitionen
Protestantisk reformert pastor 
Popery, Puseyism, and Jesuitism 
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”Dessa missionärna göranden, hur skadliga de än var i sig, var långt ifrån den största 
ondska som påförts Frankrike av jesuiterna. Det var genom församlingen som 
jesuiterna blev en riktig plåga för landet, och samtidigt föremål för folkets hat och 
förföljelse. Vi ser på församlingen, detta anmärkningsvärda föreningssystem i dess 
mest blomstrande och omfattande utveckling, där jesuiterna alltid har varit stora 
mästare – ja, även mycket större än i deras utbildningssystem – som det verkliga 
organet, DEN STORA HEMLIGHETEN bakom det enorma inflytande som de 
under århundraden har utövat på det europeiska [och nu amerikanska] samhället. 

Genom detta särskilda system, anslöt Loyolas orden till den stående armén av dess 
andliga eller verkliga medlemmar, som var tvungna att leva enligt sin ordens regler, 
också en armé av världsliga volontärer, jesuiterna i korta dräkter eller kjolar (  à robe   
courte  ), som inte blev det minsta störda i sin vanliga handel och vandel  , och av vilka 
ingenting krävdes utom att de skulle bära vissa heliga bihang som ett 
igenkänningstecken, dagligen be en kort bön, då och då delta i de mer tunga 
övningarna i kyrkan, och engagera sig genom ett enkelt löfte under en viss tid (i 
Frankrike, till exempel, under en period av fem år), om att göra orden alla möjliga 
tjänster, och följa dess instruktioner. 

I gengäld blev de lovade ett beredvilligt främjande av sina världsliga syften och 
intressen, och förlåtelse och överseende med alla synder och överträdelser. Detta var 
inte heller tomma ord som var oförmögna att förverkligas. Den mäktiga och vitt 
förgrenade S:t Ignatius’ orden var stark nog att genom sitt intresse köpa långt större 
fördelar för enskilda, än vad något annat bolag, [underordnat frimureriskt] 
broderskap, eller till och med världslig makt, kunde. Därav den stora lätthet med 
vilken de spelat på alla klasser i samhället, genom att visa på de förföriska utsikterna 
till ambition eller ekonomisk vinning, allt efter åsikterna och ställningen hos 
personerna som de ville engagera i sin tjänst [CFR-medlemmar i Amerika och RIIA-
medlemmar i Storbritannien som styr pressen, bankväsendet, finansiemarknaderna,  
den akademiska världen, protestantiska sekter, konst, sport och vetenskap]. 

Under den senaste tiden, vilade ordens framgångar huvudsakligen på samarbetet med 
dess stående armé (de verkliga tonsurerade medlemmarna) av otaliga mängder 
frivilliga, jesuiterna i korta dräkter, som hade värvats från alla typer av befolkningen. 
Detta var inte bara fallet i Frankrike, utan också i alla länder där Ignatius’ lärjungar 
har fått rätt att bosätta sig och skaffa sig makt och rikedom.” {42} [Kursivering tillagd] 

E. H. Michaelson, 1855 
Engelsk protestantisk historiker 
Modern Jesuitism 
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”Här upptäcker vi dock, vilka som är de män och kvinnor i alla livets led som utför 
arbete åt jesuiterna, medan de diskret håller sig i bakgrunden så mycket som 
möjligt. . . . denna heliga liga, eller ’bönens apostlaskap,’ handlar inte bara om 
församlingarna under direkt andlig tillsyn av jesuitpräster. Inte mindre än 22 ordnar 
och religiösa institutioner har till sina medlemmar givit en ’medbestämmanderätt i 
alla deras förtjänster, böner och goda gärningar.’ Den försöker tränga in i alla 
’religiösa samfund’ och kyrkliga seminarier för utbildning av präster, och i vanliga 
sekulära skolor [det Rockefellerfinansierade University of Chicago]. I detta sista 
sammanhang nämner The English Handbook att det finns en mystisk organisationen 
kallad ’Påvens milis i högskolor och skolor’ [Yale Universitys Scull and Bones-
orden], om vilken det skulle vara önskvärt för den protestantiska allmänheten att få 
mer information om än de för närvarande har. Det verkar som om även personer 
utanför kyrkan i Rom kan vara medlemmar i ligan [som de amerikanska 
presidenterna Bill Clinton och George W. Bush] . . . 

Om denna ’heliga liga’ bara var en liten affär skulle det knappast vara värt att 
uppmärksamma, men den är inte liten. I själva verket är det den största organisation 
som någonsin bildats inom någon föregivet kristen kyrkas fålla. Det står i dess Irish 
Handbook att det, 1897, fanns närmare 25 000 000 kompanjoner, utspridda över hela 
världen. Hur många av dem som bor i Storbritannien är mer än jag kan säga. 
Siffrorna är häpnadsväckande! Tänk bara på det ett ögonblick. Tjugofem miljoner 
män och kvinnor under direkt inflytande av jesuitorden, den största fienden till våra 
protestantiska friheter som finns i hela världen! . . . När jesuitorden kan behöva 
åstadkomma medborgerliga oroligheter och meningsskiljaktigheter i påvedömets 
intresse, och till skada för protestantiska furstar och regeringar, kan de när som helst 
ur denna ’heliga ligas’ led [det amerikanska Utrikespolitiska rådet och det brittiska 
Kungliga institutet för internationella frågor] välja lämpliga redskap. Med hjälp 
av den här ligan vet de lätt vilka deras redskap är, och var de kan hitta dem när de 
vill. . . . I denna nya ’heliga liga’ kan så småningom den armé återfinnas som 
jesuiterna en dag kommer att kräva för att återställa påvens världsliga makt [via 
Mussolini 1929], som är ett av de syftemål som ligger dem varmast om hjärtat i dag. 
’Jag tvekar inte,’ skrev pastor E. J. O’Reilly, JS, professor i teologi i Maynooth, . . . 
’att säga att ett krig riktat mot återupprättandet av påvens världsliga suveränitet, 
skulle vara rättfärdigt, vad den saken angår.’ ” {43} [Kursivering tillagd] 

Walter Walsh, 1903 
Engelsk protestantisk historiker 
The Jesuits in Great Britain
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”För att försöka skapa en strid mellan den tsaristiska regimen och [judiskt ägda] 
Royal Dutch Co. genomfördes ett offentliggörande på ryska, och en utbredd 
distribution, under namnet kapten Linus, av en ökänd förfalskad handling betecknad 
Sions vises protokoll [utvalda jesuiter under extrem ed är de egentliga ”Sions vise”]. 
Dokumentet var en förfalskad översättning av jesuiten Adam Weishaupts tyska 
läror, skrivna av honom som instruktioner för betrodda medlemmar av hans 
kommunistiska organisationen, illuminatiorden. . . . Få av de konspiratörer som har 
sammansvurit sig för att förslava och styra mänskligheten har planerat en mer 
utstuderad användning av kontroll över pengar och rikedom än vad som gjorts av 
grundarna av den moderna tidens kommunism: jesuiten Adam Weishaupt, alias 
Spartakus, och hans lärjunge, Moses Mordecai Marx Levy, alias (Heinrich) Karl 
Marx. . . . Weishaupts framgång i att tvinga Vatikanen att återupprätta den avskaffade 
jesuitorden, genom ett återupprättande av kyrkans ursprungliga nasareiska 
kommunism i form av dagens kommunismen, ledde till att konspirationen 
kontrollerades av   Jesu sällskap  . Detta är utan tvekan betydelsen av förmaningen till 
jesuitorden av påve Paulus VI när de församlades i maj 1965, för att välja sin nya 
general, fader Pedro Arrupe [hjärnan bakom atomsprängningarna i Japan]. 

Situationen förklarar varför, varhelst en totalitär rörelse spricker fram, oavsett om den 
är kommunistisk eller nazistisk, det finns en jesuit i rollen som ”rådgivare” eller 
ledare; på Kuba, Castros fader Armando Llorente och i Argentina leds neo-
nazisterna [vars nazistiska fäder undkom Europa genom påve Pius XII:s vatikanska 
råttlinjer] av fader Menvieille.” {44} [Kursivering tillagd] 

Emanuel M. Josephson, 1968 
Amerikansk läkare och historiker 
The ”Federal” Reserve Conspiracy 
   & Rockefellers 

”Sanningen är att den romersk-katolske fadern är den verklige internationalisten. . . . 
Och varje romersk-katolik som främst är lojal till påvestolen, är själv en 
internationalist. Det är [den jesuitiske] romersk-katoliken och inte juden som 
drömmer mest om en super-stat med sin egen högst vördnadsfulle befälhavare vid 
rodret.” {45} [Kursivering tillagd]

Louis S. Bauman, 1939 
Amerikansk baptistisk predikant 
The Time of Jacob’s Trouble:
   An Answer to the Question of
      A Little Jewish Girl:
         ”What Makes Folks Hate Us So?” 
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”I vissa avseenden bar det möte som sammankallades i mitten av våren 1981 spår av 
tusentals styrelsemöten hållna vid samma tidpunkt i alla dagsljusa länder i hela 
världen. Bortom de glaspanelade dubbla dörrarna, pågick en konferens mellan sju 
män. En mapp som bågnade av rapporter låg framför varje man. . . . 
Konferensrummet låg på tredje våningen i påvarnas palats på Vatikanska kullen. . . . 

Vid förhandlingsbordet satt den heliga romersk-katolska kyrkans påve och sex av 
hans mäktigaste kardinaler, Vatikanens drivkrafter, en kamé av dess väldigaste styrka. 
Och föremålet för diskussionen mellan dem var Jesu sällskaps liv och död: om, med 
andra ord, den av fader general Pedro Arrupe ledda orden borde tillåtas att fortsätta 
som den var, eller omorganiseras och återställas enligt påvarnas ofta upprepade 
önskemål, eller officiellt avlivas genom påve Johannes Paulus II:s makt och 
myndighet. . . . Under den tidiga våren 1981, till exempel, hade Johannes Paulus 
redan själv känt effekten i första hand av den enorma makt som under århundradenas 
lopp hade tillkommit Jesu sällskaps fader general. Så stor är den makten i Rom och i 
övriga världen, och så allmänt är den erkänd, att den som innehar posten som 
jesuitgeneral också innehar den inofficiella titeln ’  den svarte påven  .’ Svart i detta 
fall är inte avsett att ange ett hot av något slag. Det är ett enkelt erkännande av det 
faktum att, precis som alla andra jesuiter, den enormt mäktiga generalen för 
sällskapet alltid klär sig i svart prästdräkt, i motsats till den enormt mäktige helige 
faderns traditionella vita kläder. . . . 

I stolen omedelbart till höger om påven satt ’dottrina’ – kardinalen [Joseph 
Ratzinger, nu påve Benedictus XVI] med uppdrag att övervaka den romersk-
katolska lärans renhet i hela den stora och varierande kyrkans värld. Med sitt 
renrakade bayerska ansikte var dottrina [prästvigd 1951 av ärkebiskopen av 
München, Michael kardinal von Faulhaber – den hemliga makten bakom romersk-
katolikerna Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Heinrich Müller, Josef Mengele, och 
därmed det bayerska Nazistpartiet], klok och inte på något sätt enkel, en 
professionell teolog med den intellektuelle prelatens hela förtroende. Vid femtiofem, 
var han helt vithårig, och var den yngste närvarande mannen. Johannes Paulus visste 
att dottrina alltid skulle ge den påvliga viljan sitt helhjärtade stöd. . . . 

Och så kom det sig att även om den vite påven öppnade mötet med ett tiominuters 
’förtydligande’ uttalande , verkade den svarte påven, Pedro Arrupe, vara en 
imponerande gestalt, en osynlig åttonde man vid bordet. Denne spensligt byggde, 
kroknäste, sjuttiotre år gamle bask var personligen bekant för var och en av dessa sju 
män. Han älskades inte av någon av dem. Han värderades av en del som en mycket 
användbar allierad, och avskyddes av andra som en mycket farlig fiende. Hans 
helighet hade lärt sig frukta honom. . . . 
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Jesuiterna hade upprättats av den romerske påven. Honom var de skyldiga sin 
existens och sin lojalitet. De befann sig nu i ett upprorstillstånd, enligt hans helighet. 
På samma sätt som påven hade skapat dem, så kunde en påve reglera dem, eller, om 
nödvändigt, avskaffa dem. Och den regleringen eller avskaffandet av jesuiterna var 
det egentliga ämnet för detta möte. . . . 

En sak visste dock alla säkert. Mycket snart, skulle fader general Pedro Arrupe få en 
mycket detaljerad redogörelse för mötet. Han skulle veta allt som hade sagts. Han 
skulle veta att denne helige fader varken var en Paulus VI vars svaghet gjorde 
honom eftergiven, eller en Johannes XXIII vars visionära förhoppningar förblindade 
honom inför underordnades maipulationer. Han skulle veta att för närvarande en 
frontalattack på Jesu sällskap tillfälligt hade trubbats av, inte av kärlek till Arrupe 
eller aktning för sällskapet, utan därför att det passade den nuvarande 
utrikesministerns politik [Agostino Casaroli (1979-1990)] och Religiosis och 
Vescovis [efternamn på två av de sex deltagande kardinalerna] personliga ambitioner. 

Frontalattack eller ej, var dock Arrupe, den svarte påven, lika mycket realist som 
Wojtyla, den vite påven. Det skulle bara vara en tidsfråga innan den helige fadern 
skulle ingripa mot Jesu sällskap, reformera det uppifrån och ned, eller avsluta dess 
existens, kanske för alltid. Den här gången måste i vilket fall Arrupe, som ihärdigt 
höll fast vid sin övertygelse om att han och hans jesuiter visste bättre än 
ställföreträdaren han tjänade vad som var bra för Guds kyrka, bort. . . . 

Den 13 maj 1981, inom tre veckor från den privata påvliga konferensen, träffades 
Johannes Paulus II av två kulor från den betalde torpeden Mehmet Ali Agcas [som 
nu hävdar från ett turkiskt fängelse att han hade hjälp av vatikanska kardinaler] 
Browning halvautomatiska pistol. Av misstag, som den sistnämnde förklarade, fördes 
påven i ilförd till det romerska sjukhuset Gemelli snarare än den särskilda 
sjukhusenhet som organiserats enbart för påvlig användning. Han fick blod från den 
allmänna blodbanken; det privata förråd som hölls i beredskap användes aldrig. . . . 

I snabb följd genomgick påve Johannes Paulus II två större operationer och 
drabbades av konsekvenserna av överföringen av orent blod; han fick ett svårt fall av 
hepatit. På höjden av påvens krisen, den 28 maj, dog kardinal Wyszynski i 
Warszawa. Wyszynski var Johannes Paulus  ’   närmaste vän, och hade skapat hans   
karriär.” {46} [Kursivering tillagd] 

Malaki Martin, 1987 
Italiensk ”ex-jesuitpräst” 
The Jesuits: The Society of Jesus
   and the Betrayal of the
      Roman Catholic Church 
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”Men vad är en jesuit? Sällskapet förblir den romerska klerikala världens Esau. Det 
söker fortfarande främst de rika och mäktiga [inklusive de amerikanska familjerna 
Kennedy, Rockefeller och Ford]; det är ärkefienden till framsteg och liberalism i 
den katolska teologin. . . . det ger sig i kast med politiska intriger, för att även förstöra 
statsformer, om dess intresse verkar kräva det; det är hatat av en mycket stor del av 
det romersk-katolska prästerskapet och lekmännen i varje land.” {47} [Kursivering 
tillagd] 

Albert Close, 1936 
Engelsk protestantisk historiker 
Jesuit Plots Against England: 
   From Queen Elizabeth [I] 
      to King George V 

”Utnämningen av påvens sändebud (ambassadör) i Washington [till följd av riddare 
av Malta president Ronald Reagans högförräderi när det gällde att formellt  
erkänna den suveräna Vatikanstaten 1984, femtio år efter att Storbritannien hade 
gjort detsamma 1934, med riddare av Malta William Wilson som den förste  
rättslige ambassadören i Vatikanen sedan Amerika brutit alla förbindelser 1867 som 
en följd av den jesuitiska ”svarta handen” i Lincolnmordet] kan jämföras med 
installationen av en utländsk general som tar order av chefen för en aggressiv 
främmande stat. På hans goda vilja eller fientlighet beror lugnet, samarbete det 
allmänt goda beteendet hos minst en tredjedel [nu över fyrtio procent] av den 
amerikanska befolkningen. Ett ord från det påvliga sändebudet kan alltså ändra 
miljoner katolikers böjelse, attityd och till och med politiska åskådning. Det påvliga 
sändebudet kommer också att bli skiljedomare mellan de två stora politiska partierna 
i Amerika [jesuitkontrollerade sedan 1900]. Både de Republikanska och 
Demokratiska partierna måste från och med nu vara mycket uppmärksamma på det 
påvliga sändebudets reaktion. Det kommer att frias politiskt på den påvliga 
nunciaturen i Washington, den katolska kyrkans politiska centrum i USA. 

Politiskt sett, reser hon sig allt större i Vita huset. Hon är en makt i senaten, en styrka 
i Pentagon, en osynlig hemlig agent i FBI, och den mest subtilt obestämda 
drivmotorn i USA:s dolda kraft: CIA.” {48} [Kursivering tillagd] 

Avro Manhattan, 1986 
”Protestantisk” riddare av Malta 
Engelsk anti-påvlig historiker 
Vän och försvarare av ex-jesuit 
   Alberto Rivera 
The Vatican Moscow Washington Alliance
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”Vatikanens valkrets med 980 miljoner anhängare är minst tre gånger antalet 
medborgare i någon västerländsk demokrati och överskrids endast av befolkningen i 
Kina. Ännu viktigare är, att dessa 980 miljoner människor är utspridda över hela 
världen, många av dem innehar höga politiska, militära och kommersiella positioner i 
icke-katolska länder. Dessutom har påven tusentals agenter runt om i världen. De 
omfattar   jesuiterna  , columbusriddarna, malteserriddarna,   Opus Dei   [bildades 1928 
genom en av påve Johannes Paulus II nyligen helgonförklarad jesuitkontrollerad 
italiensk präst, Josemaría Escrivá, vars amerikanska medlemskap inklkuderar 
Högsta domstolens justitieråd Clarence Thomas och Antonin Scalia (vars son Paul 
Scalia är en katolsk präst), f.d. FBI-direktören Louis J. Freeh (vars engelska 
motsvarighet var Stella Rimington, generaldirektören för MI5) som 1999 offentligt  
erkände att många enklare atombomber hade utplacerats för detonation över hela 
USA, och hans underordnade, Robert Philip Hanssen {49} (James Jesus Angleton 
från den svarte påvens FBI), flytande på ryska, var USA:s störste spion, som dömts 
för förräderi för att ha givit underrättelsehemligheter till den svarte påvens KGB för 
att förbereda Sovjet för vår kommande amerikanska invasion] och andra. Vatikanens 
underrättelsetjänst och dess resurser är oöverträffade.” {50} [Kursivering tillagd] 

Dave Hunt, 1994 
Baptistisk amerikansk historiker 
A Woman Rides the Beast

”I början av januari [1952], gjordes ett uttalande i Washington att Vita huset hade 
dragit tillbaka [riddare av Malta, enligt Francoise Hervets 1986 års artikel ”The 
Sovereign Military Order of Malta”] general [Mark W.] Clarks nominering på 
generalens begäran men [shriner frimurare] herr [president Harry] Truman 
insisterade på att han fortfarande ville ha en ambassadör i Vatikanen. Just då fanns 
det femhundra evangeliska präster vid dörren som protesterade att ’han hade drivit ett 
svärd djupt in i det protestantiska Amerikas hjärta.’ Församlade i [presbyterianske 
jesuitiske coadjutor Carl McIntyres] amerikanska kristna kyrkoråds 
konstitutionssal, applåderade de följande skarpa kommentarer: 

’Kommunism [jesuitism] är en fiende, vi är alla emot den, men vi 
har en annan fiende också, äldre, klokare. Det är romersk-katolska 
kyrkan och dess tävlan om världsmakt. 

I USA är det spellmanism.’ ” {51} 

Jesuit Robert I. Gannon, 1962 
Rektor, Fordham University 
The Cardinal Spellman Story 
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Webbsida 

Följande är en kopia av webbsidan som presenterar

Vatikanska Lönnmördare: 

”Sårad hemma hos mina vänner” 

som finns på 

www.vaticanassassins.org
”Papism som regering” 

”Genom att se på detta bolag [påvens teokratiska vatikanska rike] som en regering, 
blir sakens läge inte mindre imponerande. Chefen för företaget är både en andlig och 
en världslig härskare. Han påstår sig vara alla monarkers monark. Hans senat av 
kardinaler och kurfurstar är prinsar. Också hans biskopar är herrar i var sitt stift, 
men är fortfarande hans vasaller, bundna till honom genom en länsed. Till honom är 
också härskarna över jesuiterna och över olika ordnar av munkar och nunnor bundna, 
som är allgenomgripande soldater, edsvurna att utföra hans vilja. Under biskoparna 
står också de sekulära prästerna, och under dem står folket. Därmed är hela 
systemet en kompakt och allenarådande regering, vars regel är absolut lydnad under 
den centrala makten och dess vanliga underordnade agenter. Det är en enorm armé 
under militär disciplin. . . . Påven, kardinalerna, patriarkerna, ärkebiskoparna, 
biskoparna, prästerna, diakonerna är alla organiserade i ett omfattande system, som 
sträcker sig över världen och som syftar till allmän erövring. I det är de olika 
munkordnarna, nunnoreordnarna, jesuiterna, bundna till den genom eder och svurna 
att utvidga dess inflytande [intill jordens yttersta gränser]. . . . Han [påven] är denna 
världens tillförordnade Gud. Hans ord är lag: Bibeln är ingenting. Systemet är i teori 
och praktik en förintelse av Gud och Bibeln [alltså identiskt med både den nationella 
socialistiska fascismens och internationella socialistiska kommunismens anti-
bibliska, anti-reformatoriska, anti-hebreiska, människodyrkande, inkvisitoriska,  
politiska religioner], och ett upphöjande på tronen av påven eller det påvliga bolaget i 
stället för Gud . . . för att härska som enda Gud på jorden.” {52} [Kursivering tillagd] 

Edward Beecher, 1855 
Amerikansk protestantisk historiker 
The Papal Conspiracy Exposed

http://www.vaticanassassins.org/
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Vatikanska Lönnmördare: 
”Sårad hemma hos mina vänner” 

Efter fyrtio år av statligt hemlighållande (1963-2001) 
avslöjar mordet på riddare av Columbus 

president John F. Kennedy, 

genom den blodiga förmedlingen av
Jesu sällskap, 

(den påvlige caesarens obsidianorden och praetoriangarde) 
på order av dess jesuitgeneral nämligen

”den svarte påven,” 
med befäl över sin högst lydige tjänare, 

den ”ofelbare” frimureriske påve Paulus VI nämligen 
”den vite påven,” 

som styr den sovjetiska KGB 
och jesuitutbildade frimureriske Fidel Castros kommunistiska Kuba 

genom de brittiska, ryska och amerikanska 
grenarna av malteserriddarna, 

med samtidigt befäl över sin jesuitutbildade 
högst lydige tjänare: 

ärkebiskopen av New York och ”högste beskyddare” av malteserriddarna 
”andlig rådgivare” åt columbusriddarna 

Francis kardinal Spellman, 
i ledningen för listan av organiserade amerikanska förrädare, 

nämligen överkommandot för 
malteserriddarna, 33:e gradens och islamiskt shriner frimureri, 

columbusriddarna, Scull and Bones, Opus Dei, 
den siciliansk-amerikanska maffians organiserade brottssyndikat och därför 

New Yorks Utrikespolitiska råd 
vars medlemskap inkluderar hundratals fabianska socialistiska judiska sionister 

med kontroll över det ”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation, 
inklusive dess: 

överbefäl, president Lyndon Baines Johnson, 
federala regering och krigsmaskin, 

Riksbanksystem, 
militärindustriella komplex, 

nationella ”Luce-press” media, 
Federala utredningsbyrå, Centrala underrättelsetjänst, 

Nationella säkerhetstjänst, Säkerhetstjänst, 
överdomare Earl Warren i Högsta domstolen med sin Warrenkommissionen, 

talman Tip O’Neill i representanthuset med sin mordutredning, 
och kardinal Spellmans Vietnamkrig, 

av 
Eric Jon Phelps 

Vit separatistisk (icke-hatare av färgade eller religiösa människor) amerikanska fri man 
dispensationell, premillennialistisk, femte monarkins, sjundedags baptist-kalvinsk puritan 
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Vatikanska Lönnmördare   – syfte   

Syftet med redogörelsen för nittonhundratalet är att bevisa att mordet på president 
John F. Kennedy, som beordrades av ordensgeneral Jean-Baptiste Janssens och 
verkställdes av påve Paulus VI, utfördes av ”den amerikanske påven,” Francis kardinal 
Spellman. Spellman, som ärkebiskopen av New York, var ”den amerikanske militäre 
kyrkoherden” och använde därför sina högst lydiga soldater – vissa malteserriddare, 33:e 
gradens shriner frimurare, columbusriddare och maffiabossar – för att verkställa hans 
order från Rom . 

Det enda skälet till mordet på presidenten var hans inblandning i syftet med 
jesuiternas år 1868 fjortonde ändringens rike av amerikansk nation. Det syftet var att 
återställa och upprätthålla denna år 1870 års jesuitiska skapelses – den ”ofelbare” 
påvens – globala världsliga (politiska) makt. I motstånd mot påvens världsliga makt, 
hotade han jesuiternas Riksbanks monopol genom att i ekonomin pumpa in nästan 4,3 
miljarder dollar i form av räntefria USA-sedlar bara för att de skulle återkallas dagen efter 
hans begravning. Marina Oswald hade Riksbankens medverkan i mordet på JFK helt klart 
för sig! 

Presidenten försökte också att bryta Vatikanens jesuiters främsta internationella 
underrättelseavdelning – den onda Centrala underrättelsetjänsten – ”i tusen bitar.” 1963 
bemannades CIA av många av Hitlers gamla krigare – den jesuitkontrollerade nazistiska 
SS – som blivit ”kalla krigare.” Enligt den store fransmannen Edmond Paris i hans The 
Secret History of the Jesuits, var det den jesuitkontrollerade prästen Bernhardt Stempfle 
som skrev Hitlers Min kamp. Detta faktum bekräftas ytterligare av en av Nazistpartiets 
grundare, romersk-katolske Otto Strasser i hans avslöjande bok, Hitler and I. Det var 
romersk-katolske Hitler som om romersk-katolske Himmler, som utformat SS efter 
jesuitorden, sade, 

”Jag kan se Himmler som vår Ignatius av Loyola.” 

Och slutligen, övervakades den fruktade SD – SS’ centrala säkerhetstjänst (efter 
vilken den amerikanska CIA skulle utformas med hjälp av den repatrierade nazistiske 
generalen Reinhard Gehlen) – också av Himmler. Himmlers far, Gebhardt Himmler, som 
var en jesuitisk världslig coadjutor och magister åt den romersk-katolska kungafamiljen 
Wittelsbach i Bayern, var den skyldige till att hans metodiske son blev den blodigaste 
inkvisitorn i Jesu sällskaps historia. Himmler konspirerade också med Martin Bormann. 
För orden sponsrade Bormanns maktövertagande genom Xavier Schwarz, dess SS’ 
rikspartikassör och också en riddarbroder av Malta till Franz von Papen! (Ex-lutherske 
Martin Bormann (vars äldste son, Adolf Martin Bormann, blev jesuitpräst i Kongo) 
flydde senare från Hitlers bunker till Sydamerika (förklädd till jesuit enligt Nino Lo Bellos 
The Vatican Papers) via påvens vatikanska råttlinjer och blev en lekmannabroder i 
jesuiternas redemptoristorden – skapad som ett resultat av ordens förbud 1773 – under 
namnet broder Augustin von Lange.) 
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Smusslade ut ur Europa genom Vatikanens råttlinjer, undkom dessa mördare sina 
rättmätiga straff som krigsförbrytare som, under det jesuitiska korståget i Europa och 
Ryssland, dödade miljontals av det rysk-ortodoxa folket och det judiska folket enligt 
jesuiternas onda tridentinska möte, som, efter att ha fördömt samvets- och tryckfriheten, 
avslutades med dessa ord: 

”Förbannade vare alla kättare. FÖRBANNADE! FÖRBANNADE!” 

Slutligen började president Kennedy sätta stopp för Vatikanens bluff känd som ”det 
kalla kriget,” sedan den amerikanska CIA och ryska KGB i hemlighet hade arbetat 
tillsammans sedan andra världskriget. Han började också sätta stopp för den jesuitiska 
inkvisitionen i Vietnam, som dess framtida höjdpunkt skulle bli ”Operation Fenix,” 
CIA:s massmord på 60 000 vietnameser, ”med berått mod” enligt dess Opus Dei-direktör, 
William E. Colby. Presidentens inblandning i Roms inkvisitionsdomstol kunde inte 
tolereras! Miljontals ”otrogna” buddister skulle utrotas, påvens internationella 
narkotikahandel skulle explodera, amerikansk patriotism och frihet skulle krossas och 
Vietnam skulle återförenas under Ho Chi Minh – en annan kommunistisk militärdiktator 
lojal mot påven – som Stalin, som ordförande Mao, som Castro, som George H. W. Bush 
och son. Fört under sken av att motsätta sig det kommunistiska rikets ”dominoeffekt,” 
försvarade kardinal Spellman USA:s mest förödande konflikt kallad ”Spellys krig” 
övervakat av Spellys general, romersk-katoliken och CFR-medlemmen, William C. 
Westmoreland. (Kom ihåg att, enligt öv.löjtn. Fletcher Prouty i hans JFK, var 
tvångsförflyttningen av mer än 660 000 romersk-katoliker på USA:s flottas transportfartyg 
från Nordvietnam till Sydvietnam ”en av de bakomliggande orsakerna till Vietnamkriget.” 
Den ärkekatolske sekreteraren för flottan med ansvar för genomförandet av den 
jesuitagitationen var den suveräne riddaren av columbusriddarna, Francis S. 
Matthews. Riddare Matthews’ herre var USA:s ”militäre kyrkoherde,” Francis kardinal 
Spellman. Senare gjorde Spellman flera besök vid krigsfromten och kallade de amerikanska 
trupperna för ”Kristi soldater,” som utkämpade påvens korståg mot ”gudlös judisk 
kommunism!”). Resultatet var 58 000 döda, 130 000 självmord efter kriget och en skuld på 
500 miljarder till jesuiternas Riksbank. Alla dessa president Kennedys handlingar var 
korrekta hävdanden av nationell suveränitet och åsidosatte därmed påvens världsliga makt. 
Som Kristi ”ofelbare” ställföreträdare och således ”världens teokratiske allmänne 
monark,” var påven, genom jesuitordens religiösa, politiska och ekonomiska makt, fast 
besluten att, då och nu, slutligen styra alla nationer genom sina lojala kungar och diktatorer 
från Salomos återuppbyggda tempel i Jerusalem. För när påven kröns uttalas under hans 
kröning bland annat dessa ord (som vi aldrig fått lära oss i de offentliga skolorna):

”Tag du tiaran prydd med den tredubbla kronan, 
och vet att du är fader till furstar och konungar, 

och är världens styresman.” {53} 
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”Sankt” Thomas av Aquino, Roms så kallade ”änglalike doktor” och jesuitordens 
favorit-”teolog,” skrev i sin Summa Theologica 1272: 

”Påven, av Guds nåde, 
har andlig och världslig makt, 

som världens suveräne kung . . .” {54} 

Lucius Ferraris skrev i sin Bibliotheca Prompta (1763), som har antagits som 
standard av romersk-katolsk rätt som följer: 

”På grund av sin suveräna värdighets förträfflighet, kallas han biskoparnas biskop, 
ordinandernas ordinand, kyrkans allmänna biskop, världens biskop eller stiftschef, 
gudomlig monark, högste kejsare och konungarnas konung.” {55} 

Den fanatiske och bombastiske romersk-katolske prästen och redaktören, David S. 
Phelan, parafraserade dessa ord när han skrev i Western Watchman, 27 juni 1913, samma år 
orden klavband Amerika med de onda sextonde och sjuttonde ändringarna tillsammans 
med sin stjälande Riksbank: 

”Om därför regeringen i Förenta staterna låg i krig med kyrkan, skulle vi i morgon 
säga, Åt helvete med regeringen i Förenta staterna, och om kyrkan och alla 
regeringar i världen låg i krig, skulle vi säga: – Åt helvete med alla regeringar i  
världen. . . . Vad beror det på att påven har en sådan enorm makt? Därför att 
påven är världens härskare. Alla kejsare, alla kungar, alla furstar, alla 
presidenter i världen är som dessa mina korgossar.” {56} 

Därför, för att ha utmanat påvens världsliga makt, i ett försök att omintetgöra Roms 
stora plan mot världens folk, mördades John F. Kennedy, USA:s förste romersk-katolske 
president, brutalt i Dallas, Texas den 22 november 1963, av Francis kardinal Spellmans 
soldater inom FBI, CIA (och Mossad), Säkerhetstjänsten, Militära 
underrättelsetjänsten och maffian. 

Den 11 september 2001, attackerade och förstörde samma underrättelsenätverk, 
övervakat av New Yorks ärkebiskop Edward kardinal Egan under tillsyn av jesuitgeneral 
Peter-Hans Kolvenbach, Tvillingtornen i New Yorks World Trade Center och förstörde 
delvis Pentagon i Washington, D.C. Detta högförräderi mot det amerikanska folket har nu 
rättfärdigat vårt nuvarande korståg mot islam, med tillnamnet ”kriget mot terrorismen” och 
varmt stötts av påvens frimureriska judiska sionister till nackdel för det älskade, etniskt  
judiska folket i Israel. Detta ”krig mot terrorismen” förs med undantag av ökända 
jesuitutbildade terrorister och massmördare som Fidel Castro i kommunistiska Kuba och 
Gerry Adams i Irlands irländska republikanska armé. Varför? 



Webbsida                                                                                                                          53

Vatikanska Lönnmördare – Egan 

Ärkebiskopens av New York makt har inte minskat utan snarare ökat. I dag, är 
mannen som utövar kardinal Spellmans makt från ”maktboningen” i New York – Sankt 
Patrikskatedralen (tvärs över gatan från Rockefeller Center) – och fortsätter att 
hemlighålla sanningen om mordet på president Kennedy genom sin ed som kardinal, ärke-
konspiratören, förrädaren mot sina amerikanska landsmän och herre över ökände, 
jesuitutbildade coadjutorn, höge frimuraren och CFR-medlemmen, förre presidenten Bill 
Clinton, och nu frimureriske Scull and Bones-medlemmen som vid sin invignng som 
Bones-man, ”kysste påvens toffelklädda tå,” president George W. Bush (vars far, George 
H. W. Bush, också är en Bones-man, en shriner, en hedersmedlem av den suveräna 
militära malteserorden, tidigare chef för både CFR och CIA, samt en deltagare i 
Kennedymordet), 

Edward kardinal Egan tar emot president Bush, 2005 # # 6* 
”Ärkebiskop av världens huvudstad” 

Kontrollant för New York Citys Utrikespolitiska råd 
Påve Benedictus XVI:s amerikanske härskare över president George W. Bush 

Eskorterade president Bush vid begravningen av påve Johannes Paulus II 
Hemlig befälhavare för den amerikanska Gestapo med titeln: 

”Departementet för inrikes (o)säkerhet”
Vars utländske herre i Vatikanen är: 
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Påve Benedictus XVI, 2005 # # 7* 
”Världens härskare” som innehar allmän världslig makt 

Vars befälhavare i Roms jesuithögkvarter (”Borgo Santo Spirito”) är: 

Peter-Hans Kolvenbach, 1929-närvarande tid # # 8* 
Tjugonionde ordensgeneralen, 1983-närvarande tid 

Flytande på 8 språk efter 17 år i Mellanöstern 
Regent över påvarna Johannes Paulus II och nu Benedictus XVI 

Vars inhemska övervakare av ärkebiskop Edward kardinal Egan är: 
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Jesuit Avery kardinal Dulles, 1918-närvarande tid # # 9* 
Född i en adelsfamilj 1918, är riddare av Malta Avery Dulles nu en av USA:s 
mäktigaste och inflytelserikaste jesuiter. Hans far, John Foster Dulles (tidigare 
verkställande direktör i den svarte påvens Rockefellerstiftelse), var en frimurerisk 
avfällig presbyterian tillsammans med Averys elake farbror, CFR-medlem, nazistisk 
medlöpare, och direktör för CIA under Kennedymordet, riddare av Malta Allen W. 
Dulles. 1946 skrev Avery in sig vid jesuitnovitiatet i Poughkeepsie, New York; han blev 
prästvigd 1956 av ordens älskling och övervakare av Pius XII:s ”vatikanska råttlinjer” 
in i Nordamerika, Francis kardinal Spellman. Med mer än 30 avlagda examina och 28 
hedersdoktorat, står Dulles, bekännande av fjärde löftet och under extrem ed, i intim 
kontakt med det amerikanska rikets tio provinsialer och Fordham Universitys förre 
rektor (1984-2003) och CFR-ordförande, Joseph A. O’Hare. Sedan han utnämnts till 
kardinal av påve Johannes Paulus II den 21 februari 2001, skulle sju månader förflyta 
innan ordens rivning den 11 september av World Trade Center – inklusive det 
obemannade luftangreppet på Pentagon och förstörelsen av WTC:s byggnad nummer 
7. Dulles’ riddarbroder av Malta och CIA-direktör, George J. Tenet, gjordes ensam 
ansvarig för så de kallade ”bristfälliga underrättelser” som antände kriget mot islam, 
efter att riddare av Malta och CIA/KGB-ledare James Jesus Angelton hade krävt 
sagda ”korståg” sedan början av 1970-talet. I ledningen för den jesuitiska 
hjärntrusten vid Fordham University, är Dulles medlem av den fascistiska 
”nyhögerns” Council for National Policy, det skarpa intellektet bakom New Yorks 
ärkebiskop Edward kardinal Egans styre över påve Benedictus XVI:s CFR, som 
förvaltar och leder ordens utbredda angloamerikansk-ledda världskrig mot det 
”otrogna” islamiska folket. 
Fotot överlämnades till författaren av en internetforskare. 
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Ordensgeneral Peter-Hans Kolvenbach, 2000 # # 1-0 
Det här fotot, från 14 oktober, 2000 års upplaga av Reading Eagle, föreställer 
jesuitgeneralen, Peter-Hans Kolvenbach, som han talar på det tidigare 
jesuitnovitiatet på en vacker egendom, nu kallad ”jesuitcenter” i Wernersville, 
Pennsylvania. 

När vi minns att han är herre över påve Johannes Paulus II, ärkebiskop Edward 
kardinal Egan av New York, och ”valde” president George W. Bush (från Bushs pro-
nazistiska brottsfamilj härstammande från Englands huset Stuart), samt kommunistiska 
Rysslands och Kinas små militärdiktatorer, skulle vi må bra av att meditera över Napoleons 
ord upptecknade i hans Memoirs – sedan kejsaren hade förråtts i händerna på sina 
kidnappare av sina jesuitiska herrar – medan han satt fängslad på ön S:t Helena mitt i 
södra Atlanten: 

”Jesuiterna är en militär organisation, inte en religiös orden. Deras chef är en 
general för en armé, inte bara fader abbot för ett kloster. Och syftet med den 
här organisationen är MAKT. Makt i dess mest despotiska utövning. Absolut 
makt, allmän makt, makt att styra världen genom en enda människas fria vilja . 
. . 

Jesuiternas general insisterar på att vara herre, härskare, över härskaren. Var 
jesuiterna än blir insläppta kommer de att bli herrar, kosta vad det kosta vill . . . 
Varje handling, varje brott, hur avskyvärt det än kan vara, är ett förtjänstfullt 
arbete, om det begås i jesuiternas sällskaps intresse, eller på generalens order.” 
{57} 
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Kardinal Egan, en trogen anhängare av den ”ofelbare” påvens världsliga makt och 
jesuitgeneralens onda tridentinska möte  ,   kommer att fortsätta den stora jesuitiska 
mörkläggningen, som gjordes även av hans föregångare, kardinaler Spellman, Cooke och 
O’Connor. Denna makt utövas genom New Yorks Utrikespolitiska råd, som båda tidigare 
demokratiska presidentkandidaterna, Albert Gore och John Kerry samt sittande 
presidenten George W. Bush, är under dess kontroll. Båda kandidaterna i 2000 års 
presidentvals ”kamp” var också närvarande (tillsammans med förre presidenten Bill Clinton 
och hans hustru Hillary, nu New York-senator) under kardinal O’Connors begravning 
övervakad av malteserriddarna i Sankt Patrikskatedralen. 

George W. Bush, Bill och Hillary Clinton, Al Gore, 1999 # #1-1 
President och fru Clinton flankerades av presidentkandidaterna George W. 
Bush (till vänster) och Al Gore – av vilka ingen var romersk-katolik – vid 
begravningsmässan för deras uppenbare politiske chef, John kardinal 
O’Connor. 

Om denna jesuitiska makt över statsmän genom påven och hans hierarki, skrev M. F. 
Cusack i sitt 1896 års mästerverk, The Black Pope, på sidan 106: 

”Det är här den enorma kraften i kyrkan gör sig påmind. Det är genom denna 
[jesuitiska] ’ledning’ som statsmän är tvungna att agera, inte till förmån för det 
land som de tillhör, utan till förmån för kyrkan, som kontrollerar dem. Det är 
här som frågor av den mest hemliga natur diskuteras och beslutas [som det  
aktuella korståget mot islam, attentatet i Afghanistan som inleddes på årsdagen av 
sjöslaget vid Lepanto när påvens malteserriddares armada krossade de islamiska 
ottomanska turkarnas armada den 7 oktober 1571]. Det är här som allianser . . . 
ingås, och politiska fördrag sluts.” {58} 
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Förhoppningsvis kommer jesuitorden, med kontroll över ärkebiskopen med hans 
nätverk av vatikanska lönnmördare, att ställas inför rätta för det kallblodiga mordet på 
president Kennedy och för att fortsätta den stora jesuitiska mörkläggningen av hans död. 
Detta inkluderar det senaste mordet på John F. Kennedy, d.y. tillsammans med sin vackra 
fru, Carolyn Bessette och hennes syster, Lauren. Rättvisa kommer endast att ha skipats när 
jesuitnärvaron har rensats bort från Justitiedepartementet som kontrollerar FBI – Roms 
politiska inkvisitionsdomstol inom det amerikanska riket. 

Och varför blev John F. Kennedy, d.y. mördad tillsammans med sina oskyldiga 
passagerare? Enligt den framlidne Tom Kuncl i upplagan från 31 augusti 1999 av National 
Examiner, hade JFK, d.y. (som lovat i hans tidskrift George (oktober, 1998, volym 3, 
upplaga 10, sida 136) att han som vald president skulle avskaffa det federala 
riksbankssystemet och varnade för att USA:s mest angelägna utländska fråga var ett 
”farligt, kärnkraftbeväpnat Ryssland som är ekonomiskt instabilt”)

”. . . nyligen inlett en fullständig undersökning, för att finna sin fars verkliga 
mördare . . . 

[För John hade sagt med egna ord:] 

’Jag vill veta vem som dödade min far. Jag vill att det inte ska finnas något som 
helst tvivel.’ ” {59} 

G. B. Nicolini, i sin History of the Jesuits publicerad 1889, ger oss ytterligare ljus, som han 
förklarar på sidan 269: 

”Vi insisterar på denna punkt [att jesuiterna hämndlystet förföljde de romersk-
katolska jansenisterna för att ha avslöjat sällskapet för att ha använt Jacques 
Clement tll att mörda kung Henrik III av Frankrike] att en av jesuitismens mest 
framträdande egenskaper [är] att aldrig förlåta en oförrätt, och att förfölja de 
mest avlägsna ättlingar för de brott som deras förfäder kan ha gjort sig skyldiga 
till.” {60} 

Därför överlämnas följande diagram som finns i Vatikanska Lönnmördare: ”Sårad 
hemma hos mina vänner” ödmjukt å familjerna Kennedys och Bessettes vägnar. De måste 
veta att samma brutala jesuitiska makt som dödade president Kennedy, skoningslöst 
mördade deras tre älsklingar i sina bästa år. 

Detsamma har gjorts mot prinsessan Diana; för jesuiterna skulle aldrig tillåta den 
muslimska avkomman till hennes förening med en arabisk prins att bli brittisk tronarvinge. 
Den tronen får endast beklädas av en monark lojal mot jesuiternas ”ofelbare” påve i Rom 
– en lojalitet som har varit obruten sedan den onde och tyranniske kung George III, vars 
premiärminister var jesuit lord Shelburne, till den nuvarande drottning Elisabet II. För att 
ha förenat sig med Dodi Fayed, den ”muslimske hunden” eller ”muslimske svartskallen” 
som den engelska adeln skulle kalla honom, begravdes prinsessan Diana 
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utom synhåll för allmänheten i Althrop Park i Northamptonshire, på en liten ö mitt i en 
damm, där bara hundar tidigare hade begravts! 

Som du granskar diagrammet käre läsare, föreställ dig ansiktena på president 
Kennedy, prinsessan Diana, John F. Kennedy, d.y., Carolyn och Lauren Bessette. Då 
kan ditt hjärta stärkas till att göra din plikt för att avslöja de kriminella påvliga riddare 
som bemannar jesuitgeneralens stora svärd – Vatikanens internationella 
underrättelsesamfund, 

”. . . vars spetsar är överallt och vars fäste är i Rom.” {61} 

Käre soldatkollega i Herren Jesus Kristus, pånyttfödd med Guds vilja, minns Guds 
ord talade av Guds ande genom de stora hebreiska kungarna i Israel, David och Salomo: 

”HERREN är mitt ljus och min frälsning,
för vem skulle jag frukta?

HERREN är mitt försvar,
för vem skulle jag vara rädd?”
– Psaltaren 27:1 

”De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem,
de rättfärdiga är trygga som unga lejon.”

– Ordspråksboken 28:1 

”Människofruktan har med sig snaror,
men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad.”

– Ordspråksboken 29:25 
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Vatikanska Lönnmördare   – diagram;   Satans   romerska världssystem, 1963   # # 1-2 

Världssystemet 1963 

Satan 
”. . . den här tidsålderns gud . . . ”II Korintierbrevet 4:4 

Jean-Baptiste Janssens 
Jesuitgeneral

Giovanni Battista Montini 
”Ofelbare”   frimureriske påve Paulus VI   

Francis ”kardinal” Spellman 
Ärkebiskop av New York, riddare av Columbus 

Amerikansk ”militär kyrkoherde,” riddare av Malta

J. Peter Grace, d.y., CFR 
Överhuvud, amerikanska grenen 

av malteserriddarna 
Chef, W. R. Grace & Co. 

Understödde ”Operation Paperclip” 
Militärindustriella komplexet 

John A. McCone 
Riddare av Malta 

Militärindustriella komplexet 
Direktör, Centrala underrättelsetjänsten 

Reinhard Gehlen 
Riddare av Malta 
General, nazistiska 

underrättelsetjänsten 
Förråder tyska armén 
General, USA:s armé 

Bygger CIA
 Utbildar Israels MOSSAD

James Jesus Angleton 
Riddare av Malta 

OSS-tjänsteman i Rom 
NKVD/KGB-agent 

Chef, kontraspionaget, CIA 
Bemannade ”vatikanska skrivbordet,” CIA 
Bemannade ”israeliska skrivbordet,” CIA 

Beskyllde Castro & Oswald 

Kim Philby 
Riddare av Malta 

Brittiska SIS 
Medlem av jesuit Malys 
”spionring i Cambridge” 

CIA/KGB 
Philby/Oswald 

Falska avhoppare 
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Reinhard Gehlen 
Riddare av Malta 
General, nazistiska 

underrättelsetjänsten 
Förråder tyska armén 
General, USA:s armé 

Bygger CIA
 Utbildar Israels MOSSAD

James Jesus Angleton 
Riddare av Malta 

OSS-tjänsteman i Rom 
NKVD/KGB-agent 

Chef, kontraspionaget, CIA 
Bemannade ”vatikanska skrivbordet,” CIA 
Bemannade ”israeliska skrivbordet,” CIA 

Beskyllde Castro & Oswald 

Kim Philby 
Riddare av Malta 

Brittiska SIS 
Medlem av jesuit Malys 
”spionring i Cambridge” 

CIA/KGB 
Philby/Oswald 

Falska avhoppare 

William F. Buckley, d.y. 
Riddare av Malta 
CFR/CIA-officer 

”Scull and Bones”-medlem 
Redaktör, National Review 

Beskyllde Castro 
Beskyllde Oswald 

Clay L. Shaw 
Riddare av Malta 

CIA-officer 
Direktör, internationella 

handelsmarknaden
New Orleans 

Åtalad av Jim Garrison, 
1969 

Lee Harvey Oswald 
ONI, CIA, FBI 

Falsk avhoppare till Ryssland 
KGB/CIA-förbindelse 

”Jag är bara en strykpojke” 
Mördad av mafioson/

FBI-agenten Jack Ruby, 
fängslad, mördad; 

Warrenkommissionen 
Gerald R. Ford, 

33:e gradens frimurare; 
riddare av Malta 

Cartha D. DeLoach, FBI 
riddare av Malta; 

DeLoach understödjer 
Ford i 

den stora jesuitiska 
mörkläggningen 

1963 till i dag 

E. Howard Hunt

Henry R. Luce
Riddare av Malta 
CFR/CIA-officer 

”Scull and Bones”-medlem 
Redaktör, Time/Life 

Beskyllde Castro 
Beskyllde Oswald
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William F. Buckley, d.y. Henry R. Luce

E. Howard Hunt 
CIA-mördare 

Bevisades vara i Dallas, Texas 
den 22 november 1963 

i Miamis federala 
distriktsdomstol i 

Hunt v. Liberty-hallen, 1985
Dokumenterat i Mark Lanes 

Plausible Denial, 1991

Charles W. Colson 
Pro-jesuitisk protestant 

Understödjer i mörkläggningen

G. Gordon Liddy 
Jesuitutbildad vid Fordham 

Understödjer i mörkläggningen
 

Mordet på president John F. Kennedy 
Riddare av Columbus 

”Upprorsmakare” mot påven, i ett försök att krossa jesuitgeneralens CIA och sätta stopp 
för ”Spellys krig” i Vietnam, och var därför en ”ökänd tyrann” vars mord var lagligt, 

enligt jesuiten Francisco Suarez i hans Defensio Fidei Catholicae. 

Marina Oswalds farbror, KGB-överste Vasilij Khritinin, faster Lubov Axelnova; 
CIA-agent Lee Harvey Oswald, fru Marina Oswald, Minsk, Sovjetunionen, 1962 # # 1-3 

Detta foto bevisar det ömsesidiga samarbetet mellan den svarte påvens sovjetiska KGB 
och amerikanska CIA för att förbereda Oswald för att bli det blodiga offerlammet. 
Life, ”Oswald’s Full Russian Diary,” (Chicago: Time Inc., July 10, 1964) s. 26.
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Vatikanska Lönnmördare –   Spellman   
Den svarte påven 

Ordensgeneral Jean-Baptiste Janssens, 1959 # # 1-4 
Detta foto, taget från The Saturday Evening Post, den 17 januari 1959, föreställer 

”den svarte påven,” som, 1963, regerade över sin jesuitorden – världens 
mäktigaste hemliga sällskap – och gav befallning om att mörda 

riddare av Columbus president John F. Kennedy. 
Den tjugosjunde ordensgeneralen för 

Jesu sällskap 
1946 till 1964; 
MAKTEN  

som styrde över påvarna 
Pius XII (Hitlers påve), 

Johannes XXIII (Chrusjtjovs påve), och 
Paulus VI (Johnsons påve), inklusive deras hierarkier; 

med befäl över överhuvudena för internationella hemliga sällskap inklusive: 
suveräna militära malteserorden, 

33:e gradens skotska ritens och islamiskt shriner frimureri, 
den frimureriska illuminatorden, frimureriska Scull and Bones 
de jesuitledda columbusriddarna, de frimureriska pilgrimerna 

de frimureriska riddarna av Ku Klux Klan, frimureriska B’nai B’rith, 
Romklubben, den frimureriska amerikanska Nation of Islam 

och dess privata armé kallad ”The Fruit of Islam,” 
den frimureriska sicilianska maffiakommissionen, och jesuitledda Opus Dei 

tillsammans med en mängd mindre broderskap. 
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Mördarna och förrädarna i mörkläggningen 
och mordet på president John F. Kennedy # # 1-5 

Det här fotot, från Swanbergs Luce and His Empire, 1972, visar fem av de 
viktigaste och mäktigaste mördarna. I centrum för uppmärksamheten på 
Waldorf Ballroom under Times’ fyrtioårsfest 1963, bara några månader 
innan ”århundradets brott,” ser vi från vänster till höger: 

Henry R. Luce – riddare av Malta; medlem, Utrikespolitiska rådet; redaktör, Time/Life, vars 
kontor låg i Rockefeller Center på andra sidan gatan från kardinal Spellmans Sankt 
Patrikskatedral; köpte den berömda ”Zapruderfilmen” tagen av en judisk CIA-
kontraktsanställd och 32:a gradens frimurare, Abraham Zapruder, för 150 000 
riksbankssedlar två dagar efter mordet, och publicerade förfalskningen där Oswald håller ett 
gevär på omslaget till tidskriften Life (21 feb., 1964). 

Dean Rusk – president Kennedys utrikesminister och ”Brutus” mot sin ”Caesar;” medlem, 
Utrikespolitiska rådet; rådgivare, nationella säkerhetsrådet. 

J. Peter Grace, d.y. – (felaktigt identifierad av Swanberg som finansminister C. Douglas 
Dillon) överhuvud, amerikanska grenen av malteserriddarna; medlem, Utrikespolitiska 
rådet; med ansvarar för minst tio i mordet och mörkläggningen inblandade malteserriddare 
inklusive Frank Shakespeare från CBS (med hjälp av CFR-medlem Walter Cronkite), 
Francis X. Stankard från CFR:s Chase Manhattan Bank (med hjälp av en annan CFR-
medlemsbroder, pro-nazistiske John J. McCloy från Warrenkommissionen), Lee Iacocca 
från Ford Motor Company (med Carl Renas, säkerhetschef på Dearborn Division för att 
köra den skottdrabbade presidentlimousinen från Washington, D.C. till en av Fords 
återförsäljare i Cincinnati för att undanröja alla bevis på flera primära skotträffar) och John 
A. McCone, direktör för Centrala underrättelsetjänsten som personligen levererade 
nationella säkerhetspromemorian 273 för president Johnsons underskrift, och därmed 
vände på president Kennedys beslut att avtrappa ”Spellys krig” i Vietnam.
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Clare Boothe Luce – dam av Malta; medlem, Utrikespolitiska rådet; f.d. ambassadör i 
Italien under president Eisenhower (allierad befälhavare som ledde Roms korståg i Europa 
under jesuiternas andra trettioåriga krig (1914-1945), som inkluderade sveket mot och 
mordet på hjältarna amerikanske general Patton och den ryske general Vlasov, som båda 
syftade till att störta jesuiternas storinkvisitor, Josef Stalin); understödde Thomas ”Tip” 
O’Neill, påvlig riddare och representanthusets talman, tillsammans med G. Robert Blakey 
när det gällde att hindra 1976 års mordutredning. Blakey, för ett väl utfört arbete, fortsatte 
till en anställning som professor i juridik vid Roms Notre Dame University i Indiana. Den 
universitetsrektor som anställde Blakey var en annan av jesuiternas älsklingar, CFR-
medlem och medborgarrättsagitator som ytterligare centraliserade makten i Washington, 
D.C. med sin 1964 års medborgarrättslag, präst Theodore M. Hesburgh, C.S.C.; tidigare 
direktör för Chase Manhattan Bank och ordförande för Rockefellerstiftelsen. 

Francis kardinal Spellman – jesuitutbildad vid Fordham University i New York och det 
amerikanska kollegiet i Rom, ärkebiskop av Roms rikaste och mäktigaste stift, ”militär 
kyrkoherde” för det amerikanska riket som kontrollerar malteserriddarna, shriner frimureri, 
columbusriddarna och maffiakommissionen, tillförordnad kung av påvens fjortonde 
ändringens ”heliga romerska” rike av amerikansk nation (som styr från sitt palats i staden i 
”imperiestaten,” tillsammans med sina påvliga ”maltesiska riddare kring runda bordet”) 
övervakade av de bekännande jesuiterna (jesuiterna under det fjärde löftets extrema ed ) vid 
Fordham University, bland annat ”kardinal” Avery Dulles, brorsonen till Allen Dulles, 
tidigare sekreterare, vicepresident och ordförande i kardinalens Utrikespolitiska råd (1933-
1950), tidigare CFR/CIA-direktör, fram till sitt avsked av president Kennedy, och medlem 
av den vilseledande Warrenkommissionen. Återigen var jesuitens ökände farbror ingen 
mindre än huvudpersonen i The Gentleman Spy, Roms prostituerade protestantiske 
presbyterianske och shriner frimurare, Allen Dulles. Spellman kontrollerade därför 
Utrikespolitiska rådet, FBI, CIA, Militära underrättelsetjänsten (inklusive Marina 
underrättelsetjänsten – ONI –) och Säkerhetstjänsten; makten och hjärnan bakom mordet 
på president Kennedy och senare mörkläggning, fortsatt av kardinalerna Cooke och 
O’Connor. Den nuvarande ärkebiskopen, kardinal Egan, kommer att fortsätta den 
stora jesuitiska mörkläggningen, som han, bevisligen genom sin ed som kardinal, först 
och främst är lojal inte till folket i dessa Förenta staters konstitutionella republik, utan 
till sin herre i Vatikanen, hans ”konungarnas konung och herrarnas herre,” 
jesuitgeneralen Kolvenbachs ”ofelbare” Gud som sitter i Petri stol, påve Johannes 
Paulus II! För han innehar Djävulens   påvliga ämbete   som den judehatande och 
hädiske sjunde romerske caesaren vars tid ännu inte är mogen och som när Satan tagit 
sin boning i honom efter hans uppståndelse från de döda, blir den åttonde romerske 
caesaren med ett nytt namn – vilddjuret (Uppenbarelseboken 17:10, 11). 

Var nu vänlig och hyr filmen JFK, Director’s Cut 
och se bitarna när de faller på plats! 
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Vatikanska Lönnmördare   – Botemedel  

Leah Rabin och påve Johannes Paulus II, 1995 # # 1-6 
Det här fotot, från den 13 november, 2000 års upplaga av Pittsburghs Tribune Review, 
föreställer den framlidna Leah Rabin 1995, efter hennes ”privata audiens” i 
Vatikanen, hos den störste medbrottslingen i det kallblodiga mordet på hennes make, 
den ”ofelbare” påve Johannes Paulus II. Mossad, en arm av jesuitgeneralens 
internationella underrättelsesamfund, utförde mordet, som den olydige frimuraren, 
premiärminister Yitzak Rabin motsatte sig Roms politik för arbetarsionistiska Israel. 
För jesuiterna är fast beslutna att göra den gamla staden i Jerusalem till sin 
världsregerings internationella huvudstad och därmed beröva Israel hennes rätt. Ja, 
”kyrkans arm är lång.”
 

Avslutningsvis, manar Vatikanska Lönnmördare: ”Sårad hemma hos mina vänner” 
alla amerikaner till nationell ånger, en återgång till den protestantiska Bibeln och den 
engelska reformationens maximer om den sanna tron på Kristus och utvisningen av 
jesuitorden från amerikansk mark. 

Vi amerikanska protestanter och baptister, som har ärvt den största protestantiska 
regeringsformen i världshistorien – vår välsignade presbyterianska konstitution och våra 
baptistiska konstitutionstillägg – kommer inte längre att användas för att upphöja 
fascist-kommunistiska militärdiktatorer på tronen runt om i världen för att återställa 
och upprätthålla jesuiternas ”ofelbare” påvlige caesars världsliga makt. 

Om vi, det amerikanska folket, inte ställer president Kennedys och hans sons 
verkliga mördare inför rätta, om vi inte tar tillbaka våra suveräna federala befogenheter som 
inkräktats på av jesuitgeneralen på uppdrag av den ”ofelbare” påven, om vi inte upplöser 
Utrikespolitiska rådet genom vilket jesuitgeneralen styr New York, Washington, D.C., det 
amerikanska riket och därmed hela världen (medan han bedrägligt anställer vissa beryktade 
frimureriska judar och icke-judar som bulvaner), om vi inte utvisar påvens armé – de 
förhatliga Loyolas söner – då är vår nation verkligen förlorad. För då kommer jesuiterna 
att använda själva det folk vår regering förtryckt (med beväpnade och finansierade 
obarmhärtiga tyranner för att underordna dem den ”ofelbare” påvens världsliga makt), för 
att invadera vårt land, krossa vårt 
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folk och vi kommer att förtjäna det! Folken vi talar om är ryssarna som lidit under 
Stalin; rumänerna som lidit under Nicolae Ceaucescu; bulgarerna som lidit under Todor 
Zjivkov; ungrarna som lidit under János Kádár; japanerna som lidit under Tojo; 
kineserna som lidit under Mao Zedong; vietnameserna som lidit under Ngo Dinh Diem; 
kambodjanerna som lidit under Pol Pot; tyskarna som lidit under Hitler och Stalin; 
östtyskarna som lidit under Erich Honecker; spanjorerna som lidit under Francisco 
Franco; italienarna som lidit under under Benito Mussolini; jugoslaverna – särskilt 
serberna – som lidit under Josef Tito (och under amerikanska bombplan); argentinarna 
som lidit under Juan Perón; portugiserna som lidit under Antonio Salazar; mexikanerna 
som lidit under Miguel de la Madrid; chilenarna som lidit under Augusto Pinochet; 
haitierna som lidit under den salesianske prästen Jean-Bertrand Aristide; panamanerna 
som lidit under Manuel Noriega; sydafrikanerna som lidit under Nelson Mandela; 
rhodesierna (zimbabwierna) som nu lider under Robert Mugabe; irakierna som lidit 
under Saddam Hussein; och kubanerna som fortsätter att lida under jesuiten Fidel Castro; 
för att bara nämna några. 

För när det gäller att återställa och upprätthålla den ”ofelbare” påvlige caesarens 
världsliga makt, har jesuiterna spillt denna en gång stora protestantiska nations blod och 
förbrukat dess rikedomar under hela nittonhundratalet, för att nu fortsätta under 
tjugohundratalet. Och genom att göra det, har Rom, där den suveräna Vatikanstaten 
finns, uppfyllt dessa ord om sig självt: 

”. . . den stora skökan som tronar på många vatten . . . 
klädd i purpur och scharlakan . . . är den stora staden,

som regerar över kungarna på jorden . . . 
i den staden fanns blod av profeter,

och heliga och av alla som hade blivit slaktade på jorden.”
– Uppenbarelseboken 17:1, 4, 18, 18:24 

Vi, det förrådda amerikanska folket, kan förvänta oss en skapad nationell kris som 
leder till utbredd laglöshet, i likhet med upploppen bland neger/svarta 1968 efter mordet på 
King. (Eventuellt kommer det frimureriska, svarta muslimska ledarskapet, underställt 
ärkebiskoparna i New York och Chicago, att antända stadsupplopp i hela landet med sin 
privata armé, ”The Fruit of Islam.” Deras största mål kommer att bli huvudstaden 
Washington, D.C., vars befolkning till åttio procent består av lätt upprörda svarta, av vilka 
de flesta sedan ungdomen har lärt sig att hata alla vita människor och i synnerhet judar. 
(kom ihåg, att den svarte ”pastorn” och CFR-medlemmen Jesse Jackson, jesuiternas 
professionelle agitator som fungerar som en frimurerisk ”Amerikas Yasser Arafat” och 
aldrig har varit själasörjare i en kyrka, för flera år sedan som servitör brukade spotta på den 
mat som han skulle servera vita människor!) Denna våldsamma stad, som vansinnigt nog 
har förbjudit alla handeldvapen, innehar ”äran” av att vara ”världens mordhuvudstad.” Av 
ännu större betydelse är, att där finns rikets starkaste jesuitnärvaro – Georgetown 
Universitys 
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militära fästning. (Vi vet att Washington är deras mål som jesuiternas större europeiska och 
asiatiska revolutioner började i huvudstäderna, av vilka några var Paris (1789, 1848), 
Moskva (1917), Berlin (1933) och Peking (1912, 1949).) 

Den efterföljande anarkin kommer att resultera i en jesuitkontrollerad, högerinriktad, 
fascistisk militärdiktator (som George W. Bush, vars far och tidigare president, George H. 
W. Bush, är en riddare av Malta (enligt framlidne William Cooper), en narkotikaboss och 
var en aktör i Kennedymordet, och vars farbror, Prescott S. Bush, d.y., är en riddare av 
Malta och vars farfar Prescott S. Bush d.ä., var en av de ursprungliga grundarna av 
jesuitgeneralens Utrikespolitiska råd. President Bush stöds också av CBNs älskling bland 
malteserriddarna, evangeliske Pat Robertson, som var en vän till den framlidne J. Peter 
Grace, d.y., och vars konsult och personlige vän är en annan riddare av Malta och tidigare 
Alabama-senator, Jeremiah Denton, som skrev When Hell Was In Session). Det kommer att 
bli massrazzior, tortyr och mord på amerikanska judar i koncentrationsläger (precis som i 
jesuiternas ”Nazityskland). (Lägren, kallade ”Rex 84,” inrättades av Ronald Reagan och 
hans CIA-direktör, riddare av Malta, William J. Casey.) Det kommer att bli utländska krig 
(som ”Spellys krig” i Sydostasien), invasion, ockupation och förföljelse av de amerikanska 
protestanterna och baptisterna av utländska arméer under befäl av jesuitkontrollerade 
diktatorer (som storinkvisitorn – Josef Stalin). Den armé som för närvarande förbereds för 
att bilda förtrupp för denna massiva invasion av det amerikanska riket är den röda 
kinesiska i synnerhet! 

Detta kommer att bli det sista slaget, mot individuell frihet, nationell suveränitet och 
den protestantiska reformationen. Det kommer att bli den största segern för 
jesuitgeneralens motreformation, återställa påvens ”heliga tysk-romerska rike” – byggt 
på ett återförenat och återuppbyggt Tyskland – och återföra världen till den mörka tiden. 
För då skall det hända sig, med Satans sista försök att krossa herren Jesu Kristi älskade 
etniskt judiska folk, sedan han använt Rothschilds frimureriska sionister – som 
kontrolleras av Roms Mossad – för att omlokalisera dem till Israel i syfte att återuppbygga 
Salomos tempel, så att jesuitgeneralens ”ofelbare” påvlige caesar, 

”. . . som har ett sår av ett svärd men levde . . . ,”
– Uppenbarelseboken 13:14 

skall bli 

”. . . laglöshetens människa . . . ”
– 2 Tessalonikerbrevet 2:3 

som, besatt av Djävulen själv, kommer att kallas 

”. . . vilddjuret . . . ”
– Uppenbarelseboken 13:4
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Vilddjuret skall styra alla nationer från Salomos återuppbyggda tempel i Jerusalem under 

”. . . fyrtiotvå månader . . .” 
– Uppenbarelseboken 11:2, 13:5 

som, 

”. . . styggelsers förstöring . . . [och] . . . Antikrist . . .” 
– Daniel 9:27 
– Matteus 24:15 
– 1 Johannesbrevet 2:18 

”. . . och skall upphöja sig och förhäva sig över varje gud . . .” 
– Daniel 11:36 

”. . . så att han sätter sig i Guds tempel 
och säger sig vara Gud . . .” 

– 2 Tessalonikerbrevet 2:4 

”. . . Denne skall tala mot den Högste . . .” 
– Daniel 7:25 

”. . . han skall sätta sig upp mot furstarnas Furste . . .” 
– Daniel 8:25 

”. . . förrän han som den tillhör kommer . . .” 
– 1 Mosebok 49:10 

”. . . i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud . . .” 
– 2 Tessalonikerbrevet 1:8 

”. . . Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, 
som han skall slå folken med . . .” 

– Uppenbarelseboken 19:15 

”. . . lejonet av Juda stam . . . ger upp ett härskri . . .” 
– Uppenbarelseboken 5:5 
– Jesaja 42:13 
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”. . . överallt skall döda ligga. 
Han krossar huvuden över hela jorden . . .” 

– Psaltaren 110:6 

”. . . På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget . . .” 
– Sakarja 14:4 

”Åt honom gavs makt och ära och rike . . .” 
– Daniel 7:14 

”. . . och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron . . .” 
– Lukas 1:32 

”. . . Hans herravälde skall nå från hav till hav, 
och från floden [Eufrat] även intill jordens yttersta gränser.” 

– Sakarja 9:10 

”. . . Så skall herradömet bli stort och friden utan slut . . .” 
– Jesaja 9:7 

”Han skall döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hednafolk, ända bort 
i fjärran land . . . och . . . till dig skall det komma . . . dottern Jerusalems kungadöme . .” 

– Mika 4:3, 8 

”. . . För undervisning skall gå ut från Sion, 
HERRENS ord från Jerusalem . . .” 

– Jesaja 2:3 

”I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet . . .” 
– Jeremia 23:6 

”På den tiden skall man kalla Jerusalem ”HERRENS tron,” 
och alla hednafolk skall samlas där . . .” 

– Jeremia 3:17 

”. . . Alla kungar skall falla ned för honom, alla hednafolk skall tjäna honom . . .” 
– Psaltaren 72:11 
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”. . . för att i Jesu namn alla knän skall böja sig . . . och alla tungor bekänna,
Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.”

– Filipperbrevet 2:10, 11 

”Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen,
för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern.

Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.”
– Johannes 5:22, 23 

För den semitiske, israelitiske, hebreiske/judiske 
(pro-torahiske/anti-talmudiske), uppståndne, regerande och återvändande 

sonen till Gud, sonen till människan, sonen till Adam, 
sonen till Abraham, sonen till Isak, sonen till Jakob, sonen till Isai, 

sonen till David, sonen till Eli, jungrufödde sonen till Maria, 
Jesus från Nasaret, judarnas konung, 

inte den vite icke-judiske, översteprästkungen, den påvlige caesaren i Rom 
som för närvarande förtrampar Jerusalem 

via sina frimureriska judiska arbetarsionister som, 
genom jesuitutbildade Israels utrikesminister Shimon Peres, 

formellt överlät den gamla staden Jerusalem 1993 till påve Johannes Paulus II 
(påven undertecknade också ett avtal med PLO-ledaren Yasser Arafat under 2000 

att Jerusalem, vars mark till sextio procent för närvarande ägs av påvedömet, 
bör bli en internationell stad under FN:s beskydd), 

vars påvliga efterträdare, i enlighet med kanonisk rätt och ledda 
av ordensgeneralen, kommer att fortsätta att förfölja, plåga och mörda 

Jehovas älskade och etniskt hebreiska/judiska/israelitiska folk, 
”tills hedningarnas tider är fullbordade,” 

– Lukas 21:24 

är den ende 

”KONUNGARNAS KONUNG OCH HERRARNAS HERRE.” 
– Uppenbarelseboken 19:16 

Om vi inte ångrar oss, är vår tid knapp och vår förstörelse, 
som sammanblandad, vaccinerad, ”kättersk och liberal” nation 

med protestantiska, baptist-kalvinska friheter, nära! 
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Vatikanska Lönnmördare   – bok   

Vatikanska Lönnmördare: ”Sårad hemma hos mina vänner” 

Veritech är en bibeltroende, baptist-kalvinsk forskningssstiftelse ägnad åt att sprida varje 
vetenskaplig sanning i mänsklighetens tjänst. Den stöds av böner, gåvor och lån från dem 

som anser att den engelska bibeln från den 

stora och ärorika protestantiska reformationen 

– den auktoriserade kung Jakobs version från 1611 – 

som troget har översatts av fyrtiosju lärda och gudfruktiga män från 

den hebreiska masoretiska och grekiska Textus Receptus, 

är den yttersta auktoriteten i tro och liv och anser att Amerika bör styras av amerikanerna 
som är lojala mot konstitutionen och konstitutionstilläggen som ursprungligen svsågs av 
våra vita, kalvinska, protestantiska och baptistiska upphovsmän. För att få en kopia av den 
tredje upplagan av Vatikanska Lönnmördare: ”Sårad hemma hos mina vänner,” var god 

kontakta: Eric Jon Phelps, P.O. Box 306, Newmanstown, PA 17073, eller, 

e-post: eric@vaticanassassins.org 
http://www.vaticanassassins.org 

För ytterligare information om Jesu kompanis onda makt, 
och dess allestädes närvarande inflytande, kan du se på andra webbplatser av intresse, t.ex.: 

abovetopsecret.com 
acts2.com/thebibletruth 
alamoministries.com 
almartin.com 
americanholocaust.homestead.com 
av1611.org 
cloakanddagger.de 
copvcia.com 
deepblacklies.co.uk 
freemasonwatch.freepress-freespeech.com 
geocities.com/propheticangel2001 
jesus-messiah.com 
JimMarrs.com 
john-loftus.com 
nzbeacan.org 
pacinst.com/index.htm 
parascope.com/articles/0997/skullbones.htm

peeringintothedarkness.com
priorknowledge.htm
project.nventure.com
proparanoid.com
rense.com
reformation.org
tetrahedron.org
thearcticbeacon.com
thebushconnection.com
thegrassyknoll.com
thesilentinvasion.com
trance-formation.com
vaticandesignexposed.com
warrencommission.com
whatreallyhappened.com
williamcooper.com

http://www.vaticanassassins.org/
e-post:%20eric@vaticanassassins.org
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Förord 

När 33:e gradens frimurare president Harry Truman undertecknade den skändliga 
lagen om extraordinära krigsbefogenheter av 1950, skapade han den Nationella 
säkerhetstjänsten med vilken jesuiterna bedrev det kalla kriget, och installerade fascist-
kommunistiska militärdiktatorer runt om i världen, som var lojala mot påven och 
underordnade sig hans världsliga makt. Dessa diktatorer införde sedan hemliga polisbyråer 
och stora fängelsesystem, som torterade och dödade miljontals ”kättare” och ”liberaler” 
inom sina gränser i enlighet med jesuiteden och tridentinska mötet. 

Inom en snar framtid, kommer Washingtons nationella säkerhetsapparat att användas 
av den kommande jesuitutbildade militärdiktatorn för att krossa folket i det amerikanska 
riket, sedan Rom har använt våra söner och tjänster under mer än hundra år. Denna slutliga 
seger över Herrens stora och ärorika protestantiska reformation, kommer att utgöra 
kulmen på jesuiternas strävan att underordna alla nationer den vite påvens världsliga makt i 
en världsomspännande fascistisk, militär polisstat, som upprätthålls av jesuiternas 
internationella underrättelsesamfund – inkvisitionsdomstolen – som mal ”liberaler” och 
”kättare” i alla nationer till damm. 

För att rättfärdiga byggandet av alla fängelser som krävs för att driva den 
amerikanska inkvisitionen i stor skala, främjar Roms underhållningsbransch i Hollywood, 
våra dagars ”jesuitteater” som ursprungligen grundades av jesuiten Athanasius Kircher 
(1602-1680) för att uppföra omstörtande jesuitiska dramer, och som drivs av 
malteserriddarna tillsammans med påvens frimureriska judiska sionister, våld och 
omoral. (Det är högst intressant att notera att enligt författaren John D. McCallum i hans 
The Story of Dan Lyons, S.J., Hollywood-mogul James Warner Bellah utbildades av 
jesuiterna i Georgetown University, och för att ha skrivit nitton romaner, över hundra 
spelfilmer och vars noveller dök upp i över hundra utgåvor av den gamla Saturday Evening 
Post, fick Georgetowns hedersmedalj i början av 1970-talet. Dessutom var Paul Blatty, 
författaren till och främjaren av den onda och sataniska filmen med titeln ”Exorcisten,” 
också en akademiker från Georgetown. Jesuiterna utbildade också engelske Alfred 
Hitchcock, en annan av Hollywoods terrormästare som släppte Psyco och Fåglarna bland 
andra ohyggliga thrillers. Det är faktiskt högst talande att Hollywoods filmprojektorer har 
ett speciellt namn för tandhjulet som matar in filmen i enheten. Namnet på det kedjehjulet är 
”malteserriddarna kedjehjul.”) Denna agenda kommer att skapa mer laglöshet, mer 
brottslighet som rättfärdigar mer lagar, mer poliser, mer vapenlagar som leder till 
vapenkonfiskering och, eftersom den bibelförkastande påven i Rom – den påvlige caesaren 
– motsätter sig dödsstraff, mer fängelser, som för närvarande tjänstgör som gladiatorskolor. 

Det är i själva verket en lysande plan, som utförs av ”djärva, stygga män,” och de är, 

Jesu kompani – jesuiterna. 



74                                                                                            Vatikanska Lönnmördare 

Tillägnan 

Följande sidor är avsedda för alla dem som har drabbats direkt eller indirekt, av de 
planer som utarbetats av Jesu sällskap, som av den store John Calvin gavs det populära 
tillnamnet, jesuiterna. 

Därför utsträcker sig tillägnan till hela världens befolkning, de vita, keltisk-
anglosaxiska protestanterna och baptisterna av kalvinsk övertygelse i synnerhet. För det 
var kalvinisterna som gjorde framgångsrikt motstånd mot jesuitordens konspirationer – 
påvens militära armé som kallas ”kompaniet” – och gav världen religiös och politisk frihet. 
För dessa män hanterade både ”andens svärd” – Guds ord – och ”rättvisans svärd” – 
pistolen. Och det var dessa baptist-kalvinska puritaner som säkrade det amerikanska folkets 
rätt att använda ”andens svärd” med den första ändringen, och rätten att använda 
”rättvisans svärd” med den andra ändringen. Låt oss aldrig glömma deras stora tro, renhet 
och mod. Denna tillägnan utsträcker sig också till den romersk-katolske Clemens XIV, de 
romersk-katolska furstarna, och det romersk-katolska folket i Europa som oförfärat förbjöd 
och utvisade jesuitorden från sina gränser under hela sjutton- och artonhundratalet. 
Dessutom tillägnar författaren, som vit (icke-hatare av färgade personer) amerikansk fri man 
och dispensationell, femte monarkins, sjundedags baptist-kalvinsk puritan, följande sidor till 
de fyra största ex-romersk-katolska präster som någonsin hedrat hans land förutom Leo H. 
Lehmann och Joseph McCabe.

I.            Den förste är Charles Chiniquy  , en fransk kanadensare och ”Amerikas Martin 
Luther,” som, trots att ha blivit lurad att gå med i frimurarlogen efter sin konvertering till 
Kristus (i tron att Satans frimurereri var fiende till Satans jesuitorden), djärvt avslöjade 
jesuiterna som president Lincolns mördare under 1880-talet. Han varnade också för att 
jesuiterna, om ingenting görs, skulle styra detta land från Vita huset (Bill Clinton/George W. 
Bush) till varje guvernörs herrgård (Tom Ridge från Pennsylvania, som nu är ordens 
Gestapochef för Inrikessäkerhetsdepartementet inklusive FEMA) i unionen – som de gör i 
dag! 

II.          Den andre är Jeremiah J. Crowley  , en irländare, som vid 1900-talets sekelskifte 
varnade för jesuiternas konspiration för att krossa USA:s folkliga rättigheters skyddsvall – 
det allmänna skolsystemet – i strävan att ”göra Amerika övervägande katolskt” – som hon 
nu är i dag 2007. I den av honom skrivna The Pope – Chief of White Slavers, High Priest of  
Intrigue, varnade Crowley också för jesuiternas makt i Washington, D.C. och deras plan att 
använda den amerikanska politiska och militära styrkan för att återställa påvens världsliga 
makt i Rom och utvidga sitt inflytande i världen. Detta uppnåddes under det andra 
trettioåriga kriget (första världskriget och andra världskriget – 1914-1945) och de 
offentliga skolorna krossades av Högsta domstolens beslut som avkunnats av en överdomare 
som var en ärkekonspiratör i Kennedymordet, Earl Warren. 
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III.         Den tredje är Emmett McLoughlin  , en annan irländare, som vältaligt avslöjade den 
onda romerska hierarkin som ansvarig för den höga brottsligheten bland det romersk-
katolska folket; för att förbjuda det offentliga skolsystemet att undervisa om inkvisitionen; 
och för att utföra mordet på Abraham Lincoln. 

IV.         Den fjärde är Alberto Rivera  , en ex-jesuit och spanjor som lämnat orden efter 27 
år, och som trots att han anklagats för tvivelaktiga ekonomiska metoder, avslöjade jesuiterna 
som president Kennedys mördare och 1982 varnade för Roms plan för att Amerika skulle 
ingå ett fördrag med ”den suveräna Vatikanstaten,” kallat ett konkordat. {62} (Hitlers 
Tyskland, Mussolinis Italien och Francos Spanien hade alla konkordat med påven, medan 
de fascistiska diktaturerna var anti-protestantiska, anti-judiska och pro-muslimska!) Idén 
om att protestantiska Amerika skulle ingå ett konkordat med Rom och därmed också bli 
anti-judiskt och pro-muslimskt, för att ytterligare förslava oss under den påvlige caesaren, 
skulle ha varit juridiskt omöjligt om inte president Ronald Reagan, USA:s störste 
frimureriske förrädare och ”konservativa” verktyg för New Yorks John kardinal 
O’Connor, formellt hade erkänt den suveräna Vatikanstadsstaten som en suverän nation 
1984, femtio år efter det att Storbritannien hade gjort samma sak 1934. George Orwell, här 
kommer vi! 

I skarp kontrast till dessa modiga katolska präster som i avsky lämnade systemet, 
sover de avfälliga protestantiska, ortodoxa och baptistiska kyrkorna som de åtnjuter 
privilegierna att ”vara” och ”göra” som ges av deras korporativa stadgar. Judarna sover 
också, som jesuiterna alltid har varit deras stora förföljare från återupprättandet av den 
romerska inkvisitionen 1542 till slutet av tredje riket 1945. På grund av feghet, 
självgodhet och kompromissande, står protestanter, ortodoxa, baptister och judar inför 
förintelse från en kommande högerinriktad fascistisk militärdiktatur, som i hemlighet 
använder våldsamma, tungt beväpnade och rasistiska hatgrupper som Ku Klux Klan (vita 
suprematister) och Nation of Islam (svarta suprematister) för att rättfärdiga genomförandet 
av exekutiva order och undantagstillstånd. Med jesuitgeneralens kontroll över islamiskt 
shriner frimureri, malteserriddarna, Opus Dei (som för närvarande förespråkar påvens 
europeiska union och som förklarats vara en farlig religiös sekt av en belgisk  
parlamentarisk kommissionen 1997), Romklubben (som för närvarande leds av 
frimureriske/islamiske prins El Hassan bin Talal av Jordanien, och som utsågs till  
positionen 2000 med riddare av Malta kung Juan Carlos av Spaniens välsignelse), 
columbusriddarna, Rothschilds illuminati och maffian, behöver han bara ge befallningen 
för att hans milis ska inleda agitation, mord, anarki och fascistiskt envälde, som lämnar 
Amerika dränkt i blod och ockuperat av utländska arméer vars befälhavare kommer att stå 
under jesuitisk kontroll. 

Vi okunniga och förrådda amerikaner skulle inte befinna oss i denna fara dag och stå 
inför konsekvenserna av Roms skapade nationella kriser, om de protestantiska och 
baptistiska predikanterna hade reagerat på varningsropen från våra fyra hjältar – Charles 
Chiniquy, Jeremiah J. Crowley, Emmett McLoughlin och Alberto Rivera – och 
president Kennedy skulle aldrig ha mördats den 22 november, 1963. 
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Frälste ex-präst Charles Chiniquy, 1886 # # 1-7 
Sedan han anslutit sig till den förment anti-jesuitiska frimurarlogen efter att ha 
konverterat till Kristus och lämnat prästerskapet, skrev Chiniquy: ”TILL 
BISKOPARNA, PRÄSTERNA, OCH FOLKET I ROM är den här boken också 
tillägnad. I era odödliga själars namn ber jag er, romerska katoliker, att läsa den här 
boken. Genom Guds barmhärtighet kommer ni, i dess sidor, att finna hur grymt ni 
luras av era fåfänga och lögnaktiga traditioner. Ni kommer att se att det inte är genom 
era ceremonier, mässor, bekännelser, skärseldar, avlater, fastor, etc., som ni blir frälsta. 
Det finns ingenting ni behöver göra utom att tro, ångra, och älska. Frälsning är en 
gåva! Evigt liv är en gåva! Syndernas förlåtelse är en gåva! Kristus är en gåva! Läs 
den här boken, som överlämnas av den mest hängivne av era vänner, och genom Guds 
barmhärtighet, så kommer ni att se felen i era sätt – ni kommer att se GÅVAN – ni 
kommer att acceptera den – och i ägo av den kommer ni att känna er rika och lyckliga 
i tid och evighet.” 
www.Chiniquy.ca  .     
Fifty Years In the Church of Rome, Charles Chiniquy, (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1968, 
ursprungligen publicerad 1886) s. viii. 

file:///C:/Documents and Settings/Berglund/Mina dokument/?vrigt/Vatikanska L?nnm?rdare/www.Chiniquy.ca. 
file:///C:/Documents and Settings/Berglund/Mina dokument/?vrigt/Vatikanska L?nnm?rdare/www.Chiniquy.ca. 
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Frälste ex-präst Jeremiah J. Crowley, 1912 # # 1-8 
Efter att ha konverterat till Kristus, skrev Crowley: ”Den vatikanska metoden – 
”tigandets konspiration” – bör inte tillåtas skydda någon som drabbats av de 
anklagelser som riktas i den här boken. Tiga är guld ibland, men i detta fall visar det 
skuld. Jag vill att mina läsare skall förstå att jag inte inte angriper de vanliga romersk-
katolska människorna. De är offer för ett religiöst system, som smugits på dem genom 
deras slumpmässiga födelse. De lever upp till det ljus de har. Gud give att sanningens 
solljus snart översvämmar deras väg! Jag sympatiserar med dem, jag beundrar dem, 
och jag älskar dem. . . . Jag är inte längre en romersk-katolik. . . . Jag har letts av 
försynen från papalismen till kristendomen, från bönboken till Bibeln, från påven till 
Kristus.” 
Romanism: A Menace to the Nation, Jeremiah J. Crowley (Aurora, Missouri: The Menace Publishing Co., 1912) ss. 
31, 35. 
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Ofrälste ex-präst Emmett McLoughlin, 1954 # # 1-9 
Sedan han anslutit sig till den förment anti-jesuitiska frimurarlogen efter att ha 
lämnat prästerskapet, skrev shriner McLoughlin: ”Om jag ser tillbaka, ser jag mina 
år i prästerskapet och i seminaret som den tid jag tillbringade i en fängelsehåla, ett 
fängelse vars golv var helvetets brännande eld, vars väggar och tak var gjorda av 
orubbliga stenar, vars luft inte var lätt och fri utan unken med medeltidsanda. De 
senaste fem åren har tillkommit en fri man, en man som återfått sin födslorätt till 
amerikanska friheter, friheter som han under sitt livs första fyrtioett år under den 
amerikanska flaggan inte hade rätt att njuta. . . . Jag är en amerikan igen, inte en 
utländsk undersåte på amerikansk mark. Jag kan älska Amerika, och utan att fråga 
en biskop eller en abbot kan jag njuta av hennes berg och bäckar, hennes bullriga 
städer och tysta prärier, och särskilt havet, naturens egen symbol för frihet. Jag kan 
älska Gud och med frihet fortsätta tjäna min medmänniska. För den friheten är nu 
mitt arv också. Det är friheten i Amerika, friheten som jag, också, med alla fria män 
måste slå vakt om. Som Thomas Jefferson, har jag ”på Guds altare svurit evig 
fientlighet mot varje form av tyranni över människans tanke.’ ” 
People’s Padre, Emmett McLoughlin, (Boston: The Becan Press, 1963) s. 280. 
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Frälste ex-jesuit Alberto Romero Rivera, 1985 # # 2-0 
”Om vi handlar i enlighet med Guds vilja i dessa profetiska dagar mot Förenta 
staternas skökas tricks, program och åtgärder, kommer vi inte att kunna krossa henne. 
Vi kommer inte att kunna stoppa henne. Men vi kommer att kunna göra två saker: för 
det första, att föra budskapet om evangelium till de förlorade romersk-katolska 
människorna. För det andra, kommer vi att ha tid nog för den kristna kyrkan att inse 
att hennes uppgift är här och nu – inte i morgon. Och Gud bara väntar på att kyrkan 
ska agera för att hindra ondskans krafter, mörkrets makter, påven, jesuiterna och den 
katolska institutionen från att begå de brott som hon är på väg att omsätta i handling 
den minut hon helt tar över Förenta staterna. Denna information fick jag i Vatikanen 
under [jesuitpräst] Augustin kardinal Beas och jesuitgeneralerna Janssens och Arrupes 
undervisning.” 

Denne mycket mäktige jesuit lämnade orden, efter många djärva försök (som räknas 
upp av Jack Chick i hans Alberto-serier), och dog slutligen av ”cancer,” förgiftad enligt 
hans fru, Nury Rivera. Dessutom är det förbjudet att sälja Alberto-serien offentligt i 
både Kanada och Filippinerna. Många har anklagat Alberto Rivera för att aldrig ha 
varit jesuit, inklusive frimureriska Billy Grahams Christianity Today. Två tillförlitliga 
källor har sagt att det finns oförenligheter i Albertos vittnesmål om hans utbildning av 
jesuiterna som ung pojke i Spanien. Men en av dessa källor, en omvänd fransk 
romersk-katolik och tidigare biskop av Guatemala, hög frimurare och riddare av 
Columbus nu bosatt i Quebec, försäkrade författaren att han kände till ex-jesuiten 
personligen. Den hjälp som Avro Manhattan gav Alberto i England och Jonas 
Shepherds undersökning bekräftar att Rivera, faktiskt, var en ex-jesuit. 
Double-Cross: Alberto del två, Jack Chick, (Chino, Kalifornien: Chick Publications, 1981). 
Smokescreens, Jack T. Chick, (Chino, California: Chick Publications, 1983) s. 79. 
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Broder Nicholas Norberto Rivera, 2003 # # 2-1 
AV1611 bibeltroende oberoende baptist-kalvinsk, amerikansk latinare

Denna käre broder har i hög grad gjort det möjligt för författaren att se viktiga 
aktuella förbindelser mellan jesuitorden, dess suveräna militära malteserorden och 
högrankat frimureri som nu regerar påvens fjortonde ändringens rike av amerikansk 
nation genom Utrikespolitiska rådet och Trilaterala kommissionen. Nicholas är en 
mästerlig forskare och hans regelbundna uppdateringar via e-post saknar 
motsvarighet. Hans arbete bygger på sanningen om Guds ord, han är en levande 
tjänare åt vår Gud och fader samtidigt som han visar ett ödmjukt och läraktigt sinnelag 
som han allvarligt fortsätter kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats 
åt de heliga. 1998 förstod han Guds nådrika evangelium och övertygades om Herren 
Jesus Kristus genom tron. Han blev informerad om den förrädiska jesuitorden efter 
att som barn ha läst Alberto I och Alberto II (Double-Cross), men sedan länge glömt dess 
intriger och djävulska dagordning tills efter den vattendelande händelsen den 11 
september 2001. Han hittade www.vaticanassassins.org och blev övertygad om att 
massmordet var påvligt högförräderi utfört av orden via jesuitutbildade ärkebiskopen 
av New York Edward kardinal Egan och hans Georgetown-jesuitutbildade riddare av 
Malta, Utrikespolitiska rådet-medlem och ledare för kontraspionaget, George J. Tenet. 
Nicholas informerade författaren om att riddare av Malta och CFR-medlem John J. 
DeGioia blev den förste icke-jesuitiske rektorn för jesuitiska Georgetown University i 
Washington, D.C., något som faktiskt kommer till uttryck i detta arbete. Författaren 
är glad över att kunna arbeta med Nicholas Rivera som nås på 
rivera.nick@gmail.com. 

mailto:rivera.nick@gmail.com
http://www.vaticanassassins.org/
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Broder Bobby G. Limeta, 2006 # # 2-2 
AV1611 bibeltroende oberoende baptistisk filippinare 

Historikern och jordbävningsingenjören, broder Bobby – som verkar vara bara en 
yngling – har arbetat i olika länder runt om i världen. Denne säregne man anses av 
författaren vara den störste auktoriteten på den hemlig makten och historien bakom 
de jesuiter som nu regerar hans älskade Filippinerna. Han anser de vita anglosaxisk-
keltiska protestantiska/baptistiska folken som omfattar den västerländska 
civilisationens historiskt sett reformerta nationer vara de sista bastionerna mot 
jesuitisk världsdominans. Med åsikten att den protestantiska reformationsbibeln som 
den översatts till hans språk är det enda auktoriteten för tro och liv – mot ordens 
förordningar i dess onda tridentinska möte – har hans e-post undervisat författaren 
om en mängd ämnen med anknytning till kompaniets rörelser i Fjärran östern under 
andra världskriget och den jesuitiska/frimureriska maken bakom tidigare och 
nuvarande ledare i Filippinerna. Han lärde författaren om José Rizal, nationalhjälte i 
Filippinerna, och hur han mördades av jesuiterna 1896. Han berättar om den svarte 
påvens makt över det av den japanska armén sammanhopade och sedan i grottor över 
hela öarna begravda guldet i Fjärran östern, vars skatter, som blev kända som general 
Yamashitas guld, senare överfördes till Vatikanens kassakistor genom CIA:s Nugan 
Hand Bank i Australien via jesuitiske världslige coadjutor Ferdinand M. Marcos. Han 
berättar att den nuvarande filippinske presidenten Gloria Macapagal-Arroyo, vars 
rådgivare är jesuitfader Romeo ”Archie” Integan, var klasskamrat med president Bill 
Clinton på jesuitiska Georgetown University. Han visar också skickligt att kompaniets 
Ateno de Manila University insuper sina studenters unga sinnen med socialist-
kommunistiska doktriner genom att undervisa i ”liberalteologi.” Denne käre broder 
och krigare för sanningen i Herren Jesus Kristus mot allt jesuitiskt vatikanskt 
dubbelspel kan kontaktas på bglimeta@ispx.com.ph. 

mailto:bglimeta@ispx.com.ph
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Personlig tillägnan 

Dessutom tillägnas denna volym vissa baptistiska, mennonitiska och amishka vänner, 
arminianer till doktrinen, som gav mig ekonomiskt stöd samt kärlek och tillgivenhet när det 
gällde att ge mig mat, förbereda mina måltider, tvätta mina kläder, stryka mina skjortor, 
städa mitt hem, och därmed bli min storfamilj medan, i tre års tid, under de sena 
midnattstimmarna av litterär ensamhet, den uppståndne Guds son, krossade mitt hjärta 
genom att påminna mig om vad han hade lärt mig under de senaste tjugo åren. Tack mina 
vänner för att ni uppmuntrade mig när jag nästan brände alla mina böcker på jordbrukarens 
fält och ville sluta i vrede och avsky på grund av mina egna baptistiska och kalvinska 
bröders likgiltighet och feghet. För, 

”Jag är viss om att få se HERRENS godhet
i de levandes land.”

– Psaltaren 27:13 

Slutligen vill jag, Eric Jon Phelps, varmt tillägna mitt livs arbete som finns här den 
mest ömsinta kvinnan som någonsin hedrat mitt liv, Danita Dee Layser, som numera är min 
fru. Hon har varit en skarp redaktör, och skänkt trovärdighet till min ställning som den 
förfäktats av de stora reformerta och baptist-kalvinska bibeltroende under de senaste 
fyrahundra åren. I vetskap om den risk hon löper genom att öppet stödja mig, bad hon mig 
dessutom enträget, med ödmjukt mod, att ta med henne i min tillägnan. Mot mitt bättre 
vetande gör jag det nu, i vetskap om att hennes Messias kommer att hedra hennes 
troshandling på samma sätt som han hedrade drottning Esters troshandling när hon räddade 
den semitiska judiska rasen – från en konspiratorisk förintelse – genom Artaxerxes, 
hennes mans och kungen av medo-persiska rikets medverkan. På samma sätt som den 
uppståndne frälsaren med största säkerhet kan skydda henne, kommer hon absolut att 
behöver det. Danita, jag älskar och respekterar dig. Din hjälp var mycket uppskattad, och 
den förutan skulle denna bok inte existera. 

Och när, genom den uppståndne, Guds sons försyn, den stora dagen kommer när, 
genom HERRENS vilja, vi kalvinister, från norr och söder, ännu en gång, som puritanska 
fria män, skall gripa våra rättvisans svärd för att genom tron försöka bevara det som återstår 
av USA:s protestantiska civilisation, ber jag ödmjukt er mennonitiska och amishka 
bibeltroende att ni hjälper oss på ert omvårdande sätt som ni hjälpte mig under skrivandet av 
detta arbete. För samma män som plundrade och mördade ert ryska mennonitiska folk under 
den bolsjevikiska revolutionen och det brutala inbördeskriget, som varade i fem långa år, är 
samma mördare som nu styr det amerikanska riket och är redo att UTPLÅNA och 
UTROTA er ”från hela jordens yta.” Dessa hänsynslösa män kallas jesuiterna, officiellt 
kända som Jesu sällskap eller Jesu kompani, våra dagars 

Vatikanska Lönnmördare. 
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Reflektioner 

”För påven innehar på jorden, 
inte bara en människas plats utan den ende sanne gudens.” {63} 

Innocentius III, 1215 
Den mörka tidens Antikrist 
Fjärde Laterankonciliet 

”Vardera svärd står under kyrkans makt, det vill säga det andliga och det materiella. 
Det förra skall användas av kyrkan. Ett i handen på prästen, den andra i handen på 
kungar och soldater, men enligt prästens vilja och gottfinnande. Det är rätt att det 
världsliga svärdet och myndigheten skall underkastas den andliga makten. Den 
romerske påven dömer alla människor, men döms inte av någon. Vi förklarar, hävdar, 
definierar och uttalar att underkastelse under den romerske påven är helt nödvändig 
för varje mänsklig varelses frälsning . . . Det som talades av Kristus . . . ’Du har lagt 
alla ting under hans fötter’, kan mycket väl bekräftas av mig. Jag besitter den 
auktoritet som tillkommer konungarnas konung. Jag är i allt och över allt, så att Gud 
själv och jag, Guds ställföreträdare, bara har ett kardinalskollegium, och jag kan göra 
nästan allt som Gud kan göra. Vad annat kan du därför anse mig vara än Gud?” 
{64} [Kursivering tillagd] 

Bonifatius VIII, 1302 
Bulla: Unam Sanctam 

”Vi [påvar] innehar på denna jord allsmäktige Guds plats.” {65} 

Påve Leo XIII, 1894 
Encyklika, 20 juni 1894 

”Jag är påven, jag är kung över alla, jag är Gud på jorden. När jag talar, är mitt 
ord Guds ord, och det skall ni komma ihåg så länge ni lever.” {66} 

Påve Pius XI, 1924 
Tal till skolbarn 
   i Vatikanen 
Alien Rome 

”Jag tillbakavisar påven som Kristi fiende och Antikrist, 
med alla hans falska läror.” {67} 

Thomas Cranmer, 1556 
Anglikansk ärkebiskop av Canterbury 
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”Påven måste tillrättavisa kungar och straffa dem med döden.” {68} 

Antonio Santarelli, 1626 
Italiensk jesuit 
Del Papa 

”Påven är huvudet med all rätt, och kungar är bara armar eller händer på samma 
kropp; om de därför inte gör sin plikt och är noga med att bevara kroppen, kan 
huvudet som herre och mästare hugga av dem.” {69} 

Flera jesuitiska bidragsgivare, 1685 
Varning till Englands kung Karl II 
The Jesuits Catechism

”Det är min uppfattning att om friheterna i detta land – USA – krossas, kommer det 
att ske genom de romersk-katolska jesuitprästernas subtilitet, för de är de mest listiga, 
farliga fienderna till den civila och religiösa friheten. De har initierat de flesta av 
krigen i Europa.” {70} 

General Lafayette, 1799 
Rådgivare till general Washington 
Romanism: A Menace to the Nation 

”Min historia om jesuiterna är i fyra volymer i tolv delar, tryckt i Amsterdam 1761. 
Arbetet är anonymt, eftersom jag antar att författaren var rädd, som alla regenter i 
Europa var på den tiden, för att bli mördad av jesuiterna.” {71} 

John Adams till Thomas Jefferson 
4 november 1816 
An Inquiry Into the Assassination
   of Abraham Lincoln 

”Det är alla kristnas ovillkorliga skyldighet att be mot Antikrist. Och beträffande vad 
Antikrist är, borde ingen frisk människa ta upp frågan. Om det inte är papism i 
kyrkan i Rom, finns det inget i världen som kan kallas vid det namnet. . . . papism 
strider mot Kristi evangelium och är Antikrist och vi borde be mot den.” {72} 

Charles Haddon Spurgeon, 1873 
Englands predikanters furste 
Citerad av Irlands Ian Paisley 
Protest of the Pope in Parliament
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”Låt oss läsa historierna om alla konspirationer, som någonsin har bildats i världen. 
Ha i åtanke de egenskaper som krävs för framgång i så pass farliga företag, hos 
cheferna, som vågar genomföra dem, de faror de måste trotsa, de skatter de måste 
förbruka, den möda, den noggrannhet de måste vidtaga för att fängsla människornas 
sinnen, och att för att egga dem, och de källor de måste sätta i rörelse, både offentliga 
och dolda, för att genomföra sina framsteg. Ha i åtanke hur dessa farliga 
konspirationer har bildats eller misslyckats. Ni kommer inte hitta en, vars chef, som 
efter år av noggrannhet, har kunnat organisera sina styrkor med så liten risk, med så 
stora fördelar som en   jesuitgeneral   kan befalla inom tjugofyra timmar  .” {73} 

[Kursivering tillagd]

M. Louis René de Caraduc, 1762 
Fransk parlamentarisk statsman 
Report on the Constitutions of the Jesuits 

”Det är sant att de [jesuiterna] trots alla ansträngningar . . .  inte har kunnat nå sitt 
stora mål, som är att bilda ett allmänt romerskt rike . . . Trots allt är det de som, med 
all sin skicklighet, all sin iver och all sin världsliga visdom, har upprätthållit det 
sekulära påvedömet [och dess världsliga makt] mot varje fientligt inflytande.” {74} 

[Kursivering tillagd] 

Rene Fulop-Miller, 1930 
Romersk-katolsk tysk historiker 
The Power and Secret of the Jesuits 

”Bara genom segerrika krig, framhåller de [jesuiterna], kan människor och nationer 
tvingas att underordna sig den hierarkiska tanken på en världsordning av stater, folk 
och individer. . . . Från sin spets, skall denna pyramid av stater helt styras av den 
katolska kyrkans teokratiska institution, med påven i Rom som Jesu Kristi  
ställföreträdare [Antikrist] och Gud allsmäktigs ende talesman.” {75} [Kursivering 
tillagd] 

Leo H. Lehmann, 1944 
Irländsk amerikansk ex-präst 
Behind the Dictators 

”Jag tror på ett Amerika 
där separationen av kyrka och stat är absolut.” {76} 

John F. Kennedy, 1961 
35:e president för USA 
John kardinal O’Connor 
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”Senare på kvällen, efter ett par drinkar, vändes diskussionen mot de utomordentliga 
befogenheter som utövas av Vatikanen.” {77} 

Mark Lane, 1991 
Judisk amerikansk författare och advokat 
Plausible Denial 

”Hans pontifikat [kommunistiske påve Johannes Paulus II] har klassificerats som 
’en gåta inlindad i ett mysterium’ . . .” {78} 

Avro Manhattan, 1985 
”Protestantisk” riddare av Malta 
Engelsk påvlig historiker 
The Dollar and the Vatican 

Garrison till Ferrie: ”Vem dödade presidenten?” 
Ferrie till Garrison: ”Det är ett mysterium inlindat i en hemlighet inuti en gåta.” {79} 

Jesuitisk coadjutor Oliver Stone, 1992 
Amerikanska dramatiker 
JFK, Director’s Cut, video 

Oliver Stones JFK, Director’s Cut använder musik av Wolfgang Amadeus Mozart. 
Varför inte protestanterna Bach och Mendelssohn? Därför att Mozart, vars far var 
hovmusiker hos ärkebiskopen av Salzburg, var en romersk-katolsk frimurare, som 
komponerat Trollflöjten åt frimureriet. Han komponerade också en opera på latin som 
ett mellanspel för tragedin, Clementia Croesi, som uppfördes på jesuitkollegium i 
Salzburg, Österrike. Käre sanningssökare, Mozart var jesuiternas högst trogna bricka 
och därmed den bäste kompositören för den jesuitiske coadjutorn Oliver Stones JFK, 
Director’s Cut. 

Eric Jon Phelps, 2003 
Amerikansk patriot och författare 
Vatikanska Lönnmördare 

”Jag verkade bakom skuggorna i mordet på John F. Kennedy genom Den helige 
andes församling i Houston, Texas. I den församlingen var mordet på John F. 
Kennedy, Förenta staternas president, redan planerat.” {80} [Kursivering tillagd] 

Alberto Rivera, 1982 
Spansk amerikansk ex-jesuit 
The New Inquisition 
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”Det Amerika som vi alla kände och älskade har övertagits av en främmande kraft. . 
. . Denna främmande kraft kallas jesuiternas sällskap [Jesu sällskap] – Vatikanens 
Gestapo. De blev förbjudna av varje katolskt land i Europa, inklusive Japan och 
Kina, till och med av påven själv [Clemens XIV] 1773. Genom att dra nytta av vår 
religionsfrihet, har de strömmat till oss och har tagit över Pentagon. USA har inte haft 
något militärt hot sedan inbördeskriget. USA:s milis är den väpnade medborgaren – 
nattvakten på frihetens mur – inte den stående armé som drivs av jesuitpräster. . . . 
’Amerika . . . [har] blivit världens diktatorska . . . ’ De flesta av våra modiga 
politiker i Washington, D.C. är livrädda för dessa män i långa dräkter. De är rädda 
för att sluta som   president Kennedy  .” {81} [Kursivering tillagd] 

www.reformation.org 
Uppdaterad den 4 maj 2000 
The Kilkenny Family 
Pax Americana Equals 
   Pax Romana!! 

”Om man inte kämpar med hela sitt hjärta mot påvens ogudaktiga regering, kan man 
inte bli frälst. Den som finner glädje i papismens [gärningarnas frälsnings] religion 
och dyrkan kommer att gå evigt förlorade i den kommande världen. . . . Så länge jag 
lever kommer jag att för mina bröder kritisera Babylons varböld och plågoris, av 
rädsla för att många som är med oss skall återfalla liksom resten i avgrunden.” {82} 

[Kursivering tillagd] 

Martin Luther, 1520 

”Om man då frågar honom: 
’Vad är det för sår du har på händerna?’ 

skall han svara: 
’Dem har jag fått hemma hos mina vänner.’ ”

Jesus Messias 
– Sakarja 13:6 – 

den protestantiska reformationens
engelska bibel

den auktoriserade kung Jakobs version från 1611 
Guds välsignade och varaktiga ord för de engelskspråkiga folken 

http://www.reformation.org/
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Introduktion 

Under den mörka tiden, 476 till 1648 (från Romarrikets fall till kalvinisternas seger i 
det trettioåriga kriget), var påven världens störste despot. Med inkräktarens två makter, den 
andliga och världsliga, styrde han den civiliserade världen med ”en järnhand i en 
sammetshandske.” Både massorna och deras kungar dyrkade denne man som påstod sig 
vara ”Kristi ställföreträdare,” med befäl över ett internationellt system av stöld, tortyr och 
mord kallat ”inkvisitionsdomstolen.” 

Denne ”Kristi ställföreträdare” organiserade stora ”heliga krig” kallade ”korståg.” 
Det främsta syftet med dessa onda och mordiska ”korståg” var att ta Jerusalem från 
muslimerna så att byggarna av Roms hedniska katedraler skulle kunna återuppbygga kung 
Salomos tempel. Detta har varit Roms hemliga mål i århundraden, som påvar har åstundat 
universell dyrkan som de styr världen från Jerusalem. Men korsfararna misslyckades med 
att säkra Jerusalem åt påven. De lyckades verkligen mörda hundratusentals ”kättare” 
kallade judar, muslimer och icke-katolska, ortodoxa kristna. Plundringen av Konstantinopel 
och slakten inne i Klippmoskén är bara två exempel på påvlig blodtörst. 

Gud fader hade dock förordnat ett slut på denna tid av religiös fanatism, lidande och 
fattigdom. 1517, den 31 oktober (förvrängd till Allhelgonadagen), började en modig tysk 
munk – Martin Luther – den stora och ärorika protestantiska reformationen. Han lade 
slutligen Bibeln i händerna på det tyska folket på dess eget språk! Folket kunde läsa Guds 
ord för sig själva, utan att längre behöva prästerna för ”att tolka.” William Tyndale, fader 
till vår älskade engelska auktoriserade version gjorde samma sak, vilket möjliggjordes 
genom den stora uppfinningen – tryckpressen. Tillsammans har de skakat om världen, 
Guds ord fanns nu i tryck! 

Roms absoluta politiska system kallat ”det heliga romerska riket” smulades sönder. 
Alla Europas norra nationer lämnade riket och antog nationell suveränitet, varvid de vägrade 
att betala den skatt till Rom som kallas ”Peterspenningen.” 

Med den religiösa friheten kom också den politiska frihet som kallas ”liberalism.” 
Gemene man började åtnjuta rätt till privat egendom och frihet att göra sig en vinst på 
bekostnad av Roms monopol. Den fria företagsamhtens system föddes, vars direkta följd var 
skapandet av den protestantiska medelklassen och privata förmögenheten. Den vita 
medelklassens folk, som åtnjöt tryckfrihet, yttrandefrihet och samvetsfrihet, utmärkte sig i 
alla konster och vetenskaper som de skapade uppfinning efter uppfinning. Engelsmännen 
och holländarna blev hela världens befraktare medan schweizarna blev de stora urmakarna. 
Den nya världens vita protestanter och baptister var kända som ”de uppfinningsrika 
amerikanerna.” Den protestantiska reformationens fördelar var många, och alla goda män 
skulle försöka bevara den reformationen tillsammans med dess åtföljande rättigheter och 
friheter. För det var reformationen och 
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den protestantiska segern som gjorde slut på jesuiterna trettioåriga krig i Europa (sedan det 
rasat från 1618 till 1648 under vilket en av tre tyskar eländigt omkom) som förde världen ut 
ur Roms mörka tid och in i den protestantiska nya tiden. 

Må vi påminnas om att, 

”. . . där Herrens Ande är, där är frihet.”
– 2 Korintierbrevet 3:17 

Djävulen skulle inte tillåta den protestantiska reformationen att fortgå utan motstånd. 
Därför upphöjde han Ignatius Loyola som grundade Jesu sällskap, vanligen kallat 
”kompaniet” eller ”jesuitorden.” Ordens syfte var att krossa reformationen, med dess 
folkliga rättigheter (yttrandefrihet, samvetsfrihet, tryckfrihet, vapeninnehav, etc.) och 
återföra världen till den mörka tiden (under vilken det var olagligt att äga ett armborst), 
och att återskapa det ”heliga romerska rikets” överhöghet. Påven skulle dyrkas allmänt, som 
han styrde från Salomos återuppbyggda tempel i Jerusalem. Detta innebär att när deras 
plan tillåts att lyckas kommer det att finnas en framtida ”ofelbar” påve som kommer att vara 
”laglöshetens människa” (2 Tessalonikerbrevet 2:3-12), ”Antikrist” (1 Johannesbrevet  
2:18), ”vilddjuret” (Uppenbarelseboken 13:4-18), ”en fräck och illasinnad kung” (Daniel  
8:23), av Herren Jesus Kristus också kallad ”förödelsens styggelse” (Matteus 24:15 i 
hänvisning till Daniel 9:27; 12:11), som styr världen från Jerusalem. 

Det är mot denna bakgrund som vi skall se ljuset och förstå flödet i historien under de 
senaste fem århundradena. Kalvinisternas dialektik och reformationen kontra jesuiterna och 
deras motreformation gör det möjligt för oss att förstå det märkliga fenomen som kallas 
”Kennedymordet.” 

Med kunskap om att ”sanningen ligger i detaljerna,” har få män, sedan de undersökt 
händelserna kring denna ”exekutiva åtgärd” (som Centrala underrättelsetjänsten (CIA) 
kallade den), underlåtit att lägga märke till den stora makt, som uppenbarligen är inblandad i 
att upprätthålla mörkläggningen. För närvarande, har alla rättsliga processer blockerats och 
ynkryggarna i kongressen är rädda att ta upp frågan. Det krävs en kraftfull 
underrättelseapparat, djupt förankrad i regeringen, för att genomföra ett mord med dess 
många nödvändiga internationella förbindelser och sedan verkställa och upprätthålla den 
mörkläggning som har ägt rum här. Mot bakgrund av historien, finns det egentligen bara en 
kandidat för en organisation som kan kontrollera de grupper och krafter som är inblandade i 
Kennedymordet. Sett utifrån fakta och dess maktförbindelser, både historiskt och i dag kan 
det bara vara påvens milis, Ignatius Loyolas kompani, de perfektas stora hemliga 
sällskap, 

Jesu sällskap. 
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Var god och läs varje kapitel i ordningsföljd för att bekräfta sakframställningen. 
Hoppa inte till den ”bästa biten” som slutsatsen kommer att verka otrolig utan den 
ordentliga förgrunden. Ha tålamod så kommer du att förstå det historieflöde som nådde 
Dallas, Texas den 22 november 1963. Om du inte är amerikan kommer du att förstå varför 
ditt land befinner sig på dess nuvarande kurs, eftersom det också styrs av jesuitgeneralen 
genom hans utvalda jesuiter, malteserriddare, shriner frimurare, columbusriddare, och 
illuminaternas frimureriska , kabbalistiska, arbetarsionistiska, sabbatianska frankistiska 
(uppkallade efter den svarte påvens döpte Jacob Frank), judiska huset Rothschild. För 
orden har kontrollerat det beryktade huset Rothschild sedan senast den franska revolutionen 
och Napoleonkrigen, efter vars jesuitledda korståg familjen Rothschild gavs tillnamnet den 
”vatikanska statskassans väktare.” 

Mitt syfte, käre sanningssökare, är att ge dig en enkel förståelse av ett omfattande 
system av bedrägeri, slaveri och mord. Detta system, religiös och politisk papalism, som 
felaktigt kallas ”kristendom” fick även aposteln Johannes att häpna 

”. . . mycket förundrad.”
– Uppenbarelseboken 17:6 

Om du, efter att ha läst denna volym, väljer att stå emot den andliga ondska som 
kontrollerar de män som styr Djävulens världssystem behöver du Guds MAKT. Denna 
MAKT är gudomens person som kallas den helige ande. Han kommer och bor inom dig när 
du, efter att ha hört och trott på evangeliet, föds på nytt genom Guds suveräna vilja, eller 
när du läser och tror på evangeliet i hans ord, den auktoriserade kung Jakobs version från 
1611. Jesus Kristus sade, 

”Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt.”
– Johannes 3:7 

Varför? 

”Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda . . . 
Ingen finns som gör det goda, inte en enda . . . Alla har syndat

och saknar härligheten från Gud . . . För syndens lön är döden;”
– Romarbrevet 3:10, 12, 23, 6:23 

Vad ska vi göra? 

”Tro på Herren Jesus så blir du frälst . . . 
Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen

något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”
– Apostlagärningarna 16:31, 4:12 
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Tro vad? Israels Messias, Herren Jesus Kristus, 

”. . . dog för våra synder enligt Skrifterna,
att han blev begravd,

att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna.”
– 1 Korintierbrevet 15:3 4 

Och varför? Därför att, 

”Gud . . .  befaller . . .  människorna att de alla och överallt skall omvända sig.
För han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet
genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt

alla genom att uppväcka honom från de döda.”
– Apostlagärningarna 17:30, 31 

Genom att tro på denna stora nyhet tar du emot honom: 

”Men åt alla som tog emot honom
gav han rätt att bli Guds barn,

åt dem som tror på hans namn.”
– Johannes 1:12 

Som en Guds son, har du nu MAKTEN, och efter att ha renats från dina synder för evigt, 
med omistlig rätt att närma dig Gud fader, förklarar hans heliga ord för oss som har trott: 

”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron
för att få barmhärtighet

och finna nåd till hjälp i rätt tid.”
– Hebreerbrevet 4:16 

I denna sena timme och tid av stora personliga och nationella behov måste vi Guds söner 
först underordna oss Gud. Då och bara då, kan vi stå emot Djävulen: 

”Underordna er därför Gud.
Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.”

– Jakob 4:7 
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Vi uppmuntras att motstå 

”. . . ända till blods i er kamp mot synden.”
– Hebreerbrevet 12:4 

Genom att göra det ger oss Jesus Messias, vår store himmelske överstepräst och den 
uppståndne, Guds son, förtroendet att 

”. . . vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra,
för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen.

Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.”
– Johannes 14:13, 14 

Kära Guds son och broder i Kristus, be vår fader i Jesu namn att hjälpa dig 

”. . . Ha inget att göra med mörkrets
ofruktbara gärningar

utan avslöja dem i stället . . . 
Men allt kommer i dagen,

när det uppenbaras av ljuset,
för allt som uppenbaras är ljus

Var därför inte oförståndiga
utan förstå vad som är Herrens vilja.”

– Efesierbrevet 5:11, 13, 17 

Och genom att göra det kommer du att stå emot den makt som utgår från Djävulen 
och hans jesuitgeneral känd som den svarte påven som kontrollerar Jesu sällskap, 
påvedömet och dess vatikanska hierarki, den suveräna militära malteserorden, 33:e gradens 
skotska ritens och islamiskt shriner frimureri, Opus Dei, columbusriddarna, Rothschilds 
illuminati, den påvlige caesarens internationella underrättelsesamfund och den ”helige 
faderns” internationella maffiasyndikat. Djävulens världssystem är så omfattande att om vi 
Guds söner inte kontrolleras av Guds ande, kommer det att vara överväldigande och 
därmed meningslöst att motsätta sig. Men våra förfäder kämpade modigt för tron när det 
gällde att motstå Satans jesuitiska nya världsordning, och det måste vi också göra. Som en 
tjänare åt Herren Jesus, fråga djärvt vår fader vad du kan göra för att stå emot där du är. 
Han kommer med största säkerhet att visa dig. Må den uppståndne, Guds son vara med er, 
kära bröder, så skall vi träffas i evigheten inför Kristi domstol. 

Författaren 
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      Jesuiterna   – 1865   
         Mordet på president Abraham Lincoln 
            Dominerande jesuitism och underordnat frimureri arbetar tillsammans 
         Lönnmördare: jesuit Bernadine F. Wiget; frimureriske president Andrew Johnson; 
            Frimureriske krigsminister Edwin M. Stanton 
   KAPITEL 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 664 
      Jesuiterna   – 1853-1871   
         Krimkriget; början på slutet för ortodoxa Ryssland 
         Det tysk-österrikiska kriget; det fransk-preussiska kriget 
         Två mordförsök på frimurare furst Otto von Bismarck 
         Den ”liberala” italienska romersk-katolska revolutionen 
         Encyklikan Quanta Cura med dess Syllabus över irrläror (1864); jesuitisk fascism 
         Påve Pius IX förlorar världslig makt och Påvestaten (1870) 
         Vaticanum I; tridentinska mötet omarbetat; påvlig ofelbarhet (1870) 
   KAPITEL 30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 678 
      Jesuiterna   – 1872-1901   
         Utvisas från Rom, Tyskland, Frankrike och hela Europa 
         Mordet på italienska kungarna Viktor Emanuel II och Umberto I 
         Mordet på Frankrikes premiärminister Léon Gambetta 
         Trippelalliansen; trippelententen; förbereder för första världskriget 
         Mordet på bayerns kung Ludvig II av Wittelsbach; Bayerns nazister 
   KAPITEL 31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 712 
      Jesuiterna   – 1872-1901   
         Tillflykt i världens största protestantiska riken: 
            Storbritannien och fjortonde ändringens Amerika 
         Mordet på frimurare president James A. Garfield 
         Anarkistiska mordet på frimurare president William McKinley 
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   KAPITEL 32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 764 
      Jesuiterna   – 1882-1953   
         Anarkistiska mordet på tsar Alexander II 
         Mordhot mot påve Leo XIII; bullan Dolemus inter alia 
         Underblåser den ”judiska frågans” agitation och anti-judiska pogromer 
         Antänder bolsjevikiska revolutionen via påvens frimureriska ”hovjudar” 
         Jesuitiske coadjutor Rasputin störtar Romanovdynastin 
         Rensar ut och styr den rysk-ortodoxa kyrkan 
         Skapar Tjekan/GPU/OGPU/NKVD/NKGB/MGB/KGB 
   KAPITEL 33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 822 
      Jesuiterna   – 1880-1915   
         Gör Amerika övervägande katolskt; omfattande invandring 
         En nations födelse: frimureriska vita riddarna av Ku Klux Klan 
         General Shermans son – jesuiten 
         Den sicilianska maffian, som kontrollerar påvens organiserade brottssyndikat 
         Den fjärde gradens columbusriddare; krigets jesuitiska hantlangare
         Mordet på José Rizal, Filippinernas nationalhjälte 
   KAPITEL 34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 856 
      Jesuiterna   – 1908-1934; 1963; 2001   
         Historiskt sett underrättelseinsamlare 
         Skapar Amerikas inkvisition; den  Federala utredningsbyrån 
         Frimureriske FDR ger frimureriske Hoovers FBI absolut makt 
         FBI-högförräderi: JFK-mord/mörkläggning; KGB/Mossad-samverkan 
         Opus Deis FBI/MI5 Louis J. Freeh, direktör 
         Opus Deis FBI/KGB Robert Philip Hanssen, ”kontraspionaget” 
   KAPITEL 35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 874 
      Jesuiterna   – 1912-1915   
         Sänker dödsskeppet Titanic; Lusitania följer garanterat 
   KAPITEL 36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900 
      Jesuiterna   – 1913-1936   
         Påvens privata bankmonopol; det federala riksbankssystemet 
         Finansierar Roms korståg; den kommunistiska graderade inkomstskatten 
         Påvens skatteindrivare: den inkvisitoriska Skattemyndigheten 
         Ärkebiskopen av Baltimore, James kardinal Gibbons – ”den amerikanske påven”
         Mordet på Pennsylvania-kongressman Louis T. McFadden 
PAUS IV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 974 
      Jesuiterna   – 1914-1989   
         Jesuitisk makt – ultramontan universell fascistisk absolutism 
            rättfärdigad av ordens ”internationella kommunistiska konspiration” 
         Slutmål: världsregering från Jerusalem 
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Volym III 

SEKTION IV – 1914-1989 ------------------------------------------------------------------------------------ 1011 
   KAPITEL 37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1012 
      Jesuiterna   – 1914-1945   
         Det onda riket slår tillbaka igen: 
            Den svarte påvens andra trettioåriga krig 
         De mexikanska revolutionerna; Madero till Villa till Calles 1910-1930 
         Frimureriska muslimska turkar massakrerar ortodoxa armenier 1914-1923 
         Krossar jesuitinkräktade romersk-katolska österrikisk-
            ungerska riket åt Hitlers pan-germanska tredje rike 1914-1919 
         Krossar jesuitinkräktade islamiska ottomanska riket 1914-1919 
         Krossar jesuitinkräktade protestantiska tyska riket 1914-1919 
         Krossar jesuitinkräktade protestantiska brittiska riket 1914-1945 
         Tar ”kungariket Jerusalem” från de muslimska turkarna 1917 
         Den frimureriska Balfour- (Milner-) deklarationen 1917 
         Störtar monarkierna i Heliga alliansen 1918 
         Det frimureriska Versaillesfördraget – garanterar krig 1919 
         Slår samman romersk-katolska kroater och ortodoxa serber 
            och skapar Jugoslavien – garanterar krig 1919 
         Slår samman romersk-katolska slovaker och protestantiska tjecker 
            och skapar Tjeckoslovakien – garanterar krig 1919 
         Skapar Storbritanniens RIIA av ordens ”Runda bord” 1919 
         Skapar Amerikas CFR av ordens ”Scull and Bones” 1921 
         Roms nya inkvisition – frimureriske Stalins kommunism 1922-1945 
         Grundade: New Yorks ärkebiskops amerikanska gren 
            av påvens suveräna militära malteserorden 1927 
         Frimureriske Mussolini återställer påvens världsliga makt 1929 
         Det amerikanska rikets stora depression – amerikanska 
            malteserriddare köper upp Wall Street; förbereder för krig 1929-1933 
         Malteserriddare Joseph P. Kennedy, Edward J. Flynn 
            och John J. Raskob för frimureriske FDR till makten 1933 
         Riddare av Malta Franz von Papen och ockulte jesuit 
            monsignore Ludwig Kaas för Hitler till makten 1933 
         Jesuitiske Tacchi-Venturis frimurerisk-fascistiske Mussolini angriper 
            koptiska Etiopien; Il Duce utropas till  ”islams beskyddare” 1935-1937 
         Fascistiske Franco, muslimerna och det spanska inbördeskriget 1936-1939 
         Fascisterna Hitler, Bormann, Himmler, Müller och jesuiterna; 
            dubbelagenter åt ordens SS/SD och NKVD/NKGB 1933-1945 
         Påve Pius XII:s romersk-katolska marionettdiktatorer i jesuitiska 
            Bayerns hemligt frimureriska Thulesällskap och tredje rike 1933-1945 
         Hitler och Stalins judiska förintelse – den svarte påvens 
            SS/SD & NKVD/NKGB:s ”brännoffer” av eurasiska judar 1933-1945 
         Prästledda romersk-katolska kroatiska Ustašhi: massmördare 
            av ”förbannade” ortodoxa serber och etniska/religiösa judar 1941-1945 
         Romersk-katolska slovaker massmördar protestantiska tjecker 1941-1945 
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         Krossar protestantiska östra Tyskland och Preussen; 
            Brandbombning av lutherska Dresden; ”vedergällning” 
               för bombningar av Englands protestantiska Coventry och Hull 1941-1945 
         Japanska armén förföljer protestantiska missionärer; 
            Välsignar romersk-katolska jesuitiska ”missionärer” 1941-1945 
         Amerikanska arméns flygvapen krossar ”otrogna” buddister 
            i Japan; Pedro Arrupe, framtida jesuitgeneralen, 
               förbereder atombomber mot Hiroshima och Nagasaki; 
            Jesuit Michael Delisle Lyon: utlösare av atombomb 
            Ärkebiskop Spellman på ön Tinians B-29 flygbas 1942-1945 
         Militära befälhavare som mördats av den svarte påvens 
            SS/SD, OSS, SIS och NKVD/NKGB: 1943-1945 
               Tyske amiral Wilhelm Canaris 
               Tyske armégeneral Erwin Rommel 
               Tyske SS/SD-general Reinhard Heydrich 
               Tyske SS-general Arthur Nebe 
               Amerikanske armégeneral George S. Patton 
               Amerikanske armékapten John M. Birch 
               Ryske armégeneral Andrej Vlasov 
               Japanske amiral Isoroku Yamamoto 
               Franske amiral Jean Darlan 
               Polske general och premiärminister Wladyslaw Sikorski 
   KAPITEL 38 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1202 
      Jesuiterna   – 1945-1989   
         Krossar ordens avfälliga protestantiska brittiska rike 
         Potsdam: påvens kalla krig fortsätter Roms nazistiska agenda; krossar
            verklig nationalism; bygger kommunismen medan den ”bekämpar kommunismen” 
         Den luftburna kärnvapenkrigsbluffen; besegrar den ”liberala” viljan i väst 
         De vatikanska råttlinjerna; hemliga fördraget i Fort Hunt; Operation Paperclip 
         Skapar arbetarsionistiska Israel; upptagna i påvens Förenta nationer 
         Skapar kommunistiska Kina; kardinal Spellmans Utrikesdepartements och CIA:s 
            inkvisition i Fjärran östern enligt kanonisk rätt och jesuiteden 
         Mordet på frimurarna Franklin D. Roosevelt och Josef Stalin 
         Den svarte påvens CIA och KGB; förenade via nazi-SS/SD:s ”Org. Gehlen” 
            som starka vapen i Vatikanens internationella underrättelsesamfund 
         Återställer den påvlige caesarens mörka tids ”välsignade despotism”   
   KAPITEL 39 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 
      Jesuiterna   – 1959-1975   
         Vietnam: ett annat trettioårigt krig: 
            Påvligt korståg mot buddister 
         Fascistiske pro-jesuitiske Ngo Dinh Diem: öppet romersk-katolsk diktator 
            Lojal mot protestantiska västs kardinal Spellman och hans CIA 
         Kommunistiske Ho Chi Minh: hemligt romersk-katolsk diktator 
            Lojal mot ortodoxa östs kardinal Agagianian och hans KGB 
         Utvidgar Roms narkotikahandel via påvens internationella underrättelsesamfund 
            som styr hans internationella sicilianska maffia – ”bläckfisken” 
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PAUS V ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1336 
      Jesuiterna   – 1945-2007 och därefter   
         Roms kalla krigsbluff: sprider jesuitisk ”kommunism” i öst 
            rättfärdigar jesuitisk NATO-fascism i Nordamerika och Europa 
        Mordet på  president John F. Kennedy: 
            Syftar till att i förtid avsluta kalla kriget vilket försvårar Roms slutspel: 
               Fascism i fjortonde ändringens Amerika och återförenade Europa; 
               Bygger och beväpnar muslimska länder, Ryssland och Kina 
                  som i hemlighet avser att attackera, besegra och dela
                     avfälliga protestantiska ”kätterska och liberala” Nordamerika 
                        efter rikets globala korståg mot islam; 
               Roms återuppbyggnad av kommersiella Babylon på floden Eufrat 
               Bygger och beväpnar arbetarsionistiska Israel för att försvara Roms 
                  kungarike Jerusalem för att hysa ett tredje hebreiskt tempel 

Volym IV 

SEKTION V – 1945-2007 ------------------------------------------------------------------------------------- 1347 
   KAPITEL 40 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1348 
      Jesuiterna   – 1945-1962   
         Jesuitgeneralens internationella underrättelsesamfund 
         Romersk-katolske Fidel Castro: 
            Jesuitutbildad frimurare, kommunist-fascistisk militärdiktator 
            Lojal mot Rom, kardinal Spellman och malteserriddarna 
         Invasionen vid Grisbukten – jesuitiskt svek mot: 
            Anti-kommunistiske riddare av Columbus president John F. Kennedy 
            Anti-kommunistiska romersk-katolska kubanska patrioter 
            Anti-kommunistiska lågstående CIA-agenter via 
               Kardinal Spellmans ”bones-man” McGeorge Bundy, CIA:s 
                  Malteserriddare och frimureriska Utrikespolitiska råd 
   KAPITEL 41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1366 
      Jesuiterna   – 1962-1965   
         Andra vatikankonciliet; mörkläggning för Roms kalla krig mot ”kättare och liberaler” 
         Frimureriske påve Johannes XXIII syftar till att i förtid avsluta Rom kalla krig 
         Mordet på påve Johannes XXIII; ersatt med kalle krigare påve Paulus VI 
            Frimurerisk herre över påve Pius XII:s ”vatikanska råttlinjer;” JFK:s mördare 
   KAPITEL 42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1374 
      Jesuiterna   – 1963   
         Nätverk av lönnmördare: 
            Ockulte jesuit Francis kardinal Spellman och hans amerikanska hierarki 
            Malteserriddarna; ”Scull and Bones;” pro-nazistiska frimurare 
            Den siciliansk-amerikanska maffian, FBI, och CFR:s tillsynsmyndighet – CIA 
               Frimureriske Murchisons hemliga möte i Dallas, 21 november, 1963 
            ”Spellys jude;” 33:e gradens frimurare Arlen Specter 
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   KAPITEL 43 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1420 
      Jesuiterna   – 1960-1963   
         President Kennedy motsätter sig sina herrar, jesuiterna 
            Strävar efter att avsluta Vietnamkriget och påvens pro-kommunistiska kalla krig 
            Planerar att invadera Kuba, för att avsätta jesuitiske Fidel Castro från makten 
            Försöker krossa CIA – Vatikanens underrättelseavdelning 
         Jesuitiske John LaFarge: medborgarrättsledare och rådgivare åt kardinal Spellman 
   KAPITEL 44 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1458 
      Jesuiterna   – 1963   
         Mordet på president John F. Kennedy 
         Francis kardinal Spellmans övervakning av: 
            Den amerikanska grenen av Roms internationella underrättelsesamfund 
            Den amerikanska grenen av malteserriddarna 
            Amerikanskt 33:e gradens och shriner frimureri 
            New Havens prostituerade protestantiska, Yale-baserade ”Scull and Bones” 
            New Havens romersk-katolska amerikanska columbusriddare 
            Den frimureriska romersk-katolska siciliansk-amerikanska maffian 
   KAPITEL 45 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1532 
      Jesuiterna   – 1963   
         FBI, Säkerhetstjänsten och jesuiterna 
   KAPITEL 46 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1540
      Jesuiterna   – 1964-2007   
         Den stora jesuitiska mörkläggningen: 
            Riddare av Malta Francis kardinal Spellman, ärkebiskop av New York 
            Riddare av Malta J. Peter Grace, d.y., och hans amerikanska malteserriddare 
            Riddare av Malta/Scull and Bones Henry R. Luce, och hans ”Luce-press” 
            Jesuit av fjärde löftet John Courtney Murray och Henry R. Luce 
            33:e gradens frimurare Earl Warren och hans Warrenkommission 
            33:e gradens frimurare/riddare av Malta Allen W. Dulles och hans CIA 
            33:e gradens frimurare/riddare av Malta David Rockefeller och hans 
               Utrikespolitiska råd 
            Riddare av Malta/Scull and Bones/jesuitisk världslig coadjutor/CFR- 
               Medlem William F. Buckley, d.y., och hans ”National Review” 
            33:e gradens och shriner frimurare J. Edgar Hoover och hans 
               Federala utredningsbyrå 
            Påvlige riddare Thomas ”Tip” O’Neill och G. Robert Blakeys ”mörkläggning” 
               Representanthusets särskilda mordutredning 
         Miljardär och socitetslejon Clare Boothe
         Mord på vittnen av ”kompaniet” – den svarte påvens SD/OSS/CIA 
         Jesuitisk världslig coadjutor Oliver Stone och JFK, Director’s Cut 
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   KAPITEL 47 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1598 
      Jesuiterna   – 1963-1979   
         Riddare av Malta Lee Iacocca 
            Chef: Dearborn Division, Ford Motor Company 
         Kongresslån till Chrysler; riddare av Malta William E. Simon 
            Återbetalning för lydnad i Kennedymordet 
   KAPITEL 48 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1606 
      Jesuiterna   – 1964-2007   
         Kontrollerar den svarte påvens ”heliga romerska” fjortonde ändringens 
            amerikanska rike från murare Lyndon B. Johnson till George W. Bush 
         Spel och nöjen; CIA:s ”skoj och spel;” Project Monarch
         Beväpnar våra kinesisk-sovjetisk-muslimska angripare inför Roms tredje världskrig 
   KAPITEL 49 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1634 
      Jesuiterna   – 1906-2007   
         Jesuitisk medicin   – biologisk krigsföring och folkmord  : 
            De allopatiska amerikanska läkar- och tandläkarsällskapen
               Fortsätter Hitlers nazistiska SS torterande och medikaliserade avlivning
            Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten: 100 år av mord 
               Skyddar påvens petroleumbaserade läkemedelsmonopol 
               Roms inkvisitionsdomstol under annat namn 
   KAPITEL 50 ------------------------------------------------------------------------------ 1656 
      Jesuiterna   – efter 2007   
         Roms amerikanska rike: ekonomisk kommunism och politisk fascism 
            Skapar internationellt anti-judiskt raseri 
            Skapar internationellt anti-amerikanskt raseri 
            Utkämpar påvens 2000-talets korståg mot islam 
            Depression, anarki, raskrig, högerinriktat fascistiskt undantagstillstånd, 
               Utländskt tvåfrontskrig och kinesisk-sovjetisk-muslimsk-latinsk invasion 
            Krossar rikets ”kätterska” protestanter, baptister och judar 
               samt ”liberala” katoliker, buddister och muslimer i enlighet med: 
                  Den jesuitiska konspirationen: ordens hemliga plan, 
                     Sions vises protokoll, 
                        Jesuiteden och tridentinska mötet 
            ”Juderummet” 
   SLUTSATS --------------------------------------------------------------------------------- 1680 
         En maning till enskild och kyrklig ånger 
         Gudfruktigt motstånd mot tyranni 
         Den bibeltroende, anti-påvliga kyrkan och andens svärd
         Konstitutionell begränsad regering och rättvisans svärd 
         Utvisning av jesuitorden; stängning av illuminati-frimureriska loger 
         Trosbönen och en vit anglosaxisk protestantisk kalvinsk maning till vapen 
         Utvandring eller utbrytning: att skapa en ny vit, reformationsbibelbaserad, 
            engelsktalande, anti-jesuitisk/murerisk nation i Nordamerika: 
               samvets-, tal-, press-, vetenskaps- och privat verksamhetsfrihet; 
                  etniska judar ges bosättning, 
                     judiska/vita icke-judiska äktenskap förbjudna 
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   BILAGA I -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 
         Förkortningar 
   BILAGA II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1722 
         Skrifterna 
   BILAGA III ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1724 
         Källor 
   BILAGA IV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1772 
         Allmännt oavslutat index 
         Tretton sällsynta böcker: anti-jesuitiska undertryckta dokument på CD-ROM 
            En gåva från författaren och förlaget inkluderande: 

1.      The History of Romanism, John Dowling, (New York: Edward Walker, 1845). 
2.      History of the Jesuits: Their Origin, Progress, Doctrines and Designs, G. B. Nicolini,  
         (London: George Bell and Sons, 1889). 
3.      Popery, Puseyism, and Jesuitism, Luigi Desanctis, (London: D. Catt, 1905, översatt av Maria   
         Betts från den som Roma Papale år 1865 publicerade ursprungliga italienska utgåvan, först  
         publicerad som en serie brev på engelska, 1852). 
4.      The Engineer Corps of Hell; Or, Rome’s Sappers and Miners. Containing the Tactics of the   
         “Militia of the Pope,” Or the Secret Manuel of the Jesuits, and Other Matter Intensely 
         Interesting, Especially to the Freemason and Lovers of Civil and Religious Liberty, 
         Whithersoever Dispersed Throughout the Globe, (endast introduktion), Edwin A. Sherman, 
         (San Francisco: privat abonnemang, 1883). 
5.      Secret Instructions of the Jesuits, W. C. Brownlee, (New York: American and Foreign  
         Christian Union, 1857). 
6.      The Black Pope, M. F. Cusack, (London: Marshall, Russell & Co., 1896). 
7.      The Jesuits: A Complete History of Their Open and Secret Proceedings From the Foundation  
         of the Order to the Present Time (1536-1872), Theodor Griesinger, (London: W. H. Allen & 
         Co., 1903). 
8.      The Footprints of the Jesuits, Richard W. Thompson, (New York: Hunt & Eaton, 1894). 
9.      The Awful Disclosures of Maria Monk, Maria Monk, (Philadelphia: E. B. Peterson, 1836). 
10.    The Thrilling Mysteries of a Convent Revealed, författare okänd, (Philadelphia: T. B. 
         Peterson, 1800-talet, exakt datum okänt). 
11.    The Jesuit Conspiracy: The Secret Plan of the Order, Abate Leone, (London: Chapman and 
         Hall, 1848). 
12.    The Crisis: Or, The Enemies of America Unmasked, J. Wayne Laurens, (Philadelphia: G. D.  
         Miller, 1855). 
13.    Romanism As a World Power, Luther S. Kauffman, (Philadelphia: True American Publishing 
         Co Publishing Co., 1922). 

   BILAGA V ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1774 
Den bästa korta sammanfattningen om jesuiternas historia och syfte hittills: 

Protestantismens historia, 
Volym II, bok femton, ”Jesuiterna,” sidorna 377-430 

(London & New York: Cassell Petter & Galpin, 1878) 
James A. Wylie, evangelisk präst 

Storbritanniens främste protestantiske historiker 

   BILAGA VI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1830 
Barry Chamish och Leo Zagami 

   
BILAGA VII -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1832-36 

Om författaren, Eric Jon Phelps 

Slut 
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Två av president Kennedys vatikanska mördare: 
G. Gordon Battle Liddy och J. Edgar Hoover, 1960 # # 2-3 

Den här bilden illustrerar det faktum att FBI-direktör J. Edgar Hoover i hög grad 
rekryterade sina agenter från de jesuitiska universiteten i Georgetown, Marquette och 
Fordham samt av högrankat frimureri kontrollerade mormonska universitet. G. Gordon 
Liddy, en irländsk-italiensk romersk-katolik vars farbror, Ray Abbaticchio, var en av 
Hoover mest beryktade FBI-agenter, fick sin utbildning av jesuiterna vid Fordham om vilka 
han skrev i sin bok, Will: The Autobiography of G. Gordon Liddy:

”Hur mycket jag än hade beundrat de tyska benediktinerna, så beundrade jag 
jesuiterna mer . . . Jesu sällskap var något speciellt, den katolska kyrkans 
chocktrupp. Det var en så pass effektiv organisation att . . . Heinrich Himmler 
använde den som modell för sin egen kår av övermänniskor, skyddskåren [SS, kända 
som ”dödskalleorden” (vars emblem med ”kranium och knotor” finns närvarande 
när ordens extrema installationsed ges till en invigd) anses av katolske ärkebiskop 
Grober av Freiburg vara den mest respektabla av Nazistpartiets organisationer], 
vars handplockade medlemmar svor en lojalitetsed till führern som jesuiternas högsta 
rang [bekännande av fjärde löftet] gjorde till påven. . . . Dessa män [bekännande 
jesuiter på klubben i
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Fordham University] ledde världen, och det var tydligt att de gillade det.” {83} 

[Kursivering tillagd] 

Den högutbildade och psykiskt disciplinerade lönnmördaren Liddy, förtrogen med 
vissa i president Kennedys död inblandade konspiratörer, nämligen påvliga riddare Cartha 
DeLoach från FBI och E. Howard Hunt från CIA, hade uttryckligen skrutit: ”Jag kunde 
döda som jag kunde springa – som en maskin.” Den här mannen användes av 
Utrikespolitiska rådet för att genomföra det bortschabblade Watergate-inbrottet. Alla 
berörda parter greps och gjorde en överenskommelse om att lägga fram bevis för att belasta 
president Nixon – alla utom kubanerna och G. Gordon Liddy (som enligt Frank Sturgis, 
sköt officer Tippet i Dallas). För jesuiterna hade för avsikt att avsätta överbefälet för deras 
fjortonde ändringens amerikanska rike från ämbetet på grund av hans olydnad mot deras 
Utrikespolitiska råd. Det började med Watergate och kulminerade, efter att ha fortsatt med 
hans svek mot utrikesminister och riddare av Malta, ”Deep Throat” Alexander Haig (vars 
yngre bror Francis R. Haig, är en jesuit {84}), i kongressresolutionen för hans åtal som 
infördes av en jesuit och nuvarande professor i juridik vid Georgetown University – den 
socialist-kommunistiske och anti-dödsstraffagiterande vapenbeslagtagaren, kongressman 
Robert F. Drinan – Amerikas onde ”jesuiten Rodin” i Eugene Sues 1800-talets 
mästerverk, Den vandrande juden! 

Som han värderade lojaliteten mot presidenten mer än livet, förblev Liddy resolut 
tyst. För denna olydnad genom att vägra förråda Nixon, dömde ordens kriminelle, mest 
upphävde federale domare, ”Maximum” John Sirica, vår vän till tjugo års fängelse, senare 
omvandlat till åtta av sällskapets trilateralist och tjänare åt frimureriske David Rockefeller, 
”den löjlige och böjlige” bibelförkastaren, Jimmy Carter. I väntan på befallningen att döda 
E. Howard Hunt i fängelset, färdigställde Liddy sin plan att förgifta honom. Men ordern 
kom aldrig! Hunt hade varit en viktig aktör i Kennedymordet och fick inte röras. Men 
genom den uppståndne, Guds sons försyn, skulle Hunt leva, bara för att drabbas av vanäran 
och skammen av att vara närvarande samtidigt som Mark Lane, den judiske 
försvarsadvokaten, hatad av både Hunt och hans herre, William F. Buckley, d.y. (som Lane 
hade försvarat i ett tidigare tvistemål), slog fast inför en jury i en öppen domstol att Hunt, i 
egenskap av agent åt CIA, i själva verket hade varit i Dallas den dag Kennedy mördades. 
(Dessutom, hade israeliska Mossads frimureriske Yitzak Rabin också varit i Dallas den 
dagen enligt hans avlidna hustru, Leah Rabin.) Som påve Pius VII och Pius IX, straffade 
och ändå skonade Jesu kompani livet på G. Gordon Liddy för att våga stå emot den 
MAKT som utgick från dess general, Pedro Arrupe, den svarte påven. 

”Skulle Gud beordra mig genom mina överordnades röster att ta livet av far, 
mor, barn, bröder och systrar, skulle jag skulle göra det med ett öga så tårlöst, 
och ett hjärta så lugnt, som om jag satt vid påskalammets festmåltid. 

Bekräftelse av en jesuit” {85} 
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”IHS” 
Jesu sällskaps sigill # # 2-4 

Varhelst detta sigill, skapat av den förste jesuitgeneralen, Ignatius Loyola, visas öppet 
har jesuitorden kontrollen, inklusive varje protestantisk kyrka ansluten till det onda 
nationella kyrkorådet och världskyrkorådet som står under det ockulta inflytandet av 
den svarte påvens högrankade, 33:e gradens och shriner frimureri. Dessa initialer är 
förkortningar för namnen på gudarna i den hedniska egyptiska treenigheten, nämligen 
Isis (modergudinna och ”himlens drottning”), Horus (det gudsförklarade barnet) och 
Seb (gudarnas fader). Bokomslaget till Vatikanska Lönnmördare: ”Sårad hemma hos 
mina vänner” omfattar trettiosex (36) spetsiga uddar som, när de räknas ihop, uppgår 
till 666! Kan detta luciferiska sigill vara ”vilddjurets . . . märke”som förutsagts i 
Uppenbarelseboken 13:16-17? 
The Constitutions of the Society of Jesus, George E. Ganss, S.J., (St. Louis, Missouri: The Institute of the
Society of Jesus, 1970).
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Don Inigo López de Recalde, ”Ignatius Loyola,” 1491-1556 # # 2-5 
Grundare av och ”fader general” för   Jesu sällskap  , 1540-1556   

Denne högst illvillige vite icke-jude, Ignatius av det baskiska huset Loyola föddes till 
stor rikedom och makt i en adlig spansk dynasti. Som den yngste sonen till en av de 
högsta spanska stormännen, blev han en tillförlitlig page i hovet hos kung Ferdinand 
II av Aragonien (1479-1516) och drottning Isabella, vilka formellt hade utvisat den 
judiska rasen från Spanien under 1492. I egenskap av Satans store tjänare i början av 
motreformationen, lovade Loyola, en medlem av de ockulta och luciferiska spanska 
”alumbrados,” att också återupprätta den mörka tiden för att göra sin egenhändigt 
skapade ”ofelbare” påve, nedan kallad ”den påvlige caesaren,” som ständigt övervakas 
och stöds av hans djävulska orden, till världens allmänne monark som styr alla 
nationer från Salomos återuppbyggda hebreiska tempel på berget Moriah i Jerusalem. 
Loyola var alltså den förste luciferiske sionisten, vars orden är den hemliga makten 
bakom anti-judisk arbetarsionism. 
The Jesuits: A Complete History of Their Open and Secret Proceedings From the Foundation of the Order to the 
Present Time, Theodor Griesinger, (London: W. H. Allen & Co., 1903).
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Påve Paulus III (1534-1549), 1540 # # 2-6 
Föga visste denne påve att han genom att införliva Jesu sällskap med påvedömet 1540 
närde en huggorm som en dag skulle inte bara krossa den ”förbannade 
motreformationen” utan själva det vatikanska rike som orden auktoriserats att rädda. 
Jesu kompani skulle också fortsätta med att säkra Jerusalem åt påven som Loyola först 
försökt att göra, att bryta islams politiska makt över staden och dess Tempelberg. I 
slutändan, kommer ordens återuppståndne jesuitpåve som Satan tagit sin boning i och 
som därmed blivit Antikrist, att krossa Rom och dess vatikanska rike. Med stöd av 
höga luciferiska jesuiter, kommer han sedan att etablera sin världsregering från 
Jerusalem ”tills hedningarnas tider är fullbordade” (Luk 21:24-27). 
The Founding of the Jesuits 1540, Michael Foss, (New York: Weybright and Talley, inget datum). 
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”Själva ordet sekretess är motbjudande i ett fritt och öppet samhälle. Och vi, 
som ett folk, är naturliga och historiska motståndare till hemliga förbund, till 
hemliga eder och hemliga förfaranden. Vi bestämde oss för länge sedan för att 
farorna med överdrivna och omotiverade hemlighållanden av relevanta fakta är 
långt större än de faror som det hänvisas till för att rättfärdiga det. Just i dag 
finns det knappast något värde i att motsätta sig hotet om ett slutet samhälle 
genom att imitera dess godtyckliga restriktioner. Just i dag finns det knappast 
något värde i att trygga överlevnaden för vår nation om våra traditioner inte 
överlever med den. Och det finns mycket allvarlig risk för att ett aviserat behov 
av ökad säkerhet kommer att gripas av dem som vill utvidga dess betydelse till 
den yttersta gränsen för officiell censur och hemlighållande. Det tänker jag inte 
tillåta i den utsträckning det står i min makt. . . . 

Vår livsstil är under attack. De som gör sig till vår fiende avancerar runt om i 
världen. Våra vänners överlevnad är i fara. Och ändå har inget krig förklarats, 
inga gränser har passerats av marscherade trupper, inga robotar har 
avfyrats. . . . 

Om ni väntar på ett konstaterande om ”tydlig och närvarande fara,” då kan jag 
bara säga att faran aldrig har varit mer tydlig och dess närvaro aldrig har varit 
mer överhängande. . . . För vi står runt hela världen emot en monolitisk och 
hänsynslös sammansvärjning som förlitar sig främst på hemliga metoder för att 
utvidga sin maktsfär; på infiltration i stället för invasion; på omstörtande 
verksamhet i stället för val; på hot i stället för frihet; på gerillor på natten i 
stället för arméer på dagen. Det är ett system som har kallat in stora mänskliga 
och materiella resurser i skapandet av en väl sammanhållen och mycket effektiv 
maskin som kombinerar militär, diplomatisk, underrättelse, ekonomisk, 
vetenskaplig och politisk verksamhet. Dess förberedelser är dolda, inte 
publicerade. Dess misstag är begravda, inte i rubrikerna. Deras oliktänkande är 
nedtystade, inte hyllade. Inga utgifter ifrågasätts, inget rykte trycks, ingen 
hemlighet avslöjas. Det för det kalla kriget, kort sagt, med en krigstida disciplin 
ingen demokrati någonsin skulle hoppas eller vilja mäta sig med. . . . Detta är en 
tid av fred och fara som inte sett sin like i historien.” {86} [Kursivering tillagd] 

John F. Kennedy, 27 april, 1961 
35:e president för USA 
18:e överbefäl 
   14:e ändringens amerikanska rike 
Inför American Newspaper 
   Publishers Association 
The President and the Press 



Vatikanska Lönnmördare: 
”Sårad hemma hos mina vänner” 

Volym I 



SEKTION I                                                                                                             133

SEKTION I – 1534-1773 

Jesuiterna, 

skapade av Loyola (1534) och stadfästa av Paulus III (1540), 
i syfte att krossa den   protestantiska reformationen   och   

återställa den mörka tiden där ”den vite påven” utövar sin 
världsliga makt som världens allmänne monark, 

skrev det tridentinska mötets (1545-1563) tjugofem sessioner, och etablerade sig som 
biktfäder och rådgivare åt Europas monarker, främjade absolut monarkistisk despoti genom 
vilken de antände ohyggliga krig, som kännetecknas av skoningslösa massakrer på 
protestanter och oskyldiga, såsom: 

• Den holländska revolutionen 1568-1648, 
• Det trettioåriga kriget 1618-1648, 
• Den puritanska revolutionen 1644-1653, 
• Det sjuåriga ”(fransk-indianska) kriget 1754-1763, 

samtidigt som de förtryckte och försvagade nationernas folk och den semitiska 
hebreiska/judiska rasen med ”inkvisitionsdomstolen,” understödda av malteserriddarna, 
och senare, skotska ritens frimureri, från 1540 till 1773. 

”Romersk-katoliker har inte bara rätt, utan det är deras plikt att döda kättare [som 
framgår av] att följande lag var bland dem som utfärdades [förklarades] av S:t 
Thomas [av Aquinos i hans Summa Theologica, II-II, F. 11, A. 3, 4] som en av 
kyrkans i Rom nuvarande och oföränderliga lagar: 

’ . . . de [kättare] förtjänar inte bara att skiljas från kyrkan genom bannlysning, 
utan också att avskiljas från världen genom döden. . . . mycket större anledning 
finns det för kättare, så snart de dömts för kätteri, att inte bara bannlysas utan 
också avlivas. . . . om efter första och andra förmaningen, . . . han [kättaren] 
ännu är envis. . . . överlämnar [kyrkan] honom genom att bannlysa honom och 
skilja honom från kyrkan, till den sekulära tribunalen för att därmed utrotas 
från världen genom döden.’ 

Alla kättare och protestanter är dömda till döden, och varje lojalitetsed till en 
regering som är protestantisk eller kättersk upphävs av [fjärde] Laterankonciliet, 
som hölls 1215 [av demonpåven Innocentius III].” {1} 
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Kapitel 1 

Jesuiterna – 1534-1540 

Deras syfte och ed 
Jesuiternas hemliga instruktioner 
Jesuitgeneralen och envälde, ”celibatörers kommunism” 
Kungamord, revolution och motreformation 
Ignatius Loyola, den förste luciferiske sionisten, hans strävan efter Jerusalem 

Från Spanien var han
av ädelt blod

han som med sin orden
skulle styra vår jord
Dess generals rop

till varje man
”vrid klockan tillbaka

till Hildebrand!”
Påvens två svärd

blev av denne demon
genom Satan dragna

emot Guds son
Jerusalems tempel:
att där få placera

den uppståndne påven
kan han önska sig mera?

Vad heter han då
vem var denne man, han

som fyllt våra liv
med krig och med klagan
Nåväl, låt oss viska det nu

i ditt öra
det namn som man fordom

var rädd för att höra
”Ignatius Loyola”

känns det namnet igen?
glöm aldrig det!
aldrig någonsin!

Författaren 

Jesuiterna – 1534-1540
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”Adeln och folket måste, med alla metoder, övertygas till att tro att sällskapet 
inrättades av den gudomliga försynens särskilda ledning, enligt abbot Jachims 
profetior, så att på detta sätt kyrkan, fastän den hämmats av kättares försök, åter kan 
uppresas till sin primitiva lyster.” {1} 

Ignatius Loyola, 1540 
Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556 
Secret Instructions of the Jesuits 

”Loyolas broderskap. . . . för liberala institutioner och medborgerlig och religiös 
frihet har inga större fiender än det listiga broderskapet, medan det är lika sant, att 
även om jesuiterna är fruktade och avskydda kanaljer, är det få som är väl förtrogna 
med deras händelserika historia, och med alla de konster genom vilka fäderna har 
gjort sig förtjänata av en skamligt ryktbarhet. . . . 

Deras land är Rom; deras regent påven; deras lagar deras generals befallningar . . . 
England anser de vara ett förbannat land; engelsmän kättare som de är skyldiga att 
bekämpa. Jag kan inte nog i mina läsares tankar inpränta att jesuiterna, genom sin 
själva kallelse, genom själva grunden för deras institution, är skyldiga, med alla 
medel, rätt eller fel, att krossa protestantismen. Detta är en förutsättning för deras 
existens, den plikt som de måste uppfylla, eller upphöra vara att jesuiter.” {2} 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
   Landsflyktig till England 
History of the Jesuits 

”Jag lovar att uppföra tronen och altaret på de ökända liberalernas ben, och att utrota 
dem en efter en, utan att bevekas av ropen från barn, gamla män och kvinnor!” {3} 

Gian kardinal Albani, 1590 
Jesuitisk coadjutor 

”Martin Luther . . . var en vilsen avfälling, en tjuv, en rövare, ett snuskig svin, 
och ett vettlöst kräk, Djävulens glade broder.” {4} [Kursivering tillagd] 

Conrad Better, 1610 
Tysk jesuit 

Jesuiterna – 1534-1540
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”Begreppet ’jesuit’ har blivit synonymt med ord som bedrägeri, lagvrängeri, 
infiltration, intriger, omstörtning . . . många organiserade jesuiter har med rätta 
beskrivits som svekfulla, förrädiska arbetare, som förleder många i den romerske 
påvens tjänst bort från nationell tillhörighet . . . ’De utsvävande, de listiga, de vågade, 
och alla liknande medlemmar av denna brokiga sekt, med sin general och mängden 
av hans spioner som krälar som grodor, och flyger som gräshopporna i Egypten över 
hela landet, var helt invigda i sina ’instruktioners’ hemligheter, och att de agerade 
därefter varje dag, därav deras besudlade och blodiga fotspårs otäcka verk.’ ” {5} 

Jonas E. C. Shepherd, 1987 
Generalsekreterare, 
   Kanadensiska protestantiska ligan, 
The Babington Plot 

[Shepherd undersökte och bekräftade att Alberto Rivera verkligen var en ex-jesuit. Rivera 
blev, under sina nästan tjugo års prästerskap före sin död, varken stämd av påvedömet för  
att påstå sig vara en ex-jesuit tidigare under extrem ed, och inte heller blev han åtalatd av 
regeringen i Förenta staterna för att offentligt hävda att de deltagit i 1963 års mord på 
president John F. Kennedy. Varför inte? I november 1989 utmanade Rivera dessutom 
Calgarys biskop Paul O ’Byrne på en debatt till följd av biskopens attack mot Rivera och 
hans AIC-prästerskap. Biskopen, som syftade till att förbjuda allt Riveras material (Chick 
Publications) i Kanada, vägrade anta utmaningen. Vid den tidpunkten, var Kanada under 
ordens kontroll, med den framlidne jesuitiske världslige coadjutorn Pierre Trudeau som 
statsminister.] 

”Generalen är Jesu kompanis egentlige påve, och detta instituts plan är att krossa all 
auktoritet, och allt styrande, sedan det koncentrerat allt i sitt sällskap. Detta ambitiösa 
kompani är en nation, en makt för sig som gror i alla andras länder, som ändrar sitt 
väsen och höjer sig över sina ruiner.” {6} 

Riquet, 1762 
Medlem, franska parlamentet 

”I romersk-katolska kretsar är det allmänt känt att den svarte påven är den term som 
används för jesuiternas general. Som påven alltid är klädd i vitt, och generalen i 
svart, är kontrasten uppenbar. Men de papalister som inte har mycket kärlek till övers 
för jesuiterna, och deras antal är inte begränsat, använder termen som ett tecken på att 
den svarte påven styr den vite påven . . . även om den förre är skyldig att åtminstone 
ge sken av att underkasta sig den senare.” {7} [Kursivering tillagd] 

M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares kloster 
The Black Pope
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” ’Generalens makt skall vara så obegränsad att om han anser det vara nödvändigt för 
att hedra Gud, skall han även kunna skicka tillbaka, eller i andra riktningar, de som 
har kommit direkt från påvarna.’ ” {8} 

Ignatius Loyola, 1540 
Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556 
Constitutions 

”Men inte enbart all vänlig kommunikation är förbjuden för jesuiten utan han är 
också placerad under ständigt spionage. Han tillåts aldrig att gå omkring ensam utan 
åtföljs alltid av två av sina bröder, antingen inomhus eller utomhus – ’utom om 
generalen beordrar annat till Guds [påven] större ära, och nytta för sällskapet.’ . . . 

Därför kan ingen utom generalen utöva sin rätt att ge ifrån sig en enda originell tanke 
eller åsikt. Det är nästan omöjligt att föreställa sig den makt, särskilt i forna tider, 
som en general besitter, som till sitt absoluta förfogande har en sådan mängd 
intelligenser, viljor och energier.” {9} 

Dessutom, 

”. . . förtjänsten av att utarbeta den konstitution som skulle regera över den 
tillkommer enbart Ignatius själv. Han ensam bland dem alla var i stånd till en sådan 
föreställning. Han ensam kunde ha utarbetat ett system genom vilket en fritt tänkande 
varelse omvandlas till en ren robot – som agerar, talar, även tänker, enligt en annans 
uttryckliga vilja. Det finns ingen uppteckning i historien, över någon människa, vare 
sig kung, kejsare eller påve, som utövar sådan absolut och oansvarig makt över sina 
medmänniskor som jesuiternas general gör över sina lärjungar . . . Därför är det lätt 
att förstå hur generalen, med vetskap om var och en av sällskapets medlemmars 
nuvarande liv, tankar och önskemål har möjlighet att alltid välja den lämpligaste 
personen för varje särskild tjänst [inklusive mord och martyrskap].” {10} 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
Landsflyktig till England 
History of the Jesuits 

”Påvens vilja: Guds vilja.” {11} 

Alfonso Maria de Liguori, 1780 
Krypto-jesuit, grundare av redemptoristerna 
   under ordens förbud
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”Den jesuitiska regeringen är i högsta grad monarkistisk, en är deras chef, som kallas 
generalen; han kan göra vad han vill; han är vald på livstid, och behöver inte uppge 
någon anledning till någon, så länge han handlar i enlighet med institutionens anda, 
det vill säga att se till att alla order är till Guds större ära. Skulle han avvika från 
detta mål, kan han avsättas av assistenterna, som sammankallar en allmän församling 
för att välja en annan. Men detta fall händer aldrig. Se [observera] hur fader-
generalen i sin hand har styrelsen över hela den romersk-katolska [och nu hela] 
världen. 

Varje   jesuit   är skyldig att visa sin   överordnade   blind lydnad, så att, enligt deras   
ordens uttryck, en jesuit borde vara i händerna på sin överordnade, som den   döda   
kroppen   är i händerna på den kirurg som dissekerar den  . Jesuiten är när han agerar 
utifrån lydnad aldrig ansvarig för sina handlingar; jesuiten har inte längre något 
samvete, han har givit det till sin överordnade till Guds större ära [”ad majorem Dei 
gloriam”]; han måste blint lyda och se på överordnaden som om han vore Jesus 
Kristus själv, som om överordnadens röst var Guds röst. Det sägs i deras regler, att 
om överordnaden befaller en sak som är uppenbart syndig, han inte bör åtlydas, men 
sådana undantag är en illusion. För det första, för att erkänna att överordnadens röst 
Guds röst, är det omöjligt att Gud skulle befalla en synd; för det andra, för att det i 
jesuiternas doktrin är svårt att hitta en synd. Vad gäller jesuiterna, är världen deras 
rike, och de olika nationer är bara provinser av   fader-generalens   rike  . Till exempel 
är England, Irland och Skottland helt enkelt en jesuitisk provins [i dag finns 
provinsen Irland som omfattar Australien]; hela Italien är bara en provins, Frankrike 
är en annan provins, hela det egentliga Schweiz har inte ens äran att betraktas som en 
provins, utan franska Schweiz är förenat med provinsen Frankrike, och tyska 
Schweiz med provinsen Tyskland, och så vidare med andra riken. Var och en av 
provinserna har i Rom nära generalen en representant med titeln fader-assistent, och 
sådana fader-assistenter hjälper och råder fader-generalen, genom att helt enkelt säga 
sin åsikt, bara som i samråd, när det begärs av honom. 

Varje individ som tillhör sällskapet måste varje dag återge det han har sett, tänkt eller 
känt, antingen om sina kompanjoner eller om främlingar, och denna berättelse måste 
lämnas antingen till en jesuit som utses för detta ändamål, som kallas den andlige 
fadern, eller direkt till överordnaden [varvid ett internationellt system för spionage 
och företagsspionage bibehålls]. Överordnaderna måste göra utdrag ur alla kontakter, 
samla in det i dem som kan vara av intresse, och skicka sin rapport varje vecka till 
fader-provinsialen. Provinsialerna i sin tur gör sin rapport varje vecka, skickar den 
till fader-generalen, som i sin tur gör en sammanfattning varje 
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torsdag i den privata audiens som han har med påven, som hänvisar till och samråder 
med hans helighet. 

Allt detta leder till att   fader-generalen   fruktas av påven och regenterna  ; eftersom han 
ensam, genom alla sina undersåtars samveten, som han ensam har i sin makt, känner 
till alla förgreningarna i det romersk-katolska samhället som helhet. Fader-
assistenterna är de skarpsinnigaste männen i sina län, män som skickas till Rom för 
att de bättre skall kunna informera och rådgiva fader-generalen, som planerar med 
sina assistenter enligt de meddelanden han får från provinsialerna, eller från det 
associerade sällskapet i S:t Vincent [de Paul] (kallat Paolotti); om det anses till 
exempel att det skulle vara till Guds större ära att organisera en revolution i ett 
kungarike, planerar fader-generalen med fader-assistenten i det landet, som genom 
sin kunskap om de platserna, om de personerna, om den nationella karaktären, kan 
föreslå goda råd; han ger då order till provinsialen i det riket, och den senare sänder 
befallningen till sina undersåtar och medarbetare [amerikanska romerska hierarkin,  
CFR, CIA, FBI, NSA, Militära underrättelsetjänsten, maffian, Opus Dei,  
columbusriddarna, utvalda 33:e gradens frimurare, delstatsguvernörer som 
kontrollerar den statliga och lokala polisen, Nation of Islam, riddarna av Ku Klux 
Klan, etc.], som, lydiga som döda kroppar, för det mesta agerar utan att känna till 
syftet [enligt uppgift från Eugene Sue i hans Den vandrande juden]; de arbetar i 
predikstolar [pratar nu radio och alla stora medier], i biktstolar, i skolor, som hjulen 
på en skickligt framdriven maskin, som rör sig utan att veta vad resultatet kommer att 
bli [som i Kennedymordet]. På detta sätt kan fader-generalen som är i Rom, om han 
anser det vara till större ära för Gud, förutse, eller låta förutse en händelse [som en 
påves död], månader och till och med år, innan den inträffar, utan fruktan för att bli 
motsagd. Detta är anledningen till att jesuiterna skyddas av regenter och styresmän. 
En furste som inte är deras vän kommer förr eller senare uppleva deras hämnd. . . . 
Jesuiterna, min käre vän, är inte alltid klädda i Don Basilios dräkt* (Don Quijote, 
andra delen, kapitel XXI), inte heller lever de alltid i kloster; i de länder där de inte 
kan leva lagligt, finns de på andra sätt; jag kan faktiskt säga att i de länderna är 
fader-generalens påverkan större. Jesuiterna finns i alla protestantiska länder under 
namnet missionärer, med en prästs dräkt, och även med en lekmans dräkt, de finns 
där under andra namn.” {12} [Kursivering tillagd] 

Luigi Desanctis, 1852 
Officiell censor vid inkvisitionen
Protestantisk reformert pastor 
Popery, Puseyism and Jesuitism 
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”Generalen står över denna svarta och stumma milis, som anser, vill, handlar, lyder – 
det passiva redskapet för hans planer. Hela deras liv har bara ett syfte – att främja 
orden som de är knutna till.” {13} 

Jeremiah J. Crowley, 1912 
Ex-irländsk präst 
Romanism: Menace to the Nation

”Se, min herre, från denna kammare styr jag inte bara till Paris, utan till Kina, 
inte bara till Kina, utan till hela världen, utan att någon vet hur jag gör det 
[liksom i dag 2007].” {14} [Kursivering tillagd] 

Michaelangelo Tamburini 
14:e jesuitgeneralen, 1706-1730 

”Senare kommer jag att utveckla vad som säkert kommer att bli en kontroversiell 
hypotes: att den svarte påven styr genom gudomligt förordnande, och ytterst för vad 
som är bra för mänskligheten. . . . jag är glad över att hedra som den amerikanska 
republikens minst kände grundare [jesuitgeneralen] Lorenzo Ricci [som låg] . . . i 
krig med [1773 till och med 1815] . . . alla [inklusive påvedömet, dess hierarki och 
dominikanska inkvisition, Europas romersk-katolska monarker och det protestantiska 
brittiska riket].” {15} [Kursivering tillagd] 

Fredrik Tupper Saussy, 2001 
Jesuitisk världslig coadjutor 
Amerikansk ”patriot” och historiker 
   vars kusin är en jesuit 
Rulers of Evil

Syftet med Jesu sällskap, som grundades av Ignatius Loyola 1534 och formellt 
inrättades av påve Paulus III den 27 september 1540 med en bulla med titeln Regimini  
Militantis Ecclesiae, är att utplåna alla spår av Herrens stora och ärorika protestantiska 
reformation inledd av Martin Luther 1517. Jesuiterna kallar detta ”motreformationen.” 

I syfte att krossa den protestantiska reformationen har de bekännande jesuiterna, 
efter femton års utbildning och trettioett år i orden (om inte generalen minskar dessa krav), 
förpliktigat sig med en ed som kallas det fjärde löftet. Många jesuiter är dock inte 
bekännande och har därför aldrig helt invigts i ”kompaniets” ondska. Den ärlige Juan de 
Palafox, biskop av Los Angeles, Mexiko, skriver i ett brev till påve Innocentius X 1647:
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” ’Men jesuiterna ensamma, sveper avsiktligt in sig i ett mörker, som lekmännen är 
helt förbjudna att tränga in, och slöjan lyfts inte ens för många av medlemmarna. Det 
finns bland dem ett stort antal som har avlagt endast tre löften, men inte det fjärde, 
och som följaktligen inte alls är, eller i alla fall inte fått tillräckliga instruktioner om 
ordens sanna principer, institutioner och friheter; denna hemlighet, å andra sidan, 
anförtros, som är känt för att hans helighet, endast ett litet antal, och allt som är 
särskilt viktigt är känt bara för de överordnade och generalen.’ ” {16} [Kursivering 
tillagd] 

Men om det fjärde löftet, som avläggs av inte mer än två procent av jesuiterna, läser 
vi ur M. F. Cusacks mästerverk, The Black Pope, skrivet år 1896: 

”Jesuiten tillåts inte avlägga sina fullständiga och slutliga löften [fjärde löftets  
extrema ed] förrän han har fyllt fyrtiofem. Som en följd finns det få helt bekännande 
medlemmar i orden . . . Trettionett år skall ha gått i orden innan det sista löftet avges, 
så att en jesuit som inte hade börjat på novitiatet vid mycket tidig ålder, kan vara 
mycket äldre än de tidigare specificerade åren innan han kunde avlägga de slutliga 
löftena. Under tiden är han helt enkelt en förpliktigad slav åt generalen, som kan 
avskeda honom efter behag, eller behålla honom efter eget gottfinnande. Han måste 
bli ett lik i händerna på sin överordnade . . .” {17} 

En del av den ed som offentliggjordes 1845 lyder: 

”Jag ____________, lovar nu inför Gud allsmäktig . . . och inför er min andlige fader, 
från mitt hjärta, utan mentalreservation, att påve Gregorius [XVI] är Kristi 
generalvikarie, och är det enda sanna överhuvudet för den katolska och allmänneliga 
kyrkan på hela jorden . . . har rättighet att avsätta kätterska kungar, furstar, stater, 
samvälden och regeringar, som alla är olagliga utan hans helighets bekräftelse, och 
att de säkert kan krossas; 

Därför tar jag nu avstånd från och förnekar all trohet till varje kättersk kung, furste 
eller stat, protestantisk eller liberal eller lydnad under deras lagar, domare eller 
officerare. Jag lovar vidare, att de läror som bekänns av kyrkorna i England och 
Skottland, av kalvinisterna, hugenotterna och alla andra protestanter och liberaler är 
fördömliga, och de personer fördömda och värda fördömelse, som inte överger 
desamma. Jag lovar vidare, att jag skall hjälpa, understödja och rådgiva alla hans 
helighets agenter varhelst jag befinner mig, i Schweiz, Tyskland, Holland, Danmark, 
Sverige och Norge, England, Skottland, Irland eller Amerika, eller i något annat 
kungarike eller område jag kommer till, och göra mitt yttersta för att utplåna deras 
kätterska protestantiska eller liberala läror, och att krossa alla deras förmenta 
rättigheter, vare sig de är lagliga eller olagliga. Jag lovar vidare och svär, att
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oaktat jag ges i uppdrag att antaga någon kättersk religion för att utvidga 
moderkyrkans intressen, hemlighålla alla hennes agenters råd som kan anförtros mig 
och att inte förråda dem, direkt eller indirekt, i ord, skrift eller på annat sätt utan att 
verkställa varje befallning, som kan föreslås, åläggas, eller avslöjas för mig av er, 
min andlige fader, eller någon i detta heliga kloster. Allt detta svär jag,___________, 
vid den välsignade treenigheten och nattvarden, som jag nu skall få, att utföra för 
egen del och obrottsligt hålla; och kallar nu alla himlens härskaror att bevittna mitt 
uppsåt att hålla denna min ed. Till bevis därpå . . .” {18} 

Den fullständiga eden som offentliggjordes 1883 lyder: 

JESUITERNAS INVIGNINGSCEREMONI 
OCH EXTREMA ED 

”[När en jesuit av lägre rang skall upphöjas till befäl, leds han till kapellet i ordens 
kloster, där det finns endast tre andra närvarande, principalen eller överordnaden står 
framför altaret. På vardera sidan står en munk, av vilka en håller en fana i gult och 
vitt, som är de påvliga färgerna, och den andra en   svart banderoll   med en dolk och   
ett rött kors över   ett kranium och korslagda benknotor   [symbolen för jesuitiske 
världslige coadjutor Heinrich Himmlers nazistiska SS], med ordet INRI, och under 
dem orden IUSTUM NECARE REGES IMPIOS. Innebörden av detta är: Det är 
rätt att utrota och förinta ogudaktiga eller kätterska kungar, regeringar eller  
härskare. På golvet finns ett rött kors på vilken aspiranten eller kandidaten knäböjer. 
Överordnaden ger honom ett litet svart krucifix, som han tar i sin vänstra hand och 
trycker mot sitt hjärta, och överordnaden överlämnar samtidigt en dolk åt honom, 
som han fattar vid klingan och håller spetsen mot sitt hjärta, medan överordnaden 
fortfarande håller den vid fästet, och därmed tilltalar aspiranten.] 

ÖVERORDNADEN. 

Min son, du har hittills lärt dig att agera som hycklare: att bland romersk-katoliker 
vara en romersk-katolik, och att vara en spion även bland dina egna bröder, att inte 
tro på någon människa, att inte lita på någon människa. Att bland de reformerta, vara 
en reformert, att bland hugenotterna, vara en hugenott, att bland kalvinisterna, vara 
en kalvinist, att bland protestanterna, i allmänhet vara en protestant, och få deras 
förtroende att även söka att predika från deras predikstolar, och att med all häftighet i 
din karaktär ta avstånd från vår heliga religion och påven, och även att sjunka så lågt 
som att bli en jude bland judarna [vilket ytterligare bevisar att den svarte påven 
kontrollerar de
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frimureriska judiska, anti-torahiska sionister som nu styr påvens ”kungarike 
Jerusalem ,” känt för världen som ”Israels nation”], så att du kan få möjlighet att 
samla in all information till förmån för din orden som en av påvens trogna soldater. 

Du har lärt dig att försåtligt så svartsjukans och hatets frö mellan samhällen, regioner 
och stater som höll fred, och sporra dem till blodiga handlingar och dra in dem i krig 
med varandra, och att skapa revolutioner och inbördeskrig i länder som var 
oberoende och välmående, kultiverade konst och vetenskap och njöt av fredens 
välsignelser. Att ställa dig på kombattanternas sida och att agera i hemlighet i 
samförstånd med din jesuitbroder, som kan vara engagerad på den andra sidan, men 
öppet motsätter sig det som du kan vara ansluten till,   bara   för att kyrkan skall kunna   
bli vinnare till slut, i de villkor som fastställts i fredsfördragen och att ändamålet 
helgar medlen [denna nyckel gör det möjligt för oss att förstå de diplomatiska och 
militära ”tabbarna” under både det amerikanska inbördeskriget, eller, mer korrekt  
rubricerat, kriget mellan staterna, och första och andra världskriget, den svarte 
påvens andra trettioåriga krig]. 

Du har lärt dig din plikt som spion, att samla in all statistik, fakta och information 
som står i din makt från varje källa [vilket förklarar den svarte påvens osynliga 
kontroll över sitt internationella underrättelsesamfund, inklusive amerikanska 
FBI, NSA och CIA, den ryska/sovjetiska KGB och GRU, den brittiska MI5 och MI6,  
den tyska BND (som är en fortsättning av den nazistiska SS), PLO, den pakistanska 
ISI, den kinesiska CSIS och israeliska Mossad]; att nästla in dig i den förtroendefulla 
familjekretsen av protestanter och kättare av varje klass och karaktär, samt hos 
köpmanen, bankiren, advokaten, bland skolor och universitet, i parlament och 
lagstiftande församlingar, och i domstolar och statliga råd [det amerikanska 
nationella säkerhetsrådet], och att ”hålla tungan rätt i mun,” för påvens skull, vars 
tjänare vi är in i döden [vilket förklarar ordens kontroll över den protestantiska 
brittiska regeringen genom dess London-baserade Kungliga institut för 
internationella frågor, som inrättades 1919, och ordens kontroll äver den 
amerikanska regeringen genom dess New York-baserade Utrikespolitiska råd, som 
inrättades 1921]. 

Du har fått alla dina instruktioner hittills som en nybörjare, en nyomvänd, och har 
fungerat som coadjutor, biktfader och präst, men du har ännu inte blivit utrustad med 
allt som är nödvändigt för att föra befäl i Loyolas armé i påvens tjänst. Du måste 
tjäna den lämpliga tiden som redskap och bödel på order av din överordnade [t.ex.  
mordet på Cornelius Jansen (1585-1638), biskop av Ypres, Holland, och 
jansenismens fader som var en högst beslutsam romersk-katolsk fiende 
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till jesuiterna och dog av en plötslig sjukdom – giftbägaren – den 6 maj 1638 redan 
vid femtiotre års ålder] för ingen kan föra befäl här som inte har helgat sina arbeten 
med kättarens blod, för ’utan blodsutgjutelse kan ingen människa bli frälst.’ Därför 
skall du, för att kvalificera dig för ditt arbete och försäkra dig om din egen frälsning 
[vilket visar den obibliska doktrinen om goda gärningar som meriter för frälsningen], 
förutom din tidigare ed om lydnad till din orden och trohet mot påven, upprepa efter 
mig: 

JESUITERNAS EXTREMA ED. 

Jag, m____ n_____, lovar och svär nu inför Gud allsmäktig, den välsignade jungfru 
Maria, den välsignade ärkeängeln Mikael, den välsignade Johannes döparen, de 
heliga apostlarna, S:t. Petrus och S:t Paulus, och alla himlens helgon och härskaror, 
och inför er min andlige fader, ordensgeneral [den svarte påven] för Jesu sällskap, 
grundat av S:t Ignatius Loyola under Paulus den tredjes [Paulus III] pontifikat och 
fortsatt till närvarande tid, vid jungfruns sköte, Guds matris och Jesu Kristi spira, att 
hans helighet påven är Kristi ståthållare och är det enda sanna överhuvudet för den 
katolska och allmänneliga kyrkan på hela jorden, och att han genom kraften av 
nycklarna till att binda och lösa givna till hans helighet av min frälsare, Jesus Kristus, 
har rättighet att avsätta kätterska kungar, furstar, stater, samvälden och regeringar, 
som alla är olagliga utan hans helighets bekräftelse, och att de säkert kan krossas. 

Därför skall och vill jag, av alla mina krafter, försvara denna lära och hans helighets 
rättigheter och fordringar mot de kätterska eller protestantiska makternas alla 
troninkräktare, särskilt den lutherska kyrkan i Tyskland, Holland, Danmark, Sverige 
och Norge, och de nu förment rättsliga kyrkorna i England och Skottland, och de nu 
på Irland och på den amerikanska kontinenten och på annat håll etablerade grenarna 
av desamma; och alla anhängare i beaktande av att de är inkräktande och kätterska, 
och motsätter sig den heliga moderkyrkan i Rom. Jag tar nu avstånd från och 
förnekar all trohet till varje kättersk kung, furste eller stat, protestantisk eller liberal 
eller lydnad under deras lagar, domare eller officerare [att CIA står över lagen anger 
dess jesuitiska kontroll]. 

Jag lovar vidare, att de läror som bekänns av kyrkorna i England [de trettionio 
artiklarna] och Skottland [1658 års Westminsterbekännelse], av kalvinisterna [John 
Calvins de kristna religionernas institut], hugenotternana [franska kalvinister] och 
alla andra protestanter och liberaler är fördömliga, och de personer fördömda och 
värda fördömelse [i enlighet med över etthundra förbannelser som räknas upp i den 
svarte påvens onda tridentinska möte] som inte överger desamma. 
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Jag lovar vidare, att jag skall hjälpa, understödja och rådgiva alla hans helighets 
agenter varhelst jag befinner mig, i Schweiz, Tyskland, Holland, Danmark, Sverige 
och Norge, England, Skottland, Irland eller   Amerika  , eller i något annat kungarike 
eller område jag kommer till, och göra mitt yttersta för att utplåna deras kätterska 
protestantiska eller liberala läror, och att krossa alla deras förmenta rättigheter, vare 
sig de är lagliga eller olagliga.

Jag lovar vidare och svär, att oaktat jag ges i uppdrag att antaga någon kättersk 
religion för att utvidga moderkyrkans intressen, hemlighålla alla hennes agenters råd 
som kan anförtros mig och att inte förråda dem, direkt eller indirekt, i ord, skrift eller 
på annat sätt utan att verkställa varje befallning, som kan föreslås, åläggas, eller 
avslöjas för mig av er, min andlige fader, eller någon i detta heliga kloster. 

Jag lovar vidare och svär, att jag inte skall ha någon egen åsikt eller vilja, eller någon 
som helst mentalreservation liksom en död kropp (perinde ac cadaver), utan tveklöst 
skall åtlyda varje befallning som jag kan få av mina överordnade i påvens och Jesu 
Kristi milis. 

Att jag skall bege mig till vilken del av världen jag än kan sändas, till Nordens frusna 
regioner, till Afrikas heta öknar, eller till Indiens djungler; till Europas mest 
civiliserade länder, eller till de vilda och barbariska infödingarnas [infödda 
amerikanska indianer] vistelseorter i Amerika [Nord- och Sydamerika], utan att knota 
och klaga, och skall underkasta mig allting som anförtros mig. 

Jag lovar vidare och svär att jag, när tillfälle ges, skall börja och föra obevekliga 
krig, hemligt eller öppet, mot alla kättare, protestanter och liberaler, som jag 
blir anvisad att göra, att utplåna och utrota dem från hela jordens yta, och att 
inte skona varken ålder, kön, eller samhällsställning, utan att jag skall hänga, 
bränna, förstöra, koka, flå, strypa och begrava levande dessa avskyvärda 
kättare, sprätta upp buken på deras kvinnor och krossa deras barns huvud mot 
väggen, för att fullkomligt förinta deras usla släkte. Att jag, när sådant inte kan 
göras öppet, i hemlighet skall använda giftbägaren, strypsnaran, dolkstålet eller 
blykulan, utan hänsyn till anseende, klass, värdighet eller myndighet, oavsett 
personens eller personernas samhällsställning, antingen privat eller offentligt, 
som jag när som helst kan anvisas att göra av någon av påvens agenter eller 
överordnade i den heliga trons brödraskap, Jesu sällskap.
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Som bekräftelse därpå viger jag härmed mitt liv, min själ och alla mina 
kroppsliga krafter, och med denna dolk som jag nu får, skall jag teckna mitt 
namn med mitt eget blod, i intyg därom; och skulle jag befinnas vara falsk eller 
vackla i min beslutsamhet, kan mina bröder och soldatkollegor i påvens milis 
hugga av mina händer och fötter, och hals ifrån öra till öra, öppna min buk och 
bränna svavel däri, med alla straff som kan tillfogas mig här på jorden och min 
själ torteras av demoner i ett evigt helvete! [Käre sanningssökare, det är den 
hemliga källan till alla dödseder inom frimureriet, vars osynliga rike är ordens 
”fotfolk”!] 

Allt detta svär jag, M_____ N_____, vid den välsignade [egyptiska] treenigheten och 
nattvarden, som jag nu skall få, att utföra för egen del och obrottsligt hålla; och kallar 
nu alla himlens härskaror att bevittna mitt uppsåt att hålla denna min ed. 

Till bevis därpå tar jag denna nattvard, och bevittnar densamma vidare med mitt 
namn, skrivet med denna dolk doppad i mitt eget blod och bekräftar detsamma inför 
detta heliga kloster. 

[Han får nattvarden av överordnaden och skriver sitt namn med dolken, doppad i 
hans eget blod, taget över hjärtat. 

ÖVERORDNADEN. 

Du skall nu resa dig upp och jag kommer att instruera dig i det nödvändiga förhöret 
för att identifiera dig för varje medlem av Jesu sällskap som hör till denna rang 
[fjärde löftets extrema ed]. 

Till att börja med, kommer du, som en jesuitbroder, att med en annan gemensamt 
göra det vanliga korstecknet som varje vanlig romersk-katolik skulle; sedan korsar en 
sina handleder, med sina handflator öppna, den andre som svar korsar sina fötter, en 
ovanför den andra; den förste pekar med sin högra hands pekfinger på den vänstra 
handflatans mitt, den andre pekar med vänster hands pekfinger på den högra 
handflatans mitt; den förste gör sedan med sin högra hand en cirkel runt sitt huvud, 
och vidrör det; den andre rör sedan med sin vänstra hands pekfinger den vänstra 
sidan av sin kropp strax nedanför sitt hjärta; den förste drar sedan med sin högra hand 
över den andres hals, och den senare gör sedan med sin högra hand en rörelse som 
om han med en dolk skar ned för den förstes mage och buk. Den förste säger sedan 
Iustum; och den andre svarar Necare; den förste säger sedan Reges. Den andre 
svarar Impios. (Vars betydelse
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redan har förklarats.) Den förste kommer sedan att överlämna en liten bit papper vikt 
på ett märkligt sätt, fyra gånger, som den andre kommer att skära på längden och vid 
vars öppnande namnet JESU kommer att finnas skrivet på huvudet och armarna av 
ett kors tre gånger. Du kommer sedan att med honom ställa och få följande frågor och 
svar. 

Fråga: Varifrån kommer du? 
Svar: Från Jordans krökar, från Golgata, från den heliga graven, och slutligen 

från Rom. 
Fråga: Vad har du och för vad strider du? 
Svar: Den heliga tron. 
Fråga: Vem tjänar du? 
Svar: Den helige fadern i Rom, påven och den romersk-katolska allmänneliga 

kyrkan över hela världen. 
Fråga: Vem befaller dig? 
Svar: Efterföljaren till S:t Ignatius Loyola, grundaren av Jesu sällskap eller 

Jesu Kristi soldater. 
Fråga: Vem mottog dig? 
Svar: En ärevördig man med vitt hår. 
Fråga: Hur? 
Svar: Med en naken dolk, knästående på korset under påvens och vår heliga 

ordens fanor. 
Fråga: Avlade du en ed? 
Svar: Det gjorde jag, att krossa kättare och deras regeringar och ledare, och att 

skona varken ålder, kön, eller samhällsställning,. Att vara som en död kropp utan 
någon egen åsikt eller vilja, utan att obetingat lyda mina överordnade i alla saker utan 
att tveka eller knota. 

Fråga: Kommer du att göra det? 
Svar: Det kommer jag. 
Fråga: Hur färdas du? 
Svar: I fiskaren Petrus båt. 
Fråga: Vart färdas du? 
Svar: Till jordklotets fyra hörn. 
Fråga: I vilket syfte? 
Svar: För att lyda min generals och mina överordnades order och utföra 

påvens vilja och troget uppfylla villkoren i min ed. 

Fråga: Gå då till hela världen och ta alla länder i besittning i påvens namn 
[inklusive Förenta staterna]. Den som inte vill acceptera honom som Kristi 
ställföreträdare och hans ståthållare på jorden [som ingen protestant eller baptistisk  
bibeltroende någonsin tänker göra], må han vara förbannad och utrotad.” {19} 

[Kursivering tillagd] 
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(Samma identiska ed finns i Subterranean Rome av Carlos Didier, översatt från franska och 
publicerad i New York 1843. Eden kan också hittas i The Devil In Robes; Or, The Sin of  
Priests, redigerad av J. Scott Carr, (St.Louis: Continental Bible House, 1900), sidorna 19-
23, där vi läser: 

JESUITEDEN 

”Jag ______________, lovar och svär nu inför Gud allsmäktig, den välsignade 
jungfru Maria, den välsignade ärkeängeln Mikael, den välsignade Johannes döparen, 
de heliga apostlarna, S:t. Petrus och S:t Paulus, och alla himlens helgon och 
härskaror, och inför er min andlige fader, ordensgeneral [den svarte påven] för Jesu 
sällskap, grundat av S:t Ignatius Loyola under Paulus den tredjes pontifikat och 
fortsatt till närvarande tid, vid jungfruns sköte, Guds matris [på vars obibliska och 
onda begrepp orden baserade sina Hollywoodfilmer, The Matrix och The Matrix 
Reloaded], och Jesu Kristi spira [penis], att hans helighet påven är Kristi ståthållare 
och är det enda sanna överhuvudet för den katolska och allmänneliga kyrkan på hela 
jorden, och att han genom kraften av nycklarna till att binda och lösa givna till hans 
helighet av min frälsare, Jesus Kristus [vilka nycklar, enligt den protestantiska 
reformationens Nya Testamente, egentligen aldrig gavs till den etniskt judiske 
aposteln Petrus, som noterats i de tre första evangelierna, utan dessa nycklar  
”kommer att” ges till den uppståndne aposteln under Messias kommande tusenåriga 
regeringstid på jorden], har rättighet att avsätta kätterska kungar, furstar, stater, 
samvälden och regeringar, som alla är olagliga utan hans helighets bekräftelse, och 
att de säkert kan krossas [påvens blodiga världsliga makt, baserad på inget annat än 
en förvrängning av Guds Ord, alltså ett kätterskt, politiskt inkräktande av denna 
succession av antikrister i Vatikanen!]. 

Därför skall och vill jag, av alla mina krafter, försvara denna lära och hans helighets 
rättigheter och fordringar mot de kätterska eller protestantiska makternas alla 
troninkräktare, särskilt den lutherska kyrkan i Tyskland, Holland, Danmark, Sverige 
och Norge, och de nu förment rättsliga kyrkorna i England och Skottland, och de nu 
på Irland och på den amerikanska kontinenten och på annat håll etablerade grenarna 
av desamma; och alla anhängare i beaktande av att de är inkräktande och kätterska, 
och motsätter sig den heliga moderkyrkan i Rom.

Jag tar nu avstånd från och förnekar all trohet till varje kättersk kung, furste eller stat, 
protestantisk eller liberal eller lydnad under deras lagar, domare eller officerare.

Jag lovar vidare, att de läror som bekänns av kyrkorna i England och Skottland, av 
kalvinisterna, hugenotterna och alla andra protestanter
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och liberaler är fördömliga, och de personer fördömda och värda fördömelse, som 
inte överger desamma [d.v.s., ingen frälsning utanför den romersk-katolska kyrkan]. 

Jag lovar vidare, att jag skall hjälpa, understödja och rådgiva alla hans helighets 
agenter varhelst jag befinner mig, i Schweiz, Tyskland, Holland, Danmark, Sverige 
och Norge, England, Skottland, Irland eller Amerika, eller i något annat kungarike 
eller område jag kommer till, och göra mitt yttersta för att utplåna deras kätterska 
protestantiska eller liberala läror, och att krossa alla deras förmenta rättigheter, vare 
sig de är lagliga eller olagliga [inklusive Amerikas förenta staters konstitution, som 
ratificerades av flera stater 1787]. 

Jag lovar vidare och svär, att oaktat jag ges i uppdrag att antaga någon kättersk 
religion [inklusive judendom och islam] för att utvidga moderkyrkans intressen, 
hemlighålla alla hennes agenters råd som kan anförtros mig och att inte förråda dem, 
direkt eller indirekt, i ord, skrift eller på annat sätt utan att verkställa varje befallning, 
som kan föreslås, åläggas, eller avslöjas för mig av er, min andlige fader, eller någon 
i detta heliga kloster.

Jag lovar vidare och svär, att jag inte skall ha någon egen åsikt eller vilja [”som en 
käpp i handen på en gammal man”] eller någon som helst mentalreservation liksom 
en död kropp (perinde ac cadaver), utan tveklöst skall åtlyda varje befallning som jag 
kan få av mina överordnade i påvens och Jesu Kristi milis. 

Att jag skall bege mig till vilken del av världen jag än kan sändas, till Nordens frusna 
regioner, till Afrikas heta öknar, eller till Indiens djungler; till Europas mest 
civiliserade länder, eller till de vilda och barbariska infödingarnas vistelseorter i 
Amerika, utan att knota och klaga, och skall underkasta mig allting som anförtros 
mig [oavsett hur ont, blodtörstigt eller förrädiskt det kan vara]. 

Jag lovar vidare och svär att jag, när tillfälle ges, skall börja och föra obevekliga 
krig, hemligt eller öppet, mot alla kättare, protestanter och liberaler, som jag 
blir anvisad att göra, att utplåna och utrota dem från hela jordens yta, och att 
inte skona varken ålder, kön, eller samhällsställning, utan att jag skall hänga, 
bränna, förstöra, koka, flå, strypa och begrava levande dessa avskyvärda 
kättare, sprätta upp buken på deras kvinnor och krossa deras barns huvud mot 
väggen, för att fullkomligt förinta deras usla släkte. Att jag, när sådant inte kan 
göras öppet, i hemlighet skall använda giftbägaren, strypsnaran, dolkstålet eller 
blykulan, utan hänsyn till anseende, klass, värdighet eller myndighet, oavsett 
personens
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eller personernas samhällsställning, antingen privat eller offentligt, som jag när 
som helst kan anvisas att göra av någon av påvens agenter eller överordnade i 
den heliga trons brödraskap, Jesu sällskap. 

Som bekräftelse därpå viger jag härmed mitt liv, min själ och alla mina kroppsliga 
krafter, och med denna dolk som jag nu får, skall jag teckna mitt namn med mitt eget 
blod, i intyg därom; och skulle jag befinnas vara falsk eller vackla i min 
beslutsamhet, kan mina bröder och soldatkollegor i påvens milis hugga av mina 
händer och fötter, och hals ifrån öra till öra, öppna min buk och bränna svavel däri, 
med alla straff som kan tillfogas mig här på jorden och min själ torteras av demoner i 
ett evigt helvete.

Allt detta svär jag, ____________________, vid den välsignade treenigheten och 
nattvarden, som jag nu skall få, att utföra för egen del och obrottsligt hålla. 

Till bevis därpå tar jag denna nattvard, och bevittnar densamma vidare med mitt 
namn, skrivet med denna dolk doppad i mitt eget blod och bekräftar detsamma inför 
denna heliga nattvard. 

[Han får nattvarden av överordnaden och skriver sitt namn med dolken, doppad i 
hans eget blod, taget över hjärtat.]” {20} [Kursivering tillagd] 

En del av den ed som offentliggjordes 1894 lyder: 

Jag tar nu avstånd från och förnekar all trohet till varje kättersk kung, furste eller stat, 
protestantisk eller liberal eller lydnad under deras lagar, domare eller officerare. 

Jag lovar vidare, att de läror som bekänns av kyrkorna i England och Skottland, av 
kalvinisterna, hugenotterna och alla andra protestanter och liberaler är fördömliga, 
och de personer fördömda och värda fördömelse, som inte överger desamma. 

Jag lovar vidare, att jag skall hjälpa, understödja och rådgiva alla hans helighets 
agenter varhelst jag befinner mig, i Schweiz, Tyskland, Holland, Danmark, Sverige 
och Norge, England, Skottland, Irland eller Amerika, eller i något annat kungarike 
eller område jag kommer till, och göra mitt yttersta för att utplåna deras kätterska 
protestantiska eller liberala läror, och att krossa alla deras förmenta rättigheter, vare 
sig de är lagliga eller olagliga.” {21} 
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Den ed som avläggs av medlemmarna i den fjärde graden av columbusriddarna, 
införd i kongressprotokollet, 62:a kongressen, 3:e sammanträdet, parlamentslag 1523, 
kongressbiblioteket, katalognummer, 66-43354, volym 49, del 4, sidorna 3215-16; den 
omtvistade valfrågan mellan Eugene C. Bonniwell och Thomas S. Butler, som 
publicerades den 15 februari 1913, lyder: 

”Jag,____________________, lovar och svär nu inför Gud allsmäktig, den 
välsignade jungfru Maria, den välsignade ärkeängeln Mikael, den välsignade 
Johannes döparen, de heliga apostlarna, S:t. Petrus och S:t Paulus, och alla himlens 
helgon och härskaror, och inför er min andlige fader, ordensgeneral för Jesu 
sällskap, grundat av S:t Ignatius under Paulus III:s pontifikat och fortsatt till 
närvarande tid, vid jungfruns sköte, Guds matris och Jesu Kristi spira [kyrkan och 
påven liknas vid en sexuell förening, kyrkan är ”Guds matris,” påven innehar ”Jesu 
Kristi spira”], att hans helighet påven är Kristi ståthållare och är det enda sanna 
överhuvudet för den katolska och allmänneliga kyrkan på hela jorden, och att han 
genom kraften av nycklarna till att binda och lösa givna till hans helighet av min 
frälsare, Jesus Kristus, har rättighet att avsätta kätterska kungar, furstar [och 
presidenter], stater, samvälden och regeringar, som alla är olagliga utan hans 
helighets bekräftelse, och att de säkert kan krossas. 

Därför skall och vill jag, av alla mina krafter, försvara denna lära och hans helighets 
rättigheter och fordringar mot de kätterska eller protestantiska makternas alla 
troninkräktare, särskilt den lutherska kyrkan i Tyskland, Holland, Danmark, Sverige 
och Norge, och de nu förment rättsliga kyrkorna i England och Skottland, och de nu 
på Irland och på den amerikanska kontinenten och på annat håll etablerade grenarna 
av desamma; och alla anhängare i beaktande av att de är inkräktande och kätterska, 
och motsätter sig den heliga moderkyrkan i Rom. 

Jag tar nu avstånd från och förnekar all trohet till varje kättersk kung, furste eller stat, 
protestantisk eller liberal eller lydnad under deras lagar, domare eller officerare. 

Jag lovar vidare, att jag skall hjälpa, understödja och rådgiva alla hans helighets 
agenter varhelst jag befinner mig, i Schweiz, Tyskland, Holland, Danmark, Sverige 
och Norge, England, Skottland, Irland eller Amerika, eller i något annat kungarike 
eller område jag kommer till, och göra mitt yttersta för att utplåna deras kätterska 
protestantiska eller frimureriska läror, och att krossa alla deras förmenta 
rättigheter, vare sig de är lagliga eller olagliga [ordern använder skickligt denna 
columbusriddarnas ed för att driva protestanter och baptister i armarna på den 
svarte påvens skotska ritens frimureris ”osynliga rike,” vilket ytterligare krossar 
HERRENS stora och ärorika protestantiska reformation]. 
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Jag lovar vidare och svär, att oaktat jag ges i uppdrag att antaga någon kättersk 
religion för att utvidga moderkyrkans intressen, hemlighålla alla hennes agenters råd 
som kan anförtros mig och att inte förråda dem, direkt eller indirekt, i ord, skrift eller 
på annat sätt utan att verkställa varje befallning, som kan föreslås, åläggas, eller 
avslöjas för mig av er, min andlige fader, eller någon i denna heliga orden. 

Jag lovar vidare och svär, att jag inte skall ha någon egen åsikt eller vilja, eller någon 
som helst mentalreservation liksom en död kropp (Perinde ac cadaver) utan tveklöst 
skall åtlyda varje befallning som jag kan få av mina överordnade i påvens och Jesu 
Kristi milis. 

Att jag skall bege mig till vilken del av världen jag än kan sändas, till Nordens frusna 
regioner, till Afrikas heta öknar, eller till Indiens djungler; till Europas mest 
civiliserade länder, eller till de vilda och barbariska infödingarnas vistelseorter i 
Amerika, utan att knota och klaga, och skall underkasta mig allting som anförtros 
mig. 

Jag lovar vidare och svär att jag, när tillfälle ges, skall börja och föra obevekliga 
krig, hemligt eller öppet, mot alla kättare, protestanter och frimurare, som jag 
blir anvisad att göra, att utplåna och utrota dem från hela jordens yta, och att 
inte skona varken ålder, kön, eller samhällsställning, utan att jag skall hänga, 
bränna, förstöra, koka, flå, strypa och begrava levande dessa avskyvärda 
kättare, sprätta upp buken på deras kvinnor och krossa deras barns huvud mot 
väggen, för att fullkomligt förinta deras usla släkte [vilket igen listigt driver 
protestanter och baptister in i frimureriets dödsgrepp, för att ytterligare krossa den 
enskilda helgelsen och kraften i HERRENS sanna, reformationsbibeltroende kyrka 
på jorden]. 

Att jag, när sådant inte kan göras öppet, i hemlighet skall använda giftbägaren, 
strypsnaran, dolkstålet eller blykulan, utan hänsyn till anseende, klass, 
värdighet eller myndighet, oavsett personens eller personernas 
samhällsställning, antingen privat eller offentligt, som jag när som helst kan 
anvisas att göra av någon av påvens agenter eller överordnade i den heliga trons 
brödraskap, Jesu sällskap.

[Käre sanningssökare, det framgår av ovanstående att columbusriddarnas 
högrankade, fjärde gradens män inte är annat än ”juniorjesuiter,” som väntar redo 
att begå en våldshandling, utföra ett mord, orsaka ett upplopp eller antända en 
revolution.] 
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Som bekräftelse därpå viger jag härmed mitt liv, min själ och alla mina kroppsliga 
krafter, och med denna dolk som jag nu får, skall jag teckna mitt namn med mitt eget 
blod, i intyg därom; och skulle jag befinnas vara falsk eller vackla i min 
beslutsamhet, kan mina bröder och soldatkollegor i påvens milis hugga av mina 
händer och fötter, och hals ifrån öra till öra, öppna min buk och bränna svavel däri, 
med alla straff som kan tillfogas mig här på jorden och min själ torteras av demoner i 
ett evigt helvete [Låter inte detta som en blodig frimurerisk ed?]. 

Att jag i omröstningar alltid kommer att rösta på en riddare av Columbus i stället för 
en protestant, särskilt en murare, och att jag kommer att leda mitt parti att göra det, 
att jag om katoliker står på kandidatlistan kommer att förvissa mig om vem som är 
den bättre anhängaren av moderkyrkan och rösta i enlighet därmed [sedan Roms 
kardinalskollegium skänkt George W. Bush en andra ämbetsperiod (som 
påvemakten kontrollerat våra val sedan FDR:s dagar) på grund av hans 
marknadsföring av den svarte påvens krig i Irak, och presidentens löfte att han 
skulle genomföra den politik som förs av påve Johannes Paulus II!] 

Att jag inte kommer att ha att göra med eller anställa en protestant om det står i min 
makt att ha att göra med eller anställa en katolik [så var det med den konkurrerande 
fria marknaden]. Att jag kommer att placera katolska flickor i kättares protestantiska 
hem. 

Att jag kommer att förse mig med vapen och ammunition så att jag kan vara redo när 
order ges, eller jag befalls att försvara kyrkan antingen som enskild person eller med 
påvens milis. 

Allt detta svär jag, ___________________, vid den välsignade treenigheten och 
nattvarden och bevittnar densamma vidare med mitt namn, skrivet med denna dolk 
doppad i mitt eget blod och bekräftar detsamma inför denna heliga nattvard.” [Låter 
inte detta som maffians ed som kallas ’Omerta’?] 

[F.d. guvernör i delstaten Kalifornien var Gray Davis, en fjärde gradens riddare av 
Columbus, som fortsatte att ytterligare avväpna medborgarna i den staten som en 
förberedelse för det amerikanska rikets kommande massiva kinesiska invasion av  
västkusten efter det att kompaniets nya ”kyrkans svärd” först erövrar Taiwan, Japan,  
Sydkorea, hela Stillahavsregionen och sedan Hawaii. Denna kinesiska och japanska 
sjömilitära kampanj kommer tydligen att drivas av Unocals olja från området kring 
Kaspiska havet på grund av vilken jesuitordens krig i Afghanistan nu utkämpas.  
Kaliforniens nuvarande guvernör, Arnold Schwarzenegger, Mr. Olympia och 
skådespelare, är också en påvlig riddare och utlandsfödd, österrikisk romersk-katolik  
som gift in sig i den romersk-katolska Kennedy-familjen.] {22} [Kursivering tillagd] 
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(Käre sanningssökare, jesuiterna har inte bara skrivit columbusriddarnas ovanstående ed, 
utan de skrev också, som vi senare skall se, den skotska ritens frimureris eder över 
hundra år före skapandet av deras nya columbusorden. 1879 ger Edmond Ronayne, en 
annan bibeltroende hjälte, konverterad papalist och tidigare stormästare för Keystone-logen i 
Chicago, några av riktlinjerna ur sin frimureriska handbok – Hand Book of Freemasonry – 
som bevisar nästan identiska eder med frimureriets skenbara fiender och juniorjesuiter, 
”columbusriddarna:” 

”När en broder avslöjar någon av våra stora hemligheter, när han, till exempel, säger 
något om Boaz, eller Tubalcain, eller Jachin, eller den hemske Mah-hah-bone 
(’namnet på den store frimureriske guden’), eller till och med när en präst ber i Kristi 
namn i någon av våra församlingar måste man alltid hålla sig i beredskap för att, om 
så begärs, skära av hans hals från öra till öra, dra ut hans tunga med rötterna, och 
begrava hans kropp på botten av någon sjö eller damm. Naturligtvis, måste allt detta 
ske i hemlighet, som det gjordes i fallet med den beryktade mannen [kapten 
William] Morgan [som mördades av broderskap för att ha publicerat Illustrations 
of Masonry, även känd som Exposition of Freemasonry, 1827, som avslöjar de första 
tre grader av frimureriet inklusive alla tecken och grepp under tjänstgöring i  
logerummet, vars rum är format efter Salomos tempel], för både lagen och 
civilisationen är emot sådana barbariska brott, men å andra sidan vet man, att man 
måste leva upp till sina krav, och så länge som man har svurit att göra det kommer 
man, genom att vara mycket sträng och lydig i frågan, att vara fri från synd.” {23} 

[Kursivering tillagd]) 

En del av den ed som publicerades 1981 av de modige Alberto Rivera, en tidigare 
bekännande jesuit under denna extrema ed, lyder: 

JESUITERNAS INVIGNINGSCEREMONI 
OCH EXTREMA ED 

(Given till en jesuit av lägre rang när han skall upphöjas till en befälsposition.) 

Överordnaden talar: 

”Min son, du har hittills lärt dig att agera som hycklare: att bland romersk-katoliker 
vara en romersk-katolik, och att vara en spion även bland dina egna bröder, att inte 
tro på någon människa, att inte lita på någon människa. Att bland de reformerta, vara 
en reformert, att bland hugenotterna (franska protestanter) vara en hugenott, att bland 
kalvinisterna, vara en kalvinist, att bland protestanterna (de som protesterar och inte 
håller med den romersk-katolska institutionen), i allmänhet vara en
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protestant, och få deras förtroende att även söka att predika från deras predikstolar, 
och att med all häftighet (våldsamma känslor) i din karaktär ta avstånd från vår heliga 
religion och påven, och även att sjunka så lågt som att bli en jude bland judarna, så 
att du kan få möjlighet att samla in all information till förmån för din orden som en 
av påvens trogna soldater. 

Du har lärt dig att försåtligt så svartsjukans och hatets frö mellan samhällen, regioner 
och stater som höll fred, och sporra dem till blodiga handlingar och dra in dem i krig 
med varandra, och att skapa revolutioner och inbördeskrig i länder som var 
oberoende och välmående, kultiverade konst och vetenskap och njöt av fredens 
välsignelser; 

Att ställa dig på kombattanternas sida och att agera i hemlighet i samförstånd med 
din jesuitbroder, som kan vara engagerad på den andra sidan [som i det amerikanska 
kriget mellan staterna (1861 till 1865), där många jesuitiska världsliga coadjutorer 
också var invigda frimurare liksom illuminatus Adam Weishaupt], men öppet 
motsätter sig det som du kan vara ansluten till; 

Bara för att kyrkan skall kunna bli vinnare till slut, i de villkor som fastställts i 
fredsfördragen och att ändamålet helgar medlen. 

Du har lärt dig din plikt som spion, att samla in all statistik, fakta och information 
som står i din makt från varje källa; att nästla in dig i den förtroendefulla 
familjekretsen av protestanter och kättare av varje klass och karaktär, samt hos 
köpmannen, bankiren, advokaten, bland skolor och universitet, i parlament och 
lagstiftande församlingar, och i domstolar och statliga råd, och att ”hålla tungan rätt i 
mun,” för påvens skull, vars tjänare vi är in i döden. 

Du har fått alla dina instruktioner hittills som en nybörjare (en som inte har någon 
utbildning), en nyomvänd (en nyvigd präst), och har fungerat som coadjutor (arbetat 
som hjälpare), biktfader och präst, men du ännu inte blivit utrustad med allt som är 
nödvändigt för att föra befäl i Loyolas armé i påvens tjänst. 

Du måste tjäna den lämpliga tiden som redskap och bödel på order av din 
överordnade för ingen kan föra befäl här som inte har helgat (gjort hemliga eller 
heliga) sina arbeten med kättarens blod, för ’utan blodsutgjutelse kan ingen människa 
bli frälst.’ 

Därför skall du, för att kvalificera dig för ditt arbete och försäkra dig om din egen 
frälsning, förutom din tidigare ed om lydnad till din orden och trohet mot påven, 
upprepa efter mig: 
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”Jag ____________, lovar och svär nu inför Gud allsmäktig, den välsignade jungfru 
Maria, den välsignade ärkeängeln Mikael, den välsignade Johannes döparen, de 
heliga apostlarna, S:t. Petrus och S:t Paulus, och alla himlens helgon och härskaror . . 
. 
Jag lovar vidare och svär att jag, när tillfälle ges, skall börja och föra obevekliga 
krig, hemligt eller öppet, mot alla kättare, protestanter och liberaler, som jag 
blir anvisad att göra, att utplåna och utrota dem från hela jordens yta, och att 
inte skona varken ålder, kön, eller samhällsställning, utan att jag skall hänga, 
bränna, förstöra, koka, flå, strypa och begrava levande dessa avskyvärda 
kättare, sprätta upp buken på deras kvinnor och krossa deras barns huvud mot 
väggen, för att fullkomligt förinta deras usla släkte. Att jag, när sådant inte kan 
göras öppet, i hemlighet skall använda giftbägaren, strypsnaran, dolkstålet eller 
blykulan, utan hänsyn till anseende, klass, värdighet eller myndighet, oavsett 
personens eller personernas samhällsställning, antingen privat eller offentligt, 
som jag när som helst kan anvisas att göra av någon av påvens agenter eller 
överordnade i den heliga trons brödraskap, Jesu sällskap.’ ” {24} [Kursivering 
tillagd] 

Lägg märke till att jesuiterna har avlagt denna ed för att krossa ”protestantiska eller 
liberala doktriner” som de för ”obevekliga krig” mot ”protestanter och liberaler.” 

Termen ”protestant,” som jesuiterna förstår den, omfattar alla troende på Herren 
Jesus Kristus som förkastar påvens i Rom andliga och världsliga makt, medan de tror på 
och lär de bibliska läror som proklamerades under den protestantiska reformationen, som 
utkämpades av Martin Luther, John Calvin och John Knox (”Knox med rättvisans 
svärd”) i synnerhet. Protestanter är ”kättare” och måste ”utrotas från hela jordens yta.” 

Termen ”liberal,” som jesuiterna förstår den, omfattar alla katoliker som instämmer 
med protestanterna i att avvisa påvens i Rom världsliga makt. Liberaler både tror och lär 
att regeringarna är bäst när de tjänar folket, och när deras befogenheter är uttryckligen 
begränsade av skriftliga konstitutioner. Liberaler, liksom både protestantiska och 
baptistiska kalvinister, tror dessutom att regeringar, om de blir absolut tyranniska, har rätt 
och skyldighet att formellt dra tillbaka sin lojalitet och stå emot tyrannierna med vapenmakt, 
som John Knox kallade ”rättvisans svärd.” Det är skälet till att den svarte påvens fascist-
kommunistiska militärdiktaturer förbjuder vapeninnehav av folken de styr. Det är av detta 
skäl ”den jesuitiska konferensen” i USA syftar till att avskaffa vapeninnehav via dess 
agenter inom deras Utrikespolitiska råd och därigenom krossa den andra ändringen i 
USA:s konstitution – detta ”kätterska” dokument som skapats av fördömda ”protestanter 
och liberaler.” 

Utöver eden, har jesuiterna en guidebok med titeln Secreta Monita. Den har bara 
visats för världen ett par gånger, med början på det tidiga 1600-talet (öppet utgiven i 
Kraków, Polen 1612) och varande till slutet av 1800-talet: 
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”. . . men den har röjts undan som de flesta andra böckerna mot jesuiterna.” {25} 

På grund av dess innehålls största betydelse när det gäller vårt ämne, har Secreta Monita 
eller Secret Instructions of the Jesuits {26} införlivats i sin helhet, i form av en bifogad CD i 
denna volyms fodral, som den publicerades 1857. De Hemliga instruktionerna är ingen 
förfalskning, som vi återigen minns en del av det berömda brevet från Juan de Palafox, 
biskop av Los Angeles, Mexiko (för vars brev och fortsatta motstånd han obevekligt 
förföljdes av ordern tills han tvingades att fly till Europa för sitt liv), till påve Innocentius 
X den 8 januari 1647: 

”. . . vilken annan religion har en hemlig konstitution, dolda privilegier, och dolda 
lagar som är dess egna? Och vilken annan orden har alla de saker som rör landets 
regering höljd i så mycket mystik? Det finns misstankar i mystik. Reglerna för alla 
andra ordnar är öppna för alla . . . MEN JESUITERNAS ÖVERORDNADE STYR 
DEM INTE I ENLIGHET MED KYRKANS REGLER, SOM ÄR KÄNDA FÖR 
ALLA, UTAN MED VISSA HEMLIGA REGLER SOM ENDAST ÄR KÄNDA 
FÖR DESSA ÖVERORDNADE.” {27} [Kursivering tillagd] 

Edwin A. Sherman uppmuntrar oss: 

”Läs dem alla, bortse från ingenting, och säg efteråt om dessa bud har förlorat sin 
kraft. Han har slutat att ta hand om änkan, att gripa efter arven, att ta barn ifrån sina 
familjer, att intrigera nära de stora, att påverka i nationernas politik, att arbeta in i det 
sista, med ett syftemål, det vill säga . . . ’Jesu kompanis’ upphöjelse och upprättandet 
av dess herravälde på jorden.” {28} [Kursivering tillagd] 

G. B. Nicolini tillägger: 

”Undersök nu dessa instruktioner, så kommer ni att se att den verklige jesuiten måste 
vara listig, inställsam, bedräglig, och ni kommer på en gång att uppfatta omfattningen 
av den jesuitiska omoralen, och det underfundiga sätt, som i namnet av det mest 
heliga av allt – religionens, de utför de mest avskyvärda brott.” {29} 

Käre sanningssökare, efter att ha granskat din CD som innehåller Secret Instructions 
of the Jesuits, lägg märke till den sista sidan där jesuiten tillåts att begå högförräderi – det 
största av alla brott som bara förtjänar offentliga avrättning – mot en icke-romersk-katolsk 
regering han har svurit att krossa. Detta högförräderi har begåtts mot konstitutionen och 
folket i Förenta staterna under de två senaste århundradena. ”Och varför frodas förräderiet? 
Ah, för att ingen vågar kalla det förräderi!” 
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Jesuiterna, i motstånd mot reformatorernas bibliska lära, ledde tridentinska mötet 
1545 till 1563. De tjugofem sessioner som fördömde alla ”nådeläror” som reformatorerna 
hyllade, förbannade alla folk som upprätthöll dessa trosuppfattningar. Den fjärde sessionen 
fördömde samvetsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. Vi läser och förundras: 

”Den fjärde sessionen . . . var en av mötets viktigaste sessioner. I denna session, 
antogs ett dekret som jämställde traditionen med skrifterna – förklarade de 
apokryfiska böckerna för att vara en del av Guds ord – upphöjde den latinska 
översättningen av skrifterna kallad Vulgata, till en bättre auktoritet än de inspirerade 
hebreiska och grekiska originalen, och krävde kännbara strafflagar mot pressens 
frihet . . . Rätten till privat bedömning i behandlingen av skrifterna blev förhindrad, 
dess utövande straffbart och pressens frihet blev officiellt förbjuden.” {30} 

Den fjärde regeln i Församlingens index över förbjudna böcker som antogs av det 
tridentinska mötets fjärde session och godkändes av påve Pius IV i en bulla, utfärdad den 
24 mars 1564 om Bibeln lyder: 

”Eftersom det av erfarenhet är uppenbart, att om Bibeln, översatt till vanligt språk 
urskillningslöst skall tillåtas var och en, kommer nog människors dumdristighet att 
orsaka mer ont än gott att uppstå från det . . . Men om någon skulle ha förmätenheten 
att läsa eller ha den utan en sådan skriftlig tillåtelse, skall han inte få förlåtelse förrän 
han först har överlämnat en sådan bibel till ordinanden . . . Men reguljära präster får 
varken läsa eller köpa sådana biblar utan en särskild licens från sina överordnade 
[vilket visar påvedömets fruktan för Bibeln].” {31} [Kursivering tillagd] 

Rådet avslutades med utropet, 

”Förbannade vare alla kättare! Förbannade! Förbannade!” {32} 

Detta otäcka och onda tridentinska möte – motreformationens ryggrad – skulle 
omfatta jesuitordens religiösa och politiska maximer och dess ”ofelbare” påve skulle följa 
under resten av århundradet. Trent skulle bli utrikespolitik för nationer under jesuitisk 
kontroll, som det ytterligare utsträckte påvens världsliga makt. Den nation vars 
utrikespolitik har varit tridentinska mötets under de senaste hundra åren är fjortonde 
ändringens Amerika, som hon finansierat det andra trettioåriga kriget inklusive den 
bolsjevikiska revolutionen, som förde in massaker på kommunismen i det tjugonde 
århundradet. Under kommunismens envälde är Bibeln en förbjuden bok – i enlighet med 
tridentinska mötet! President William Jefferson Clinton, denne påvens jesuitutbildade 
verktyg, 
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medan han visade kung Karl II:s moral, fortsatte den politik som förs av Trent med 
massbombningen av Roms gamla fiende, ortodoxa Serbien, under slutet av 1990-talet. 

Jesuitgeneralen är en ”absolutist.” I dag skulle vi kalla honom en ”fascistisk 
militärdiktator.” Hans absoluta, obegränsade makt är allenarådande – även över påven 
sedan senast 1836! Vi kan läsa följande: 

”Generalen har ofta stått mot påven mycket som en mäktig storvasall under [den 
mörka] medeltiden gjorde mot en svag titulär överherre. . . . och den smarta romerska 
befolkningen har länge visat sitt erkännande av detta faktum genom att titulera dessa 
två stora personligheter var för sig den ’vite påven’ och ’svarte påven’. Sällskapet 
har i sanning aldrig, från den första början, följt påven [som bevisats genom 
Napoleonkrigen], när dess vilja och hans har råkat strida mot varandra.” {33} 

[Kursivering tillagd] 

Jesuiternas general, som avser att upprätta en allmän påvevärdighet som 
kontrollerar folk och furstar genom ”utbildning [indoktrinering] och diplomati” är utan 
tvekan den mäktigaste mannen i världen. Han är regent över Jesu sällskap och hans 
provinsialer är herrar över påvens kardinaler, som i sin tur är de synliga eller osynliga 
politiska herrarna över alla regeringar i alla länder. Kardinalerna främjar eller upprätthåller 
alltid någon form av envälde vara sig det är monarkism, socialism, nazism, kommunism, 
fascism eller arbetarsabbatiansk sionism. Om generalens makt över Jesu sällskap, även 
kallat ”kompaniet” läser vi, från ex-jesuiten Andrew Steinmetz penna, 1848: 

”Generalen har hemligheterna om varje medlem – en fruktansvärd stödpunkt för att 
bidra till inflytandet. Han känner till varje medlems karaktär, varje medlems böjelser; 
han känner till dessa fakta, eller känner kanske till dem, för han har dem skriftligen. 
Han görs bekant med allas samvete som måste lyda honom, särskilt provinsialernas 
och andra [hans assistenter], som han har anförtrott uppgifter av stor betydelse. Han 
måste, som var överordnad, ha en fullständig kunskap om sina undersåtar, deras 
anlag, de känslor, de fel, de synder som de har eller är mer benägna eller böjda 
för . . . 

Varje år görs en lista över sällskapets hus och medlemmar, vari allas namn, talanger, 
dygder, brister registreras. Det var, utan tvekan, en sådan förteckning som gav en av 
sällskapets generaler impulsen till det stolta utropet, när han, efter att jublande ha 
anspelat på sina filosofer, matematiker, talare etc., skrek . . . ’och vi har män för 
martyrskap, om det är nödvändigt.’ 
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I själva verket kan han, från denna minutiösa lista över mentala och kroppsliga 
egenskaper, beräkna sin makt och leda sina planer, anpassa sina befallningar och 
säkerställa framgång för sina delegerade uppgifter . . . 

Den enkle jesuiten skall för sig själv ha varken makt eller ämbete, eller kredit, eller 
rikedomar, och inte heller vilja, och inte heller känslor: den koncentrerade 
auktoriteten tillhör generalen. Hans befallningar, hans önskningar, är lag: hans makt 
flödar från hans händer som från dess källa, till det överhuvud som han väljer: den 
sträcker sig så långt som han vill, den slutar när han vill . . . 

Hans meriter, enligt konstitutionerna, måste vara stor fromhet, och böneanda: han 
måste vara exemplarisk i alla sina dygder, lugn i sin hållning, upplyst i sina ord. 
Storsinthet och mod är högst väsentliga attribut. Han måste ha utomordentligt 
intellekt och omdöme, försiktighet, snarare än lärdom, vaksamhet, omtanke i sin 
verksamhet: hans hälsa och yttre utseende skall vara tillfredsställande. Han måste 
vara medelålders, och en vederbörlig hänsyn skall tas till adelns rekommendationer, 
eller den rikedom och ära han kan ha haft i världen.” {34} [Kursivering tillagd] 

Det är denna polerade gentlemannajuvel, detta Satans mästerverk, denne beprövade 
krigare som bevisligen behåller fattningen när han utsätts för kritik, som med sina 
assistenters livliga råd, utövar MAKTEN på jorden. Om generalens tillsyn över nybörjarna 
noterar vi följande: 

”Den jesuitiske nybörjaren . . . kanske någon gång har kungar och furstar knästående 
vid sina fötter, och har makt att styra nationers öden. Han kanske reglerar och 
utformar lagarna även för nationer som inte är av hans egen tro, genom de 
medlemmar i hans kyrka som nu tar plats i råden i protestantiska länder. Om 
processen med att ”göra en jesuit” är svårt för människan, blir han påmind om att han 
strävar efter att tillhöra den enda instans av människor i världen som kan skryta med 
nästan allmän dominans, som hanterar ett svärd med fästet i handen på sin general i 
Rom och spetsen överallt . . . Lydnad är det enda ändamålet med all denna utbildning 
– oförställd, okritisk, irrationell lydnad.” {35} [Kursivering tillagd] 

Om generalens auktoritet över jesuiterna läser vi: 

”Det är sant att jesuiten har sin general som han ger sin lydnad som en slav, men 
jesuiten anser sin general vara som Gud, så att om Guds döda röst, så att säga, i 
Skriften, verkar strida med Guds levande som kommer genom generalen, måste den 
levande röstens myndighet råda.” {36} [Kursivering tillagd] 

För jesuiterna är: 
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”. . . en massa . . . bundna till sin generalöverste genom den totala underordningens 
kedja – snabb, entusiastisk, blind lydnad – och utspridda, utan uppdelning, på jordens 
yta. . . . I denna mäktiga familj antog alla samma trosartiklar, oberoende av tendensen 
till deras särskilda inpräglingar. Det var deras enhetlighet: – medan teorin 
respekteras, kommer praxis att tas med i beräkningen: om den tidigare lämnas orörd, 
kan den senare, till stor utsträckning, göra upplopp ostört. Romaren och greken, 
portugisen, brasilianaren, irländaren, ryssen, spanjoren och fransmannen, belgaren 
och engelsmannen – alla arbetade som en man, de enskilda smakerna och böjelserna 
slogs samman med det allmänna målet för begäret: de var en mängd till sitt agerande, 
men till sin vilja en enda, naken själ [ett enhetligt, disciplinerat, sataniskt hemligt  
sällskap utan motsvarighet på hela jorden].” {37} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, den store franske dramatikern, Alexandre Dumas – den 
mulattiske sonen till en av Napoleons största generaler och vän till anti-jesuitiske Eugene 
Sue, kung Ludvig Filip (1830-1848) och Italiens store anti-jesuitiske och lågrankade 
frimurare, Giuseppe Garibaldi – porträtterade jesuitgeneralen korrekt i Greven av Monte 
Cristo. Om greven, rik, adlig, kultiverad och hämndtagande på sina fiender genom ett  
omfattande underrättelsenätverk, skriver han 1845: 

” ’Denne djävul till karl . . . Jag sade då att han skulle skapa sensation här, och jag 
mäter hans effekt genom en ofelbar termometer. Min mor har lagt märke till honom, 
och han måste därför nödvändigtvis, vara anmärkningsvärd.’ ” {38} 

Det är han faktiskt! Med befäl över denna grupp av förrädare som svär trohet bara 
mot påven i Rom, är generalen en absolut monark över orden. Och när ordern har erövrat en 
nation, är den installerade regeringen alltid i själva verket absolutistisk. Det vill säga 
statshuvudets befogenheter har inga absoluta gränser. I ett brev till kungen av Neapel från en 
jesuitprovinsial skrivet 1854 läser vi: 

”HELIGA KUNGLIGA MAJESTÄT – 

[Vi] . . . har alltid inpräntat respekt . . . för . . . absolut monarki. Detta har vi gjort, 
inte bara av övertygelse, utan också på grund av att doktorerna i sällskapet, som är 
Francisco Suárez, kardinal [Robert] Bellarmine [skaparen av ultramontanism, 
grunden för jesuitisk nazi-fascism], och många andra av detsammas teologer och 
publicister, har offentligt lärt att absolut monarki är den bästa regeringsformen. 
Detta har vi gjort, eftersom sällskapets inre ekonomi är monarkistisk, och därför är vi 
genom maxim och genom utbildning hängivna åt absolut monarki . . . majestätet . . . 
absolut monarki är den bästa av regeringar . . . Såtillvida, är vi som undertecknar 
detta en fullständig garanti för deras hängivenhet genom alla bevis för den absoluta 
monarkin. [Kursivering tillagd] 
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GIUSEPPE MARIA PALADINI 
Provinsial i Jesu kompani 
21 november 1854.” {39} 

Käre sanningssökare, värderar du samvetsfrihet, frihet att säga vad du verkligen 
tycker och frihet att trycka Bibeln på ditt eget språk? Dessa friheter försvarades med 
HERRENS protestantiska reformation, säkrades genom de baptist-kalvinska 
konstitutionstilläggen till den protestantiska amerikanska konstitutionen, fördömdes av 
jesuiternas tridentinska möte och krossades av absoluta regeringsformer som underhölls av 
jesuitgeneralens långtgående makt. 

KUNGAMORD 

Till den motbjudande jesuitiska doktrinen om kungamord, måste vi nu rikta vår 
uppmärksamhet så att vi kan förstå en etablerad policy som beräknas för att erhålla eller 
behålla herravälde över alla nationer till följd av välplanerade mord. I det förflutna, var 
ordens mördare antingen jesuiter, som Jacques Clement, eller mördare som enkelt förbands 
med kompaniets inflytande, män som John Wilkes Booth. I dag distanseras dessa 
professionella ”skarprättare” skickligt från sin frimureriske herre, den svarte påven, och ges 
vilseledande titlar av påvens internationellt kontrollerade presskår, jurister och historiker; 
sådana titlar som ”anarkister,” ”nihilister,” ”oseriösa agenter ” inom underrättelsetjänster, 
eller bara ”ensamma galna mördare.” Ibland utför dessa individer, faktiskt, dödandet, 
medvetet och omedvetet (som de programmerade ”manchuriska kandidaterna” gör): de 
offrar sig själva, dör i färd med gärningen eller straffas för sina brott. Men de senaste femtio 
åren tränas vanligtvis en ”strykpojke” för att bli ”slagpåse,” den bibliska ”syndabocken,” 
män som Lee Harvey Oswald (John F. Kennedys förmodade mördare), James Earl Ray 
(Martin Luther Kings förmodade mördare), Sirhan Sirhan (Robert F. Kennedys förmodade 
mördare), och Yigal Amir (Yitzhak Rabins förmodade mördare). Om orden skall försöka 
antända judefientligt raseri inom en nation, kommer dess press att skylla på en oskyldig 
hebré som ansvarig för, eller medkonspiratör i det begångna mordet eller högförräderiet, 
judar som Alfred Dreyfus, Emma Goldman, och Julius och Ethel Rosenburg. Under 
tiden, har en fördömd, ”liberal” statsman i hemlighet eliminerats, eller orden har inkräktat 
på en ”kättersk” regering via jesuitkontrollerade ”tekniker.” Käre sanningssökare, vi 
behandlar ”ett mycket farligt spel,” en spel där det allestädes närvarande stora hemliga 
sällskapet är hela världens obestridde herre. För i avsikt att förinta hela ”kätterska och 
liberala” nationers befolkningar, som gjordes under påvens andra trettioåriga krig (1914-
1945), måste deras ledare kyssa ”påvens toffelklädda tå,” genom att utse hemliga eller 
öppna ambassadörer till Vatikanen (som FDR gjorde), som den svarte påven säkerställer ett 
enhetligt agerande på båda sidor av sina agitationer, revolutioner eller världskrig. Som 
denna regel är en jesuitisk maxim och osynlig makt för att främja den ofelbare påvens 
världsliga makt, skall vi citera ordens tyngst vägande ”moraliska teologer” vars godkända 
texter inte går att överklaga: 
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”[Jesuit Alphonse] Salmeron skriver: -” En kung, som tar emot dopet, och avsäger 
sig Satan och alla hans verk [som Michael Coroleone gjorde i ordens Hollywoodfilm 
Gudfadern, vilket visar att hans maffiamakt är underordnad jesuitgeneralen], lovar 
tyst att aldrig missbruka sin kungliga makt genom att agera mot kyrkan; han 
förutsätts samtycka till att bli berövad sitt rike, om han agerar på annat sätt; och gör 
sig i själva verket inte en kung ovärdig dopet och den heliga nattvarden [av vars 
”sakrament” den ”evangeliske” president George W. Bush deltog i en romersk-
katolska katedral i Florida den 2 november 2004, söndagen före hans ”omval” 
påföljande tisdag], om han vägrar att använda sin makt för kyrkans bästa och 
kättarnas krossande? . . . 

För närvarande kan biskopen i Rom, efterföljaren till aposteln Petrus, till fromma för 
sin flock, när han inte kan använda någon annan påföljd, med ett ord ta någons 
fysiska liv  , under förutsättning att det görs muntligen, och inte av hans köttsliga hans   
hand. Han kan även utkämpa krig mot kättare och mot schismatiker, och orsaka 
deras död med hjälp av de katolska furstarna: för när Jesus Kristus befallde honom 
att mata sina får, gav han honom makt att driva bort vargarna och att döda dem, om 
de skadar hans flock . . . 

I världsliga saker har Gud till aposteln Petrus och hans efterträdare endast givit en 
indirekt makt över världsliga kungariken och över alla riken i världen. I kraft av den 
makten kan han (om Jesu Kristi ära och kyrkans bästa krävde det) ändra dem, 
överföra dem, och få dem att övergå i andras händer.” 

[Jesuit Robert kardinal] Bellarmine säger: – ’Vi påstår att påven för det andliga 
godas skull, har en suverän rätt att förfoga över det världsliga goda för alla kristna. . . 
. Påven kan då ändra riken, ta kronan från en att ge den till en annan, som suverän 
andlig furste, om han bedömer det som nödvändigt för frälsningen av själar [som 
han driver icke-romersk-katoliker till påvens andliga och världsliga jurisdiktion]. 

[Med påvens ord], ’När den världsliga lydnaden, som ni betygar en kung, äventyrar 
er eviga frälsning, då är jag helt överlägsen er kung, även i världsliga saker; ni är får 
i min flock, och era kungar är dess ledare; och som era kungar förblir får tillåter jag 
dem att styra er och leda er; men om de blir vargar i stället för får, skall jag då tillåta 
att min herres flock styrs av vargar? Ni får inte som kungar erkänna de, som leder er 
bort från livets väg, varken med lock eller pock eller på något annat sätt – de, som jag 
har dömt till att förvisas från de rättfärdigas sällskap [Jesu sällskap], och att fråntagas 
sin suveränitet . . . ’ 
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[Jesuit Louis] Molina skriver: – ’Påvens andliga makt för övernaturliga ändamål, 
omfattar, beroende på dessa orsaker, de mest vidsträckta och långtgående 
befogenheter i världslig jurisdiktion över alla furstar, och över alla de troende i 
kyrkan, precis så ofta som detta krävs för de övernaturliga ändamål, för vilka den 
andliga makten är etablerad; på grund av detta, om det övernaturliga syftet kräver det, 
kan påven avsätta kungar och beröva dem deras kungariken [som i fallet med 
Ludvig Filip, Frankrikes borgarkung]. . . . Och det är inte bara genom 
stigmatisering, som han kan tvinga fram tillmötesgående av sina befallningar; utan 
med smärtor och straff, och med vapenmakt, som världsliga furstar; men i allmänhet 
har det visat sig lämpligare, att påven inte utkämpar krig själv; utan att han bör 
använda yttre makt med hjälp av världsliga furstar [som orden i hemlighet använde 
den ekonomiska och politiska makten i de historiskt sett protestantiska brittiska och 
amerikanska rikena för att störta det ”förbannade,” anti-påvliga, ortodoxa kristna,  
tsaristiska ryska riket (sedan Romanovs hade kämpat med påvedömet under hela 
artonhundratalet inklusive ”korståget” under Krimkriget (som utkämpades om 
kontrollen över Jerusalems heliga platser) och det rysk-japanska kriget), via den 
svarte påvens socialist-kommunistiska bolsjevikiska revolution].

Av dessa skäl, är påven erkänd som innehavaren av   två svärd   – ett andligt, och det   
andra världsligt. Jesus Kristus skulle absolut inte ha gjort tillräckligt för att 
upprätthålla sin kyrka, om han inte hade gjort alla kristna världsliga furstar till påvens 
underordnade, och givit den suveräne påven omfattande befogenhet att tvinga och 
hindra dem från att göra vad han ansåg vara nödvändigt, för övernaturliga syften 
[precis som de jesuitkontrollerade, pro-påvliga, ”kristna furstarna,” president 
George W. Bush och premiärminister Tony Blair, har tillmötesgått sin herre, påve 
Johannes Paulus II, genom att utkämpa ett korståg mot islam i det ”övernaturliga 
syftet” att förstöra de heligaste muslimska moskéerna i Mellanöstern, bland annat i  
Bagdad, Mecka, Medina och Jerusalem]. Påven kan avsätta kungar om bevarandet 
av tron på kyrkan, eller allmänhetens andliga bästa kräver det,’ etc. ’Om en furste  
skulle bli en kättare eller en schismatiker, ’kan påven använda det världsliga svärdet  
mot honom;’ och dessutom ”kan han avsätta honom, och fördriva honom från hans 
rike  ;  ’ ’. . .

[Jesuiten Francisco] Suarez säger: – ’Påven har en samverkande och tvingande 
makt över kungar, som även utsträcker sig till att beröva dem deras troner,’ om det 
finns skäl till det. Vi har visat i den tredje boken, kap. 23, nr. 10, att påvens makt får 
utsträcka sig till att tvinga kungar, även genom världsliga påföljder och försakelse av 
deras kungariken, ’om det är nödvändigt.’ ’Denna makt är i själva verket mer 
nödvändig i kyrkan när det gäller kungar, för att styra dem, än när det gäller  
undersåtar.’ 
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En herde har inte bara makt att straffa sin felande flock, för att hämta dem till fållan, 
utan att köra bort vargarna, och försvara sin flock så att inte hans får tvingas bort från 
den och dödas. 

Sedan får påven, som suverän herde, beröva varje furste på hans besittningar, och 
förvisa honom av rädsla för att denne skulle skada hans undersåtar. Han kan lösa 
sina undersåtar från deras trohetsed, eller förklara att de inte behöver avge en sådan 
ed; för detta villkor är alltid tänkt i sådana eder. För detta ändamål får han använda 
sig av andra furstars svärd [precis som påve Johannes Paulus II använde den 
amerikanska militärens ”svärd” under befäl av jesuitutbildade ”furst” Bill Clinton,  
för att utkämpa krig mot ”kätterska” ortodoxa Serbien för att ha försökt köra ut de 
muslimska albanerna ur Bosnien]; vilket innebär att det [av president George W. 
Bush hanterade] sekulära svärdet är underordnat det [av Edward kardinal Egan 
hanterade] andliga svärdet, så att de kan bistå varandra för att skydda och försvara 
kyrkan [över hela världen]. 

Det är tillåtet för en enskild person att döda en tyrann i kraft av rätten till  
självförsvar, för även om samfundet inte befaller det skall det alltid vara förstått, att  
det vill bli försvarat av var och en av dess medborgare individuellt, och även av en 
främling. Sedan om inget försvar finns undantaget [den olydige, anti-påvlige,  
”kätterske och liberale”] tyrannens död, är det tillåtet för varje människa att döda 
honom. När en kung har blivit legitimt avsatt upphör han att vara en kung eller en 
legitim furste, och det kan inte längre bekräftas av honom, som kan sägas om en 
legitim kung: att han hädanefter skall kallas en tyrann. Alltså, efter att han har 
förklarats vara berövad sitt rike, blir det tillåtet att behandla honom som en riktig 
tyrann, och därför har varje människa rätt att döda honom.’ [Vi känner nu till  
Lincolns lönnmördares källa, inspiration, när John Wilkes Booth ropade ”Sic 
Semper Tyrannis” – ”På så sätt, alltid, åt tyranner.”] 

[Jesuit Juan] Mariana skriver: – ’Han (Jacques Clement) led glatt slag och dödliga 
sår [hans offentliga avrättning], därför att han genom förlusten av liv gav frihet till 
sitt land [Frankrike] och nation [genom att mörda den pro-protestantiske kung 
Henrik III]. Mort sonades genom mord, och Duc de Guises’ orättfärdigt dödade själ, 
blev hämnad genom utgjutning av det kungliga blodet. Han (Jacques Clement) 
gjorde en mycket ädel, beundransvärd, minnesvärd insats. . . . genom vilken han 
lärde jordiska furstar att deras ogudaktiga företag [motstånd mot påvedömets strävan 
efter allmän världslig makt] aldrig förblir ostraffade [som i det offentliga mordet på 
president John F. Kennedy]. Varje individ har samma makt’ (d.v.s., att utse regenten 
till allmänhetens fiende, och därmed att döda honom med svärd), ’om han har 
modet,’ (d.v.s., att åta sig att bistå republiken med risk för sitt eget liv utan hopp om 
att fly från dödsstraff.) 
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’Det skulle vara mycket fördelaktigt’ (för män) ’om många män skulle kunna tas 
fram, som genom offret av sitt eget liv, skulle åta sig ett så modigt handlingsprogram 
för friheten i sitt land; men de flesta män avskräcks av en förvirrad omsorg om sitt  
eget bevarande, som gör honom oförmögen till stora företag; därifrån är det så få av 
de [anti-påvliga] tyranner vi läser om i tidigare åldrar, som har drabbats av 
våldsamma dödsfall genom sina undersåtars förmedling. Inte desto mindre är det bra 
att furstarna borde veta, att om de förtrycker sitt folk [genom att tillåta och främja 
biblisk, protestantisk predikan och politik bland befolkningen på papalismens 
bekostnad], och gör sig själva omöjliga att accepteras genom sina laster och 
missgärningar [vilket beteende är helt tolererat hos pro-jesuitiska härskare som kung 
Ludvig XIV, furst Metternich, Mao Zedong, Josef Stalin, Ronald Reagan och Bill  
Clinton], lever de under förutsättning, att de inte bara kan dödas rättfärdigt och 
rättvist, utan att det är en ’lovvärd och ärorik handling att döda dem.’ 

Ingen tvivlar på att en ’tyrann kan dödas öppet med vapenmakt,’ antingen genom att 
attackera honom i hans palats [som i fallet med Vilhelm I av Oranien], att angripa 
honom [som i fallet med kung Gustav Adolf], eller till och med genom bedrägeri 
[som i fallet med förgiftningarna av Oliver Cromwell och George Washington] och 
bakhåll [som i fallet med Thomas ”Stonewall” Jackson, Abraham Lincoln, James 
A. Garfield, och John F. Kennedy]. 

Det är sant, det är mer storsint och generöst att förklara sitt hat, och att anfalla 
statens fiende öppet; men det är inte mindre lovvärt att ta något gynnsammt tillfälle i 
akt, och att använda bedrägeri och bakhåll för att utföra handlingen utan att ge 
upphov till mycken upprördhet [via giftbägaren], och med mindre fara, både för 
allmänheten och för personer [som i morden på frimureriska presidenterna Warren 
G. Harding och Franklin D. Roosevelt; på generalerna George S. Patton och den 
tyske Erwin Rommel].” . . . 

[Författaren bevisar nu att enligt jesuiternas konstitutioner, vilar makten att mörda kungar 
och furstar som begärs av påven, liksom all påvlig makt över den romerska hierarkin och 
över alla andra ordnar inom påvedömet, helt i händerna på jesuitgeneralen, vars makt  
ingen nation kan tolerera.] 

Jag har sagt att jesuiternas konstitutioner grundas på två principer, påvens absoluta 
makt och hans vidarebefordran av en absolut makt till sällskapet. Ni kommer att se 
att sällskapets system och dess regering, både inre och yttre, och konstitutionens 
särskilda bestämmelser, flödar naturligt från dessa två principer, d.v.s., att [den 
ofelbare] påven har absolut [andlig såväl som världslig eller politisk] makt, och att 
han har vidarebefordrat den till sällskapet [vilket innebär att den svarte påvens milis  
är maken bakom ALLA påvliga avsikter] . . . 
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Den andra grundläggande principen i jesuiternas konstitutionener är, att påven, som 
den rättmätiga regenten över alla ting, både andliga och världsliga, har 
vidarebefordrat sin absoluta makt till jesuiternas sällskap i form av deras general, för 
bevarandet och förökningen av sällskapets andliga och världsliga väl [sedan ex-
jesuitiske påve Gregorius XVI hade givit ut ett påvebrev 1836 i vilket han 
överlämnade uppdraget som påve och hela vatikanska riket i jesuiternas 
kontroll]. . . . Jag har bevisat att kungamord är sällskapets antika och antagna lära, 
och hur farligt det är för stater att lämna den suveräna och självständiga makten i 
händerna på någon enda människa.” {40} [Kursivering tillagd] 

REVOLUTION OCH MOTREFORMATION 

Det stora hemliga sällskapet hade nu blivit grundat av Djävulen för att inte bara 
återställa alla länder som förlorats till den uppståndne, Guds sons bibelbaserade, 
protestantiska reformation genom ordens utbildning av adeln, predikningar, propaganda, 
intriger, agitationer, mord, revolutioner och dess inkvisition, utan det långsiktiga målet var 
att vara en allomfattande allmännelig monarki under det eländiga förtrycket av den 
skenbare efterträdaren till ”aposteln Petrus”,”Kristi ställföreträdare,” – påven i Rom. Om 
denna största av nycklar till förståelse av de senaste fem århundraden av historia, läser vi: 

”Nu har vi sett vilken typ av organisation som blev till för att stoppa utvecklingen av 
reformationen. Vi konstaterar att jesuiterna, i början av sin existens som en orden, 
fick lysande segrar över sina fiender. . . . De har . . . visat en anda av hängiven lydnad 
till påven, genom att vara redo när han befallde dem att gå igenom svårigheter och 
faror till världens gränser. Inkvisitionen understödde dem i deras arbete; jesuiterna 
samlade de spridda krafterna i kyrkan, modfällda av reformatorernas snabba segrar; 
de disciplinerade dem genom bud och exempel; de inspirerade dem med ett 
övermänskligt mod; de sporrade dem att gå framåt i deras segerrika karriär tills de 
från reformatorerna tillkämpat sig många av de territorier som de hade erövrat, vilket 
tvingade invånarna, ofta genom förföljelse och eld och svärd, att ta parti för 
påvedömets lydiga vasaller. . . . Vi leds alltså till att begrunda de enorma krig, som 
det restaurerade påvedömet förde med nya vapen för att återvinna sin förlorade 
upphöjdhet över nationerna. . . . Varje passion, som rör den mänskliga kroppen, har 
pressats in i den krigföringen. Djupa politiker, bra kaptener, hårda demagoger, och 
desperata lönnmördare värvades till det. Vi anser att påve Sixtus V:s pontifikat är den 
stora kristiden i påvedömets historia, en vändpunkt i det romersk-katolska systemets 
hotade lycka. Sixtus V hade faktiskt andra mål för marknadsföringen genom vilken 
han hade samlat in sina skatter. Han hoppades kunna kombinera hela nordöstra och 
sydvästra Europa 
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för förintelse av den turkiska riket [utfört av britterna under första världskriget]. Han 
hoppades också att åvägabringa erövringen av Egypten [som har åstadkommits med 
ordens Napoleonkrig]. . . . föreningen av Medelhavet och Röda havet genom en kanal 
[genom att använda Napoleon III för att bygga Suezkanalen], och ett nytt korståg för 
att återvinna det Heliga landet [som, igen, åvägabringades via britterna under första 
världskriget]. . . . Men den stora visionen, som visade sig för honom, var Rom som 
världens religiösa huvudstad. Efter ett visst antal år, skulle alla nationer, även från 
Amerika, komma till Rom [som jesuitpåven styr alla nationer från Rom och i  
slutändan, från Jerusalem].” {41} [Kursivering tillagd] 

Fröken Cusack, den briljanta och kända konverterade katolska nunnan från slutet av 
artonhundratalet som varnade engelsmännen för jesuiternas sammansvärjning (som redan 
var framgångsrik från 1800) att ta över det brittiska riket, drar den korrekta slutsatsen: 

”. . . därför inrättades en institution som, vilket vi skall se från oomtvistliga bevis, har 
gjort mer än någon annan så kallad religiös orden för att förstöra familjefriden, för att 
kontrollera tillväxten av mänskliga framsteg, och för att förslava människornas själar, och 
ändå har allt detta gjorts i religionens namn.” {42} [Kursivering tillagd] 

Slutligen, och högst relevant i dag, är det faktum att Loyola var upphovsman till det 
som blev 1800-talets brittisk-baserade, frimureriska, fabiansk-socialistiska, politiska rörelse 
som i dag är känd som ”sionism.” Med regering över Londons bankverksamhet och politik 
via Runda bordsgruppen, skulle orden använda sitt pro-irländska katolska brittiska 
Laborparti för att främja sin Rothschild-finansierade ”arbetarsionism.” Dess hemliga 
strävan var att, med hjälp av försumbara etniska judar som överlevt påve Pius XII:s 
eurasiska judiska förintelse, ta Jerusalem från muslimerna och göra staden till världens 
politiska och religiösa huvudstad. Om Loyolas resa till Jerusalem elva år innan hans 
skapande av Jesu sällskap, kan vi läsa från en av reformationens största protestantiska 
historikers, James A. Wylie, penna: 

”BLAND de underbara saker som visade sig för Ignatius Loyola genom särskilda 
uppenbarelser var en vision av två stora läger. Det enas centrum var förlagt i 
Babylon; och över det svävade mörkrets furstes dunkla flagga. Den himmelska 
kungen hade uppfört sin fana på Sions höjd, och gjort Jerusalem till sitt högkvarter. 
I kriget i vilket de två lägren var symboler, och vars frågor skulle bli mer storartade 
än alla tidigare fall, valdes Loyola, trodde han, till att vara en av de ledande 
kaptenerna. Han längtade efter att sätta sig själv i handlingens centrum. Vägen dit var 
lång. Stora oceaner och dystra öknar måste genomkorsas, och fientliga stammar 
genomträngas. Men han hade en vilja av stål, en gränslös entusiasm, och vad mer är, 
en gudomlig kallelse – för så tycktes det honom 
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i hans villfarelse. Han gav sig av utfattig (1523) och kom, sedan han tiggt sitt bröd på 
vägen, fram till Barcelona. Där gick han ombord på ett fartyg som släppte av honom 
på Italiens strand. Därifrån gick han, efter flera långa månaders fotvandring, och 
otaliga lidanden, säkert genom Jerusalems portar. Men det mottagande som väntade 
honom i den ”heliga staden” var inte sådant som han så gärna hade förutsett. Hans 
trasor, hans okammade hår, som nästan dolde hans utmärglade drag, stämde dåligt 
med det magnifika ärende som hade fört honom till den stranden. Loyola tänkte göra 
personligen vad   korsfararnas arméer   hade misslyckats med att göra med sin   
sammanlagda styrka. Överhuvudet för papalisterna i Jerusalem såg i honom snarare 
en tiggarmunk än en krigare, och säkert i fruktan för att han, om han skulle erbjuda 
sig att slåss mot Halvmånen, var mer benägen att framkalla en storm av turkisk 
fanatism än att driva tillbaka horderna av otrogna, befallde han honom att avstå under 
hot om bannlysning. Efter att så ha rönt motstånd, återvände Loyola till Barcelona, 
som han nådde 1524. 

Hån och förolämpningar väntade hans ankomst i hans hemland Spanien. Hans 
landsmän lyckades inte se de stora syften som omhuldades under hans trasor, och inte 
heller kunde de förutsäga den lysande karriär, och det odödliga rykte, som skulle 
utveckla sig ur denna smuts och förnedring. Men inte ett ögonblick vacklade Loyolas 
egna tro på sitt stora öde. . . . 

Den 15 augusti 1534 trädde Loyola, följd av sina nio kompanjoner, in i det 
underjordiska kapellet i Montmartres kyrka, i Paris, och sedan mässan förrättats av 
[jesuit Peter] Fabre, som hade mottagit prästerna, avlade kompaniet, efter det 
vanliga löftet om kyskhet och fattigdom, en högtidlig ed att viga sina liv åt 
saracenernas konvertering, eller, om omständigheterna skulle göra det försöket 
omöjligt, att lägga sig själva och sina tjänster oförbehållsamt vid påvens fötter. . . . 
Med upphöjd målsättning, och stark tro – för att använda uttrycket i dess vardagliga 
bemärkelse – utövade den en effekt inför vilken ingenting på jorden – en princip 
undantagen [det sanna evangeliet om Herren Jesus Kristus som det framställs i den 
protestantiska reformationens nya testamente] – bör kunna stå. . . . 

Kriget i vilket Loyola och hans nio kompanjoner värvade sig när de den 15 augusti 
1534 avlade sitt löfte i Montmartres kyrka, skulle föras mot saracenerna i öster. De 
handlade så mycket i enlighet med sitt ursprungliga syfte som att fortsätta till 
Venedig, där de fick veta att deras projekt för tillfället var ogenomförbart. Det krig 
som just hade brutit ut mellan republiken och Porten hade stängt öppningarna till 
Asien. De tog detta som en antydan om att området för deras verksamhet skulle ligga 
i västvärlden [mot reformationen]. Sedan de återvänt på sin bana styrde de nu sina 
steg mot Rom.” {43} [Kursivering tillagd] 
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Käre sanningssökare, kan det vara så att Ignatius Loyola, i lydnad till sin herre 
Djävulen, försökte flytta det heliga romerska rikets religiösa och politiskta huvudstad Rom, 
med tillnamnet ”Babylon,” till Jerusalem? Är inte ”Babylon” i Uppenbarelseboken 17 
beläget på sju ”berg” eller sju ”kullar” (båda ord har översatts från samma Nya testamentets 
grekiska ord, oros) i själva verket Rom? Men innan flyttningen skulle ske, måste han inte 
först återuppbygga Jerusalems tempel, samma som de korsfarande tempelherrarna strävade 
efter och dagens höga frimurare drömmer om? Och om det templet skall återuppbyggas, 
måste inte båda Jerusalems moskéer avlägsnas från Tempelberget? Dessutom, om båda 
moskéer skall förstöras, måste inte orden underblåsa ett världskrig som kan lägga dem i 
ruiner? Måste inte miljontals muslimer dödas för att förhindra ett vilt massmord på 
israeliska judar som i hemlighet lurats av kompaniet att endast tjänstgöra som en mänsklig 
buffert för ordens återuppbyggnad av templet – i de ”yttersta dagarna” för att vara ett 
tempel åt SET via ”förödelsens styggelse?” Dessutom, måste det inte finnas en Israels 
nation där judar kan uppehålla sig, som Jerusalem inte längre befinner sig uteslutande i 
jordanska händer? Om Israel måste finnas, var inte slutet på det ottomanska riket en 
nödvändighet? Om judar skall drivas ut ur Eurasien till Israel, måste inte ”Palestina” först 
säkras genom brittiskt mandatet? Slutligen, om sionismen skulle bli stridsropet för 
återvändandet till landet Israel, skapades inte den senare ”judiska staten” genom jesuitiskt 
dubbelspel och intriger genom den ökända Drefyus-affären? Faktiskt, kommer jesuitisk 
arbetarsionism att sätta alla dessa händelser i verket: Loyola var dess första inspiration! 

Efter att ha granskat Jesu sällskaps verkliga syfte, eder, konstitutioner och djävulska 
läror, stannar vi upp för att reflektera över de sista orden från den döende Ignatius Loyola, 
grundaren av orden och därmed fadern till motreformationen: 

” ’Jag har gjort mycket gott för kyrkan i Rom – Jag har sett många av våra mäns 
provinser, många skolor, hus, bostäder och välfärd som hör till vårt sällskap; men alla 
dessa saker överger mig nu, och jag vet inte vart jag skall vända mig!” Slutligen gav 
han upp andan i ett anfall med darrningar, och hans ansikte färgades svart, enligt ett 
ögonvittne, jesuiten Turrianus.” {44} 

Som kontrast, var de döende orden från Martin Luther, fadern till reformationen 
som medförde samvets-, yttrande- och tryckfrihet med den tyska Bibeln och hans ädla 
försvarare, Fredrik III, kurfursten av Sachsen: 

”O min fader, vår herre Jesu Kristi Gud, all trösts fader, jag tackar Dig för att för mig 
ha uppenbarat din högt älskade son, som jag tror på, som jag har predikat och erkänt, 
älskat och berömt, och som påven och de ogudaktiga förföljer. Jag anbefaller min själ 
till dig. Jesus Kristus, min herre, jag lämnar denna jordiska kropp, jag lämnar det här 
livet, men jag vet att jag skall stanna hos dig för evigt.” {45} 

Käre sanningssökare, vems döende ord kommer du att upprepa i din sista stund av 
avtagande styrka som du påbörjar din resa till himlen eller till helvetet? 

Jesuiterna – 1534-1540



Kapitel 1                                                                                                                 171

Loyola på sin resa till   Jerusalem  , 1523   # # 2-7 

Träsnitt av   Jerusalem   i muslimska/saracenska händer, 1550   # # 2-8 

Där korfararna hade misslyckats, skulle Loyola lyckas. Hans orden skulle: återuppliva 
de förbjudna tempelherrarna som ”frimurare;” ”använda Napoleons invasion av 
Egypten för att slutligen krossa mamlukerna; omorganisera påvens besegrade 
malteserriddare; krossa det ottomanska riket; ta Tempelberget från Jordanien; 
internationalisera den heliga staden och placera en egenhändigt skapad påve i ett nytt 
hebreiskt tempel som världens allmänne monark för att bli Satans ”vilddjur.” 
The Power and Secret of the Jesuits, Rene Fulop-Miller, (Garden City, New York: Garden City Publishing Co., 1930). 
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Påve Paulus III stadfäster Loyolas   Jesu sällskap  , Rom, 1540   # 2-9 

Loyola med sina ”omoraliska” jesuitteologer, 1540 # 3-0

The Power and Secret of the Jesuits, Rene Fulop-Miller, (Garden City, NY: Garden City Pub. Co., 1930).
The Jesuits: A History, David Mitchell, (London: Macdonald Futura Publishers, 1980).
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Jesuitgeneralens tridentinska möte, 1545-1563 # 3-1 
Motreformationens ryggrad, tridentinska mötet, dominerades av Diego Laynez, jude 
till rasen och bestämd att bli den andre jesuitgeneralen (1558-1565), under vilken 
reformatorernas bibliska läror med spridning över hela Europa absolut fördömdes, 
även samvets-, yttrande-och tryckfriheten. De protestantiska och kalvinska 
bibeltroende på den uppståndne, Guds sons stora och ärorika protestantiska reformation 
hade förklarats vara ”förbannade” för sin tro enhundratjugofem gånger och därför 
har miljontals förföljts och massmördats! Under de kommande århundradena skulle 
detta onda tridentinska möte i slutändan vara den utrikespolitik varje nation och varje 
rike förde som kommit att domineras av Satans Jesu kompani, bättre känt som Jesu 
sällskap. Några av dessa riken skulle vara det spanska riket under Filip II; det 
brittiska riket under kung George III till närvarande tid; det vatikanska riket under 
påve Pius VII till närvarande tid; det franska riket under Napoleon III; ”det heliga 
romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation under president Theodore 
”Rex” Roosevelt till närvarande tid; det ryska riket under Lenin till närvarande tid; 
det nazistiska tredje riket under Adolf Hitler, senare transplanterat till Pentagon och 
USA:s militärindustriella komplex via jesuitrådgivne påve Pius XII och hans 
”vatikanska råttlinjer;” och det frimureriska islamiska internationella terroristriket 
under ordens CIA-kontrollerade saudiske prins, Osama bin Laden. 
The Power and Secret of the Jesuits, Rene Fulop-Miller, (New York: Garden City Publishing Co., 1930). 
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Kapitel 2 

Jesuiterna   – 1572   

Bartolomeimassakern 
Mordet på amiral Gaspard de Coligny 

”Påven kan döda med ett enda ord; för efter att ha fått rätt att göra betesmark 
åt fåren, har han inte fått rätt att skära halsen av vargar?” {1} 

Emmanuel Sa, 1596 
Portugisisk jesuit 
Aphorisms 

”En man som har bannlysts av påven kan dödas var som helst, som [jesuiterna 
Antonio] Escobar och Deaux lär, eftersom påven har en indirekt jurisdiktion över 
hela jorden, även i världsliga saker . . . som [jesuiten Francisco] Suarez visar mot 
kungen av England.” {2} [Kursivering tillagd] 

Herman Busembaum, 1757 
Tysk jesuit 
Theologia Moralis 

”S:t Bartolomeus mördare, inkvisitorerna och jesuiterna är monster som framkallats 
av ondskefulla fantasier, de är naturligt allierade med mörkrets och dödens anda . . . 
”[Det är högst avslöjande att minnas att ordens politiska massmord som kallas ”de 
långa knivarnas natt” och som genomfördes av Hitlers jesuitkontrollerade SS 1934 
– vars mord ledde till utrensningen av den högst ökände homosexuelle, Ernst Röhm 
(som hade hånat Hitlers konkordat och förolämpat påvedömet), tillsammans med 
hans ledande nazistiska SA:s (stormavvdelning) ”brunskjortor” – också blev 
omnämnt av frimureriske jesuitiske coadjutor Adolf Hitler själv som 
”Bartolomeimassakern.”] {3} [Kursivering tillagd] 

Edwin A. Sherman, 1883 
Amerikansk 33:e gradens frimurare 
Vän till vår hjälte, protestantiske ex-präst 
   och frimurare, Charles Chiniquy 
The Engineer Corps of Hell 
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”Det är under inspiration av denna djävulska lagstiftning i Rom, som 75 000 
protestanter massakrerades, under Bartolomeinatten och följande natt.” {4} 

Charles Chiniquy, 1886 
Amerikansk protestantisk ex-präst 
Fifty Years In the Church of Rome 

I Frankrike fick protestanterna, som kallades ”hugenotter,” rikedom och politisk 
makt. Amiral Gaspard de Coligny var deras ledare. Jesuiterna, med denna varghona, 
Katarina av Medici, Frankrikes drottningregent, planerade att krossa dem. Den 24 augusti 
1572 började det mordiska raseriet. Amiral Coligny gjorde tappert motstånd mot sina 
mördare, men utan resultat. Han mördades och hans huvud skickades som trofé till 
kardinalen av Lorraine som hade utbildats, eller snarare hjärntvättats av jesuiterna i 
Flandern. Sjuttiofemtusen protestanter slaktades med berått mod i enlighet med dess tidigare 
och nuvarande kanoniska rätt. Rom firade, präglade ett mynt till åminnelse av den ”stora 
segern” och sjöng sina ”Te Deums.” Om detta fruktansvärda folkmord kan vi läsa av 
protestantiske R. W. Thompson: 

”Det finns ingen intelligent läsare av fransk historia som inte är förtrogen med de 
åtgärder som vidtagits av denna förrädiska drottningregent [Katarina av Medici] efter 
att jesuiterna släppts in i Paris, för att få till stånd den fruktansvärda 
Bartolomeimassakern – en händelse så tätt förbunden med andra, till vilka de utan 
tvekan var upphovsmännen, att man måste blunda för att inte se de bevis som pekar 
på deras medverkan i denna ökända uppgörelse. De behövde dessa blodiga insatser 
för att ge dem herraväldet över Frankrike; även om de sedan dess mer än en gång har 
blivit utvisade i onåd från fransk mark, har de återvänt om och om igen för att plåga 
hennes folk, som fortfarande fortsätter att inse, under deras [tredje] republik, hur de 
oupphörligt arbetar för att helt störta varje form av folklig regering.” {5} [Kursivering 
tillagd] 

Käre sanningssökare, ser du hur en kardinal som arbetar tillsammans med jesuiterna 
kan vara inblandad i mordet på en stark politisk ledare? 

Som vi skall se, var 1963 en kardinal som arbetade tillsammans med jesuiterna 
inblandad i mordet på en amerikansk politisk ledare. Den kardinalen var Francis Spellman, 
som hade en särskild salong (rum nummer tre) på det jesuitiska novitiatet i S:t Isaac 
Jogues i Wernersville, Pennsylvania. (Jesuit Isaac Jogues utmärkte sig som ”missionär” 
bland de infödda amerikanska huronerna. För att ha understött i att beväpna dessa 
infödingar, blev han hatad av de anti-jesuitiska irokeserna och mohikanerna. Mohikanerna 
dödade i slutändan Jogues, med tomahawk för att vara en trollkarl. {6}) Den politiske ledaren 
var vår president John Fitzgerald Kennedy (JFK), sårad hemma hos sina vänner. 
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Ordens Bartolomeimassaker, 24 augusti 1572 # 3-2 
Föregångare till ordens återkallande av nantesiska ediktet, 1685 

Francis Borgia, den tredje ordensgeneralen (1565-1572), som i hemlighet hade samrått 
med Frankrikes regenter, gjorde upp planen för detta massmord på de rättfärdiga 
franska hugenottiska protestantiska kalvinisterna inklusive deras store ledare, amiral 
Gaspard de Coligny. Påve Pius V, tidigare ”broder Michael” inkvisitorn, uppmanade 
både drottningregent Katarina av Medici och hennes son, kung Karl IX, ”. . . att 
straffa kättarna så strängt som möjligt, och att på så sätt rättvist hämnas inte bara 
deras egna fel, utan Gud allsmäktigs, att fortsätta och krossa resterna av fienden, och 
helt riva upp inte bara rötterna av en så stor ondska, och som hade samlat på sig 
mycket styrka, utan också rötternas själva fibrer . . . Under inga omständigheter, och 
på inga villkor, borde Guds fiender skonas.” Med klämtandet av en kyrkaklocka en 
tidig morgon, släpptes mördarna lösa. Detta avskyvärda massmord, vilket resulterade 
i över 75 000 döda män, kvinnor och barn, gjordes i lydnad till den blodiga jesuiteden 
och ordens onda tridentinska möte, som än i dag bekräftas av det listiga Andra 
vatikankonciliet och varken har förkastats eller förnekats av varken den svarte påven 
eller den påvlige caesaren. 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XIII, s. 253. 
The Counter-Reformation in Europe, Arthur Robert Pennington, (London: Elliot Stock, 1899) s. 162. 
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Kardinalen av Lorraine, 1572 # 3-3 
Emottar amiral Gaspard de Colignys huvud 

Hugenotterna hade varit framgångsrika i tre inbördeskrig mot sin monark i 
Frankrike, Karl IX, som lydde under sin drottningmoder, Katarina av Medici. De 
hade fått religiös frihet med freden i S:t Germain och Coligny sökte stödja 
Lågländerna i deras kalvinska uppror mot Spanien. Under den svarte påvens vakande 
öga gillrades en fälla för att locka alla protestanterna till ett kungligt bröllop i Paris. 
Efter festen, tidigt på morgonen, med vita kors på sina hattar, dödade påvens 
jesuitledda vatikanska mördare först den store amiral Coligny i hans sovrum, sedan 
han bjudit högst ädelt och beslutsamt motstånd. Efter den brutala och demoniska 
massakern på 75 000 protestantiska hugenotter, skickade de Medicis hans huvud som 
trofé till ovan porträtterade jesuitutbildade kardinal Lorraine. 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XIII s. 255. 
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Kapitel 3 

Jesuiterna   – 1568-1648   

Invasionen av Nederländerna 
Mordet på Vilhelm I av Oranien 

”Sekulära makter på alla nivåer och grader [som kontrollerar nationers regeringar] 
skall varnas, förmås, och, vid behov, tvingas genom kyrklig kritik, att svära att de 
kommer att anstränga sig till det yttersta för att försvara tron, och utrota alla kättare 
som utpekas av kyrkan, som kan finnas i deras områden.” {1} [Kursivering tillagd] 

Innocentius III, 1215 
Den mörka tidens Antikrist 
Fjärde Laterankonciliet

”. . . det främsta syftet med alla våra ansträngningar borde vara att skaffa oss 
förtroende och stöd hos furstar och män på betydande platser, på det att ingen 
skulle våga bjuda oss motstånd, utan tvärtom, att alla bör bli våra underlydande 
[vilket är det rådande läget i de historiskt sett vita protestantiska nationerna 
Nederländerna, Storbritannien och Förenta staterna].” {2} [Kursivering tillagd] 

Ignatius Loyola, 1545 
Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556 
Secret Instructions of the Jesuits 

”. . . Vilhelm den fåordige [den tyste] sköts till döds av en annan jesuitisk mördare, 
som kallades Girard [Gerard], för att ha brutit påvens ok [den politiska, världsliga 
makten]. Kyrkan i Rom är absolut densamma i dag som hon var då; hon tror och lär i 
dag, liksom då, att hon har rätt och att det är hennes plikt att med döden straffa varje 
kättare som står i hennes väg som ett hinder för hennes planer [precis som hon 
mördade president John F. Kennedy 1963 för att öppet vägra att underordna sig 
påve Paulus VI:s världsliga makt].” {3} [Kursivering tillagd] 

Charles Chiniquy, 1886 
Amerikansk protestantisk ex-präst 
Lågstående frimurare 
   Abraham Lincolns försvarare 
Fifty Years In the Church of Rome 
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”Bibeln säger oss att [’Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp
på korset. Där stod’ att] orden som placerades på Kristi kors löd: 

’JESUS FRÅN NASARET, JUDARNAS KONUNG.’ 
– Johannes 19:19 

Men på det romersk-katolska krucifixet, lyder de: 

I. N. R. I. 

Websters ordlista [för högskolan] uppger att I. N. R. I. betyder: 

I  ESUS   N  AZARENUS   R  EX   I  UDAEORUM   

Men i jesuiternas extrema ed, har det en speciell betydelse. 
I. N. R. I. betyder: 

I  USTUM   N  ECARE   R  EGES   I  MPIOS   

Översätt till engelska betyder I. N. R. I . . . 

’Det är rätt att utrota och förinta ogudaktiga eller kätterska 
kungar, regeringar eller härskare.’ 

[Alla jesuitiska ”moralteologer,” inklusive Robert Bellarmine, Martin Becan, Juan 
Mariana, Francisco Suárez, Francisco Tolet, Edmund Pirot, Antonio Escobar, 
Emmanuel Sa, Herman Busembaum, Claudio Lacroix, Horatio Turcelino, Martin 
Antoine del Rio, Robert Person, Luis Molina, Alphonse Salmeron, John Aqua 
Pontanus, Gregory de Valence, Charles Scribami, Jean Azor, Jaques Gretzer, Jacques 
Keller (författare till Tyrannicidium), Gabriel Vasquez, Jean Lorin, Leonard Lessius, 
Adam Tanner, Jaques Tyrin, Joseph Jouvenci, och Montauzan lär kungamord. För att  
”lära den avskyvärda doktrinen om mord” på ”medborgare och furstar,” slet bödeln 
offentligt sönder och brände, den 29 december 1761, alla verk av ovanstående jesuiter på 
foten till trappan, mttemot den stora entrédörren, i parlamentpalatset, Rennes, Frankrike. 
{4}] 

Jesu korsfästelse ger förlåtelse och liv, men   krucifixet   är en jesuitisk symbol för   
hämnd och död.” {5} [Kursivering tillagd] 

Alberto Rivera, 1981 
Spansk amerikansk ex-jesuit 
Double-Cross 
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”Som det är uppenbart för alla att en furste är insatt av Gud för att vara härskare över 
ett folk [Romarbrevet 13:1-5], för att försvara dem från förtryck och våld som herden 
sina får; och emedan Gud inte skapade folket till slavar åt dess furste, för att lyda 
hans befallningar, vare sig rätt eller fel, utan snarare fursten av hänsyn till 
undersåtarna (utan vilken han inte kunde vara furste), för att regera över dem rättvist 
[Jesaja 11:4], för att älska och stödja dem som en far sina barn eller en herde sin 
flock, och för att även vid fara för livet försvara och bevara dem 
[Johannesevangeliet 10:11-15]. Och när han inte beter sig på så sätt, utan tvärtom, 
förtrycker dem, söker möjligheter att göra intrång på deras urgamla seder och 
privilegier, kräver slavisk efterlevnad av dem, då är han inte längre en furste, utan en 
tyrann, och undersåtarna skall inte betrakta honom på något annat sätt. Och särskilt 
när detta görs medvetet, utan att auktoriseras av staterna, kan de inte bara underkänna 
hans myndighet, utan juridiskt gå vidare med valet av en annan furste för sitt försvar. 
Detta är den enda metod som återstår för undersåtar vars ödmjuka framställningar 
och invändningar aldrig skulle kunna mildra deras furste eller avråda honom från 
hans tyranniska förfarande; och det är det naturens lag [skapelsens principer] 
föreskriver [Första Korintierbrevet 11:14] för frihetens försvar, vilket man bör 
överlämna till eftervärlden, även vid fara för våra liv. Och detta har vi sett utföras 
ofta i flera länder [protestantiska Tyskland och England] vid liknande tillfällen, varav 
det finns ökända fall, och mer rättfärdigade i vårt land, som uttrycks i den ed som 
fursten avlägger vid sitt tillträde till regeringen; . . . som han svär att upprätthålla, 
som, om fursten bryter mot, han inte längre är regent. . . . 

Nu hände det sig alltså att kungen av Spanien [Filip II] . . . snarare lyssnade till rådet 
av dessa [jesuitiska] spanjorer omkring honom, som hade fattat ett hemligt hat till 
detta [protestantiska] land och till dess frihet, . . . att underkuva Lågländerna en 
andra gång, och att göra sig absolut (med vilket de menar att tyrannisera efter behag), 
än att regera i enlighet med de   restriktioner   han hade accepterat  , och vid sitt tillträde 
svurit att följa. . . . kungen av Spanien, som följde dessa onda rådgivare, försökte på 
alla sätt att nedbringa detta land (beröva det på dess urgamla privilegier) till slaveri, 
under [utländska romersk-katolska] spanjorers regering . . . och styra det despotiskt 
efter behag . . . (vilket visar hur liten hänsyn han tog till sitt folk, så motsatt till den 
tjänst som en god furste är skyldig sina undersåtar), skickade hertigen av Alva med 
en mäktig armé för att förtrycka detta land, som, för sina omänskliga grymheter, ses 
som en av dess största fiender, tillsammans med [jesuitiska] rådgivare också som han 
själv. . . . [Hertigen av Alva] . . . skickade bud efter den ledande adeln i kungens 
namn, under förevändning av att ta deras råd . . . och de som trodde hans brev 
greps . . . och åtalades som brottslingar inför honom som inte hade någon rätt . . . och 
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slutligen, utan att lyssna på deras försvar . . . dömde dem till döden, som verkställdes 
offentligt och vanärande [precis som ordens ordförande Mao gjorde]. De andra . . . 
bosatta i utlandet, förklarades vara fredlösa, och fick sina fastigheter konfiskerade, så 
att de fattiga undersåtarna inte skulle kunna få någon användning för sina fästningar 
eller få någon hjälp av furstarna i försvaret av sin frihet mot påvens våld; . . . 

Alla dessa betraktelser ger oss mer än tillräckliga skäl att förneka kungen av Spanien, 
och söka någon annan mäktig och mer nådig furste att ta oss under sitt beskydd; och 
framför allt som dessa länder under dessa tjugo år har varit överlämnade åt störningar 
och förtryck av deras kung, då invånarna inte behandlades som undersåtar, utan 
fiender, förslavade med våld av sina egna styresmän. . . . Slutligen fann vi av 
erfarenhet att ingenting kunde erhållas av kungen genom böner och fördrag, som han 
senare utnyttjade för att splittra och försvaga provinserna, så att han lättare noggrant 
kunde utföra sina [konspiratoriska] planer, genom att undertrycka dem en efter en, 
vilket i efterhand tydligt framgått av vissa uttalanden och förbud som publicerades på 
kungens order, enligt vilka vi och alla officerare i Förenta provinserna med alla 
våra vänner förklaras vara rebeller [som de konfedererade sydstaterna blev], och som 
sådana, ha förverkat våra liv och gods. Alltså kan han, genom att göra oss 
motbjudande för alla, avbryta vår handel, även försänka oss i förtvivlan, och erbjuda 
en stor summa till någon som skulle mörda fursten av Orleans. 

Så har vi utan hopp om försoning, och utan att hitta någon annan lösning, enats om 
att i överensstämmelse   med naturens lag för vårt eget försvar  , och för att behålla 
våra landsmäns, fruars, och barns, och senare efterkommandes rättigheter, privilegier 
och friheter från att förslavas av spanjorerna, varit tvungna att avsäga oss trohet till 
kungen av Spanien, och använda sådana metoder som förefaller oss mest ägnade för 
att säkerställa våra gamla friheter och privilegier. 

Låt var och en genom dessa anföranden veta, att vi, efter att ha bragts till det yttersta, 
som ovan nämnts, enhälligt och medvetet har förklarat, och genom dessa anföranden 
förklarar, att kungen av Spanien har förverkat, ipso jure, all ärftlig rätt till suveränitet 
över dessa länder, och är fast beslutna att hädanefter inte erkänna hans överhöghet 
eller jurisdiktion, eller någon av hans handlingar med anknytning till Lågländernas 
områden, och inte heller använda oss av hans namn som furste, eller finna oss i att 
andra gör det.” {6} [Kursivering tillagd] 

J. De Asseliers, 1581 
Förenta provinsernas statsgeneral 
Holländska oavhängighetsförklaringen 
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Nederländerna som även kallades ”Lågländerna” började anamma de bibliska 
nådeläror som lärdes av reformatorerna, särskilt John Calvin. Tusentals holländare tog 
emot Kristus som evangeliet blev predikat på öppna platser. Resultatet blev att Rom 
började förlora sin politiska makt. För att stoppa denna den uppståndne, Guds sons rörelse, 
förmådde Djävulen och hans jesuiter Filip II att offra sin ende son till inkvisitionen, furst 
Don Carlos (som hade visat mildhet och partiskhet mot holländska protestanter), och att 
åter införa ediktet av 1550, som delvis löd: 

”Ingen skall trycka, skriva, kopiera, inneha, dölja, sälja, köpa eller ge i kyrkor, gator 
eller på andra platser, någon bok eller skrift författad av Martin Luther, John 
Calvin, eller andra av den heliga kyrkan förkastade kättare . . . eller i sitt hus hålla 
olagliga sammankomster . . . Dessutom har vi förbjudit alla lekmän att samtala eller 
tvista om de Heliga skrifterna, öppet eller i hemlighet, eller att läsa, lära och 
förklara skrifterna . . . eller att predika i hemlighet eller öppet . . . med risk för . . . att 
straffas på följande sätt. Att en sådan . . . skall avrättas, nämligen: män med svärd och 
att kvinnor skall begravas levande,   om inte   de framhärdar i sina fel,   om   de   
framhärdar i dem, då skall de avrättas med eld, all deras egendom skall i båda fallen 
konfiskeras av kronan.” {7} [Kursivering tillagd] 

För att driva igenom detta ”lagstiftade ofog” sände Filip tiotusen spanska trupper 
under ledning av hertigen av Alva. Hertigen, styrd av jesuiterna, inrättade en ond domstol 
som kallades ”Blodsrådet.” Tusentals omkom till glädje för kardinal Granvelle och 
inkvisitor Titelmann. Om denna fruktansvärda tid läser vi: 

”Under senare hälften av1500-talet ockuperade de spanska arméerna Holland och 
Flandern och det bländande skenet från inkvisitionens autodaféer lyste upp de stora 
och små städernas marknadsplatser. Efter en lång vaka i bön, hade den tyste mannen 
med de grymma ögonen i Escorial [Filip II av Madrid, Spanien] förordnat 
utrotningen av den nya religionen i Nederländerna. Under mindre än ett decennium 
omkom genom hans vilja i tortyrkammare, på galgen och på bålet 
tvåhundrafemtiotusen män och kvinnor av det holländska släktet. Adelsmän och 
borgare, gamla och unga, rika och fattiga, alla släpades från sina hem, ofta efter 
hemlig angivelse, för att möta storinkvisitorn – munken Titelmann – och hans 
medhjälpare, som inte hade något förbarmande.” {8} [Kursivering tillagd]

Men de holländska protestanterna skulle inte låta sig erövras. De hade en stor ledare. 
Hans namn var Vilhelm I av Oranien, med tillnamnet ”den tyste.” Han hade uppfostrats i 
Karl V:s, den ”tyskromerske kejsarens” hov och var lämplig att leda ett folk till politisk 
frihet. Han förde krig från havet med befäl över den tidens tappraste soldater. John Lothrop 
Motley, en av reformationens störste historiker som har författat The Dutch Republic och 
The United Netherlands, skriver: 
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”Ärrade, stympade, och till och med lemlästade, i de oupphörliga konflikter deras liv 
hade genomgått, klädda med halvmånar på sina mössor, med inskriptionen ’Hellre 
turkisk än papistisk’, kända vida omkring, lika mycket för sin våldsamhet som för sin 
nautiska kompetens, var åsynen av dessa vildaste av ’sjökapare’ både excentrisk och 
underbar. De var kända för att aldrig visa eller acceptera någon pardon, för de gick 
bara ut i   dödlig   kamp  , och hade svurit att skona varken ädel eller enkel, varken kung, 
kejsare, eller påve, om de skulle komma i deras våld.” {9} [Kursivering tillagd] 

Sjökaparna var alltid inbegripna i strid med sin spanske fiende och om de såg att kampen 
var förlorad samlades de, intog högtidligen Herrens nattvard och avlossade sedan magasinet, 
för att förpassa sig själva och fienden till evigheten. 

Denne Vilhelm I av Oranien blev religionsfrihetens fader och mycket älskad av sitt 
folk. Han tvingade inte anabaptisterna att gå i krig, eftersom de var icke-motståndare. Han 
gav de europeiska judarna religionsfrihet, så mycket att de flyttade till Amsterdam, som de 
kallade det ”det nya Jerusalem.” (Rembrandt målade några av sina största porträtt med 
hjälp av Amsterdams judar för att illustrera bibliska karaktärer.) Vilhelm frambringade i 
slutändan i sin sjutton år gamle son, prins Morits, en man som blev sin tids störste soldat. 
Morits bidrog till den slutliga segern 1648 efter åttio år av krig med det spanska riket under 
ledning av jesuiterna och deras verktyg, Filip II och hans son, Filip III. 

Självklart, hatade jesuiterna Vilhelm av Oranien. De kidnappade hans äldste son som 
sedan uppfostrades till romersk-katolik, och den förtvivlade fadern skulle aldrig se honom 
igen. Efter flera försök att mörda William, lyckades de slutligen en tråkig dag 1584. Deras 
verktyg var Balthazar Gerard, som användes för att infria den dödsinspirerande 
jesuiteden. Sedan han skjutit den holländska republikens fader tre gånger med en pistol, 
försökte Gerard fly men tillfångatogs och avrättades sedan brutalt. Som giftet från rundorna 
jagade genom hans ådror, var Vilhelms sista ord: 

”O min Gud, ha förbarmande med detta arma folk.” {10} 

Som Coligny, dog Vilhelm I av Oranien, den religiösa och politiska frihetens fader, 
genom förmedling av en jesuitisk lönnmördare som uppfyllde kompaniets blodiga ed en 
gång till: 

”Jag skall . . . börja och föra obevekliga krig . . . mot alla kättare . . . att utrota dem 
från hela jordens yta; . . . Att jag, när sådant inte kan göras öppet, i hemlighet skall 
använda . . . blykulan . . .” {11} [Kursivering tillagd] 

Kan det vara så att också amerikanska presidenter har mördats av jesuitiska mördare? Som 
vi skall se, har det har funnits många, av vilka den senaste är John F. Kennedy. 
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Vilhelm I ”den tyste,” prins av Oranien, 1533-1584 # 3-4 
Den holländska republikens fader, 1579-1584 

Denne vite, reformerte protestantiske, bibeltroende gudsman är fader till all 
kvarvarande religiös och politisk frihet i världen i dag. I ledningen för sina orädda 
soldater, befriade Vilhelm staden Leyden från dess fyra månader långa belägring av 
den brutala spanska armén. Nedbrutna och utsvultna, kom dess kära människor in i 
sin kyrka och samtidigt som de sjöng en tacksägelsehymn till herren Jesu Kristi Gud 
och fader, bröt alla samman och grät som barn. Prinsen fortsatte med att bryta påvens 
världsliga makt över Nederländerna. Han beskyddade anabaptisterna och 
mennoniterna som vägrade att gripa till ”rättvisans svärd” mot Filip II:s arméer, och 
gav fristad åt de förföljda judarna i Europa. Men han dödades av en lönnmördare som 
hade skickats av jesuiterna – Balthazar Gerard – i lydnad till den blodiga jesuiteden. 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XIII s. 310. 
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Inkvisitionsdomstolen i Holland # 3-5 
1500-talets stora fasa 

Den åtalade greps på natten, torterades underjordiskt och överlämnas, efter 
bekännelsen, till ”den världsliga armen” för att brännas. Staten var helt underordnad 
påvedömet. Under århundradenas lopp försvann sextioåtta miljoner under denna fasa 
enligt artonhundratalsförfattaren Joseph F. Berg, något som senare bekräftats av den 
modige, avlidne ex-jesuiten Alberto Rivera. För att vilseleda nationerna avskaffades 
den formellt 1834, men den fortsatte i hemlighet, och senare öppet, under andra 
vilseledande namn. Under 1900-talet har jesuiterna genomfört sin inkvisition under 
nazismens, fascismens, kommunismens och nu den islamiska terrorismens namn med 
sina inkvisitorer, Adolf Hitler, Francisco Franco, Josef Stalin och nu Osama bin Laden. 
I dag kommenderar den svarte påven sin inkvisitionsdomstol, som döptes om 1965 till 
”den heliga kongregationen för trosläran,” genom sitt internationella 
underrättelsesamfund lett av påvliga riddare, inklusive Scull and Bones-man George 
W. Bush. 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XIII s. 297. 
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Kapitel 4 

Jesuiterna   – 1588   

Invasionsförsöket av England 
Mordförsöket på drottning Elisabet I 
”William Shakespeare” 

”I mitt brev talas om etthundrasju skepp.
I mitt etthundrafyrtio.

Mitt tvåhundra –
men fastän siffrorna är något skilda,
som ofta sker när samma händelse
bedöms av flera, talar alla dock om

en turkisk flotta på väg mot Cypern.” {1} 

Edward de Vere, 1590 
17:e greven av Oxford 
   Alias ”William Shakespeare” 
Othello, akt I, scen III 

”Tyrannen [han som inte upprätthåller påvens styre] är olaglig, och varje människa 
av folket har rätt att döda honom.” {2} 

Emmanuel Sa, 1596 
Portugisisk jesuit 
Aphorisms

”Jesuiterna finns i alla protestantiska länder under namnet missionärer, i prästdräkt, 
och . . . de finns där under andra namn. . . . Ta England till exempel där de inte 
juridiskt finns [sedan 1829 fram till att de på nytt släpptes in 1902 av kung Edvard 
VII], ändå har de inte givit upp detta land, och jag försäkrar er om att de är fler i 
England än i Italien, och detta eftersom alla de engelska, skotska och irländska 
prästerna är jesuiternas elever [som president John F. Kennedys mördare, Francis 
kardinal Spellman var], . . . Det finns jesuiter i parlamentet, bland de anglikanska 
prästerna, bland biskoparna, och kanske också i ännu högre kretsar [rådgivare åt  
drottning Viktoria] . . .” {3} 

Luigi Desanctis, 1852 
Officiell censor vid inkvisitionen
Popery, Puseyism, and Jesuitism 
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”Trots hav och öknar, svält och pest, spioner och straffrättslig lagstiftning, 
fängelsehålor och sträckbänkar, galgar och styckbänkar, fanns jesuiterna under varje 
förklädnad, och i alla länder; forskare, läkare, säljare, tjänstemän . . . för att smida 
ränker mot avfälliga kungars troner och liv, för att sprida elaka rykten, för att 
förorsaka våldsamheter, för att hetsa till inbördeskrig, för att beväpna lönnmördarens 
hand . . . härskarens rätt att regera människorna dåligt [som beskrivs i romersk-
katolske Niccolò Machiavellis Fursten], den rätt som var och en av folket har att stöta 
sin kniv i hjärtat på en ond härskare, blev inpräntat av samme man, i den mån som 
han riktade sig till Filips undersåte eller till Elisabets undersåte . . .” {4} 

Thomas Babington Macaulay, 1848 
Engelsk lord, protestantisk historiker 
Essays 

”Då däremot den påvliga politikens utveckling, som länge satts i rörelse av på 
varandra följande påvars ständiga råd, fick fastare förankring, och slutligen på vissa 
platser med svårigheter, på andra ännu aldrig, utplånades. För detta vi kan kalla 
jesuiternas svarta intriger till vittne . . . Denna plan på påvlig makt var så listigt 
uttänkt, och så outtröttligt eftersträvad genom hovets i Rom oförtrutna politik under 
en lång rad tidsåldrar . . . den polerades och förbättrades genom de förende 
strävandena av en samling män som tagit i anspråk all lärdom i Europa i århundrade 
efter århundrade, och genomfördes fast och beslutsamt av personer som var bäst 
ägnade åt att upprätta tyranni och despotism, som de inpräglats med en bigott 
entusiasm, . . . utan samband med sina medundersåtar och fullständigt likgiltiga inför 
vad som kunde ankomma den eftervärld med vilken de inte hade något vinnande 
förhållande: ändå gick den upp i rök när folkets ögon blev litet upplysta, och de ställt 
upp med kraft för att motsätta sig den.” {5} [Kursivering tillagd] 

Sir William Blackstone, 1770 
Englands störste jurist 
Commentaries on the 
   Laws of England

”Det finns bara en högsta auktoritet i världen, och det är [den romerske] 
påven. . . . Påven kan göra en sak över all rätt, och mot all rätt, och utan all 
rätt . . . eftersom han är domare över alla och i stället för Gud på jorden.” {6} 

[Kursivering tillagd] 

Flera jesuitiska myndigheter, 1685 
Varning till kung Karl II 
The Jesuits’ Catechism
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”Det fanns inte någon förklädnad de [jesuiterna] inte kunde anlägga, och därför fanns 
det ingen plats till vilken de inte kunde tränga in. De kunde träda in ohörda i 
monarkens kabinett, eller statsmannens generalförsamling. De kunde sitta osedda i 
universitetssenaten eller allmänna sammankomster, och utan att misstänktas blanda 
sig i överläggningar och debatter. Det fanns inte något språk de inte kunde tala, och 
ingen tro de inte kunde bekänna sig till [inklusive judendom och islam], och därmed 
fanns det inga människor bland vilka de inte kunde vistas [inklusive judar och 
araber], och ingen kyrka [synagoga eller moské] vars medlemskap de inte kunde 
komma in i och vars funktioner de inte kunde fullgöra. De kunde förbanna påven 
med lutheranen, och svära det högtidliga förbundet med covenantanhängaren.” {7} 

[Kursivering tillagd] 

James A. Wylie, 1878 
Skotsk protestantisk historiker 
History of Protestantism: The Jesuits 

Reformationen frodades i England. Drottning Elisabet I, ”en drottning ut i 
fingerspetsarna” som talade sex språk förutom sitt eget, tillät de reformerta lärorna i Bibeln 
att öppet predikas. Från hennes rike, förvisade hon först orden 1579. Naturligtvis hatade 
jesuiterna henne, kallade henne en oäkting, förnekade hennes rätt till tronen och försökte att 
mörda henne flera gånger. Även om Ridolfikomplotten (1571), Throgmartonkomplotten 
(1583) och Babingtonsammansvärjningen (1586) misslyckandes, anstiftades de av 
jesuitgeneralens soldater som försöke att lägga England under påvens jordiska, politiska 
styre – ”Kristi ställföreträdares” världsliga makt. 

Under tiden kontrollerade jesuiterna Spanien. Filip II var den kung genom vilken de 
försökte krossa reformationen i Nederländerna och i England. (Filip II hade njutit av 
avrättningen av sin kusin Dona Isabella som, inför en fingerad inkvisitorisk domstol, 
bekände Kristus som sin herre och frälsare.) Därför planerade jesuiterna att, med Filips 
militärmakt, ”utplåna” Englands protestanter och drottningen med ett stort slag. De skulle 
invadera med tusentals spanska soldater transporterade på en stor skara fartyg – den 
oövervinneliga spanska armadan – vars uppbyggnad hade finansierats av Roms påvlige 
caesar för två miljoner kronor! Som de gav sig av 1588, med garanti om en marin 
överlägsenhet och slutlig seger, drev jesuiterna sina 30 000 angripare ombord på 130 fartyg 
till det kätterska England. Men den uppståndne, Guds son valde att ingripa. Efter fem 
desperata dagars sjöslag med både Howards och Drakes blott 80 fartyg utan mat och 
ammunition, läser vi: 

”En mäktig storm – en storm, som för att använda Stradas kraftfulla uttryck ’skakade 
himmel och jord’ – äntligen avgjorde striden, och befriade England från minsta 
farhåga för ett möte, och nytt angrepp, från armadans spridda fartyg . . . Men vindar 
och vågor kämpade kraftfullt för England, och medan inte så mycket som en enda av 
våra båtar 

Jesuiterna – 1588



Kapitel 4                                                                                                                 189

gick förlorade, törnade många av Spaniens ståtligaste fartyg [63] mot Irlands och 
Skottlands kuster [37 försvann spårlöst], medan deras besättningar eländigt omkom 
[20 000].” {8} 

Faktum är att den engelske adelsmannen och verklige författaren till Othello glatt 
skrev: 

”Nyheter, herrar! Detta krig är slut:
den vilda stormen har så tuktat turken

att turkens planer haltar. Från ett skepp,
ett från Venedig, sågs hur större delen

av deras flotta slogs i spillror.” {9} 

Kapten Thomas Fenner, med befäl över drottningens fartyg Nonpareil, förklarade: 

”DEN MÄKTIGE ISRAELS GUD STRÄCKE 
BLOTT UT SITT FINGER MOT DEM.” {10} 

Med Englands seger i handen på den ”som även vindarna och havet lyder” blev 
biskop John Fishers listigt uttänkta planer, som fulländats av jesuiterna, att krossa 
”kättarna” i England sedan 1533 omintetgjorda. Elisabet och det engelska folket tackade 
Gud för att ha skänkt en så kraftfull befrielse som svar på deras böner. Kanik Pennington 
ger oss sin vettiga slutsats med följande ord: 

”Vi måste se på dessa händelser som ingripandet av   himlens allsmäktige konung  . Vi 
vet att det finns en gemensam övertygelse om att stormen, oberoende av någon annan 
orsak, ligger till grund för krossandet av armadan, som felaktigt kallats 
oövervinnelig, men vi måste komma ihåg att den aldrig skulle ha sjunkit under de 
kokande svallvågorna om den engelska flottans ledande ande, sir Francis Drake, 
inte först hade besegrat den genom sin överlägsna skicklighet för om Grevelingen 
och sedan drivit den, förlamad som det var, till stormområdet. På resultatet av 
åtgärderna för om Grevelingen berodde Englands andliga och världsliga öde. Men 
även om vi kan anta att den spanska armadans förintelse berodde endast på stormen, 
bör vi ändå ha möjlighet att i dess krossande spåra Guds medverkan. Vi frågar: ’Skall 
det finnas ont liksom gott i en stad, och herren inte har gjort det?’ Vi säger att ’eld 
och hagel, snö och dimma, vind och storm, uppfyller hans ord.’ 

Vi måste protestera mot den raffinerade avgudadyrkan som består i att glömma den 
stora första orsaken   till alla ting, och att tillskriva verkan av andra orsaker till de   
händelser som har härhört från det direkta ingripandet av Guds försyn. . . . Vi måste 
erkänna att denna stora förintelse berodde på honom som vi därför påminns om att 
psalmisterna kallar ’herren mäktig i strid.’ Vi vet att många av spanjorerna var 
medvetna om 
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en känsla av stolthet när de såg på dessa örlogsfartyg, dessa djupets regenter, som flöt 
triumferande inför dem. De trodde i sina fåfänga hjärtan, att de efter att ha burrat upp 
sina fjädrar och lämnat sina hamnar, skulle fara triumferande över vågorna, och 
sprida förstörelse bland sina motståndares flottor. De förlitade sig på en köttslig 
rustning, och inte på herren Gud allsmäktigs rustning. 

Låt oss alltså lära oss, att Gud är ’den ende segergivaren.’ Vi måste också 
komma till denna slutsats när vi hör att den engelska flottan bestod av betydligt 
färre fartyg än den spanska flottan; att den var långt sämre än den i andra 
avseenden som har kommit till vår kännedom; och när vi också minns att den 
största tjänst som någonsin utförts av en engelsk flotta hade utförts av män vars 
löner aldrig hade betalats ut från och med tidpunkten för deras engagemang; av 
halvt utsvultna män, med sina kläder utslitna, och i trasor, av män så dåligt 
utrustade med krigsförnödenheter att de tillhandahöll, vilket vi har sett, behovet 
av ammunition med ammunition som tagits från fienden; män hos vilka 
tendensen till sjukdom var så grov att båtlass av dem bars i land på stranden vid 
Margate, och lades ned för att dö på gatorna, eftersom det inte fanns något 
ställe i staden som kunde ta emot dem. 

Låt oss då bortse från oss själva, vår egen visdom, våra egna resurser, och våra 
egna arméer, och låt oss se till honom som är ’en sköld för dem som litar på 
honom.’ Låt oss lära oss att vara beroende av honom utan vars välsignelse över 
våra krigare den starkaste arm skall falla förlamad och maktlös, och det 
ståndaktigaste hjärta skall bäva. Låt oss tillskriva segern till honom som med 
andan i sin mun kan krossa den mäktigaste arméstyrka som någonsin 
marscherat under denna världens potentaters fana, och förödmjuka den 
stoltaste flotta som någonsin plöjt havets vatten. 

Invasionsförsöket av England var en högst betydelsefull kris i världens historia. Om 
det hade varit framgångsrikt, skulle Englands makt och politik med all mänsklig 
sannolikhet ha använts för att främja papalismens utveckling i hela världen. 
Resultatet av kampen i Nederländerna skulle inte ha förblivit oviss ett ögonblick. 
Prinsen av Oranien hade faktiskt brutit de bojor som tyrannen hade smidit för att 
förslava sina landsmän. Den tålmodiga iver med vilken han arbetade för att tjäna sitt 
land belönades, som vi sett, genom inrättandet av de Förenade provinsernas regering. 

Men om   Filip   [och jesuiterna] hade varit framgångsrika, skulle Spaniens armada och 
outtömda resurser, som ökat dem som vunnits genom 
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erövringen av England, på en gång framgångsrikt ha använts av Filip för att vinna 
tillbaka Förenade provinserna till deras trohet mot sig själv och [det 
jesuitkontrollerade] påvedömet. Ett annat resultat skulle ha varit att han med 
framgång skulle ha blandat sig i den konflikt som Henrik av Navarra, den 
protestantiske kungen av Frankrike, utkämpade med [ordens romersk-katolska] ligas 
hela styrka, som bildats i syfte att från tronen undanta en monark som påstod sig 
regera med ärftlig rätt, även om han var villig att återvända till den romersk-katolska 
kyrkan. Vi skulle aldrig har hört talas om nantesiska ediktet, som upprättade allmän 
religiös frihet i Frankrike. Jesuiterna skulle ha varit framgångsrika, och Frankrike 
skulle absolut ha underställts påven. Trettioåriga kriget . . . skulle aldrig ha 
utkämpats, eller skulle, genom de stora resurser som ställs till romersk-katolska 
kyrkans förfogande, ha förts till en snabb avslutning. Påven skulle ha varit 
allenarådande på hela den europeiska kontinenten.” {11} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, skulle jesuiterna försöka invadera Amerika med en utländsk flotta? 
Är det bara en tillfällighet att Ryssland och Kina har de största handelsflottorna i världen? 
Kan det vara möjligt att Ryssland, Kina och eventuellt japanerna skulle tillhandahålla flottor 
åt miljoner kineser för att invadera Amerika? Varför hyrde president Bill Clinton ut den 
amerikanska marinens bas i Long Beach, Kalifornien, till röda Kina vars säkerhetstjänst 
har skötts av kompaniet genom England i decennier? Varför har stålskrot från New Yorks 
rivna WTC avsänts till Kina, vars försvarsdepartementets strategichef överste Xu Junping 
– som nyligen hoppade av till USA – har förklarat att hans agenter fört in nukleära och 
biologiska vapen under de senaste fem åren? Vår attack kommer med största säkerhet; vår 
egen regering kommer att ha svikit oss amerikaner för sista gången. Som Tyskland, kommer 
vi att tystas av den amerikanska Gestapo, Departementet för inrikes säkerhet; våra trupper 
kommer att offras under vårt tvåfrontskrig; och påvens angripare kommer att lyckas, som vi 
ondskefullt har avvikit från Guds ord.) 

Mordförsöket på drottning Elisabet I 

”Hon är det som begärs av hela världen.
Från jordens fyra hörn de kom för att kyssa
ett helgons bild, en helgonbild som andas:...
som över bäck och göl att Portia skåda.” {12} 

Edward de Vere, 1590 
17:e greven av Oxford 
   Alias ”William Shakespeare” 
Köpmannen i Venedig, akt II, scen VII 
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”Det är omöjligt att läsa elisabetansk historia utom i samband med en armé jesuiter, 
mästare i bedrägeri, svek, förräderi, infiltration, omstörtande verksamhet, mord, 
uppror, inbördeskrig och tvång, som smider ränker för påvedömets väl, och segern 
över alla påvens fiender varsomhelst i världen.” {13}

Jonas E. C. Shepherd, 1987 
Kanadensisk protestantisk historiker 
The Babington Plot 

”Det var anledningen till att jesuiterna, ända sedan reformationen, var noga med att 
skaffa sig tjänster som biktfäder åt nästan alla Europas krönta huvuden, och åt deras 
viktigaste ministrar, för med hjälp av det religiösa inflytande som de utövade på 
härskarna, kunde de kontrollera statens frågor, stifta lagar, och föra krig mot 
protestanterna, och planera och genomföra massakrer på dem som motsatte sig dem. . 
. . Också i England, under Elisabets regeringstid, gjorde de största ansträngningar för 
att störta den protestantiska regeringen genom att åstadkomma upprepade uppror, och 
genom att smida ett flertal ränker för att mörda drottningen och hennes ministrar. 

’England och Irland,’ sade lord Burleigh, ’hade gjort uppror på inrådan av påven.  
Ränker hade smidits för att mörda drottningen. Prästerna (jesuiterna) hade, på 
uppdrag av påven, smugit sig in i riket för att förleda hennes undersåtar från deras 
trohet, och hade lidit i enlighet med detta medan inga trogna katoliker hade störts.’

Igen, vid mötet i parlamentet, sade han, ’De onda (jesuiterna) var övertygade om att  
hennes liv (drottningens) var det enda aber [hinder] för att deras förtryck inte hade 
införts igen. Medan det hoppet fanns kvar, var hennes liv i fara. Inga lagar, inga 
föreningar, ingen rädsla för plågor kunde åtgärda det. Jesuiternas fördömda sekt 
övertygade mäns samveten om att sådana handlingar skulle förtjäna himlen.’ 

De engelska katolikerna var vid den tiden väl medvetna om att jesuiterna var de 
enda upphovsmännen till de oupphörliga uppviglingarna och upproren i riket, och de 
riktade en petition mot dem till påven, och igen femtio år efteråt, där de bad påven att 
’återkalla jesuiterna från England, eftersom smärtsamma erfarenheter hade visat att  
det inte fanns något sätt att till riket återställa den fred och lycka som de hade 
förvisat därifrån.’ ” {14} [Kursivering tillagd] 

”Watchman,” 1916 
Anonym engelsk kalvinist & patriot 
Rome and the War: And
   Coming Events In Britain
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”Genom löften och hemliga intriger, försökte Rom sedan förmå först Frankrike och 
sedan Spanien, att genomföra erövringen av England, medan jesuiterna samtidigt, 
både i landet och på kontinenten, skickade ut en massa plump litteratur, full av lögn 
och förtal, för att på kontinenten väcka hat mot detta land och för att underblåsa de 
brittiska katolikernas åsikter mot drottningen och hennes protestantiska ministrar, 
med förhoppningen om att dela riket mot sig självt, och genom att utgöra en stark 
part till förmån för Rom, bereda väg för erövringen av landet genom en katolsk makt. 
Froude kommentarer att jesuiterna i Frankrike och Belgien, och seminariets präst i 
Douay, ’framställde den engelska reformationen som en ohygglig produkt av lust och 
tyranni, och Cromwell, Cranmer, Burleigh, och varje stor tänkare och statsman som 
England hade producerat, framhölls som villiga redskap för Henrik VIII:s och hans 
oäkta dotters ondska, medan Elisabet själv beskrevs som världens monster vars 
grymhet överträffade både hedningens och turkens, och som den avskyvärdaste av 
prostituerade, och hennes hov som den avskyvärdaste av bordeller.’ Dessa och 
liknande plumpa förtal publicerades [och] sändes ut i England och på kontinenten för 
att väcka katolikernas hat. I detta har de hittills lyckats i sådan utsträckning att de 
framkallade uppvigling och provocerade uppror efter uppror både i landet och i 
Irland medan de, på samma gång, smidde upprepade ränker för att mörda 
drottningen. . . . 

Igen läser vi i ’Domestic MS’: ’En skrämmande tanke behärskar varje lojal 
uppfattning att dessa odjur, jesuiterna, som anser sig vara eniga, och goda [brittiska] 
undersåtar vara distraherade och tveksamma, skulle slå till mot drottningen och störta 
landet i anarki. De hävdade och lärde att det inte var annat än lagligt och meriterande 
att döda bannlysta furstar. Det paradis de skulle vinna gjorde det möjligt för dem att 
förakta döden och triumfera i plågor [som det är med muslimska terrorister i dag – 
som vägleds av frimureriska islamiska jesuitiska coadjutorer som arbetar med den 
svarte påvens CIA].’ 

Rom, även om hon misslyckades med att förmå kungen av Frankrike att föra krig 
mot England, lyckades förmå Filip [II] av Spanien, den mäktigaste monarken i 
världen på den tiden, att göra det, med resultatet att den mäktiga armadan samlades, 
bemannad av alla de modigaste och mest disciplinerade trupperna i riket, och ledd av 
Spaniens ridderskap, för att åstadkomma erövringen av England och återupprättandet 
av det påvliga väldet. Nationen, inklusive de trogna katolikerna, som påmindes om 
tidigare lidanden genom det papistiska prästerskapets grymhet, svarade ädelt på 
drottningens uppmaning att gripa till vapen, men den oro som kändes i hela landet 
var stor och djup. Trots detta fullbordades segern över armadan av till synes svaga 
och otillräckliga krafter, som dock hade stöd på ett så anmärkningsvärt sätt av 
naturens makter 
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att den framkallade anmärkningen av spanska sjömän, ’Gud kämpar mot oss.’ ” {15} 

[Kursivering tillagd] 

”Watchman,” 1916 
Anonym engelsk kalvinist & patriot 
Rome and Germany: The Plot 
   For the Downfall of Britain 

Jesuiterna försökte ständigt misskreditera ”kätterska” drottning Elisabet i hennes 
engelska undersåtars ögon. De hävdade att ”den skyldiga kvinnan i England” varken hade 
befogenhet eller rättsanspråk till tronen eftersom hon var dotter till Henrik VIII:s andra 
hustru, protestantiska Anne Boleyn. Som de hävdade att Henriks andra äktenskap var 
äktenskapsbrott, kallades Elisabet ”den oäkta drottningen” av jesuiterna. För att lägga sten 
på bördan, förmådde jesuiterna sedan påve Pius V att bannlysa henne med sin mest ökända 
bulla, Regnans in Excelsis (25 februari 1570). Formellt fördömd av Djävulens dynastiske 
”Kristi ställföreträdare,” kunde vissa romersk-katolska engelska lorder övertygas om att 
dödandet av Elisabet inte skulle vara mord utan en god handling. Kungamord var en av 
orderns levnadregler då innan förbudet och upphävandet 1773, efter återställandet 1814, och 
är så än i dag – vilket visades 1963 med det offentliga mordet på president John F. 
Kennedy. 

Därför smidde jesuiterna ränker för att störta Elisabet – många gånger. De försökte 
att göra Maria, skottarnas drottning, till Englands drottning. Men konspirationen 
misslyckades och den förrädiska Maria miste sitt liv. Försöket att sätta en jesuitkontrollerad, 
romersk-katolsk monark på Englands tron hade omintetgjorts – den här gången. Hon 
dömdes och halshöggs den 8 februari 1587, genom beslut av parlamentet. 

Andra skulle försöka ta livet av drottningen. William Parry, Anthony Babington, 
Roberto Ridolfi samt jesuiterna Edmund Campion och Robert Parsons var några av de 
många tilltänkta mördarna. Också de misslyckades alla och betalade med sina liv. Den 
uppståndne, Guds son skyddade Elisabet inte på grund av hennes personliga renhet, utan på 
grund av hennes undersåters böner och hennes välvilliga politik gentemot de engelska 
reformatorerna. 

Historien skulle visa att Elisabets regeringstid var födelsen av Englands religiösa 
frihet, medelklassen, och därmed det mäktiga protestantiska brittiska riket. Om rikets stora 
välstånd skriver ex-jesuit Andrew Steinmetz: 

”Resultaten av protestantismen främjades ärorikt och utvidgades av Elisabet – i den 
omfattande förbättringen av jordbruk – intern handel – och utländsk handel. Filips 
[jesuitkontrollerade] tyranni förstörde Nederländerna [precis som Hitlers  
jesuitkontrollerade tyranni förstörde protestantiska Tyskland]: Elisabet tog emot och 
tolererade flyktingarna. Nya 
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tillverkare av olika slag, avancerade energiskt nationens fortsatta marsch mot 
överhöghet bland de flitigaste, de rikaste i världen. Fondbörsen i London – byggd av 
en av hennes undersåtar – blev ett handelscentrum som sträckte sig över Europa, och 
till Berberiet, Marocko, Guinea, och Turkiet. Hennes sjöman, Willoughby, upptäckte 
faktiskt Arkhangelsk – och ett ryska handelsföretag upprättades. Frobisher, Davis, 
Raleigh, Drake, och Cavendish, är vida berämda namn: – dessa män var Elisabets 
upptäckare av världen, som de kringseglade utan kostnad för nationen, eftersom de 
var tvungna att slå sig fram på den spanske despotens påvliga hav – och förde hem 
fasta motsvarande värden samt bidrog till ’spridning av kunskap.’ Vissa kallar dem 
pirater – men om de var det, rånade de av en tjuv – kungen av Spanien [Filip II] – 
den storskaliga piraten bland indianerna.” {16} 

Elisabets efterträdare, kung Jakob I – son till Skottlands halshuggna Maria, 
skottarnas drottning – förvisade jesuiterna, skyllde med rätta 1605 års krutkonspirationen 
på ”jesuiter och papister” och främjade utvecklingen av det protestantiska brittiska riket . 
Han skulle också tillåta översättningen av den protestantiska engelska bibeln (för vilket 
hans goda namn skulle bli ständigt baktalat, kränkt och förtalat), avsedd att tas intill jordens 
yttersta gränser för att skapa den vita protestantiska västerländska civilisationen, och 
samtidigt bidra till det stora uppdraget som givits av Jesus Messias, 

”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa:
’Jag har fått all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!

Döp dem i faderns och Sonens och den helige Andes namn
och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.

Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.’ ”
– Matteus 28:18-20 

En av de viktigaste komplotterna för att försöka mörda drottning Elisabet 
misslyckades rejält, sedan den uppdagades av Englands överste kammarherre, Edward de 
Vere, den sjuttonde greven av Oxford. I hans avslöjande av jesuitgeneralens Campion-
Parsons-komplott läser vi: 

”Under den senare delen av 1570-talet, hade den själfulle Oxford varit omisstänksam 
som hans intimitet med hans katolska kusiner och deras krets av intellektuella vänner 
ökade. Slutligen . . . anförtrodde de honom hänsynslöst, i december, 1580, sina planer 
på att störta Elisabet och sätta Maria, skottarnas drottning på Englands tron. Till deras 
fasa, gick Oxford på en gång till drottningen – den regent till vilken, som en feodal 
riddare, han hade svurit oförgänglig trohet [i lydnad till Guds ord].” {17} 
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Därför, 

”Från denna tid framåt blev jesuiter som dristade sig till England obarmhärtigt 
jagade, förföljda, och avrättade (125 vid tidpunkten för drottning Elisabet död 1603); 
och lagen om böter för katoliker för att inte närvara vid protestantiska gudstjänster, 
som hade förlorat sin kraft sedan den fått kungligt godkännande i början av Elisabets 
regeringstid, återuppväcktes och sattes strängt i verket. . . . Denna förändring av 
politiken hänförs ofta till den välkända resan till England av jesuiterna, Campion och 
Parsons. Men de landade i England så långt tillbaka som i april 1580, och det var 
inte förrän efter lord Oxfords avslöjande i december och proklamationen i januari 
som Campion greps och dömdes till döden. Dessa datum klargör att det måste ha 
varit herr Oxfords dramatiska intervju som fick drottningen att ta sitt första steg mot 
sina katolska undersåtar. . . .” {18} [Kursivering tillagd] 

Vem var denne Edward de Vere, drottning Elisabets störste hovman och jesuiternas 
störste fiende, denne patriot ansvarig för avrättandet av jesuit Parsons, som så hade 
omintetgjort påvens komplotter för att störta Englands största monark? Han var ingen 
mindre än den som vi i dag känner som ”William Shakespeare.” För, 

”. . . det har blivit omöjligt att tveka längre att utropa Edward de Vere, sjuttonde 
greven av Oxford till den verklige författaren till ”Shakespeares” verk.” {19} 

[Kursivering tillagd] 

Och varför skulle det verkliga författarskapet till ”Shakespeares” verk hemlighållas i 
dag? Eftersom denne protestantiske, bibelläsande, ärade engelske riddare, fiende till 
jesuitprovinsialen Henry Garnet och rikets störste fäktare, använde sin penna – mäktigare 
än hans svärd – för att motarbeta jesuiternas avsikter som de försökte krossa reformationen, 
formad av Guds ande, och återställa påvens världsliga makt över Storbritannien. Med sitt 
verktyg, William Cecil – som öppet visade radband medan han var en katolsk rådgivare 
under drottning Maria I (”Blodiga Maria”) av Englands regeringstid, som alltid försökte 
behaga jesuiternas Filip II, som rådde Elisabet att gifta sig med den katolske ärkehertig 
Karl av Österrike (också känd som Karl av Steiermark, som var son till den tyskromerske 
kejsaren, Ferdinand I) snarare än protestantiske Leicester och som anlitade jesuiten 
Henry Garnet för att sprida ett otäckt rykte om Edward de Vere – rånade Loyolas söner 
”den Röde riddaren” på hans åttiosex lantegendomar. De rånade honom också på hans rätt 
till tronen och förintade, genom både William Cecil och frimureriske Francis Bacon (den 
förmente upphovsmannen till frimureriet i England), minnet av hans stora namn, som de 
fortsatte att vidmakthålla den fördömliga lögnen att någon olärd, penninghungrig 
spannmålsförsäljare i Stratford-on-Avon skrev mästerverken av den man som det brittiska 
riket har valt till ”det förra århundradets viktigaste person.” 
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Historien skulle visa att Elisabets regeringstid var det mäktiga protestantiska brittiska 
rikets födelse. Englands första århundrade som en protestantisk nation frambringade 
världens störste lärde i grekiska och fadern till den protestantiska engelska bibeln, William 
Tyndale (John Wickliffe hade tidigare översatt Roms Latin Vulgata); dess störste poet och 
abstrakte historiker Edward de Vere, (alias ”Shakespeare”), dess störste vetenskapsman 
och matematiker, Isaac Newton, och dess störste sjöman och marinofficer vid segern över 
den spanska armadan, Francis Drake. Hennes efterträdare, kung Jakob I, skulle också 
utvisa jesuiterna från sitt rike och tillåta översättningen av den engelska bibeln avsedd att tas 
av den uppståndne, Guds sons missionerande tjänare, som de predikade Guds nåderika 
evangelium, till jordens ändar. Och av dessa skäl har de ständigt stridande, 
motreformatoriska jesuiterna svärtat ned hans karaktär, kallat honom ”en homosexuell” 
och ”en bekräftad kättare,” snarare än att erkänna honom som ”den engelske Salomo” som 
han var! Dessutom, attackerade de onda Loyolas söner trovärdigheten i den avslutade 
litterära klassikern som han tillät genom att hävda att den hedniske frimureriske Francis 
Bacon lade sista handen vid arbetet. Detta är en ren och skär lögn, som fyrtiosju lärda och 
gudfruktiga män, efter att ha ägnat sina liv åt en av de största ögonblicken i herren Jesu 
Kristi sanna kyrkas historia, aldrig skulle ha tillägnat SIN FRUKTADE REGENT SITT 
ARBETE om de hade vetat att denne otrogne Francis Bacon tilläts att ändra en enda bokstav 
i deras kvalfulla, episka mästerverk! 

Ännu viktigare för oss amerikaner är, att den uppståndne, Guds son skulle använda 
den auktoriserade kung Jakobs version från 1611 som grund för dessa Förenta staters 
kalvinska, federala republik. George Washingtons ”heliga experimentet” i form av en 
protestantisk republik skulle pågå från ratificeringen av konstitutionen 1787 till den 
påtvingade ratificeringen av den fjortonde ändringen 1868. Med tiden, skulle Amerika bli en 
fristad och tillflyktsort för Europas protestanter, baptister och judar som så skoningslöst 
hade förföljs av Roms jesuiter under mer än tvåhundra år. 

Alla dessa välsignelser kan spåras till Englands ”oäkta drottning,” Elisabet I, som 
den uppståndne, Guds son skyddade samtidigt som hon uppmuntrade reformationen och 
ilsket vägrade att låta sig erövras av jesuiterna. Låt oss aldrig glömma henne i all hennes 
storhet och den enorma jesuitiska makt hon motarbetade av alla sina krafter. 

Käre sanningssökare, G. B. Nicolini, för att göra vår läxa relevant för i dag, har med 
rätta dragit slutsatsen: 

”Om [jesuiterna] hatade England och drottning Elisabet under 1500-talet, när de 
inte mindre hat till England och drottning Viktoria under 1800-talet. Låt en 
möjlighet visa sig, så skall ni åter se dem leda upproret, och predika mord som den 
mest framstående av alla åtgärder. Inte heller är de overksamma i väntan på tillfället. 
Deras onda ande är ständigt närvarande och aktiv.” {20} [Kursivering tillagd] 
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Jesuiterna # 3-6 
           

Maria, Skottarnas drottning                                                         Kung Filip II 
         Skottland                                                                             Spanien 

Drottning Elisabet I 
England 

Påve Pius V                                                                        Engelska förrädare 
  Rom                                                                                  Jesuitutbildade 

Drottningregent Katarina av Medici 
Frankrike 

Det här diagrammet visar jesuiterna och deras väldiga sataniska makt som riktades 
mot drottning Elisabet I som de gav öknamnen ”Oäktingen” och ”Slinkan från Norden.” 
Loyolas onda söner försökte krossa henne, tillsammans med Jehovas stora och ärorika 
protestantiska reformation föranledd av den orädda förkunnelsen av herren Jesu Kristi 
evangelium. I ett fåfängt försök att återställa den påvlige caesarens världsliga makt över 
England, som av puritanska kalvinister kallades ”anti-kristen tyranni,” ingrep den 
uppståndne, Guds son kraftfullt genom att besvara både adelns och allmogens böner, 
medan de motarbetade Loyolas kompani och dess många verktyg med alla deras omskurna 
hjärtan. Må vi den avfälliga västerländska civilisationens bibeltroende göra detsamma i 
dag, så att vi också må befrias från ordens neo-fascistiska, jesuit/CFR-kontrollerade 
Departement för inrikes säkerhets (Gestapo/KGB-) polisstat och vår kommande 
kinesisk-sovjetisk-muslimsk-latinska invasion! 
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Elisabet I, 1533-1603 # 3-7 
Protestantisk drottning av England, 1558-1603 

Elisabet, en kvinna som hade hundra vanliga kungars intellekt, talade sju språk och 
stimulerade den protestantiska reformationen, utvisade djärvt Jesu sällskap från 
England 1579, 1581, 1586, och 1602, året före sin död. Med vetskap om ordens 
sammansvärjningar och agitationer bland katoliker, beordrade drottningen den 
omedelbara avrättningen av varje jesuit som fanns inom hennes gränser. Fördömd 
som ”kättare” och bannlyst av påve Pius V, försökte jesuiterna mörda henne många 
gånger. Men den uppståndne, Guds son skonade hennes liv med hjälp av troget 
hovfolk, varav den störste var Edward de Vere, hennes älskade greve av Oxford och 
överste kammarherre Chamberlain. Mirakulöst nog, regerade Elisabet i över fyrtio år 
med hjälp av sin puritanske utrikesminister, Francis Walsingham, och lade grunden 
till Herrens protestantisk-kalvinska AV1611 engelska bibel och 1600- och 1700-talens 
protestantiska engelska rike, vars rike senare skulle bli avfälligt under 1800-talet och 
krossas under 1900-talet. 
The Complete Works of Shakespeare, redigerad av Hardin Craig och David Bevington, (Glenview, Illinois:  Scott, 
Foresman and Company, 1973). 
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Edward de Vere, 1550-1604 # 3-8 
”William Shakespeare” 

Sjuttonde greven av Oxford, överste kammarherre åt drottning Elisabet I 
Vår hjälte, ”född till stora rikedomar, ära och makt,” medlem av de ”stridande Veres” 
sedan slaget vid Hastings 1066, och uppkallad efter den unge protestantiske kung 
Edvard VI efter att han förgiftats av jesuiterna, var känd som ”den Röde riddaren.” 
Som den bäste ryttaren och fäktaren i riket, uppdagade denna store och lojale 
hedersman en av ordens sammansvärjningar att mörda hans drottning. Som hämnd, 
använde kompaniet sin William Cecil för att stjäla hans åttiosex lantegendomar och 
”kränkte” hans stora namn, som hädanefter blev känt som ”William Shakespeare.” 
Denne egentlige författare till pjäserna och sonetterna (även om många felaktigt har 
hänfört hans verk till rosenkreuzaren Francis Bacon), som hade varit Englands 
främste greve i överhuset, valdes av det brittiska riket under 2000 till ”det förra 
århundradets viktigaste personlighet.” Efter att ha myntat femtusen ord till det 
engelska språket, bidrog De Veres prosa till den litterära grunden för den AV1611 
kung Jakobs bibel. 
The Renaissance Man of England, Dorothy and Carlton Ogburn, (New York: Coward-McCann Inc., 1955). 
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Ashbournes porträtt av ”Shakespeare,” 1580-talet # 3-9 
Detta porträtt av Edward de Vere vid fyrtiosju års ålder hängde i skolan i Ashbourne, 
ett säte för Trenthams, Oxfords tredje fru. Det förvärvades slutligen av Folger Library 
i Washington, D.C., och hänger där än i dag. Ändringar avslöjades med hjälp av 
röntgen och infraröd fotografering utförd av Charles Wisner Barrell som i början av 
1950-talet publicerade sina rön i The Scientific American. Några av dessa ändringar 
var: hovmannens spetskrås hade målat över för att likna en ofrälses vanliga krage; 
vapentavlan i sigillringen hade dolts; Trenthams vapensköld i övre vänstra hörnet 
hade målat över och datumet ändrats; initialerna ”C.K.” för Cornelius Ketel, den 
berömde konstnären, hade målat för; hårfästet flyttades tillbaka för att få honom att 
verka skallig. Liksom den luciferiska jesuitismens obibliske ”Jesus Kristus” som 
griper om sitt ”heliga hjärta,” är Ashbournes porträtt av ”William Shakespeare” bara 
änu ett konstnärligt bedrägeri och litterärt falsarium.
This Star of England, Dorothy and Carlton Ogburn, (New York: Coward-McCann Inc., 1952). 
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Kapitel 5 

Jesuiterna   – 1605   

Krutkonspirationen 
Mordförsöket på kung Jakob I 
   och hela det församlade brittiska parlamentet 

”Förräderi var jesuiternas egen sak. . . . sedan de satt sin fot i detta land har det aldrig 
gått fyra år utan ett högst irriterande och farligt förräderi som tenderat till hela statens 
omstörtande.” {1} [Kursivering tillagd] 

Sir Edward Cook, 1606 
Kronans advokat 
Rättegången mot den engelske provinsialen 
   Jesuit Henry Garnet 

”Vi har gått snabbt genom märkliga scener av prästerlig ondska och blodsutgjutelse – 
men av alla djävulens agenter som någonsin framkallats i de svarta hålorna i detta 
alla onda andars jordiska tillhåll, den romerska kyrkan, kan ingen jämföras med 
jesuiterna och inkvisitionen. . . . I Europa förställde de sig genom oupphörliga 
attentat mot staternas fred, och regenternas liv [precis som de har gjort i Amerika mot 
våra presidenters liv]. . . . Med dessa halsstarriga stackares [jesuiterna] ständiga 
attentat mot Englands friheter, och Elisabets och Jakob I:s liv, är var engelsk läsare 
bekant: namn som Crichton, Garnet, Parry, Cullen, Gerard, och Tesmond, som 
engagerade sig i oavbruten följd i avsikt att mörda den protestantiska drottningen, 
eller i försöket att spränga vår engelske Salomo och hans parlament, kommer att för 
alltid bevara deras avsky i England . . .” {2} [Kursivering tillagd] 

William Howitt, 1833 
Protestantisk engelsk historiker 
A Popular History of Priestcraft 

”Den makt som kyrkan utövar över regenterna . . . innehas med gudomlig rätt och 
den som bestrider den gör uppror mot konungarnas konung och herrarnas herre 
[påven].” {3} 

Orestes A. Brownson, 1851 
Jesuitisk världslig coadjutor 
Romersk-katolsk amerikansk journalist 
Brownson’s Quarterly Review 
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”Den är den katolska kyrkans rätt och plikt att döda kättare eftersom det är 
genom eld och svärd som kätteri kan utplånas. . . . för kyrkans högsta goda är 
trons enighet, och denna kan inte bevaras såvida inte kättare avlivas [under det  
kommande nittonhundratalets successiva världskrig].” {4} [Kursivering tillagd] 

Marianus de Luce, 1901 
Jesuitisk professor i kanonisk rätt 
Gregoriana i Rom 
Institutet för allmän kyrklig lag 
Lovordad av påve Leo XIII 
   Herre över James kardinal Gibbons 

”Rättegången mot [engelske jesuitprovinsial] Henry Garnet ägde rum den 28 mars 
1606, i Guildhall (på Alla helgons dag). De kommissionärer som satt som hans 
domare var lord borgmästare av London, sir Leonard Holyday, lord överdomare, sir 
John Popham, lord finansminister, sir Thomas Fleming, sir Christopher 
Yelverton, en överrättsdomare, och grevarna av Nottingham, Salisbury 
[utrikesminister Robert Cecil], Suffolk, Worcester, och Northampton (alla dessa 
kommissionärer, utom lord borgmästaren och Christopher Yelverton, hade varit 
ordförande vid rättegången mot krutkonspiratörerna). 

Förhandlingarna inleddes strax efter åtta på morgonen och var inte avslutade förrän 
närmare sju på kvällen. Bland de närvarande i domstolen, som åskådare, var kungen, 
några av ambassadörerna, lady Arabella Stuart, och ett stort antal av adeln. Åtalet 
anklagade ”denne Garnet, även kallad Wally, även kallad Darcy, även kallad Roberts, 
även kallad Framer, även kallad Philips,” med förrädiskt konspirerande och 
planläggande, med hjälp av [den avlidne Robert] Catesby och [jesuitpräst Oswald] 
Greenway [som rymt till kontinenten]: – 

1. Att avsätta kungen och att beröva honom hans regering [i avsikt att på tronen 
upphöja en pro-romersk-katolsk monark]; 

2. Att krossa och döda kungen, och den ädle prinsen [av Wales], Henrik, hans äldste 
son: en sådan kung, och en sådan prins, en sådan son till en sådan far, vars dygder 
snarare med förvånad tystnad skall förundras över, än kunna uttryckas genom något 
tal; 

3. Att åstadkomma uppvigling och slakt i hela riket [i avsikt att antända ett  
inbördeskrig och det allmänna mordet på protestanter som ett resultat av detta 
uppror med en snart följande spansk invasion]; 
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4. Att undergräva Guds sanna religion, och hela kungarikets regering; 

5. Att störta samväldets hela stat [detta är den sista och slutliga anklagelsen]. . . . 

Till denna anklagelse, ”erkände sig [provinsial] Garnet inte skyldig, och rättegången 
fortsatte [som Garnet använde doktrinen om” mentalreservation ”eller” heligt  
ljugande” under hela rättegången]. . . . 

Slutligen, i avskrivandet av målet mot fader Garnet är det, för att underlätta för 
läsaren mödan värt att nämna de viktigaste anklagelserna som riktats mot den 
jesuitiske överordnaden, vilka han alla visade sig ha gjort sig skyldig till, och därför 
ha begått högförräderi; d.v.s.: – 

’1. Han hade varit delaktig i att skicka sir Edward Baynham till Rom. Baynham, en 
man med dålig karaktär, skulle (som Faukes [Fawkes] förklarade) underrätta påven 
om resultatet av sammansvärjningen om den hade lyckats. 

2. Han hade hört talas om sammansvärjningen (utanför biktstolen) av [jesuit-] fader 
Greenway [vars militäre överordnade Garnet var]. 

3. Han visste, genom två samtal med Catesby, att sammansvärjningen var i full gång 
[som jesuitprovinsialen var den verkliga makten bakom sammansvärjningen som 
konspirerade med sina jesuitiska medbrottslingar på kontinenten]. 

4. Han skickade fader Greenway för att besöka konspiratörerna i Huddington. 

5. På Alla helgons dag, 1605 (1 november), bad han sin församling i Coughton, ’att 
be för god framgång för den katolska saken i början av parlamentet’ (5 november). 

6. Han gjorde inte några (kända) försök att rädda parlamentet från dess undergång.’ 
[Naturligtvis gjordes det inga försök att rädda dessa bibelläsande ”förbannade 
kättare” som fördömts av ordens folkmordiska tridentinska möte!!!] 

Sammanfattningsvis, även om vi kanske ångrar att kung Jakob och hans 
regering inte lät nåd gå före rätt och omvandlade den dödsdom som avkunnades över 
Garnet till landsförvisning [?], får man inte glömma att det i dessa hårda tider, inte 
skulle ha funnits något prejudikat för en sådan handlingskurs. 

[Denne skribent, käre sanningssökare, är en ”milt nitisk” jesuitisk coadjutor, som,  
även om han medger denne onde och mest hängivne son av Loyolas skuld, mycket väl  
visste att om Garnet skulle ha blivit frikänd, den landsflyktige engelske provinsialen 
skulle har fortsatt att förbereda störtandet av England med sina ”bröder” från 
jesuitkollegiet i Clermont i Frankrike.] 
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Dessutom var Garnet, som överhuvud för en gren av ett sällskap besluten att 
underkuva England, lika mycket en nationell fiende som någon spanjor [lika mycket  
som det sällskapet i dag är en nationell fiende till Amerika som alla kommunistiska 
ryssar eller kineser – vars regeringar är helt i händerna på orden]. 

Jesuiterna kämpade hårt för att krossa Englands friheter, och det var därför 
nödvändigt att allvarligt ta itu med dem. [Åh, Gud give att amerikanska statsmän 
skulle lära sig denna läxa av engelsk historia!!!] I deras sällskaps intressen, skulle de 
nedlåta sig till varje brott, hur chockerande det än kunde vara [som den ”stora 
Londonbranden” eller rivningen den 11 september av New York Citys World Trade 
Center], när tillfälle gavs. 

Genom att undanröja Garnet, dömde då Jakob I:s regering endast en man till döden 
vars existens i stort i London utgjorde en oupphörlig fara för samväldet [liksom de tio 
jesuitprovinsialer gör som för närvarande i USA är underordnade sina amerikanska 
jesuitiska assistenter som rådger den svarte påven i ordens huvudkontor i Rom]. 

Dessutom får det inte glömmas bort, vad gäller våra möjligheter så här sent att 
komma fram till en korrekt uppfattning om Garnets ståndpunkt, att flera av de mest 
graverande bevisen mot honom har avlägsnats genom den förlust av vissa handlingar, 
som tagits av jesuiterna från samlingen av statliga dokument under 
[jesuitkontrollerade] Karl II:s   och   Jakob II:s   regeringstider   [precis som president  
Kennedys hjärna försvann från vårt riksarkiv, som hjärnan ger viktiga bevis som 
tyder på att JFK sköts i huvudet framifrån, inte bakifrån enligt ordens 
frimurarkontrollerade Warrenkommissionen som övervakades av vissa 
malteserriddare som rapporterade till Francis kardinal Spellman]. 

Vad detta beträffar, säger herr David Jardine, i ett brev till herr R. Lemon, daterat 
den 17 november 1857 – 

’Att stöld av något slag undanröjde sådana handlingar som Treatise on Equivocation, 
med Garnet handskrift på den, det viktigaste av samtalen mellan Garnet och Hall i 
tornet, och alla undersökningarna av Garnet med hänsyn till påvens [två] brev [vilka 
befallde alla engelska katoliker att inte erkänna några protestanter som Elisabets  
efterträdare så snart som ”den eländiga kvinnan dog”], är högst tydligt!’ ” {5} 

[Kursivering tillagd] 

Philip Sidney, 1905 
Engelsk historiker 
A History of the Gunpowder Plot 
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”Men som alla försök som gjorts under Elisabets regeringstid visat sig misslyckade, 
och som jesuiterna var vansinnigt rasande eftersom deras ränker slog fel, såg de nu 
att mordet på kungar och furstar inte var så enkelt, så de anstiftade en ny och hemsk 
komplott för att uppnå sina syften. Som vanligt, gjordes deras planer upp med utsökt 
list. Ordens provinsial, Henry Garnet, kom till England åtföljd av jesuiter som valts 
ut med största omsorg för arbetet. . . . Parollen var, Gör anspråk på England åt Rom.” 
{6} [Kursivering tillagd] 

M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares kloster 
The Black Pope 

1603, dog drottning Elisabet sedan hon förvisat jesuiterna från sitt rike ”för evigt.” 
Jakob I blev kung; även han förvisade jesuiterna och befallde en mästerman att offentligt 
bränna jesuiten Francisco Suarez onda läror – Defensio Fidei Catholicae som finns i hans 
Opera Omnia! Så England ledde till problem för jesuitgeneralen. Kungen var en protestant 
(”en bekräftad kättare” med Spaniens kung Filip III:s ord), underhuset var fullt av 
protestanter och folket tog inte längre hänsyn till påvens dekret. Därför beslöt jesuiterna att 

”. . . förinta kungen, med hela hans familj, tillsammans med alla protestantismens 
överhuvuden i England i ett slag.” {7} 

Hur? Genom att spränga kungen och det församlade parlament med trettiosex fat krut. 
Sammansvärjningen lyckades nästan men en skrivelse varnade kungen för planen. När 
sheriffen kom in i parlamentets källare upptäckte han vid en av dörrarna Guy Fawkes, en 
soldat i kung Filip III av Spaniens tjänst, med 

”. . . en bit fnöske, tre tändstickor, en kniv och en pistol . . . försedd med stövlar och 
sporrar, som en man som var beredd att ge sig ut på en färd till häst [som John 
Wilkes Booth skulle göra efter mordet på Abraham Lincoln.].” {8} 

Det var han faktiskt. Sedan han gjort våldsamt motstånd vid sitt gripande, dömdes och 
avrättades Fawkes som varit ett fanatiskt verktyg åt Englands jesuitprovinsial, Henry 
Garnet. Fälld för högförräderi i lydnad till jesuiteden, avrättades också Garnet offentligt 
1606. 

Till denna dag, firar varje 5 november de engelska protestanterna, särskilt de i Lewes 
och Sussex som bränner påvens bild årligen, ”Guy Fawkes-dagen” medan 
jesuitprovinsialen på Stonyhurst kontrollerar ärkebiskopen av Westminster som i sin tur 
styr landet genom det Kungliga institutet för internationella frågor (RIIA), den brittiska 
moderorganisationen till det amerikanska Utrikespolitiska rådet (CFR) som också 
kontrolleras av ärkebiskopen av New York. Både Storbritanniens och USA:s riken är i 
händerna på Satans Jesu sällskap! 
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Kung Jakob I, 1556-1625 # 4-0 
Protestantisk kung av England, 1603-1625     

En av Englands största kungar trots att han var son till jesuitkontrollerade skottarnas 
drottning Maria (halshuggen för högförräderi), utvisade Jakob I, liksom sin 
föregångare drottning Elisabet I, ordern från England 1604. Sedan han bemästrat 
latin, grekiska och franska vid åtta års ålder förutom att ha skolats i italienska och 
spanska, utsågs den pro-påvlige och anti-reformatoriske kung Jakob VI av Skottland 
lämpligt nog till att efterträda sin drottning via Robert Cecils (1550-1612) intrig. Men 
efter sin kröning tog kung Jakob I (som av sitt folk betraktades som ”vår engelske 
kung Salomo”) parti för de protestantiska reformatorerna genom att auktorisera 
översättningen av Bibeln för alla engelsktalande människor, den som bär hans högst 
utmärkta och bibliska namn. Efter att ha stämplats som en ”bekräftad kättare” av 
jesuiternas kung Filip III på grund av hans utvisning av orden och hans personliga, 
offentliga bränning av jesuiten Francisco Suarez’ kungamördande doktriner, försökte 
Loyolas söner spränga honom med krutkonspirationen. 1650, tjugofem år efter hans 
död, spred Anthony Weldon den kränkande lögnen att Jakob var en praktiserande 
sodomit som en hämndeakt för att ha förvisats från hovet! Lögnen blev inte trodd, som 
det fanns tillräckligt många människor i livet som visste att förtalet var osant. Jakob 
skrev en kommentar till Uppenbarelseboken och en uppbyggande anmärkning till 
Herrens bön. 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XIV, s. 377. 

Jesuiterna – 1605



208                                                                                          Vatikanska Lönnmördare

Krutkonspirationens jesuitkontrollerade sammansvurna, 1604 # 4-1 

Den rättfärdiga avrättningen av påvens konspiratörer, 1606 # 4-2 
A History of the Gunpowder Plot: The Conspiracy and Its Agents, Philip Sidney, (London: The Religious Tract 
Society, 1905). 
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Henry Garnet, 1606 # 4-3 
Jesuitprovinsial för den engelska provinsen 

Denne ökände engelske förrädare och mördare planerade många gånger att döda 
drottning Elisabet I i lydnad till sin jesuited. Ett av försöken uppdagades av den 
protestantiske Edward de Vere, 17:e greven av Oxford (alias ”William Shakespeare”), 
varför greven förlorade åttiosex lantegendomar till jesuiternas William Cecil. Med åtta 
presiderande kommissionärer dömdes Garnet och hängdes på S:t Pauls kyrkogård för 
sin medverkan i krutkonspirationen, efter att ha stötts av sju andra jesuiter inklusive 
John Gerard, Nicholas Hart, William Baldwin, Edward Oldcorne, Oswald Greenway, 
Oswald Tesmond, och sin herre i exil i Frankrike, den ökände Robert Parsons. Lojal 
mot kompaniet till slutet, var hans sista ord: ”Åh Gud! Krossa denna förrädiska nation, 
utplåna från jorden dem som bor i den, på det att vi glatt må prisa Jesus Kristus 
[påven] som det tillkommer honom [påven].” Jesuiterna vill fortfarande krossa varje 
kvarleva av den engelska reformationen, inklusive anglikanism. Orden använde 
Görings tyska flygvapnen för att bomba S:t Pauls domkyrka under andra 
världskriget. 
The History of the Jesuits in England 1580-1773, (romersk-katolsk präst) Ethelred L. Taunton, (London: Methuen & 
Co., 1901) ss. 374, 375. 
The Engineer Corps of Hell: Or Rome’s Sappers and Miners, sammanställd och översatt av Edwin A. Sherman, (San 
Francisco, Kalifornien: privat abonnemang, 1883) s. 83. 
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Kapitel 6 

Jesuiterna   – 1589; 1610   

Mordet på kung Henrik III av Frankrike 
Det nantesiska ediktet 
Mordet på kung Henrik IV av Frankrike 

”På den [romersk-katolska] kyrkans beslut beror därför, är det sagt, både den vördnad 
som skall visas Skriften och de böcker som skall upptagas bland de kanoniska [vilket  
leder till att Guds ord undergrävs]. Därmed bryr sig profana män, som under 
förevändning av kyrkan söker införa ohämmat tyranni, inte om i vilka absurditeter de 
trasslar in sig och andra, förutsatt att de från de godtrogna framtvingar denna enda 
bekräftelse – d.v.s. att det inte finns något som kyrkan inte kan göra.” {1} 

John Calvin, 1536 
Fransk protestantisk reformator 
Institutes of the Christian Religion

”Varken Henrik III eller Henrik IV, eller kurfursten av Sachsen [Fredrik III] eller 
drottning Elisabet, är verkliga kungar [när det gäller att underordna sig påvens 
världsliga makt]. Denne [Jacques] Clement har utfört en heroisk insats genom att 
döda Henrik III; om det vore möjligt att föra krig med Bernborna [de schweiziska 
protestanterna] och få dem att förstå vad saken gäller, och om det var omöjligt, att 
sedan mörda. . . . det är en meriterande insats hos Gud att döda en kättersk kung.” {2} 

[Kursivering tillagd] 

Jean Guignard, 1589 
Fransk jesuit 

”Rom, se denne vagnskusk som styr Frankrike [kung Henrik IV], denne antropofag 
[denne kannibal], detta monster som badade i blod [när det gällde att stå emot 
jesuitiska sammansvärjningar mot både kungen och folket i Frankrike medan de njöt  
av Henrik IV:s nantesiska edikt som beviljade religionsfrihet]? . . . Kan vi inte hitta 
en som kommer att ta till vapen mot detta våldsamma odjur]? . . . Har vi inte en 
påve som kan använda en yxa i frälsningen av Frankrike? Lugna dig, unge 
jesuit, om vi misslyckas med den påvliga yxan, har vi Ravaillacs dolk.” {3} 

[Kursivering tillagd] 

Carlos Scribanus, 1610 
Spansk jesuit 
Amphitheatre of Honour
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”Men av alla deras grymheter, finns det ingen som fyller en mer med indignation, än 
deras förföljelse och mord av   Henrik III   och   Henrik IV   av Frankrike  . Under 1563, 
enligt Mezerai, uppstod den berömda Katolska ligan, vars syfte var att utrota 
protestanterna i Frankrike. Jesuiterna blev själen i denna ökända federation [som det  
också finns en Katolsk liga i Amerika i dag]. Henrik III sammankallade staterna i 
Blois 1579, i syfte att upplösa denna konspiration, och var från den tiden dömd till att 
krossas. Sammier, en jesuit, genomkorsade Tyskland, Italien, och Spanien, för att 
uppvigla furstarna i dessa länder mot honom. Mattheiu, en annan, som titulerades 
ligans kurir, företog flera resor till påven, för att utverka en bulla mot honom, och 
även om påven tvekade inför detta, avgav han sitt yttrande, att Henriks person skulle 
säkras, och hans städer beslagtas. [De jesuitiska coadjutorerna] Commolet och 
Rouillet slog på trumman för uppviglingen. I kollegiet i   Rue St. Jaques  , träffades   
jesuiterna och konspirerade för att mörda kungen. Det var där som Baniere kom att 
entusiasmeras av [jesuit] Varades läror – och som [jesuit] Guignard   sammanställde   
de skrifter, för vilka han hängdes. Det var där som de sexton undertecknade en 
absolut överlåtelse av riket till Filip [I] av Spanien, och som [jesuitiske coadjutor] 
Chastel förvärvade den lärdom om fadermord han efteråt omsatte i handling. Där 
fattade [dominikanmunk och jesuitisk coadjutor] Clement, besjälad av sådana 
hemska instruktioner, det beslut som han uppfyllde den 1 augusti 1589, mordet på 
Henrik III. 

Henrik IV  , en storsint och ädel monark, var utbildad i protestantism – detta var   
tillräckligt för att väcka deras mordiska och oförsonliga hat. Det var nästan som 
genom ett mirakel som han, då i sin ungdom, undkom från Bartolomeimassakern. 
Vid sitt trontillträde, förföljdes han av dem med sådan ständig fientlighet att han, för 
att befrynda deras ilska, samtyckte till att gå över till katolicismen. Detta gav ingen 
effekt – han var en man med liberala åsikter, och en sådan människa kunde de inte 
tolerera. De gjorde livet surt för honom, och verkställde nästan sent om sider hans 
mord genom Banieres kniv i Melun, i augusti 1593. Den 27 december 1594, gjordes 
ett nytt attentat mot hans liv av Chastel, en annan jesuit. Han högg mot honom med 
en kniv, men missade sitt mål, och skar, i stället för att döda honom, bara upp hans 
läpp, och slog ut en tand. Denna omständighet, och den jäsning av infernalisk 
fanatism, som föranledde papisterna, och jesuiterna att ständigt sträva efter att krossa 
kungen, orsakade hela ordens landsförvisning. Detta gjorde dock inte saken bättre, 
vad kungen beträffade – han hade bara samma fiender i förklädnad, och, om möjligt, 
tio gånger mer förbittrade. Med den goda karaktär som kännetecknade honom, 
samtyckte han sent om sider till att göra det möjligt för dem att återvända [som han 
utnämnde jesuit Peter Coton till sin biktfader!]. Förgäves påpekade Sully, hans 
minister, för honom 
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att ingen vänlighet kan mildra sådana fiender; – han återkallade dem, och föll offer 
för deras anstiftelser, som han höggs ned av   Ravaillac  , den 14 maj 1610  . 

Många böcker har skrivits på sista tiden av jesuiterna, som rättfärdigar och 
rekommenderar dödandet av kungar, särskilt arbetet av [spanjoren Juan] Mariana – 
De Rege et Regis Institutione, där dödandet av en [kättersk eller liberal] kung 
kallades en ’lovvärd, ärofull, och hjältemodiga insats.’ Det var genom sådana skrifter 
som hans mördare hade drivits på till sin djävulska handling [vilket var fallet med 
John Wilkes Booth]. Aubigny, hans [Ravaillacs] biktfader, en jesuit, förnekade 
först, när han konfronterades med mördaren, och anklagades för att vara invigd i 
planen [som jesuit Bernardine F. Wiget också var inblandad i mordet på president 
Abraham Lincoln], all vetskap om mannen, men förklarade när han pressats på detta 
påstående, att ’Gud till vissa hade givit språkets gåva, till andra profetians gåva, och 
till honom gåvan glömma bekännelser [och gjorde därmed narr av Guds ord, med 
den jesuitiska doktrinen om mentalreservation].

Sådana var de avskyvärda principer som ledde dem till dessa avskyvärda handlingar 
[vari jesuiterna Coton och Aubigny var de viktigaste aktörerna bakom 
kungamordet]. För en full redogörelse av detta mord, kan läsaren konsultera fjärde 
volymen av Sully’s Memoirs. Så allmänt var konspirationen känd bland denne 
olycklige monarks katolska undersåtar, att många människor förklarade, den dag då 
mordet ägde rum, att kungen då skulle dö, fastän de befanns sig på avlägsna platser 
[som i fallet med Lincolnmordet enligt uppteckningen av ex-präst Charles Chiniquy 
i hans Fifty Years In the Church of Rome, (1886)]. 

En astrolog hade förutsagt själva dagen och timmen åt kungen, hur de skulle agera, 
och att det skulle ske i en vagn. Så pass imponerad var kungen med sitt sig närmande 
öde, att han ofta drabbades av stor dödsångest, och gärna skulle ha skjutit upp 
drottningens kröning, som stod i begrepp att äga rum vid den förutspådda tidpunkten. 
Han hade hemska drömmar, och det hade också drottningen, som gick omkring i ett 
skräcktillstånd, och skrek [att] kungen var knivhuggen. Alla dessa saker som det 
vanliga medvetandet älskar att tro är övernaturliga tecken, visar bara det mer 
reflekterande, fräckheten hos dessa mordiska stackare, som var så säkra på sin 
förmåga att göra ont, att de talade om det tills det blev ett allmänt intryck [som 
samma typ av förutsägelse gjordes åt påve Clemens XIV för att tillintetgöra orden 
med en bulla 1773].” {4} [Kursivering tillagd] 

William Howitt, 1833 
Protestantisk engelsk historiker 
A Popular History of Priestcraft 
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”Mellan 1555 och 1931 [1921] utvisades Jesu sällskap från minst 83 länder, 
stadsstater och städer, för deltagande i politiska intriger och omstörtande 
sammansvärjningar mot statens välfärd, enligt redovisningen av en ansedd jesuitpräst 
[jesuiten Thomas J. Campbell, The Jesuits, 1534-1921] . . . praktiskt taget samtliga 
fall av utvisning berodde på politiska intriger, politisk infiltration, politisk 
omstörtande verksamhet, och anstiftan till politiskt uppror.” {5} [Kursivering tillagd] 

Jonas E. C. Shepherd, 1987 
Kanadensisk protestantisk historiker 
Försvarare av ex-jesuit Alberto Rivera 
The Babington Plot 

1589 knivhöggs kung Henrik III av Frankrike till döds av den jesuithjärntvättade 
lönnmördaren Jacques Clement – vilket avslutade huset av Valois dynasti. För att ha 
förhärligat detta förrädiska mord, avrättades jesuiten Guignard offentligt med 
mästermannens snara. Om denna blodiga affär kan vi, från den i huvudsak pro-jesuitiske 
Rene Fulop-Millers penna i hans The Power and Secret of the Jesuits, läsa: 

”Henrik III var en man med underliga lidelser. Han bar stora guldörhängen, omgav 
sig med en grupp feminint klädda ungdomar som han kallade sina kelgrisar, och 
anförtrodde dem större delen av statens viktigaste frågor [med undantag av 
jesuiterna]. Likgiltig för religiösa frågor [vilket innebär att han vägrade att förfölja 
de protestantiska hugenotter som var bosatta inom hans besittningar i enlighet med 
påvens mordiska kanoniska rätt och jesuitgeneralens blodtörstiga tridentinska möte], 
drog han sig inte för att motarbeta den katolska adelns ökande inflytande genom att 
liera sig med den hugenottiska gruppen. Det var emellertid då som den varning som 
[jesuitgeneral Diego] Laynez en gång hade givit kungens mor skulle uppfylldas. 
Den katolska nationen reste sig mot sin kätterskt benägne härskare, och förenade sig 
för att bilda den revolutionära Lique [Katolska ligan] samtidigt som folket från varje 
predikstol manades till väpnat uppror, under det att agitatorerna som sitt 
huvudsakliga argument använde, den av Laynez en gång förespråkade, doktrinen om 
’folkets suveränitet.’ 

[Käre sanningssökare, den historiskt sett protestantiska doktrinen om ”folkets suveränitet” i  
vars namn protestantiska konstitutioner, som är både uttryckliga och begränsade 
beviljanden av makt, har etablerats i sådana protestantiska nationer som Förenta 
Nederländerna och Amerikas förenta stater, är inte samma doktrin som stöddes av 
jesuiterna. Ordens doktrin är bara ett listigt utformat verktyg för att antingen bringa till  
underkastelse eller att störta en monark som antingen är en ”kättare” eller en som främjar 
”liberal” politik (och därmed anses vara en ”tyrann”) med användning av det lurade 
folket, vilka enbart fungerar som ”användbara verktyg,” för att underordna eller störta 
monarkin eller 
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den konstitutionella regering som då befiner sig under kompaniets belägring. Under de 
kommande århundradena skulle denna doktrin, som förespråkas av ordens ”illuminerade” 
kontinentala frimurare komma att användas för att rättfärdiga det svältande romersk-
katolska franska folket att störta anti-jesuitiske kung Ludvig XVI under franska 
revolutionen, och att tvinga det fattiga rysk-ortodoxa folket att störta anti-jesuitiske 
Nikolaus II under bolsjevikiska revolutionen, varefter båda omvälvningar resulterade i  
ohyggliga, frimureriska, militärdiktatorer som i hemlighet var lojala mot orden, Napoleon 
och Stalin. Samma taktik skulle användas under ordens kommunistiska, amerikanska 
medborgarrättsrörelse (med hjälp av arga svarta fattiga genom frimurerisk, ”Jim Crow-
politik” i de protestantiska sydstaterna och ordens anti-svarta statliga åtgärder i de 
katolska nordstaterna, som dessa svikna svarta taktfast ropade ”power to the people” och 
sjöng ”we shall overcome”), för att ytterligare krossa konstitutionen medan de både 
centraliserade och ökade den federala regeringens makt, med dagens jesuitiska korporativa 
fascism som slutgiltigt mål. Som vi skall se, åläggs kommunistiska maximer ett utsatt folk  
efter vars beräknade krossande Roms företag installeras och jesuitisk fascism följer.] 

Därmed tillhandahöll jesuiterna det ideologiska rättfärdigandet för den franska 
revolutionen på 1500-talet; inte heller led de någon brist, när det gällde att 
säkerställa erkännandet av det katolska folkets krav med vapenmakt. För att störta 
Ligue, hade kung Henrik nu öppet allierat sig med sin kusin Henrik av Navarra 
[senare, kung Henrik IV], hugenotternas ledare, och nu ställde sig jesuiterna i 
ledningen för det återstående prästerskapet och den katolska befolkningen; de krävde 
den förrädiske kungens avsättning, och vilade inte förrän han hade fördrivits från 
Paris genom ett väpnat uppror [som orden senare skulle komma att göra mot 
Frankrikes ”borgarkung”]. När Henrik därefter gått samman med sin hugenottiske 
kusin och belägrat huvudstaden, som befann sig i öppet uppror, var det jesuitfäderna 
som var mest aktiva i att hålla de hungriga parisarna vid gott mod [som jesuiterna 
skulle göra i Irland när Oliver Cromwell började belägringen av Drogheda], i att 
uppmana dem att hålla ut, och överallt organisera stadens militära försvar. 

En lönnmördares dåd gav den förbittrade kampen en ny vändning: Jacques Clement, 
en ung dominikanmunk som rycktes med av [de jesuitkontrollerade katolska] 
”ligisternas” revolutionära fanatism och hade beslutat sig för att befria landet från 
den ”kätterske kungen,” smög sig in i hans läger och knivhögg Henrik III till döds [i  
lydnad till jesuiteden]. . . . [Jesuiten Juan] Mariana, som varit verksam vid Madrids 
hov som handledare åt den framtida kung Filip III, hade för sin elevs uppbyggelse 
författat en skrift med titeln De Rege et Regis Institutione, som upprätthöll den teori 
Laynez hade förklarat, att [den romersk-katolske] regentens makt har delegerats till 
honom av [det romersk-katolska] folket, och att regenten därför gjordes ansvarig 
inför folket för att säkerställa ett rättvist 
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styre [genom att verkställa påvens världsliga makt]. Han gick dock ännu längre, 
genom att befordra åsikten att om regenten, i stället för att styra rättvist [i lydnad till  
påven], styr despotiskt [i olydnad till påven, genom att vägra att verkställa hans 
förmenta rätt att styra varje nation på jordens yta] och missbrukar sin makt genom 
att förtrycka sina [romersk-katolska] undersåtar [genom att ta parti för ”kätterska” 
protestantiska eller ”liberala” idéer som president John F. Kennedy gjorde; för 
alla jesuitkontrollerade monarker eller diktatorer, som den blivande Frankrikes  
Ludvig XIV, är, i själva verket despoter, som förtrycker sitt eget romersk-katolska 
folk], så är folket berättigat när det gäller att befria sig från sin despotiske härskare, 
även genom våld om så behövs [för att återställa påvens världsliga makt]. 

Ett korrekt förfarande i sådana fall var för folket att samlas i enskild överläggning [i  
den lokala katolska kyrkan] för att frånta härskaren de befogenheter som anförtrotts 
honom, och uttala en formell dödsdom över tyrannen; om det, emellertid, på grund av 
yttre omständigheter inte var möjligt att anta detta förfarande [med innebörden, att  
om kungen inte kan besegras på slagfältet], skulle då, under vissa omständigheter, 
varje enskild medborgare vara berättigad att verkställa denna [jesuitkontrollerade,  
Katolska ligans] folkvilja som helhet, och att avlägsna tyrannen med våld. I detta 
sammanhang, hade Mariana hänvisat till Clement, Henrik III:s mördare, och hade 
beträffande hans brottslighet, skrivit att det kanske skulle ha den goda verkan ”att 
tydligt klargöra för härskare [d.v.s., att ingjuta skräck i andra härskares hjärtan som 
Kennedymordet gjorde] att det inte bara är en rättvis utan en lovvärd och förtjänstfull 
insats att dräpa dem, om de förtrycker gemenskapen, och med anledning av sina 
laster och felgrepp, blir outhärdliga [när det gäller att försvara påvens världsliga 
makt, för nästan alla papistiska despoter i historien kännetecknas av ett liv av  
”lastbarhet och försumlighet”].’ Om Clement själv, förklarade Mariana: ’De flesta 
människor ser på honom som en som hedrat Frankrike [som Marianas ord för evigt  
fördömde jesuitorden som ett internationellt brödraskap av lönnmördare till dessa 
skrifter upphävts]. . . . 

Den här boken förser förespråkarna och professorerna i Paris med den önskade 
förevändningen för att företräda jesuiterna som i första hand bär ansvaret för mordet 
på Henrik III och för de två attentaten mot Henrik IV [som ännu inte beskrivits i  
vår skildring]. Dessutom förelåg det faktum att den tilltänkte kungamördaren, 
Chastel, hade studerat under lång tid på ett jesuitkollegium. Detta var tillräckligt för 
att parlamentet skulle beordra gripandet av de två jesuitfäderna, Gueret och 
Guignard, som hade varit Chastels tidigare lärare. I Guignards ägo hittades några 
tidiga broschyrer om tidpunkten för ligans tillkomst, och genast förklarades fadern 
vara skyldig till högförräderi, dömdes till döden och hängdes. . . . 
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Den lojala ivern i parlamentet . . . var så långtgående att det inte nöjde sig med den 
grymma avrättningen av Chastel [hur kan någon avrättning av en kungamördare 
vara grym?], utan beordrade att hans hus skulle jämnas med marken. [Prisa Gud!] 
På platsen där det hade stått, restes en skampåle, på vars sockel den över Chastel 
uttalade domen fanns angiven, och ett antal smädelser över jesuiterna [vilket  
rättfärdiga monument väl uppmärksammade detta ordens fruktansvärda brott]. 
[Juan] Marianas bok blev offentligt bränd av mästermannen [som kung Jakob I 
offentligt skulle bränna jesuit Francisco Suarez’ skrifter], och parlamentet kunde 
äntligen förverkliga sin sedan länge omhuldade önskan, och beordra utvisningen av 
jesuiterna från Paris. Utvisade som kättare, rebeller, och uppeggare till mord, fann sig 
jesuitfäderna tvungna att avvika från den franska huvudstaden under förakt och skam 
[som de borde utvisas från USA för mordet på minst tio amerikanska presidenter].” {6} 

[Kursivering tillagd] 

Tronen övergick till en protestant, Henrik av Navarra även känd som kung Henrik 
IV. Henriks uppstigande började Bourbondynastin som skulle sträcka sig över nästan tre 
århundraden. Vid sin anti-jesuitiska höjd skulle det hota krig mot påvedömet om det vägrade 
att avskaffa Jesu kompani i slutet av sjuttonhundratalet och vid dess pro-jesuitiska djup 
skulle det sluta i skam, störtat av ett upprört Frankrike, 1830. Henrik blev inte helt 
accepterad som kung tills han avsagt sig protestantismen, som jesuiterna hade sammansvurit 
sig för att ge kronan till en spansk romersk-katolik, Clara Isabella. Henriks 
komprometterande, fega och skamliga avsägelse skedde 1593. 

Henrik IV visade sig vara den störste franske kungen sedan Karl den store. Han 
försökte förbättra den svåra situationen för bönderna som skapats av Roms mörka tid. Han 
uppmuntrade konst och industri medan tillverkare uppstod i hela riket. Frankrike började 
blomstra medan dess likvida tillgångar ökade. Henrik IV:s största gärning var dock 
utfärdandet av nantesiska ediktet 1598. Detta påbud garanterade religionsfrihet och lika 
rättigheter för de protestantiska hugenotterna. Jesuiterna var rasande! Om religionsfrihet 
blev tillåten, kunde Frankrike bli en protestantisk nation. O fasa! Även om han var romersk-
katolik, ådrog kungens välvilja mot protestanterna honom jesuiternas etthundratjugofem 
förbannelser vid tridentinska mötet. Tydligen, måste Henrik IV dö! 

Jesuiterna måste nu uppfylla sin blodiga ed som de gjorde med amiral Coligny och 
Henrik III. Kungen förstod tydligen sin egen risk. Chiniquy skriver i det han citerar Sullys 
Memoirs: 

”Henrik IV, kung av Frankrike, sade, efter att ha blivit sårad av en lönnmördare som 
skickats av jesuiterna: ’Jag är tvingad att göra något av dessa två saker: antingen 
återkalla jesuiterna, befria dem från den skam och vanära som de är 

Jesuiterna – 1589; 1610



Kapitel 6                                                                                                                 217

täckta av, eller att utvisa dem på ett mer definitivt sätt, och hindra dem från att närma 
sig antingen min person eller mitt kungarike. Men då kommer vi att driva dem till 
förtvivlan och till beslutet att göra ett attentat mot mitt liv igen, som skulle göra livet 
så surt för mig, som alltid skulle ha farhågor för att bli mördad eller förgiftad. För 
dessa människor har korrespondens överallt, och är så pass skickliga i att göra män 
benägna till vad de än önskar, att jag tycker att det vore bättre att jag redan vore död.’ 
” {7} [Kursivering tillagd] 

En tråkig dag 1610, dräpte jesuiterna, dessa mästare i mord, Frankrikes store kung 
Henrik IV. Samtidigt som han återvände från ett besök med Sully (som senare beskrev hela 
denna tragedi i sin Memoirs) stoppades kungens ekipage i mitten av gatan – precis som 
president Kennedys limousin nästan stoppades i mitten av gatan i Dallas. Direkt hoppade 
Francois Ravaillac, jesuiternas lönnmördare, på hjulet, lutade sig in i ekipaget och 
knivhögg sitt chockade offer genom hjärtat. När han arresterades höll han fortfarande fast 
sin blodiga kniv. Ordens omoraliska teologi, inklusive de påvliga bullorna om tillstånd för 
dess verksamhet, dess konstitutioner, dess hemliga instruktioner och bevakade verk av 
nästan etthundrafemtio jesuitiska jurister, var i färd med att etablera ett spår i modern 
historia, en kedja av bevis, som när den flitigt söktes upp under ordens guldålder när det 
gäller 1900-talet, och nu 2000-talet, kunde hittas bland de förfallna statliga papper och 
sanna historier som degraderats till världens soptunnor, bibliotek och antikvarebokhandlare. 

Det nantesiska ediktet skulle upprätthålla religiös frihet i Frankrike i åttiosju år. 1685, 
skulle jesuiterna göra att det återkallades genom sin högst lydige tjänare och jesuitbroder, 
kung Ludvig XIV (en kär vän till hans engelske jesuitbroder, kung Jakob II, som båda 
hade delat samme jesuitiske biktfader) som 

”. . . såg sitt rike fattigt, sin handel borta, sitt namn avskytt i hela världen, och ligger i 
sitt magnifika slottet i Versailles döende [av venerisk sjukdom]. Han är ytterst 
olycklig. Folket förbannar honom, och kastar sten och lera på hans kista.” {8} 

Och protestantism, inklusive Bibeln, skulle förbjudas i över hundra år, Satans 
jesuitkontrollerade påvedöme behålla absolut kontroll över varje civil institution i Frankrike. 
(Låter inte detta som kommunistiska Ryssland, Kina och Kuba?) 

Käre sanningssökare, förstår du hur jesuiterna kommer att mörda även romersk-
katolska härskare om de vågar göra motstånd mot Roms politik? Gjorde president 
Kennedy motstånd mot jesuiterna som han verkligen avsåg att ta bort jesuitutbildade Fidel  
Castro från makten, att bryta den svarte påvens Centrala underrättelsetjänst ”i tusen 
bitar,” och att göra slut på kardinal Spellmans korståg kallat Vietnamkriget? Var detta ett 
hot mot den ”ofelbare” påve Paulus VI:s världsliga makt? Faktum är att jesuiterna, i syfte 
att införa ohämmat tyranni, anser att det inte finns någonting deras kyrka inte kan göra. 
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Jacques Clements mord på kung Henrik III, 1551-1589 # 4-4 

Henrik III, kung av Frankrike, 1574-1589 

Avrättning av jesuiten Guignard i Paris, 1589 # 4-5 

För sitt försvar av jesuit Jacques Clements kungamord på den pro-protestantiske kung 
Henrik III som hade lierat sig med sin kusin, senare kung Henrik IV, avrättades 
Guignard rättrådigt för högförräderi mot sitt fosterland Frankrike. 
The Power and Secret of the Jesuits, Rene Fulop-Miller, (Garden City, NY: Garden City pub. Co., 1930). 

Jesuiterna – 1589; 1610



Kapitel 6                                                                                                                 219

Francois Ravaillacs mord på Henrik IV, 1553-1610 # 4-6 
Henrik IV, kung av Frankrike, 1589-1610 

Den förste av de bourbonska kungarna, kalvinske Henrik av Navarra, uppsteg på den 
franska tronen som ”kung Henrik IV” sedan orden, med hjälp av dominikanmunk 
Jacques Clement, hade mördat kung Henrik III med ”dolkstålet” i enlighet med 
jesuiteden. Henrik III dömdes till döden för att öppet ha lierat sig med sin ”kätterske” 
kusin, Henrik av Navarra. Den uppståndne, Guds son använde Henrik IV för att få 
religionsfriheten till Frankrike med hans spridning av det underbara nantesiska 
ediktet varmed Satans svarte påve kränktes. Som ledare för de franska protestantiska 
kalvinisterna, kallade ”hugenotter,” sökte han militära allianser med andra 
protestantiska furstar mot Roms fortlöpande politiska konspirationer. Han planerade 
även att undsätta de kämpande holländska protestanterna i deras krig mot Spanien 
som leddes av ordens kung Filip III. Efter flera försök, mördade jesuiterna slutligen 
kung Henrik IV på kärnskotts avstånd med ett av sina fanatiska, obevekliga verktyg, 
Francois Ravaillac, för uppfyllandet av sin blodiga ed i lydnad till jesuiterna Louis 
Molinas och Francisco Suarez’ kungamördande doktriner. Denna slakt skulle främja 
den svarte påvens anti-bibliska motreformation i enlighet med det onda tridentinska 
mötet med resultatet att 1685 alla hugenotter skulle utvisas och Bibeln förbjudas. 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XIII, s. 267. 

Jesuiterna – 1589; 1610



220                                                                                          Vatikanska Lönnmördare

Kapitel 7 

Jesuiterna – 1618-1648 

Trettioåriga kriget; massakrerar tysk protestantism 
Slutar påvens mörka tid; börjar Herrens nya tid 

”För vilket syftemål har vi givits pengar, soldater, sablar, och kanoner, om inte för att 
använda dem mot fienden? Varför skulle vi då tveka inför att börja utplåna och utrota 
kätteri, rot och stam, och särskilt denna kalvinska styggelse? Döda dem då, de 
hundarna, slå ned dem, och kasta dem till marken, ge dem deras nådaslag, bränn 
deras hus över deras huvuden, och överös dem med de värsta beskrivningar som kan 
tänkas, så att den förhatliga kullen äntligen kan försvinna från jordens yta [i enlighet  
med jesuiternas under fjärde löftet extrema ed].” {1} [Kursivering tillagd] 

Tanner, Windeck, Eberman, 1610 
Tyska jesuiter predikar 
   Trettioåriga kriget 

”Det är uppenbart att jesuiterna, genom kejsarens gunst, som inte kan överskattas, har 
uppnått överväldigande makt [som de skulle göra i Bayern genom kungliga hovet av 
Wittelsbach som förberedelse för andra världskriget]. . . . De har överhanden i allt, 
även över de mest framträdande statsråd, och dominerar över dem, om de inte utför 
deras vilja. . . . Deras inflytande har alltid varit stort, men det har nått sin höjdpunkt 
sedan fader Lamormaini har blivit biktfader åt kejsaren.” {2} [Kursivering tillagd] 

Tyskt påvligt sändebud till 
Kardinal Barberini, 1626 

”Jesuiterna [dessa ständiga ’skadevållare’ som Clemens XIV senare deklarerade i  
sitt förbud och upphävande av Jesu sällskap 1773] . . . fördjupade sig i en sådan 
omfattning i världsliga frågor, att deras berättelse hör till allmän historia. . . . De öste 
stora skatter av guld i händerna på Tilly och Wallenstein så att de kunde slå 
grupperna av [tyska protestantiska lutherska] kättare . . .” {3} [Kursivering tillagd]

E. Boyd Barrett, 1927 
Irländsk amerikansk ex-jesuit 
The Jesuit Enigma
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”. . . ett avfolkande trettioårigt krig, som, från det inre av Böhmen till mynningen av 
Schelde, och från bankerna av Po till kusterna av Östersjön, ödelade hela länder, 
förstörde skördar och reducerade städer och byar till aska, som öppnade en grav för 
många tusen kombattanter, och i ett halvt sekel kvä  vde de glimmande gnistorna av   
civilis  ation i Tyskland, och kastade tillbaka landets förbättrade former till dess rena   
grymhet och vildhet.” {4} [Kursivering tillagd] 

Fredrik Schiller, 1790 
Tysk dramatiker och poet 
History of the Thirty Years’ War

”I hela Tyskland spred jesuiterna förödelse och elände när sanningens och frihetens 
sak övervanns av despotismens och trångsynthetens överlägsna materiella kraft. ”De 
var [kejsar] Ferdinand II:s [och kung Filip IV av Spaniens] skickligaste assistenter i 
att krossa protestanterna, de var i det kejserliga kabinettetet, i hans arméer, bland de 
besegrade sekteristerna, och de vågade även att tränga in i lutheranernas läger ”(som 
spioner, utan tvekan). Jesuiterna hade format [general Barclay] Tilly [slaktaren av 
protestantiska Magdeburg och vinnaren av etthundra strider], [general Albert de] 
Wallenstein [som personligen hatade jesuiterna för vilket han slutligen mördades], 
och [general Ottavio] Piccolomini, de tre försvararna [militära generaler] av den 
katolska saken i trettioåriga kriget. 

”De (jesuiterna) beledsagade arméerna på deras marscher, de följde dem till 
slagfältet . . . de predikade utrotandet av protestanterna [i enlighet med tridentinska 
mötet som uttalat 125 förbannelser över alla kättare], och lät påskina att inget arbete 
var så meriterande i Guds ögon som att döda de förbannade kättarna. De stillade inte, 
utan snarare väckte, de våldsamma passionerna hos sina elever generalerna, och 
framför allt hos Tilly, över vilken de hade ett mycket stort inflytande. . . . 

De slogs här, liksom på andra håll, inte för sin tro eller sin kyrka, utan för sin idol – 
orden. . . . Den största delen av den egendom som protestanterna orättfärdigt 
avyttrades gick till att berika Loyolas snikna och omättliga lärjungar.” {5} [Kursivering 
tillagd] 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
Landsflyktig till England; varnade för den 
   jesuitiska sammansvärjningen mot riket 
History of the Jesuits 
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”[Jesuiternas] . . . mål och syfte var att kriget . . . i sanning, borde bli ett 
förintelsekrig. Var det dessutom möjligt för dem att sluta fred med länder vars 
upproriska regeringar hade utfärdat en lag som bestämde att ingen jesuit någonsin 
igen bör våga visa sitt ansikte, under hot om död, inom dess gränser? Detta hade, 
faktiskt, Böhmen gjort, som även Ungern, Mähren, Schlesien, med övre och nedre 
Österrike, och de hade inte bara agerat på så sätt, utan hade samtidigt, allmänt för 
världen offentliggjort, alla Jesu ordens skändliga egenheter och handlingar, på ett 
sådant sätt som förbittrade jesuiternas känslor i högsta grad . . . hela det 
fruktansvärda ansvaret för detta hemska trettioåriga krig måste vila på kejsar 
Ferdinand II, och hans lärare, ledare, och hjärtevänner, Loyolas söner.” {6} 

[Kursivering tillagd] 

Theodor Griesinger, 1873 
Tysk protestantisk historiker 
The Jesuits

Historiens mest fruktansvärda kapitel startades av protestanterna som använde sina 
rättvisans svärd till följd av flera års jesuitisk förföljelse genom den tyskromerske kejsar 
Mattias. Om denna förföljelse skriver Ridpath: 

”De reformerta kyrkorna stängdes eller revs [som gjordes med de rysk-ortodoxa 
kyrkorna under ordens bolsjevikiska revolution], människornas psalmböcker och 
[reformations-] biblar togs i beslag och brändes, och ett dekret om landsförvisning 
utfärdades mot alla som inte ville återvända till den heliga kyrkan.” {7} [Kursivering 
tillagd] 

Intressant nog var Tyskland, i början av 1600-talet, nästan helt protestantiskt – 
lutherskt och kalvinskt. Påvens andliga makt, och därför hans världsliga politiska makt, 
hade nästan försvunnit från stora delar av Tyskland tack vare Martin Luthers predikan av 
Guds ord och hans ständiga angrepp mot det påvliga systemet, som rättmätigt hänvisade till 
påven som ”hans Djävulskhet” och” Antikrist ,” och till Rom som ”det stora Babylon, 
modern till skökorna.” Dessutom försvarade den protestantiska adeln, som börjat njuta av 
den nationella suveränitetens välsignelser, sin rätt att uttala sig utan tillstånd från påven. 
Ett undantag var den fanatiska romersk-katolska, bayerska adeln, som flera århundraden 
senare skulle bli makten bakom ordens ultramontana, högerinriktade nazistiska fascism 
grundad på påve Pius IX:s jesuitförfattade Syllabus över irrläror från 1864 avsedd att tjäna 
som en av grunderna för ordens hegelianska dialektik mellan dess ytterligheter som fascism 
och kommunism. Om det föga kända faktum att Tysklands befolkning till övervägande del 
var protestantisk, läser vi ur Richard W. Thompsons The Footprints of the Jesuits, som han 
citerar den berömde lutherske historikern och grundaren av den moderna historiska skolan, 
Leopold von Ranke i 1844 års upplaga av hans History of the Popes: 
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”Den stora Ranke, vars opartiskhet har avtvingat även jesuiterna beröm, säger, när 
det gäller reformationens effekter i Tyskland: 

’Kort sagt, från väst till öst och från norr till söder, i hela Tyskland, var protestantism 
obestridligen övervägande. Adeln blev knuten till den från allra första början; 
gruppen av offentliga tjänstemän, som redan i dessa dagar var många och viktiga, 
blev utbildade i den nya doktrinen, vanliga människor ville inte längre höra talas om 
vissa avsnitt – sådana, till exempel, som skärselden – eller om vissa ceremonier, till 
exempel pilgrimsfärder; inte en man vågade träda fram med heliga reliker. En 
venetiansk ambassadör beräknar, under 1558, att blott en tiondel av invånarna i 
Tyskland fortfarande hållit fast vid den forna tron.’ [Oj!!] 

[Den lärde jesuitiske historikern] abbé Maynard hänvisar [i sin The Studies and 
Teachings of the Jesuits] också godkännande till detta, och jesuiterna gör det till en 
fråga de skryter om, för att stödja sina anspråk på bättre meriter för att ha utrotat så 
mycket protestantiskt kätteri, och för att ha fört tillbaka så många människor till 
påvlig lydnad.   Nio protestanter på en papist  ! Tyskland var, alltså, en protestantisk 
nation, som styrdes av protestantiska myndigheter, enligt protestantiska lagar, 
tolerant mot alla som följde den forna [romersk-katolska] tron, som beviljade icke-
inblandning i fria religiösa åsikter, lyckligt, välmående och fritt, enligt hennes egna 
institutioner. I dessa avseenden var hon i samma skick som Förenta staterna är i dag 
[1894], så långt som hon kunde vara i avsaknad av skriftliga konstitutionella 
garantier.” {8} [Kursivering tillagd] 

Därför, den 23 maj 1618, började det första trettioåriga kriget. Orden var, med en 
allians mellan Bayern och Österrike, redo att mörda alla ”kättare” i sikte. Genom ett särskilt 
dekret utvisade Böhmen alla jesuiter som det förklarade: 

”Vi grevar, riddare, ställföreträdare för Prag, och Kuttenberg andra gods, inser 
tillsammans den stora fara detta böhmiska rike har stått inför sedan införandet av 
jesuiternas hycklande sekt. Vi har dessutom, i sanning som upphovsmän till allt detta 
ofog funnit de ovannämnda jesuiterna, som sysselsätter sig med att finna medel till 
att stärka den heliga stolen, och lägga alla riken och länder under deras makt och 
herravälde, som för detta ändamål använder högst olagliga medel, hetsar härskare 
mot varandra, orsakar uppror och oroligheter bland ländernas gods, särskilt sådana 
som hör till olika religioner, ställer överordnade mot underordnade, underordnade 
mot överordnade [i ”jämställdhetens” namn]. . . . Nu har de därför, som de på dessa 
sätt är orsaken till det onda tillstånd som har drabbat riket, med rätta förtjänat att inte 
längre tolereras i nämnda kungarike. . . .” {9} [Kursivering tillagd] 
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Schlesien, Mähren och Ungern anslöt sig till revolten. Men jesuiterna blev mästare i 
Tyskland genom sin agent och bricka, kejsar Ferdinand II (1619-1637), som i allians med 
den romersk-katolske bayerske hertigen Maximilian, var som lera i händerna på sin 
biktfader-rådgivare, den Wienske professorn i ”moralteologi,” jesuit Martin Becan, och 
senare, jesuit William Lamormaini. 

”Mitt ibland krigets ständigt tilltagande förvirring, dog kejsar Mattias, och 
Ferdinand valdes till hans efterträdare; hans gamle biktfader; [jesuit Bartholomaeus] 
Viller åtföljde den nye kejsaren på färden till hans kröning. När Viller, strax därefter, 
dog, valde Ferdinand, på rekommendation av [jesuiternas] ordens general, den 
wienske professorn i teologi, fader [Martin] Becan, till sin biktfader. Det förtroende 
som kejsaren numera skänkte Becan visas i hans egna brev, i vilka han ofta påpekade 
att han inte skulle åtaga sig något viktigt beslut utan att först ha tagit råd av sin 
biktfader.” {10} [Kursivering tillagd] 

Därför: 

”. . . började nu ett regelbundet system av protestantisk förföljelse – mer gemena, 
grymma och hemsk blodiga saker hände faktiskt än det är lätt att föreställa sig – och 
enligt de bevis som lämnas av jesuiterna själva, var skaparen av allt detta deras 
framstående broder, William Lamormain [Lamormaini] . . .” {11} [Kursivering 
tillagd] 

Ett av de största militära övergreppen 

”. . . bestod i detta, att kroater [liksom franciskanpräst-ledda Ustašhi tre århundraden 
senare under andra världskriget] . . . togs i bruk, med dragna svärd, för att 
övermanna folket, och tvinga dem till mässan med hundar och piskor, och kasta de 
motspänstiga i burar där de varken kunde sitta, ligga ned, eller ens stå, medan de, på 
samma gång, var tvungna att se på, när det mest fruktansvärda våld [våldsamma 
våldtäkter] begicks mot deras arma hustrur och döttrar, tills makarna och fäderna 
svor på sina knän att avstå från kätteri.” {12} [Kursivering tillagd] 

Loyolas söner, ständigt trogna sin blodiga ed, använde kejsar Ferdinand II, med hans 
militanta, mördande, konspiratoriska, motbjudande Katolska liga emot den defensiva 
protestantiska unionen, för att döda mer än tio miljoner människor. Ridpath berättar 
1901: 

”Det har uppskattats att denne välvillige [papistiske] regent gick hädan med blodet av 
tio miljoner människor på sin själ. . . . I hela det tyska släktets historia har ingen 
annan regent någonsin bidragit så pass mycket till folkets elände.” {13} [Kursivering 
tillagd] 
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Gustav Adolf den store, känd som ”Lejonet från Norden,” ”Snökungen” från 
Sverige och oövervinnerlig militär hjälte i den svarte påvens trettioåriga krig kommer för 
alltid att vara en av de åtta största generalerna i världshistorien (Alexander den store, 
Hannibal, Julius Caesar, Gustav Adolf, Turenne, prins Eugene, Fredrik II den store 
och Napoleon I) enligt Napoleon Bonaparte själv. Utan att någonsin veta att hans älskade 
dotter, Kristina, skulle konverteras till papalismen av en portugisisk jesuit, Antonio 
Macedo, och därför skulle avsäga sig sin fars lutherska tron i Sverige, rasade Adolf, den 
gudfruktige, den fromme, den enkelt klädde, lutherske tjänaren åt den uppståndne, Guds 
son: 

”Det finns tre L jag skulle vilja se hängdes: jesuiten Lamormaine [Lamormaini], 
jesuiten   Laymann   och jesuiten Laurentius Forer.” {14} [Kursivering tillagd] 

Allt eftersom detta ordens ”heliga krig” närmade sig slutet fortsätter Ridpath: 

”Det var uppenbart att slutet var nära – att det galna och blodiga projektet, som 
utformats i jesuitismens famn, och transplanterats till hjärnan på [kejsar] Ferdinand 
II, för att slå till marken den sak som Huss hade dött och Luther hade levt för, nu 
var dömt till en komplett och evig besvikelse.” {15} [Kursivering tillagd] 

Slutet var verkligen en stor besvikelse för jesuiterna, men knappast evig. Fördraget i 
Westfalen, som slöts 1648, säkrade religionsfriheten och främjade den protestantiska 
bibelpredikande reformationen. Samtidigt fick den protestantiska holländska republiken sin 
frihet från jesuitkontrollerade Spanien. Alltså, hade Djävulens Jesu sällskap inte lyckats 
krossa Jehovas protestantiska reformation i försöket att återföra Europa till påvens mörka 
tid. Djävulen hade inte lyckats förslava Europas största vita nationer under den store 
påvlige hycklarens, ”Kristi ställföreträdares,” både andliga makt och världsliga makt, 
som Satan då (och nu) var fast besluten att underkasta världen sin offentlige vite påves 
allmänneliga monarki underordnad hans hemlige luciferiske svarte påve. 1648 trädde 
världen in i den ärorika storslagna politiska frihet som är känd för alla historiker som ”den 
nya tiden.” 

Käre läsare, förstår du varför bibeltroende protestanter genom regeringens arm var 
tvungna att använda vapen för att stå emot den tyranniska, inkräktande, politiska makt som 
då stod under jesuiternas kontroll? Kan det vara så att jesuiterna, som har använt 
senatorerna Ted Kennedy, Arlen Specter och Charles Schumer för att ytterligare beröva 
oss amerikaner på vår rätt att bära vapen, också har trängt in i Nationella vapenförbundet 
med ett av sina verktyg, John M. Snyder, en före detta jesuitisk prästseminarist som är 
medlem i påvens Ärkeängeln S:t Mikaels orden och som ledde ansträngningarna för att 
göra ”S:t Gabriel av den sorgsna modern” till vapenägarnas skyddshelgon? Mot bakgrund 
av den jesuitiska konferens som syftade till att förbjuda alla privatägda skjutvapen, HUR 
LÖJLIG OCH HYCKLANDE KAN SNYDER BLI!!!! 
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Kan det vara så att jesuiterna dessutom har använt sin Georgetown University-
akademiker, president William ”Bill” J. Clinton, för att beröva oss amerikanerna på vår rätt 
att äga och bära vapen som säkrats i den andra ändringen med hans förbud mot 
”automatvapen”? Kan det vara så att Adolf Hitler, som kom till makten via Tysklands 
påvliga sändebud, ärkebiskop Eugenio Pacelli genom kronprins av Bayern och riddare av 
Malta Rupprecht Wittelsbach och via ordföranden för centern, jesuit monsignore Ludwig 
Kaas; som gavs kanslerskapet av påvlige Chamberlain och riddare av Malta Franz von 
Papen; och som rådgavs av jesuitkontrollerade SS-general Martin Bormann, faktiskt var 
den andre kejsar Ferdinand II, som utkämpade det andra trettioåriga kriget mot 
protestanterna, de ortodoxa och judarna i Europa och Ryssland, som också han hade berövat 
det tyska folket deras rätt att äga och bära vapen? Kom ihåg att vår egen 1968 års 
vapenkontrollag bygger på Hitlers 1935 års vapenkontrollagstiftning, som fördes in från 
Tyskland av en av J. Edgar Hoovers tidigare FBI-agenter, Thomas J. Dodd, en Nürnberg-
åklagare och senare, en demokratisk Connecticut-senator. Var den romersk-katolske senator 
Dodd förbunden med jesuiterna genom Utrikespolitiska rådet, under tiden för dess 
förvaltning av vapenfientlige, jesuitutbildade ärkebiskopen av New York, Francis kardinal 
Spellman? Kommer Dodds romersk-katolske son, Connecticuts demokratiske senator 
Christopher J. Dodd, denne självklare provokatör åt jesuiterna, att fortsätta sin framlidne 
fars papistiska, vapenfientliga, socialistiska politik (eller var hans riktige far Josef Stalin, 
enligt uppgifter från framlidne forskaren Sherman Skolnick)? Avslutningsvis sammanfattar 
Thompson det trettioåriga krigets jesuitiska korståg och gör det relevant för oss under 
2000-talet: 

”Vilket annat folk på jorden, andra än tyskarna själva, hade den lagenliga rätten, 
enligt folkrätten eller någon annan mänsklig rätt, att blanda sig i deras förhållanden, 
eller att smida ränker, öppet eller i hemlighet, mot deras oberoende? Vad betydde 
dock allt detta, för påven eller för jesuiterna? Varifrån kom deras myndighet att bilda 
en konspiration i Rom för att invadera Tyskland, störta hennes befintliga 
institutioner, binda delarna av hennes folk med bojor de redan hade brutit, att samla 
upp det rostiga järn de hade kastat bort, och smida om det till handbojor för att hålla 
dem i lydnad till en utländsk och främmande makt? Var denna konspiration 
befallen av Guds lag? Om den var det, på vilket sätt har lagen ändrats? Om den inte 
ändrats, och Guds lagar är alla oföränderliga, kan inte jesuiterna av i dag   förbereda   
nya konspirationer   för att ta udden av de nuvarande institutionerna i   Tyskland   eller   
Storbritannien   eller   USA  , eller någon annan nation som upprätthåller principerna   
om protestantismen och samvetsfrihet? . . . ’Jesuiterna,’ säger Ranke, ’erövrade 
tyskarna på deras egen mark, i deras egna hem, och slet ifrån dem en del av deras 
land.’ Kommer det inte finnas andra erövringar som skall uppnås av dem så 
länge som samvetefriheten är skyddad och garanterad av protestantiska 
institutioner?” {16} [Kursivering tillagd] 
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Gustav Adolfs död vid Lützen, 1594-1632 # 4-7 
Protestantisk kung av Sverige, 1611-1632 

Känd som ”Snökungen” och ”Lejonet från Norden,” var denne den störste av 
lutheraner hjälten i det trettioåriga krig som åsamkades Europa av Loyolas söner med 
kontroll över Habsburg- och Wittelsbachdynastierna som regerade de romersk-
katolska nationerna Österrike och Bayern. På knä, inför början av denna hans sista 
strid, bad han, ”O herre Jesus Kristus, välsigna våra vapen och denna dags kamp till 
ditt heliga namns ära!” Här är han döende, som han ger sina sista krafter för den 
protestantiska friheten i det han förklarar för sina mördare, ”Jag är kungen av 
Sverige, och därmed beseglar jag Tysklands religion och frihet med mitt blod.” Vår 
hjältes blygsamma liv och ädla död främjade den uppståndne, Guds sons stora och 
ärorika protestantiska reformation – med sitt ursprung i östra Tyskland – som ledde till 
”den nya tiden” med Westfaliska fördraget 1648. 
The Counter-Reformation in Europe, Arthur R. Pennington, (London: Elliot Stock, 1899) ss. 263, 273. 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XIII, s. 335. 
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PAUS I 

Jesuiterna   – 1540-1773   

Jesuitisk upphöjelse och makt 

Käre sanningssökare, mot bakgrund av de senaste sju kapitlen måste vi stanna upp 
och tänka över jesuitordens makt. Historikern John Clark Ridpath skriver: 

”  Jesu sällskap   var numera känt som protestantismens främsta motståndskraft  . Orden 
blev dominerande vid fastställandet av den papistiska kyrkans planer och politik. 
Broderskapet växte och blomstrade. Det grundade sina första ordenskapitel i 
Frankrike, Italien och Spanien, och sedan i alla civiliserade länder. Ordens framgång 
var fenomenal. Den blev en makt i världen. Den skickade ut sina företrädare till varje 
hörn av världen. Dess ensliga apostlar sågs kasta skuggar över Europas troner. De 
sökte, med alla för människans uppfinningsrikedom kända medel, att fastställa och 
bekräfta Roms vacklande system, och att undergräva protestantismens ökande 
system. De trängde fram till Indus och Ganges. De passerade Tibets öknar, och sa, 
”Här är jag,” på gatorna i Peking. De tittade ned i silvergruvorna i Peru, och knäböjde 
i bön vid stranden av Lake Superior. Att känna till alla hemligheter, begripa alla 
planer, tränga in i alla intriger, segra i alla råd, höja sig över all diplomati, och 
behärska det mänskliga släktet – sådana var deras syften och ambitioner. De 
snodde sig om det mänskliga samhället i den beboeliga jordens alla delar, de tysta 
krypväxterna i sin växande sammansvärjning för att återerövra världen för kyrkan, 
och att betvinga och besegra och släcka de sista resterna av motstånd mot hennes 
välde från strand till strand, från floderna intill jordens yttersta gränser.” {1} 

[Kursivering tillagd] 

Sedan de skaffat kontroll över ett lands politiska ledare, realiserade orden sin makt 
över folket med sin inkvisitionsdomstol. Vi kan läsa följande: 

”Jesuiterna räknar till sin ordens ära, att Loyola, genom en särskild inlaga till påven 
[Paulus III (1534-1549)], stödde en petition för . . . att få fart på den ökända 
domstolen under [den romerska] inkvisitionen [med en bulla den 1 april, 1542] . . . 
Denna fruktansvärda domstol, i händerna på den oförtröttlige och oförsonlige 
Caraffa [Gian Pietro kardinal Caraffa eller Carafa, senare påve Paulus IV (1559-
1565)], spred ödeläggelse och bestörtning i hela Italien, från dess själva början . . . 
döden antog en ny och mer fruktansvärd aspekt. Och den som kunde uppfinna nya 
tortyrredskap för att vrida ur led offrets kroppsdelar med så intensiv och olidlig 
smärta som möjligt skulle belönas! I hela Italien, och i
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olika delar av Europa, kunde man kanske ha sett, medan de infernaliska 
eldsflammorna från bålet steg, det kusliga och djävulska leendet hos jesuiterna, som 
syftade till att förhöja sin orden, under skuggan av denna allbehärskande makt!” {2} 

[Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, ordens inkvisitionsdomstol – för att behålla deras 
allbehärskande makt över folket – togs in i Stalins Ryssland och Hitlers Tyskland under 
sken av politiska ideologier – internationell socialist-kommunism, d.v.s., marxism! och 
nationell socialist-fascism, d.v.s., nazism! Under sken av drogbaserad, allopatisk, 
medicinsk ideologi, förlängde orden sin inkvisitionen in i 33:e gradens frimurare 
Theodore ”Rex” Roosevelts fjortonde ändringens amerikanska rike med Livsmedels- 
och läkemedelsmyndigheten (FDA) som kontrollerar sitt ombud, det frimurarstyrda 
Amerikanska läkarsällskapet (mördarsällskapet) (AMA). Om Roms makt över Amerika i 
slutet av artonhundratalet, förklarade Thomas Edward Watson, den store Georgia-senator 
som kallas ”Den vise från Hickory Hill”: 

”I dag är den romerske prästen den mest oförskämde och arrogante mannen i 
Amerika. Lagen kommer inte att röra honom. Politikerna går hans ärenden. 
Pressen är rädd för honom. Hans starka hand kontrollerar kongressen och 
presidenten. . . . [Prästerna] har upprättat inkvisitionen här: . . . de är i 
hemlighet i förbund med högsta ordförandena i båda de gamla politiska 
partierna: de har belagt pressen med bojor, och de fega politikerna är livrädda 
för dem. De har lovat sin fader att USA skall vara hans inom de närmaste åren! . 
. . Men fadern skulle bränna kättare just nu, om han kunde. . . . 

Den romersk-katolska hierarkin! Den mest fördömliga grupp av samverkande 
hemliga sällskap som någonsin träffats i mörker, och avlagt helvetiska eder till 
en pakt av girighet och lust, och brott, i det simpla syftet att få okontrollerbar 
makt, en gränslös förmögenhet, och ett aldrig sinande lager av de mest njutbara 
kvinnor. Dessa hemliga sällskap [Jesu sällskap, malteserriddarna,  
columbusriddarna, 33:e gradens och shriner frimureri, Opus Dei, etc.], som utgör 
det verkliga maskineriet i den romersk-katolska kyrkan, har samma sorts 
religion som Satan skulle ha . . . om han . . . tog mänsklig form på jorden [den 
slutlige påven (möjligen av det germanska merovingiska blodsband som av onda 
män anses för att vara dagens davidiska blodsband genom ättlingar till en enbart  
mänsklig ”Jesus”) för att vara Antikrist].” {3} [Kursivering tillagd] 

Som vi skall se, är jesuiternas makt nu allmän. De dödar politiska ledare om de är 
emot deras politik även om dessa ledare är romersk-katolska – som bostonske 
riddare av Columbus, president John F. Kennedy. De underblåser krig för att 
passa deras syften i att uppfylla tridentinska mötet – som Vietnamkriget! 
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Inkvisitionsdomstol, Bayern, 1600 # 4-8 
Där det finns jesuiter som kontrollerar statsförvaltningen, där finns, eller kommer det 
att finnas, en inkvisition för att ”expediera kättare och liberaler” och tvinga fram 
underkastelse av de överlevande. På samma sätt som gjordes i jesuitstyrda Bayern på 
1600-talet, så skulle det vara på 1900-talet, när orden kontrollerade Bayerns SS och 
Münchens Gestapo-högkvarter. I Sovjetunionen skulle orden styra Moskvas NKVD 
och dess Lubjanka. Eld och svärd är kompaniets stora vapen i motreformationen. 
Smokescreens, Jack Chick, (Chino, Kalifornien: Chick Publications, 1983) s. 36. 
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Påven, jesuitgeneralen och inkvisitionens arsenal, 1620 # 4-9 
Efter att påve Paulus III stadfäst Jesu sällskap 1540, återinförde han 
inkvisitionsdomstolen 1542, ett återupplivande av det monster som först skapats av 
massmördaren Innocentius III. Om dess bruk av både ”eld och svärd” mot alla 
”förbannade kättare” i enlighet med den svarte påvens tridentinska möte, läser vi: ”Vi 
vänder oss nu till staden Nürnberg i Bayern. . . . Huset [tortyrkammaren] ligger intill det 
kejserliga slottet . . . Den är överallt behängd med tortyrredskap . . . Det fanns redskap 
för att trycka ihop fingrarna tills benen pressades till flisor. . . . redskap för att tränga 
in under fingernaglarna tills en intensiv smärta, som en brinnande eld, ilade längs 
nerverna. . . . redskap för att rycka ut tungan, för att gröpa ut ögonen, för att slita av 
öronen. . . . knippor av järnsladdar, med en spikförsedd cirkel i slutet av varje piska, 
för att slita köttet från ryggen tills ben och senor var blottlagda. . . . järnfodral för 
benen, som drogs åt kring den däri placerade lemmen med hjälp av en skruv, tills kött 
och ben blev reducerade till gelé. . . . vaggor fulla av vassa spikar, vari offren lades och 
rullades från sida till sida, varvid den olycklige sig däri befinnande genomborrades 
med otaliga vassa piggar vid varje rörelse av maskinen. . . . järnskopor med långa 
handtag, för att hålla smält bly eller kokande beck, för att hällas i halsen på offret, och 
omvandla dess kropp till en brinnande kittel. . . . andra och större redskap för samma 
fruktansvärda ändamål – att sarga, mangla och pina levande människor; . . .” 
The History of Protestantism, James A. Wylie, (London: Cassell, Petter & Galpin, Ltd., 1878) vol. II av III, bok 
femton, ss. 427, 428. 
http://eapi.admu.edu.ph/jesuitca/adversaries/index.html
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Kapitel 8 

Jesuiterna   – 1614-1867; 1941   

Utvisas från Japan; mordet på kejsar Komei 
Krigsherre kejsar Meiji; jesuitiske världslige coadjutor Iwakura Tomomi 
Frimureriske kejsar Hirohito, jesuitiske världslige coadjutor Kido Koichi 
   och fascistiske marionett Tojo Hideki, ”kyrkans svärd” 

”Rom driver nu på Japan för att annektera Mexiko, beslagta Filippinerna, Hawaii och 
Alaska, för att radera ut Amerikas förenta stater från kartan av världens stormakter 
[som jesuiterna har kontrollerat kejsarens hov sedan senast 1868]. Medan våra 
presidenter [Taft och Wilson] går i mässan är japsarna och andra utländska sändebud 
i Amerika upptagna av att stjäla planer från Marindepartementet [vilket i hemlighet  
skulle arbeta med den Japanska underrättelsetjänsten via jesuitorden efter 1941] och 
att studera varje svag plats i vår nationella rustning, för att rapportera om detta 
omedelbart och fullständigt till fientliga regeringar. . . . Kommer USA:s armé, 
romaniserad och förfrämligad att vara så försvagad och försvekligad av papalistisk 
kontroll att den blir ett lätt byte för de förrädiska japsarna!” [Är inte detta hur Rom 
använder Kina, vars flotta, enligt det jesuitstyrda BBC, har övat (från och med 
januari, 2002) i Formosasundet för invasionen av västkusten i Nordamerika?] {1} 

[Kursivering tillagd] 

Jeremiah J. Crowley, 1913 
Amerikansk ex-irländsk präst
The Pope – Chief of White Slavers, 
   High Priest of Intrigue 

”Nästa steg i Vatikanens stora system är att starta krig mellan det här landet och 
Japan efter att det senare landet har ställts under jesuiternas fulla dominans. . . . 
Författaren fick veta av en japansk kristen präst . . . att den romerska kyrkan hade 
tagit sig in i hans land under   mohammedanismens   sken   . . . den romersk-katolske 
politiker, [SMOM] James Phelan . . . som skickades till senaten 1913 . . . har varit 
den drivande kraften i agitationen mot japsarna [precis som jesuitordens 
Utrikespolitiska råd, inklusive Fox News Network, står bakom nutidens anti-
muslimska agitation] . . .” {2} [Kursivering tillagd] 

Fröken Burke McCarty, 1924 
Protestantisk amerikanska och ex-papalist 
The Suppressed Truth About the 
   Assassination of Abraham Lincoln 
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Med kunskap om jesuitordens syfte, gav den sig av för att erövra Fjärran östern, 
främst Japan, och efter denna seger, det kinesiska riket. Först kom prästerna, och sedan 
kom de utländska soldaterna. I ett försök att övervinna Japan med Francis Xavier som 
ankom 1549, konverterade jesuiterna många av de japanska härskare som kallas ”daimyo.” 
Den sekt som mest underordnade sig orden var Choshu-klanen, senare förvisad i 
århundraden. Jesuiterna uppmuntrade dem sedan att förstöra hundratals buddistiska tempel 
och slakta prästerna. Men det hände sig att den uppståndne, Guds son skulle skicka en 
protestantisk sjökapten till kejsarens shoguns hov. Sedan han räddat William Adams från 
att korsfästas av jesuiterna, förde shogun Iyeyasu många samtal med Mariner. Där fick han 
kännedom om ordens blodiga historia inklusive förintelsen av de västindiska släktena och 
inkvisitionen i Spanien. Som en följd av detta steg engelsmannen till extra gunst och gjordes 
till samuraj. 

Shogunen lovade sedan att stå emot påvens politiska dagordning i den romersk-
katolska hierarkin styrd av jesuiterna och deras onda tridentinska möte. Vi kan läsa 
följande: 

”Från början av sin regeringstid hade Iyeyasu organiserat och samordnat sitt rike och 
upprättat sin makt för att klara av de utländska konspiratörerna. 1606 utfärdade han 
ett påbud som förbjöd ytterligare missionsarbete och som uppgav att de som hade 
antagit kristendomen måste överge den. Med kristendom menade han vad Voltaire 
menade med ”den beryktade,” det ränkfulla systemet i Rom som syftar till störtandet 
av den inhemska regeringen och sekteristisk dominans av landet.” {3} [Kursivering 
tillagd] 

Med denna överenskommelse, hade från 1642 Tokugawa-shogunerna, Iyeyasu 
(1603-1616), Hidetada (1616-1623) och Iyemitsu (1623-1651), utvisat de sista jesuiterna 
med sina gunstlingar, spanjorerna och portugiserna, så att endast de protestantiska 
holländarna fick föra handel med riket fram till 1854! Med orden först utvisad 1587 och 
igen 1597 av Daimyo Hideyoshi (för vilket han betalade med sitt liv 1598), utfärdade 
Iyeyasu 1614 ett påbud i sin sons samn, Hidetada, som slutligen utvisade kompaniet och 
förbjöd romersk-katolsk ”kristendom.” Under 1622 dömdes många jesuiter rättvist till 
döden (”martyrerades”) för högförräderi, och 1624 förvisades de romersk-katolska 
spanjorerna med ett av Iyemitsus edikt. Och varför? 

”De kristna [jesuiterna], påstod ediktet, strävade efter ’att utomlands sprida en 
skadlig kod, för att utrota den sanna religionen [buddism], för att störta regeringen, 
och att göra sig till herrar över hela riket.’ ” {4} [Kursivering tillagd] 

Och för vilket ändamål? 

”Dessa [jesuiterna] hade som sitt syfte inget mindre än erövringen av Kina, och 
jesuitfäderna omhuldade hoppet om att inom kort tåga in i Peking i den japanske 
härskarens följe.” {5} [Kursivering tillagd] 

Jesuiterna – 1614-1867; 1941



234                                                                                          Vatikanska Lönnmördare

(Käre sanningssökare, det är just vad som hände från 1865 till 1989. Jesuiterna, som 
kontrollerade den japanska armén genom kejsar Meiji och hans barnbarn Hirohito, slutade 
Manchudynastin 1911 för att, under andra världskriget, gängvåldta och massmörda det 
kinesiska folket, som beskrivs i The Rape of Nanking, fram till 1945. Sedan installeratde 
orden 1949, med hjälp av sina brittiska, amerikanska och ryska riken, sin kinesiske 
storinkvisitor, Mao Zedong. För att vilseleda det anti-kommunistiska västerlandet, utvisade 
Mao öppet jesuiterna 1949! Han i sin tur mördade, i ”kommunismens” namn, femtio 
miljoner av sitt eget folk. Jesuitgeneralen skulle, sedan han hade vunnit det kalla kriget, bli 
absolut herre över Fjärran östern och uppträda med ett nytt kraftfullt ”kyrkans svärd” i sina 
händer – den enorma kinesiska armén! Denna armé kommer en dag att absorbera Japan, 
Korea, Taiwan, Malaysia, och ett avväpnat Australien, som har givits teknik och 
finanskapital av den påvlige caesarens ”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av 
amerikansk nation sedan Richard Nixon var president.) 

Men Jesu kompani överlåter aldrig någon del av sin makt utan kamp, därför att, för 
att citera talmannen i parlamentet och en av Kennedys mördare, Tip O’Neill, ”makten är 
aldrig given, endast tagen.” 1637 motstod det shogunens edikt med våld genom att resa upp 
en armé och anstifta ett uppror. Denna armé av trettiotusen romersk-katolska japaner 
förklarade ett religionskrig och gjorde öppet uppror mot kejsaren. Den beslagtog ett 
övergivet slott vid kusten i Shimabara och väntade på kung Filip IV:s (1621-1665) spanska 
flotta som avsåg att stärka jesuiterna och deras armé. Men shogunens styrkor, tillsammans 
med den protestantiska holländska flottan, omintetgjorde ordens syfte genom att förstöra 
fästningen tillsammans med rebellerna. 

”Med krossandet av detta uppror minskade jesuiternas förhoppningar att etablera sig i 
Japan. Deras religion, säger Lafcadio Hearn, hade bara tillfört Japan ont: 
oroligheter, förföljelser, revolter, politiska svårigheter och krig. Även de meriter hos 
människorna som hade utvecklats till outsägliga kostnader för samhällets skydd och 
bevarande – deras självförnekelse, deras tro, deras lojalitet, deras långsiktighet och 
mod – blev av denna svarta trosbekännelse avledda, förvrängda och omvandlade i 
krafter för det samhällets destruktion. Skulle den förstörelsen ha skett, och ett nytt 
romersk-katolskt rike [kejsar Meijis japanska rike] ha grundats på ruinerna, skulle 
krafterna i det riket ha använts för en ytterligare utvidgning av det prästerliga 
tyranniet, spridningen av [jesuitordens] inkvisitionen, den eviga jesuitiska 
krigföringen mot samvetsfrihet och mänskliga framsteg. . . . Sett från någon annan 
synvinkel än den religiösa fördomens, och bara bedömd efter sitt resultat, måste den 
jesuitiska insatsen för att kristna Japan betraktas som ett brott mot 
mänskligheten, ett förödelseverk, en katastrof jämförbar bara – på grund av 
den misär och förstörelse som den vållade – med en jordbävning, en 
tidvattenvåg, ett vulkanutbrott.” {6} [Kursivering tillagd] 
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(Käre sanningssökare, som vi skall se senare, är detta exakt vad jesuiterna gjorde mot vår 
federala republik som inrättades av vår store George Washington. De grundade ett nytt 
”heligt romerskt” amerikanskt rike på ruinerna av vår nation som ödelagts av kriget 
mellan staterna (1861-1865). Jesuiterna använde sedan sitt nya amerikanska rike för att kuva 
alla folk under deras ”ofelbare” påves världsliga makt. Därvid använde jesuitgeneralen sitt 
internationella underrättelsesamfund – inkvisitionsdomstolen – för att leda sin krigföring 
mot samvetsfrihet, yttrandefrihet, pressfrihet och mänskliga framsteg i enlighet med det 
onda tridentinska mötet.) 

Resultatet av denna omvälvning var att shogun Iyemitsu 1636 förvisade de romersk-
katolska portugiserna och alla utlänningar från Japan för evigt. Påvens världsliga makt 
skulle aldrig kunna utvidgas till hans nation. Utvisningsediktet lyder: 

”Låt i framtiden ingen, så länge som solen lyser upp världen, understå sig att 
segla till Japan, inte ens i egenskap av ambassadörer, och detta uttalande skall 
aldrig återkallas, med risk för döden.” {7} 

Om ordens tidigare utvisning 1614 fram till den slutliga tvångsavhysningen av alla romersk-
katolska präster 1642, läser vi ur Japan’s Imperial Conspiracy: How Emperor Hirohito Led 
Japan Into War Against the West av David Bergamini: 

”Sedan, 1614, efter ytterligare förhandlingar, gav ex-kejsare Go-Yozei sitt 
medgivande till det Tokugawa-kejserliga äktenskapet, och Tokugawa Iyeyasu, för 
sin del, utfärdade ett påbud som beslöt om utvisning av utländska präster, rivning av 
kyrkor, och trosavsvärjelse av alla de kristna [romersk-katolska jesuitiska verktyg] 
som försöker ’ändra landets regering och förfoga över marken [vilket genomfördes i  
Meijis kejserliga Japan och slutligen absorberades i fjortonde ändringens Amerika 
efter andra världskriget].’ 

Vid denna eftergift för den översteprästerlige kejsarens främlingsfientlighet, blev 
Tokugawa [vars dynasti skulle uthärda fram till 1868] påverkad av synpunkterna 
från en praktisk protestantisk lekman som inte hyste någon kärlek till portugisiska 
jesuiter och spanska tiggarmunkar. Detta var Will Adams, en engelsman från Kent, 
som hade anlänt i Japan 1600 som en faktisk skeppsbruten . . . Under sin livstid gavs 
Adams informell tillgång till shogun Tokugawa och varnade honom ständigt, som en 
protestant, för Spaniens territoriella ambitioner [under jesuitkontrollerade kung Filip 
IV vars farfar hade skickat armadan mot England 1588] och för hennes antågande 
agenter, ’papisterna.’ Till följd av detta, tenderade Tokugawa att se på alla spanska 
missionärer och de flesta av de portugisiska jesuiterna som femtekolonnare med sikte 
på omstörtande verksamhet [som de har omstörtat vår regering i Amerika i dag]. . . . 
och så uppmuntrade Tokugawa, på Adams inrådan, protestantiska köpmän från 
Holland och England och använde sitt påbud mot kristendomen enbart som en icke 
verkställd varning till tiggarmunkarna och jesuiterna. . . . 
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1634 kom shogun Tokugawa Iyemitsu från Tokyo [shogunens vistelseort] till 
Kyoto [kejsarens vistelseort] . . . shogunen underhöll den unga kejsarinnan, hennes 
far den pensionerade kejsaren, och allt hovfolk på Nijos slott, . . . Shogunen hade 
med sig en jordglob på vilken Will Adams tidigare hade givit lektioner i geografi till 
Iyeyasu, shogunens farfar. Efter många timmar . . . hade de undersökt Japans 
ställning i världen från alla håll och nått fram till en överenskommelse. Den skulle 
avgöra Japans högsta statliga politik under de kommande 233 åren. Dess särdrag var 
oskrivna och hemliga men dess allmänna innebörd kan bedömas utifrån dess resultat. 
. . .  han förbjöd [1636] all utövning av den främmande kristna religionen under hot 
om döden. . . . så han spärrade av Japan från resten av världen [tack vare 
jesuituppmuntrade uppror och blodiga intriger]. 

När lagen mot kristendomen blev verkställd och en halv miljon konvertiter blev 
förpliktade att avsäga sig sin tro, byggde många japaner sina egna kors och väntade 
sig att spikas upp på dem. . . . Jesuitfäder som levde gömda måste varna sina 
församlingsmedlemmar för stoltheten som kommer av självmordiskt martyrskap. . . . 
1638 samlade shogunens polis ihop de sista portugisiska prästerna och deporterade 
dem. Därefter smugglades en eller två katolska präster in, greps, och avrättades, och 
alla fartyg från katolska länder avvisades under vapenhot. . . . Mot de protestantiska 
holländarna och engelsmännen, hade Iyeyasus rådgivare Will Adams givit 
myndigheterna en något mildare inställning. Så sent som 1673 mottogs ett brittiskt 
fartyg civilrättsligt, som kommit för att handla. Shogunen var även benägen att låta 
det lossa sin last – eller var, tills han fick veta att Karl II av England var gift med 
Katarina av Braganza och att Katarina var portugisiska [och jesuiternas högst  
hängivna verktyg]. Efter det, ställdes alla affärer in och den brittiske ostindiefararen 
skickades iväg med hot. . . . Endast en liten holländsk handelsstation hade rätt att 
stanna kvar i Japan [vid Nagasakis hamn, varför staden förstördes av en atomär 
markexplosion sprängd av jesuiterna under ledning av jesuit Pedro Arrupe 1945] . . 
. 1642, . . . hade den siste japanske prästen blivit korsfäst och Japan hade stängts som 
ett ostron [för jesuiterna och deras allierade europeiska regenter]. Hon skulle inte 
slappna av tillräckligt för att öppnas igen under 211 år [1854].” {8} [Kursivering 
tillagd] 

Som ett resultat av dessa edikt, skulle jesuiterna bli avstängda från Japan under mer 
än tvåhundra år, vilket gjorde att konst, välstånd och fred frodades på önationen under de 
orädda Tokugawa-shogunerna. Föga visste kejsaren och shogunen att båda deras dynastier 
och nation skulle få betala dyrt för detta! Som den alltid smidde ränker och ständigt 
återvände via hemliga förklädnader, använde orden 1854 kommendör Matthew C. Perrys 
amerikanska kanonbåtar för att öppna handeln med Japan. När de tog hämnd på sin gamle 
fiende, uppeggade kompaniet (formellt på nytt insläppta 1865), med hjälp av utlänningar, en 
revolution 1868 efter mordet på kejsar Komei 1867 och 
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shogun Yoshinobus senare avgång. Shogunen var märkt som en ”tyrann” och en 
”inkräktare” (för vägran att underordna sig det hemliga införandet av påvens världsliga 
makt i enlighet med jesuiten Francisco Suarez’ absolutistiska och kungamordiska 
doktriner) och tvingades avgå 1867 för att sluta den femtonde generationens Tokugawa-
shogunat. Ordens lojala klaner, Choshu och Satsumas, i hemlighet underställda den svarte 
påven under mer än tvåhundra år, ledde boshinkriget (1868-69), vilket eliminerade anti-
jesuitiska Tokugawas samtidigt som det stärkte all makt i händerna på ordens nye pojk-
kejsare. Förintelse av tiotusen av den ”upproriska” Satsumas-klanen, som avsåg att ta sina 
klagomål till kejsaren personligen anförda av samuraj Saigo Takamori (gestaltad i ordens 
Hollywoodfilm Den siste samurajen), inträffade 1877 och avskaffade allt motstånd mot 
sällskapets asiatiske krigsherre.

1867 mördade orden, med hjälp av aktörer inblandade med drottning Viktorias 
brittiske ambassadör Thomas Glover, kejsar Komei endast trettiosex år gammal. Och 
varför? Kejsar Komei vägrade att öppna Japan för förrädiska, jesuitkontrollerade, vita 
”kristna” utlänningar som på den tiden höll på att orsaka en revolution! (Tack Toichi för 
dessa fakta, min japanske vän!) Om detta mord läser vi angående japanske jesuitiske 
världslige coadjutor och hemlige mördare av patriotiske Komei – Iwakura Tomomi – 
Komeis förvisade rådgivare, förmånstagare i mordet och senare rådgivare åt fjorton år 
gamle kejsar Meiji: 

”Den 15 januari, 1867, var kejsar Komei förkyld och hans läkare ordinerade honom 
en dryck. En av de äldre uppasserskorna, som utförde tjänstesysslor i palatset, sa 
senare: ’Han fick smittkoppsgift.’ . . . Nästa morgon kände sig kejsar Komei 
’obehaglig till mods’ . . . Den 18 januari blev han sängbunden, låg med hög feber, 
kunde inte äta eller sova, och yrade vilt. . . . Den 26 januari hade han återhämtat sig 
så pass [från smittkopporna] att shogun Tokugawa Yoshinobu, härskare av Mito, 
besökte hans säng. . . . Den tjugonionde verkade han helt tillfrisknad och åt hjärtligt. . 
. . Den kvällen gav honom hans tjänarinnor ett bad och en fingerborg eller två av 
hans favoritsaké. Nästa dag, den 30 januari 1867, vaknade han i misär. . . . Han 
kräktes upprepade gånger, ’andades som en insekt, och hade blod i urinen från det 
hedervärda nionde hålet [penis].’ Sent på eftermiddagen föll han i koma. Under 
kvällen återkom ett stort antal av hans läkare, undersökte honom och fann hans puls 
bli allt svagare och hans armar och ben kallare. Klockan 11:00 dog han. Döden 
tillkännagavs inte på fyra dagar, begravningen hölls inte på trettiotvå dagar. För 
hovfolk vars dagböcker har bevarats föreföll det som kejsar Komei hade överlevt ett 
klassiskt fall av smittkoppor bara för att falla offer för ett klassiskt fall av förgiftning. 

[Jesuitiske världslige coadjutor] Iwakura Tomomi, den adelsman som en gång hade 
varit kejsare Komeis viktigaste rådgivare och hade levt i fyra år i exil och gömt sig 
utanför Kyotos stadsmurar, återvände till hovet
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omedelbart. En vecka efter Komeis död, . . . skickade Iwakuara ett brev till en av de 
progressiva samurajerna i Satsumas, en av de blivande ledarna i Japan, med vilken 
han hade brevväxlat under åren av sitt boende på landet och ränksmideri [vilken 
Satsumas-oligark, Okubo Toshimichi i 1877 års förintelseslag, skulle konspirera med 
sin barndomsvän, samuraj Saigo Takamori, som sedan avsiktligt fördröjde sin 
”upproriska” armés marsch mot Meijis garnison – utrustad med 
amerikansktillverkade Gatling-kanoner! Detta förräderi tillät stora delar av Meijis  
trupper att sändas från Tokyo, som sedan massakrerade de tappra men svikna 
samurajkrigarna och blev vittne till Saigo Takamoris självmord {9}]. I det, skrev han: 
’Jag vill frita dig och de andra från allt ansvar eller bestraffning. Jag ensam är 
ansvarig.’ Brevskrivaren svarade: ’Tystnad är det bästa sättet [som i fallet med JFK-
mordet].’ . . . Den hedervärde Iwakura tog själv på sig all kunglig blodspillan och 
engagerade sig resten av sitt liv [fram till 1883] i osjälvisk tjänst till kejsar Meiji, 
Komeis son och Hirohito farfar.” {10} [Kursivering tillagd] 

Typiskt nog, sedan de mördat en annan fiende i lydnad till sina onda lagar, satte 
Loyolas söner den unge kejsar Meiji på tronen. Oerfaren och skrämd genom mordet på sin 
far, blev han ett högst villigt verktyg för Ordens rådgivare i över fyrtio år, från 1868 till 
1912. 1873 hävdes ”kristendomensförbudet,” varvid alla ”kristna” sekter tilläts förrätta 
offentliga gudstjänster i Japan, som inte bara omfattade jesuiterna, utan de verkliga 
bibeltroende, evangeliska missionärerna åt Herren Jesus Kristus som för evigt frälste 
många av HERRENS japanska utvalda under 1880-talet enligt protestantiske missionär 
Winburn T. Thomas i hans 1959 års avhandling, Protestant Beginnings In Japan: The 
First Three Decades, 1859-1889! 1874 blev buddism, kompaniets gamla fiende, berövad 
medborgerliga rättigheter, så att kejsaren inte längre kunde skydda eller se om den tidigare 
statliga religionen. 1889 centraliserades all makt i monarkin med hjälp av en ny, aldrig 
tidigare skådad ”konstitution” som skulle fått även kung Karl I att rodna, när kejsar Meiji 
installerades som den mest absolutistiske militäre diktatorn i Fjärran östern! Som han 
samlade in en förmögenhet via vinsten av tre industriella monopol, började kartell-
kapitalistiske Meiji sina militära erövringar för orden 1894, genom att uppmana till 
revolution i Sydkorea och sänka det kinesiska sjöförsvaret; 1904 beordrade han en 
överraskande attack mot Nikolaus II:s flotta, som krossade det ryska sjöförsvaret. 
Störtandet av både de manchuriska och romanovska dynastierna var huvudfrågorna i ordens 
kamp för att återställa påvens världsliga makt runt om på jorden. Jesuiterna hade nyligen 
åter släppts in i Kina 1841 efter flera års förbud sedan 1775, och de var fortfarande lagligt 
utvisade från Storryssland sedan 1820 – men var i hemlighet i landet och kontrollerade 
Romanovs ända sedan ordens socialist-anarkister brutalt hade mördat ”kätterske och 
liberale” tsar Alexander II 1881. 

(Flera år senare under påvens kalla krig, skulle kompaniet sätta i gång en massiv 
inkvisition mot de fredliga buddisterna, understödda av sin frimureriske Dalai Lama 
(landsförvisad 
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1959 och är för närvarande en vän till jesuiterna vid Georgetown University i Washington, 
D.C.), för att han vågade utmana ”den svarte påvens” MAKT. Genom att använda 
jesuitutbildade, blodtörstiga diktatorer som ordförande Mao i Kina, president Diem i 
Vietnam och Pol Pot i Kambodja, skulle broderskapet mörda miljontals buddister i lydnad 
till den ogudaktiga jesuiteden och tridentinska mötet, för närvarande den utrikespolitik 
som USA, Ryssland och Kina för under ledning av ordens Utrikespolitiska råd och 
Trilaterala kommission i New York.) 

Nu som allt motstånd var ur vägen, återställde Jesu sällskap kejsardyrkan och 
centraliserade makten (på jesuitiskt vis) i Tokyo. Med dessa nya oinskränkta befogenheter 
på plats, skulle orden använda sitt ”japanska kyrkans svärd” fram till 1945. Den använde 
kejsarens armé för att kriga mot två av sina gamla fiender, Kina (1894) och Ryssland 
(1904): för den manchuriske kejsaren i Peking hade utvisat jesuiterna 1716 och igen 1775 
som en följd av ordens påvliga förbud 1773, medan den romanovske tsar Alexander I i 
Moskva hade gjort samma sak 1820. 1941 var vedergällningens dag inne för det japanska 
folket som hade haft ett jesuitfritt Japan under mer än tvåhundra år. Under överinseende av 
”den svarte påven” (jesuitgeneral Wladimir Ledochowski i Rom), skulle Loyolas söner i  
Tokyo (i samarbete med deras jesuitbröder i Washington, D.C.) skapa ett krig mellan Förenta 
staterna och Japan. I hemligt samförstånd med murare Roosevelt och Hirohito, skulle Tojos 
japanska flotta bomba Pearl Harbor, vilket skulle skapa ett krigsraseri över hela Amerika. 
(Om inte den jesuitkontrollerade förrädaren, amiral Nagumo, återkallat sin tredje 
attackvåg, skulle alla inrättningar för reparation och bränslelagring, som tidigare hade 
tillhört påvlige riddare av Malta och viktige aktör i Teapot Dome-skandalen, Edward L. 
Doheny, ha förstörts, vilket tvingat den amerikanska marinen att föra ett långdistanskrig 
från den kaliforniska kusten!) Kongressen skulle luras att förklara krig – för sista gången. 
Detta bedrägeri ledde till att många japanska amerikaner skamligt transporterades till 
mellanvästerns koncentrationsläger – den originella idèn av frimureriske Earl Warren i 
Warrenkommissionen. Kejsar Hirohito förlorade sin absoluta monarki, Japan med dess 
gamla kultur krossades och japanska folket drabbades av skam och förnedring genom ett 
nationellt nederlag. Jesuiterna, via deras CFR, infogade sedan Japan i påvens ”heliga 
romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation, för att skapa en socialist-
kommersiell koloni beroende av Washington för sitt skydd – samtidigt som de byggde dess 
flotta till stöd för våra framtida kinesiska inkräktare! Käre sanningssökare, jag är och 
kommer alltid att vara amerikan. Mitt hjärta brister för min fars generation av amerikanska 
soldater som drabbats av japanernas grymma tortyr och dödsmarscher. Blodbaden vid Iwo 
Jima, Guadalcanal, Tarawa och återtagandet av Filippinerna gav USA:s marinkårssoldater 
en berömmelse de aldrig kommer att förlora och ett lidande de aldrig får glömma. Om de 
bara visste att de kämpade inte för amerikansk frihet under vår protestantiska konstitution, 
utan för hämnden för jesuitgeneralen och hans onda tridentinska möte, ”till Guds större 
ära,” 

den papistisk-egyptiske guds-man som sitter i Petri stol! 
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Den rättfärdiga avrättningen av jesuitiska förrädare i Japan, 1622 # 5-0 

Matteo Ricci erövrar Kina åt påven, 1605 # 5-1 
The Power and Secret of the Jesuits, Rene Fulop-Miller, (Garden City, NY: Garden City pub. Co., 1930). 
The Founding of the Jesuits 1540, Michael Foss, (New York: Weybright och Talley, inget datum) ss. 216, 217. 
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Jesuitiske världslige coadjutor Meiji (1852-1912), 1880-talet # 5-2 
122:e kejsare av Japan, 1867-1912 

Efter att Mutsuhito bestigit tronen vid 14 års ålder antog han namnet ”Meiji” (upplyst 
regering) sedan hans far, kejsar Komei, fått ”giftbägaren” för att ha vägrat öppna upp 
Japan för utlänningar. Som samarbetspartner med britterna, vars SIS styrs av 
engelska mot jesuitgeneralen lojala påvliga riddare, var jesuitiske världslige coadjutor 
Iwakura Tomomi makten bakom mordet på Komei och förintelsen av tusentals 
samurajkrigare 1877. Iwakura, som flyttade kejsarens bostad från Kyoto till Tokyo, 
ledde gosse-gud-kungens inrikes- och utrikespolitik, inklusive obligatorisk värnplikt, 
konsolidering av all verkställande, lagstiftande och dömande makt i händerna på 
kejsaren, samt överlät högsta befälet över armén och marinen med absolut makt att 
föra krig och sluta fred lett av ett jesuitstyrt rådgivande organ som kallades 
”riksrådet.” Efter Iwakuras död 1883, fortsatte kejsaren att bygga sitt monopolistiska 
kartellrike, som gav rättigheter till tre stora kartellfamiljer, varav en är Mitsubishis – 
som nu sitter i jesuitordens CFR/Trilaterala kommission. Meiji bistod den svarte påven 
i hans angrepp på de kinesisk-manchuriska och rysk-romanovska monarkierna, efter 
vars störtande barnbarnet Hirohito skulle fungera som ”kyrkans svärd” under andra 
världskriget, mörda protestanter och jämna deras kyrkor med marken i hela Fjärran 
östern. 
Japan’s Imperial Conspiracy: How Emperor Hirohito Led Japan Into War Against the West, David Bergamini, (New 
York: William Morrow and Co., Inc., 1971) vol. I. 
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Japansk protestantisk kristen ledarkonferens, Tokyo, 1883 # 5-3 
Nu när den sataniska jesuitorden ansvarat för utvisningen av allt ”kristet” under mer 
än två århundraden, resulterade öppnandet av Japan under 1873 i spridningen av det 
sanna evangeliet om Jesus Kristus och den japanska kyrkans fenomenala tillväxt från 
1883 till 1889. Som laglöshetens hemlighet utvecklades parallellt med gudsfruktans 
hemlighet, gjorde Gud det gott som Djävulen avsett för ont, och frälste många japanska 
utvalda under denna lilla tidslucka. Dessa utgör en av de många nationer som skall 
komma inför Guds tron (Upp. 5:9-10). Främre raden (V-H): Doktor Rikizo Fukashima, 
pastor Masatsuna Okuno, pastor Takayoshi Matsuyama, herr Sen Tsuda, herr Jutei 
Ri, herr Jiro Yuasa, pastor Saehachi Kurimura, pastor Danjo Ebina. Andra raden: 
Herr Takei Morita, pastor Hiroyasu Hiraiwa, herr Tetsuya Makioka, herr Tokyu Tsuji, 
herr Kanzo Uchimura, pastor Joseph Hardy Neesima, pastor Kumaji Kimura, herr 
Hisakichi Terasawa, pastor Yasutaro Ishihara, tredje raden: Pastor Motoichiro Ogimi, 
herr Yujro Kato, pastor Kajinosuke Ibuka, herr Junjiro Aoyama, pastor Tsuneteru 
Miyagawa, pastor Tokio Yokoi, pastor Arata Inagaki, herr Ichibei Koide. Fjärde 
raden: Herr Tokichi Ito, herr Tsuyoshi Nagasaka, herr Ayao Hattori, pastor Hiromichi 
Kozaki, pastor Masahisa Uemura, pastor Tsurin Kanamori, pastor Masayoshi 
Oshikawa, pastor Hidetoyo Wada, pastor Hōryu Uehara. Sista raden: Herr Hiromi 
Asakawa, pastor Tōru Miura, pastor Koki Yoshioka, pastor Yushichi Kumano, pastor 
K. Minami, och namn okänt. Fotografi genom tillmötesgående från Frank Cary. 
Protestant Beginnings In Japan: The First Three Decades, 1859-1889, Winburn T. Thomas, (Tokyo, Japan:Charles E. 
Tuttle Company, 1959). 
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Albert B. Fall och riddare av Malta Edward L. Doheny, 1926 # 5-4 

1920-talets Teapot Dome-skandal (uppkallad efter en stad i Wyoming) inbegrep Albert 
Fall, inrikesminister under shriner frimurare president Warren G. Harding (fick 
”giftbägaren”) och den irländske romersk-katolske petroleummagnaten Edward 
Doheny – som var betydligt rikare än John D. Rockefeller. Dohenys andra fru, Estelle, 
var en påvlig grevinna och dam av Malta som hade finansierat byggandet av en av 
ordens kyrkor i Los Angeles. Denne onde och beräknande man mutade sin gamle vän, 
Albert Fall, att arrendera ut marinens oljemark i Elk Hills, Kalifornien, vars olja 
inbringade honom 100 miljoner dollar netto i guld. Doheny byggde sedan marinens 
bränslecisterner på Pearl Harbor i den ”nationella säkerhetens” namn för att skydda 
mot en ”mongolisk” invasion av västkusten, som den svarte påven förberedde sitt 
”heliga romerska” 14:e ändringens rike av amerikansk nation för att föra ett framtida 
krig mot Japan. Fall dömdes för att tagit en muta av Doheny, men efter fyra 
domstolsstrider befanns påvens påvliga riddare vara oskyldiga till att ge precis samma 
illvilliga muta som Fall hade skickats i fängelse för att ha tagit emot! Nu kunde Jesu 
kompani i hemlighet framkalla en japansk attack med hjälp av frimureriske 
amerikanske president FDR:s ONI och frimureriske japanske kejsar Hirohitos 
krigsherrar för att föra krig mot det anti-jesuitiska japanska folket! 
Real Lace: America’s Irish Rich, Stephen Birmingham, (New York: Harper & Row Publishers, 1973). 
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Område med oljetcisterner, Southeast Loch, Pearl Harbor, oktober, 1941 # 5-5 
Ah käre sanningssökare, vilket frestande förföriskt mål för alla stridspiloter att bomba 
och förstöra för att lämna oljetankarna i en massiv förödande låga! Och ändå rörde de 
två första japanska attackvågorna aldrig denna ”kostbara pärla.” Den här flygbilden, 
tagen två månader före attacken, avslöjar området med oljetcisterner (byggt av 
riddare av Malta Edward L. Doheny via Teapot Dome-skandalen under 1920-talet för 
det planerade kriget med Japan), ubåtsbasen (livsviktig för den beräknade 
förstörelsen av den med metallskrot från USA byggda japanska flottan), och 
CINCPAC:s (överbefäl, stillahavsflottan) högkvarter – under befäl av FDR:s 
strykpojke, amiral Husband E. Kimmel. Destruktionen av detta enstaka mål ensamt, 
om inget slagskepp eller flygplan hade gått förlorat den ödesdigra morgonen, skulle ha 
krävt ett återkallande av USA:s marin till den kaliforniska kusten som rättfärdigat en 
senare japansk invasion av Hawaii. Ordens kontroll av frimureriske FDR:s Marina 
underrättelsetjänst och frimureriske Hirohitos japanska militärledning framgår på ett 
storslaget sätt av viceamiral Nagumos vägran att sända den tredje attackvågen med 
soldater för att rasera denna akilleshäl. Som kompaniet typisk nog orkestrerade båda 
sidor, fortsatte Stillahavskriget som planerat – med att eliminera ”kättare och 
liberaler” enligt tridentinska mötet. 
Remembering Pearl Harbor: Eyewitness Accounts by U.S. Military Men and Women, Editors Robert S. LaForte and 
Ronald E. Marcello, (New York: Ballantine Books, 1991). 
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Japanske viceamiral Chuichi Nagumo, 1941 # 5-6 
Jesuitisk världslig coadjutor med befäl över attackstyrkan mot hangarfartygen 

Med frimureriske kejsar Hirohito samt frimureriske FDR under ordens fullständiga 
kontroll via dess Utrikespolitiska råd, föreslogs i hemlighet för FDR åtta åtgärder för 
att öppet provocera fram attacken mot Pearl Harbor av en före detta amerikansk 
instruktör till prins Hirohito – marinkapten och jesuitisk världslig coadjutor Arthur 
H. McCollum. Med hangarfartygen välbelägna till sjöss och anti-ubåtsnäten lämnade 
öppna i hamningången följde Nagumo, efter att ha uppmanats av Hirohito och amiral 
Isoroku Yamamoto (utbildad vid Harvard University, 1919-1921) att ”det japanska 
rikets öde kommer att bero på utgången av detta slag,” noggrant order. Denne 
skamlöse förrädare mot det anti-jesuitiska japanska folket, i hemligt samarbete med 
det amerikanska ONI, inte bara bröt radiotystnaden under resan, utan vägrade också 
att beordra den tredje luftburna attackvågen varvid avgörande mål, inklusive 
inrättningar för reparation och bränslelagring förskonades. Hamnens ovanjordiska 
bränslecisterner, som byggts av riddare av Malta Edward L. Doheny i förberedelse för 
stillahavskriget, var fyllda till sin totala kapacitet med 4,5 miljoner fat olja och förblev 
orörda. Enligt amiral Husband E. Kimmel skulle stillahavsflottan, om oljetankarna 
hade förstörts, ha blivit tvungen att föra ett krig från det 650 mil avlägsna 
Kaliforniens kust, eftersom det inte fanns något bränsle tillgängligt någon annanstans i 
Stilla havet. Slaget vid Midway under vilket Japan förlorade hälften av sin flotta skulle 
aldrig ha ägt rum. Eftersom syftet med den svarte påvens attack på Pearl Harbor bara 
var att egga 14:e ändringens Amerika till att förklara krig mot Japan, var Nagumos 
attack aldrig avsedd av den japanska militärledningen – under extrem jesuitisk 
kontroll – att förstöra basen. Till följd av detta förseglades ”det japanska rikets öde.” 
Pearl Harbor, Susan Wels, (Hong Kong: Time/Life & Tehabi Books, 2001) s. 194. 
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USS Arizonas ONI-detonation, Pearl Harbor, 7 december 1941 # 5-7 
Allt gick bra för den ankommande japanska flottan: Viceamiral Nagumos brutna 
radiotystnad hade förblivit orapporterad; en japansk dvärgubåt hade beskjutits och 
sänkts av USS Ward fyra timmar före attacken – men en resulterande amerikansk 
varning till högkvarteter förhalades; arméns radarstation på Opana Hill hade 
upptäckt Japans inkommande flygplan en timme före attacken men varningen förblev 
orapporterad på grund av Kermit Tylers andra vägran att kontakta general Short för 
att förklara att flygplanen bara var B-17-plan; och de elva på båda sidor om Ford 
Island förankrade slagskeppen förtöjdes avsiktligt i närheten. Våra tre hangarfartyg 
var välbelägna till sjöss; de skulle komma att behövas i slaget om Midway. Som 
Arizona i ”Battleship Row” väntade på att sänkas, hade dess enorma magasin i 
hemlighet saboterats för att detonera (via korditladdningar i sidenpåsar) med stöd av 
flygbombardemang. Tretton minuter in på attacken filmade ONI-kapten Eric 
Hawkinson, ombord på sjukhusfartyget USS Solace (i närvaro av en styrman, 
jesuitpräst Gallos), ”händelsevis” målet före och under dess planerade bombningar 
(den senare detonation av fartygets främre magasin har aldrig förklaras förrän nu 
som ingen bomb verkligen hade genomborrat fartygets dubbla lager av pansardäck) 
som skickade ett eldklot 200 meter upp i luften, med mörkröd rök som steg upp till en 
kilometer. Av de 49 bomber som fälldes den dagen, sänkte bara en ett slagskepp! Och 
inte så konstigt – det hade planerats på detta sätt! Flera år senare upptäckte dykare 
att ingen bomb hade trängt in i skorstenen som skenbart sänkte fartyget! Liksom det 
avsiktliga sabotaget och sänkningen av USS Maine i Havannas hamn som antände 
1898 års spansk-amerikanska krig, hade den svarte påvens Marina underrättelsetjänst 
iscensatt denna attack vilken gav ett välbehövligt rättfärdigande till frimureriska 
FDR:s krigsförklaring mot Japan. Ockulta jesuitiska hantlangare, inklusive kapten 
Perlman, genomförde detta påvliga mord övervakade av jesuitstyrde ärkebiskop 
Francis Spellman – både FDR:s och JFK:s lönnmördare! 
Pearl Harbor: The Death of the Arizona, (video), Discovery Channel, visades februari, 2006. 

Jesuiterna – 1614-1867; 1941



Kapitel 8                                                                                                                 247

Frimureriske kejsar Hirohito, 1945 # 5-8

124:e kejsare av Japan, 1926-1989
Kido Koichi, 1945 # 5-9

Lordsigillbevarare, 1940-1945
Hirohito (1900-1989) kom till tronen efter sin fars, kejsar Taishos död. Med befäl över 
den svarte påvens av kejsar Meiji grundade asiatiska, fascistiska, japansk-
suprematistiska imperiearmé, skulle han: ansluta sig till Rom-Berlin-Tokyo-axel via 
kompaniets tremaktsfördrag (1940); förklara krig mot Kina (1937), inklusive 
gängvåldtäkten och massmordet på Nanking och dödadet av tusentals kinesiska 
”kätterska” protestanter och baptister; i hemlighet leda planen för attacken mot Pearl 
Harbor sex månader före hans militäre rådgivare underrättades om detta; ha 
kännedom om varje viktig militär fråga och ”aktivt leda både den strategiska och 
taktiska planeringen för andra världskriget” – bland annat ordens markbaserade 
atomiska kremering av Hiroshima och Nagasaki – en lydnad för vilken en 
”fredsfraktion” skapades som, understödd av kardinal Spellmans jesuit Walsh, 
skapade den rena lögnen att han var en maktlös monark som var emot kriget. Viktig 
för mörkläggningen var medlem av Choshu-klanen och lordsigillbevarare Kido 
Kiochi, vars farfar hade hjälpt till i 1868 års störtande av det anti-jesuitiska 
Tokugowa-shogunatet. Som Hirohitos närmaste rådgivare och förbindelselänk till 
regeringen hade Kido rekommenderat 1941 års utnämning av Hideki Tojo till 
statsminister. Efter Japans kapitulation i Tokyoviken – samma vik där kommendör 
Perry krävde att Komei skulle öppna upp Japan under 1853 – blev markis Kido en 
viktig rådgivare åt ordens frimureriske general Douglas MacArthur angående 
detaljerna i Japans kapitulation och ockupation. I Tokyos krigsförbrytardomstol 
(1947-48), fälldes Kido Kiochi och dömdes till livstids fängelse, men släpptes 1953 på 
grund av ohälsa! Hirohito har aldrig åtalats, men förlorade sin status som en gud-man, 
vars dyrkan reserverats enbart åt påven! 
Japan’s Imperial Conspiracy: How Emperor Hirohito Led Japan Into War Against the West, David Bergamini, (New 
York: William Morrow and Co., Inc., 1971) vol. I. 
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Frimurare general MacArthur och kejsar Hirohito, 1945 # 6-0 
Ah, ”lika barn leka bäst!” Dessa två envisa förrädare mot sina egna folk förtjänade att 
hängas tillsammans från Japans högsta rånock! Fast det är allmänt känt att 
MacArthur var en 33:e gradens frimurare, är Hirohitos medlemskap, som Hitlers, 
mindre känt. Enligt kanadensiska radiopratare ”Hehpsehboah” var Hirohito murare 
som Dalai Lama är i dag. Dessutom hade han en audiens hos påve Benedictus XV 1921 
i förberedelse för sitt motreformatoriska korståg i Fjärran östern som skulle föras åt 
den svarte påven. Jesuitutbildad som yngling, var MacArthur intim vän med 
frimureriske armégeneral John J. Pershing under första världskriget; säkrade valet av 
frimureriske FDR genom sin brutala fördrivning av bonusarmén 1932; planerade med 
amiral Nimitz och FDR under hela kriget, inklusive evakueringen av Filippinerna som 
gav orden dess lagringsinrättningar för general Yamashitas av den japanska armén 
under dess plundringståg införskaffade guldsamling; och räddade sedan livet på sin 
frimureriske ”broder” i den internationella brottsligheten, Hirohito (som erkänt 
frimureriske Josef Stalins jesuitstyrda Sovjetunionen 1928), genom att främja 
illusionen att kejsaren var den japanska militärledningens bricka! MacArthur 
fortsatte med att predika påvens kalla krig, att förlora Kina och Nordkorea till 
”kommunisterna,” samtidigt som han låtsades vara dess störste fiende i lydnad till 
manuskriptet från påve Pius XII och hans ”amerikanske påve” – Francis kardinal 
Spellman! 
Hirohito: Behind the Myth, Edward Behr, (New York: Villard Books, 1989). 
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Frimureriske general MacArthur och jesuit SMOM Walsh, Tokyo, 1947 # 6-1 
Frimureriske president Trumans erövrare av Japan, general Douglas MacArthur, 
befinner sig med sin närmaste herre i den internationella militärdomstolen i Fjärran 
östern (1947-48), Georgetown-jesuit, bekännande av fjärde löftet, Edmund A. Walsh. 
Sedan han tidigare övervakat rättegångarna i Nürnberg (1945-47) via frimureriske 
åklagare Robert H. Jackson och elektroniskt censurerat alla vittnesmål om Vatikanens 
kontroll över tredje riket via kollegiale professor vid Georgetown Universitys 
diplomatskola med arméöverstes rang, doktor Leon E. Dostert – den fördömde 
jesuitens chefstolk under alla krigrättegångarna! – manipulerade Walsh också 
förfarandet i Tokyo genom sin tjänare, MacArthur, som i sin tur styrde den 
amerikanske chefsåklagaren, Joseph B. Keenan. På samme sätt som denne mäktige 
jesuit säkrade frikännandet av riddare av Malta Franz von Papen, så garanterade han 
också frimureriske Hirohitos säkerhet från skammen av en offentlig rättegång. Som 
han vann japanernas kärlek och respekt, var MacArthur verkligen Fjärran österns 
”amerikanske caesar,” medan hans herre som ledde all hans politik inte var någon 
mindre än Francis kardinal Spellman! 
www.answers.com/topic/edmund-a-walsh
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Kapitel 9 

Jesuiterna   – 1641   

Den irländska massakern 
Mordet på generallöjtnant Henry Ireton 

”De goda rådgivarna åt stora statsmän, som parlamenten i båda kungarikena skulle ta 
från kungens majestät, är en fraktion av menediga papister, prelater, jesuiter, 
irländska mördare, upprorsmakare, och avfällingar, omstörtare av alla lagar, 
övermänskliga, mänskliga, av Gud, av kyrkan, av staten.” {1} 

Samuel Rutherford, 1644 
Engelsk presbyteriansk predikant 
Lex Rex: The Law and the Prince

”Irland är den mest präststyrda, jesuitledda nationen på jordens yta.” {2} 

[Kursivering tillagd] 

Hector Macpherson, 1914 
Engelsk historiker 
The Jesuits in History

”Varje jesuit är utåt sett en munk, inåt sett en djävul, och helt och hållet en orm.” {3} 

Ian Paisley, 1968 
Irländsk presbyteriansk predikant 
Medlem, underhuset 
The Jesuits

”  Kardinal Manning   har nyligen sagt att ”papalister aldrig förföljde protestanter  .” 
Det är en papistisk lögn, berättad för att stärka en papistisk rörelse, som kan hjälpa 
till att återupprätta ett ’romerskt styre på Irland,’ och framlagd utan en rodnad i 
ansiktet på den mest tillförlitliga historia. 1172 valdes en engelsman, Nicholas 
Breakspear, till påvestolen under namnet Hadrianus IV. Han gav Irland till Henrik 
II av England, under förutsättning att den papistiska tron tvingades på folket, och att 
påven fick ett öre från varje hus årligen. Detta är ursprunget till   peterspenningen  . 
Ulsters annaler berättar om de fruktansvärda förföljelser och massakrer som följde på 
detta. Påven, kungen och armén var emot sanningen [precis som påve Benedictus 
XVI, president George W. Bush och ordens CFR- 

Jesuiterna – 1641



Kapitel 9                                                                                                                 251 

kontrollerade amerikanska högsta militärledning är emot sanningen]. 1500 till 
1534, är en blodig sida. Utrymmet förbjuder vår översättning av det i sin helhet. Som 
ett exempel på de grymheter och barbariskheter som utmärker Rom närhelst och 
varhelst hon får makten, och som en presentation i materiell form av rädslan hos det 
irländska folket för alla rörelser som syftade till att överlämna dem till påvligt styre, 
läs detta, som sir William Temple skrev. Han avslöjar sedvanan i Rom, och visar att 
trehundratusen [300 000] protestanter massakrerades före Cromwell kom till folkets 
undsättning [och de lögnaktiga jesuiterna har fräckheten att fördöma Oliver 
Cromwell för hans invasion av Irland, som överlämnade Drogheda och Wexford,  
och fick ett slut på de papistiska massakrerna! Vem tror sig denne gudsman vara,  
Cromwells svärson, generallöjtnant Henry Ireton, i att återställa ordningen på 
Irland, samtidigt som jesuiterna flydde över engelska kanalen! Hur vågar någon 
gudsman ingripa i påvedömets massakrer, inkvisitioner och korståg som släppts loss  
på det hjälplösa folket, vars förföljare har hemliga order från den svarte påven!]. 
Han säger, 

”I norr, söder, öster och väster, rann det protestantiska blodet i floder; hus 
reducerades till aska, hela byar och städer nästan förstördes; till och med 
protestanternas boskap blev omänskligt torterad; den enda begravning 
martyrerna fick var nedgrävning av de levande [det vill säga, begravdes levande], 
och deras förföljare njöt djävulskt av att höra deras stön och gråt, som kom 
från jorden. Papistiska barn hade lärt sig att plocka ut ögonen på protestantiska 
lekkamrater, och några var tvungna att mörda sina egna släktingar, och 
slaktades sedan själva över de blödande resterna, medan det sista ljud som 
nådde deras döende öron var de vilda försäkringarna av prästerna, att deras 
våndor bara var början på den evig plågan.” 

Enbart   Dublin   undkom, och blev en tillflyktsort för de nödställda  , men alla 
papistiska invånare var förbjudna, under hot om direkt förbannelse, att ge minsta 
hjälp till de drabbade. Tusentals dog av köld och hunger; tusentals fler emigrerade. I 
Armagh dränktes fyratusen protestanter. I Cavan var vägen i två mil färgad av 
blodet av flyktingar. Sextio barn övergavs i flykten av sina föräldrar, vilt jagade av 
påvedömets blodhundar, som förklarade att alla som hjälpte eller till och med 
begravde sina småttingar skulle brännas av deras medhjälpare [liksom 
jesuitkontrollerade, franciskanskledda, kroatiska Ustašhi gjorde mot de hjälplösa,  
icke-romersk-katolska, ortodoxa serbiska männen, kvinnorna och barnen under  
andra världskriget]. Sjutton vuxna begravdes levande i   Fermanagh  , och i   Kilkenny   
sjuttiotvå. Enbart i provinsen Münster, massakrerades 
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hundrafemtiofyra protestanter eller utvisades från Irland. Och ändå förklarar 
kardinal Manning i juni 1886, att papalismen aldrig förföljde protestanter, och vi får 
höra av en protestantisk minister i Boston, 1887, om papalisms välgörande 
ministerium [i likhet med alla dagens avfälliga protestantiska och baptistiska TV-
evangelister]. 

1643 beviljade Urban VII syndernas fullständiga och absoluta förlåtelse för dem 
som hade deltagit i att tappert gör vad de kunde för att utplåna och helt utrota den 
pestförande surdegen av kättersk smitta [liksom påven gjorde efter den svarte påvens 
Bartolomeimassaker i Paris, Frankrike, 1572, som allt detta mord sker i enlighet  
med påvedömets kanoniska rätt, tridentinska möte och jesuitiska extrema ed]. Under 
Elisabet I, gav Irlands härskare och underhusmedlemmar sitt erkännande och 
allmänna stöd till engelska kronan [vilken drottning jesuiterna försökte mörda många 
gånger, på många sätt, varför hon utvisade jesuiterna och tvingade romersk-katoliker  
att delta i protestantiska bibelläsande gudstjänster]. 

[Jesuitiske världslige coadjutor] Jakob II [1685-1688] en romersk-katolik, svek 
England, och vände sig till papisterna på Irland för stöd. Präster fyllde hovet till 
trängsel och styrde kungen [med jesuiter i överflöd, som förenat kung Ludvig XIV:s 
armé med Jakob II:s soldater i planeringen av det slutliga ”utrotadet” av den 
engelska protestantismen]. Irland gavs upp till påvedömet. Städer där nästan varje 
husägare var en engelsk protestant hade, enligt styret i Rom, ställts under irländska 
romersk-katolikers regering [som i Amerika i dag]. Statsförvaltningen överfördes från 
den saxiska till den keltiska befolkningen. Sextusen protestanter uteslöts ur armén, 
och deras platser ersattes av romersk-katoliker [som de flesta officerare i de 
amerikanska väpnade styrkorna i dag är romersk-katoliker eller påvetjänande 
frimurare även om de är judar och icke-judar av alla religioner]. Den nye soldaten 
gick aldrig förbi en engelsman utan att förbanna honom och kalla honom oanständiga 
namn.” {4} [Kursivering tillagd] 

J. Scott Carr, 1900 
Amerikansk historiker; 
Kongretionalistisk Plymouth-pastor 
The Devil in Robes; Or, 
   The Sin of Priests 

”När en jesuit äter middag i ett hus där sällskapet inte är helt under hans dominans, 
eller där protestanter är närvarande, märker jag att inget kan överstiga hans tålamod 
och ödmjukhet. Han försitter aldrig en chans att inskärpa sin egen och sin ordens 
extrema fattigdom på dem 
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som han umgås med under intima förhållanden. Det sägs att han, efter att ha blivit 
bjuden på middag i ett välbärgat katolskt hus i Dublin, bett värdinnan om en krona 
eller två för att betala hans spårvagnsbiljett tillbaka till Gardiner Street. Det jesuitiska 
sällskapet har kanske fler strängar på sin lyra än något annat samfund med präster på 
Irland. Det har till exempel en man till att på ett milt sätt sörja för uppriktig nykterhet 
bland folket [som i den protestantledda amerikanska nykterhetsrörelsen vilket  
resulterade i ratificeringen av den omöjliga artonde ändringen (1919), förbudstiden 
och skapandet av den svarte påvens romersk-katolska, sicilianska mafioso-ledda 
organiserade brottssyndikat]. De har återhållsamma män med asketiskt utseende 
[som jesuit Bernard Vaughan] till att vinna förtroende hos damer som dras till 
religiös kult [som rikets första dam fru William H. Taft], och som kan presenteras av 
de damerna för deras vänner i maktpositioner på vicekungens loge, och 
försteministerns loge, eller slottet. De har bastanta jesuiter med stentorsstämma, till 
att orera och rasa i avlägsna landsdistrikt, när de är inbjudna av den lokale 
kyrkoherden att hålla ett tal eller förrätta ett uppdrag [som den ökände jesuitiske 
coadjutorn ”fader” Charles E. Coughlin]. Kort sagt, kan den jesuitiska skaran hålla 
tungan rätt i mun [enligt fjärde löftets jesuited]. De kan – och det säger inte mycket – 
ha högre utbildning än vanliga religiösa ordnar på Irland; men de är kanske av denna 
orsak, desto mer förkastliga, och ett desto större hinder för landet [sedan de hade 
krossat reformationen i Irland och reducerat dess befolkning till de mest okunniga 
och fattiga av de vita släktena]. När det fanns problem i Irland visade sig jesuiten 
alltid vara frånvarande eller osynlig. . . . Vilket fall från Jesu ödmjukhet och 
självuppoffring till skaran av män som titulerar sig   Jesu sällskap  , till exempel, i så   
många delar av världen i dag! . . . 

Detta skulle ha varit ett ämne värdigt en historisk bild, de ’svårpåverkade, [förmåga 
att dricka utan att bli full]’ sluga jesuiterna, i sina svarta sutaner [kaftaner], som 
gjorde invändningar mot den store dominikanern i sina kläder i vitt och svart. Fader 
Burke var en stor man, med kolsvart hår, och ett mycket rödlätt ansikte, och 
dominikanern brukade predika i sin ordens pråliga dräkt. Tvisten i sakristian [en 
särskild plats i kyrkan] slutade med att jesuiterna gav vika för fader Burke. . . . 
Föreställ er då deras bestörtning när fader Burke stod upp i predikstolen och kavlade 
upp sina ärmar, blottade sina handleder, och påbörjade sin verksamhet med att dunka 
på kanten av predikstolen med sin högra arms knutna näve. Och han vrålade vidare, 
med stentorsröst, som han förde sin hand ned med en duns, ’Jävla jesuiter!’ och han 
slog predikstolen igen och ropade, ’Jävla jesuiter!’ Publiken blev intensivt 
upphetsad, och man kunde ha hört en nål falla i kyrkan. Det sägs att en av de mest 
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’svårpåverkade’ jesuiterna hade sin fot på det första steget i predikstolen trappor, i 
färd med att gå upp och göra invändningar mot predikanten. Och igen ropade Burke 
ut, på ett högst skarpt sätt, som han gungade fram och tillbaka i predikstolen, ’Åt 
helvete med jesuiterna!’ Det verkade nu som om Burke tänkte kritisera orden, som i 
så många avseenden var en konkurrent till hans egen, och tänkte utnyttja jesuiternas 
egna predikstol för syftet! Den arma katolska lekmannaförsamlingen lyssnade 
vördnadsfullt, i väntan på utvecklingen av dessa besvärjelser. För ingenting som 
skulle kunna härröra från predikstolen skulle då naturligtvis någonsin låta fel. Och de 
visste ingenting om den middag [där dominikanern anklagades av vissa jesuiter för  
att vara full av vin och således olämplig att komma upp i predikstolen]. Deras tro 
försäkrade dem att situationens uppenbara oförklarlighet var ämnad att på ett 
tillfredsställande sätt klaras upp. Men de lurande jesuiterna runt hörnen, som kikade 
igenom sina titthål i korridorens dörrar, och som visste allt om konsumtionen på 
middagen, kan inte ha haft någon sådan lugnande försäkring. Burke lättade dock på 
spänningen genom att börja tala ungefär i stil med detta: ’Ja, min älskade bröder, Åt 
helvete med jesuiterna! det är det irreligiösa rop som nu skallar i hela Europa 
[som Tyskland utvisat orden 1872]. Det är det okristliga rop som nu skallar i hela 
ateistiska Frankrike [som utvisat jesuiterna 1901 – de hemliga sammansvurna bakom 
Dreyfusaffären och trippelententen som var så nödvändiga för att orsaka 
världskriget]. Åt helvete med de heliga männen, jesuiterna, ned med jesuiterna;   ja,   
och andra mer plumpa och ännu mer ogudaktiga förbannelser än de jag har nämnt, 
över ledarna för den värdiga orden som är en av kyrkans viktigaste stöttepelare.’ Och 
sedan fortsatte han att predika en talande hyllning til jesuitorden, som uppnådde sitt 
syfte att få fram det erforderliga bidraget från församlingen.” {5} [Kursivering tillagd] 

Michael J. F. McCarthy, 1902 
Irländsk katolsk överrättsadvokat 
Priests and People In Ireland

Medan jesuiterna var upptagna med sitt trettioåriga krig i avsikt att helt ”utrota” de 
bibelläsande, ”kätterska och liberala” lutherska tyskarna, undertrycka de också den 
protestantiska strävan efter frihet i Nederländerna. Därför planerade de också en förintelse 
av protestanterna i Irland. Vi kan läsa följande: 

”Så mycket hade de irländska eklektikerna ökat under Karl I, med ordinarie 
ärkebiskopar, biskopar, och dekaner, att det under 1629 ansågs nödvändigt att 
förbjuda det offentliga utövandet av papistiska riter och ceremonier. Men trots detta, 
strax därefter, uppförde de katolska prästerna ett nytt papistiskt [jesuitiskt] 
universitetet i Dublin. De fortsatte också att bygga 
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munk-och nunnekloster i olika delar av riket, där prästerna och ledarna för irländarna 
höll täta möten, och därifrån brukade de passera fram och tillbaka till Frankrike, 
Spanien, Flandern, Lorraine, och Rom, där 1641 års sammansvärjning hade tänkts ut 
av familjen O’Neils [O’Neills] och deras anhängare. Det stora anslaget, att ett 
allmänt uppror borde ske samtidigt i hela riket, och att alla protestanter, utan 
undantag, borde mördas. Den dag som fastställdes för denna otäcka massaker var den 
23 oktober 1641, Ignatius Loyolas, jesuiternas grundares högtidsdag; och de främsta 
konspiratörerna i de viktigaste delarna av riket gjorde de nödvändiga förberedelserna 
för den planerade konflikten.” {6} [Kursivering tillagd] 

Sedan de hade utarbetat planen att mörda alla protestanter i Irland på Ignatius Loyolas 
högtidsdag, förmådde jesuiterna det lurade irländska katolska folket att genomföra planen. 

”Irländarna var mer eggade att verkställa de infernaliska företagen åt jesuiterna, 
prästerna, och tiggarmunkarna, som när dagen för genomförandet av 
sammansvärjningen hade övernenskommits, rekommenderade sina åhörare att vara 
flitiga i det stora anslaget, som, enligt dem, i hög grad skulle ta hand om välfärden i 
riket och befordra den katolska saken. De förkunnade överallt för allmogen att 
protestanterna var kättare, och inte borde drabbas av att leva längre bland dem, och 
tillade att det inte var mer synd att döda en engelsman än att döda en hund, och att 
hjälpa eller skydda dem var ett brott av den mest oförlåtliga natur.” {7} [Kursivering 
tillagd] 

När utrotningen började genomförde jesuiterna, typiskt nog, sin blodiga ed en gång 
till. Kom ihåg, att de alltid använder andra människor eller organisationer till att göra sitt 
smutsiga arbete när det gäller att driva igenom tridentinska mötet. Vi läser igen: 

”Det är omöjligt att tänka sig nöjet dessa monster fann i utövandet av sådan grymhet; 
och för att öka eländet hos dem som föll i deras händer brukade de, när de slaktade 
dem säga, ’Din själ till djävulen!’ En av dessa skojare brukade komma in i ett hus 
med sina händer färgade med blod, och skryta med att det var engelskt blod, och att 
hans svärd hade stuckit protestanternas vita skinn [eftersom det var både en kyrklig 
och etnisk utrotning som det är på ett subtilt sätt i dag i Storbritannien, Sydafrika,  
Kanada och USA] även till fullo. Uppåt trettio protestanter, män, kvinnor och barn, i 
grevskapet Tipperary, föll i händerna på papister, som efter att klätt av dem nakna, 
mördade dem med stenar, slaktyxor, svärd, och andra redskap. . . . Andra hängdes på 
väderkvarnar, och innan de var halvdöda skar barbarerna dem i bitar med sina svärd. 
En del, både män, kvinnor och barn, skar de och hackade i olika [sexuella] delar av 
deras kroppar och lämnade dem att vältra sig i sitt blod och omkomma där de föll. . . . 
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Liknande barbariskheter har begåtts mot de eländiga protestanterna i nästan 
alla delar av riket, och när en beräkning därefter hade gjorts av hur många som 
offrades för att tillfredsställa papisternas djävulska grymhet, uppgick den till 
150 000.” {8} [Kursivering tillagd] 

Vi fortsätter med en passage ur J. T. Headleys The Life of Oliver Cromwell, och läser med 
fasa ur sir J. Temples Irish Rebellion som framställs av Merle D’Aubigne: 

”Ända sedan den fruktansvärda [jesuitanstiftade] massakern av 1641, har ett ständigt 
krig bedrivits mellan protestanter och katoliker. Detta hade Karl främjat [Karl I, vars 
ättlingar omfattar USA:s Bush-dynasti som har gjort sig sin familjeförmögenhet 
genom bankväsendet via den svarte påvens tredje rike enligt John Loftus, en före 
detta åklagare i Justitiedepartementets nazistiska krigsförbrytarenhet och författaren 
av Unholy Trinity], medan han levande, genom att sätta in hela sin auktoritet på 
katolikernas sida. [I sex år hade Karl I av England och Ludvig XIV av Frankrike 
samme jesuitiske biktfader, Père La Chaise.] . . . 

”Katolikerna brände protestanternas hus, körde ut dem nakna mitt i vintern, 
och drev dem som svinhjordar framför sig. Om dessa olyckliga stackare, i skam 
över sin nakenhet, och med önskan om att söka skydd från den anmärkningsvärt kalla 
säsongens kyla, tog sin tillflykt till en lada, och dolde sig under halm, satte rebellerna 
omedelbart eld på den, och brände dem levande [som ordens nazistiska SS gjorde mot 
ortodoxa ryssar och judar under Operation Barbarossa 1941]. Vid andra tillfällen, 
blev de bundna utan kläder, som de dränktes i floder, och om de, på vägen inte gick 
snabbt nog manades de på med spjutspetsen. När de kom till floden eller havet, 
kastades de i vattnet i skaror på flera hundra. . . . Om dessa arma stackare steg till 
ytan, fanns män stationerade längs randen, för att doppa i dem igen med kolvarna på 
sina musköter, eller att skjuta på, och döda dem. Män blev skurna i bitar i närvaro av 
sina fruar, fruar och jungfrur blev misshandlade i åsyn av sina närmaste släktingar, 
och spädbarn på sju eller åtta år hängdes inför ögonen på sina föräldrar. Nej, 
irländarna gick till och med gick så långt, som till att lära sina egna barn att klä av 
och döda de engelska barnen, och krossa deras hjärnor mot stenar [liksom ordens 
kroatiska Ustašhi gjorde mot ortodoxa serber och judar under andra världskriget i  
enlighet med jesuiteden]. Ett antal protestanter begravdes levande – så många som 
sjuttio i ett dike. En irländsk präst, som hette NacOdeghan, tog fast fyrtio eller 
femtio protestanter, och fick dem att avsvärja sig sin religion, med ett löfte om 
förskoning. Efter deras avsvärjelse frågade han dem om de trodde att Jesus Kristus 
var kroppsligen närvarande i nattvardsbrödet, och att påven var kyrkans överhuvud? 
Och, om de svarade med ja, 
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sa han, ’Så, då har ni en mycket god tro; och av rädsla för att de skulle återfalla i 
kätteri, skar halsen av dem alla.’ ” {9} [Kursivering tillagd] 

Och varför all denna onödiga blodsutgjutelse? Eftersom mordet djärvt hade predikats 
av jesuiterna. Vi läser de fräcka, oförskräckta orden av jesuit Conor O’Mahony, professor i 
moralteologi i Évora, Portugal, som talades 1645: 

”Mina kära irländare – fortsätt och fullborda ert arbete för er frihet och ert försvar, 
som lyckligtvis påbörjats av er; och döda alla kättare, och alla som bistår och 
försvarar dem. Ni har inom loppet av fyra eller fem år, det vill säga mellan åren 1641 
och 1645, när jag skriver detta, dödat 150 000 kättare, som era fiender erkänner. Inte 
heller jag förnekar det. Och för min egen del, som jag sannerligen tror att ni har dödat 
flera av dem, så önskar jag vid Gud att ni hade dödat dem alla – som ni antingen 
måste göra, eller köra ut dem alla från Irland, så att vår [katolska] heliga mark inte 
längre behöver plågas av en sådan . . . barbarisk, okunnig och laglös generation 
människor.” {10} 

(Käre sanningssökare, två hundra år senare skulle de sataniska Loyolas söner som 
kontrollerade drottning av England inleda den andra irländska massakern. Om vad han 
bedrägligt kallar, ”den irländska potatissvälten från 1845 till 1850,” skriver en privat källa: 

”Under denna femårsperiod – med drottning Viktoria sittande på den brittiska tronen 
[den kungliga slakterskan av Irland vars son, frimureriske kung Edvard VII, aldrig 
grep Walter Richard Sickert, den beryktade ”Jack Uppskäraren”], och nära åtföljd 
av sina jesuitiska rådgivare – AVGICK fraktfartyg lastade med irländskt vete, havre, 
korn, ägg, nötkött och griskött från irländska hamnar på väg till andra länder, med en 
hastighet av cirka ÅTTA FRAKTFARTYG PER DAG, medan nästan en miljon av 
mina irländska förfäder blev svultna till döds. [På 1930-talet skulle kompaniet 
orsaka Stalins massaker på ortodoxa ukrainare, den så kallade ”hungersnöden i  
Ukraina,” genom att beordra frimureriske Stalin att låsa in alla livsmedel medan 
miljontals omkom.] 

Förutom att producera en annan vatikansk skörd – Irlands protestantiska dödstal – 
försåg den därpå följande, ökade irländska utvandringen jesuiterna med ett 
upptrappat flöde av irländska katoliker till Förenta staterna, för att inom den 
protestantiska nationen hjälpa till att bygga en blind lydig påvlig femte kolonn, som 
ett redskap för att krossa amerikanskt konstitutionellt självstyre. Det fungerade.” 
[På 1950-talet skulle jesuiterna orsaka massemigrationen av nordvietnamesiska 
katoliker till Sydvietnam med hjälp av Ho Chi Minh (som i likhet med 
jesuitutbildade Fidel Castro, hade förts till makten av OSS styrd av riddare av 
Malta ”Wild” Bill Donovan) för att sprida ryktet om att hans kommunister skulle  
döda alla kristna i Nordvietnam. Den amerikanska flottan, som tidigare leddes av 
kardinal Spellmans Francis Matthews, försåg den förflyttningen med fartyg.] {11} 

[Kursivering tillagd] 
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1641 till 1649 – åtta långa år – fortsatte jesuiterna sina mord i Irland. Det var på 
grund av detta Oliver Cromwell, försvarare av den protestantiska tron, landade i Irland och 
krävde att landet kapitulerade. Vid dess vägran, straffade Cromwell jesuitstyrda Drogheda 
för att statuera ett exempel genom att rasera dess mur och krossa alla väpnade män med 
många störande kvinnor och barn. (Samma gjordes senare med Wexford, som också hade 
slaktat oskyldiga protestanter.) Detta hade aldrig hänt om inte jesuiterna initierat 
massmordet på den allmänt toleranta, protestantiska minoriteten som började med 1641 års 
irländska massaker, sedan orden hade hjärntvättat de irländska katolikerna att hata och 
döda anti-påvliga, anti-jesuitiska, engelska och irländska protestanter – män, kvinnor och 
barn! Headley skriver: 

”Cromwell själv försöker inte dölja något, och säger, i en skrivelse till regeringen på 
grund av detta, efter att ha talat om intagandet av förskansningarna: ’Som vi så tagit 
oss in, vägrade vi dem förskoning, sedan vi dagen före sammankallat staden. Jag tror 
att vi stack ned hela antalet av de svarande [över 2 000]. Jag tror inte trettio av hela 
antalet undkom med sina liv. De som gjorde det är i säkert förvar för Barbados . . . 
Jag önskar att alla ärliga män kan ge äran av detta till Gud allena, som, faktiskt, skall 
lovordas för denna barmhärtighet [mot de irländska protestanterna].’ . . . Hans 
kaplan, Hugh Peters, hade samma åsikt om det, och gick till huvudkyrkan, där han 
högtidligen framförde tack till Gud för slakten av sina fiender. Parlamentet beslutade 
också att en tacksägelsedag borde hållas för att hedra denna stora nåd. Droghedas 
öde gjorde det irländska folket skräckslaget. Vedergällningens dag hade kommit, och 
de grymheter de hade begått mot de hjälplösa protestanterna skulle nu hemsöka deras 
egna personer. Cromwell – besluten att föra det irländska [jesuitinitierade] kriget till 
en snabb avslutning, följde upp denna seger med de snabba rörelser som utmärkte 
hans sista kampanj i England.” {12} [Kursivering tillagd] 

Med sammanbrottet av jesuitordens åttaåriga ”utplånande” av de protestantiska 
”förbannade kättarna,” som dessa konverterade irländare föredrog sanningen av 
Guds ord framför lögnen av den papistiske Antikrist i Vatikanen, satte Cromwell in 
sin puritanske, bibeltroende, kalvinske svärson, generallöjtnant Henry Ireton, som 
tjänstgörande ställföreträdare för nationen. Drogheda och Wexford hade fallit för 
Cromwell. Waterford och Limerick skulle falla för Ireton. Om Limericks fall, Irlands 
sista tillflykt för jesuiterna, läser vi ur McMains, The Death of Oliver Cromwell: 

”Uppgiften 1650-51 var att ta Limerick, vilket visade sig vara svårt. Staden låg i två delar, 
den så kallade Irländska staden låg på södra stranden av Shannon omgiven av en 
kilometerlång mur, torftig och skral . . . ’utan en gata av förfallna hus.’ Den så kallade 
Engelska staden låg på slutet av en stor ö i en flod. En vindbrygga över Shannon-kanalen 
förband grupperna. . . . 
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Under hösten 1650 misslyckades en belägring mot irländarnas ’sista tillflykt.’ Detta 
misslyckande längs Shannon uppmanade befälhavaren [Ireton] att ’bli allvarsam 
med herren, och få veta vad han tycker att hans arme tjänare i armén skulle göra.’ 
Under sommaren 1651 omringade han staden igen. . . . Attackerna lyckades inte 
under sommaren eftersom irländarna, som leddes av Hugh O’Neill [samma O’Neill-
familj som hade använts av jesuiterna för att antända den irländska massakern 
1641], skickligt avskräckte Iretons överlägsna styrka i fyra månader. . . . Ireton 
krävde Limericks överlämnande och erbjöd O’Neill en stor befordran för att ge upp 
staden. O’Neill svarade att han hade försvarat staden i ett år och hade lovat att göra 
det i ännu ett [och göra det möjligt för jesuiterna att fortsätta att döda alla 
protestanterna]. . . . Som det behövdes trupper på andra håll i kampen mot 
plundrande band av irländska ’konservativa,’ skärpte Ireton belägringen i augusti, 
och staden kapitulerade slutligen den 27 oktober. . . . 

Med stadens fall kapitulerade tolvhundra soldater, och Ireton trodde kanske att ett 
dussin personer borde ställas till svars för sitt handlande i belägringen, inklusive 
biskop av Emly Terence O’Brien. De viktigaste anklagelse mot dem var att de 
hjälpte dölja ’de mordiska skurkarna, tiggarmunkarna, prästerna, och jesuiterna,’ som 
därmed undkom staden [som Nürnbergrättegångarna och ordens historiker, såsom 
CFR William L. Shirer, gjorde det möjligt för jesuiterna att undkomma 
varseblivningen av och därmed vreden i Europa och Ryssland över deras ökända 
brott som begåtts genom murare Hitler och Stalin]. . . . Han undantog så småningom 
[och tyvärr] O’Neill från döden [som Hitler och Stalin undantogs från rättfärdiga 
dödsstraff genom murare FDR och Churchill] men hängde sju personer för att de 
’envist höll ut.’ O’Briens verkliga brott var kränkningar som begåtts under 1641 års 
uppror under vilket protestanter massakrerades. Hans huvud blev ’satt på en 
imponerande påle och placerat högst på kungens fästning.’ ” {13} [Kursivering tillagd] 

Ah, men jesuiterna glömmer aldrig och ger inte heller upp den vedergällning de är 
skyldiga sina fiender. För att dirigera om ett direkt smygangrepp på Irlands tjänstgörande 
ställföreträdare, kontaktade orden sina icke misstänkta världsliga coadjutorer, kanske en 
läkare eller en kock, inom vår hjältes hushåll – beskyddarens betrodde svärson. 1651, vid 
bara fyrtio års ålder, skulle den bibeltroende, och välvillige generallöjtnant Henry Ireton 
(som general Oliver Cromwell; som Claypole Elizabeth – Cromwells älskade dotter; som 
general George Washington; som generallöjtnant Stonewall Jackson – vid bara 
trettionio års ålder; som generallöjtnant George S. Patton, d.y.) dö av en slags 
”lunginflammation” och/eller ”någon sorts feber,” och bli ännu ett offer för ordens ökända 
och obevekliga ”giftbägare.” 

”Iretons död [26 november 1651] i sir Geoffrey Galways radhus fick stor 
uppmärksamhet enligt sextonhundratalets normer, men orsaken är fortfarande 
oklar. . . . [Jesuit] Dennis Murphy, J.S., antydde pest genom 
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att hävda att, efter Limericks kapitulation, ’Ireton blev smittad och dog.’ . . . ’Ireton avled av 
feber.’ . . . Doktor Philip Carteret [en jesuit förklädd till en baptist] . . . en mystisk person 
för händelserna i Limerick . . . var . . . en närvarande läkare [som gav ”kättaren,” Ireton,  
”giftbägaren,” som orden ansåg vara Limericks gissel”].” {14} [Kursivering tillagd] 

Hur kommer det sig att dagens irländska protestanter i Nordirland inte vill förlora 
den brittiska arméns skydd och lämnas över till jesuiternas Sein Fein och den Irländska 
republikanska armén (IRA)? Är det inte chockerande att veta att både Sein Fein och IRA – 
understödda av vissa amerikanska columbusriddare – arbetar med den ryska civila 
Underrättelsetjänsten (KGB), vilket framgår av KGB-agent Vasilij Mitrokhins The Sword 
and the Shield? Kan det vara så att jesuiterna också kontrollerar KGB, numera SVR? 

Om den jesuitiska infiltrationen och kontrollen av alla underrättelsetjänster samt 
ordens slutliga undergång, höll doktor George Brown, biskop i Kristi kyrka i Dublin, 
Irland en skarpsinnig predikan 1551, av vilken en del förklarar: 

”Men det finns ett nytt broderskap som på senare tid vuxit upp och kallar sig jesuiter, 
som kommer att lura många, som är mycket som de skriftlärda och fariséerna till sitt 
sätt. Bland judarna skall de sträva efter att avskaffa sanningen, och skall komma 
mycket nära att göra det. För dessa typer kommer att anta olika former [andliga 
formskiftare]; med hedningarna en hedning, med ateisterna en ateist, med judarna en 
jude [vi undrar hur många talmudiska rabbiner och frimureriska arbetarsionister –  
såsom den framlidne New York-sionististen kallad ”den judiske påven,” Rabbi 
Stephen S. Wise – som är hemliga jesuiter med kontroll över den sionistiska 
regeringen i Israel genom Arbetarpartiet för att säkra Jerusalem för den påvlige 
caesaren i Rom], med de reformerta en reformert [som 33° frimurare Billy Graham,  
så korrekt beskriven i Cathy Burns Billy Graham and His Friends (2001)], med 
avsikt att få veta dina uppsåt, dina tankar, ditt innersta, och dina böjelser, och därmed 
äntligen få dig att bli som den idiot som ’sade i sitt hjärta att det fanns ingen Gud.’ 
Dessa skall spridas över hela världen, ’skall släppas in i furstarnas råd, utan att de 
märker något,’ charma dem, ja, få era furstar att öppna sitt innersta, och 
hemligheterna där, men utan att de uppfattar det, som kommer genom fallet från 
Guds lag, genom försummelsen att uppfylla Guds lag, och genom att blunda för deras 
synder. Men till slut . . . skall de bli så motbjudande för alla nationer: så att de 
slutligen skall vara sämre än judar, utan någon viloplats på jorden; och då skall en 
jude ha mer gunst än en   jesuit  .” {15} [Kursivering tillagd] 

I vetskap om att Jesu sällskap aldrig kommer att förändras, kan det vara så att 
jesuiterna har planerat att krossa protestanterna och baptisterna i det amerikanska riket? I så 
fall, hur? Kommer riket att uppleva en serie av kärntekniska detonationer i framtiden? 
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Den första irländska massakern, 1642 # 6-2 
Den irländska massakern, även kallad ”Irlands Bartolomeimassaker,” anstiftades av 
jesuiterna med välsignelse av Karl I och hans franska drottning, Henrietta av Medici, 
den 23 oktober 1641, Ignatius Loyolas högtidsdag. Den varade i åtta långa, brutala år 
tills Oliver Cromwell landade i Drogheda 1649 för att sätta stopp för den. Det avsedda 
syftet med denna konspiration var att ta livet av alla protestanter i Irland. Den här 
scenen skildrar hur fyrtiotusen bibelläsande protestanter offras av de grymma och 
blodtörstiga romerska papister som hjärntvättats av Loyolas söner att tro att 
protestanter var ”kättare” och inte hade någon rätt att leva. Bedrägligt kallade 
”kristna” av sina präster, som var lojala mot den påvlige caesaren i Rom, genomdrev de 
bara de förbannelser som avkunnats av den svarte påvens tridentinska möte, som var 
en militant bekräftelse av Innocentius III:s 1215 års Fjärde Laterankoncilum. 
Smokescreens, Jack Chick, (Chino, Kalifornien: Chick Publications, 1983) s. 16. 
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Kapitel 10 

Jesuiterna   – 1642-1660   

Den puritanska revolutionen 
Oliver Cromwell 
   Lordprotektor av det brittiska samväldet 
      Försvarare av den protestantiska tron 
Mordet på Oliver Cromwell 
Restaurationen av kung Karl Stuart II 

När Gud har för avsikt att lära en man, 
Och förära en man, 

Och frambära en man, 
När Gud har för avsikt forma en man, 

Till att ta parti för det vackra; 
När hela hans hjärta av längtan tycks lida

av önskan att skapa en så pass frimodig man
Att hela världen det dryftar

Se hur han förverkligar det han åsyftar! 

Hur han hänsynslöst framtäljer
Det han kungligen utväljer! 

Se honom hamra och skada honom 
Och med mäktiga slag konvertera 

Det till provformer av lera som 
Blott Gud begriper; 

Medan han höjer sina bönfallande händer
Och hans torterade hjärta skriker! 

Hur han böjer men ej bryter
När han åtar sig det goda; 

Hur han nyttjar det han korar, 
Och med varje syfte förorsakar,

varje handling föranleder
Honom att bli denne man – 
Gud vet nog vad han kan. {1} 

V. Raymond Edman, 1982 
Rektor, Wheaton College 
The Disciplines of Life
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”Vi skulle först tala om puritanerna, den kanske mest anmärkningsvärda grupp av 
män, som världen någonsin har frambringat. Den motbjudande och löjeväckande 
delar av deras karaktär ligger på ytan. Den som har dem kan tolka dem, och inte 
heller har det saknats uppmärksamma och elaka observatörer till att peka ut dem. 
Under många år efter restaurationen [upphöjandet av Karl II till tronen 1660 
varigenom den engelska jesuitkontrollerade, korrumperade stuartska ätten 
återinfördes] utgjorde de temat för måttlösa skällsord och förlöjliganden. De utsattes 
för den största tygellöshet av pressen och av scenen, när pressen och scenen var som 
mest tygellös [som i ordens ”Hollywood Babylon” av i dag]. De var inte författare; 
de var, som grupp, impopulära, de kunde inte försvara sig [genom den rojalistiska,  
kontrollerade pressen]; och allmänheten ville inte ta dem under sitt skydd. De blev 
därför utlämnade, utan förbehåll, på nåd och onåd åt satiriker och dramatiker. Deras 
kläders uppseväckande enkelhet [som de nöjde sig med mat och skrud], deras sura 
uppsyn [i att undvika dumt skämtande], deras nasala tal, deras hårda hållning [liksom 
konfedererade general Thomas Jonathan ”Stonewall” Jackson, sittande stel som 
en pinne], deras långa bordsböner [att be för alla människor överallt], deras 
hebreiska namn, de bibliska fraser som de framlade vid varje tillfälle, deras förakt för 
människors lärdom [denna världs falskeligen kallade klokhet och kunskap], deras 
avsky för belevade nöjen [kortspel, sällskapsspel, etc.], var lovligt byte för 
belackarna. Men det är inte bara från belackarna som filosofins historia kan läras. . . . 

De som väckte folket till motstånd, som inriktade sina åtgärder genom en lång rad 
händelserika år, som ur det mest ogynnsamma material, bildade den finaste armé som 
Europa någonsin sett, som trampat ned kung, kyrka och aristokrati, som på det korta 
mellanrumet av inhemska   uppviglingar   och   uppror   [som vi reformerta bibeltroende 
alltid blir kallade ”uppviglare och upprorsmakare” när vi, under ledning av våra 
vederbörligen bildade regeringar, använder våra ”rättvisans svärd” mot  
jesuitbestämd, anti-kristen tyranni], gjorde Englands namn fruktat i varje nation på 
jordens yta – var inga vulgära fanatiker. . . . 

Puritanerna var män vars tankar hade antagit en märklig karaktär genom den dagliga 
kontemplationen på överlägsna väsen och eviga intressen [som de riktade sina 
känslor mot saker därovan, där Kristus sitter – vid Guds högra sida]. . . . de sade 
vanligtvis att varje händelse beror på det väldiga väsen, för vars makt ingenting var 
för stort, för vars granskning ingenting var för litet. Att känna honom, att tjäna 
honom, att njuta av honom, var för dem tillvarons stora mål [”att förhärliga Gud och 
njuta honom för evigt”]. . . . de strävade efter att blicka helt på den outhärdliga 
ljusstyrkan, och att samtala förtroligt med honom ansikte mot ansikte. Härav uppstod 
deras förakt för jordiska 
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åtskillnader [särskilt de förbannade ”adelstitlarna,” vars titlar skulle ha varit evigt  
förbjudna för amerikanska statsmän om den ursprungliga trettonde ändringen av 
USA:s konstitution hade ratificerats]. Skillnaden mellan de bästa och sämsta bland 
mänskligheten tycktes försvinna, jämfört med den gränslösa intervall som skilde hela 
släktet från honom på vilken deras egna ögon ständigt var fästa [med blicken på 
Jesus, skaparen och fulländaren av vår tro]. De erkände inga hierarkiska 
ordningstitlar utom hans gillande; och förvissade om det gillandet, föraktade de alla 
resultat och alla ranger i världen. Om deras namn inte finns i häroldens register, blev 
de upptecknade i livets bok [om lammet som dräptes i världens skapelse]. . . . 

Den allra elakaste av dem var en varelse vars öde var av mystisk och fruktansvärd 
vikt, på vars minsta åtgärd andar av ljus [utvalda änglar] och mörker [andlig ondska 
på hög nivå] såg med angeläget intresse; som blivit utsedd, innan himmel och jord 
skapades [villkorslöst förutbestämd], till att njuta av en sällhet som skulle fortsätta 
när himlen och jorden skulle ha gått bort. . . . 

Därför bestod puritanerna av två olika män: en idel självförnedring, ånger, 
tacksamhet, passion, den andre stolt [övertygad], lugn, stel, skarpsinnig. Han kastade 
sig i stoftet inför sin skapare; men han satte sin fot på halsen av sin [onde] kung 
[Prisa Gud!]. I sin fromma avskildhet, bad han under krampryckningar, och 
stönanden, och tårar [som Herren Jesus Kristus gjorde, när han under dagarna i  
köttet framförde böner och ödmjukt bedjade med stark gråt och tårar till honom som 
kunde rädda honom från döden]. . . . Men när han tog sin plats i rådet, eller band sitt 
svärd för krig, hade inte dessa stormiga själsliga funktioner lämnat några märkbara 
spår efter sig. . . . Dessa fanatiker tillförde de civila och militära frågorna en lugn 
kritik och en oföränderlig målmedvetenhet . . . Döden hade förlorat sin skräck och 
glädjen sin charm. . . . Entusiasm hade gjort dem behärskade, hade befriat deras 
tankar från varje vulgär passion och fördom, och höjt dem över farans och 
korruptionens inflytande [vilket framgår av kalvinske presbyterianske John 
Witherspoons ord när han frimodigt uppmanade till undertecknandet av vår 
amerikanska oavhängighetsförklaring]. . . . Puritanerna hyllade medborgarfrihetens 
sak främst eftersom den var religionens sak.” {2} [Kursivering tillagd] 

Thomas Babington Macaulay, 1825 
Engelsk lord och protestantisk historiker 
Jesuitisk världslig coadjutor 
   Förening mot påvedömet 
”Milton,” Edinburgh Review

Jesuiterna – 1642-1660



Kapitel 10                                                                                                               265

”Det kungliga besöket i Hinchinbrook [den ståtliga herrgården som tillhörde Oliver 
Cromwells ridderlige farbror vars far var mäktig minister hos kung Henrik VIII,  
sir Richard Cromwell] måste ha varit en stor överraskning för lille Oliver [i mötet  
med den skotske kung Jakob I som han for vidare till London för att uppstiga på den 
engelska tronen]. . . . Jesuiternas intrig; tendensen hos det anglikanska partiet, som 
inom kort skulle samlas under [ärkebiskop] Lauds paroll; rätten och makten i Guds 
ord – dessa var de fängslande ämnena för tankar och samtal bland vilka barnet växte i 
styrka i denna landsbygdens omtanke. . . . 

Om detta [ett öppet motstånd mot kung Karl I:s intrigspel mot det engelska 
parlamentet och de skotska covenantanhängarna som det enda sättet att rädda 
England] blev ledarna för nationen ännu mer fullständigt övertygade genom en 
förskräcklig katastrof. Mitt i denna [jesuitkonstruerade] agitation [från kungen] och 
misstro [från parlamentet], den 1 november 1641, nådde en alarmerande rapport 
plötsligt London. [De romersk-katolska] irländarna, under skydd av kungens och 
drottningens namn, ödelade landet med ett förskräckligt härjande, som de i den ena 
handen höll ett bemyndigande de låtsades ha fått från Karl, och eld och svärd i den 
andra. Sammansvärjningen som hittats på i största sekretess, hade brutit ut i 
fruktansvärda massakrer [den jesuitledda irländska massakern år 1641 till 1649,  
vars ”utplånande” resulterade i mordet på över 300 000 protestanter]. I London och 
Edinburgh, i stad och land, gick de mest beklämmande berättelser från mun till mun, 
och fasa fyllde hjärtat på alla protestanter i Storbritannien. De allvarligaste 
medlemmarna av underhuset krävde omedelbart en protest till kungen, som allt man 
höll mest kärt i nationen attackerades. Den [stora] protesten antogs vid midnatt, den 
22 november, med en majoritet på elva röster. ’Hade den fått avslag,” sade Oliver 
[Cromwell], som han kom ut, ’skulle jag ha sålt allt jag har, och aldrig sett England 
mer.’ . . . 

Detta var början på revolutionen: inledandet av kampen mellan parlamentet och 
kungen. . . . Bevarandet av friheten och religionen i England kunde inte erhållas utom 
till denna kostnad. Det har sagts – låt oss ständigt ha det i åtanke – att den engelska 
revolutionen, genom att proklamera den absoluta maktens olaglighet, inte gjorde 
någonting nytt. Den var berättigad. . . .  ’kampen mot kungligt tyranni, genom att 
utöva rätten till motstånd, och g  enom att upprätthålla frihetens maximer  .’ ” {3} 

[kursivering tillagd, se www.constitution.org/eng/conpur.txt] 

J. H. Merle D’Aubigne, 1847 
Protestantisk schweizisk teolog & historiker 
The Protector: A Vindication 
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”Vår pliktskyldighet mot ers majestät och vårt land, kan bara göra oss mycket 
medvetna och oroliga, att mångfalden, skärpan och skadan i den ondska som vi nu 
många år har lidit under, blir underblåst och omhuldad av en korrupt och avogt stämd 
part, som bland andra illasinnade knep för ändring av religion och regering 
[protestantismens död och inrättandet av jesuitisk absolutism], har försökt att med 
många falska skandaler och anklagelser, listigt insinuerade och spridda bland folket, 
besudla och vanhedra vårt arbete i parlamentet, och skaffa sig en part och fraktion 
bland era undersåtar, för att bättre stärka sig själva på sina syndiga vägar, och hindra 
dessa bestämmelser och åtgärder som, genom ers majestäts [kung Karl I] visdom 
och parlamentets råd, kan vara motståndare mot hjälp. . . . Och eftersom vi har 
anledning att tro att dessa elakartade parter, vars förfarande uppenbarligen verkar 
bidra främst till papismens nytta och ökning, består, inrättades, och utförs genom de 
subtila metoder som används av jesuiterna och andra ingenjörer och faktorer för Rom 
[malteserriddare och skotska ritens frimureri], och till stor fara för detta rike, och era 
högst lojala undersåtars svåra lidande, hittills har segrat i att korrumpera åtskilliga av 
era biskopar och andra på framträdande platser i kyrkan, och även att sätta in 
åtskilliga av dessa redskap i ert riksråd [för närvarande påvens UK-RIIA/US-CFR-
kontrollerade rådgivare], och andra förtroendeställningar i närheten av ers majestät, 
prinsen [Karl II], och resten av era kungliga barn. . . . För att förebygga dessa 
eländiga effekter som sådana skadliga strävanden kan ge, har vi funnit för gott att 
förklara roten och tillväxten av dessa onda anslag: . . . 

Roten till allt detta ofog finner vi vara ett skadligt och farligt anslag [en påvlig 
konspiration] för att undergräva de grundläggande lagarna och principerna för 
regeringen, på vilka religionen och rättvisan i detta rike är fast etablerade. Aktörerna 
och initiativtagarna i detta har varit: 

1. De jesuiserade papisterna, som hatar lagarna, som hinder för den ändring 
och underminering av religionen som de längtar så mycket efter. . . . 

191. För att förbättra det arbete som har påbörjats, och undanröja alla framtida 
hinder, föreställer vi oss att dessa handlingkurser kommer att vara mycket effektiva, 
som vi ser att papisternas religion har sådana principer som förvisso tenderar till 
krossandet och   utplånandet av alla protestanter  , när de får möjlighet att genomföra   
dem.” {4} [Kursivering tillagd] 

John Pym, 1641 
Engelsk puritan och jurist 
The Grand Remonstrance 
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”[1656] . . . öppnade Cromwell parlamentet. Han inledde sammanträdet med ett mer 
än tre timmar långt anförande: det längsta, liksom det mest våldsamma och 
besvärande, han hittills hade hållit. . . . ’Ni är i krig med Spanien. Vi försatte er i 
denna fientlighet för nödvändighetens sak, och nödvändighetens sak, för att 
rättfärdiga mäns agerande, står över alla hänsyn till inrättad lag. . . . [Den romersk-
katolske] spanjoren är er fiende, naturligt och genom försynen, på grund av den 
fiendskap som finns i honom mot vad som än är av Gud. . . . Ni kunde inte få en ärlig 
eller ärbar fred från honom. . . . Vi önskade bara en sådan frihet för våra handlare så 
att de kunde behålla sina biblar i sina fickor, utöva sin religionsfrihet för sig själva, 
och inte vara föremål för restriktioner. Men [de jesuitstyrda] spanjorerna kan inte ge 
oss någon samvetsfrihet. . . . Fransmännen och alla protestanterna i Tyskland, har 
också enats om att hans plan är hela den kristna världens rike, om inte mer; och på 
denna grund, ser han på denna nation som sitt största hinder. . . . Om ni sluter någon 
fred med någon papistisk stat, som omfattas av styret i Rom, är ni bundna, och 
de är lösta. . . . 

Spanien är roten till frågan; det är den part som samlar alla era fiender inför er – för 
Spanien har nu hyllat det intresse som ni hela tiden hittills har varit i konflikt med – 
Karl Stuarts intresse . . . Och Spanien har verkligen ett intresse av ert inre, för 
papisterna i England har betraktats, ända sedan jag föddes, som förspanskade. De 
beaktade aldrig Frankrike – Spanien var deras beskyddare. . . . Ska vi tro att papister 
och riddare inte skakar hand i England? . . . Upprorsledarna i allt detta är inga andra 
än era gamla fiender, papisterna och riddarna. . . . de skickade en kollega, en 
eländig varelse . . . till Madrid för att rådslå med kungen av Spanien att landa styrkor 
till att invadera denna nation.’ . . . Under höga bifallsrop, satte Cromwell sig ned på 
ordförandeplatsen. På hans vänstra sida stod Londons lord borgmästare . . . I 
parlamentets namn . . . förestavade talaren följande ed för Cromwell [varvid 
Cromwells protektorat invigdes för andra gången som det inrättats genom den nya 
konstitutionen]: 

’Jag lovar och svär i Gud den allsmäktiges närvaro och namn, att till det 
yttersta av min makt, försvara och bevara den verkliga, reformerta, 
protestantiska, kristna religionen, i dess renhet, som den finns i de Heliga 
skrifterna i Gamla och Nya testamentet: och uppmuntra bekännandet och 
bekännarna av densamma; – och att jag, till det yttersta av min makt, skall 
försöka, som chefsdomare för dessa tre nationer, att underhålla och bevara de 
välförtjänta rättigheterna och privilegierna för folken i dem, och i alla saker, 
enligt min bästa kunskap och makt, skall styra människorna i dessa länder i 
enlighet med lagen.’ . . . 

Jesuiterna – 1642-1660



268                                                                                          Vatikanska Lönnmördare

Den 25 januari 1658, sammankallade protektorn de två husen att närvara med 
honom i festsalen på Whitehall, och där, under mer än en timme, samtalade han med 
dem om de yttre och inre faror som hotade England. Utomlands i hela Europa, var 
protestantismen under våldsam attack, och i omedelbar fara, i Tyskland, Italien och 
Schweiz, behöll huset Österrike och påven fortfarande, eller skulle behålla, övertaget; 
den mest trogne allierade till protestantiska England, kungen av Sverige hade 
besegrats i [romersk-katolska] Polen, och var i krig med sin granne, [protestantiske] 
kungen av Danmark. . . . 

’Om det inte betyder något för er, låt det inte betyda något för er! Jag har sagt att det 
är något som angår er. Det gäller alla religioner, och alla goda intressen i 
England. . . . Detta invecklade anslag [jesuitiska konspiration] mot det 
protestantiska intresset är ett anslag mot er själva varelse. Om de kan stänga oss 
ute från Östersjön, och göra sig till herrar över den, var finns då vår handel? Var finns 
era materiel för att bevara er frakt? Var kommer ni att kunna utmana någon rätt 
till sjöss, eller försvara er mot en utländsk invasion av vår egen mark? Ni har 
ansett er glada över att vara omgivna av ett stort dike [Engelska kanalen] från hela 
världen bredvid. Ni kommer verkligen inte att kunna behålla ert dike, eller era 
försändelser, om ni inte gör era fartyg och er sjöfart till trupper av hästar och 
kompanier av infanterister [fotsoldater], och kämpar för att försvara er på terra firma. 
. . . Era [falska] allierade, [de protestantiska] holländarna, har uttalat en princip 
som vi, tack vare Gud, aldrig visste om. De kommer att sälja vapen till sina fiender 
[som USA gjorde till sin fiende, Sovjetunionen], och låna ut sina fartyg till sina 
fiender. . . . de har låtit hyra ut slupar för att transporta fyratusen infanterister 
[fotsoldater] och etttusen kavallerister mot er, efter det påstådda intresset hos den 
unge man som var den framlidne kungens son [Karl II]. . . . Om detta är villkoret för 
era affärer utomlands, ber jag er överväga en smula den status som era frågor på 
hemmaplan har. . . . Är inte detta folk rejält uppdelat i sekter – om jag får kalla dem 
sekter, vare sig de är sekter på religiös grund eller på samhällelig grund? Och vad 
är det som fyller varje sekt? Att varje sekt skall stå överst, och skall få makten i sina 
händer. . . . Vi har nu haft sex år av fred – av fred och evangeliet – efter ett avbrott på 
tio års krig. Låt oss ha en själ, ett sinne för att upprätthålla de ärliga och välförtjänta 
rättigheterna i denna nation. . . . Med detta sagt vill jag ha uppfyllt min plikt mot Gud 
och er. Medan jag lever, och kan, skall jag vara redo att stå och falla med er i denna 
sak. . . . Jag har inget mer att säga, utom att be Gud allsmäktig att välsigna er.” {5} 

[Kursivering tillagd] 

Francios P. G. Guizot, 1854 
Fransk protestantisk statsman/historiker 
The Life of Oliver Cromwell

Jesuiterna – 1642-1660



Kapitel 10                                                                                                               269

”[Kung] Karl [I] landade i Dover den 25 maj [1660] och anlände till London fyra 
dagar senare [efter att ha förvisats till det onda hovet under Frankrikes kung Ludvig 
XIV kontrollerad av jesuit Père La Chaise]. Lägereldar markerade vägen och 
upplyste staden. I Westminster, placerades Cromwells bild på en stolpe med 
samväldets vapen, och sattes sedan i brand så att ’var och en kan kunde märka dem 
bättre.’ I Sherbourne, Dorset, när Karl utropades [till kung], ’satte stadens kvicka 
gycklare’ upp en parodi på den högre domstolen, som även infattade avbildningarna 
av [överdomare] Bradshaw och Cromwell. Den simulerade domstolen dömde 
männen, avbildningarna hängdes, sedan ’så hackade och huggna . . . att på kort tid 
bara litet fanns kvar.’ . . . 

Underhusmedlemmarna förberedde en lista på sju personer som skulle avrättas. 
General Thomas Harrison hade gripits (han hade helt enkelt givit upp), men de 
övriga sex var nu på kontinenten. . . . Rättegångarna i oktober mot de personer som 
inte givits strafflöshet tycks obekanta trots rättsliga fångstmetoder. . . . Det första 
rättsliga förfarandet var mot gen. Thomas Harrison, och tog från planering till 
avrättning endast fem dagar. . . . I uttalandet av Harrisons dom ur stadgan om 
förräderi, mässade sir Orlando att Harrison skulle bli: ’hängd vid halsen, och 
levande skall skäras ned, och dina privata delar [manliga genitalier] skall bli 
avskurna, dina inälvor skall tas ur kroppen, och medans du lever, skall dessa brännas 
inför dina ögon [i enlighet med ordens skotska ritens frimureriska eder], och ditt 
huvud skall huggas av [jesuiterna är de främsta förespråkarna för halshuggning], din 
kropp skall styckas, och huvud och stycken skall kastas i enlighet med vad kungens 
majestät behagar, och må herren [påven] förbarma sig över din din själ.’ . . . 

Fördömd den 11 oktober, blev Harrison två dagar senare den förste domare som 
skulle avrättas. I Newgate ’tog han avsked av fru och vänner under stor glädje och 
munterhet.’ På förmiddagen blev han bunden vid en bödelskärra och släpad längs 
Fleet Street och Strand till Charing Cross. Folkhopen hånade honom hela vägen, men 
’hans ögon och händer lyftes upp mot himlen.’ Galgen stod på en plattform omgiven 
av räcken. Harrison förlät mästermannen som placerade repet runt hans hals, kramade 
sin tjänare, och klättrade upp på stege ’med en oförskräckt uppsyn.’ Han hade 
positionerats vänd mot Representationshuset, ’där det ädla oskyldiga blodet av vår 
framlidne regent . . . blev spillt. Placering var också viktigt för denna ritual. Innan 
han klev av stegen gjorde han en lång trosförklaring att ’det här får mig snarare att 
komma till hans härlighet’ och slutade med övertygelse att ’genom min Gud kommer 
jag att gå igenom den här döden, och han kommer att göra det lätt för mig.’ Det 
skulle inte bli så. Enligt en uppgift, ’blev han inte så mycket kastad av stegen av 
bödeln, som han själv villigt steg av den.’ Mästermannen 
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tog kläderna av Harrisons strypta och kippande gestalt, skar ned den halvhängda och 
nakna kroppen, kastade den levande på en bänk och började skära upp den medan 
folkmassan trängde sig fram för att se bättre, under det att mästermannen drog 
inälvorna ur den döende mannen. Harrison försökte stiga upp – kanske en reflex av 
att en kniv skar i hans buk – och verkade ge mästermannen ’en örfil.’ Men bödeln 
knuffade ned honom, och kastrerade sedan och rensade den kännande mänskliga 
gestalten enligt stadgans krav. Han skivade upp bröstet, slet ut hjärtat, och höll upp 
saken högt medan han utropade, ’Skåda hjärtat av en förrädare.’ Harrison var äntligen 
död. Bödeln slutade med att slakta kroppen i fjärdedelar och kastade hjärtat och 
tarmarna på en eld. De blodiga fjärdedelarna blev ’kastade samman som det slaktkött 
som slakteriet levererar’ och fördes på bödelskärran tillbaka till Newgate. . . . 

Och ännu var de inte färdiga med det som fanns kvar av general Harrison. Tre dagar 
senare placerades hans huvud i en korg och ställdes på den bödelskärra som drog 
John Cook till hans avrättning vid Charing Cross. Huvudena av Harrison och Cook 
blev sedan ’fastsatta på två stolpar, och sattes upp på norra änden av Westminster 
Hall.’ Varpå Harrisons fjärdedelar hängdes ’på stadens fyra portar.’ Karl II, den glade 
monarken [som senare skulle ges ordens”giftbägare”], hade beordrat denna 
uppvisning av vad som fanns kvar av hans offer.” {6} [Kursivering tillagd] 

H. F. McMains, 2000 
Amerikansk forskare och historiker 
The Death of Oliver Cromwell 

”1841 blev general William Henry Harrison från Ohio [vars förfader var Oliver 
Cromwells general Thomas Harrison], vald till president med stor majoritet. . . . 
Bara en månad och fem dagar från den dagen, låg Harrison lik i Vita huset. Han dog 
av arsenikförgiftning, som givits av Roms verktyg. Jesuiteden hade snabbt 
infriats . . . Omständigheter pekade på   herrarna Gilmer   och   Upshur  , som de   
faktiska mördarna av president Harrison [vars mördare sedan förde in Texas i  
unionen]. . . . [Kort därefter led] Harrisons familj [snabbt] URSKILJNINGSLÖS 
utplåning. I själva verket fanns det bara ett av hans åtta barn, en son, som tilläts att 
leva.” {7} [Kursivering tillagd] 

Fröken Burke McCarty, 1924 
Protestantisk amerikanska och ex-papalist 
The Suppressed Truth About the 
   Assassination of Abraham Lincoln 
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Vi håller på att bekanta oss med ett av de viktigaste kapitlen i mänsklighetens 
historia. Dess hjälte var den puritanske engelske frimannen och oberoende baptist-
kalvinisten, protektorn av det brittiska samväldet och försvararen av den protestantiska tron, 

Oliver Cromwell. 

Jesuiterna har dock förtalat vår störste av hjältar genom att brännmärka honom som 
”inkräktaren,” liksom ”ett monster, en tyrann och en hycklare,” och har gjort allt de kunnat 
göra för att tillintetgöra hans minne från engelsk historia. Därför skall vi se över hans 
häpnadsväckande liv ställt mot det papistiska tyranni som då styrde den brittiska kronan. 

1625 dog kung Jakob I och hans son Karl I kom på tronen. Till skillnad från sin far, 
blev Karl ett redskap för jesuiterna under ledning av den grymme och skoningslöse 
anglikanske ärkebiskopen William Laud. Han bröt mot Magna Charta och försökte 
regera som en absolut monark. Framför allt, tog han bort rätten till samvetsfrihet genom att 
förfölja puritanerna som predikade Bibelns frälsningsplan. Tusentals for till Amerika och 
Cromwell lämnade nästan England med andra patrioter. Men herren Jesu Kristi fader hade 
förordnat att Cromwell borde bli kvar och befria de förföljda protestanterna från jesuiternas 
anslag.

Med kung Ludvig XIII av Frankrikes (1610-1643) slakt av de franska hugenotterna, 
förstörelsen av deras kalvinska stad La Rochelle tillsammans med sänkandet av 
hugenottiska flottan via den brittiska kungliga flottan utlånad till Frankrike 1625, uppstod 
slutligen oenighet mellan Karl I och det puritanska parlamentet i januari 1642. Båda 
beredde sig för krig. Cromwell, efter att ha blivit besegrad i sitt första slag av prins Ruperts 
ryttare, förklarade att han skulle upprätta ett kavalleri av, 

” ’ . . . män som kommer att tro på vad de gör, och jag lovar er att de inte skall bli 
slagna.” . . . Därmed fick han omkring sig en samling män som hånade sysslolöshet 
och nöjen, och glatt underkastade sig hans rigida disciplin, bar umbäranden och slit 
utan att knota, nej, med entusiastisk stolthet, för ofta sov deras tappre ledare bredvid 
dem på den kalla jorden, och delade alla deras svårigheter. I sin kamp under himlens 
särskilda skydd, och för Gud och religionen, skulle de skynda sig till slaget som till 
en festmåltid och omfamna döden med hänryckning . . . och detta grupp på tusen 
hästar blev aldrig besegrad.” {8} [Kursivering tillagd] 

För han sade, 

”Några ärliga män är bättre än antalet.” {9} 

Cromwells puritanska kavalleri kom att bli känt som ”järnsidorna.” De slog Ruperts 
finaste ryttare totalt på flykten vid Marston Moor. Från och med den tiden, ansågs 
Cromwell vara oövervinnelig och åtnjöt sina soldaters 
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förtroende och kärlek. Oliver fortsatte med att triumfera över jesuiterna med deras verktyg, 
Karl I och rojalisterna. Slagen Naseby, Marston Moor, Dunbar, Worcester och anfallet i 
undsättningen av Drogheda blev alla krönta med framgång, som Cromwell kämpade för 
samvetesfrihet – så hatad av jesuiterna och deras tridentinska möte – medan Karl I 
kämpade för absolut monarki och påvlig överhöghet. Med parlamentets avrättning av 
kungen för högförräderi, fortsatte Cromwell med att bli ”lordprotektor av det brittiska 
samväldet och försvarare av den protestantiska tron.” Han upplöste senare det onda 
parlamentet och förvisade jesuiterna från kungariket vilket resulterade i många 
konspirationer mot hans liv. 1654 upptäcktes en sammansvärjning mot hans liv och 
jesuiternas blivande mördare, Gerard och Vowel, blev omedelbart avrättade. 

Därför, som ett resultat av ordens anslag mot försvararens liv, 

”blev etthundrasextio modiga kollegor utvalda från hans olika regementen i 
kavalleriet, uppdelade i åtta kompaner, hans livvakt; tio av dem var alltid i tjänst 
kring hans person. På dessa kunde han förlita sig, och ståndaktig och djärv måste den 
man vara, och snabb den mördares kniv, som kunde nå honom då.” {10} [Kursivering 
tillagd] 

Tydligen skulle inte Cromwell bli ännu en amiral Coligny, Vilhelm I av Oranien, 
Henrik III eller Henrik IV. Även om jesuiterna misslyckades i sina många försök att 
mörda försvararen, lyckades de i att grymt förgifta hans älskade dotter, Elisabet. Vi läser 
om hennes smärtsamma lidande och hennes fars förtvivlade hjärta: 

”. . . Lady Claypole [Elisabet Cromwell], hans favoritdotter insjuknade i en dödlig 
och högst smärtsam sjukdomen. Protektorn glömdes bort för fadern, och han begav 
sig skyndsamt till Hampton Court, och tog plats vid hennes säng, djupt bedrövad. 
Hennes konvulsioner, och ångestfyllda gråt, slet sönder hans hjärtesträngar, och 
skakade denne starke och tillgivne natur i sina grundvalar. Hans rike, hans makt, 
brittiska samväldet, var alla glömda, och i fjorton dagar böjde han sig över sitt 
älskade barn . . .” {11} [Kursivering tillagd] 

Protektorn hade lagt grunden för de brittiska besittningarna i Västindien och orsakat 
en blomstring av förkunnelse av evangelium och samtidigt försvar av samvetsfrihet, som 
fördömts så av jesuiternas tridentinska möte. 

”Så långt hade hans tankar nått bortom hans ålder, att han ville och enträget försökte 
[men misslyckades] utvidga rätten till medborgarskap till utstötta och förföljda judar.” 
[Cromwell, protektorn av England och försvararen av den protestantiska tron,  
släppte dock på nytt in judarna i England 1655 på en formell begäran av Manasse 
Ben Israel, som vita reformerta icke-judiska nationer i allmänhet är goda mot 
judarna.] {12} [Kursivering tillagd] 
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Dessutom, gav han de amerikanska kolonierna en smak av verklig frihet och 
skyddade protestanterna i Frankrike. Om Cromwells skydd av vaudborna läser vi: 

”I juni i år kom nyheten om förföljelserna i dalen Piemonte. Sex katolska 
regementen, av vilka tre var irländska, utsågs att köra vaudborna från sina hem i 
mitten av vintern. De grymheter, de omänsklig barbariskheter, som utmärkte 
förfarandet mot de arma protestanterna, är väl kända. ’Byar brändes till marken, män 
blev huggna i bitar: barns hjärnor slogs ut mot klipporna, och kvinnor spetsades 
nakna på pålar – etthundrafemtio kvinnor halshöggs och deras huvuden användes i en 
omgång kägelspel.’ När nyheterna om dessa ohyggligheter nådde Cromwell, brast 
han i gråt – detta var Guds helgon som drabbats så, och all hans medkänsla blev 
väckt inom honom. Samma dag (den 3 januari 1655) skulle han underteckna 
fördraget med Frankrike, som under lång tid hade tagits i betraktande; men han 
vägrade omedelbart, och förklarade att förhandlingarna inte borde gå längre förrän 
kungen [Ludvig XIV, vars jesuitiske biktfader senare skulle komma att orsaka 
honom att återkalla nantesiska ediktet] och kardinal Mazarin, statsministern, själva 
skulle lova att hjälpa honom att rädda de protestantiska vaudborna . . . En dag av 
fasta och förödmjukelse utsågs, och kyrkor förpliktades att ta upp en kollekt. 
Bidraget uppgick till över 37 000 pund, vilket visar hur djupt protestantiska England 
hade rörts av förföljelsen av piemontesiska kristna. Det sägs att Cromwell, i ett 
känsloutbrott, svarade beträffande några hinder som nämndes som störningar i hans 
planer, att ’han skulle segla sina fartyg över Alperna, men att han skulle sätta stopp 
för förföljelsen.’ . . . Krig med Frankrike, nej, med hela världen, vid behov, skulle han 
föra, men denna förföljelse av Guds barn borde upphöra. Kungen av Frankrike gav 
slutligen vika, och budskap blev skickat att hertigen av Savojen hade beviljat amnesti 
för vaudborna, och återställt deras urgamla rättigheter. Mazarin, som i själva verket 
styrde Frankrike, hade åstadkommit detta, för han var livrädd för Cromwell. Det sägs 
att han alltid bleknade när han hörde hans namn nämnas. Oliver var en förkämpe för 
protestantismen i hela världen, och han ville att det skulle förstås på det viset: han 
ville försvara den dit hans arm kunde nå. . . . Han vinnlade sig också om att låta 
påven förstå, att han kände honom som grunden för den onaturliga förföljelsen, och 
om han inte såg upp, skulle han bekämpa hans fartyg i hamnen i Civita Vecchia, och 
höra mullret av hans kanon runt omkring Vatikanen.” [Det var anledningen till att  
jesuitgeneralens beräknade raseri skulle nå vår hjälte genom protektorns personlige  
läkare, doktor George Bate. Medan han låg på sin dödsbädd erkände Bate att han 
givit vårt älskade exempel på gudsfruktan och nitisk engelsk patriotism en serie  
kvicksilverförgiftningar. Jesuitiske världslige coadjutor doktor George Bate, som 
senare belönades
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av den restaurerade kung Karl II, var den orm som ”utplånade den ökände 
kättaren,” Oliver Cromwell]. {13} [Kursivering tillagd] 

”I alla sina fördrag, gjorde han protestanternas rätt till en oumbärlig artikel. Han 
insisterade på att engelska handlare i Portugal borde tillåtas dyrka Gud på sitt eget 
sätt, och tvingade Frankrike att respektera hugenotternas liv. De senare kallade 
honom ’sitt enda hopp näst Gud.’ . . . 

Därmed blev fasan för hans namn överallt en sköld för de förföljda kristna [som det  
blev sagt att jesuitkontrollerade kardinal Mazarin ’fruktade Oliver mer än djävulen’ 
{14}], och han blev alltid ihågkommen av dem i deras andaktsövningar morgon och 
kväll.” {15} [Kursivering tillagd] 

Slutligen skulle försvararen inte tolerera en attack av jesuiternas spanska inkvisition mot 
någon engelsman. (Oh, om Amerika hade en sådan president i dag!) 

”En sådan gigantisk maktställning uppnådde denna dystra institution, att ingen gick 
säker från dess huggtänder. . . . Llorente uppger flera fall av engelska köpmän, som 
den slog ned på i strid mot folkrätten. Vid ett tillfälle var Oliver Cromwell tvungen 
att ingripa till förmån för en engelsk konsul, som de hade fått i sina hålor. Kungen 
svarade att han inte hade någon makt över inkvisitionen. ’Då’ lade Cromwell till, i ett 
andra meddelande, ’om ni inte har någon makt över inkvisitionen, kommer jag 
att förklara krig mot den.’ . . . Cromwell . . . hotade krig mot inkvisitionen – och 
hotet hördes till det lägsta djupet av deras infernaliska hålor.” {16} [Kursivering tillagd] 

Upphöjelsen av Cromwell, den oförfärade försvararen av den protestantiska tron, 
var ingen tillfällighet. Den var svaret på drottning Elisabets böner. Vi läser hennes bön till 
HERREN innan hennes slag med den spanska armadan: 

”O låt dina fiender veta att du har upptagit England, som de skadar mest av allt för 
ditt evangeliums skull, i din egen säkerhet. Res en mur omkring det, o herre, och 
försvara det med kraft för all framtid. Låt det bli en tröst för de drabbade, en hjälp för 
de förtryckta, och ett försvar för din kyrka och ditt folk, i förföljelse utomlands . . .” 
{17} [Kursivering tillagd] 

Ja, drottningen begäran besvarades med kraft i form av en ödmjuk puritansk jordbrukare, 
fast litterärt bildad och en ättling av huset Cromwell: 

”Utan kunskap om konsten att kriga, men mycket om sig själv, om män och om 
Bibeln, hade denne korpulente engelske godsägare inte i någon förhastad eller 
oppositionslysten anda beslutat att dra [det puritanska parlamentets] svärd mot sin 
kung, och våga sitt liv för vad han med hela sin själ trodde vara orsaken till ”frihet 
och sanning i Kristus.’ ” {18} [Kursivering tillagd] 
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Denne ärlige gudsman, 

”. . . genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, 
fick löften uppfyllda . . . undkom svärdsegg. 

De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid 
och drev främmande härar på flykten.” 

– Hebreerbrevet 11:33, 34 

För, Oliver Cromwell 

”. . . hade riskerat sitt liv i öppet krig med den högsta makten i England, och sitt liv tusen 
gånger om på slagfältet; som hade placerat sin fot på halsen av en kung; skingrat 
parlamentet med spjutspetsen, och upplöst det med sina kejserliga ord; djärvt antagit all 
makt kungatiteln kunde ge; lagt sin hand på just de hövdingar som omringade honom vid 
Naseby, Marston Moor, Dunbar, och Worcester, och inkvarterade sina trupper i nästan varje 
stad i England; – den här mannen . . . hade utfört de djärvaste handlingar som någonsin 
planeras av det mänskliga intellektet eller som åstadkommits av en mänsklig arm . . .” {19} 

Och hur då? 

”Vid ett tillfälle, samtidigt som han tittade på en del statyer av berömda män, vände 
han sig till en vän och sa: 

”Gör min knästående, för så nådde jag äran.’ ” {20} 

Dessutom, som HERREN verkar utföra sina största verk som svar på de ständiga 
bönerna från rättfärdiga kvinnor som litat på honom, som ynkligt och hjälplöst blottat sina 
hjärtan inför den ”som samlar in vinden i sina nävar,” har Israel känt hennes största räddare. 
Josef, Samson, Samuel och den återvändande Messias Jesus är bara några. Typiskt nog, 
som den störste icke-judiske räddaren i Herrens bibelläsande kyrka under ”detta uppdrag 
som Gud i sin nåd gav” (Ef. 3:2), så finner vi kalvinske Oliver Cromwell djupt rörd av sin 
fromma mor. Som hon låg döende, han vid hennes sida, ser vi Englands störste ledare, 
reformationens störste mästare och fadern till det en gång protestantiska brittiska riket – 
med vilket ”evangeliet om Kristi härlighet” (II Korintierbrevet 4:4) skulle tas ”ända till  
jordens yttersta gräns” (Apg. 1:8) – bruten i spillror när hon yttrar sina sista ord: 

” ’Herren låter sitt ansikte lysa mot dig,’ sa hon, ’och tröstar dig i alla dina 
motgångar, och gör det möjligt för dig att göra stora saker för den högste gudens 
härlighet, och att vara en lättnad för hans folk. Min käre son, jag lämnar mitt 
hjärta med dig. God natt!’ Och som hon slöt sina ögon, gav hon upp andan till den 
gud som gav den. Cromwell tittade ett ögonblick på henne bleka drag, och brast 
sedan ut i en flod av tårar. Vilken bild han ger, 
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Englands lordprotektor – hjälten från så många slagfält – den resolute och 
viljestarke mannen, närvarande, gråtande bredvid sin åldriga mor.” {21} [Kursivering 
tillagd] 

Denne gode och store man, den mest baktalade aktören på den moderna historiens 
scen, krönte sin framgång med reformationens största seger över jesuitordens politiska 
portar till dödsriket. Under protektorns styre, frodades det Förenade kungariket som aldrig 
förr; amiral Blake sopade haven rena från påvliga pirater; och Oliver utvisade djärvt 
jesuiterna från sitt rike. Och de som vågade stanna kvar infångade han som de 
konspiratoriska, mordiska förrädare de var! Prisa Gud! 

”Men samtidigt som fienderna till fred och ordning därhemma tvingades känna på 
den oövervinnlig makten i hans regering, var det i hans förbindelser med främmande 
stater som Olivers ledande geni blev mest tydligt visat. Ingen monark upprätthöll 
någonsin så i Europas ögon den brittiska maktens majestät. Hans utrikespolitiska 
stora mål var att ena de protestantiska staterna [även åsyftat av Henrik IV], med 
Storbritannien i spetsen, i en defensiv liga mot papismen [och jesuiterna], då som nu 
[1903] fienden till medborgerlig och religiös frihet.” {22} [Kursivering tillagd] 

(Tvåhundra år senare skulle Luthers Tyskland välsignas med en liknande förkämpe för 
protestantismen och hjälten som ansvarade för utvisningen av jesuiterna från det 
protestantiska andra tyska riket. (Det första och det tredje tyska riket, som inledde 
sammanlagt nio korståg i att utrota judar, muslimer, ortodoxa och protestantiska icke-
romerska kristna, var romersk-katolska, helt kontrollerade av påvedömet.) Han skulle vara 
”Järnkanslern,” Otto von Bismarck, känd för sin politiska kamp med Rom kallad 
”Kulturkampf, ”(d.v.s.” kamp mellan kulturer ”) förd från 1872 till 1887, som han slutligen 
förlorade! Hade denne tyske hjälte förföljt den judiska rasen i riket i enlighet med de 
påstådda anti-judiska skrifterna av Luther – felaktigt hänförda till vår store reformer av 
orden och populariserade av den jesuitutbildade fabianske socialisten, Will Durant, med 
sin revisionistiska historia – skulle det inte ha funnits något behov av Hitler och 
Nazistpartiet.) 

Jesuiterna hade fallit i sin egen grop. Försöket att göra kung Karl Stuart I till 
absolut romersk-katolsk monark provocerade fram den puritanska revolutionen, som 
producerade den störste politiske ärkefienden till jesuitism hittills. De kunde inte öppet 
mörda lordprotektorn eller omintetgöra hans utrikespolitik, som öppet trotsade det 
tridentinska mötet. Tänk dig ilskan hos jesuitgeneralen! Men orden ”förlåter eller glömmer 
aldrig,” därför väntade den tålmodigt på Cromwell död efter att han blev förgiftad av sin 
läkare, återinsatte Stuarts 1660 och fick protestantiska Skottland ”att tjuta” i tjugoåtta år, 
som kung Karl II:s slakt översteg 17 000 covenantanhängare. Både Karl II och Jakob II 
förvandlade sina hov till lokaler där prostituerade utövar sin verksamhet – som den påvlige 
caesarens vatikanpalats och Bill Clintons Vita hus – och försänkte England i lastbarhet 
och korruption. 
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Även om jesuiterna påstås ha grävt upp Cromwells kista, släpat den genom gatorna i 
London, hängt kroppen på en galge vid Tyburn, huggit av dess huvud och satt det på en 
stolpe på toppen av Westminster Hall i över tjugo år (vars falska version av den sanna 
historien har blivit trodd fram till dess att en senare historiker avslöjat den som 
vilseledande), kunde de aldrig omintetgöra hans krigiska försvar av reformationen i 
England, som ledde till upprättandet av Roms största antagonist, den mest orädda och 
beslutsamma av hennes andliga och politiska fiender – det protestantiska brittiska riket. 

Oliver Cromwell (1599-1658), 1650-talet # 6-3 
Protektor av samväldet England, Irland och Skottland 

Anti-jesuitisk/murerisk försvarare av den protestantiska tron, 1653-1658 
På samma sätt som Elisabet I föddes för att upprätthålla reformationen, så var 
Cromwell, med sina oberoende baptistiska puritaner, predestinerad att rädda den från 
inhemsk konspiration, utländsk invasion och påvlig överhöghet övervakad av 
jesuitorden, med hjälp av dess obevekliga verktyg – Karl I, ärkebiskop Laud och Karl 
II. Vår hjälte försökte att försvaga kompaniets spanska rike genom att skapa en stor 
militär protestantisk allians mellan England, Tyskland, Danmark, Sverige och 
Nederländerna som överlevt åttio år av jesuitorsakade krig. För den uppståndne, 
Guds son använde sin försvarare av den bibliska protestantiska tron till att inspirera 
Amerikas puritanska revolution som leddes av vår hjälte, baptist-kalvinske George 
Washington. 
The Life of Oliver Cromwell, J. T. Headley, (New York: Baker and Scribner, 1848). 
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Oliver Cromwell, protektor och försvarare, London, 1653-1658 # 6-4 
Sedan han brutit Roms påvlige caesars världsliga makt samtidigt som han utövat 
kronans, parlamentets och lagens makt under tre år över England, Skottland och 
Irland, sammankallade Cromwell ett nytt parlament 1656. 1657, efter hans formella 
vägran att bli kung, skänkte parlamentet protektorn ”en bibel, utsmyckad med 
knoppar och knäppen, yppigt dekorerad, ett överådigt och dyrbart svärd, och en spira 
av massivt guld.” Under tiden planerade jesuitstödda kungamördare hans död med en 
av överste Sexby författad skrift med titeln ”Inte mord att döda.” 
Life of Oliver Cromwell, F. Guizot, (London: Richard Bentley and Son, 1887) ss. 411-412. 
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Till försvar av den protestantiska reformationens störste försvarare och den 
jesuitiska motreformationens störste fiende, Oliver Cromwell 

England blev lidande av det laglösa styret under den protestantiske brickan åt 
jesuitorden, kung Karl I. Med det hemliga syftet att återställa påvens både andliga och 
världsliga makter i hela riket, försökte Karl aldrig att rädda sina irländska 
protestantiska undersåtar från den svarte påvens irländska massaker som krävde de 
oskyldiga liven på 300 000 män, kvinnor och barn. Massmordet, tillsammans med 
kungens öppna kränkning av Magna Charta, tog i slutändan Cromwell till toppen av 
parlamentets militära makt i dess rättfärdiga motstånd mot jesuitiskt envälde via 
kung Karl och hans rojalistiska riddare. Som de genomdrev den bibliska maximen att 
”Lex Rex” (”lagen är kung” i motsats till ”kungen är lagen” som försvarades så av 
kompaniets franske kung Ludvig XIV), åtalade, dömde och avrättade Cromwell och 
hans puritanska kalvinska republikaner kungen för högförräderi. För detta har 
Cromwell blivit orättvist brännmärkt som ”kungamördare” av betydande historiker, 
som helt undviker det faktum att en brottsling, vare sig han är kung eller fattighjon, 
omfattas av lagen i sin nation. Jesuiterna är de verkliga kungamördarna, som framgår 
av deras läror och handlingar; Cromwell gav Karl en rättegång, i det ”enväldiga 
folkets” namn och avrättade förrädaren lagenligt och korrekt efter avgivandet av 
domen. Som de aldrig accepterar ett nederlag, försökte orden störta samväldet via 
1600-talets kommunister, som kallades ”jämlikhetsivrare,” under ledning av den 
beryktade John Lilburne. Dessa radikaler var föregångare till jakobinerna i Frankrike 
och bolsjevikerna i Ryssland som så framgångsrikt användes av kompanet i 
efterföljande århundraden. Cromwell gjorde ett kraftigt slut slut på agitationen (som 
underblåste ett myteri inom hans armé) genom att personligen skjuta en av de mest 
ökända jämlikhetsivrarna och därmed återställa ordningen. Cromwell, med befäl över 
den parlamentariska armén invaderade jesuitstyrda Irland under 1649 för dess 
uppror och mord på protestanter. För sin stränghet mot Drogheda och Wexford, har 
han blivit brännmärkt som tyrann och mördare, men han gav både städer 
kapitulationsvillkor, vilka de vägrade. Vid hans invasion av Skottland stred 
presbyterianerna (tillsammans med Karl II som fick Skottland ”att tjuta” efter sin 
restaurering 1660) mot ”Antikrist” Cromwell, men besegrades och underordnade sig 
parlamentariskt styre från 1652. Som de aldrig ger avkall på sin ed, infiltrerade 
jesuiterna parlamentet och korrumperade dess styre av vilka skäl Cromwell gjorde 
slut på dess regering, genom att personligen entlediga varje medlem som han räknade 
upp dennes unika synder inför alla, låste dörren och stoppade på sig dess nyckel. I tre 
år var protektorns styre av nödtvång absolut, men löd under föreskrifterna i den 
engelska reformationsbibeln. 1656 skapade protektorn ett nytt parlament som skulle 
bestå av både ett underhus och ett överhus. Via en rättsakt, försökte parlamentet att 
göra Cromwell till kung, men han avböjde hjärtligt titeln. Jesuitiska coadjutorer inom 
hans nya parlament som äventyrade kungarikets fred tvingade försvararen att 
avskaffa den gruppen i februari, 1658. Sju månader senare låg Oliver Cromwell död, 
förgiftad av den jesuitiske coadjutorn, doktor George Bate!
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Kapitel 11 

Jesuiterna   – 1685   

Mordet på prinsen av Condé 
Återkallandet av det nantesiska ediktet 
Protestantiska hugenotter mördas och utvisas från Frankrike 

”Ingen människa har rätt att välja sin religion. [Jesuitkontrollerad] katolicism är den 
mest intoleranta av alla trosbekännelser. Den är intoleransen själv. Vi kan lika 
rationellt hävda att två och två inte gör fyra som teorin om religionsfrihet. Dess 
gudlöshet motsvaras endast av dess orimlighet.” {1} [Kursivering tillagd] 

”Dagger” John Hughes, 1864 
Ärkebiskop av New York 
Kraftfull försvarare av påvens 
   världsliga makt 

1598 utfärdade kung Henrik IV det nantesiska ediktet som beviljande 
religionsfrihet till protestanterna i Frankrike. Denna handling gjorde jesuiterna rasande som 
den motsatte sig deras intoleranta tridentinska möte. Som vi har upptäckt i ett tidigare 
kapitel, betalade kungen för denna modiga handling med sitt liv; han höggs i bröstet av en 
jesuitkontrollerad lönnmördare, Francois Ravaillac. 

Fast beslutna att genomföra sin utrikespolitik – det onda tridentinska mötet – 
försökte jesuiterna avskaffa det nantesiska ediktet. Resultatet skulle bli utrensningen i 
Frankrike av dess ”kätterska” protestanter. Deras verktyg för denna hjärtekrossande 
orättvisa var den omoraliske ”solkungen,” Ludvig XIV, vars tro på påvens hedniska doktrin 
om ”goda gärningar som meriter för frälsningen” – gärningar som ytterligare förlänger 
påvedömets makt – drev honom att mörda oskyldiga: han var en andlig fånge vid fötterna av 
sin biktfader. 

För att förstå orsaken till återkallandet av det nantesiska ediktet måste vi se över 
ordens ökända uppsnappade skrivelse från 1688, efter att den har varit uppvisad i årtionden i 
brittiska museet. Den skrevs av kung Ludvig XIV:s jesuitiske biktfader, Père La Chaise, 
till sir Edward Petre, den jesuitiske biktfadern åt Englands korrumperade kung Jakob II – 
som slutligen dog i palatset hos sin franske kusin, kung Ludvig XIV, efter deras nederlag 
1690 mot Englands kung Vilhelm III i Skottlands slag vid Boyne. Skrivelsen gäller jesuit 
La Chaises instruktioner till jesuit Petre för ”utplånandet” av Englands protestanter, och 
citerar hur han, La Chaise, var framgångsrik i sitt massmord på de kalvinska hugenotterna i 
hela Frankrike. Vi läser hans väl avvägda ord med chockerande otro, eftersom de återspeglar 
den beräknade kylan hos det tridentinska mötet utförd av denne, ännu en, hjärtlöse son av 
Loyola: 
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” ’HÖGT ÄRADE VÄN – Jag fick ert brev den 20 juni förra månaden, och är glad 
att höra om er goda framgång, och att vårt parti vinner mark så snabbt i England, men 
på frågan som ni har ställt till mig, ’Vilken är den bästa handlingskurs som kan följas 
för att utrota alla kättare?’ – svarar jag, det finns åtskilliga sätt att göra det, men vi 
måste tänka på vilket som är det bästa att använda sig av i England. Jag är säker på 
att ni inte är okunnig om hur många tusen kättare vi har omvänt i Frankrike, genom 
makten hos våra [militära] dragoner, inom loppet av ett år; med de stövelklädda 
apostlarnas doktrin [brutalt, skoningslöst våld], konverterades mer på en månad än 
Kristus och hans apostlar kunde göra på tio år. [Vilken jesuitisk skändlig hädelse!] 
Detta är en alldeles utmärkt metod, som vida överträffar de stora predikanter och 
lärare som har levat sedan Kristi tid. [Ah, skåda jesuitens ateism!] 

Men jag har talat med åtskilliga fäder i vårt sällskap, som tycker att er kung [Jakob 
II] inte är tillräckligt stark för att fullborda sin avsikt genom en sådan typ av kraft, så 
vi kan inte förvänta oss att få vårt arbete [av förintelsen av kättare] gjort på detta sätt, 
för kättarna är för starka i de tre rikena; och därför måste vi sträva efter att omvända 
dem med rättvisa medel, innan vi anfaller dem med eld, svärd, snaror, fängelser, och 
andra liknande straff [för tillfället i vardande för ”kättarna och liberalerna” i  
Amerika under vår nyhögers, ultramontana, republikanska fascism ledd av 
frimureriske påvlige korsfarare, George W. Bush]; och därför kan jag inte ge er något 
bättre råd än att börja med mjuka, lätta medel [som det Andra vatikankonciliet 
(1962-1965) som hänvisar till de tidigare protestantiska ”kättarna” som ”våra 
åtskilda bröder”]. 

Förled dem med löften om vinst och äreställningar, tills ni har fått dem att sänka sig 
till förrädiska handlingar mot de lagar som fastställts, och då är de bundna att tjäna av 
rädsla [utpressning]. När de har gjort detta, gör er av med dem och tjäna andra så, 
genom att sätta dem på deras platser [ersätta protestanter med romersk-katoliker i  
makt- och äreställningar], och få med dessa medel så många du kan. Och vad gäller 
kättare som finns i på makt- och äreställningar, gör er av med dem, eller suspendera 
dem under sken av dåligt uppförande [som gjordes mot general George S Patton av 
frimureriske, CFR-medlem, president Franklin D. Roosevelt genom hans 
krigsminister, CFR-medlem Henry L. Stimson, under ”Knutsford-incidenten” i  
England]; genom vilket deras ställningar är förverkade, och de lyder under den dom 
som ni behagar fälla över dem. 

Sedan måste ni bilda ett läger [som den Katolska ligan i ordens trettioåriga krig; 
som Nationernas förbund efter första världskriget; som Förenta nationerna efter  
andra världskriget; som USA:s Utrikespolitiska råd eller Storbritanniens Kungliga 
institut för internationella frågor], som måste 
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bestå av enbart katoliker [och/eller frimureriska protestanter och judar som är lojala 
mot påven]; vilket kommer att göra kättarna modfällda och få dem att dra slutsatsen 
att alla medel för befrielse och återhämtning är borta [som i USA och Storbritannien i 
dag]. Och slutligen, använd det korta och bästa sättet, som är att överraska kättarna 
helt plötsligt; och för att uppmuntra nitiska katoliker, låt dem offra dem alla, och 
tvätta händerna i blodet, som kommer att vara ett godtagbart offer till Gud [som 
gjordes i jesuiternas irländska massaker bara fyrtio år innan detta brev, som i fallet  
med USA:s kommande kinesisk-sovjetisk-muslimska invasion med hjälp av romersk-
katolska Kuba som en mellanstation till de ”kätterska” protestantiska och baptistiska 
amerikanska sydstaterna]. 

Detta var den metod som jag använde i Frankrike, som lyckades bra, som ni ser, men 
den kostade mig många hot och löften innan jag kunde förmå så mycket, som vår 
kung en lång tid var mycket ovillig. Men äntligen fick jag övertaget över honom; för 
han hade legat med sin svärdotter, som jag på intet sätt skulle ge honom absolution 
för tills han hade givit mig ett redskap [ett juridiskt dokument] med sin egen 
underskrift och sigill, för att offra alla kättare på en dag. Nå, så snart jag hade min 
önskade fullmakt utsåg jag den dag då detta borde göras, och gjorde under tiden klart 
några tusentals brev som skull skickas till alla delar av Frankrike på en natt [som den 
onde Haman gjorde i Esters bok]. Jag har aldrig varit gladare än vid den tidpunkten, 
men kungen blev drabbad av någon medkänsla för hugenotterna, eftersom de hade 
varit ett medel för att föra honom till sin krona och tron [som amerikanska 
fundamentalister och evangeliker har varit, och kommer att fortsätta att vara, ett  
medel för att föra en jesuitkontrollerad, amerikansk militärdiktator till makten via 
ordens CFR-kontrollerade, fascist-republikanska nyhöger]; och ju längre han var det, 
desto mer sorgsen blev han, klagade ofta, och önskade att jag skulle ge honom 
tillbaka hans fullmakt, men jag skulle inte låta mig övertalas att göra det; jag rådde 
honom att ångra sin fruktansvärda synd, och talade också om för honom, att 
problemen och skräcken i hans själ inte utgick från något av ondskan i de saker som 
skulle göras [folkmordet på hugenotterna], utan från den ondska som han hade 
begått, och som han måste lösa för att genomgå den svåra belastningen av en orolig 
bakgrund för den ena [äktenskapsbrottet] eller andra [folkmordet]; och att om han 
skulle vara nöjd som det var, som hans synder var förlåtna, skulle han inom några 
dagar, helt ha gottgjort den, och han skulle helt försonas med Gud igen. 

Men allt detta skulle inte lugna honom, för ju längre det fortsatte desto mer rastlös 
blev han, och jag beordrade honom att dra sig tillbaka till sin kammare, och tillbringa 
sin tid under ständig bön, utan att tillåta någon att avbryta honom – det var tidigt på 
morgonen och nästa kväll skulle jag skicka iväg alla mina brev. Jag faktiskt mig gjort 
större brådska, av rädsla för att han skall lämna upplysningar om det till någon, även 
om jag hade givit honom ett strikt åläggande om att hålla det för sig 
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själv, och till min stora sorg, hände just de saker som jag mest fruktade, för precis i 
sista ögonblicket skickade djävulen [i själva verket den uppståndne, Guds son], som 
hela tiden har sina redskap i arbete, [den hugenottiske adelsmannen] prinsen av 
Condé till hovet, som frågade efter kungen. Han fick veta att han var i sin kammare, 
och inte ville tala med någon. Han svarade fräckt, ’att han måste och ville tala med 
honom,’ och gick så direkt till hans kammare; som han var en stor adelsman, vågade 
ingen människa hindra honom. Och sedan han kommit till kungen, uppfattade han 
snart genom hans uppsyn att han hade stora problem, för han såg ut som om han hade 
varit på väg över till den andra sidan omedelbart. ’Sir,’ sade han, ’vad är det med er?’ 
Kungen vägrade först att tala om det för honom, men sedan han satts under hårdare 
press, brast kungen äntligen ut i en sorgsen klagan, och sa – ’Jag har givit   fader La   
Chaise   en fullmakt, undertecknad av mig, att mörda alla hugenotterna på en dag, och   
i kväll kommer breven att skickas ut till alla områden av landet, med posten, för dess 
utförande: så mina hugenottiska undersåtar har bara en kort tid kvar att leva, som 
aldrig gjort mig något förnär.’ Varpå denne förbannade skurk svarade, ’Låt honom ge 
er tillbaka er fullmakt.’ Kungen sade, ’Hur skall jag få den ur hans hand? För om jag 
sänder bud till honom om den, kommer han att vägra att skicka den.’ Och denne 
djävul svarade, ’Om ers majestät vill ge mig ordern, skall jag snabbt få honom att 
lämna tillbaka den.’ 

Kungen blev snart övertygad, som han var beredd att lätta sin oroliga själ, och sa: 
’Tja, gå då, och bryt nacken av honom, om han inte vill ge den till er.’ Varpå 
denne son av djävulen gick till postkontoret, och frågade om jag inte hade ett stort 
antal brev där? Och de sa, ’Ja, mer än jag har skickat tidigare på ett helt år.’ ’Då,’ 
sade prinsen, ’på order av kungen, måste ni ge dem alla till mig;’ som de inte vågade 
annat än lyda, för de visste mycket väl vem han var. Och knappt hade han kommit in 
på postkontoret, och hade ställt dessa frågor förrän jag också kom in efter honom, för 
att beordra postmästaren att underrätta alla under honom, i flera delar av riket, om att 
de borde vara noga med att leverera mina brev snarast möjligt. 

Men knappt hade jag kommit in på kontoret förrän han gav sina tjänare order om att 
låsa dörren, och sade förtrologt till mig, ’Ni måste, på order av kungen, ge mig den 
fullmakt som ni har tvingat av honom.’ Jag sa till honom att jag inte hade den på mig, 
men skulle gå och hämta den; i tanken att komma undan honom, och så lämna 
staden, och skicka innehållet i dessa skrivelser en annan gång [d.v.s., lögn ”till Guds 
större ära”]; men han sa ’Ni måste överlämna den, och om ni inte har den på er, 
skicka någon för att hämta den eller annars aldrig räkna med att komma levande ur 
mina händer, för jag har en order från kungen att antingen lämna den eller bryta er 
nacke, och jag är fast besluten att antingen återlämna den till honom med min hand, 
eller hjärtat från ert blod på spetsen av mitt svärd.’ 
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[Detta, käre sanningssökare, är en riktig gudsman! Han är inte rädd för kungens 
jesuit.] Jag skulle ha flytt, men han riktade sitt svärd mot mitt bröst, och sa, ”Ni 
måste ge mig den, eller dö; överlämna den därför, annars går den här igenom er 
kropp.” [Ah, vilket porträtt detta skulle bli!] 

Så, när jag såg att inget annat skulle duga, stoppade jag min hand i fickan och gav 
honom den, som han omedelbart överlämnade till kungen, och gav honom den och 
alla mina brev, som de brände. [Prisa Gud!] Och, när allt var gjort, sade kungen, att 
han nu hade lugnat sig. Nå, hur han skulle kunna lugnas av djävulen [den rättfärdiga 
prinsen av Condé], eller nöja sig med en falsk glädje kan jag inte säga; men så 
mycket vet jag, att det var en mycket ond och ogudaktig handling [gott är ont för 
jesuiterna!], såväl från hans majestäts som prinsen av Condés sida, och ökade inte så 
litet belastningen av och risken för hans majestäts synder. Jag redogjorde snart för 
den här affären inför flera fäder i vårt sällskap, som lovade att göra sitt bästa för att 
förhindra att nämnde prins begick ännu en sådan handling, som blev gjort i enlighet 
med detta; för, inom sex dagar efter den   förbannade handlingen  , blev han förgiftad,   
och hade gjort sig väl förtjänt av det. 

Kungen led också, men på ett annat sätt, för att ha röjt avsikten för prinsen, och 
lyssnat på hans råd. Och många gånger sedan dess, när han biktat sig för mig, har jag 
gjort hans liv till ett helvete, och fått honom att sucka, frukta, och darra, innan jag 
gav honom absolution; nej, mer än så, jag har fått honom att tigga om den på knä, 
innan jag samtyckte till att ge honom absolution. Genom detta såg jag att han 
fortfarande hade en dragning till mig, och var beredd att stå under min regering, så 
jag framställde handlingens nedrighet för honom, genom att berätta hela historien för 
honom, och hur ondskefull den var, och att den inte kunde förlåtas, förrän han hade 
utfört en del goda handlingar för att balansera den och sona brottet. Varpå han till sist 
frågade mig, vad han måste göra? Jag sa till honom att han måste utrota alla kättare 
från sitt rike. 

När han alltså såg att han inte skulle få någon ro, utan att göra det, överlämnade han 
dem alla ännu en gång i min och våra prästers [Jesu sällskap] makt, på det villkoret, 
att vi inte skulle mörda dem [vilket de gjorde ändå], som han förut hade beordrat, 
utan att vi med rättvisa medel, eller våld, skulle omvända dem till katolicismen. När 
vi nu hade fått fullmakten, verkställde vi den på en gång; och vad följden har blivit, 
vet ni mycket väl. Men i England kan arbetet inte göras på detta sätt, som ni kanske 
uppfattar genom vad jag har sagt till er; så jag inte kan ge er bättre råd, än att ta en 
sådan handlingskurs som vi så olyckligtvis förhindrades följa; och jag tvivlar inte på, 
att ni kommer att ha större framgång med den än vi [jesuiter i Frankrike, som under 
sken av påvens låtsade andliga makt införade påvens förtryckande inkräktande 
världsliga makt över kungens statliga angelägenheter – som i USA dag]. 
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Jag skulle skriva till er om många andra saker, men jag fruktar att jag redan 
uppehållit er för länge, varför jag inte kommer att skriva något mer i nuläget, utom att 
jag är

Er vän och tjänare, 
LA CHAISE.” {2} [Kursivering tillagd] 

Alexander Hislop, en av de mest anmärkningsvärda, bibeltroende protestantiska 
prästerna under artonhundratalet, varnade hårdnackat sina engelska bröder för den fara som 
utgjordes av ordens oxfordrörelse och senare, fortsatt under den traktariska rörelsens 
namn. Vid beskrivningen av den psykologi som används av jesuiten i biktstolen, förklarar 
han riktigt: 

”I biktstolen, när de har ett mål att nå, lägger de stor vikt vid synder och 
överträdelser, och sedan, när de har en man med inflytande eller makt, eller 
förmögenhet att ta itu med, kommer de inte att ge honom det minsta hopp förrän 
rejäla summor pengar, eller grundandet av ett kloster [liksom kejsar Vilhelm II i  
Jerusalem], eller något annat mål som de har föresatt sig, har avgivits i den andra 
vågskålen. 

I det berömda brevet från Père La Chaise, biktfader åt Ludvig XIV av Frankrike, 
med en redogörelse för den metod som han antog för att erhålla samtycke från den 
utsvävande monarken till återkallandet av det nantesiska ediktet, genom vilket 
sådana grymheter har drabbat hans oskyldiga hugenottiska undersåtar, ser vi hur 
rädslan för vågskålarna i S:t Mikael utnyttjades för att åstadkomma det önskade 
resultatet: – ’många gånger sedan dess,’ säger den fulländade jesuiten, som hänvisar 
till en förfärlig synd som kungen hade gjort sig skyldig till, ’många gånger sedan 
dess, när han biktat sig för mig, har jag gjort hans liv till ett helvete, och fått honom 
att sucka, frukta, och darra, innan jag gav honom absolution. Genom detta såg jag att 
han fortfarande hade en dragning till mig, och var beredd att stå under min regering, 
så jag framställde handlingens nedrighet för honom, genom att berätta hela historien 
för honom, och hur ondskefull den var, och att den inte kunde förlåtas, förrän han 
hade utfört en del goda handlingar för att balansera den och sona brottet. Varpå han 
till sist frågade mig, vad han måste göra? Jag sa till honom att han måste utrota alla 
kättare från sitt rike.’ Detta var den ’goda handling’ som skulle avges i ärkeängeln 
S:t Mikaels vågskål, för att ’BALANSERA’ hans brott. Kungen, ond som han var – 
plågad mot sin vilja – gav sitt medgivande, den ’goda handlingen’ blev avgiven, 
’kättarna’ blev utplånade, och kungen gavs absolution.” {3} [Kursivering tillagd] 

Så upphävdes ediktet, hugenotterna förlorade sin religiösa frihet och den franska 
lagens skydd. När den första ändringen har upphävts, kommer vi bibeltroende 
amerikaner att uppleva följande våldshandlingar som begicks mot fransmännen: 
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”Låt oss se vad återkallandet av det nantesiska ediktet medförde. Rivningen av 
alla de återstående protestantiska templen i hela Frankrike, och det totala förbudet 
mot den protestantiska religionen; förbud mot till och med privata gudstjänster vid 
vite av förverkande av kropp och egendom; landsförvisningen av alla protestantiska 
pastorer från Frankrike inom femton dagar; stängningen av alla protestantiska skolor, 
förbud för föräldrar att undervisa sina barn i den protestantiska tron; 
förhållningsordern till dem, enligt en straffavgift på femhundra livres i varje enskilt 
fall, att få sina barn döpta av kyrkoherden, och uppfostrade i den romersk-katolska 
religionen, konfiskeringen av egendom och varor tillhöriga alla protestantiska 
flyktingar som inte återvände till Frankrike inom fyra månader; livstids galärstraff för 
alla män, och livstids fängelse för alla kvinnor, som upptäcktes i färd med att försöka 
fly från Frankrike.” {4} [Kursivering tillagd] 

Sedan infriade de fanatiska jesuiterna med sina franska soldater, kallade ”dragonaderna,” 
den blodiga jesuiteden och tridentinska mötet än en gång, som de spillde oskyldigt blod i 
hela Frankrike. Om de blodtörstiga dragonaderna läser vi: 

”Dragonerna kom in i husen med dragna svärd och ropade ’döda, döda eller bli 
katoliker.’ De scener av brutal indignation, som utspelade sig under dessa dragonader, 
kan inte beskrivas. Dessa soldater var bland de mest råa, lättfärdiga, grymma män 
som fanns. De hängde upp sina offer med linor, blåste tobakssrök i deras näsborrar 
och munnar, och utövade hundra andra namnlösa grymheter mot dem . . . Dessa 
ökända förstörare fann nöje i att misshandla kvinnor. De slog dem med piskor, de 
slog dem i ansiktet med käppar för att vanställa dem, de släpade dem i deras hår i 
leran och över stenarna . . . Stor var jesuiternas glädje vid återkallandet av det 
nantesiska ediktet.” {5} 

Chiniquy, en fransk kanadensare och en av våra hjältar, avslutar: 

”Det var för att lyda dessa mordiska blodiga lagar som Ludvig XIV återkallade det 
nantesiska ediktet, orsakade dödsfallet av en halv miljon män, kvinnor och barn, 
som omkom på Frankrikes landsvägar, och orsakade dubbelt så många att dö i 
tillflyktslandet, där de hade funnit en fristad.” {6} [Kursivering tillagd] 

Ridpath instämmer: 

”De regioner där den hugenottiska befolkningen dominerade reducerades till en 
ödslighet, och man uppskattar att Frankrike genom sina fruktansvärda grymheter mot 
sitt eget folk förlorade fullt ut en halv miljon av dess mest flitiga invånare . . .” [Låter 
inte detta som utrensningarna under jesuitutbildade murare Josef Stalin och Mao 
Zedong?] {7} [Kursivering tillagd] 
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Resultatet av återkallandet av det nantesiska ediktet blev över hundra år av 
jesuitiskt förbud mot den protestantiska tron i Frankrike! (Många hugenotter skulle komma 
till Amerika och bosätta sig i engelska Carolina – Nord- och Syd-Carolina. En av våra 
grundare var en ättling till dessa förföljda franska kalvinister. Han var medarbetare till de 
federalistiska papperen och vår förste överdomare, den lärde och store John Jay!) Men som 
i jesuiternas kommunistiska Ryssland och kommunistiska Kina, fortsatte de bibeltroende 
protestantiska och baptistiska kyrkorna underjordiskt tills jesuitgeneralen använde sin 
franska revolution för att straffa den olydige påven och Europas katolska regenter för att ha 
avskaffat hans Jesu sällskap.

”Även om protestantismen verkade vara helt utrotad i Frankrike under det sekel som 
följde på återkallandet av det nantesiska ediktet – trots att dess präster var förvisade, 
dess kyrkor och skolor förbjudna, och den hade ställts helt bortom lagens orimlighet 
– fortsatte den dock att ha en verkande förekomst. . . . för protestanterna, efter 
återkallandet, utgjorde ett slags underjordisk kyrka, regelbundet organiserad, fastän 
dess möten hölls på kvällen i skogar, i grottor bland bergen, eller på oväntade platser 
även i hjärtat av stora städer, i alla delar av Frankrike.” {8} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, vad är skillnaden mellan Frankrike under återkallandet och 
Ryssland och Kina under kommunismen i deras behandling av protestanter och baptistiska 
bibeltroende? Ingenting! Som vi skall se, är deras befälhavare desamma – dessa avskyvärda, 
hjärtlösa och mordiska Loyolas söner! 

Käre sanningssökare, förstår du varför USA:s grundare, baptist-kalvinska 
virginianska patrioter som James Madison och George Mason i synnerhet, insisterade på 
ett konstitutionstillägg för att säkra protestantiska och baptistiska friheter från federal 
inskränkning? Förstår du varför vissa av våra sydstatliga, anti-federalistiska, bibeltroende 
grundare varken ville att den romersk-katolska hierarkin eller den engelska anglikanska 
hierarkin, vars båda broderskap då och nu är övervakde och angripna av jesuiter, skulle 
styra oss amerikaner med otyglad, absolut makt genom vår vederbörligt inrättade federala 
regering? Har Washington, D.C., vår nationella huvudtad, degenererat till det som våra 
grundare fruktade att den kunde bli som uppgetts under de federalistiska och anti-
federalistiska debatterna, nämligen ”det nya romarriket?” (1888 gav Justin D. Fulton ut 
sitt mästerverk, Washington In The Lap of Rome, som helt bekräftar våra sydstaliga 
grundares rädsla!) 

Om en fransk kung – Ludvig XIV – kunde återkalla protestantisk frihet med ett 
”edikt” kunde inte en amerikansk president, som verkar under 1950 års lag om 
extraordinära krigsbefogenheter som överbefäl, göra detsamma med en ”exekutiv order”? 
Skulle jesuiterna försöka att göra samma sak i USA om alla vapen blev registrerade och 
sedan konfiskerade precis som de blev i Nazityskland? Utan tvekan! 
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Ludvig XIV ”den store” (1638-1715), 1667 # 6-5 
Beskyddare, franska malteserriddarna, kung av Frankrike, 1643-1715 

Underställd kardinal Mazarins regentskap, 1643-1661 
(Vänster) Finansminister, riddare av Malta Jean-Baptiste Colbert 

The Sun King, Nancy Mitford, (New York: Harper and Row Publishers, 1966). 
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”Solkungen:” Ludvig XIV ”den store,” 1638-1715 
Ond förföljare och mördare av franska protestanter 

Kung Ludvig XIV var en total skapelse av sin jesuitiske biktfader, Père La Chaise. 
Därför förde jesuiterna befäl över den franska grenen av den suveräna militära 
malteserorden som beordrade kungens krigsmaskin och kontrollerade landets banker 
och finanskapital – som det är i dag i USA och Storbritannien! 1655 beordrade 
jesuiten, i kungens namn via kardinal Mazarin, sex katolska regementen, av vilka tre 
var irländska soldater, att skoningslöst förstöra hela byar av protestantiska vaudbor; 
1672 beordrade han en attack mot de protestantiska Nederländerna bara för att se den 
uppståndne, Guds sons hand smälta floden av is vid passagepunkten, som hela den 
framryckande vaktstyrkan drunknade i det iskalla vattnet. Men 1685 skulle den 
franska protestantismen få dödsstöten: jesuit La Chaise beordrade Ludvig att 
underteckna återkallandet av det nantesiska ediktet, vilket förstörde Frankrikes 
kommersiella framgång och bäddade för utvisningen av kompaniet av kung Ludvig XV 
1764. Vi läser och gråter: 

”Under Ludvig XIV:s regeringstid och på order av denne despot, behandlades 
Frankrikes protestanter med den mest meningslösa och djävulska grymhet. Deras hus 
blev plundrade, deras fruar och döttrar våldtagna inför deras ögon, och deras kroppar 
tvingade stå ut med alla de plågor som den geniala illviljan kan hitta på. Hans 
dragoner som var sysselsatta i denna omtalade expedition, drog dem i deras hår, 
ryckte naglarna av deras fingrar och tår, stack deras nakna kroppar med nålar, rökte 
dem i deras skorstenar med tappar av våt halm, kastade dem på eldar och höll dem 
tills de var nästan brända, slungade dem i vattenbrunnar, doppade dem i dammar, 
knep i dem med glödheta tänger, högg och skar dem med knivar och slog och plågade 
dem till döds på de mest obarmhärtiga och grymma sätt. Vissa hängdes på galgarna, 
och andra steglades, och deras manglade kroppsdelar lämnades antingen obegravda, 
eller kastades i sjöar och på dynghögar, med varje tecken på indignation och förakt. 
Mareschal Montrevel spelade en framträdande roll i dessa barbariska avrättningar. 
Han brände femhundra män, kvinnor och barn, som blev församlade i en kvarn för att 
be och sjunga psalmer; han skar halsen av fyrahundra av de nyomvända i Montpelier, 
och dränkte deras fruar och barn i floden, nära Aignes Mortes. Men den högdragne 
tyrannen på vars order dessa barbariska gärningar begicks, tillsammans med hans 
fogdar och stormän, som hjälpt till med avrättandet – i stället för att lida av 
hemsökelsen av vedergällnings rättvisa, fortsatte, i trettio år efter denna period, att 
leva om i den absoluta kunglighetens hela härlighet, ingå högtidliga fördrag, och bryta 
mot dem när det behagade honom, och övermodigt göra anspråk på gudomliga 
hedersbetygelser; och hans [jesuitkontrollerade] historiker, i stället för att brännmärka 
hans minne med skam, har förskaffat honom benämningen LUDVIG DEN STORE.” 
The Philosophy of a Future State, Thomas Dick, (Philadelphia: E. C. Biddle, 1848) ss. 82-83. 
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Riddare av Malta Jean-Baptiste Colbert, 1619-1683 # 6-6 
Kung Ludvig XIV:s finansminister, byggare av Versailles 
Tjänare åt kardinal Mazarin och jesuit Père La Chaise 

Lägg märke till malteserriddarnas åttauddiga kors under vänster bröst. 
The Sun King, Nancy Mitford, (New York: Harper and Row Publishers, 1966). 
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Père La Chaise, 1624-1709 # 6-7 
Jesuitisk biktfader åt kung Ludvig XIV, 1675-1709 

Ludvig XIV, kung av Frankrike, 1643-1715 
Ord kan inte beskriva denne onde och illvillige mans djävulska skändlighet. Som han 
levde i välstånd och prakt på det franska hovet, använde han Roms grymma doktrin 
om ”goda gärningar som meriter för frälsningen” för att skrämma kung Ludvig XIV, 
med tillnamnet ”Solkungen” att utvisa alla judar från de franska kolonierna 1683. Två 
år senare, 1685, tvingade han återigen kungen att återkalla kung Henrik IV:s 
nantesiska edikt, som hade beviljat religionsfrihet. Återkallandet krossade därmed 
Frankrikes mest produktiva och kultiverade folk, de kalvinska hugenotterna, vilka 
liksom judarna fann en fristad i England. La Chaises genomförande av kompaniets 
onda tridentinska möte ökade fransmännens förbittring över det prästerliga tyranni, 
som senare utbröt i 1789 års frimureriska revolution – i ordens hemliga regi. 
Fransmännens ateism, socialism och omoral i dag är till stor del en följd av denne 
förrädiske jesuit och hans djävulske befälhavare, den svarte påven. 
History of the Jesuits, G. B. Nicolini, (London: George Bell and Sons, 1889). 
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Den svarte påvens   återkallande av det nantesiska ediktet, 1685   # 6-8 
The Sun King, Nancy Mitford, (New York: Harper and Row Publishers, 1966). 
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Uppläsning av det nantesiska ediktets återkallande, 1685 # 6-9 
Detta barbariska jesuitiska återkallande skar hjärtat ur reformationen i Europa, 
vilket fråntog hugenotterna såväl deras religiösa frihet som deras liv, deras 
förmögenheter, deras familjer och deras heliga ära som högkultiverade fransmän. För 
dessa hatade franska kalvinister hade, genom personer som Robert Stephens och 
Theodore Beza, tillhandahållit den grundläggande och slutbehandlade nytestamentliga 
grekiska texten till den uppståndne, Guds sons engelska auktoriserade version av Bibeln 
från 1611. 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XIV, s. 451. 
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Dragonadernas våldtäkt, tortyr och mord # 7-0 
Massaker på protestantiska hugenotter 

Kungariket Frankrike, 1685 

”Förbannade, vare alla kättare. FÖRBANNADE! FÖRBANNADE!” 

Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XIV, s. 453. 

Jesuiterna – 1685



Kapitel 11                                                                                                               295

Jesuiterna torterar franska protestantiska hugenotter, 1685 # 7-1 
Det var av denna anledning som de vita keltisk-anglosaxiska baptistiska kalvinisterna 
från de suveräna staterna Rhode Island och Virginia insisterade på ett tillägg till 
konstitutionen innan de anslöt sig till dessa våra förenta (protestantiska suveräna) 
staters konfedererade (eller federerade) republik. Både de första och andra 
ändringarna ansågs nödvändiga för att förhindra att dessa scener uppstod i vårt stora 
bibelläsande land, givet tillnamnet ”DET INVADERADE TERRITORIET” av en av 
artonhundratalets mest inflytelserika amerikanska jesuitiska journalister, Orestes A. 
Brownson. Av denna anledning hatar Loyolas söner våra konstitutionstillägg, som nu 
har störtats över ända av president George W. Bushs CFR/jesuitskrivna amerikanska 
patriotlagar I och II. Dessa rättsakter kommer att genomdrivas med hjälp av en av 
dess författare, påvlige riddare Michael Chertoff, direktör för Departementet för 
inrikes (o)säkerhet. Förföljelsen av amerikanska ”kättare, liberaler och judar” kan nu 
börja på dödligt allvar. 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XIV, s. 452. 
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Kapitel 12 

Jesuiterna   – 1609-1767   

Socialist-kommunistiska reduktioner i Paraguay 
   Fulländar romersk-katolske sir Thomas Mores Utopia 

”Sällskapet kan också med fördel bedriva handel under namn som lånats av 
några rika köpmän [shriner frimurare och malteserriddare], våra vänner, men 
aldrig utan en utsikt till en viss och riklig vinst, och detta kan ske även mot 
Indien, som hittills, genom Guds rikliga understöd, har givit oss inte bara själar, 
utan också ymnigt försett våra kassakistor med rikedom.” {1} 

Ignatius Loyola, 1540 
Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556 
Secret Instructions of the Jesuits 

”Jag finner nästan hela Centralamerikas rikedom i händerna på jesuiterna, och den 
egendom som de innehar i boskap [”boskapsföretagens fader” är jesuiten Eusebio 
Kino från Arizona] och får är något helt enormt. . . . och de har lyckats kort sagt att 
bringa sin makt och rikedom till en sådan höjd att det ickekyrkliga prästerskapet snart 
kommer att tvingas tigga sitt bröd från jesuiterna.” {2} [Kursivering tillagd] 

Juan de Palafox, 1647 
Biskop av Los Angeles, Mexiko 
Rapport till påve Innocentius X 

”De vågar inför oss att förslava Paraguays indianer, att sälja, eller köpa dem . . . att 
skilja mödrar från deras barn, och att plundra dem på deras varor och egendom.” {3} 

Påve Benedictus XIV 
Bulla från december, 1741 

”När en gång jesuiterna hade ställt upp en generation så hängiven och lydig, tog de 
sedan i drift sitt styrelseskick, och gjorde ett lyckat försök att förverkliga denna 
[kommunistiska] republik som sedan länge på förhand tänkts ut av   Platon  , och som,   
med kanske mer intresserade åsikter, hålls fram för oss av vår egen tids socialister. 
Faktum är att deras form av republik inte var annat än kommunism som den 
berömde [franske romersk-katolske Etienne] Cabet [som dog i jesuitkontrollerade 
St. Louis 1856] nu 
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försöker etablera i nästan samma regioner; den enda skillnaden är, att jesuiterna 
ersätter staten eller gemenskapen med sig själva.” {4} [Kursivering tillagd] 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
Landsflyktig till England 
History of the Jesuits 

”När det gäller massan, är deras enda uppgift att låta sig ledas och att följa sin 
herde som en lydig hjord.” {5} [Kursivering tillagd] 

Påve Pius X, 1906 
Vatikanstaten 

”Det Kommunistiska partiets ’stora framsteg’ består i detta: Det har lyckats att 
moraliskt fördärva tusentals av våra arbetarkollegor som, om de hade varit mer 
lyckligt lottade, kunde ha tagit till den kompromisslösa, revolutionära socialismens 
huggare [ett brett, kort svärd]. Socialism ser inte på proletariatet [lönearbetare som 
måste sälja sin arbetskraft för att överleva] som brickor i spelet som manövreras i 
enlighet med den sovjetiska utrikespolitikens slingrande lopp, utan som en klass som 
medvetet måste bryta sig ur löneslaveriets bojor. Därför skyddar den sig mot vad 
som helst som kommer att förvirra arbetarna, och insisterar i stället på att frågan skall 
göras begränsad och tydlig. Jesuitism bringar förvirring i saken och tycks, på grund 
av brist på klassmedvetandet bland arbetarna, ha en kortvarig triumf. Segern är en 
illusion. ’Det skulle vara svagsint dårskap att tro att jesuitisk politik som gör 
arbetarna konfunderade lurar deras exploatörer. Långt ifrån lurade, utnyttjar den 
[kartell-kapitalistiska] styrande klassen sina kommunistiska springpojkar i 
största möjliga mån, som den berömda Kelly-Nash-maskinen gjorde i [jesuitstyrda] 
Chicago och som de småkapitalistiska elementen gjorde i Spanien. Och i Spanien kan 
vi läsa vad som hände med kommunisterna som skulle bestämma över kapitalisterna! 
Men framför allt, kan vi där läsa vad som händer med en berövad, bedragen och 
upprörd arbetarklass som följer det Kommunistiska partiets politikers korrupta 
och principlösa jesuitistiska irrbloss. . . . 

Det var kanske oundvikligt att Amerikas Kommunistiska parti, som i bästa fall är 
en karikatyr av det ryska Kommunistpartiet [som kom till makten i oktober, 1917,  
genom ordens fabianska socialister som styrde det brittiska Laborpartiet som då 
kontrollerade parlamentet], skulle bli den bluff och parodi som vi nu vet att det är. 
För medan Rysslands Kommunistiska parti har använt lögn, bedrägeri och 
dubbelspel av en god orsak (åtminstone i sin tidigare period), har det amerikanska 
Kommunistpartiet använt lögn, bedrägeri 
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och dubbelspel av en rutten, nedrig orsak – orsaken att göra Amerika säkert för 
[kartell-korporativ-fascistisk] kapitalism, så långt det stod i deras ynkligt lilla makt 
att göra det. . . . [Amerikanske kommunistiske partiledare och jesuitiske världslige 
coadjutor] Earl Browder . . . försvarade Roosevelts imperialistiska program för 
armén och marinen [uppbackad av Patrick kardinal Hayes’ amerikanska tunga av 
malteserriddarna] mot kritiken från den ärlige borgerlige [låt-gå-ekonomiske 
medelklass-protestantiske] författaren! . . . 

När den styrande klassen väljer ut en plebejisk ledare, är bluffmakarens 
’uppbyggnad’ det viktiga. Han måste ’säljas’ och ju mer hotfulla arbetarna blir i sitt 
missnöje, ju snabbare måste ’uppbyggnadsprocessen’ komma igång. [Laborpartiets  
ledare] John L. Lewis, kompis med Morgans [J. P. Morgan, d.y.] man, [riddare av 
Malta] Myron C. Taylor [FDR:s ambassadör i Vatikanen under andra världskriget], 
är ett exempel. Earl Browder är ett annat. . . . och hans gäng av plutokratiska tjänare 
[anställda i den styrande eliten], lägger fram det starkast tänkbara argumentet om 
varför arbetarna bör stödja [frimurarna] Roosevelt, Morgan, Rockefeller . . . och 
John Lewis för att rädda och bevara [kartell-] kapitalismen [president Wilsons 
första världskrigetets stridsrop att ”att göra världen säker för demokratin”]! . . . 

Det är viktigt att notera att medan [Amerikanska Kommunistpartiets] Daily Worker 
rapporterar om sitt löfte att sälja frihetsobligationer ’i morgon om kriget bröt ut’ 
[alltså stödja Roms komplott för att dra med isolationistiska Amerika i ordens 
korståg mot de anti-jesuitiska tyska och japanska folken] förteg det lögnaktiga bladet 
helt hans vittnesmål om att han skulle slåss   för   USA i händelse av krig med Ryssland  . 
Vilket skådespel den här mannen uppvisar – lika avslöjande som det är avskyvärt! 
Och vad kommer [jesuitstyrda] ’Moskva’ nu göra med denna bleka kopia av 
Rysslands Stalin – denne ädle führer som är så angelägen om att slåss för USA:s 
[kartell-korporativ-fascistiska] kapitalism, även till den grad att han skulle slåss mot 
Sovjetryssland [byggt av samma kartell-kapitalister som 33:e gradens frimurare 
Henry Ford, i hemlighet rådgiven av jesuiterna i Detroit]? Vår gissning är att 
[jesuitiske världslige coadjutor] Stalin kommer att blinka med ett öga och säga ’Bra 
jobbat! Charmig typ, denne [Earl] Browder. En av de finaste produkter som 
frambringats av vår machiavelliska skola i statsklokhet – den skola vars läroplanen 
omfattar en kurs i ’strategi och skicklighet, olagligt arbete, förbehåll och 
undanflykter,’ som [jesuitiske världslige coadjutor] Lenin lärt oss [genom sin nära 
koppling till den svarte påvens brittiska fabianska socialister Sidney Webb och 
George Bernard Shaw]! Vårt motto är, precis som jesuiternas: ’Ändamålen 
helgar medlen’. Browder, genom sina senaste undvikanden, tveksamheter, 
undanflykter, dubbelspel och överlagda bortförklaringar, har levt upp till vår neo-
jesuitisms ädla traditioner! Som en kommunistisk Loyola, hyllar vi honom.’ . . . 
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Som försvarare av [kartell-] kapitalistisk [pro-fascistisk] reaktion i allmänhet, vad är 
mer naturligt än att det Kommunistiska partiet borde försvara kapitalismens och de 
kapitalistiska intressenas [romerska] praetoriangarde [jesuiterna tjänar som påvens 
”praetoriangarde” sedan 1814], den [pro-fascistiska] reaktionära amerikanska 
[romerska] legionen, som kollektivt och på annat sätt, sällan har missat en möjlighet 
att stödja [den pro-fascistiska] reaktionen, både när det gäller strejker, etc., samt med 
hänseende till att bryta mot de medborgerliga rättigheterna, etc.!? 

Kommunistpartiets krypande inför den [jesuitskrivna – via påve Pius IX:s Syllabus 
över irrläror i den moderna civilisationen (1864) som införlivades med det första 
vatikankonciliets motreformatoriska doktriner (1870)] ultramontana maskinen 
[som producerar nazist-fascism] är i linje med dess roll som försvarare av allt som är 
reaktionärt, inklusive [den kartell-korporativ-fascistiska] kapitalismen själv. . . . det 
Kommunistiska partiets politiker har sedesamt givit den [jesuitstyrda] ultramontana 
maskinen den ’broderligt utsträckta handen [Hitler, enligt Pierre van Paassen,  
medger att ”jag är inte så dum så att jag själv tror på ett kommunistiskt hot” {6}].’ 
Och även om de ledande ultramontana politikerna behandlar deras närmanden 
med förståeligt förakt, har de, i alla fall delvis, säkrat erkännande för sitt äckliga 
svansande för ultramontanism, för ett av denna [jesuitstyrda, romersk-katolska 
kyrkans] ultramontana maskins organ, New World [som i påvens ”nya 
världsordning”] ger välförtjänt beröm åt Midwest Daily Recorder, som är det dagliga 
kommunistiska blad som ges ut i Chicago. Enligt uppgift i Daily Worker den 9 juli, 
säger det katolska bladet [New World)] om det kommunistiska bladet från 
mellanvästern: 

’Och långt från att angripa den katolska kyrkan, har det konstaterats att när 
den [kommunistiska dagstidningen] har tillfälle att tala om den institutionen, har 
man inget annat än beröm för det konstruktiva arbetet och är hela tiden 
vördnadsfull.’ 

Jesuitism och borgerlig kommunism – [den pro-kartell-korporativ-fascistiska] 
reaktionens siamesiska tvillingar! 

Sedan den slukat [kartell-] kapitalismen [styrd av blåblodiga, 33:e gradens frimurare 
och malteserriddarna], med hull och hår, sedan den hyllat den amerikanska 
legionen och den [jesuitskapade (1870) och -regerade] ultramontana [romersk-
katolska] kyrkan, och bugat och krupit inför allt annat med en [anti-låt-gå-
ekonomisk, kartell-] kapitalistisk [pro-fascistisk] reaktionär karaktär, vad återstår för 
denna avskyvärda grupp av ’kommunister’ att göra [utom att bli ”pro-
demokratiska,” alltså stödja – i praktiken – jesuitisk fascism efter det att Roms 
”jude-kommunism” bankrutterat västerlandets protestantiska folk, och massmördat  
det rysk-ortodoxa folket, vars båda folk skulle bli fascister efter påvens kalla krig]? . . 
. 
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I en pamflett skriven av en av det Kommunistiska partiets förlöpare, en Alex 
Bittelman . . . [sägs] om de . . . borgerliga kommunistiska svindlarna:

”Om Herr X. hade inkluderat [i sina föreläsningar 1934] teserna i den 
[frimurarledda] kommunistiska internationalen eller skrifterna av [frimurare] 
Josef Stalin . . . skulle han ha funnit att kommunismen inte finner några invändningar 
i princip mellan borgerlig demokrati och fascism. . . . att fascismen inte är annat än 
den borgerliga demokratins fascination! Denna fetischistiska tro på demokrati . . . 
leder . . . till samarbete med de [superrika] borgerliga i själva förberedelsen för 
fascistiskt styre.’ ” {7} [Kursivering tillagd] 

Arnold Peterson, 1939 
Amerikan; Socialistiska arbetarpartiet 
Communist Jesuitism

Detta kapitel är mycket viktigt eftersom det kommer att bevisas att jesuiterna är de 
verkliga upphovsmännen till socialist-kommunism. Den mörka tidens ekonomiska system 
var feodalism bestående av de få rika markägarna och de många fattiga bönderna. Det var 
”synd” att göra en vinst för någon annan än de feodala herrarna. Om världen alltså skall 
återföras till den mörka tiden, måste den vita protestantiska medelklassen krossas. Socialist-
kommunism utför detta, vars system inkluderar den progressiva inkomstskatten (att 
ondskefullt beskatta den gemensamma juridiska praxisens rätt till arbete som utövas av alla 
lönearbetare), som har frambringat sin bittra frukt i både Storbritannien och USA. 

Det stora bedrägeriet är att judarna är upphovsmännen till kommunismen. (Trots allt, 
är inte arbetarsionism, i motsats till revisionistisk sionism, judisk kommunismen?) Fakta 
är att jesuiterna använde sina frimureriska judar för att införa den 1848 med den andra 
franska revolutionen (Marx), och på nytt 1917 med den bolsjevikiska revolutionen (Lenin). 
Flera år senare, 1933, förmådde orden sedan, genom Georgetown Universitys jesuit 
Edmund A. Walsh, 33:e gradens och shriner frimurare, Franklin Delano Roosevelt 
(FDR), att erkänna Rysslands mordiska regering. Sällskapet finansierade sedan rysk 
kommunism med dess malteserriddare på Wall Street. Detta gjorde jesuitutbildade och 
-rådgivne Josef Stalin, ”storinkvisitorn,” i stånd att genomföra trettiotalets stora 
terroristiska utrensningar. Sedan de lurat världen att tro kommunismen var av judiskt 
ursprung, använde jesuiterna Hitler för att genomföra ”den slutgiltiga lösningen på den 
judiska frågan” i enlighet med det onda tridentinska mötet. Resultatet blev massmordet på 
europeiska och ryska judar genom förmedling av ordens teutoniska riddare, den nazistiska 
”skyddskåren” (SS). När slutet av det andra trettioåriga kriget närmade sig (1945) hjälpte 
jesuiterna, med sin vatikanska råttlinje, hundratals toppnazister att fly till Sydamerika. Och 
var i Sydamerika? Till det gamla välde där socialist-kommunismen hade fulländats av 
jesuitfäderna – till nationen Paraguay. För det var här som de socialistiska principerna av 
romersk-katolske ”sankt” sir Thomas More, en engelsk förrädare mot sin protestantiske 
kung Henrik VIII, hade återupplivats och senare använts mot reformerta nationer. 
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Jesuiterna kom in i Paraguay i början av 1600-talet, skickade av kungarna av Spanien 
och Portugal. De etablerade sin dominans över de infödda så kallade ”guaraniindianerna,” 
och tillät dem inte att beblanda sig med spanjorerna eller portugiserna. Det var bland detta 
folk jesuiterna etablerade sina kommuner kallade ”reduktioner.” Richard W. Thompson, 
tidigare amerikansk marinsekreterare, avslöjar: 

”De intet ont anande indianerna var lätta att förleda genom vänliga handlingar, och 
resultatet blev att, under en kort period, de lyckades skapa ett antal av vad som 
kallades reduktioner – eller, mer korrekt sett, byar – med massor av indianer samlade 
omkring dem, sammanlagt, till slut, flera hundra tusen. Dessa [femtiosju 
reduktioner] utgjorde den jesuitiska staten, och alla blev, blott genom dopceremonin 
[att ge romerskt påvligt medborgarskap med immunitet och privilegier], införlivade 
under jesuitiskt välde.” {8} [Kursivering tillagd] 

”Kommunen” eller ”reduktionen” hölls i ordning genom ett spionerisystem. 

”. . . varje reduktion styrdes av en jesuitfader, som stöddes av en kyrkoherde och en 
komminister som assistenter, men vars främsta plikt var spionage.” {9} 

Detta är viktigt, eftersom Roms socialist-kommunistiska reduktion Förenta staterna också 
hålls i ordning genom ett spionerisystem, som bedrivs av Federala utredningsbyrån (FBI), 
Centrala underrättelsetjänsten (CIA) och Nationella säkerhetstjänsten (NSA). (Vincent M. 
Cannistraro, f.d. chef för CIA:s anti-terrorism under riddare av Malta William J. Casey, 
blev Vatikanens säkerhetsrådgivare 2002.) Detta spionerisystem har ökat kraftigt på grund 
av New Yorks ärkebiskop Edward kardinal Egans CFR/CIA:s attack den 11 september mot 
World Trade Center och Pentagon. Från och med december 2004 har vi nu en nationell 
underrättelsemagnat. 

Kommunen, som av jesuiterna kallades en ”republik” gav intryck av att vara 
självstyrande. Det var en republik vad gällde dess form men en monarki vad gällde 
dess makt kontrollerad av jesuitgeneralen i Rom. Varje reduktion var en kommun. 

”Vid varje reduktion hade invånarna möjlighet att välja ett sekulärt rättsråd, med 
begränsad och oviktigt makt över sådana världsliga frågor som skulle kunna 
anförtros dem utan att skada regeringens teokratiska inslag. Det var i allt som hörde 
till den offentliga förvaltningen en absolut monarki, med alla sina befogenheter 
centrerade i generalen i Rom, vars myndighet hade godkänts som likvärdig med 
Guds myndighet, och till vars befallning lydnad krävdes av alla.” {10} [Kursivering 
tillagd] 

(Detta också är viktigt, som George Washingtons protestantisk-kalvinska republik, med 
uttryckliga och begränsade befogenheter som delegerats till den federala regeringen, och 
vars återstående befogenheter hade behållits av staterna, var en styggelse för jesuitorden: 
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”För Vatikanen fördömde oavhängighetsförklaringen [baserad på 1775års 
presbyterianska mechlenburgska förklaring, inte på jesuiten Robert kardinal 
Bellarmines skrifter (1640)] som ’ondska’ . . . och kallade Förenta staternas 
konstitution ’ett sataniskt dokument.’ ” {11} 

Så orden med sitt ”radikala röda Republikanska parti” tvingade igenom ratificeringen av 
den fjortonde ändringen 1868. Detta omvandlade Washingtons kalvinska republik till en 
platonisk, jesuitisk republik – en republik vad gällde dess form men en monarki vad gällde 
dess makt.) 

De inföddas status präglades av jämställdhet och det ekonomiska systemet var 
socialist-kommunism. Och naturligtvis, hade varje reduktion en gemensam 
finansförvaltning eller centralbank. Vi läser: 

”. . . allmän jämlikhet rådde. Socialismens eller kommunismens principer – till stor 
del som de nu förstås [1894] – styrde alla reduktionerna. Allt som krävdes för 
indianernas materiella komfort och välstånd var gemensamt. Varje familj hade en del 
av marken undantagen för odling. De hade också lärt sig yrken, och många av dem, 
både män och kvinnor, blev experter. Men inkomsten av det hela sattes in i 
gemensamma lager vid varje reduktion, och distribuerades av jesuiterna i dessa delar 
till varje enskild person enligt nödvändighetens krav. . . . Rösträtt var allmän, men 
’jesuiternas sanktion var nödvändig för att valet skulle vara giltigt [som i USA i dag].’ 
” {12} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, är inte detta hur Förenta staternas folk styrs i dag? Marxs tio 
programpunkter i Det kommunistiska manifestet, som har givit upphov till över femtio 
revolutioner i Europa, är i full verkan. Vi har en privatägd centralbank kallad 
”Riksbanken.” En årlig inkomstskatt, som aldrig var avsedd att läggas på den amerikanske 
arbetarens ”lön,” samlas in från ”var och en efter förmåga” och omfördelas till ”var och en 
efter behov” och krossar därmed den vita protestantiska medelklassen. Jesuiternas sanktion, 
med kontroll över sitt Utrikespolitiska råd, är nödvändig för att våra ”val” skall vara 
giltiga. Politiskt sett, är kvinnor jämställda med män och vi förtrycks med ”en människa, en 
röst .” Vi har inga ”lagliga pengar” som är verkligt välstånd, som president Roosevelt och 
president Johnson tog våra guld- och silvermynt ur omlopp och skapade 
monopolpengarnas överhöghet – Riksbankens falska sedlar.) 

En sista egenskap hos den jesuitiska republiken måste påpekas. Genom sin polisstat 
krossade jesuiterna den verklig mandomen. 

”För att lära de förtroendefulla indianerna att lydnad till myndigheten var deras 
främsta plikt, underställdes de regler för uppträdande och umgänge som upprätthölls 
med yttersta stänghet. De övervakades i allt, som de ständigt hade jesuiternas 
spanande ögon på sig. De utgjorde i själva verket ett samhällstillstånd som helt nådde 
upp till det jesuitiska 

Jesuiterna – 1609-1767



Kapitel 12                                                                                                               303

idealet; med andra ord fogliga, spaka, undergivna, lydiga, utan minsta verkligt sken 
av mandom. Sedan de därmed avslutat sitt underkuvande, vidtogs energiska åtgärder 
för att göra en förändring av deras villkor omöjlig.” {13} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, jag måste kommentera! Är inte detta Amerika 2006? Som nation, 
läser vi inte längre den protestantiska reformationsbibeln – den auktoriserade kung Jakobs 
version från 1611, 1769 års upplaga. Som ett resultat finns det inte längre några kalvinister 
som skulle använda ”rättvisans svärd” mot en jesuitkontrollerad tyranni. Därför bor vi 
amerikaner i en polisstat och övervakas och spåras i allt vi gör genom användandet av 
”födelsedata”och ”personnummer.” FBI och CIA har ständigt ögonen på oss – som 
KGB/FSB i Ryssland. Och i likhet med guaraniindianerna, är de allra flesta amerikanska 
män undergivna och lydiga, fogliga och besegrade, ”utan minsta verkligt sken av mandom” 
tack vare användningen av fluor och amalgamfyllningar av det Amerikanska 
tandläkarsällskapet (ADA) tillsammans med syntetiskt östrogen, giftiga kemikalier och 
vaccinationer av det Amerikanska läkarsällskapet (AMA) och kartell-korporativa 
jordbrukare.) 

”Den jesuitiska republiken,” som bestod av femtiosju paraguayanska reduktioner, var 
i själva verket var ett stort, kommersiellt rike där över tvåhundratusen slavar arbetade för 
sina svartrockade, korporativa herrar. E. Boyd Barrett, en irländsk ex-jesuit, berättar: 

”Jesuiterna, som är allmänt känt, hade mycket stora områden i Paraguay under 
missionskontroll från 1650 till 1750. Mer än en kvarts miljon infödda arbetade 
under deras [absolutistiska] ledning, och ingen betalning skedde direkt till dem [som 
i Amerika där många korporativa arbetare får sina checker automatiskt insatta på 
sina bankkonton]. . . . De blev utbildade, upplärda, inhysta, klädda, bespisade och i 
viss mån, roade, men vad blev det av vinsten av deras arbete, och av den omfattande 
handel som bedrevs? Över tvåtusen båtar sägs ha varit engagerade i transport av 
varor och gods på Paranafloden, och reduktionernas ekonomiska värde var utan 
tvivel mycket stort: så stort faktiskt att det väckte avund hos spanska och portugisiska 
handlare. Robertson uppskattade att reduktionerna motsvarade ett kapital på 
minst 25 000 000 dollar för sällskapet.” {14} [Kursivering tillagd] 

Dessutom utsträckte sig det kommersiella rike norrut genom Centralamerika till att omfatta 
hela Mexiko. Igen, skriver vår ex-jesuit: 

”Det mest dramatiska vittnesbördet om jesuitisk ’lystnad och angelägenhet om 
jordiska artiklar’ finns i ett brev från den högvördige biskop Palafox i Los Angeles 
[Mexiko] till [påve] Innocentius X [som till fullo hade godkänt jesuiternas fortsatta 
irländska massaker som inleddes 1641] den 25 maj 1647. Det behandlar de 
mexikanska jesuiternas rikedom på den tiden. 
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’Högst helige fader: 

Jag fann nästan all rikedom, all fast egendom, och alla skatter i denna amerikanska 
provins i händerna på jesuiterna, som fortfarande har dem. Två av deras kollegier har 
300 000 får, utan att räkna de små flockarna, och medan nästan alla domkyrkor och 
alla ordnar tillsammans har knappt tre sockerraffinaderier, har Sällskapet sex av de 
största. Ett av dessa raffinaderier värderas till mer än en halv miljon riksdaler; och 
denna enda jesuitiska provins, som dock bara består av tio kollegier har, som sagt, 
sex av dessa raffinaderier, som alla ger etthundratusen riksdaler årligen. Förutom 
detta har de sädesfält av enorm storlek. De har även silvergruvor, och om de fortsätter 
att öka sin makt och rikedom som de har gjort hittills, kommer de sekulära prästerna 
att bli deras kyrkvaktmästare och lekmännen deras ordningsvakter, medan de andra 
ordnarna kommer att tvingas samla in allmosor vid deras dörrar . All denna egendom 
och alla dessa stora intäkter som skulle kunna göra en regent mäktig, tjänar inte något 
annat syfte än att föda tio kollegier [militära fästningar]. . . . Till detta kan läggas den 
extra skicklighet med vilken de använder och ökar sitt superrikliga välstånd. De 
upprätthåller allmänna godsmagasin, kreatursmarknader, slaktbås, och affärer. De 
skickar en del av sina varor via de filippinska öarna till Kina. De lånar ut sina pengar 
mot ränta, och orsakar därmed den största förlust och skada för andra [som de gör i  
USA genom sina enorma privata banker, varav en är Bank of America].’ ” {15} 

[Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, Sydamerikas ”jesuitiska republik” blev modell för 
Nordamerikas ”jesuitiska republik.” De femtiosju reduktionerna i Paraguay från 1609 till 
1767 har blivit en förebild för fjortonde ändringens Amerikas femtio stater från 1868 till 
2007 (närvarande tid). Båda ”republikerna” etablerades genom super-kartell-kapitalister – 
jesuiterna – som sedan införde den mörka tidens ekonomiska system – feodal socialist-
kommunism. Som alltid, arbetar fascistiska kartell-kapitalister och socialist-kommunister 
tillsammans! Som Paraguay, fungerar fjortonde ändringens Amerika som ett stort 
kommersiellt rike, där jesuiterna kontrollerar allt välstånd och skördar alla vinsterna från 
sina multinationella företag. Liksom guaraniindianerna är vi, det amerikanska folket, slavar, 
för efter att ha blivit ”utbildade, upplärda, inhysta, klädda, bespisade och roade,” har vi  
amerikaner har ingenting kvar! Liksom Paraguay, har den kommersiella makten i fjortonde 
ändringens Amerika utnyttjats av jesuitorden och har använts för att finansiera stora krig 
som främjat Loyolas motreformation och samtidigt krossat Luthers protestantiska 
reformation! 

Bör de av oss som tror att Bibeln är det enda rättesnöret för tro och liv fortsätta att 
användas för sådana onda ändamål? Bör våra predikanter fortsätta att vara stumma inför 
sådan storstöld och anti-kristet tyranni? 
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Var finns de som likt David skulle säga: ”Vad har jag då gjort?” 
– 1 Samuelsboken 17:29 

Var finns de som likt Nehemja skulle säga: ”Skulle en man som jag ta till flykten?” 
– Nehemja 6:11 

Genom att hålla de infödda okunniga och förslavade, lärde jesuiterna dem slutligen 
att hata och döda vita män och så hålla förekomsten av reduktionerna hemlig för Europas 
regenter. Portugal utfärdade följande missnöjesyttring: 

”Att [jesuiterna] under sig hade trettioen [i själva verket 57] stora befolkningar, som 
producerade enorma rikedomar åt sällskapet, samtidigt som människorna själva hölls 
i det mest eländiga slaveri; att ingen spanjor eller portugis, även om han var guvernör 
eller biskop, någonsin släpptes in i reduktionerna; att ’med förunderlig bedräglighet,’ 
det spanska språket absolut förbjöds; att indianerna utbildades till obegränsad, blind 
lydnad, hölls i högst ’extraordinär okunskap,’ och det högst olidliga slaveri som 
någonsin varit känt, och under en komplett despotism vad gäller kropp och själ; att de 
inte visste att det fanns någon annan regent i världen än fäderna, och inte visste 
någonting om kungen, eller någon annan lag än de ’heliga fädernas’ vilja, att 
indiernana hade lärts att vita lekmän dyrkade guld, hade en djävul i sina kroppar, var 
fiender till indianerna, och de bilder som de dyrkade; att de följaktligen lärts att 
döda vita män var de än kunde hitta dem, och att vara noga med att hugga av 
deras huvuden, så att de inte skulle komma till liv igen.” {16} [Kursivering tillagd] 

(I förbigående sagt, har inte de svarta muslimernas kult sitt ursprung i den 
jesuitkontrollerade staden Detroit? Lärs inte de svarta muslimerna att hata den 
”undermänsklige” vite mannen? Hatade inte den framlidne svarte muslimen, Khallid 
Abdul Muhammad, USA:s svarte Hitler, både de vita och judiska raserna? Lärs inte de 
svarta muslimerna att alla vita män är ”vita blåögda djävlar”? Har inte de svarta 
muslimerna en privat armé som kallas ”Fruit of Islam” i syfte att bedriva ett amerikanskt 
raskrig i enlighet med önskemålen från dess mulattiske ledare, Louis Farrakhan? Skulle 
inte ett raskrig (vars försmak var Nation of Islams zebramord under 70-talet, Mau Maus 
slakt i Afrika under ledning av jesuiternas Jomo Kenyatta under 1950-talet, och nu svart 
mot vit gängvåldtäkt och mord i Nelson Mandelas Sydafrika – vars frigivning från 
fängelset säkrades av afrikanske riddare av Malta, Abukuse V. E. P. Mbirika – och i 
jesuitutbildade Robert Mugabes Zimbabwe) resultera i upphävandet av konstitutionen, en 
förklaring av en nationell nödsituation, och med den, absolutistiskt undantagstillstånd 
under kontroll av vita militära befälhavare som lyder under jesuitgeneralen? Kan det vara 
så att Malcolm X, efter sin resa till Mecka, förstod detta scenario och insåg att de svarta i de 
romersk-katolska nordstatsstäderna hade 
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utnyttjats och slutligen skulle interneras i koncentrationsläger? Kan det vara så att detta är 
en av anledningarna till att han lämnade kulten och grundade sin egen rörelse som ledde till 
hans mord? Kan det vara så att Betty, fru Malcolm X, talade sanning, att hennes make 
mördades av ledarna för Nation of Islam i kombination med den högsta ledningen inom 
FBI, som 1965 stod under överinseende av en vit, avfällig presbyteriansk homosexuell och 
33:e gradens frimurare, J. Edgar Hoover? Var inte Hoover hjärtevän med den 
homosexuelle amerikanske påven, kardinal Spellman, utbildad och tidigare den store 
beskyddaren av Jesu sällskap? Som vi kan se, visar den svarta muslimska kulten alla 
tecken på jesuitisk kontroll inklusive ursinnigt, anti-judiskt och anti-VASP/baptistiskt raseri;  
dess frimureriska ledare, Louis Farrakhan (personlig vän till frimureriske jesuitiske 
världslige coadjutor Fidel Castro), distribuerar som bekant jesuiternas Sions vises 
protokoll – trots att hans lärare i violinspel var jude – och främjar samtidigt hat mot den 
engelska reformationsbibeln från 1611 i enlighet med önskemålen från sin mästare,  
ärkebiskopen av Chicago.) För att kasta ytterligare ljus över mordet på Malcolm X 1965, 
mottog författaren en privat skrivelse från en briljant tidigare medarbetare till de svarta 
muslimerna, som hade insett Roms kontroll över rörelsen genom Prince Hall-ritens svarta 
frimureri. Medan han rörde mig till tårar som han strök ett helande balsam på några av 
mina gamla sår, förklarade han modigt efter fyrtio år av studier och engagemang: 

”Elijah Muhammad var murare. (Många medlemmar i Nation of Islam var/är murare 
som hör till Prince Hall-riten.) Hans son [imam] Wallace (Warith) samt [Louis] 
Farrakhan och Jesse Jackson är murare. Farrakhan [som varit inblandad i ömsesidig 
”gudstjänst” med sin shriner frimurarbroder, ”den vite blåögde djävulen” och pastor i 
Crystal Cathedral, Robert H. Schüller] var inblandad i mordet på Malcolm. Han 
förrådde honom i vetskap om att han skulle bli dödad. Hans roll var handledarens. 
Han såg till att jobbet utfördes. Wallace [Deen Muhammad] (Elijah Muhammad son) 
visste också om sin fars planer. Hans svartsjuka gentemot Malcolm hindrade honom 
från att varna honom. Han ville verkligen ha Malcolm ur vägen. Baserat på 
offentliggjorda register från FBI, Utrikesdepartementet och Militära 
underrättelsetjänsten som jag har fått för ett antal år sedan, var/är Wallace 
FBI/Vatikanens handplockade underhuggare. Han var en statlig informatör åt FBI så 
tidigt som 1963-64. När det gäller banditerna som dömdes för mordet på Malcolm, är 
Thomas Johnson, Norman Butler och [Talmadge] Hayer nu fria män. Hayer sa att de 
två andra inte var inblandade. Detta är en lögn. Jag har personligen talat med ett 
ögonvittne som var närvarande i Auburns kriminalvårdsanstalt 1972-1973 när 
Talmadge Hayer och Thomas Johnson planerade sin påhittade historia. Från 1966-
1972 hade ingen av de tre någonsin någon kontakt med varandra. Det var inte förrän 
1971 efter upploppet i Auburn som en stor del av internerna överfördes
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till andra fängelser. Sedan ägde upploppen i Attica rum 1972 och det var då som 
Hayer flyttades till Auburn. De var de verkligen mördarna. Men det fanns andra som 
också deltog och som var på plats liksom de andra konspiratörerna, och den störste 
boven i dramat som gav order,   påve Paulus VI   (  Giovanni Battista Montini  ), var   
den förste påve som någonsin besökt USA . . . Jag hoppas att jag inte tråkade ut er 
med allt detta. I varje fall är jag hedrad över att kunna stå till tjänst i denna sak. Låt 
mig säga att jag har sysslat med detta under mer än fyrtio år. Jag tar inte lätt på 
detta och allvaret i allt detta kan aldrig överskattas.” {17} [Kursivering tillagd] 

På samma sätt som jesuiterna lärde de färgade infödda folken hat mot den vita rasen 
på sina reduktioner i Paraguay, så skulle de även nu lära det till de svarta, eller ”afro-
amerikanerna,” i sitt amerikanska rike genom pressen, jesuitteatern (Hollywood) och 
Nation of Islam. (Många arga svarta i nordstaterna har gått över till islam – i motsats till de 
bibeltroende svarta i de historiska gamla sydstaterna. Nordstaternas svarta har trakasserats 
under mer än hundra år av en majoritet vita romersk-katoliker som kontrollerar de kalla 
nordstatsstädernas handel och politik.) R. E. McMaster, d.y. skriver om islam: 

”De svarta i synnerhet . . . har lurats att gå i fällan av detta lands centraliserande 
planerare. . . . alltför många svarta minoritetsgrupper har blivit duperade till att 
acceptera arbetslöshetsunderstödets slaveri . . . till följd av regeringens socialbidrag. 
Några svarta har dessutom vilseletts till att anta den religion som utövades av [tre 
fjärdedelar av] slavhandlarna som hänsynslöst utnyttjade sin börd – den muslimska 
religionen.” {18} 

För Nation of Islam är jesuitgeneralens nordamerikanska frimureriska svarta 
terroristnätverk invecklat knutet till generalens internationella islamiska frimureriska 
terroristnätverk (som skapats av orden NSA/CIA via Operation Cyclone) med 
huvudkontor i shriner frimureriska huset Sauds medvetet skapade monopol, 
Saudiarabien. Och detta onda wahhabitiska islamistiska terroristnätverk finansieras för 
närvarande av biljonärkungen av Saudiarabien, Fahd bin Abdul Aziz al-Saud. Varje ärofull 
svart man som står emot och avslöjar detta scenario kommer att hotas eller tystas – 
permanent – om han inte skyddas av den uppståndne, Guds son som är judarnas konung, 
Herren Jesus Kristus! Sådan var den jesuitiska staten Paraguay från omkring 1600 till 
1760. Sådan är påvens ”heliga romerska,” fjortonde ändringens, korporativ-fascistiska, 
socialist-kommunistiska, amerikanska rikes jesuitiska stat från 1868 till i dag (2007). 
Gud fader hade dock förordnat att guaraniindianerna skulle befrias från sina oövervinneliga 
jesuitiska herrar. Därför sände den uppståndne, Guds son en man och jesuiterna 

”. . . stötte på en fiende om vars mod och kapacitet de inte hade den minsta aning, 
och som de på kort tid fann vara kapabel att tilldela sällskapet en dödsstöt. Detta var 
Sebastian Cavalho, 
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markis av Pombal, som var [en frimurare och] chefsrådgivare åt den portugisiska 
kungen [Josef I].” {19} [Kursivering tillagd] 

1963, förordnade Gud fader att en amerikansk president skulle stå emot våra 
jesuitiska herrar. Han var katolik, John F. Kennedy, men han blev dödligt sårad hemma hos 
sina vänner, medan landets protestantiska och baptistiska predikanter – inklusive 33:e 
gradens frimurare Billy Graham, denne hjärtevän till jesuiterna och tjänare åt den 
”ofelbare” påvlige caesaren i Rom – stod bredvid och inte sa någonting! 

Sydstatsbaptistiske förrädare Billy Graham (1918-närvarande tid), 1967 # 7-2 
Uppfostrad som presbyterian, tar denne 33:e gradens frimurare (enligt den avlidne 
Jim Shaw, en f.d. 33:e gradens frimurare som senare konverterade till Bibelns Kristus 
och som skrev The Deadly Deception, 1988) emot ett hedersdoktorat från 
Benediktinordens Belmont Abbey College i Belmont, North Carolina. Med öppen 
beundran för jesuitorden och med ansvar för avlägsnandet av alla hänvisningar till 
dess inkvisitoriska och mordiska historia i Halley’s Bible Handbook som publicerats 
efter 1961, har ”fader Graham” kallat frimureriske påve Johannes Paulus II för 
”världens störste moraliske ledare” i vetskap om hans tidigare anställning hos 
Nazitysklands vatikansk-kontrollerade I. G. Farben, som tillverkade ”Zyklon B”-
pellets för användning i det närbelägna Auschwitz’ dödsläger. Med minst två murare i 
personalen i sin Evangelistic Association (BGEA), framförde Graham en bön vid den 
andra installationen av bones-man George W. Bush. 
Smokescreens, Jack Chick, (Chino, Kalifornien: Chick Publications, 1983) s. 56. 

Jesuiterna – 1609-1767



Kapitel 12                                                                                                               309

De socialist-kommunistiska guaraníreduktionerna, 1609-1767 # 7-3 
Dessa hemliga och onda socialist-kommunistiska reduktioner, som i dag är kända som 
”kommuner” eller ”kibbutzim,” producerade enorma förmögenheter åt orden med 
hjälp av hundratusentals slavar, som de ”samlade in från var och en efter förmåga och 
gav till var och en efter behov.” Denna rikedom i sin tur användes till att finansiera 
många av ordens ockulta krigslister. De på dessa platoniska republiker lärda läxorna 
tillhandahöll grunden för 33:e gradens frimurare Karl Marx’ Det kommunistiska 
manifestet genom vilket varje nation på jorden skulle reduceras till en modern 
guaraníreduktion och därigenom krossa norra Europas och den västerländska 
civilisationens vita anglosaxiska protestantiska medelklass. För att återställa den mörka 
tidens kommunala feodalism – känd som ”världens midnatt,” skulle orden underordna 
alla nationer ett globalt ekonomiskt system som styrs av Roms ”ofelbare” gudsman – 
den påvlige caesaren. 
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995) ss. 342, 343. 
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Skiss av en reduktion, 1609-1767 # 7-4 
I ordens utopiska reduktioner, på vilka socialist-kommunismen fulländades, ingick 
centralbanker kallade ”lager,” allmän jämställdhet och allmän manlig och kvinnlig 
arbetskraft. De varor som producerades genom detta slavarbete omsattes i den 
internationella handeln med kompaniets stora flotta av ”svarta skepp.” Som de 
gynnade jesuitiska kartell-kapitalister att finansiera sina förintelsekrig mot 
protestantiska kulturer, bär reduktionerna en slående likhet med den svarte påvens 
nazistiska tredje rikes koncentrationsläger/dödsläger när det gäller att uppfylla det 
tridentinska mötet. I själva verket visade sig Sydamerikas första Nazistparti i 
Paraguay (1929)! För närvarande finansierar de från de många kommunistiska 
reduktionerna i Fjärran östern genererade vinsterna byggandet av röda Kinas enorma 
flotta i avsikt att invadera ”kätterska och liberala” Nordamerika, fyllt med flyktingar, 
judar och avfälliga, AV1611 bibelförkastande protestanter och baptister. 
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995) ss. 342, 343. 
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Frimurare Sebastian Cavalho, markis av Pombal, 1759 # 7-5 
Efter mordförsöket på Portugals kung Josef I beskylldes kompaniet rätteligen, varför 
det lagligen utvisades ur kungariket och alla dess utländska innehav den 16 september 
1759. Den för denna häpnadsväckande uppgift använde oförskräckte individ var 
kungens försteminister, Sebastian Cavalho. Hans juridiska dom är så svidande och 
fördömande av Jesu sällskap, att den än i dag saknar motstycke. Återlämnade till 
”kungen av Påvestaten,” deponerades 400 jesuiter på flodbanken i Roms hamn i 
Civita Vecchia, vanärade och utskämda. Senare skulle svartrockarna ta sin hämnd 
med hjälp av Napoleon I. 
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995). 
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Mormonske frimurare Brigham Young (1801-1877), 1840-talet # 7-6 
Jesuitisk världslig coadjutor, provinsen Missouri 

Andre profet/ordförande för papistiskt formgivna mormonkyrkan, 
”Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga (SDH)” 

Efterföljare till grundaren av SDH, frimurare Joseph Smith 
”Mormonpåve” med all andlig och världslig makt över kyrkan 

Döpt i SDH av Joseph Smith den 14 april 1832 
Bekant polygamist; hade 17 fruar, avlade 56 barn 

Bekant vän med Roms amerikanske jesuit i väst, Pierre-Jean De Smet 
Råddes av de Smet 1846 att bosätta sig i Salt Lake-dalen i Utah 

Ledare för det mormonska folket till deras ”Sion,” eller Salt Lakes ”nya Jerusalem” 
Organiserade staten ”Deseret” 1849, ”Honungsbiets land” 

Chef och uppsyningsman för indianfrågor, dessutom förbunden med jesuit De Smet 
Styrde ”Deseret” som jesuiterna styrde sina paraguayanska ”reduktioner” 

Avskaffade den engelska gemensamma rätten; praktiserade mentalreservation 
Vidmakthöll den jesuitiska doktrinen om att ”ändamålen helgar medlen” 

Utövade absolut makt över kyrka och stat som påvedömet gör 
Betraktade alla personer utanför kyrkan som ”icke-judar (goyim)” 

I hemlighet hjälpt av murare James Buchanan och Albert S. Johnston 1857 
Beordrade 1857 års massaker i Mountain Meadows som dödade 130 protestanter 

Hjälpte bygga upp den svarte påvens fjortonde ändringens rike av amerikansk nation 
Ägde vid sin död en förmögenhet på 2 miljoner dollar i guld och silvermynt/valuta

Porträtt överlämnat till författaren av en före detta mormon och internetforskare. 
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Mormonske frimurare Brigham Young, 1801-1877
Den papistiskt formgivna mormonkyrkans ”profet,” 1844-1877

Den frimureriska mormonismens födelse, och därmed Brigham Youngs berömmelse, 
kan bara förstås i ljuset av USA:s anti-frimureriska rörelse på 1820-talet. I augusti 
1826 offentliggjorde kapten William Morgan från Batavia-logen i New York sin 
Illustrations of Masonry By One of the Fraternity Who Has Devoted Thirty Years to the 
Subject. För att ha avslöjat de första tre graderna av den blåa logens frimureri, 
kidnappades Morgan; den 19 september dränktes han i Niagara-floden. Folket i västra 
New York, där Morgan hade bott reste sig i all sin makt och försökte hitta och straffa 
mördarna. Men till deras förvåning, hindrade sheriffer, vittnen, jurymedlemmar och 
domare undersökningen, eftersom de också var hemliga murare bundna av 
lojalitetseder till broderskap över alla civila trohetseder till sina samhällen. 
Nidningsdådet ledde till en anti-frimurerisk konvention 1828; 1829 offentliggjorde 
baptistpredikant David Bernard sin Light On Free Masonry, som avslöjade frimureriets 
första tjugo grader. Redan 1830 hade tiotusentals nordstatsmurare upplöst sina loger. 
Det var vid denna tidpunkt den frimureriska mormonismen föddes! Den 6 april 1830, i 
samma stat i vilken den anti-frimureriska rörelsen uppstod, grundade frimurare 
Joseph Smith (som djärvt kallade sig ”en andre Mohammed”) privat ett ”nytt religiöst 
sällskap” (med tillnamn efter ”Jesu sällskap”) – ”Jesu Kristi kyrka av sista dagars 
heliga.” Fast besluten att bygga ”Sions tempel, mitt i Jesu Kristi jordiska rike,” föll 
den sionistiske Smith i vanrykte med anledning av sin polygami. 1844 mördades han i 
fängelse av en folkhop samtidigt som han gav den frimureriska ”stora 
nödropssignalen,” och Brigham Young blev ”profeten.” 1846 i Council Bluffs, medan 
han flyttade 10 000 av sina anhängare västerut, träffade Young en av ordens mest 
inflytelserika amerikanska jesuiter, Pierre-Jean De Smet. Jesuiten befallde Young att 
flytta sina ”helgon” till Salt Lake-dalen; Young lydde, och vid ankomsten organiserade 
han sin nya nation ”Deseret” i linje med ordens socialistiska paraguayanska 
reduktioner. 1857 började frimureriske president James Buchanan, som 
kontrollerades av jesuiterna sedan sin tidiga 1857 års arsenikförgiftning, politisk 
agitation över Utahs guvernörskap, som antände det oblodiga ”Utah-kriget.” Han 
sände en militär styrka under ledning av frimureriske arméöverste Albert Sidney 
Johnston för att sätta stopp för frimureriske Youngs vägran att underordna sig federal 
jurisdiktion. I detta, gagnades Youngs ”Deseret” bara, som Johnston gjorde det 
möjligt för mormonska angripare att ”stjäla” 800 av arméns oxar. Samma år 
beordrade Young biskop John D. Lee att leda en styrka bestående av mormoner och 
paiuteindianer för att mörda nästan 130 ”kätterska” protestantiska emigranter i 
Mountain Measows – i enlighet med ordens onda tridentinska möte och blodiga 
jesuited. Under våren 1858 ordnade frimureriske president Buchanan en frigivande 
benådning om mormonerna underordnade sig den federala makten. 
Chefsförhandlaren mellan båda parter var jesuiten, Pierre-Jean De Smet! Jesuitiske 
coadjutor Brigham Young dog 1877, och kommer en dag svara inför Herren Jesus 
Kristus! 
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Den romerske guden ”Janus”; ett huvud med två ansikten # 77 
Jesuitisk katolicism använder den machiavelliska maximen att ÖPPET främja en 
FALSK position medan den I HEMLIGHET åstadkommer dess VERKLIGA syfte. 
Jesuitisk kommunism gör samma sak, vilket framgår ovan. Den socialistiske 
författaren Arnold Peterson sa: ”Sedan 1935 års ödesdigra kongress har den 
kommunistiska internationalen hyllat [kartell-] kapitalistisk demokrati lika ivrigt som 
den tidigare kritiserat den. Den nya ”linjen” har lett till en rad löjliga verk av de 
amerikanska kommunistiska jesuiterna – som gjorts vimmelkantig av carte blanche 
från Moskva.”* 1933 erkände FDR, i närvaro av jesuit Edmund A. Walsh, formellt 
ordens Sovjetunionen, som därefter skulle byggas av USA:s kartell-kapitalister. 
Communist Jesuitism, Arnold Peterson, (New York: New York Labor News Co., 1939) * s. I. 
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Ordens kommunistiske amerikanske påve, Earl Browder, 1939 # 78 
I ett tal på den 15:e årsdagen av Lenins död, förklarade det amerikanska 
Kommunistpartiets ”påve,” jesuitiske världslige coadjutor Earl Browder: ”USA:s 
Kommunistiska parti har för första gången i sin tillvaro kommit till slutsatsen att det 
är nödvändigt att inta en positiv inställning till krigsrustning.”* Genom att stödja 
FDR:s massiva rustningsprogram som förberedelse för det amerikanska rikets inträde 
i andra världskriget, åstadkom Browder rustningen av Stalins Sovjetunionen. 1941 
undertecknade kartell-kapitalist och CFR/SMOM Averell Harriman ”låne- och 
uthyrningslagen,” och gav därmed allt nödvändigt krigsmateriel till Sovjetunionen för 
krossandet av det protestantiska Preussen och utkämpandet av det kalla kriget. 
Communist Jesuitism, Arnold Peterson, (New York: New York Labor News Co., 1939) * s. 75. 
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Malcolm Little, alias ”Malcolm X,” 1925-1965 
Omedvetet kontrollerad av orden genom den mulattiske och ”ärade” Elijah 
Muhammad – Nation of Islams (NOI) absolute frimureriske diktator som var den vite 
ärkebiskopen av Chicagos, Albert kardinal Meyers och senare John kardinal Codys 
lydige tjänare – visade Malcolm alla tecken på en jesuitisk agitator inklusive hans 
avsky för judar, vita anglosaxiska protestanter, USA:s konstitution och kung Jakobs 
bibel. Med tillnamnet ”Big Red” på grund av hans av en vit förfader ärvda rödbruna 
hår, hade Malcolms rasistiska åsikter fötts ur det vita katolska och vita frimureriska 
våldets bedrövliga brott, inklusive den oacceptabla, hatfyllda rasism han upplevde i de 
maffiadominerade, jesuitkontrollerade, vita romersk-katolska nordstatsstäderna 
Boston, Baltimore, Philadelphia, New York och Washington, D.C., liksom den andra 
Ku Klux Klans fruktansvärda mord på hans far, Earl Little – en inflytelserik 
baptistisk predikant och en uttalad förespråkare för Marcus Garveys Tillbaka-till-
Afrika-rörelse. I opposition till Jesuitordens avsedda plan för ett helt integrerat 
Nordamerika som därigenom skulle krossa de ”kätterska och liberala” vita raserna, 
utövade både Garvey och Malcolm seriöst samma politik för slutlig separation och 
repatriering, som presidenterna Jefferson, Monroe och Lincoln gjorde. Malcolm 
förespråkade att svarta borde bryta sig loss från vita antingen genom att återvända till 
Afrika eller genom att inrätta en separat svart nordamerikansk nation, som faktiskt är 
den rätta och bibliska lösningen på den svarte påvens internationella anti-vita 
negeragitation! Efter att ha offentliggjort att Elijah Muhammad var far till nio oäkta 
barn med sex tonårsflickor, och för att ha avslöjat samverkan mellan NOI:s och 
KKK:s ledare (vars kooperativa extremism skapade ”kollektiv skuld” bland alla vita – 
listigt beräknat för att förena katoliker och protestanter i enlighet med det Andra 
vatikankonciliets ekumeniska lära och samtidigt krossa den gudagivna benägenheten 
för ens egen ras för att på så sätt garantera medborgarrättsrörelsens framgång), blev 
Malcolm ett hot mot den svarte påvens NOI och tystades under nittio dagar. Detta 
ledde till hans resa till Mecka då han noga bevakades av kardinal Spellmans CIA; han 
konverterades till ortodox islam, trots de afrikanska svartas brutala förslavning av 
arabiska muslimer i århundraden; han upphörde att förespråka svart separatism; och 
han bröt slutligen med NOI:s frimureriska ledarskap som innefattade FBI-
informatörerna Wallace Muhammad och Louis Farrakhan. Den vältalige och 
oberoende Malcolm X som nu predikade mot NOI kunde inte tillåtas få leva, som 
ordens socialist-kommunistiska andra återuppbyggnads folkmordiska rasblandande 
sammansvärjning, under ledning av den onde svarte Martin Luther (Lucifer) King 
d.y., som kämpade för den ”allmänna jämlikhetens” lära som fulländades på 
Paraguays reduktioner, inte kunde tillåtas att misslyckas igen. Därför, blev Malcolm 
ännu ett offer för ordens jesuited och ”blykula,” brutalt nedskjuten på scenen i 
Harlems Audubon Ballroom av tre av NOI:s mördare, som alla understöddes av 
kardinal Spellmans CIA, FBI och York Citys polis. 
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Svarte frimurare Marcus Mosiah Garvey, 1921 # 79 
Garvey, en jamaicansk svart separatist och kapitalistisk ägare av Black Star Line, 
förordade vältaligt Tillbaka-till-Afrika-rörelsen från Harlem. Med hjälp sina 
frimureriska negrer som A. Philip Randolph, uppmuntrade orden den svarte påvens 
romersk-katolske amerikanske justitieminister Harry M. Daugherty (vars korrupta, 
pro-maffia Justitiedepartement sålde ”spritlicenser” under förbudstiden) att åtala sin 
djärve fiende. Dömd för ”postbedrägeri” 1925 och given ett femårigt straff som senare 
förvandlades, deporterades Garvey tillbaka till Jamaica. 

El-Hajj Malik El-Shabazz, alias ”Malcolm X,” 1964 # 80 
A. Philip Randolph: A Biographical Portrait, Jervis B. Anderson, (NY: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1972).
Malcolm X: Minister of Justice, David Shirley, (New York: Chelsea House Pubs., 1994).
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Kapitel 13 

Jesuiterna   – 1688-1717   

Englands ärorika 1688 års revolutionen slutar Stuartdynastin 
Slaget vid Boyne: Vilhelm III av Oranien besegrar Jakob II och Ludvig XIV 
Egyptiska frimureriets förnyelse; den svarte påvens ”osynliga rike” 
Frimurerisk mormonism, siouxindianerna och jesuiterna 

”Och vad skedde med landet efter hans [Oliver Cromwells] död? – Stuarts 
återvände, och ’när festligheterna var över . . . följde . . . sedan straffen. Hundra lik 
grävdes upp, bland dem den store Oliver, hans gamla och ärevördiga mor, hans 
älskade dotter   Bridget Pym   [hustru till den store puritanske oberoende baptisten,  
John Pym, som två gånger hade fått sina öron sönderskurna av kung Karl I] och 
den berömde amiral Blake. De multnande kropparna hängdes på de tre sidorna av 
galgarna på Tyburn, och riddarna fann en källa till munterhet och lustighet i denna 
upprörande utställning. Öron skars av, näsor sprättades upp, och massor förlorade 
sina huvuden på schavotten. Den dom som fälldes över dem alla [tjugonio av 
undertecknarna av kung Karl I:s dödsdom] avgavs enligt följande: – ’du skall dras 
på en bödelskärra till avrättningsplatsen, och där skall du hängas vid halsen, 
och levande, skall du skäras ned och lemlästas, dina inälvor skall tas ur 
kroppen, och (medans du lever) skall dessa brännas inför dina ögon och ditt 
huvud skall huggas av, och din kropp styckas i fyra delar [vilket jesuitbestämda,  
barbariska straff nästan är identiskt för de frimurare som skulle våga bryta mot sina 
eder genom att tala om frimureriets hemligheter].’ 

Stuarts, som om detta inte vore nog, fyllde landet med omoral [inklusive 
jesuitteaterns skådespel, vars nutida motsvarighet är den svarte påvens 
Hollywoodteater]; . . . Tvåtusen [protestantiska och baptistiska] präster drevs från 
sina pastorat; kyrkorna förtrycktes; landets vackraste hjärtan tvingades söka en fristad 
i fjärran länder; stora kolonier i Amerika befolkades av dem; och England skulle ha 
blivit som Spanien, och värre än Spanien, om inte   Vilhelm III   [av Oranien] hade 
återupptagit den uppgift som så energiskt inletts av   Cromwell   [att driva den 
jesuitiske kung Jakob II från kungariket].” {1} [Kursivering tillagd]

J. H. Merle D’Aubigne, 1847 
Protestantisk schweizisk teolog & historiker 
The Protector: A Vindication 
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”Jag hade aldrig hört talas om orangisterna. . . . De var, fick jag lära mig, dyrkare 
(ordet är inte för starkt) av det ’ärorika och odödliga minnet’ av Vilhelm av Oranien, 
inte den holländska republikens grundare, utan hans sonsonsson, Vilhelm III, kung 
av England, som kom till den engelska protestantismens undsättning när hans 
svärfar, Jakob II, återinförde den romerska mässan i Londons och Oxfords stora 
katedraler. 

En gång om året, den tolfte juli, höll Torontos orangister en parad, med tiotusentals 
deltagare. Den dagen bar de särskilt utvalda svärd och var klädda i schweiziska 
amiralsuniformer med fjäderprydda hattar som påminde om dem som bars av deras 
bittraste motståndare, columbusriddarna [vars högsta riddare står under den svarte 
påvens extrema överinseende]. I spetsen för processionen gick en man som bar ’den 
öppna Bibeln.’ På deras banderoller stod att läsa: ’Kom ihåg våra förfäders 
handlingar.’ Detta avsåg deras förfäders eller föregångares bedrifter i slaget vid 
Boyne på Irland den tolfte juli, 1690, när   Vilhelm III   besegrade   [den franske 
romersk-katolske jesuitiske kung] Ludvig XVI:s   och   [den engelske romersk-katolske 
jesuitiske kung] Jakob II:s   kombinerade arméer   [både kungarna hade haft jesuit  
Père La Chaise som sin rådgivare, den skoningslöse, antikristne, son av Loyola som 
hade gjort slut på Frankrikes protestantiska hugenotter med sitt återkallande av det 
nantesiska ediktet 1685, fem år före slaget vid Boyne] och genom sin seger, äntligen 
gjorde utövandet av den protestantiska religionen säker och dominerande i Englands 
rike [upprättandet av lagen om att ingen romersk-katolik någonsin åter kunde sitta 
på den engelska tronen]. 

Alla som betydde något i Toronto . . . alla var ’uppriktiga och trofasta orangistbröder.’ 
. . . Jag svors in i vederbörlig ordning en kväll i en av logerna. Efter ritualen 
uppmanades jag av den vördnadsfulle mästaren [samma identiska term som 
används av frimurarna, vilket anger den onda förbindelsen mellan kyrkan och 
frimureriet] att säga några ord. Det var det första inlägg jag gjorde på engelska. I en 
halvtimme talade jag, mycket dåligt, är jag rädd, om huset Oraniens förflutna. Jag 
berättade historien om Vilhelms kröning till regent i Skottland när han vägrade att 
svära eden ’att utplåna kätteri med svärdet vid behov [enligt den blodiga jesuiteden].’ 
’Mina herrar,’ svarade Vilhelm mitt i rikets adelsmäns förvånade tystnad, ’Jag 
kommer aldrig att förplikta mig till att förfölja någon människa för hans åsikters skull 
[vilken modiga och bibliska ståndpunkt var samma som intogs av vår hjälte, och 
försvarare av den protestantiska tron, Oliver Cromwell].’ ” {2} [Kursivering tillagd] 

Pierre van Paassen, 1964 
Holländsk reformert journalist 
Internationell korrespondent 
To Number Our Days 
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”Bode, Johann Joachim Christoph. 
Född i Braunschweig, 18 januari 1730. En av sin tids mest framträdande murare. . . . 
1757 etablerade han sig i Hamburg som bokhandlare, och invigdes i frimurarorden. . . 
. Han lämnade många värdefulla bidrag till frimurerisk litteratur; bland annat, 
översatte han från franska [Nicolas de] Bonnevilles berömda arbete med titeln Les 
Jesuites chasses de la Maconnerie et leur poignard brise par les Macons, som 
innehåller en jämförelse mellan skotskt frimureri och tempelridderi under 1300-talet. 
1790 anslöt han sig till illuminaterorden, erhöll den högsta graden i dess andra klass, 
och vid kongressen i Wilhelmsbad [1782] förespråkade han Weishaupts åsikter. 
Ingen var under hans tid bättre bevandrad än han i frimureriets historia, eller besatt 
ett mer värdefullt och omfattande bibliotek; ingen var flitigare i att öka sitt bestånd av 
frimurerisk kunskap, eller mer angelägen om att använda sig av de sällsynta 
lärdomskällorna. Därför har han alltid intagit en upphöjd ställning bland Tysklands 
frimureriska forskare. Den teori som han hade utarbetat om   frimureriets   ursprung   – 
en teori [noggrant förklarad för att vara ”ohållbar” av frimureriske coadjutor 
Mackey] . . . var att orden uppfanns av jesuiterna, under 1600-talet, som ett 
redskap för den romerska kyrkans återupprättande i England, som dolde den för sina 
egna syften under   tempelridderiets   täcke  .” {3} [Kursivering tillagd] 

Albert G. Mackey, 33:e graden, 1917 
Amerikansk frimurerisk historiker 
Encyclopedia of Freemasonry 

”. . . jesuiterna drevs till att samarbeta med de två andra internationella broderskapen, 
frimurarna och judarna [Rothschilds illuminater], i det spanska rikets förstörelse.” {4} 

Salvador de Madariaga, 1820 
Spansk statsman 
The Jesuits

”Det finns fortfarande gamla tanter, män och kvinnor, runt om i landet, som kommer 
att berätta för er, med bistert allvar, att om ni spårar frimureriet, genom alla dess 
ordnar, tills ni kommer till den allra högsta, ledande frimuraren i världen, kommer ni 
att upptäcka att den fruktade individen och ledaren för Jesu sällskap [den svarte 
påven] är en och samma person!” {5} [Kursivering tillagd] 

James Parton, 1855 
Amerikansk historiker 
The Life of Horace Greeley 
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”Därför, enligt påve Leo XII, efter vilken den nuvarande påven är uppkallad [Leo 
XIII], innehåller själva den bibel som skymfas på det frimureriska altaret inte Guds 
uppenbarelse, utan helt enkelt ’djävulens evangelium,’ medan frimureriet djärvt 
träder fram och utropar: ’Helt rätt, högst helige fader! Helt rätt! Min vinkelhake och 
passare är på alla sätt jämbördiga med, om inte bättre än den auktoriserade versionen 
av Bibeln, och kommer att ’upplysa’ mänskligheten lika väl. Fortsätt, min bäste 
herre! Fortsätt, broder Leo, och utfärda era bullor och encyklikor mot Bibeln med all 
den ovilja som ert gamla hjärta förmår, och jag skall fortsätta rakt fram på min 
specifikt aggressiva bana, vanära och förnedra Guds ord under mina hedniska 
symboler, och lära mitt folk att den inte är bättre än Koranen, Shastras eller Mormons 
bok. Fortsätt, herr påve! Fabricera alla romersk-katoliker ni kan, och jag lovar att 
framställa lika många otrogna bland protestanterna, och oss emellan, tror jag vi 
kommer att kunna neutralisera   reformationens   stora arbete, och kanske krossa   [den 
bibliska] kristendomen helt och hållet.’ ” {6} [Kursivering tillagd] 

Edmond Ronayne, 1879 
Amerikansk ex-papalist och 
   omvänd frimurare 
The Master’s Carpet; Or Masonry 
   and Baal-Worship Identical 

”. . . flera riddare som hade begivit sig av för att rädda de heliga platserna i Palestina 
[Kanaans land] undan saracenerna ’bildade en sammanslutning under namnet fria 
murare, vilket visar att deras främsta önskan var återuppbyggnaden av   Salomos   
tempel,’ . . .” {7} [Kursivering tillagd] 

Nesta Webster, 1924 
Pro-jesuitisk engelsk historiker 
Secret Societies and 
   Subversive Movements 

”Det ryktas för närvarande att han [Mussolini rådgiven av jesuit Pietro Tacchi-
Venturi] nu anser sig vara tillräckligt stark för att uttrycka sina verkliga känslor för 
frimureriet [sedan det hjälpt honom till makten], som är genuint vänliga. Det sägs 
också i välinformerade kretsar att il Duce är murare, men officiellt förnekas detta.” {8} 

[Kursivering tillagd] 

Bertrand M. Tipple, 1924 
Amerikansk frimurare 
Alien Rome 

Jesuiterna – 1609-1767



322                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

”Det har aldrig varit några problem för någon upplyst protestant att identifiera 
kvinnan som ’sitter på sju berg, ’ och på vars panna namnet står skrivet, 
’mysterium, det stora Babylon’ med den romerska avfälligheten. ’Ingen annan stad 
i världen har någonsin hyllats, som staden Rom har, för att ligga belägen på sju 
kullar. Hedniska poeter och talare, som inte hade någon tanke på att förklara 
profetian, har på samma sätt karaktäriserat den som ”den sjukulliga staden.” ’ . . . 
Det har hela tiden varit känt att papism var döpt hedendom; . . . att den hedendom 
som Rom har döpts i, i alla dess väsentliga delar, är   just den hedendom   som rådde i   
det antika bokstavliga Babylon . . . Rom är i själva verket apokalypsens Babylon . . . 
hennes prästerskap och hennes ordnar [jesuiterna] har alla härstammat från det antika 
Babylon; och slutligen, att påven själv verkligen och egentligen är Belsazars 
traditionelle företrädare. . . . Babylonierna, i sin populära religion, dyrkade ytterst en 
modersgudinna och en son, som representerades på bilder och figurer som ett 
spädbarn eller barn i sin mors armar. Från Babylon, spred sig denna dyrkan av 
modern och barnet intill jordens yttersta gränser. . . . Nu beskrivs denne Ninus, eller 
’son,’ som den babyloniska madonnan håller i famnen, så att det mycket tydligt går 
att identifiera honom med Nimrod. . . . Nu var Nimrod, som son till Cush, svart, var 
med andra ord neger. . . . Överallt där den negroida aspekten av Nimrod 
konstaterades utgöra ett hinder för hans dyrkan . . . var allt som var behövligt att bara 
lära att Ninus [Osiris] hade återkommit i form av en son som fötts efter faderns död 
[Horus], med ljus hy [liksom Roms ”Jesus”], på ett övernaturligt sätt av hans hustru 
[Isis, som varje frimurare är ”den fattiga änkans son”] som blivit änka efter att 
fadern hade gått hädan. . . . 

I Egypten sades den verklige Horus, son till den svarte Osiris [från vars mysterium,  
den förhatligt rasistiske frimuraren Elijah Muhammad lärde sin frimureriska svarta 
amerikanska Nation of Islam att vita härstammar från svarta – en biologisk  
omöjlighet!], som var ett favoritobjekt för deras dyrkan, i armarna på 
modersgudinnan, ha blivit mirakulöst född till följd av en förbindelse, från gudinnans 
[Isis] sida, med Osiris efter hans död, och, i själva verket, ha varit en ny inkarnation 
av den guden, för att ta hämnd för sin död på sina mördare [därav Hiram Abiffs 
frimureriska rit, där den invigde dödas av ”tre råskinn” (vilket symboliserar Osiris’ 
död), varpå den invigde tar emot viskningen i sitt öra om det ”stora frimureriska 
[falliska] lösenordet” ”Mah-hah-bone,” vilket symboliserar befruktningen av Isis’ 
livmoder); sedan blir den invigde ”född på nytt” som han uppstår från de döda via 
”lejontassens” grepp av den vördnadsfulle mästaren (vilket symboliserar födelsen av 
Horus, frälsaren – vilket alltsammans förebådar mordet på den slutlige påven, som 
uppstigen från de döda, kommer att vara Antikrist – den uppståndne frimureriske 
invigde, nu en Horus och son till ”de fattiga änkan” Isis!]. . . . 
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Följaktligen var hela systemet med Babylons hemliga mysterier att förhärliga en 
död man [precis som frimureriet förhärligar den uppståndne Hiram Abiff, vars rit  
porträtterar Osiris’ död och hans återkomst till livet som Horus som sedan kommer 
att straffa sina mördare. Den slutlige caesaren/påven (den siste av de ”sju 
kungarna” (Upp. 17:10) kommer att få ett dödlig ”sår av ett svärd” (Upp. 13:14)  
och hans ”dödliga sår” kommer att läkas (Upp. 13:3) varefter hans ”tio kungar” 
(Upp. 18:12) kommer att straffa hans påvliga mördare genom att krossa Rom, 
vatikanska rikets huvudstad, ”den stora staden, som regerar över kungarna på 
jorden” (Upp. 17: 18), varefter den uppståndne påven, som sedan blir ”den åttonde 
kungen” (Upp. 17:11), inte kommer att ära sina papistiska fäders gudar utan ära 
”en gud som hans fäder inte har känt” (Dan. 11:38), mycket väl kan vara den 
egyptiske guden SET, den frimureriske Lucifer]; . . . 

Det är erkänt att   frimureriets   hemliga system ursprungligen bygger på den   
egyptiska Isis  ’     mysterier, modersgudinnan, eller   Osiris  ’   hustru  . Men vad kunde ha 
lett till föreningen av ett frimureriskt organ med dessa mysterier, om de inte haft 
särskilda hänvisningar till arkitektur, och om den gud som dyrkades i dem inte hade 
firats för sin framgång i att fullända berikningens och byggnadens konst [den 
kommande uppståndne påven, Antikrist, för att ära ”styrkornas gud” (det vill säga 
”fästenas gud”), (Dan.11:38)]? 

Nu, om så var fallet, med hänsyn till det förhållande, som vi redan har sett, i vilket 
Egypten stod till Babylon, vem skulle av naturen ses upp till som den frimureriska 
konstens stora beskyddare? Den starka antagandet är att Nimrod måste ha varit den 
mannen [som i Egypten var ”Horus,” skickligt förklädd till ”Jesus Kristus” inom 
papalismen som nu styrs av jesuiterna, de ockulta herrarna över alla frimureriska 
hemliga sällskap]. Han var den förste som vunnit berömmelse på detta sätt. Som den 
babyloniska modersgudinnas barn, dyrkades han, som vi sett, i  form av Ala 
mahozim, ’befästningarnas gud.’ Osiris, på samma sätt, barnet [även kallat Horus, 
Osiris’ ”reinkarnation”] till den egyptiska madonnan [Isis], hyllades i lika hög grad 
som ’byggnadernas starke huvudman.’ Denne byggnadernas starke huvudman 
dyrkades ursprungligen i Egypten med Nimrods alla fysiska kännetecken. . . . Osiris 
gick en våldsam död till mötes, och denna Osiris  ’   våldsamma död var det centrala   
temat i hela avgudadyrkan i Egypten [vilken Hiram Abiffs våldsamma död är det  
centrala temat i hela avgudadyrkan i frimureriet – skrivet av jesuiterna].” {9} 

[Kursivering tillagd] 

Alexander Hislop, 1856 
Engelsk protestantisk kalvinist 
   Bevisade att Rom är ”mysteriet” Babylon 
The Two Babylons
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”I länder där det finns en etablerad religion, är anslutningen till den en nödvändig 
kvalifikation för att inneha ett ämbete. En medborgarnas religion avgör till stor del 
om han kan nå en offentlig förtroendepost. I detta land [den svarte påvens ”heliga 
romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation], medan vi inte har någon 
lagligt etablerad religion [tack vare den baptist-kalvinska första ändringen], har vi 
vad som i praktiken uppgår till väsentligen samma sak. Frimureriet har blivit så 
mäktigt, så välorganiserat, så grundligt innästlat i det politiska livet i vårt land, att 
anslutning till det har blivit praktiskt taget en förutsättning för att utnämnas eller 
väljas till ett ämbete. Om det inte i varje enskilt fall avgör kandidaternas nominering, 
lyckas det föra dem in i sin fålla efter deras val, vilket gör dem till anhängare av 
statsreligionen. Det finns över en miljon murare i USA, alla väljare, och dessa är en 
mäktig faktor för att påverka dem i ämbetet. Som det är en hemlig organisationen och 
styrs av principer som är utformade för att upphöja orden och dess medlemmar, finns 
det praktiskt taget ingenting som hindrar deras avsikter [särskilt när utvalda 
högrankade murare utför jesuitgeneralens avsikter]. De har på presidentposter [minst  
femton amerikanska presidenter], i kongressen och lagstiftande församlingar, i 
förtroende- och förtjänstgivande ämbeten [FBI-direktören J. Edgar Hoover; CIA-
direktör Allen W. Dulles, etc.], och i domarkåren [överdomare Earl Warren som 
med tre andra frimureriska justitieråd, avskaffade bibelläsning och bön i nationens 
offentliga skolor som föraktas så av jesuitorden] placerat sina anhängare [som Walt 
Disney, grundare av Disneyland och Disney World], och därmed för alla praktiska 
syften gjort frimureriet till statsreligion. Vi tvivlar på om någon ecklesiastisk makt 
[inklusive påvedömet] mer fullständigt kontrollerar något lands regering genom den 
etablerade kyrkan, än vad frimureriet kontrollerar vårt lands federala, delstatliga och 
lokala myndigheter. Frimureri [i hemlighet utformat efter Djävulens egyptiska, 
”Isis-Horus-Seb,” luciferiska, ”Babylons mysteriereligion” och lett av den svarte 
påven] är i alla avseenden, och i dess praktiska effekter, vårt lands statsreligion. . . . 

’Det är förbundet som gör frimuraren,’ och [i likhet med jesuiten som avgivit sina 
”eviga” löften] ’ingen av landets lagar kan påverka det förbundet, ingen av kyrkans 
bannlysningar kan försvaga det.’ . . . ’En gång murare, alltid murare.’ . . . Inte ens den 
makt som utgår från Jesus Kristus, konungarnas konung och herrarnas herre, kan, 
enligt frimurerisk undervisning, bryta förbundet, eller frikänna muraren från det.’ ” 
{10} [Kursivering tillagd] 

Martin L. Wagner, 1912 
Amerikansk lutheransk minister 
Freemasonry: An Interpretation
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”Det finns en stor likhet mellan frimureriska och jesuitiska grader; och jesuiterna 
trampar också ned skon och blottar knät, eftersom Ignatius Loyola inställde sig så i 
Rom och bad om ordens bekräftelse.” {11} [Kursivering tillagd] 

Charles William Heckethorn, 1875 
Engelsk historiker 
Secret Societies 
   of All Ages and Countries 

”Bonneville, Nicolas de. 
En historiker och författare, född i Evreux, i Frankrike, den 13 mars 1760. Han var 
upphovsman till ett verk, som publicerades 1788, med titeln Les Jesuites chassis de 
Maconnerie et leur poignard brise par les Macons, uppdelat i två delar där den 
förstas underrubrik var, La Maconnerie ecossaise comparee avec les trois professions 
et le Secret des Templiers de 14e Siecle, och den andras, Memete des quatre voeux de 
la Compagnie de S. Ignace, et des quatre grades de la Maconnerie de S. Jean. . . . 

Hans frimureriska teori var att jesuiterna i de symboliska graderna hade introducerat 
historien om tempelherrarnas liv och död, och doktrinen om vedergällning för det 
politiska och religiösa brottet att krossa dem; och att de i fyra av de högre graderna 
hade infört de fyra löftena från sin församling [Jesu sällskap].” {12} [Kursivering 
tillagd] 

Albert G. Mackey, 33:e graden, 1917 
Amerikansk frimurerisk historiker 
Encyclopedia of Freemasonry 

”Ju högre jag kom inom jesuitorden, desto mer korruption såg jag inom institutionen. 
Jag blev inbjuden att delta i en hemlig svart mässa av högt rankade jesuiter [inklusive 
ordensgeneral Pedro Arrupe] i ett kloster i norra delen av Spanien. När jag knäböjde 
för att kyssa ringen på en hög befattningshavare såg jag en symbol på den ringen som 
fick mitt blod att isa sig. Det var en frimurerisk symbol [vinkelhaken och passaren]! 
En sak som jag hatade och jag hade fått lära mig att bekämpa. . . . Jag fick reda på att 
jesuitgeneralen också var murare och medlem av det Kommunistiska partiet i 
Spanien [den svarte påven kontrollerar både frimurerisk kommunism och påvlig  
fascism].” {13} [Kursivering tillagd] 

Alberto Rivera, 1979 
Spansk amerikansk ex-jesuit 
Alberto 
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”Vad gäller Leo XIII, hade han under hela sitt liv nära anknytning till detta [Jesu] 
sällskap. ’Ni jesuiter har haft den stora förmånen,’ sa han en gång till en av den 
romerska provinsens fäder, ’att ha haft helgon som generaler’ [av vilka varenda en 
varit massmördare i enlighet med jesuiteden]. Jag kände fader Fortis [som 
skriftligen intygat att påve Clemens XIV hade förbjudit orden 1773 med ett ”bulla” 
och inte ett ”påvebrev”]; han var ett helgon. Jag var nära förtrogen med fader 
Roothaan [jesuiternas återuppbyggare] intimt; han var ett helgon. Jag var länge 
bekant med fader Beckx [lönnmördaren av de ”kätterska” amerikanska 
presidenterna Abraham Lincoln och James A. Garfield]; han var ett helgon. Och 
nu har ni fader Anderledy. . . . 

Fader Anderledy hade [1885] bett hans helighet att åter bekräfta sällskapets gamla 
privilegier, Leo XIII svarade med påvebrevet [bullan] ’Dolemus inter [alia],’ som av 
sällskapet betraktas som en av dess största skatter [avtvingad av påven som först  
förgiftades av orden och sedan lovades ett motgift i utbyte mot utfärdandet av denna 
bulla, vilken gjorde Loyolas söner till Vatikanens absoluta herrar som en 
förberedelse för ordens nittonhundratals påvliga korståg]. Efter att ha uttryckt sin 
sorg över den förföljelse som den just då led i Frankrike [sedan den hade utvisats  
1880 via påverkan av frimureriske anti-jesuitiske Léon Gambetta, som senare 
mördades med ”blykulan”], säger påven: 

’För att vår vilja [påven använder pluralis majestatis när han talar som politisk  
regent] med avseende på Jesu sällskap grundligare skall kunna förstås, intygar vi 
härmed att var och en av de apostoliska skrivelser som gäller inrättandet, 
institutionen och bekräftelsen av Jesu sällskap och som har offentliggjorts av våra 
föregångare, de romerska påvarna, och påbörjats av den i kärt minne ihågkomne 
Paulus III, fram till vår egen tid, antingen genom påvebrev eller bullor, och vad som 
finns i dem eller följer dem och som antingen direkt eller genom deltagande med 
andra religiösa ordnar har beviljats Sällskapet och inte har upphävts eller återkallats 
helt eller delvis av tridentinska mötet och andra av påvestolens författningar, 
nämligen, dess privilegier, immuniteter, undantag och påvliga dispenser bekräftar vi 
härmed, genom dessa brev och berikar dem med styrkan i vår apostoliska myndighet 
och beviljar ännu en gång. . . . Låt dessa brev utgöra ett vittnesbörd om den kärlek 
som vi alltid har hyst och fortfarande hyser för det lysande Jesu sällskap som har 
varit högst hängivna våra föregångare och oss [Leos utrikesminister, kardinal 
Rampolla, som är medlem av de orientaliska tempelherrarnas orden (OTO)].” {14} 

[Kursivering tillagd]

Thomas J. Campbell, 1921 
Amerikansk jesuit, Fordham University 
The Jesuits: 1534-1921 
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”[New Age-rörelsens grunderska, medmurerska, ”frimurerisk prinsessa tolv” och 
kompanjon med Charles Sotheran, en av USA:s högsta 33:e gradens frimurare 
under artonhundratalet] Madame Blavatsky vars skrifter hålls i högt anseende hos 
vissa murare, uppger att det finns rikligt med material i S:t Petersburgs kejserliga 
bibliotek som visar att i slutet av sjuttonhundratalet och början av artonhundratalet 
många frimurare gav sig av till Tibet och invigdes i Centralasiens okända kryptor, 
och återvände med ett rikt förråd av [ockult] information som inte kunde säkras på 
annat håll i Europa. (Se The Secret Doctrine, vol. 1, s. XXXVI).” {15} [Kursivering 
tillagd] 

Martin L. Wagner, 1912 
Amerikansk lutheransk minister 
Freemasonry: An Interpretation

”ADOLF SCHICKLGRUBER OCH THULE-GESELLSCHAFT. . . . 
Mellan 1880 och 1890 gick många personligheter – bland dem några av Englands 
mest lysande begåvningar – samman och bildade ’DEN GYLLENE 
GRYNINGENS HERMETISKA ORDEN. Dess medlemmar kom till stor del från 
FRIMURARNAS och ROSENKREUZARNAS stora moderloge [efter att Londons 
storloge hade grundats av fyra frimureriska jesuitiska coadjutorer 1717 fast beslutna 
att återinsätta påvens Stuartätt på Englands tron]. . . . [Dess] medlemmar . . . [var] 
bland andra . . . ALEISTER CROWLEY (de senaste hundra årens kanske mest 
kände magiker som senare började med svart magi, grundare av Thelema- [sexuellt  
”begär”] kyrkan och 33:e gradens frimurare av den skotska riten) [och inspirationen 
till fri sex, droger och rock n ’roll]. . . . 

1917 sammanträffade den [extremt rike] occultisten [och 33:e gradens frimurare,  
bayerske katolske] BARON RUDOLF VON SEBOTTENDORFF [vars München-
tidning, ”Völkischer Beobachter,” blev NSDAP, Nazistpartietets officiella  
dagstidning], med George Gurdjieffs lärjunge – [general] KARL HAUSHOFER 
[Hitlers andre ockulte ”esoteriske mentor” (som ersatte Dietrich Eckart) som 
grundade den Lysande logen eller ”Vril-sällskapet” i Berlin och förhördes och 
släpptes av arméofficer jesuit Edmund A. Walsh efter kriget] . . . i Wien. . . . [Tyska 
murarna] Sebottendorff och Haushofer var erfarna resenärer i Indien och Tibet och 
mycket påverkade av dessa platsers läror och myter [inklusive den ariska mytologi  
som användes för att rättfärdiga nazistiska massmord]. Under första världskriget 
hade Karl Haushofer fått kontakt med ett av Asiens mest inflytelserika hemliga 
sällskap, de tibetanska ’Gula hattarna’ . . . Kontakterna mellan Haushofer [med 
Moses Pinkeles] och de ’Gula hattarna’ ledde på tjugotalet till bildandet av 
tibetanska kolonier i Tyskland. . . . 
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En krets bildades kring BARON RUDOLF VON SEBOTTENDORFF som, via 
[tyska] ’Teutoniska orden’ [”Germanenorden”] 1918 i Bad Aibling blev ’THULE-
GESELLSCHAFT’ [Thule-sällskapet]. . . . Dietrich Bronder [som skrev] Before 
Hitler Came och E. R. Carmin [som skrev] Guru Hitler namngav de ledande 
medlemmarna som: 

1.Baron Rudolf von Sebottendorff, ordens stormästare [som från 1942 till 1945 var 
en agent för både den nazistiska SS och den brittiska SIS] 

2. Guido von List, ordensmästare [som undervisade Hitler i Wien; jesuiterna 
undervisade också Hitler i Wiens Hofberg-bibliotek under åren 1907-1913 innan 
hans ankomst till München, 1913] 

3. Jörg Lanz von Liebenfels, ordensmästare [som i egenskap av den romersk-
katolska prästen ”fader Georg,” först träffade Hitler som barn i det dominikanska 
Lambach-klostret i Österrike; han lämnade sedan prästerskapet, blev frimurare och 
lutheran, skrev öppet och mot jesuitorden, manade till förbränning av det judiska 
folket som ”ett offer till Gud,” och var utan tvekan en hemlig jesuitisk världslig 
coadjutor]. 

4. Adolf Hitler, ’Führer,’ och tysk förbundskansler, SS-överordnad [som var 
romersk-katolik och hög frimurare; en nära vän till Bank of Englands frimureriske 
ordförande, Montagu Norman; och lydig tjänare åt sin tyske jesuitiske herre i Rom, 
bayerske Robert Leiber och Augustin Bea, som kontrollerade den tidigare ”tyske 
påve” som fört honom till makten, påve Pius XII]. 

5. Heinrich Himmler, riksführer SS och rikssminister [som i egenskap av högst  
hängiven bayersk romersk-katolik utsågs till chef för SS av Hitler genom påverkan av 
Münchens kronprins Rupprecht av Wittelsbach och ärkebiskop Michael von 
Faulhaber]. 

6. Bernhardt Stempfle, biktfader åt och förtrogen med Hitler, [som var präst i Den 
helige Hieronymus’ orden, och var den verklige författaren till Min kamp, som 
definierar såväl den pan-germanska rörelsen och den ”judiska internationella 
konspirationen” som jesuitiska skapelser]. 

7. Rudolf Steiner, grundare av den antroposofiska undervisningen [som också var en 
hög frimurare av den skotska riten, det tyska teosofiska sällskapets överhuvud,  
stormästare för ORDO TEMPLI ORIENTIS (OTO) illuminatorden tillsammans med 
sin 33:e gradens ”frimurarbroder” av skotska riten, Englands Aleister Crowley]. 
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”Thules symbol var svastikan moturs. . . . Thule-Gesellschaft anlitade Hitler som 
talare på valmöten. Senare lärde honom anti-bolsjeviken och Thule-brodern 
DIETRICH ECKART [som Min kamp senare tillägnades] hur man skriver och talar 
på rätt sätt. Eckart gjorde Hitler till vad han senare representerade. Han påverkade 
honom genom Münchens och Berlins skådeplatser och [frimureriske] Hitler 
anammade Thules åsikter nästan helt. . . . Hitler tog Thules hälsning ’Heil und Sieg’ 
(frälsning och seger) och gjorde den till ’Sieg Heil.’ Denna hälsning tillsammans med 
en höjning av armen är en magisk ritual som används för att bilda volter. . . . 

Enligt Franz Bardon, var Adolf Hitler också medlem i en loge kallad ’F.O.G.C.’ 
(Freimaurerischer orden der Goldenen Centurie, Dresden, Tyskland, det gyllene 
århundradets [fri-] mureriska orden), som faktiskt är känd som ’Loge 99.’ Det finns 
99 av dessa ’Loge 99’ på många ställen i världen, alla med 99 medlemmar. Varje loge 
leds av en demon, och varje medlem har sin personliga demon. Uppgörelsen går ut på 
att demonen hjälper personen få pengar och makt, men hans själ, efter döden, 
anförtros att tjäna demonen. Dessutom offras en medlem varje år till logens demon. 
Den kommer att ersättas av en ny medlem. Medlemmarna i ’Loge 99’ är också 
industrialister och bankirer av högsta kaliber och är i dag viktigare än någonsin. . . . 

SS, också kallad ’den svarta orden,’ var allt annat än en polistrupp. Det var en riktig 
religiös orden av hierarkisk beskaffenhet. Det brutala Nazistpartiet som en helig 
orden? Med facit i hand verkar detta löjligt, tills man märker att det inte skulle vara 
första gången i historien som en helig orden svarat för de mest ohyggliga 
övergreppen. Jesuiterna  , men också dominikanerna som styrde den katolska   
inkvisitionen under medeltiden,   är utmärkta exempel  . Den SVARTA ORDEN var 
det praktiska förverkligandet av Thule-Gesellschafts esoteriska och ockulta 
trossystem. Inom SS fanns det ytterligare ett hemligt sällskap, SS  ’   elit och innersta   
krets, SS ’SCHWARZE SONNE’ (svart sol) [bestående av jesuitpräster inom 
högrankat, 33:e gradens frimureri, som Joseph Rettinger, Bilderbergarnas 
grundare]. . . . Thule-Gesellschaft och senare SS ’Schwarze Sonne’ (svart sol) 
arbetade inte bara tätt tillsammans med den tibetanska kolonin i Berlin utan också 
med en tibetansk svartmagisk orden [jesuiterna hade spritt sig i Tibet på 
sextonhundratalet och kontrollerar i dag den tibetanske Dalai Lama].” {16} 

[Kursivering tillagd] 

Jan van Helsing, 1995 
Schweizisk historiker 
Secret Societies and Their Power 
   In the 20th Century 
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”För några dagar sedan frågade mig [SS riksführer Heinrich] Himmler om jag hade 
lust att besöka frimureriska avdelningen på Rikssäkerhetsöverstyrelsen [SS-general 
Reinhard Heydrichs jesuitkontrollerade SD]. Han trodde att jag hade helt fel 
uppfattning om vad frimureri egentligen innebär och ville att jag skulle se mig 
omkring ordentligt. Detta gick jag med på. 

 
I dag tog jag en titt på departementet. Först och främst finns det ett enormt kartotek 
som innehåller namnet på alla medlemmar på de listor som konfiskerats från de 
upplösta logerna [som frimurare Adolf Hitler upplöste alla logerna inom riket (i  
enlighet med den yttre, anti-frimureriska politik som förs av jesuitgeneralen vars  
orden skrev påve Clemens XII:s berömda 1738 års anti-frimureriska bulla) medan 
han samarbetade intimt med inhemska och utländska högrankade frimurare som 
IBM:s amerikanske Thomas J. Watson och Nazistpartiets ”yankee”-finansminister,  
Hjalmar ”Horace Greeley” Schacht, i enlighet med den hemliga, pro-frimureriska 
politik som fördes av ordensgeneral Ledochowski som själv var en hög frimurare]. 

Jag togs sedan till ett fullständigt frimureriskt tempel, där murarnas rit förklarades 
och en föreläsning gavs om rörelsens påstådda faror, dess internationella förbindelser, 
dess makt och inflytande. Jag visades papper som illustrerade murarnas arbete och 
metoder, som syftade till att bevisa att de använde gift för att undanröja förrädare ur 
de egna leden [i enlighet med jesuitskrivna Sions vises protokoll]. Det fanns kranier 
överallt i rummet, en kista märkt med frimureriska tecken, förkläden och insignier – 
egentligen en ganska ohygglig uppvisning. . . . 

Slutligen visades jag ett enormt bibliotek, som innehåller allt som skrivits om 
frimurerisk verksamhet, antingen av murare själva eller deras fiender. Det har samlats 
ihop av de många volymerna i de frimureriska tempel som hade lagts ned [sedan 
kompaniet centraliserat alla hemliga logers makt i Tyskland i händerna på sin 
stormästare för SS’ teutoniska riddare, Heinrich Himmler], förts samman för att 
bilda ett stor frimureriskt bibliotek. . . . Jag lärde mig att tanken på att arrangera ett 
frimureriskt museum av detta slag kom från Heydrich, säkerhetspolisens chef. 
Samtidigt hade han inrättat ett informationscenter för alla regerings- och 
partiämbeten. Då det beslutade att en man var murare, beslutade det också hans öde 
som partimedlem, regeringensanställd eller arméofficer. Ett antal viktiga personer 
hade redan förlorat sina tjänster på grund av detta. Särskilt Heydrich hade lett 
kampen mot   doktor Schacht  , ordförande för Riksbanken   [som avgick 1939 efter att  
ha finansierat Tysklands upprustning], med motiveringen att han var en ’högt uppsatt 
frimurare.’ [Heydrich mördades senare av agenter från brittiska SIS vars chef, sir 
Stewart Menzies, också var en högt uppsatt frimurare.] 
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’Tror ni verkligen, herr Himmler, att det finns en liten grupp högrankade murare 
bakom varje politisk och ekonomisk händelse, som regelbundet håller sina hemliga 
möten där de fattar beslut som innebär fred och krig, beslut som påverkar folkets och 
regeringars historia?’ . . . 

’Jag inte bara tror det, herr Kersten,’ svarade Himmler, ’jag vet det. Ni glömde att 
tillägga att dessa högrankade murare är identiska med Sions vises inre krets. Världens 
judiska [jesuitiska] härskare har alltså använt frimureriet som kamouflage för sin 
egen internationella makt. . . . För att få en klar bild måste ni granska den verksamhet 
som bedrivits av murarna under de senaste två århundradena under mikroskop. Sedan 
kan ni bekräfta detta: ledande murare hade en roll i störtandet av varje regering. De 
hade ett finger med i varje allvarlig finansiell kris som har lett ett lands ekonomi till 
avgrundens rand. [CFR-medlem Alan Greenspan, ordförande för Riksbankstyrelsen 
som bedriver påvens Riksbankspolitik, är också en judisk frimurare.] Murare innehar 
de viktiga positionerna i ett lands ekonomiska och intellektuella liv och samlar andra 
murare omkring sig. De beslutsamma män som utkämpade första världskriget mot 
oss var murare [CFR Edward M. House och RIIA lord Milner från Runda Bordet,  
som båda kontrolleras av kompaniet]. Under andra världskriget fanns åter världens 
frimureri enat mot oss [inklusive kung George VI, Churchill, FDR och Stalin]. I 
vissa anglosaxiska länder är det helt omöjligt att uppnå någon ställning inom 
näringsliv eller politik, om man inte är murare. Är inte dessa bevis nog, herr 
Kersten?’ . . . 

’Svävar ni fortfarande i okunnighet?’ svarade Himmler skarpt. ’Först av allt är det 
underbar propaganda för den frimureriska idén. Om kungahuset tillhör en loge, då är 
det respektabelt i de breda massornas, de besuttnas och utbildade klassernas ögon. 
Alla tvivel tystas på en gång. Murarna behöver inte längre försvara sig, utan bara 
hänvisa till kungen, deras frimurarbroder. Skulle någon enskild person vara smartare 
än sin kung? Ett sådant medlemskap drar automatiskt till sig alla dem som murarna 
särskilt vill ha, inflytelserika tjänstemän och politiker. Utan behov av ytterligare 
åtgärder har de vunnit över de ledande politiska och industriella personerna till 
frimureriet. . . . Under tiden utvidgar emellertid murarna sitt inflytande lugnt och 
systematiskt; föreläsningar ges på teman som ligger murare varmt om hjärtat; 
framstående forskare vinns över; länkar skapas till andra loger och det önskade 
resultatet uppnås; först neutralitet, sedan en förening med världsfrimureriet. Det 
förvånar er kanske att de högre graderna inom denna loge fördubblas. Bredvid 
stormästaren, som behövs som annonsering, finns det en osynlig man som verkligen 
har en mycket högre position inom världsfrimureriet [den svarte påven], som 
använder och styr det här ’skuggsystemet [frimurerisk världsregering] på ett 
mästerligt sätt.’ [Hur kunde Heinrich Himmler veta detta?] 
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’Bara en makt har inte låtit sig luras, den katolska kyrkan. Hon är obeveklig fiende 
till allt frimureri [vilket är jesuitordens öppna politik mot både frimureri och 
kommunism medan den i hemlighet leder kommunismens härskare genom -frimureri]. 
. . . Kyrkan vet mycket väl varför hon är så obeveklig. Hon arbetar själv på 
frimureriska principer; hennes religiösa ordnar,   i synnerhet jesuiterna   [som 
Himmler formade SS efter jesuitorden, med sig själv som dess ”Ignatius av Loyola”], 
varken mer eller mindre än den katolska kyrkans mäktiga loger. Hon vet vad hon 
själv har uppnått med detta system och kommer inte att tåla någon motståndarloge 
[av vilket skäl ordens frimureriske Adolf Hitler stängde alla loger inom riket och 
sammförde all frimurerisk makt till den svarte påvens teutoniska nazistiska SS som 
visade upp ’kranium och knotors’ och ’svastikans’ frimureriska symboler]. . . . Bara 
dumma evangeliska pastorer har fortfarande inte insett vad som står på spel. De 
ansluter sig till murarna utan att inse att de gräver sina egna gravar.’ 

’Men är inte ert SS egentligen en sorts frimurarloge, herr riksführer?’ frågade jag nu 
Himmler.” {17} [Kursivering tillagd] 

Felix Kersten till Heinrich Himmler, 1940 
Riksführer SS’ holländska läkare 
The Kersten Memoirs 

”Himmler . . . inrättade ett museum vigt åt frimureriska uniformer och regalier. 
Hans viktigaste arbete var inrättandet i Wewelsberg av ett slott som återspeglade det 
han hade läst om kung Arthur och riddarna kring runda bordet. Ledarna för SS [SS’ 
”hemliga ordenskapitel” enligt SS/SD-general Walter Schellenberg] hade rätt att 
samlas [en gång per år] runt ett stort ekbord i en matsal som mätte 30 gånger 45 
meter. De satt på högryggade stolar gjorda av svinsvål, på vilka var och en fanns en 
silverbricka där den utvalde ’riddaren’ hade sitt namn ingraverat. Här var cheferna för 
SS [generaler Karl Wolff, Gottlob Berger, Hans Jüttner, Richard Hildebrandt, 
Franz Breithaupt, Maximilian von Herff, Kurt Daluege, Ulrich Greifelt, Werner 
Lorenz, August Heissmeyer, Oswald Pohl, och Reinhard Heydrich senare ersatt  
av Ernst Kaltenbrunner] tvungna att sitta i sällskap med sin stormästare i timtal 
under kontemplation [av   Loyolas Andliga övningar  ] . . .” {18} [Kursivering tillagd] 

G. S. Graber, 1978 
Amerikansk historiker 
The History of the SS 
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”Den engelska frimurarorganisationen användes av KGB för att infiltrera och ta över 
den Brittiska underrättelsetjänsten [i själva verket är frimureriska KGB en 
förlängning av frimureriska SIS]. Brittiska underrättelsetjänsten är synonymt med 
Chatham House, mer allmänt känt som Kungliga institutet för internationella 
frågor, den överordnade organisationen för Utrikespolitiska rådet. . . . 

Den förmodligen mest kända frimurlogen är P2-logen i Italien. Denna grupp har varit 
ansluten till Vatikanen, malteserriddarna, och till USA:s Centrala underrättelsetjänst. 
Den är mäktig och farlig. P2-logen [kontrollerad av den svarte påven] har lyckats 
infiltrera Vatikanen och har lyckats med en kupp av oerhörd betydelse: påven, 
Johannes Paulus II, har upphävt förbudet mot frimureri. Många av Vatikanens högt 
uppsatta medlemmar är nu frimurare [inklusive den framlidne påven – en av I. G.  
Farbens före detta kemikalieförsäljare som sålde cyanidgas till Pius XII:s 
korsfarande SS teutoniska riddare]. . . . ALLA de underrättelseofficerare som jag 
arbetade för under tiden i Marina underrättelsetjänsten var murare. Som jag sade 
ovan, tror jag att min förening med DeMolay-sällskapet [i likhet med förre 
presidenten Bill Clinton] som ung vuxen kan ha varit anledningen till att jag valdes 
ut till flottans säkerhets- och underrättelsetjänst. Men det är bara en gissning. 

Jag hade tänkt att gå in på detaljer när det gällde att länka ihop P2, Prieuré de Sion, 
Vatikanen, CIA, organisationer för ett enat Europa, och Bilderberggruppen. 
Lyckligtvis hann [högrankade frimurare] Michael Baigent, Richard Leigh och 
Henry Lincoln före mig. Jag säger lyckligtvis, eftersom de bekräftar mitt tidigare 
påstående som jag publicerade i mitt dokument, ’The Secret Government,’ att CIA 
hade spioner, så kallade mullvadar, djupt inom Vatikanen [d.v.s., den svarte påven 
som styr Vatikanen kontroller sina nazistiska SD/CIA via frimureri och 
malteserriddarna]. Jag vill inte bli kallad för plagiator så du MÅSTE LÄSA Heligt  
blod, Helig Gral och The Messianic Legacy, båda av Baigent, Leigh och Lincoln. . . . 
Mellan sidorna 343 och 361 i The Messianic Legacy kan du läsa om den maktallians 
som resulterade i en hemlig världsregering. . . . 

Jag säger er att frimureri är en av de mest onda och hemska organisationer på denna 
jord. Murarna är viktiga aktörer i kampen [eller snarare, förvaltningen av den svarte 
påvens sataniska makt] om världsdominans. Den 33:e graden är tvådelad [som 
framgår av den framlidne ex-33:e gradens frimuraren som omvändes till  
bibeltroende, James D. Shaw]. En del innehåller de luciferiska illuminaternas kärna 
och den andra innehåller dem som inte har någon kunskap om den.” {19} [Kursivering 
tillagd] 

William Cooper, 1991 
Amerikansk patriot, ex-Marina 
   underrättelsetjänsten 
”Behold A Pale Horse” 
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”Jag flög till Washington National Airport och tog en taxi till tempelhuset på 
nordvästra 16:e gatan. Vid ankomsten till templet möttes jag av en receptionist som 
frågade om jag var där för att tilldelas den 33:e graden. Jag blev förvånad över att 
finna en kvinna inom detta heliga frimureriska område, men sa att det var jag och 
visade henne mitt brev från högsta rådet. . . . Vi kallades in till ett av kontoren, en i 
taget, och intervjuades av tre medlemmar i högsta rådet. När det blev min tur leddes 
jag in till kontoret och anvisades en sittplats. Den allra första frågan jag fick var, 
’Vilken religion tillhör du?’ För inte länge sedan skulle jag ha svarat med något i stil 
med ’Jag tror på de gamla mysterierna, den ’gamla religion,’ och jag tror på 
reinkarnation.’ Utan att alls tänka på hur jag skulle svara, fann jag mig dock säga, 
’Jag är kristen.’ Och sedan till min förvåning och deras, frågade jag en av dem, ’Är ni 
pånyttfödda?’ Den ansvarige mannen hejdade mig snabbt genom att säga ’Vi är inte 
här för att tala om det – vi är här för att ställa frågor till er.’ Efter att de skickat ut mig 
igen satte jag mig ned och tänkte på det. När näste man kom ut, frågade jag honom, 
’Frågade de dig dig om du är kristen?’ Han sa, ’Ja det gjorde de.’ Vad sa du?’ frågade 
jag, och han svarade, ’Jag sa, ’Fan heller, och jag tänker aldrig bli det! ’ ’ Sedan sade 
han någonting underligt till mig, ’De sa att jag skulle fortsätta högre upp,’ och gick ut 
genom en annan dörr, i det han såg nöjd ut.

Representantkandidaten var klädd i svarta byxor, barfotad, barhuvad och insvept i en 
lång, svart skrud som påminde mig om en mycket lång, svart regnrock [som 
jesuitiske Himmlers svartrockade tyska SS]. Han hade ett svart rep runt halsen, men 
hans ögon var inte förbundna. . . . När det var dags för den slutliga förpliktelsen stod 
vi alla och upprepade eden med representantkandidaten, som förestavades av den 
suveräne storinspektorsgeneralen. Vi svor sedan trofast lojalitet till den 33:e gradens 
Högsta råd, framför alla andra lojalitetseder [inklusive den till USA:s 
konstitution] . . . En av ledarna gav sedan ’kandidaten’ ett mänskligt kranium, upp 
och ned, med vin i. Medan alla vi kandidater upprepade efter honom, bekräftade han 
eden, ’Må detta vin jag nu dricker blir ett dödligt gift för mig, som odörtssaften 
Sokrates drack, om jag jag någonsin medvetet eller frivilligt bryter mot densamma’ 
(eden) . Han drack sedan vinet [liksom Kanadas premiärminister Paul Martin, och 
amerikanerna George W. Bush och John Kerry när de båda invigdes i Yales Scull  
and Bones-sällskap]. . . . Den suveräne stormästaren avslutade högsta rådets möte 
’med det frimureriska antalet,’ som han slog sitt svärd fem, tre, en och två gånger [9-
11 (11 september)].” {20} [Kursivering tillagd] 

James D. Shaw, 1988 
Amerikansk ex-33:e gradens frimurare 
The Deadly Deception 
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”Den mystiska helgedomens emblem. 
I detta emblem har vi svärdet eller kroksabeln, den förstörande principens symbol. 
Månskäran [slidan], även kallad ”tigerns klor” är den kvinnliga principens symbol. 
Hörnstenen [penis] på månskäran, de manliga och kvinnliga principerna förenade. 
Den femuddiga stjärnan är skapandets symbol, och dess relativa ställning till 
hörnstenen och månskäran symboliserar det sätt på vilket skapandet förevigas. 
Emblemet visar de förstörande och skapande krafterna i ständig opposition. Ett nytt 
liv kommer fram ur det gamla, som ständigt dör för att födas på nytt. Dessa processer 
pågår i den generativa regionen, som [sexuella, bäckenets generativa region] utgör 
dess anhängares mystiska helgedom. 

Detta emblem är också utformat, utan tvivel för att visa den islamiska religionens 
väsentliga enhet med frimureriet i dess grundläggande principer. Islams styrka ligger 
i dess skydd av och hängivenhet åt den kvinnliga principen till dess stöd i dess 
legalisering av polygami [som frimurerisk mormonism]. Detta emblem betyder att 
islams religion [Osama bin Laden, Saud-dynastin etc.] betraktas av shrinern 
[George H. W. Bush] som hans egen. Det [shrinerns emblem] är en förevisning av 
frimureriets falloskult under islams symboler. . . . Den mystiska helgedomen är den 
frimureriska falloskulten dold under islamiska symboler och begrepp. . . . Araberna 
svär än i dag vid Allahs fallos.” {21} [Kursivering tillagd] 

Martin L. Wagner, 1912 
Amerikansk lutheransk minister 
Freemasonry: An Interpretation

”De [jesuiterna] kom ut ur påvens, och ur djävulens själva mun, själva hjärta och 
själva tarmar. . . . De [jesuiterna] kommer att införa   Muhammeds   religion för att   
förgifta och förpesta alla deras själar i de östra delarna av världen [nu också i det  
avfälliga, post-reformatoriska västerlandet]; och de kommer att värva turkarnas mest 
enorma, grymma och vilda arméer [en arabisk-turkisk muslimsk värld förenad genom 
påvens nuvarande angloamerikansk-ledda korståg (och av vilken anledning påven 
ogillar att Turkiet går med i hans Europeiska union)], för att mörda och massakrera 
miljoner människors kroppar, i den västra delen av världen [den kommande kinesisk-
sovjetisk-muslimska invasionen av avfälliga protestantiska Nordamerika].” {22} 

[Kursivering tillagd] 

Arthur Dent, 1798 
Skotsk presbyteriansk predikant 
The Ruin of Rome: Or, An Exposition 
   Upon the Whole Revelation 
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”Var fanns det ’allra heligaste’ som frimureriet traditionellt avslöjat för den yttersta 
eliten? För att svara på den frågan måste vi rådfråga en labyrintisk samling av hett 
omtvistade böcker från Frankrike som började dyka upp för ungefär hundra år sedan 
under beskydd av Gabriel Jogand-Pagés, som skrev under pseudonymen, ’Leo 
Taxil.’ Hans verk påstods avslöja en stor hemlighet och att röja det system som ligger 
bakom frimureriets skotska rits mycket bevakade allra heligaste; toppen av dess inre 
krets, Albert Pikes sataniska ’palladianska’ frimureri. Dessa böcker utlöste ett 
tumult, eftersom de vittnade om Pikes ledarskap för en satanisk religion [som den 
faktiskt är]. Men på toppen av den vilda hänförelsen, förkastade Leo Taxil plötsligt 
och oförklarligt sitt eget arbete som en bluff. Som ett resultat fördömdes en stor 
del av frimureriets avslöjanden för evigt som en repris av ’Taxils bedrägeri’ 
[som i hemlighet avsågs av jesuitgeneralen och hans assistenter som då planerade 
sitt blodiga andra trettioåriga krig, där både de allierade och axelmakterna skulle  
ledas av högrankade frimurare som samarbetade i lydnad till den svarte påven]. 
Men var det en bluff? . . . hur lyckades Taxil publicera korrekt information från ett 
stort antal avancerade hemliga ritualer i de högre graderna? Denne författare kan 
intyga denna sanning eftersom jag i mitt personliga arkiv har både Taxils 
ursprungliga beskrivningar och de faktiska hemliga ritualerna själva. Hur kunde en 
lågstående ex-frimurare har fått dessa explosiva hemligheter? . . . 

Erkände inte Taxil dessutom att hans palladianska avslöjanden var en skrämmande 
bluff? Ändå inkluderade den respekterade frimureriske historikern Robert Macoy, 
33°, ’palladiumorden’ i sin officiella ordlista. . . . Orderns sigill var ett hjärta 
[”Jesu heliga hjärta” som skapats av jesuiterna, och till den invigde signalerade den 
svarte påvens styre över den palladianska riten] . . . 

Det är också möjligt att överdrifterna kommer från Taxil själv, i arbetet som 
frimurerisk agent för att öka godtrogenheten bara för att senare minska den genom att 
kasta tvivel över även verifierade vittnesmål om satanism i frimureriska loger [som 
avsågs av kompaniet för att övertyga den uppriktige observatören om att det inte  
fanns något verkligt samband mellan högstående jesuiter och högstående murare]. . . 
. Kunde Taxil har varit en dubbelagent eller till och med en trippelagent? I så fall, 
bedrev han verkligen en lysande, tidig, svart operationskampanj på uppdrag av 
logerna [ledda av jesuiterna], för att misskreditera anti-frimureriska avslöjanden med 
kampanjen av ’nedriga spratt’ i syfte att upphäva alla attacker och avslöjanden, och 
samtidigt läcka faktiska uppgifter om det palladianska frimureriets [OTO] mest 
slippriga och sataniska dimension.” {23} [Kursivering tillagd] 

Craig Heimbichner, 2005 
Amerikansk romersk-katolsk historiker 
Blood On The Altar 
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”DEN FRÄMSTA MOTIVIATIONEN inom [jesuitledda] Katolsk aktion är dess 
eskatologiska komplex att Vatikanen, som Gud utvalde mästare, måste föra en öppen 
strid med Satans krafter innan världen slutar. . . . Ledning för dessa kombinerade 
onda krafter tillskrivs världens judendom och frimureri. Sions vises protokoll, som 
föregicks av den liknande förfalskningen The Secrets of the Elders of Bourg Fontaine 
[båda dokument har skrivits av jesuiterna enligt denne tidigare anti-jesuitiske 
irländske präst och protestantiske författare], har spridit denna övertygelse bland 
katoliker överallt. . . . det kan med säkerhet sägas att ingenting har bidragit mer till 
fascismens snabba segrar över frihetens och toleransens krafter än dessa påstådda 
Sions vises protokoll. Som påpekats, ger de en försåtlig bild av världens judendom 
och frimureri som konspiratörer för att upprätta Satans välde på jorden och, i 
motsats till dem, den katolska kyrkan som enda bålverk och enda säkra triumferande 
kraft mot det. . . . 

Det finns inget alltför fantastiskt som påvar och katolska myndigheter inte har trott 
och spritt mot judisk-frimureriska mål och verksamheter. De mest 
häpnadsväckande och upprörande var ärkebedragaren [och hemlige jesuitiske 
världslige coadjutorn] Leo Taxils påstådda avslöjanden mot slutet av förra seklet. . . . 
beskriven av [jesuit-] fader [Herbert] Thurston . . . som ’den mest hädiske och 
oanständige anti-klerikale författaren i Frankrike.’ . . . Allt detta var före hans 
konvertering till den katolska kyrkan. Det var då han började göra påstådda 
avslöjanden om frimurarna [av vilka de flesta var sanna], och publicerade ett stort 
antal böcker om dem, den ena mer häpnadsväckande än den andra. . . . Påve Leo 
XIII [vars kardinalsekreterare var medlem av frimureriska OTO] mottog Taxil i en 
privat audiens, gav honom sin välsignelse, och försäkrade honom att han hade läst 
hans böcker mot frimurarna med intensivt intresse, och att hans skrifter var till stor 
nytta för den katolska kyrkans sak. . . . 

Sedan kom den stora upplösningen . . . han sammankallade ett offentligt möte i Paris 
den 10 april 1894 [strax före ordens anti-judiska Dreyfusaffär], och meddelade, till 
sina åhörares bestörtning, att hela hans verksamhet, hans böcker och pamfletter, . . . 
inte var annat än ett av honom utfört stort sakligt hopdiktat skämt. . . . Den 
intressanta, och allvarliga, poängen i hela affären är det faktum att det var 
jesuiterna som översatte Taxils romaner till tyska. Jesuitfadern Gruber, vars 
artikel om ’frimureri’ i The Catholic Encyclopedia inte är annat än en upprepning av 
vad Taxil säger om det, publicerade flitigt alla hans böcker.” {24} [Kursivering 
tillagd] 

Leo H. Lehmann, 1944 
Irländsk amerikansk ex-präst 
Behind the Dictators 
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”  Fredrik den stores förening  

En av de mer förvrängda myter som spridits av det ’reguljära’ angloamerikanska 
frimureriet på senare tid är att nazisterna förföljde det ’reguljära’ frimureriet i 
Tyskland under sin regeringstid. ’Reguljärt’ frimureri spelar ett erkännande spel om 
det vill förneka att en särskilt ökänd individ var frimurare. Vanligtvis görs detta med 
hänsyn till stororientens frimurare, som det inte erkänner [dem] som legitima murare 
eftersom de har sin egen verksamhet som kallas ’storloger’ och som har inrättats i 
deras länder, varav Frankrike är det största exemplet. Det är därför med en viss 
prestationskänsla som vi har upptäckt en av den ’reguljära’ amerikanska och brittiska 
storlogens frimureris mest skadliga officiella lögner; dess register och åtgärder i 
Nazityskland – en lögn som deras mest omhuldade erkännande spelfint inte fungerar 
på. 

I Tyskland fanns det vid den tidpunkt då nazisterna kom till makten (med hjälp av 
många frimureriska höga finansiärer som [33:e gradens] Henry Ford [och Hjalmar 
Schacht]), nio storloger och orienter. Tre storloger kallades ’gamla preussiska 
storloger,’ som var stora, välorganiserade och som omfattade huvuddelen av alla 
frimurarna i Tyskland. Sex kallades ’moderna storloger,’ som var mycket små, 
isolerade, med endast några tusen medlemmar vardera. En av grupperingarna hade 
alltid förbjudit judar från att ansluta sig och var starkt nationalistisk [d.v.s., jesuit-
fascistisk] och reaktionär i sin politik. En av grupperingarna hade alltid tillåt judar att 
ansluta sig och var internationell och liberal [d.v.s., socialist-kommunistisk] i sin 
politik. Gissa vilken grupp av storloger amerikanskt och brittiskt frimureri erkände 
som ’reguljärt’ frimureri och vilken grupp den stämplade som ’irreguljärt’ och 
illegalt frimureri? 

Du gissade rätt. Det var de ’gamla preussiska storlogerna,’ som innehöll 
militärledningens officerare, industrimän, och kungahus som alltid hade förbjudit 
judar från att delta och som var starkt nationalistiska och reaktionära i sin politik, 
som de amerikanska och brittiska storlogerna erkände som ’reguljära.’ [Och] de 
’moderna,’ de som tillät judar att ansluta sig? Det ’reguljära’ frimureriet sade att de 
var ’irreguljära’ och ’illegala.’ Med andra ord erkände de inte de storloger som tillät 
judar att ansluta sig som frimurare eller [som verkligt] frimureri över huvud taget. 
Det ’reguljära’ frimureriet försöker att luras om sitt [tillfälliga] erkännande av 
[fascistiska] anti-semitiska nationella storloger [Germanenorden] och [tillfälliga] 
icke-erkännande av icke-anti-semitiska [pro-kommunistiska] internationella 
storloger . 
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Nazisterna stängde de ’moderna’ storlogerna vars medlemskap till stor del var 
judiskt, liberalt och internationellt, men [nazisterna] tillät de ’nationella’ gamla 
preussiska storlogerna att fortsätta efter att deras storsmästare skickat skriftliga 
trohetseder till ’Mein führer,’ ändrat namn till ’Fredrik den stores förening’ (som 
Fredrik den store var det tyska ’reguljära’ frimureriets grundare och främste 
beskyddare), och tagit bort alla uppenbart hebreiska formuleringar från sina ritualer. 
När kriget var över ändrade det ’reguljära’ frimureriet, som verkade under sken av 
’Fredrik den stores förening,’ tillbaka namnet till det som det hade innan 
’Kristallnacht.’ Du kommer inte att se något av detta nämns på någon av dessa ’är det 
sant det de säger om frimureri?’ Eller ’svåra frågor om frimureri’ som ’reguljärt’ 
frimureri har mångfaldigat över hela nätet. 

’Den skotska riten tog sin början i Frankrike, när, 1754, [jesuiten] Chevalier de 
Bonneville [i Clermonts jesuitkollegium] i Paris, grundade ett kapitel om tjugofem så 
kallade höga grader, vilka, inklusive de tre symboliska graderna, kallades 
perfektionsriten [efter jesuitorden som givits tillnamnet ”de perfektas kompani.”] 
1758 togs dessa grader till Berlin och ställdes under ett organ som kallades 
Österlandets och västerlandets kejserliga råd, och 1762 blev Fredrik den store av 
Preussen ritens överhuvud och utfärdades den så kallade 1762 års konstitution. 1786 
ägde en omorganisation rum [efter att Fredrik hade släppt in orden i Preussen efter  
Clemens XIV:s förbud och upphävande bulla mot sällskapet 1773] där åtta grader 
lades till de tjugofem, och namnet ändrats till den antika och accepterade skotska 
ritens frimureri. Genom denna konstitution, avsade sig Fredrik sin myndighet som 
stormästare och ordnade med att det nya gradsystemets regering skulle ligga hos råd 
för varje nation, som skulle bestå av nio suveräna storinspektorsgeneraler av 
frimureriets trettiotredje och sista grad. Källa: AASR, Orient of Texas.’ 

Det förekom absolut ingen förföljelse av ’  reguljärt  ’ frimureri i Tyskland  . Hur kunde 
det ha skett? De gamla preussiska ’reguljära’ storlogerna var fyllda med 
militärledningens officerare, ledare för industri, handel, finans, framstående 
medborgare och kungligheter, varav de flesta själva var lojala nazistiska 
partimedlemmar – just de män som förde Hitler till makten. Allt [detta gjordes] med 
vetskap av amerikanska och brittiska ’reguljära’ storlogens frimureri och dess 
ärftlige, pro-nazistiske stormästare, hertigen av Kent [med vilken Hitler svek Rudolf  
Hess försök att förhandla efter hans flygning till England].” {25} [Kursivering tillagd] 

www.freemasonrywatch.org/2index.html
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”Medan mässa hålls i Sixtinska kapellet och turister visas Michelangelos verk, finns 
djupt inom Vatikanens innanmäte ett stort, runt rum med tretton olika avdelningar, av 
vilka var och en leder till en avgränsad katakomb. När en mumifierad kropp placeras 
framför varje dörröppning, offras så ett litet barn brutalt med en lång gyllene kniv 
under vad som sägs vara en hemlig invigningsceremoni för nya medlemmar i 
illuminaterna, mer känd som den nya världsordningen. . . . 

Även om det fortfarande är ofullständigt, ledde de små pusselbitarna jag upptäckte på 
1980-talet alla till illuminaternas/frimurarnas direkta inblandning, genom grupper 
som ’P Due,’ Prieuré de Sion [d.v.s., Sions priorat, som kontrolleras av jesuitorden 
sedan 1619 enligt Michael Baigent, en av de lysande frimureriska författarna till  
Heligt blod, helig gral] och andra, samt den djupa inblandningen av Vatikanen, 
navet och mittpunkten i denna hemliga världsomspännande organisation känd för 
allmänheten som illuminaterna men känd av medlemmar som ’familjen eller 
orden.’ . . . 

I april 2005, åtalades en siciliansk gangster, en romersk förbrytarchef och två andra i 
samband med 1982 års hängning av Roberto Calvi, en finansiär kallad ’Guds 
bankir,’ för sina nära band till Vatikanen. . . . En av de märkligaste karaktärerna i 
sagan om Calvi, med band till [kardinal Paul] Marcinkus [som dog i Fenix,  
Arizona, 2006] och [Michael] Sindona, var utan tvekan [riddare av Malta] Licio 
Gelli. Som en tidigare medlem av de fascistiska svartskjortornas bataljon och med 
kopplingar till Mussolinis regim [sedan Mussolini hjälpt Hitler i hans 
maktövertagande] och Herman Görings SS-division under andra världskriget, 
överlevde Gelli konflikten och skaffade sig enorma summor pengar och inflytande. 
Betraktad som chefen för P-2:s frimurarloge, var han också invigd i känslig 
information om hundratals viktiga politiska, militära och ekonomiska personer inte 
bara i Italien utan i hela Europa, Latinamerika och på andra håll på grund av sin 
åtkomst till arkiv hos den Italienska säkerhetstjänsten (OVRA) och möjligen Brittiska 
underrättelsetjänsten. Det var allmänt känt i Italien att Gelli hjälpt till att smuggla 
[SS/SD-kapten] Klaus Barbie, den beryktade ’Slaktaren från Lyon,’ till en fristad i 
Argentina, och även lyckats arbeta för och sälja sina tjänster till CIA och NATO. . . . 
Följande är en lista över murare [i den italienska P2-logen]: . . . [Tyske jesuit] 
Augustin kardinal Bea, kardinalsekreterare under påve Johannes XXIII och påve 
Paulus VI [JFK-mördare Francis kardinal Spellmans herre].” {26} [Kursivering 
tillagd] 

Greg Szymanski, 2005 
Amerikansk romersk-katolsk journalist 
”Searching For the Illuminati 
   Deep Within Vatican Walls” 
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”Om Satan driver ut Satan, 
har han kommit i strid med sig själv. 

Hur kan då hans rike bestå?” 
Jesus Messias 
– Matteus 12:26 

Käre sanningssökare, förhållandet mellan jesuiterna och frimureriet är viktigt att 
förstå. Jesuiterna, som kontrollerar Vatikanen sedan 1814, framställer frimureriet som sin 
fiende. Detta är helt enkelt inte sant. (I frimureriska Baltimore, frodas jesuiterna på sitt 
prestigefyllda Loyola College of Maryland!) Som vi skall se, är shriner frimureriets 
”osynliga rike” och jesuitismen vänner och arbetar tillsammans, som båda hemliga sällskap 
vill återuppbygga Salomos tempel i Jerusalem. 

Påvens ”korstågs” temmpelherrar återupplivades 1717 i protestantiska England, 
efter att ha blivit dagens frimurare. De skotska riterna skrevs av jesuiterna på en av deras 
skolor i Frankrike. Varför? För att återsätta det jesuitkontrollerade huset Stuart på Englands 
tron och därmed återställa påvlig överhöghet i nationen. Vår frimureriske författare, 
William O. Peterson, P.M. 32:a graden, skriver: 

”Chevalier de Bonneville [liksom den av Pontiac/General Motors tillverkade bilen 
Bonneville] bildade ett kapitel om tjugofem grader av de så kallade höga graderna i 
jesuiternas kollegium i Clermont, i Paris 1754. Anhängarna av huset Stuart hade gjort 
Clermonts kollegium till sin asyl, som de oftast var skottar. Som en av dessa grader 
var den ”skotske mästaren,” gav det nya i Charleston, SC, 1801 organiserade organet, 
namnet den skotska riten till dessa grader, vars namn ända sedan den tiden har 
kännetecknat riten över hela världen.” {27} [Kursivering tillagd] 

Igen läser vi: 

”I frågan om Stuarts är vi dock säkra på vår sak när det gäller frimureriet. Att logerna 
i slutet av 1600-talet var rojalistiska är säkert, och det verkar finnas välgrundad 
anledning att tro att, när 1688 års [ärorika och oblodiga, anti-jesuitiska 
protestantiska] revolution delade den rojalistiska saken, jakobiterna som flydde till 
Frankrike med [jesuitiske kung] Jakob II tog frimureriet med sig. Med hjälp av 
fransmännen grundade de loger i vilka det sägs att frimureriska riter och symboler 
användes för att främja Stuarts sak. Alltså betydde det förlovade landet 
Storbritannien,   Jerusalem   stod för London och mordet på Hiram representerade Karl   
I:s avrättning.” {28} [Kursivering tillagd] 
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(Käre sanningssökare, som vi skall se, har frimureriet blivit ett viktigt verktyg för jesuiterna. 
Det användes för att straffa påven och Europas monarker för att de förbjöd jesuitorden. 
Deras verktyg var Robespierre och Napoleon. När jesuiterna förbjöds, skyddades de av 
den mäktigaste frimuraren i Europa. Han var Fredrik den store av Preussen. När jesuiterna 
orsakade det amerikanska kriget mellan staterna (1861-1865), använde de frimureriet för att 
antända det. När jesuiterna störtade den tyske kejsaren, Vilhelm II (som var den ”kätterska” 
lutherska kyrkans främste beskyddare) efter första världskriget, använde de frimureriet för 
att förråda honom. När jesuiterna förstörde viktiga bevis som pekade på mer än en skytt i 
Kennedymordet, använde de shriner-frimurare som sina agenter – J. Edgar Hoover, 
Lyndon Johnson, Earl Warren och Gerald Ford, för att nämna några.)

Låt oss nu fundera, som våra hjärtan och sinnen måste förstå denna tidsepok. Herren 
Jesus Kristus – som har givits all ledarauktoritet på jorden – hade beviljat Storbritannien 
religiös och politisk frihet för tredje gången. Ja, 1688 års protestantiska revolution var ärorik 
och oblodig. Den drev den jesuitkontrollerade vilden, Jakob II, ut ur landet ”som” med 
D’Alemberts ord, ”var mycket mer lämplig att vara jesuit än kung;” den fångade in och 
drev ut jesuiterna som under Elisabet I:s bästa regeringstid; och den förbjöd för alltid en 
katolik att sitta på Englands tron. Denna historiska seger för det goda över det onda 
markerade hundraårsdagen av den uppståndne, Guds sons ingripande för sina engelska 
protestanter och baptister, som han mirakulöst sänkte jesuitgeneralens spanska armada som 
svar på deras uppriktiga böner. Om kungens flykt anmärker Ridpath: 

”Den lilla klick av jesuiter som fortfarande omgav tronen bildade endast ett löjligt 
stort uppbåd omkring den darrande monarken. Som de uppfattade med en känsla 
av klokhet som aldrig karakteriserat orden, att deras spel var över i England, 
rekommenderade de Jakob att lämna landet fram tills dess han, genom utländska 
allianser och en önskad reaktion därhemma, därigenom skulle kunna stärka sig för att 
kräva tillbaka kronan. Drottningen och ministrarna förmanade honom också att fly 
före stormen som han inte hade någon möjligheter att motstå. Denna politik antog 
han. Sedan han skickat drottningen och hennes omyndige son i förväg, smög han 
själv på natten till den 12 december 1688, ut ur London och flydde, åtföljd endast av 
sir Edward Hale, till Feversham. . . . 

På papisterna släppte rebellerna lös all sin ilska. Mässhusen revs och prästerna 
tvingades att fly för sina liv. . . . I fråga om den flyktige Jakob, återfanns han för 
närvarande i Feversham och fördes i hög grad mot fursten av Oraniens vilja tillbaka 
till London. Det hade varit Vilhelms avsikt att möjliggöra, även att uppmuntra, sin 
svärfars [Jakob II] flykt från England, för han hade lovat Maria att hennes far inte 
skulle lida någon personlig skada. I enlighet därmed blundade prinsen 
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för den detroniserade kungens andra flykt från staden, och på julaftonen, 1688, 
landade Jakob, som har styrt färden utan upptäckt till kusten och tagit ett fartyget, vid 
Ambletus i Picardie. Därifrån fortsatte han på sin kurs till S:t Germain, nära Paris, 
där han var väntad och hjärtligt togs emot av [riddare av Malta] Ludvig XIV, 
mycket glad över att få en sådan anslutning till sin lista av underlydande.” {29} 

[Kursivering tillagd] 

Det följande året 1689 var en tid av stor glädje för: 

”När de rättfärdiga blir fler gläder sig folket:” 
– Ordspråksboken 29:2 

Den 20 januari, 1689, antog underhuset en resolution som skulle ljuda över hela 
världen, och England skulle åter göra de maktgalna jesuiterna rasande: 

”Kung Jakob II, som har försökt att omstörta kungarikets konstitution genom 
att bryta det ursprungliga kontraktet mellan kungen och folket, och som på 
inrådan av jesuiterna och andra onda personer har brutit mot kungarikets 
grundläggande lagar och dragit sig tillbaka ur kungariket, har abdikerat 
regeringen, och tronen är därmed ledig.” {30} [Kursivering tillagd] 

Därför, fick protestanterna Vilhelm III av Oranien och Maria från Förenade 
Nederländerna – modellen för George Washingtons Förenta (protestantiska) stater (USA) – 
i uppdrag att besätta och, efter godkännande, ges Englands tron genom en verkligt patriotisk 
parlamentsakt. Som den holländska flottan anlände i England med sin ädle protestantiske 
kung, steg massornas leverop till himlen som de engelska fria männens ögon skådade de på 
de mäktiga seglen utbasunerade orden: 

”Den protestantiska reformationen och det engelska folkets frihet.” 

Dessutom, antogs en lag som förbjöd alla romersk-katoliker att någonsin åter regera 
England. Efter att ha gjutit floder av blod och tårar under mer än etthundra år, hade det 
engelska folket äntligen satt stopp för det jesuitkontrollerade huset Stuart och dess anti-
kristna tyranni. Denna frihet skulle pågå i över hundra år då, 1773, den onde kung George 
III i hemlighet skulle ta emot, skydda och rådgivas av Jesu sällskap efter att de avskaffats 
av Clemens XIV. 

Som svar på Herrens inrättande av engelsk frihet 1689, försökte Satan i hemlighet 
undergräva den. 1717 återupplivade hans jesuitorden tempelherreorden – de blodtörstiga 
korsfararna – och kallade det ”frimureri.” Dess syfte var att återupprätta engelskt tyranni, 
återinsätta de romersk-katolska Stuarts som ”monarker med gudomlig rätt” underställda 
påvens världsliga makt. Senare under 1754, skapade jesuiterna skotska ritens frimureri 
och centraliserade 1786 med sin beskyddare, 
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Fredrik II den store, all frimurerisk makt i och med skapandet av 33:e gradens frimureri. 
1789 till 1815 använde jesuiterna denna ”stridshäst” för att straffa Europas romersk-katolska 
monarker och påvedömet, inklusive Clemens XIV, påve Pius VI och påve Pius VII, för att 
ha förbjudit jesuitorden 1773. 

Sedan kongressen i Wien 1815, har Satans jesuitgeneral använt 33:e gradens 
frimureri för tre syften. Som viktiga för att förstå, är de: 

1. Att upprätthålla ordens dödsgrepp över påven, kardinalkollegiet och därmed 
påvedömet (med kontroll över ledarna för den romersk-katolska kyrkan i enlighet  
med påve Gregorius XVI:s brev 1836 som beviljade orden all makt); 

2. Att krossa den protestantiska reformationen och samtidigt återställa och 
upprätthålla ordens ”ofelbare” påves världsliga makt över varje nation (med 
kontroll över ledarna för alla protestanter inklusive orangister, och pre-
protestantiska ”kristna” sekter inklusive den ortodoxa kyrkans ledning); 

3. Att få besittning av Jerusalem för att återuppbygga Salomos tempel, åt påven, 
efter vilket alla frimurarloger är formade (med kontroll över ledarna för alla 
muslimska sekter, bland annat de amerikanska svarta muslimerna, och ledarna för  
alla judiska sekter inklusive de ortodoxa chefsrabbinerna). 

Flera år senare skulle jesuiterna, med användning av högrankat frimureri, starta en 
mäktig kult i George Washingtons Amerikas förenta staters kalvinska republik. Det nya 
broderskapet skulle kallas ”Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga” – mormonism! Som 
ännu en regligion baserad på läran om goda gärningar som meriter för frälsningen (som 
romersk-katolska kyrkan), var dess grundare, Joseph Smith, en hög frimurare. Hans 
efterträdare, Brigham Young, var också ännu en högrankad frimurare som 1846 i Council 
Bluffs, Iowa, hade ett privat möte med Pierre de Smet, en av artonhundratalets mäktigaste  
amerikanska jesuiter. Som de indiska nationernas inflytelserikaste jesuit, uppmuntrade de 
Smet, med hjälp av konfedererade general och 33:e gradens frimurare Albert Pike, sina 
siouxindianer att massmörda åttahundra vita lutheraner i Minnesota (nordstatsbor) samtidigt 
som han erhöll undantag för jesuiterna från att inkallas till militärtjänst under USA:s 
blodbad, felaktigt kallat ”inbördeskriget.” Möjligen kunde de Smet personligen ha besökt 
Young på hans nybygge i väst, och främjat ”den mormonska agitationen” via gnostiskt 
frimureri! För de mormonska ledarna försökte skapa sin egen nation, och ansågs därmed så 
farliga för vår union av president Abraham Lincoln. Med vetskap om att oavsett vilket 
företag jesuitorden är inblandat i, det antingen i hemlighet styrdes av orden genom 
frimureriet från början eller dess ledarskap senare omstörtades, måste vi ställa frågan, 

”Till vilken nytta är det miljontals dollar dyra, frimurarkontrollerade, 
mormonska huvudkontoret i Salt Lake City, Utah för jesuitgeneralen och hans 
assisterande militärledning?” 
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Käre sanningssökare, den nyttan är den genealogiska registerföring som så exakt 
upprätthålls av den mormon hierarkin. Och i vilket syfte? Det praktiska, icke-religiösa 
svaret kan bara vara att hålla reda på världens etniska judar vilket gör det möjligt för 
jesuitgeneralen att, med hjälp av sina fascistiska militärdiktatorer, hitta, arrestera, fängsla 
och mörda Jakobs söners fysiska ättlingar som ännu inte ärvt löftena till Abraham, Isak, 
Jakob och David. De stundande internationella judiska förföljelserna kommer att vara 
särskilt blodiga inuti världens största tillflyktsort för de vandrande judarna – fjortonde 
ändringens Amerika. Och den ”ofelbare,” frimureriske mormonske profeten, efterföljaren 
till Gordon B Hinckley (vän 33:e gradens frimurare Robert Schuller) kommer att 
understödja jesuitgeneralen i denna förintelse! De överlevande kommer att fly till 
arbetarsionistiska Israel för att till slut möta denna fruktansvärda och avskyvärda 

”. . . tid av nöd för Jakob . . .” 
– Jeremia 30:7 

under

”. . . fyrtiotvå månader.” 
– Uppenbarelseboken 11:2 

De kommer att svikas av Israels frimureriska judiska arbetarsionistiska ledare (som gjordes 
under jesuiternas judiska förintelse av Chaim Weizmann, doktor Rudolf Kästner, Moshe 
Sharett, rabbi Stephen S. Wise, Eliezer Kaplan, Solomon Goldmann och Nahum 
Goldmann enligt Barry Chamish, författare till Israel Betrayed och nu Shabtai Tzvi,  
Labor Zionism and the Holocaust, som citerar M. J. Nurembergers The Scared and the 
Doomed – The Jewish Establishment vs. The Six Million, Ben Hechts Perfidy, och Edwin 
Blacks The Transfer Agreement) som den uppståndne påvlige caesaren (Satans 
efterlängtade uppståndne Fenix symboliserad av en dekorerad julgran varje 24 december 
och murarnas dubbelhövdade Fenix), 

”. . . förödelsens styggelse . . . ,” 
– Matteus 24:15 

även kallad 

”. . . vilddjuret . . . ,” 
– Uppenbarelseboken 13:3-10 

som Djävulen själv tagit sin boning i, kommer att försöka att slutligen krossa den semitiska 
hebreiska/judiska israelitiska rasen som han rasar i det han ”öppnade sin mun för att häda 
Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen” (Upp. 13:6) 
från Salomos återuppbyggda tempel i Jerusalem, med en mun 
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”. . . som talade skrytsamt och 
såg större ut än de övriga.” 

– Daniel 7:20 

Ett citat från det förflutna rörande jesuitismens och frimureriets ”dubbla kniptång,” 
som styr Djävulens ”osynliga rike,” är högst lämpligt för i dag: 

”Det finns starka skäl att frukta att både papalismen och frimureriet, glömska av 
sina futtiga skillnader för närvarande, skulle göra gemensam sak och stå skuldra vid 
skuldra, själva förkroppsligandet av mörksens gärningar. . . . som två sådana 
fruktansvärda förenade system skulle vara nära nog oemotståndliga.” {31} [Kursivering 
tillagd] 

Käre sanningssökare dessa förenade system är möjliga att motstå. Om du har vänt 
dig från din synd i tron på herren Jesu Kristi evangelium, har du frälsts och den helige ande 
har tagit sin boning i dig. Han är MAKTEN ”som arbetar mäktigt i dig!” Om du ”ger dig” 
och inte ”dämpar” honom, ”bedrövar” honom eller ”förolämpar” honom genom handlingar 
av personlig synd och olydnad, kommer hans MAKT att flöda genom dig och han kommer 
att göra ”vad som är gott i hans ögon.” ”Var vid gott mod,” som du uppriktigt åkallar Gud 
din fader ”ur ett rent hjärta” i Jesu namn, som du nu har tillgång till hans ”tron av nåd” 
genom ”Kristi blod” i denna stora tid av nöd för våra familjer, vårt land och vår gemenskap 
av nationer. Han kommer att kärleksfullt svara på dina böner utan hänsyn till din ras eller 
nationalitet, som ”det är Gud som har gjort oss” och ”inte tar hänsyn till personer.” 

Med all din kraft och på alla sätt ”erkänn honom och han kommer att leda dina 
vägar” som du motstår Satans ”Jesu sällskap” (åh, vilken hädelse!) och dess största 
verktyg, högtstående och utvalda 33:e gradens och shrinerfrimurare (åh, vilket 
bedrägeri!), så att vi inte förtärs av en amerikansk, anti-kristen, vit romersk-katolsk (eller  
pro-jesuitisk protestantisk), homosexuell-ledd, frimurerisk neo-nazistisk, kartell-korporativ-
fascistisk tyranni (som i hemlighet hafts för avsikt mot oss av jesuitgeneralen och hans 
ärkebiskop av New York – Edward kardinal Egan), innan den uppståndne, Guds son 
framträder inför sin återstående bibeltroende kyrka! Må du har förtroende för dagen för hans 
”framträdande” när, i det minnesögonblicket, efter att ha varit ”tapper för sanningen på 
jorden,” dina ögon möter hans och du hör liknande inspirerande ord, 

”Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen 
i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. 

Gå in i din herres glädje!” 
– Matteus 25:21 
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Vilhelm III av Oranien (1650-1702), 1690 # 81 
Kung av England, Skottland och Irland, 1689-1702 

Ståthållare över Förenade Nederländerna, 1672-1702 
Brorson och svärson till kung Jakob II 

Efter Englands nej till den skurkaktige och tyranniske, jesuitkontrollerade kung 
Jakob II, uppmanades den holländske Vilhelm III att ta tronen i England. Fast orden 
hade använt kung Ludvig XIV av Frankrikes allians med kung Jakob II av England 
(som båda hade samme jesuitiske biktfader, Père La Chaise) för att attackera de 
protestantiska Förenade Nederländerna 1672, tackade ”kung Billy” (som han tillgivet 
titulerades av Irlands protestanter) ja till inbjudan att bli Storbritanniens kung. Kung 
Vilhelm skulle besegra dessa två regenter under det avgörande slaget vid Boyne 1690 
och således fortsätta Herrens protestantiska reformation. 
The Sun King, Nancy Mitford, (New York: Harper and Row Publishers, 1966). s. 178. 

Jesuiterna – 1609-1767



348                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

Jesuitiska astronomer från kejsarens hov, Peking, Kina, 1645 # 82 
Jesuitiska mästare Matteo Ricci, Adam von Schall och Ferdinand Verbiest (överst) var 
kejsaren av Kinas hovastronomer. Nedan visas två jesuiserade infödda och det 
kinesiska kors de använde: Lägg märke till ordens ”INRI” som också används av flera 
frimureriska organ. Von Schall håller en kompass i sin vänstra hand och en vinkelhake 
i sin högra, två viktiga symboler som orden begagnar sig av för att återuppliva 
påvedömets medeltida, korsfarande tempelherrar med tillnamnet ”skotska ritens 
frimureri.” 
The Power and Secret of the Jesuits, Rene Fulop-Miller, (Garden City, NY: Garden City pub. Co., 1930). 
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Den svarte påvens kollegium i Clermont, Paris, Frankrike, 1601 # 83 
Luciferiska skotska ritens frimureris själ och hjärta 

Som Paris tjänstgjorde som en av de viktigaste mellanstationerna i kompaniets 
motreformations förintelse av ”kättersk” protestantism, var jesuitkollegiet i Clermont 
en härd för intriger och konspirationer under århundraden. Ordens stuartska hus och 
anhängare gjorde kollegiet till sin asyl efter slaget vid Boyne 1690; det var här den 
svarte påvens plan sattes i gång för att återföra Storbritannien till fållan i Rom. En del 
av denna plan var att ta udden av kungariket inifrån; och därför grundades 1717 
frimureriets första ”fria och accepterade” storloge i London. 1754 grundade jesuit 
Chevalier de Bonneville ett kapitel i kollegiet, varvid orden skrev de första 25 
graderna av den skotska ritens frimureri , som först kallades ”perfektionismens rit” 
(för orden kallades ”de perfektas kompani”) eller den ”antika och accepterade riten.” 
I dag är den skotska riten frimureriets största organ i världen, vars amerikanska 
norra jurisdiktion finns i Lexington, Massachusetts och vars amerikanska södra 
jurisdiktion ligger i Washington, D.C. Ordensgeneralen är herre över allt frimureri, 
för hans ockulta agenter har skrivit alla riter! 
The Power and Secret of the Jesuits, Rene Fulop-Miller, (Garden City, NY: Garden City pub. Co., 1930). 
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Engelskt frimureriskt tempelherreförkläde, 1800 # 84 
(Lägg märke till den hebreiska kandelabern i det övre högra hörnet) 
Byggare av det frimureriska mormontemplet i Salt Lake City, Utah 

Frimureriskt mormontempel i Laie, Hawaii, 2000 # 85 
Detta mormontempel, som stod färdigt 1919, är ett av endast tre som utformats efter 
det antika Salomos tempel. Som det inte har några papistiska medeltida spiror, som 
alla katedraler i Europa, är detta mormontempel – liksom alla frimureriska tempel – 
en förhandsvisning av det kommande tredje hebreiska templet som ännu inte byggts i 
Jerusalem. Efter denna historiska händelse, kommer den uppståndne påvlige Antikrist 
att styra världen som ”vilddjuret.” 
The Temple and the Lodge, Michael Baigent and Richard Leigh, (New York: Arcade Publishing, 1989) s. 259. 
www.answers.com/main/ntquery?method=4&dsid=2222&dekey=Temple+%28Mormonism%29&gwp=8  &curtab   
=2222_1 
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Jesuitiska trollkarlar bland nordamerikanska infödda indianer, 1670-talet # 86 
Jesu sällskaps syfte var att använda Frankrike, som då kontrollerades fullständigt av 
kung Ludvig XIV:s jesuitiske biktfader, Père La Chaise, för att erövra Nordamerika åt 
den romerske påvlige caesaren, som Rom var ”västerlandets nya Babylon.” Infödda 
amerikanska indianer skulle användas för att angripa och krossa tiotusentals 
invandrade vita protestantiska och baptistiska flyktingar från Europa. De infödda 
skulle förslavas för att arbeta på ”norra Paraguays” reservat som utformats efter 
ordens kommersiella, sydamerikanska reduktioner, för att ytterligare berika den svarte 
påvens kompani. Men planen misslyckades som viktiga stammar vägrade att låta sig 
besegras och flera jesuiter avrättades för trolldom.” 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XIV, s. 558. 
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Amerikanske jesuit Pierre-Jean De Smet, 1801-1873 # 87 
Slav åt den svarte påven, ordensgeneral Johannes Roothaan 

Personlig vän med och rådgivare åt mormonske frimurare Brigham Young 
Personlig vän med och rådgivare åt frimureriske senator Thomas Benton 

Personlig vän med och rådgivare åt frimureriske president Andrew Johnson 
Personlig vän med och rådgivare åt federala generaler Sherman och Sheridan 

Medkonspiratör i Lincolnmordet med jesuit Bernadine F. Wiget 
Arkitekten bakom påvens fjortonde ändringens amerikanska rike
Medlare mellan nordvästra indianstammar och USA:s regering 

Agitator bakom Siouxindianernas massaker på 800 vita Minnesotaprotestanter 
Rådgivare åt general Sheridans mordiska indiankrig i Great Plains

Hjärnan bakom ordens slutliga lösning på den amerikanska ”indianfrågan” 
Father Peter John De Smet, Robert C. Carriker, (Norman, Oklahoma; London: University of Oklahoma Press,1995) s. 
195. 
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Jesuit De Smet med indianhövdingar på nordvästkusten, 1859 # 88 
Treveckors fredskonferens, maj/juni, Fort Vancouver, territoriet Washington 

I sin fortsatta strävan efter att krossa den protestantiska reformationen i 
Nordamerika, inledde jesuit De Smet sin livslånga förbindelse med de infödda 
amerikanska indianerna i mellanvästern och på nordvästkusten. Under ledning av sin 
herre i Rom – ordensgeneral Johannes Roothaan – började De Smet organisera 
indianerna i ”reduktioner” i syfte att använda dem som soldater för att avvärja 
förflyttningen av protestantiska bosättare till territoriet Oregon. En av massakrerna 
omfattade användningen av Cayuseindianer och dödade arton protestanter inklusive 
den presbyterianske läkaren doktor Marcus Whitman och hans kära hustru Narcissa, i 
Waiilatpu den 27 november 1847. Femtiotre kvinnor och barn togs tillfånga och 
genomled ”obeskrivliga [sexuella] förödmjukelser” under trettio dagar tills en 
lösensumma betalades ut för deras frigivning. Loyolas avskyvärda söner, 
garnisonerade på sin militära utpost ”Rocky Mountain Mission,” gavs allmänt skulden 
för detta illdåd. Kongregationalistpastor Henry Spaulding predikade vitt och brett om 
ordens dubbelspel i både massakern och senare 1848 års Cayusekrig som en 
sammansvärjning för att krossa protestantismen i Oregon. Föga visste han att 
kompaniet hade för avsikt att inleda sin eliminering av ”vildarna” under den svarte 
påvens krossande av den protestantiska södern (1861-1865), för att senare med hjälp 
av den återförenade, fjortonde ändringens rikes federala armé massakrera indianerna 
under det trettioåriga Indiankriget (1860-1890). Hövdingarna är från vänster, främre 
raden: Victor, (Kalispel); Alexander, (Bero Oreille); Adolphe, (Flathead); Andrew, 
(Coeur d’Alene); och bakre raden: Dennis, (Colville); Bonaventure, (Coeur d’Alene); 
jesuit de Smet; och Francis Xavier, (Flathead). 
Father Peter John De Smet, Robert C. Carriker, (Norman, Oklahoma; London: University of Oklahoma Press,1995) s. 
161.
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Flatheadreduktion i Fort Colville, territoriet Oregon, 1841 # 89 

De Smet möter fientliga siouxindianer, Powder River, 1868 # 90 
Jesuit De Smet, en radikal röd republikan och vän till både general Sherman, vars son 
Thomas blev jesuit, och romersk-katolske general Philip Sheridan, var den främste 
fredsförhandlaren för den nya regeringen i Washington. Tyvärr litade 1868 
siouxindianernas hövding Sitting Bull, de fientliga hövdingarnas ”generalissimus,” på 
denne onde vite man som ”inte höll löften till kättare, liberaler eller hedningar.” 
Fördragen bröts avsiktligt; de infödda förråddes, massakrerades och sändes sedan till 
dystra reservat för att göra smycken. För den svarte påvens nya ”heliga romerska” rike 
av amerikansk nation hade ingen plats för sydstaternas besegrade vita protestanter 
eller de kuvade infödda amerikanerna. 
Father Peter John De Smet, Robert C. Carriker, (Norman, Oklahoma; London: University of Oklahoma Press,1995) s. 
54. 
The Jesuits of the Middle United States, Gilbert J. Garraghan, S.J., (New York: America Press, 1938) vol. III, ss. 78, 
79. 
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Teosofiska sällskapets symbol, 1875 # 91 Thulesällskapets symbol, 1919 # 92

”Svastikan,” känd för dess medsols roterande rörelse åt höger med dess hakar 
pekande åt vänster (till skillnad från ovanstående ”sauvastikor”) är en hednisk symbol 
för välfärd, välstånd och lycka. Den har blivit allmänt använd i hela den antika och 
moderna världen från Mesopotamien, till Mayaindianerna, till de nordamerikanska 
Navajoindianerna. Men den onda ”sauvastikan,” känd för dess motsols rörelse åt 
vänster med dess hakar pekande åt höger (som på bilderna ovan) symboliserar det 
onda, natten, den skrämmande gudinnan Kali (som jesuiterna dyrkar som ”den svarta 
oskulden” från Montserrat) och ”svart magi” – även kallad ”vänstra handens väg.” 
Ordet ”sinister” är latin för både ”vänster”och ”ond,” en betydelse som fortfarande 
finns kvar på engelska i dag. Det är ”sauvastikan” som har varit en symbol inom den 
svarte påvens osynliga frimureriska rike under nästan tre århundraden. Det 
frimureriska Teosofiska sällskapet skapades genom med-frimurare Helena Petrovna 
Blavatsky 1875 under ledning av 33:e gradens skotska ritens frimurare Henry Steel 
Olcott och Charles Sotheran. Denna ”New Age”-häxa hade tidigare band till 
jesuitorden genom kontinentens mäktigaste 33:e gradens frimurare och grundare av 
maffian, Giuseppe Mazzini, som användes av jesuiterna för att fördriva påve Pius IX 
från Rom för att ha utvisat sällskapet från sina Påvestater 1848 och för hans pro-
konstitutionella, politiska ”liberalism.” 1919 grundade 33:e gradens frimurare Rudolf 
von Sebottendorff det frimureriska Thulesällskapet ur vilket Nazistpartiet uppstod. 
Båda frimureriska hemliga sällskap använde sig av den germanska ”sauvastikan” som 
anger deras luciferiska ursprung och ockulta avsikter. 
www.crystalinks.com/thule.html
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Jesuitiske världslige coadjutor Aleister Crowley (1875-1947), 1912 # 93 
Kallad för ”den ondaste mannen i världen” 1928 av den engelska sensationstidningen 
John Bull, blev Crowley, fast han uppfostrades till bibelläsande Plymouthbroder i 
England, medlem av Gyllene Gryningens Hermetiska Orden, en 33:e gradens skotska 
ritens frimurare (1900); en invigd i Mizraims och Memphis frimureriska egyptiska 
riter, och invigdes i Ordo Templi Orientis (OTO – ”Stororientens loge”) 1910 av tyska 
OTO:s stormästare, Theodor Reuss. Som en förkämpe för den jesuitiska/frimureriska 
doktrinen om ”fri vilja” som i hans onda Lagens bok betecknas som ”Thelema,” blev 
Crowley OTO:s nationella stormästare för Storbritannien och Irland 1912 och förblev 
så fram till sin död 1947. Sedan han flyttat till jesuitstyrda New York City 1914, 
ägnade sig ”purpurprästen” åt satanism, förstörde sitt brittiska pass framför 
Frihetsgudinnan, och konspirerade med den svarte påvens ”hemliga revolutionära 
kommitté” i en plan att skilja katolska Irland från protestantiska Storbritannien. Som 
Cambridge-akademiker och brittisk agent (MI5), och på så sätt knuten till SIS 
Cambridges mästerspion Anthony Blunt, var Crowleys syfte att fördärva den vita 
protestantiska västerländska kulturen till att hylla sex, droger och varje möjlig 
omoralisk handling för att uppfylla sin missionära maxim, ”gör vad du vill skall vara 
lagens helhet.” Crowley var påvens frimureriska ”stora vilddjur – 666.” 
Blood On The Altar, Craig Heimbichner, (Coeur d’Alene, Idaho: Independent History & Research, 2005). 
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Ordo Templi Orientis (OTO) författning, 1912 # 94 
Ytterligare ett bevis på den svarte påvens kontroll över frimureriska, illuministiska 
OTO är användningen av vissa av jesuitorden som bekant använda symboler. En av 
dessa symboler är ”I.N.R.I.” som finns på varje jesuitkrucifix och utbasuneras över 
huvudet på kompaniets veklige, mytologiske, fortfarande korsfäste ”Jesus Kristus,” och 
som i verkligheten är den sataniske egyptiske Horus. Hexagrammet, eller ”den 
sexuddiga stjärnan,” har också getts en exklusiv användning av orden genom att 
beteckna de hebreiska/judiska/israeliterna under den jesuitledda, nazistiska judiska 
förintelsen såväl som den av påvens frimureriska arbetarsionister regerade 
resulterande israeliska nationen. O.T.O. undertrycktes öppet av jesuitrådgivne Hitler 
på grund av dess koppling till judiskt frimureri; Jörg Lanz von Liebenfels ”strikt 
tyska, anti-judiska nya tempelherreorden (O.N.T.) skulle bidra med den ockulta 
grunden för Himmlers jesuitutformade ”dödskalleorden” – SS! Båda ordnar, O.T.O. 
och O.N.T., styrdes av jesuitgeneralens agenter. 
The Pink Swastika, Scott Lively and Kevin Abrams, (Keiser, Oregon: Founders Publishing Corp., 1997) s. 71.
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Greve Mariano Rampolla del Tindaro (1843-1913), 1905 # 95 
Som hinder för att laglöshetens hemlighet skulle avancera utöver dess bestämda tid, 
orsakade den uppståndne, Guds son genom den helige andes makt två stora 
frimureriska schismer. Den första, 1753, resulterade i utvisningen av Satans kompani 
från Portugal, Frankrike och Spanien via frimurarna Pombal, Choiseul och Aranda. 
Den andra, 1877, fördrev jesuiterna från Italien, Frankrike och Portugal. Därför blev 
det viktigt att jesuitgeneralen centraliserade all frimurerisk makt i sina händer via en 
ny orden som anpassats för hans ”mindre frimureriska bröder.” Bildad 1902 av 
jesuitiska världsliga coadjutorer Carl Kellner och Theodore Reuss, utförde den 
illuministiska Orientens Tempelorden (OTO) Skotska, Memphis- och Mizraim-riterna, 
samtidigt som man införde ännu högre grader. Samtidigt fördömde påve Leo XIII, 
denne jesuiternas älskling, öppet frimureriet via en högst svidande encyklika. Under 
tiden var påvens utrikesminister, kardinal Rampolla, hemlig medlem i OTO efter att 
tidigare ha varit frimurare i flera år. Framgången med den jesuitfinansierade Leo 
Taxil-affären som lurade folk att avvisa den mordiska sanningen om frimureriet, 
banade vägen för en mängd påvar och kardinalsekreterare att i hemlighet gå med i 
OTO- och/eller P2-logen inklusive: Pius XII, Johannes XXIII och hans jesuitkardinal 
Augustin Bea; Paulus VI och hans kardinal Jean Villot; Johannes Paulus II och hans 
kardinal Agostino Casaroli samt flera P2-medlemmar som drev den svarte påvens 
vatikanska radiostation. Klart att kompaniet styr påvedömet via sitt sataniska, 
”G”nostiska frimureri. 
The New Encyclopedia Britannica, (Chicago: Helen Hemingway Benton, 1974), micropedia, vol. Viii, s. 408. 
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Vaginal symbol; O.T.O. # 96 Vaginal symbol; jesuitorden # 97

Vaginal symbol; Crowleys OTO:s intyg om utnämning, 1912 # 98 
Lägg märke till ”IN-RI” (n-v); jesuitiskt ”Jesu heliga hjärta” inuti sol med strålar (n-
h). 
Blood On The Altar, Craig Heimbichner, (Coeur d’Alene, Idaho: Independent History & Research, 2005). 
A House of Bread: The Jesuits Celebrate 70 Years in Wernersville, Pennsylvania, Kathy M. Scogna, (Wernersville, 
Pennsylvania: Kathy M. Scogna, 2000) s. 43. 
Occult Theocrasy, Lady Queenborough, (South Pasadena, Kalifornien: Emissary Publications, 1980, ursprungligen 
publicerad 1933). 
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Bayerske jesuit Augustin kardinal Bea (1881-1968), 1965, 1959 # 99, # 100 
Ex-jesuit Alberto Riveras mentor, Augustin Bea var en tysk jesuit, en nära 
samarbetspartner med bayerske jesuitbroder Robert Leiber (biktfader åt påve Pius 
XII), och en av ordensgeneral Ledochowskis betrodda underordnade. Vigd till 
jesuitpräst 1912 vid 31 års ålder, visade sig Bea vara en ovärderlig krigare under det 
andra trettioåriga kriget fast han drabbades av en hjärtattack 1942. I samverkan med 
Leiber, arbetade Bea i hemlighet med Himmlers ”enda kontaktpunkt” i numreringen 
av offer för Gestapos och SS’ ”utrotning” – ”traditionalistiske” romersk-katolske 
nazistiske statistikern doktor Richard Korherr. Efter Tysklands kalla svek av 
frimureriske Hitler och villkorslösa kapituleration, iscensatte Bea påvens vatikanska 
råttlinjer för att föra toppnazister i säkerhet till Italien innan de avreste till utländska 
hamnar. Som biktfader åt Pius XII strax innan han dog 1958, befordrades Bea till den 
frimureriska posten som kardinalsekreterare 1959 och tjänstgjorde åt de frimureriska 
påvarna Johannes XXIII och Paulus VI. För jesuit Bea var medlem av Italiens 
frimureriska P2-loge vars överhuvud var SMOM Licio Gelli, SS/SD-kapten Klaus 
Barbies beskyddare. Under Andra vatikankonciliet, var Bea jesuiten som ledde en 
låtsad försoning med de hatade judarna. I dag delar den svarte påvens frimureriska 
arbetarsionistiska ADL ut ”Kardinal Beas interreligiösa pris.” 
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995). 
The Saturday Evening Post, “The Pope’s Commandos,” Ernest O. Hauser, January 17, 1959. 
www.arcticbeacon.com/16-Jan-2006.html     (Jesuit Cardinal Bea and P2 Lodge)

Jesuiterna – 1609-1767

http://www.arcticbeacon.com/16-Jan-2006.html


Kapitel 13                                                                                                               361

Den svarte påvens   Centrala underrättelsetjänsts frimureriska sigill, 1950   # 101 
Med slutet på kompaniets andra världskrigets, pro-nazistiska SS, av 33:e gradens 
frimurare Franklin D. Roosevelt 1942 först skapade Strategiska underrättelsetjänst 
1945, inrättade 33:e gradens frimurare ”Dirty Harry” Truman den allestädes 
närvarande Centrala underrättelsetjänsten via 1947 års nationella säkerhetslag. För 
detta, tillsammans med främjandet av Pius XII:s kalla krigsbluff, fick Truman 
”Ignatius Loyolas Svärd” av ordens St. Louis University 1966. 1949 antogs den 
kompletterande Centrala underrättelselagen som gav byrån ett sigill: för på samma 
sätt som CIA:s ”kompani” har ett sigill, så har också Jesu sällskaps kompani ett sigill. 
Godkänt 1950 av Trumans exekutiva order 10111, innehåller CIA:s sigill en romersk 
örn som betecknar påvens ”heliga romerska,” frimurarledda, fjortonde ändringens, 
korporativ-fascistiska rike av amerikansk nation. Sigillet innehåller också en 
”kompassskiva” eller ”kompassros,” med 16 uddar som pekar i alla riktningar. Med 
stort stöd av Georgetownjesuit Edmund A. Walsh och bemannat av ökända 
malteserriddare som Francis kardinal Spellman, William J. Donovan, Allen W. Dulles, 
James Jesus Angleton, John C. McCone, Frank C. Carlucci och George J. Tenet skulle 
CIA, med sitt ”vatikanska skrivbord,” bygga den svarte påvens kalla krigs 
internationella underrättelsesamfund som nu styr alla den muslimska världens 
frimureriska ledare. Frankrikes Andre Dupins ord låter verkligen sanna: ”Jesuiterna 
är ett naket svärd, vars fäste är i Rom, men dess klinga är överallt, osynligt till dess att 
dess hugg märks.” 1963 skulle president John F. Kennedy dö av ett hugg av den 
osynliga klingan. 
www.slu.edu/about_sword_of_loyola.html
www.cia.gov/cia/publications/facttell/cia_seal.html
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Kapitel 14 

Jesuiterna   – 1750-1773; 1978   

Mordet på påve Clemens XIII 
Förbjuds av Europas romersk-katolska monarker och en bulla 
Mordet på Clemens XIV och påve Johannes Paulus I 

”När ni tvingas med våld att ge efter i att lägga undan de kläder som vår helige fader 
Ignatius krävde skulle bäras kan ni ändå inåt, i era hjärtan, förbli orubbligt förenade 
med hans institution, och invänta en mer gynnsam tidpunkt då ni igen kan ta dem i 
bruk öppet; var bara noga med att knyta de band som förenar er med varandra 
närmare, och kom ihåg att   ingen mänsklig mak  t   [inklusive påven] kan lösa er från 
era löften [som i högrankat, 33:e gradens, stororientens och skotska ritens,  
illuminerat frimureri].” {1} [Kursivering tillagd] 

Lorenzo Ricci, 1762 
18:e jesuitgeneralen, 1758-1775 
Hemligt brev till provinsialer 

”Sint ut sunt aut non sint!” 
(”De må vara som de är, eller inte alls!”) {2} 

Jesuitgeneralen Lorenzo Ricci, 1761 
Svar på Frankrikes stora råds
   förslag till ändring 
Upprepning till kung Ludvig XV:s 
   förslag till ändring 
      av ordens konstitutioner så att
         sällskapet inte skulle upplösas 

”. . . jesuiterna är den enda religiösa orden i kyrkan i Rom – och dessa ordnar är väldigt 
många till antalet – som har blivit förbjuden av påven, eller som har utvisats från varje land 
på grund av sin inblandning i politiken [som när det gäller tsarerna Peter den store och 
Alexander I, för vilket de mördades]. Därför kan vi räkna med att upptäcka att erhållandet 
av politisk makt utgör en viktig funktion i sällskapets planer.” {3} [Kursivering tillagd] 

M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares kloster 
The Black Pope 
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”Lorenzo Ganganelli upphöjdes till den lediga stolen under titeln   Clemens XIV  . 
Ganganelli var flitig, beläst, med ren moral, och äkta fromhet. Från skolastikerna 
vände han sig till fäderna, övergav fäderna för att hänge sig åt att studera de Heliga 
skrifterna, där han fick kännedom om på vilken grund han skulle förankra sin tro. 
Clemens XIV eftersträvade under flera år, med ärlig men förfelad iver att reformera 
orden. Hans ansträngningar var fruktlösa. Den 21 juli 1773, utfärdade han den 
berömda   bullan  , ’  Dominus ac Redemptor noster  ,’ med vilken han ’upplöste och för   
alltid tillintetgjorde orden som juridisk person,’ vid en tidpunkt då den räknade 
22 000 medlemmar. 

Bullan   rättfärdigades genom en lång och diger lista av anklagelser mot jesuiterna  . 
Hade denna anklagelse utgått från en protestantisk penna kan den ha betraktats som 
inte fri från överdrift, men som den kom från den påvliga stolen måste den accepteras 
som nykter sanning.” {4} [Kursivering tillagd] 

James A. Wylie, 1878 
Skotsk protestantisk historiker 
History of Protestantism: The Jesuits 

”Dess avskaffande var inget hastverk. Enligt denne påves liv, som publicerades 1776, 
tillbringade han fyra år med att avsiktligt undersöka denna ordens historia. Han sökte 
i arkiven efter propaganda, efter handlingarna som rörde deras uppdrag, 
anklagelserna mot och försvaren för dem; som han ville vara exakt i frågan om dess 
fördömande, vidarebefordrade han sitt   påvebrev  , privat till flera kardinaler och   
teologer samt till vissa furstar, etc., innan han utfärdade det [som en bulla]. Han 
beslutade sedan om avskaffandet, men inte utan att ta hänsyn till konsekvenserna för 
sig själv. . . . Pius VII:s bulla om återställande   under 1814  , var en olycklig 
händelse för kyrkan i Rom, inte bara för att den har återställt jesuiterna, utan därför 
att den tilldelade påvens ofelbara myndighet ett enormt slag; den visade att   Clemens   
XIV:s bulla  , i vilken påven förbjöd och upplöste Jesu sällskap, var   fel  , och hur kan vi 
veta att hans bulla om återställande är rätt? Papismen skryter högt om sin enhetliga 
tro, enade handling och ofelbara myndighet, men är det inte förvånande att se samma 
myndighet i strid med sig själv? Huset är uppdelat och det måste falla.” {5} 

[Kursivering tillagd] 

L. Aloysium Giustiniani, 1843 
Italiensk ex-romersk-katolsk präst 
Evangelisk lutheransk präst 
Papal Rome As It Is, By A Roman 
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”. . . jesuitorden nådde äntligen höjdpunkten av sin makt och prestige i början av 
sjuttonhundratalet. Den hade blivit mer inflytelserik och mer välmående än någon 
annan organisationen i världen. Den innehade en ställning i världspolitiken som 
ingen edsvuren grupp män någonsin har innehaft förr eller senare. . . . ’nästan alla 
Europas kungar och furstar hade bara jesuiterna som ledare för sina samveten, så att 
hela Europa tycktes styras av bara jesuiter.’ ” {6} [Kursivering tillagd] 

E. Boyd Barrett, 1927 
Irländsk amerikansk ex-jesuit 
   citerar jesuit Cordara 
The Jesuit Enigma 

”Tyvärr! Jag visste att de skulle förgifta mig, men jag har inte räkna med att dö 
på ett så långsamt och grymt sätt.” {7} [Kursivering tillagd] 

Clemens XIV, 1774 
Avskaffade Jesu sällskap 
   med en 1773 bulla med titeln: 
Dominus ac Redemptor Noster 

Från 1750, bestod Jesu sällskap av den mäktigaste grupp män i världen. De var 
biktfäder åt nästan varje kung i Fjärran östern, Ryssland och Europa – inklusive påven. 
Jesuitgeneralen kände till alla nationers hemliga frågor och hans soldater gjorde miljontals 
dollar i vinst åt orden. De sydamerikanska reduktionerna producerade örter, hudar, talg, 
klockor och andra varor, som jesuiterna handlade med i Europa med sin stora flotta av 
”svarta skepp.” Vinsten användades sedan för att finansiera krig mot de protestantiska 
nationer de hade svurit att krossa. Men all denna rikedom och makt förvärvades i hemlighet, 
som Portugals och Spaniens kungar inte visste någonting om reduktionerna, som i dag är 
kända som kommuner. 

Därför utvisade Europas mäktigaste romersk-katolska kungar, efter upptäckten av 
reduktionerna, jesuiterna från sina besittningar. Den förste var kung Josef I av Portugal 
1759 med hjälp av sin store premiärminister Sebastian Cavalho, markis av Pombal. Om 
kungens fördömande av sällskapet, som återfinns i hans manifest riktat till sitt rikes 
biskopar, läser vi: 

”Det kunde inte ske utan den tygellöshet som införts av jesuiterna, där de tre stora 
dragen är, lögn, mord, och mened, att en ny karaktär skulle ges till moralen hos 
EXTERNI [gojim], som jesuiterna kallar dem som inte tillhör deras orden [d.v.s.,  
som orden förstör moralen hos folket som i Amerika i dag], liksom den inre 
regeringen hos nostri [d.v.s., Cosa Nostra, ”vårt företag”], eller deras egen grupp. I 
själva verket 
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sedan dessa religiösa [personer] i det kristna och civila samhället har infört de 
perversa läror som gör mord lagligt – som helgar lögn – tillåter mened – berövar 
lagarna deras makt – krossar undersåtars underkastelse – ger individer frihet att  
smäda, döda, ljuga och svära falskt, som deras samveten må diktera, som undanröjer  
skräcken för mänskliga och gudomliga lagar, och tillåter en man att avhjälpa sitt  
eget missnöje utan att anlita domaren, är det lätt att se, utan mycket skarpsinne, att 
det kristna och civila samhället inte kan fortleva utan ett mirakel. Man kunde vänta 
sig att dessa skadliga maximer högst effektivt skulle lösa de starkaste band som 
kunde finnas för att bevara mänsklighetens rörelse och harmoni.” {8} [Kursivering 
tillagd] 

Efter fördömandet, förklarar kungens resulterande landsförvisning av jesuiterna: 

”. . . för att skydda min kungliga ära, som motsvarar hela monarkins liv och själ; för 
att oskatt upprätthålla min självständighet som regent och härskare; för att från mitt 
välde undanröja sådan extraordinär och stor förargelse, och att skydda mina 
undersåtar från liknande fruktansvärda händelser med dess sorgliga resultat, förklarar 
jag de så kallade eklektikerna – nämligen, jesuiterna – för att vara totalt 
korrumperade, och att ha gett upp reglerna för sin heliga orden, och genom djupt 
rotat sedefördärv ha blivit helt oförmögna att någonsin igen lära sig att iaktta dem; 
jag förklarar dem för att vara ökända rebeller, förrädare, fiender, och fredstörare, som 
har motsatt sig, och kommer att motsätta sig, min kungliga person och regering, den 
allmänna ordningen i mitt kungarike, och mina undersåtars allmänna välfärd, och 
beordrar därför att var och en av dem skall ses som rebeller och förrädare, och 
behandlas som sådana. Med stöd av detta förklarar jag dem för att vara berövade sitt 
medborgarskap, förvisade, förbjudna, och bannlysta, och dekreterar att de skall 
utvisas från alla mina riken och domäner, utan att någonsin igen, vid någon tidpunkt, 
få tillåtelse att återvända.” {9} [Kursivering tillagd]

Richard W. Thompson avslutar: 

”I Portugal nåddes höjdpunkten genom ett försök att mörda kungen [Josef I]. . . . 
handlingen hade uppmuntrats av jesuiterna, som hade imponerat på okunniga och 
fanatiska sinnen med tanken att inga fel begicks genom att döda en kättersk kung [i  
enlighet med broderskapets ”moraliska teologers” maximer]; det vill säga en som 
inte underordnade sig deras föreskrifter [som i fallet med president John F. Kennedy]. 
. . . Därför utfärdade kungen, som en för nationens liv absolut nödvändig åtgärd, ett 
dekret om landsförvisning mot jesuiterna som förrädare, rebeller, fiender till, och 
angripare på, hans person, hans stater, och den allmänna ordningen och folkets 
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allmänna väl. Jesuiterna greps sedan, transporteras till Kyrkostaten [Italien] under 
Clemens XIII:s jurisdiktion, och de tre anklagade fäderna sattes i fängelse för att 
invänta hans åtgärd. . . . Den ledande av dessa överlämnades till dominikanerna – 
’jesuiternas naturliga fiender’ – av vilka han brändes levande . . .” {10} [Kursivering 
tillagd] 

Föga visste kungen och dominikanerna att de skulle få betala dyrt för detta, som den svarte 
påvens långtgående, osynliga hand skulle leda sin absolute diktator, Napoleon den 
romersk-katolske stororientens frimurare, till att köra den portugisiske kung Josef I från 
tronen, samtidigt som han förde krig mot dominikanerna och deras inkvisitionsdomstol, och 
utsatte dem för inkvisitorernas kvalfulla barbariskheter. 

Den andra utvisningen kom från bourbon-kungen av Frankrike 1764, som varmt 
uppmuntrats av sin älskarinna, Madame de Pompadour. Om Ludvig XV (nästan mördad 
av jesuitkontrollerade Robert-Francois Damiens 1757 för vilket han torterades till döds) 
och hans parlamentets rättfärdiga dekret läser vi: 

”Varpå, utredningen om (det jesuitiska) sällskapets konstitution och stadgar . . . 
resulterade i antagandet av ett parlamentariskt dekret vilket visar det hat som då 
förknippades med sällskapet i Frankrike. Det fördömde deras doktriner och praxis 
’som perversa, destruktiva för varje religionsprincip, och även för redlighet; som 
skadliga för moralen, farliga för det civila samhället, uppviglande, farliga för  
furstarnas personers rättigheter; som kvalificerade för att framkalla de största 
problem i staterna, för att skapa och vidmakthålla den mest djupgående korruption i  
hjärtat på män.’ 

[Och slutligen] 

’. . . att jesuiternas institutioner för evigt bör upphöra att existera inom kungarikets 
hela område.’ ” {11} [Kursivering tillagd] 

Föga visste kung Ludvig XV att hans dynasti också skulle få betala dyrt för detta, eftersom 
hans barnbarn, Ludvig XVI tillsammans med hans habsburgska drottning Marie 
Antoinette och lille son med titeln ”Dauphin,” brutalt skulle mördas av de fanatiska 
frimureriska jakobinerna under jesuitisk kontroll. Faktum är att sällskapet är ”fruktansvärt i 
sin hämnd,” särskilt mot ofrälsta män som lever i vulgär omoralisk synd utan skydd av den 
uppståndne och återvändande Guds son, Herren Jesus Kristus. 

Den tredje regenten som skulle utvisa jesuiterna var Karl III, kungen av Spanien, 
1767. Han hade läst den jesuitiska handboken, Secret Instructions of the Jesuits kallad 
Secreta Monita (inläst på en CD och bifogad). Hans biktfader var en franciskan – en orden 
som är jesuiternas bekräftade och varaktiga fiende – och ingen ur kompaniet var rådgivare 
vid hans hov. Om Karl III:s renommé läser vi: 
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”Hans största gärning, utvisningen av jesuiterna, skulle aldrig ha utförts om han inte 
varit övertygad om dess politiska nödvändighet. Orden hade redan fördrivits av 
[Cavalho, markisen av] Pombal från Portugal och Choiseul från Frankrike, när 
Karl III blev övertygad om att ett upplopp i Madrid . . . hade främjats av jesuiterna 
[Lopez, Benavente och González] . . .” {12} [Kursivering tillagd] 

Och varför anstiftade jesuiterna ett upplopp mot kungen, som bara de, med befäl över en 
mängd hemliga agenter, höll makten till revolutioner i sina händer? 

”. . . denna revolt . . . detta jesuitiska högförräderi . . . begicks . . . för . . . att avsätta 
kungen själv . . . monarken, som från första början hade varit emot orden.” {13} 

Sedan de hade planerat att utvisa kompaniet, agerade kungen och hans frimureriske 
rådgivare, greve Aranda, hemligt och beslutsamt. Vilken film detta skulle bli! 

”Alla överordnade spanska tjänstemän i hela spanska monarkin, liksom alla militära 
kommendanter i städerna där det fanns jesuitiska kollegier, bostäder, eller andra slags 
hus, fick på en gång paket, vars innehåll var precis detsamma, och försedda med 
kungens sigill; innehållet i dessa var mycket mystiskt, som, när paketet öppnats, ett 
annat blev funnet, försett med tre sigill, tillsammans med en öppen anteckning, där 
följande ord kunde läsas: 

’Under hot om döden får ni inte öppna det dokument som försetts med tre sigill, 
tidigare än den 2 april, vid timmen för solnedgången, och samma straff väntar 
er, om någon, vem det vara må, avslöjar att han har fått en hemlig skrift.’ 

Exakt samma instruktioner lämnades till alla prefekter, chefer, och kommendanter, i 
Asiens och [Syd-] Amerikas olika kolonier, dock var, naturligtvis, i detta fall, på 
grund av orternas långa avstånd, öppningsdatumet nödvändigtvis uppskjutet. Man 
kan mycket väl föreställa sig den ångest som rådde bland dessa tjänstemän och 
kommendanter efter att de fått detta anmärkningsvärda dokument, och inte desto 
mindre kan man tänka sig, hur svårt det var för dem att lägga band på sin iver, men 
alla gjorde det, utan ett enda undantag, och hemligheten förblev orörd, ända till den 2 
april. Så snart som solen gick ned den dagen, öppnades dock alla dessa hemliga paket 
samtidigt, och döm om deras förvåning när ärendet blev känt för dem! Bland annat, 
löd [innehållet i] dokumentet på följande sätt: 
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’Jag ger er härmed all mina myndighet och kungliga makt; så snart ni har 
öppnat det här dokumentet skall ni på en gång kalla samman alla trupper, och 
tillsammans med dem, skall ni omedelbart bege er till jesuiternas hus eller 
högskola. Sedan ni kommit dit, skall ni ställa en vaktpost vid dörren; ni skall 
väcka alla sällskapets medlemmar, en efter en, ur deras sömn, och arrestera 
dem. Därefter skall ni plombera, med det kungliga sigillet, arkiven och 
magasinen, ta de böcker och skrifter som kan finnas där i säkert förvar, och låta 
jesuiterna förstå att de måste följa er utan att våga ta någonting med sig utom 
sina böneböcker, mantlar och hattar, och vilka underkläder som än kan krävas 
för en lång resa. Så snart ni har rekvirerat ett tillräckligt antal vagnar, skall ni 
placera jesuiterna i dem och föra dem till den hamnstad jag här pekar ut för er. 
Där kommer fartyg redan att vänta på att transportera fäderna till deras 
destination, så snart ni har överlämnat fångarna till kaptenerna, kommer ert 
ansvar att vara över. Men detta måste jag dock säga er, att efter det att fäderna 
stigit ombord, om en enda ur sällskapet – de sjuka inte ens undantagna – finns i 
er avdelning eller provins, skall ni plika för detta med döden. Yo el Rey, det vill 
säga jag, kungen.’ 

[Åh, om bara vi hade en president med samma mod som denne romersk-katolske kung!] 

Så löd den order som styresmännen och de högre tjänstemännen fått från regeringen, 
och att de absolut utförde densamma kan väl förstås. På detta sätt blev alla Loyolas 
söner, i hela Spanien, till ett antal av sextusen, arresterade vid samma timme, det vill 
säga omkring midnatt den 2 april 1767, och några dagar efteråt befann de sig alla, 
utan undantag, på de fartyg som redan förberetts för dem. Det var ett genidrag, som 
ingen någonsin sett maken till, och hela kristenheten blev så förvånad över det att den 
inte kunde återhämta sig på länge.” {14} [Kursivering tillagd] 

Den fjärde regenten som skulle utvisa jesuiterna från sitt välde var den romersk-
katolska korsfararen åt påven, malteserriddarnas stormästare, broder Manuel Pinto de 
Fonseca. Fördrivna från ön Malta 1768 upptäcker vi att: 

”1768 blev jesuiterna, sedan de vållat stora problem, utvisade och deras egendom 
konfiskerades.” {15} 

Föga visste riddarna att de skulle få betala dyrt för detta, som jesuiterna skulle använda 
Napoleon för att konfiskera all deras jordegendom i Frankrike, invadera Malta, plundra 
deras vapen och skatter, och driva riddarna till en främmande tillvaro vid tsar Paul I av 
Rysslands hov. Under tiden hade orden mördat tsarens far, 
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Peter III, för att ha vägrat att använda sina ryska styrkor under ordens försök att krossa 
lutherska Tyskland med dess sjuåriga krig. Mörderskan var ingen annan än tsarens hustru, 
Katarina I ”den stora.” Paul I skulle också mördas, liksom hans farfarsfar, Peter den 
store, sedan Peter utvisat jesuiterna 1723 för strävan efter makten, som de alltid blandade 
sig ”i politiska frågor.” 

(Käre sanningssökare vår läxa är att vi aldrig får förblindas av termerna ”protestanter,” 
”romersk-katoliker,” ”muslimer” eller ”ortodoxa” när vi försöker att förstå konflikterna 
mellan nationer under de senaste femhundra åren – mellan patriotiska, icke-aggressiva, 
nationalister som motsätter sig förrädiska, imperialistiska internationalister – mellan den 
uppståndne, Guds son med sin bibliska protestant-baptist-kalvinska reformation som 
motsätter sig Satan med sin tridentinska (tridentinska mötet) jesuitiska 
motreformation. I vetskap om att lösningen på varje problem alltid ligger i att ställa den 
rätta frågan måste vi ständigt fråga, ”Var finns jesuiterna och deras utvalda 33:e gradens och 
shriner frimurarare i den här bilden?” Och genom att svara på frågorna, ”Vem gynnas?” och 
”Vem lider?,” kommer röken att skingras och allt kommer att stå klart inför våra ögon.) 

Med jesuiternas återförande till Italien, citerar R. W. Thompson den romersk-
katolske Louis Marie de Cormenin i hans History of the Popes of Rome, 

”. . . marken i Italien var förorenad av detta orena slem som nationerna hade avvisat, 
och som de hade skickat tillbaka till Rom, källan till all korruption.” {16} [Kursivering 
tillagd] 

Med jesuiterna utvisade från hela Nordamerika (vilket resulterade i frimureriske – 
stororientens – Thomas Jeffersons Louisianaköp från frimureriske – stororientens – 
Napoleon Bonaparte I som därmed upphävde kompaniets franska utvisning, som 
ytterligare bevisar ordens kontroll av de kontinentala – stororientens – illuminatternas 
loger), Sydamerika och från de mäktigaste romersk-katolska nationer på kontinenten, 
krävde Europas kungar, under hot om en formell krigsförklaring mot Vatikanen, att påven 
avskaffade sällskapet. När påve Clemens XIII var på väg att göra det blev han förgiftad 
kvällen innan: 

”Under natten före den dag som fastställts för den offentliga ceremonin för att 
tillkännage jesuiternas avskaffande, drabbades Clemens XIII plötsligt av 
krampryckningar [som Cromwell dotter], och dog, som han lämnade handlingen 
oförrättad, och jesuiternas segerrike. Cormenin . . . noterar denna händelse i koncisa 
och uttrycksfulla ord: ’Jesuiterna hade förgiftat honom.’ ” {17} 

Men, efter en fyraårig undersökning, undertecknade hans efterträdare, Clemens XIV en 
bulla som förbjöd orden 1773 ”plomberad av fiskaren,” av vilken en del lyder: 

”. . . ’att kompaniets namn skall vara, och för evigt är upphävt och förbjudit;’ att 
’ingen av dem för sin djärvhet så långt som till att 
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ifrågasätta, bekämpa, eller ens skriva eller tala om detta förbud, eller dess skäl och 
motiv;’ och att denna bulla som förbjuder och avskaffar [upphäver] orden skall 
’för evigt och för all framtid vara giltig, permanent och effektiv.’ ” {18} [Kursivering 
tillagd] 

En av våra hjältemodiga ex-präster, Emmett McLoughlin, kastar ytterligare ljus över 
”kompaniets” makt och påvens upphävande av en så usel orden. Han skriver: 

”Jesuiterna har alltid varit kända av alla andra präster som den mest förrädiska, 
målmedvetna och överstatliga av alla romersk-katolska ordnar. Detta är den 
grundläggande orsaken till att i land efter land, deras förräderi, ambition och 
systematiskt tärande girighet har lett till deras förbud och utvisning från varje land i 
Europa, och alla Amerikas katolskdominerade länder. Från Henrik VIII:s och 
Elisabet I:s dagar, snokade engelsmännen rätt på dem och hängde dem. Jesuiterna, 
fader Garnet, fader Gerard och fader Greenway, deltog även i 1605 års 
krutkonspirationen som planerades för att spränga parlamentet och krossa den 
brittiska kungligheten. 

[Om jesuiterna försökte spränga det engelska parlamentet för att ha utvisat dem från 
England 1602, och igen 1604, skulle då inte jesuiterna, med sina nazistiska SS, bränna ned 
det tyska parlamentet för att ha utvisat dem från Tyskland 1872?] 

Även deras egna katolska länder blev övermättade med jesuitiska politiska intriger 
och ekonomisk girighet och var, i självbevarelsedrift, tvungna att utvisa dem. 
Portugal, Angola, Goa och Brasilien tog ledningen 1759. Frankrike följde 1764. Flera 
italienska stater som Parma, Sicilien och Neapel följde efter. Med förseglade 
kungliga order skickade till hennes kolonier runt om i världen, kastade Spanien ut 
alla jesuiterna 1767. Detta dekret förbjöd dem i Filippinerna, Argentina, Nya Granada 
(Colombia), Peru, Chile, Ecuador, Guatemala, Kuba, Puerto Rico, Mexico, New 
Mexico och Arizona. Österrike gjorde detsamma 1773. Slutligen, utfärdade Clemens 
XIV 1773 dokumentet ’Dominus ac Redemptor’ [återfunnit i Nicolinis History of  
the Jesuits, ss. 387-406] som avskaffade jesuitorden helt och hållet, och som räknar 
upp elva påvar som har försökt att sätta stopp för deras övergrepp. Bland dem fanns 
Benedictus XIV, Innocentius XI, Innocentius XIII och Clemens XIII. Han 
hänvisade till jesuiterna för att ha gjort motstånd mot ’andra religiösa ordnar,’ för 
’revolter och inre problem i några av de katolska staterna’ och ’förföljelserna mot 
kyrkan i Europa och Asien.’ ’Det återstod inget annat botemedel mot så mycket ont . . 
. och att det här steget var nödvändigt för att förhindra de kristna från att resa sig den 
ene mot den andre och från att massakrera varandra i själva skötet på vår 
gemensamma moder, den heliga kyrkan.’ 

[Därför drog den påvlige caesaren slutsatsen,] 
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’. . . efter moget övervägande, med våra vissa kunskaper och hela vår apostoliska 
makt [obligatorisk användning av en bulla], förbjuder och avskaffar [upphäver] vi 
nämnda kompani.’ ” {19} [Kursivering tillagd] 

A Glimpse of the Great Secret Society (1872), tar upp en del av denna viktigaste bulla 
som någonsin utfärdats av någon påve, som den uppståndne, Guds son ingrep för sina 
utvalda, bibeltroende, protestantiska och baptist-kalvinska kyrkor. För vi vita, europeiska 
protestanter och baptister hade utsatts för tortyr och mord i händerna på den under mer än 
två hundratrettio år (1540-1773); vi skulle nu få ett uppskov här i Nordamerika på ungefär 
samma tid. Vi läser: 

”Jag [påve Clemens XIV] har inte uteslutit någon möda, något besvär, för att komma 
fram till en grundlig kännedom om ursprunget, utvecklingen, och den faktiska 
situationen hos den reguljära orden, vanligen kallad ’Jesu kompani.’ 

Efter så många stormar, problem och motsättningar, såg varje god man med otålighet 
fram emot den lyckliga dag som skulle återställa fred och lugn. Men under samme 
Clemens XIII:s styre, blev tiderna svårare och våldsamma. Klagomål och gräl 
flerfaldigades på varje sida. På vissa platser uppstod farliga uppviglingar – tumult, 
disharmoni, meningsskiljaktigheter, skandaler, som genom att försvaga eller helt 
bryta banden med det kristna [romersk-katolska] överseendet, upptände de troende 
till det partimässiga hatets och fiendskapens hela raseri. Ödeläggelsen och faran 
antog sådana proportioner, att själva de furstar vars fromhet och generositet gentemot 
kompaniet var så välkända att den sågs som ärftlig i deras familjer – vi menar våra 
högt älskade söner i Kristus, kungarna i Frankrike, Spanien, Portugal, och Sicilien – 
fann sig nödgade att FRÅN SINA STATER, RIKEN, OCH PROVINSER UTVISA 
OCH FÖRDRIVA JUST DESSA JESU KOMPANJONER, övertygade om att det inte 
återstod något annan botemedel mot så mycket ont och att det här steget var 
nödvändigt för att förhindra de kristna [romersk-katolikerna] från att resa sig den ene 
mot den andre och från att massakrera varandra i själva skötet på vår gemensamma 
moder, den heliga kyrkan.’ 

 
Med andra ord förbjöd påven jesuiterna, fullständigt övertygad om att, ställd inför ett krig 
med Frankrikes, Portugals och Spaniens monarker – i kombination, som styrde jordens 
starkaste nationer – det var absolut nödvändigt om det vatikanska riket skulle kunna räddas 
från en militär förintelses plundring. Föga visste påven att dessa nationers kombinerade 
styrka var vida underlägsen rösten av jesuitgeneralen med befäl över sitt Jesu sällskaps 
internationella, edsvurna broderskap. Trots detta förbjöd och upphävde denne franciskanske 
påve, liksom sin föregångare, Clemens V som djärvt avskaffade de onda tempelherrarna 
med en bulla, sällskapet för evigt med det starkast möjliga redskapet – en bulla. 
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För att kasta ytterligare ljus över påvens förbudsdokument, finns det två motstridiga 
ståndpunkter, av vilka bara en är korrekt. Jesuiterna kallar ständigt detta dokument för ett 
”påvebrev” eller en ”påvlig skrivelse,” med titeln Dominus ac Redemptor, och det gör 
även jesuiten Thomas J. Campbell i sin The Jesuits: 1534-1921 (1921), liksom ex-jesuiten 
Andrew Steinmetz i sin History of the Jesuits (1848), liksom G. B. Nicolini i sin History of  
the Jesuits (1889). Dock finns ett mycket övertygande argument bland andra vederhäftiga 
Jesu sällskaps historiker, som fastställer att redskapet (fastän det först var ett ”påvebrev”) 
slutligen utfärdades som en ”bulla,” med titeln Dominus ac Redemptor Noster. Både den 
tyske historikern Theodor Griesinger i sin The Jesuits (1866, andra upplagan 1873, tredje 
upplagan 1903), och den amerikanske marinsekreteraren, Richard W. Thompson i sin The 
Footprints of the Jesuits (1894), tillsammans med den konverterade engelska ex-nunnan, M. 
F. Cusack i sin The Black Pope (1896), och den tyske historikern H. Böhmer i sin The 
Jesuits: An Historical Study (1928) är högst anmärkningsvärda. Men den briljante och 
modige ex-prästen som blev socialist och ateist, Joseph McCabe (vars serie om 19 
pamfletter med titeln The Black International förbjöds 1942 av ordens onde 33:e gradens 
frimurare och chef för FBI, J. Edgar Hoover, på grund av att dess budskap var ”splittrande 
och demoraliserande för krigsinsatsen,” som serien bevisar att jesuitutbildade påve Pius XII 
förde Hitler till makten i Nazityskland) avgör frågan med sina lärda, definitiva och 
övertygande ord hämtade från en av hans pamflett djärva betitlad, The Jesuits: Religious 
Rogues (1927). Vi läser sidorna 58 till 61: 

”Rom och Italien var nu fyllt med fördrivna jesuiter, och det restes en europeisk 
protest för att sällskapet skulle förbjudas. Vid denna tidpunkt dog deras vän påve 
Clemens XIII [förgiftades natten innan han skulle förbjuda sällskapet], och, trots 
jesuiternas rasande intriger, blev en franciskanmunk, kardinal Ganganelli, påve under 
namnet Clemens XIV. En volym skulle kunna skrivas om detta val och vad som 
följde. Man sa i Rom att påven satte en franciskansk tiggarmunk som ansvarig för sitt 
kök, eftersom han fruktade att jesuiterna skulle förgifta honom. Jag är övertygad om, 
efter att ha studerat båda sidor, att Ganganelli övertog påvedömet med ett öppet sinne 
i det jesuitiska ärendet, och att han på en gång började undersöka det. Spänningen, 
intrigerna, lögnerna och passionerna i Rom var extraordinära. Men 1773 kom påvens 
långa hemliga verksamhet till ett slut, och   bullan  ,   Dominus ac Redemptor Noster   
berättade för världen att sällskapet avskaffades ’för evigt’. Catholic Encyclopedia ger 
den sedvanliga katolska försäkran om att ’ingen skuld lades av påven på ordens 
härskare (det är inte en orden), eller dess nuvarande medlemmars villkor, eller deras 
undervisnings ortodoxi: ’en mycket djärv lögn. Bullan   är en lång lista över alla   
anklagelser mot jesuiterna. Dessa ges i allmänhet bara som anklagelser över vilka 
påven inte avger någon dom, men språket är ibland klart nog, som ett utdrag skall 
visa:
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’Vi har observerat med den bittraste sorg att dessa åtgärder, och andra som 
tillämpats (av tidigare påvar) efteråt, varken hade effekt eller styrka nog för att 
få ett slut på de oroligheter, anklagelser och klagomål som formulerats mot 
sällskapet, och att våra föregångare Urban VII [vars pontifikat bara varade tolv  
dagar!!!], Clemens IX, X, XI och XII, Alexander VII och VIII, Innocentius X, 
XI, XII och XIII, och Benedictus XIV, förgäves bemödade sig om att till kyrkan 
återställa det önskade lugnet med hjälp av olika lagar, antingen som rör 
sekulära frågor åt vilka sällskapet inte borde ägna sig, på missioner eller på annat 
håll; eller som rör allvarliga meningsskiljaktigheter och gräl som hårt  
provocerades fram av dess medlemmar, inte utan risk för förlust av själar, och 
den stora skandalen i nationerna, mot biskoparna, de religiösa ordnarna, åt 
fromhet vigda platser, och alla typer av samfund i Europa, Asien och Amerika; 
eller som rör tolkning och praxis av vissa på olika platser tolererade och tillåtna 
hedniska högtider, med undantag av dem som är godkända av den allmänneliga 
kyrkan; eller som rör användningen och tolkningen av dessa maximer som 
påvestolen rättvist har förbjudit som skandalösa och uppenbarligen skadliga för 
god moral; eller som rör andra frågor av stor betydelse och absolut 
nödvändighet för att bevara den kristna [romersk-katolska] religionens dogmers 
renhet och integritet ’ 

Att säga att denna text, som jag har översatt ordagrant från den   latinska bullan  , inte 
skyller på sällskapet, är att hoppas att ens läsare aldrig kommer att blicka på själva 
bullan. Den är ett klart stöd för de huvudsakliga anklagelser som riktades mot 
jesuiterna. . . . 

Påven . . . säger senare att kristna [romersk-katolska] monarker har tvingats av 
’uppviglingar’ och ’skandaler’ att utvisa jesuiterna och kräva sällskapets avskaffande. 
Slutligen, ’med insikt om att Jesu sällskap inte längre kan ge de rikliga resultat och 
avsevärda fördelar för vilka det skapades,’ lät påven genom den här   bullan  , ’förbjuda 
och avskaffa sällskapet för evigt.’ Och katolska författare i hela världen, i vetskap om 
att ingen katolsk lekman någonsin kommer att läsa   bullan  , upprepar i varje 
generation att påven inte stödde några anklagelser mot jesuiterna, utan ansåg det vara 
klokt att upplösa dem. 

På den enda typ av språk som man kunde förvänta sig av ett överhuvud för en kyrka 
som hade använt jesuiterna i tvåhundra år, stödde Clemens XIV varje anklagelse som 
jag har väckt mot dem i den här boken. De var en skam för kristenheten [papalismen] 
och avskaffades.” {21} [Kursivering tillagd] 

Jesuiterna – 1750-1773; 1978



374                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

Vid undertecknandet av bullan som förbjöd och upphävde orden tidigt på 
morgonen (halv två), rapporterades påve Clemens XIV ha sagt, 

”Förbudet har verkställts, jag ångrar det inte, sedan jag bara beslutat om det efter att 
ha undersökt och vägt allt, och eftersom jag tyckte att det var nödvändigt för kyrkan. 
Om det inte vore gjort, skulle jag göra det nu. Men DETTA FÖRBUD KOMMER 
ATT BLI MIN DÖD.” {22} [Kursivering tillagd] 

Vidare: 

”Vi kan mycket väl föreställa oss med vilken hemsk ansvarskänsla påven 
undertecknade detta dokument . . . och han hade endast två goda skäl för personlig 
rädsla. Han hade gjort och vågat vad ingen av hans föregångare skulle ha försökt; han 
kände till straffet och betalade för det . . . 

Undertecknandet skedde den 23 juli 1773. Den 27 september [i själva verket den 22,  
fjorton månader efter den dagen], 1774, dog han.” {23} [Kursivering tillagd] 

Faktum är att påven kände jesuiterna väl. Åtta månader senare förgiftades han sakta 
med det fruktade ”aquetta” eftersom det inte på en gång visar sig vara dödligt, men det 
enligt dosen, kan förutsägas på förhand vid vilken tidpunkt offret måste dö. ”Giftbägaren,” 
som fruktas så av ordens motståndare, skulle nu användas på nytt mot den lärde, kloke och 
modige påve Clemens XIV! 

Och hur förgiftades påven? 

”Därför blev alla vägar att närma sig påven noga bevakade, och den yttersta 
försiktighet användes för att hålla vakt mot möjligheten till förgiftning. Dessa var 
framgångsrika i ungefär åtta månader, när en bondkvinna övertalades att, med hjälp 
av en förklädnad, erhålla tillträde till Vatikanen, och erbjuda sig att ge påven ett fikon 
som giftet var dold i. Clemens XIV var mycket förtjust i denna frukt och åt upp den 
utan att tveka. Samma dag sågs de första symtomen på allvarlig sjukdom, och på 
dessa, följde snabbt våldsam inflammation i tarmarna. Han blev snart övertygad om 
att han var förgiftad, och sade: ’Tyvärr! Jag visste att de skulle förgifta mig, men jag 
har inte räkna med att dö på ett så långsamt och grymt sätt ’ Hans fruktansvärda 
lidanden fortsatte i flera månader, när han dog, ’det arma offret,’ sade Cormenin, ’för 
de usla jesuiterna [som biskop av Pistoia, Scipio di’ Ricci, jesuitgeneralen Riccis 
nevö och arvinge, helt höll med om.]’ ” {24} [Kursivering tillagd] 

Det råder ingen tvekan om att påve Clemens XIV, efter att ha fortlevt åtta långa 
månader, hade förgiftats, som framgår av hans obduktion. Om denna fruktansvärda scen ser 
vi: 
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”I hela Rom var den enhälliga åsikten att påven hade dött av gift, och också av det så 
kallade ’aquetta’ . . . eftersom det inte på en gång visar sig vara dödligt, men det 
enligt dosen, kan förutsägas på förhand vid vilken tidpunkt offret måste dö. Även om 
någon verkligen tvivlade på att giftet hade varit dödsorsaken, måste det tvivlet på en 
gång ha skingrats av likets utseende, när, dagen efter döden, den 23 september, 
balsameringsprocessen inleddes. Ansiktet uppvisade en blyaktig färg, medan läppar 
och naglar hade blivit helt svarta. Askfärgade band visade sig också under huden på 
armar, sidor, lår och fötter, och på andra delar av kroppen framträdde blå fläckar, som 
från koagulering av blodet. Kroppen öppnades för att ta bort tarmarna, som skedde 
med stora svårigheter, medan det hela gav intryck av att ha ätits upp av något som 
liknar cancer [som kastar ytterligare ljus över ordens Amerikanska läkarsällskap och 
dess inhemska kontroll av den internationella cancerkonspirationen]. De placerades 
omedelbart i ett särskilt väl tillslutet kärl, som lukten var högst motbjudande, medan 
undersökningen fortsattes. Dock hade inte en timme förflutit innan kärlet sprack med 
en högljudd explosion, och de gaser som kom från tarmarna avgav en så fruktansvärd 
stank att det var omöjligt att stanna kvar längre på avdelningen, och 
balsameringsprocessen måste avbrytas för den dagen. Dagen därpå, den 24:e, när de 
kom igen, konstaterades det att nedbrytningen hade framskridit så snabbt, som aldrig 
förekommer i vanliga fall, utan enbart vid förgiftning, ansiktet och händerna hade 
blivit helt svarta, medan huden var fylld av tjocka blåsor fyllda med en skadlig lymfa, 
och när dessa hade skurits upp eller tryckts sönder avgavs en lukt helt lik den som 
kom från tarmarna, och det var faktiskt nödvändigt att undvika att komma nära 
kroppen så mycket som möjligt. 

Men detta var fortfarande inte den minsta svårigheten i att utföra balsameringen, som 
huden hade lossnat från nästan hela kroppen på den avlidne, som i fallet med ett 
ruttet kadaver. Faktum är att naglarna lossnade, och håret låg kvar på kuddarna på 
vilka huvudet vilade. Under sådana omständigheter var ju balsamering helt utesluten, 
och det blev nödvändigt att skynda att placera kroppen snabbt i en kista innan 
lemmarna blev helt åtskilda, och det romerska folket måste, för den här gången, avstå 
från spektaklet med utställningen av ett påvligt lik i fulla påvliga kläder. . . . Frågan 
var vem som hade förgiftat honom? Folket i Rom gav snabbt ett svar, och ropade 
med en mun, ’Detta har jesuiterna gjort.’ . . . Jesu orden hade begått en hämndaktion; 
och att det inte stred mot deras moral att en sådan handling kunde utföras med hjälp 
av gift eller dolk . . .” {25} [Kursivering tillagd] 

Jesuiterna – 1750-1773; 1978



376                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

I detta, instämmer protestantiske Richard W. Thompson: 

”. . . att det inte var kriminellt utan snarare en riktig tjänst åt Gud, att mörda deras 
fiender.” {26} 

Dessutom, instämmer Edward W. Grinfield, i sin History of the Jesuits: 

”Det kan inte finnas starkare indicier för att Ganganelli föll offer för ilskan och 
avskyn från den orden han hade förbjudit.” {27} 

För den berömde tyske jesuiten och ”moraliske teologen,” Martin Becan, hade förklarat i 
sin upprörande Opusculum Theologicum på sidan 130 om kungamord: 

”Att alla undersåtar kan mörda sin furste när han har övertagit makten på tronen som 
en inkräktare . . . i alla nationer, kommer det att märkas, att de kommer att hedras 
till det yttersta, de som offrar liknande tyranner. Det är dock ändå nödvändigt att han 
skall vara en inkräktare, för med en rimlig rätt, kommer hans död inte att vara 
laglig. Det är tillåtet för en nation . . . att alltid avsätta en legitim furste, när han 
uppträder som en tyrann [en som inte underordnar sig jesuiternas styre].” {28} 

[Kursivering tillagd] 

Över två hundra år senare, skulle jesuiterna, med användning av sina 33:e gradens 
och shriner frimurare, förgifta en annan påve som hade blivit deras fiende som en inkräktare 
och en tyrann. Efter bara trettiotre (frimureriska) dagar i ämbetet låg påve Johannes Paulus 
I död i sitt sovrum. Påvens död var, enligt vissa, resultatet av en pålitlig vän som gick in på 
hans rum och, när han stod i närheten under en vänskaplig konversation, under påvens näsa 
krossade en tvåkammars kapsel som släppte ut dödlig luftburen cyanid. Med orden från en 
promemoria från en av den amerikanska arméns medicinska mottagningar i Washington, 
D.C., fann man den påvlige caesaren sittande i en stol med en min av storögd skräck. Avro 
Manhattan ger oss en liknande beskrivning: 

”Påvens läppar var dragna bakåt och uppåt, hans tandkött blottat, vilket gav honom 
en högst fruktansvärd grimas. Men sedan, vad som förskräckte henne [nunnan] ännu 
mer, var, att båda hans ögon verkade vara på väg att tränga ut ur sina hålor . . . 
kardinal Villot . . . meddelade med största likgiltighet, att ja, påven var verkligen 
död.” {29} 

Och varför? 

”. . . Johannes Paulus [I], hade sagt att han nästa morgon personligen för fader 
Arrupe, jesuitgeneralen, skulle läsa en handling som han hade skrivit själv. Även om 
han inte avslöjade dess natur, gissade hans kompanjoner, att det hade något att göra 
med [kommunistisk] liberalteologi . . . jesuiterna, bakom hela liberalteologins rörelse, 
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stödde, allt mer öppet, kommunistiska gerillor. Några av dessa rörelser leddes till och 
med av jesuitiska präster . . . Fader Arrupe, deras general, som hade varit i kontakt 
med Moskva [under jesuitisk kontroll sedan inledningen av bolsjevikiska 
revolutionen 1917], hade blivit en styrande påve [den kuslige ”svart påven”] själv, 
med en egen privat armé. . . . Påve Johannes Paulus [I] blev orolig över hela 
problemet . . . Den nye påven, beslutade att börja ta itu med fader Arrupe. Kanske 
med fader Arrupes uppsägning.” {30} [Kursivering tillagd] 

Och två nyckelaktörer i mordet på påve Johannes Paulus I var Jean kardinal Villot, den 
påvlige utrikesministern (som president Kennedys Dean Rusk), och Vatikanbankens biskop 
Paul Marcinkus. Båda dessa män var frimurare. Vi läser med förvåning och yttersta 
misstro: 

”Nu, tillsammans med toppolitiker, journalister, experter, och andra som behövde 
veta först, läste påven om vad L’Osservatore Politics OP kallade ’den stora 
vatikanska logen.’ Artikeln uppgav namn på 121 personer som påstods vara 
medlemmar i frimureriska loger . . . Om informationen var giltig, då betydde det att 
Luciano [påve Johannes Paulus I] var nästan omgiven av murare . . . 
Utrikesministern, kardinal Villot, frimureriskt namn Jeanni . . . Vatikanbankens . . . 
biskop Paul Marcinkus. Den förbryllade påven läste en lista som verkade som ett 
Vem är vem i Vatikanstaten.” {31} [Kursivering tillagd] 

På grund av sina höga maktpositioner i Vatikanstaten och som medlemmar i P2:s 
frimurarloge, var Jean kardinal Villot och biskop Paul Marcinkus (som också var en 
kriminell pengatvättare åt påvens italienska maffia och CIA och som bodde i Sun City, 
Arizona, fram till sin plötsliga död i februari, 2006) lydiga verktyg för Pedro Arrupe, 
jesuitgeneralen. Käre sanningssökare, förutom påvar, hade jesuitgeneralen med användning 
av sina många soldater fängslat eller dödat tjogtals med liberala präster inom den romerska 
hierarkin och prästerskapet som vågat stå emot hans envälde. Denna politik förankrade 
ytterligare hans ”ofelbare” påvlige romerske caesars och hans ultramontana, fascistiska 
diktatorers makt. Vi läser: 

”. . . Hitlers regim internerade i början katolska präster i koncentrationsläger på grund 
av att de vägrat att lyda hans diktat . . . Den katolska kyrkans förföljelse i Tyskland 
har riktats enbart mot de delar som inte helt underordnade sig den ständigt ökande 
centraliseringen av myndigheten inom kyrka och stat [som beskrivs i påve Pius IX:s 
Förteckning över irrläror och hans tilldelade ofelbarhet 1870]. För detta ändamål 
hjälpte Vatikanen utplåna [ledde utplånandet av] de katolska populära partierna både 
i Italien och Tyskland och centraliserade alla politiska frågor i Rom. Detta 
säkerställde [de frimureriska] diktatorernas frihet från 
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folklig inblandning från katolikernas sida [via konkordaten med Hitler och 
Mussolini]; det upprättade en mer komplett diktatorisk regim inom den katolska 
kyrkan själv; det gjorde det möjligt för Vatikanen att ingå hemliga konkordat [som 
konkordatet med Lenin och Stalin som förhandlades fram av Georgetown-jesuit 
Edmund Walsh med stöd av president Herbert Hoovers hjälpsändningar 1922] 
med fascistiska länder som redan fanns, och med demokratiska länder, som Spanien, 
Frankrike, Belgien [vilket, under ordens kung Leopold II som inbjudit jesuiterna till  
Kongo, mördade tio miljoner svarta kongoleser], och Portugal, efter krossandet av 
deras demokratiska regeringar genom revolution och blixtkrig. 

Slutligen lämnade det vägen öppen för fullständig harmoni och enighet mellan 
nazist-fascism och jesuitisk katolicism . . . [Detta är exakt samma scenario som 
kommer att följas inom det amerikanska riket under dess kommande vita,  
”nyhögers,” fascistiska republikanska militärdiktatur under ledning av någon som 
den jesuitutbildade riddaren av Malta, Patrick J. Buchanan, eller den 
centraliserande, ”nyfederalistiske” romersk-katolske och anti-judiske, stororientens  
frimurare, Lyndon H. LaRouche, d.y., som har kommit till makten genom såväl  
katoliker och protestanter, som kommer att bli rasande över den förrädiska politik  
som förts av tidigare presidenter – som president George W. Bushs omfattande 
naturalisering av illegala invandrare, vilka oftast är romanska, orientaliska och 
svarta, som ytterligare gör Amerika till en romersk-katolsk färgad nation. Jesuiterna,  
som rådger och leder sina amerikanska nazistiska fascister, kommer att använda 
inhemska koncentrationsläger för att mörda ”liberala” romersk-katolska präster  
som gör motstånd mot tyranni, precis som de gjorde i Hitlers Nazityskland. Denna 
krigslist kommer dessutom att skapa illusionen av att ordens amerikanske tyrann är  
mot påven och hans hierarki – till glädje för den svarte påven!] 

Med den liberala katolicismens tillintetgörelse och de liberala protestantiska ledarnas 
fängslande, var den vatikanska absolutismen segerrik. Något som i högsta grad 
tillfredsställde den jesuitiska katolska fraktionen var protestantismens upplösning i 
Tyskland [med hjälp av jesuitgeneralen Ledochowskis storinkvisitor, den 
jesuitutbildade krypto-romersk-katolske Joseph Djugashvili (”Sonen av stål”)  
Stalin (”Mannen av stål ”), och hans Röda armé under ledning av den svarte påvens 
GRU/NKVD som i hemlighet arbetade tillsammans med den svarte påvens nazistiska 
SS genom personer som SS-generaler Martin Bormann och ”Gestapo” Heinrich 
Müller].” {32} [Kursivering tillagd] 

Om jesuiterna, i att mörda sina fiender, skulle döda påvar, kardinaler, biskopar och 
präster, skulle de inte döda en romersk-katolsk amerikansk president om de trodde att det 
var viktigt för uppfyllandet av deras imperialistiska planer, medan de tvingade sitt onda 
tridentinska möte på oss förtroendefulla och naiva amerikaner? 

Ja det skulle de, och de gjorde det den 22 november 1963. 
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Anti-jesuitiske Clemens XIV, 1769-1774 # 102 
Efter en fyraårig undersökning och under påtryckningar av Europas romersk-
katolska monarker, förbjöd denne modige påve Jesu sällskap med en bulla den 21 juli 
1773. Han visste att den enorma MAKT han gjorde motstånd mot och att 
undertecknandet av bullan skulle bli hans dödsdom. Fjorton månader senare han låg 
död efter att ha förgiftats av dessa mordets mästare, som italienarna förklarade 
påvens död för att vara ett verk av jesuiterna i lydnad till deras gud som de anser vara 
Jesus Kristus i köttet, den svarte påven. Fram till denna dag har ingen dödlig man som 
innehaft ämbetet i Satans heliga påvedöme någonsin åter vågat förbjuda Jesu kompani, 
som påvens varje ord, tendens och åtgärd noga övervakas av jesuitgeneralens kuria 
som har uppsikt över honom. För ”den suveräne påvens” ämbete är verkligen härdat 
med jesuitiska/frimureriska kungamord. 
The Jesuit Enigma, E. Boyd Barrett, (New York: Boni and Liveright, 1927). 
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Anti-jesuitiske, anti-frimureriske påve Johannes Paulus I, 1978 # 103 

Den svarte påvens P2-frimurare, Jean kardinal Villot, 1978 # 104 
Efter att ha innehaft Petri stol endast trettiotre dagar, förgiftades denne modige och 
oförskräckte påvlige caesar av jesuiternas P2-frimureriska agenter, av vilka en var 
utrikesminister Jean kardinal Villot. Sedan han hittats död en morgon av en nunna, 
genomfördes aldrig någon obduktion och ingen officiell dödsattest har någonsin 
utfärdats. Hans ödesdigra misstag var att försöka formellt befria Pedro Arrupe från 
hans befäl som ordensgeneral för Jesu sällskap. Han borde ha lärt sig sin läxa av 
Clemens XIV, som båda fick ”giftbägaren.” 
In God’s Name, David A. Yallop, (New York: Bantam Books, 1984). 
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Frimureriske P2-riddare av Malta Licio Gelli (1919-närvarande tid), 1981 # 105 
Sekundär vatikansk lönnmördare av påve Johannes Paulus I 

Det är med undran vi granskar en av den svarte påvens mest hängivna tjänares 
förflutna kriminella skamliga handlingar som begåtts av denne högst lydige son av 
djävulen, som liksom sin andlige fader är en tjuv och en massmördare. Som 
stormästare för den hemlighetsfulla 2 400-medlemmar starka frimurarlogen P2 som 
finansieras av CIA till ett belopp av 10 miljoner US-dollar i månaden, var Gelli en 
agent för både CIA och KGB och en viktig aktör i ordens internationella 
narkotikahandel, internationella underrättelsesamfund och internationella 
bankkartell. Han hade varit: en fascistisk anhängare av Mussolini; en varm vän till ex-
nazist SD ”Slaktaren från Lyon,” Klaus Barbie; den osynliga handen bakom SMOM 
Juan Perón, Argentinas diktator som skyddade hundratals nazister efter andra 
världskriget; bakom mordet på hundratals patriotiska nationalister, öst och väst, i 
krossandet av den nationella suveräniteten i den nya världsordningens intresse, en 
nära vän till påvedömets frimureriske libyske diktator Muammar al-Qaddafi, vilket 
styrker att påvliga riddare i själva verket är den verkliga makten bakom den svarte 
påvens frimureriska islamiska internationella terroristnätverk; hedersgästen vid 1981 
års installation av president Ronald Reagan; en hemlig agent i Org. Gehlen, och 
förbindelselänken mellan CIA och Vatikanen via hans frimureriska P2-loge. Gelli var 
förbunden med SMOM general Alexander Haig, d.y., då president Nixons stabschef, 
och nationelle säkerhetsrådgivare Henry Kissinger. Gelli hade också starka band till 
påvens internationella sicilianska maffia och hopade en förmögenhet i både 
värdepapper och guld. Bakom en rad bombattentat, mord och stora stölder är Gelli, 
nu dömd, i husarrest i sin villa i Toscana. 
In God’s Name, David A. Yallop, (New York: Bantam Books, 1984). 
www.conspiracyarchive.com/NWO/project_paperclip.htm
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Primära   vatikanska lönnmördare   av påve Johannes Paulus I  : 
Den vite påven  , Johannes Paulus II;   den svarte påven   Pedro Arrupe, 1980   # 106

Jesuitgeneralens skenbara underkastelse under påven stämmer överens med kanonisk 
rätt, men är i själva verket raka motsatsen. Faktum är att ”svart är vitt och vitt är 
svart.” Med kompaniets frimureriska grepp om påvedömet, kommer ingen påve 
någonsin att tillåtas utöva sin suveränitet utan både godkännande och tillsyn av sin 
jesuitiske biktfader och rådgivare. ”Jesuitstaten” inom påvens ”Vatikanstat” håller 
påven undergiven jesuitgeneralens nuvarande och framtida politik som 
rekommenderas av hans assistenter. Påve Johannes Paulus I blev lurad att tro att han 
kunde underordna orden sig själv och uppdaga dess onda vatikanska bankskandal. 
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995). 
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Papalism och frimureri – identiska babyloniska system # 107 

The Master’s Carpet: Or, Masonry and Baal-Worship Identical, Edmond Ronayne, (Chicago: T. B. Arnold,1887).
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PAUS II 

Jesuiterna   – 1773-1814   

Jesuitisk makt under sällskapets förbud och upphävande 
Från påve Clemens XIV till påve Pius VII 

”Aldrig tidigare under världshistorens lopp hade ett sådant sällskap uppträtt. Den 
gamla romerska senaten själv införde inte system för världsdominans med större 
säkerhet till framgång.” {1} 

Friedrich von Hardenberg, 1800 
Alias ”Novalis” 
Protestantisk tysk filosof 

”Även i England, blev jesuiterna aldrig så väl behandlade, eller kanske så välmående, 
som under sitt rättsliga förbud.” {2} 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
   Landsflyktig till England 
History of the Jesuits 

Vi tar en paus för en stunds eftertanke, käre sanningssökare. Du är klar med första 
sektionen av jesuitisk historia som den hänför sig till Kennedymordet. Det är absolut 
nödvändigt att du känner till det förflutnas censurerade historia för att du skall kunna förstå 
nutiden. Det återstår nu tre sektioner. Var vid gott mod, var inte rädd, ha tålamod och stå 
fast, som en bra soldat skulle göra när han befinner sig under känslomässig attack av denna 
garvade och allestädes närvarande fiende vars gud är ”den här tidsålderns gud.” 

Med en förståelse för ordens första tvåhundratrettiotre års existens, känner du nu till 
den europeiska historiens verkliga lopp. Dessa frågor är svarta och vita, utan några 
gråskalor. Det var den rättfärdiga protestantiska kalvinska reformationen kontra den 
katolska jesuitiska motreformationen; Bibelns gammal- och nytestamentliga läror som de 
predikades av Luther och Calvin kontra det onda tridentinska mötets läror som de 
försvarades av Ignatius Loyolas söner. Det fanns en modig, irländsk katolsk präst som 
vidtog rättsliga åtgärder i Rom på uppdrag av amerikanska biskopar och präster på 1920-
talet mot jesuiterna. Efter sin konvertering till AV1611:s reformationsbibels sanne 
uppståndne Krustus, blev han en evangelist som bedrev missionsarbete bland New Yorks 
romersk-katoliker under 1940-talet. Den lysande och älskade Leo Lehmann skriver om den 
nazistiska eran: 
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”Utrymmet tillåter bara en mycket kort sammanfattning av den jesuitiska 
katolicismens motreformatoriska verksamhet som ledde till nazist-fascismens 
uppgång och nutida framgång mot den protestantiska reformationens liberaliserande 
effekter. Trettioåriga kriget, hertigen av Alva i Nederländernas mordiska 
regeringstid, Bartolomeimassakern och det blodiga försöket till katolskt 
återupprättande i England, är synliga, och skrämmande exempel på jesuitordens anti-
protestantiska verksamheter i det förflutna.” {3} [Kursivering tillagd] 

Förutom det tridentinska mötet, förklarade Peter Dens Theologia, som den lärdes 
ut till de irländska prästerna 1826 vid ett romersk-katolskt seminarium i Maynooth, Irland: 

”Förslag. 1. Protestanter är kättare, och är som sådana värre än judar och 
hedningar. 

Förslag. 2. Att de genom dopet, och genom blodet, står under den romersk-
katolska kyrkans inflytande. 

Förslag. 3. Att kättare (protestanter) är den romersk-katolska kyrkans 
undersåtar. 

Förslag. 4. Så långt ifrån att tillåta att protestanter tolereras, är det kyrkans 
plikt att utrota deras religiösa riter. 

Förslag. 5. Att det är den romersk-katolska kyrkan plikt att tvinga kättare, 
genom kroppslig bestraffning, att underordna sig hennes tro. 

Förslag. 6. Att de straff som påbjuds av den romersk-katolska kyrkan, är 
konfiskering av egendom, exil, fängelse och död.” {4} [Kursivering tillagd] 

Och vilket vansinnigt ändamål tjänade dessa obibliska, tyranniska och kätterska 
doktriner? 1550 tillkännagav påve Julius III sitt anspråk på allmän världslig (politisk) 
makt i form av ett nytt mynt han utgav, och vars motto löd: 

”Nationen och riket som inte vill tjäna mig skall förfaras!” {5} 

Detta påstående av den påvlige caesaren var och är en förvanskning av ett ställe i den 
Heliga skrift som hänvisar till Israels nation under Messias’ styre under hans framtida 
allmänna regeringstid, sedan han upprättat det åt kung David utlovade kungariket. Påvens 
påstående är ett bevis på hans otäcka och onda doktrin som kallas ”ersättningsteologi,” 
nämligen att den icke-judiske påven och hans hedniska, romersk-katolska kyrka har ersatt 
den hebreiske/judiske Herren Jesus Kristus och hans hebreiska nation Israel. Vi läser om 
Messias kommande rike på jorden med Israel som skall bli alla nationers överhuvud: 
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”Främlingar skall bygga upp dina murar, och deras kungar 
skall betjäna dig [Israel]. Ty jag slog dig i min vrede [Israel], 

men i min nåd förbarmar jag mig över dig [Israel] . . . 
Ty det hednafolk eller rike som inte vill tjäna dig [Israel] skall 

förgås. Ja, sådana hednafolk skall i grund förgöras.” 
– Jesaja 60:10, 12

Käre sanningssökare, eftersom du nu förstår vår första sektion av jesuitisk historia, 
har du nu möjlighet att förstå vår andra sektion av jesuitisk historia. Den börjar med ordens 
formella förbud och upphävande av Clemens XIV 1773 och slutar med dess formella 
återupprättande av Pius VII 1814 – sammanlagt fyrtioett år. 

Dessa fyrtioett år var absolut gyllene för Jesu sällskap. För Loyolas söner straffade 
alla sina fiender inklusive dominikanprästerna, fulländade det inre arbetet mellan sig själva 
och högrankat frimureri, skapade en allians mellan huset Rothschild i upprättandet av 
illuminaterna, straffade och sedan absorberade malteserriddarna precis som den 
absorberande ”Borg” i Star Trek. De använde den ortodoxa Katarina II ”den stora” av 
Ryssland och den lutherske Fredrik II ”den store” av Preussen för att erövra och dela 
Polen, vilket gjorde påvens bulla som förbjöd och upphävde orden verkningslös i det 
romersk-katolska landet. Fredrik den store befallde allt detta, som översatts av Thomas J. 
Campbell, J.S.: 

”Vi, Frederick genom Guds nåd, kung av Preussen, till alla och envar av våra 
undersåtar, låter hälsa: 

Som ni redan har meddelats att ni inte tillåts att vidarebefordra några av påvens 
bullor eller påvebrev, utan vårt gillande av desamma, tvivlar vi inte inte på att ni 
kommer att foga er efter denna allmänna order, i fall   påvens brev   [i själva verket en 
bulla] som förbjuder Jesu sällskap anländer till någon avdelning inom ert 
rättskipningsområde. Trots detta har vi ansett det nödvändigt att påminna er om detta, 
och som, daterat i Berlin, den sjätte i denna månad vi har beslutat, av skäl som 
förestavats oss, att detta avskaffande av sällskapet som nyligen ägt rum inte skall 
offentliggöras i våra stater, ålägger vi er älskvärt att ni vidtar alla nödvändiga 
åtgärder i ert distrikt för att förbjuda den nämnda   bullan   från påven  ; för vars ändamål 
ni, i vårt namn, så snart ni får detta meddelande, skall utfärda en uttrycklig order, vid 
vite av stränga straff, för alla den romersk-katolska religionens präster 
hemmahörande i ert territorium att inte offentliggöra nämnda   bulla   som upplöser   
Jesu sällskap. Ni uppmanas att noga se till att utföra denna order, och att informera 
oss omedelbart vid varje hög utländsk prästs strävan att införa några   bullor   av detta   
slag i vårt rike i smyg.” {6} [Kursivering tillagd] 
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Under skydd av kontinentens mäktigaste frimureriska myndighet och skapare av 33:e 
gradens högsta råd, orsakade orden den franska revolutionen, som de halshögg en 
bourbonsk katolsk kung, Ludvig XVI, och en habsburgsk katolsk drottning, Marie 
Antoinette, som vedergällning för att ha blivit utvisade från Frankrike av kung Ludvig XV 
och från Österrike av ärkehertiginnan Maria Theresa. Med frimuraren Napoleon drev de 
bort bourbonerna från deras tron i Spanien och Braganzas från deras tron i Portugal. De 
försökte även att ta Kanaans land (inte papistiska ”Palestina”) och därmed Jerusalem från 
muslimerna, liksom påvens korsfarare gjorde, under ledning av den mörka tidens onda 
tempelherrar. 

Kända som ”Sions gemenskap” i Frankrike, använde Loyolas söner sina 
Napoleonkrig i Mellanöstern för att försöka säkra Jerusalem, med den lögnaktige 
Napoleons ord, ”åt judarna.” Enligt Loyolas gamla dröm och strävan, försökte sällskapet, i 
”judarnas” namn, vilken ras de hatar och fortsätter att hata än i dag, att förstöra de två 
muslimska moskéerna på Jerusalems urgamla Tempelberg. Därefter ville det bygga ett 
frimureriskt salomoniskt tempel ”åt judarna,” men med den hemlig agendan att fast beslutna 
förvandla ”templet åt Gud” till ett luciferisk-satanisk-egyptiskt tempel åt SET. Denna 
betydelsefulla förändring skulle förverkligas genom en framtida och slutlig jesuitpåve som 
blivit Antikrist, dödligt sårad av svärdet, uppstånden från de döda, som Djävulen tagit sin 
boning i och orsakar de mosaiska offren och bloten att upphöra via sin personliga närvaro 
därinne. Denna slutliga fulländning av Djävulens ”laglöshetens hemlighet,” för vars 
ändamål jesuitorden skapades, och för vars ändamål dess äldste har ansträngt varje nerv, är 
ingen mindre än – 

”förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om, 
stå på helig plats.” 

– Matteus 24:15 

Ändå, var milisens viktigaste segrar både religiösa och politiska. Jesuiterna 
penetrerade djupt den rysk-ortodoxa kyrkan och den tyska lutherska kyrkan, tillsammans 
med sitt universit i Tübingen, som de tillskrev sin judehatande propaganda Martin 
Luthers verk! Politiskt, tog de kontroll över engelska kronan och Bank of England. Av 
denna anledning skulle England, med shriner frimurare viscount Palmerston, aldrig gå i 
krig med jesuitkontrollerade Frankrike igen; det skulle bedriva påvens opiumkrig mot Kinas 
folk (precis som kompaniet, med dess CIA och maffiakommission, för närvarande bedriver 
en omfattande narkotikahandel mot det amerikanska rikets ”kätterska och liberala” folk) 
styrd av ordens fiende – Manchudynastin – och skulle vägra att hjälpa de italienska 
patrioterna i deras strid med påvens arméer under 1848 års italienska revolution. Jesuiterna 
erövrade också det stora vatikanska riket, inklusive dess kyrkas jordegendomar i hela 
världen, och av denna anledning skulle den påvlige caesaren, som bekläder Satans heliga 
ämbete i påvedömet, aldrig mer förbjuda Jesu sällskap, någonsin! 

Jesuiterna – 1773-1814



388                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

Frimurare Choiseul; kung Ludvigs försteminister XV, 1764 # 108 
Det var under den första stora frimureriska schismen (1753) som orden fördrevs ur 
Portugal, Frankrike och Spanien genom frimurarna Pombal, Choiseul och Aranda. 
Som han föredrog lojalitet mot sin kung framför förräderi mot den av jesuiterna 
upprätthållna påvens världsliga makt, utvisade Duc de Choiseul orden från Frankrike, 
inklusive alla juridiska innehav i den Nya världen. För att bevara sina egendomar och 
sin enorma rikedom i Amerika, arrangerade kompaniet Louisianaköpet mellan 
Thomas Jefferson och Napoleon I. Under tiden skulle de nordamerikanska staterna 
fortsätta att fungera som en tillflyktsort för kristna protestanter. Genom att skilja 
frimureri från jesuitism under en tid, gav HERREN sitt folk en respit. 
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995). 

Jesuiterna – 1773-1814



PAUS II                                                                                                                   389

Den svarte påven  , Lorenzo Ricci   # 109 
Artonde ordensgeneral för   Jesu sällskap  , 1758-1775   

Under ordens förbud från 1773 till 1814 av Clemens XIV, skapade general Ricci 
illuminatorden med sin soldat, Adam Weishaupt, som förenade huset Rothschild och 
stororientens frimureri med Jesu sällskap. Även om Ricci skulle dö som fånge i Roms 
slott S:t Angelo, skulle hans sataniska övergripande hämndplan mot Europas 
monarker och kriget mot påvedömets heliga romerska rike krönas med framgång. 
Weishaupt, den moderna kommunismens fader, som använde sina jesuitstödda 
jakobiner för att genomföra den skrämmande franska revolutionen framkallad av 
hans frimureriska encyclopedister, Voltaire och Diderot. Flera år senare genomförde 
jesuitgeneral Ledochowski, med sina bolsjeviker, uppmuntrade av hans frimureriska 
kommunister, Marx och Engels, den ryska revolutionen 1917, som var identisk med 
1789 års omvälvning. Vad många moderna författare av i dag beskriver som 
”illuminaterna” är i själva verket och i praktiken, ett annat namn för det allestädes 
närvarande Jesu kompani under den genomgripande ledningen av dess herre som styr 
Washington, D.C., London, Paris, Berlin, Moskva, Peking, Jerusalem, Mecka och 
Vatikanen, den svarte påven. 
History of the Jesuits: Their Origin, Progress, Doctrines, and Designs, G. B. Nicolini, (London: Henry G. Bohn, 
1889) ss. 356, 357. 
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SEKTION II – 1773-1814 

Jesuiterna, 
– under deras förbud och upphävande – 

i syfte att krossa den   protestantiska reformationen   och   
återställa den mörka tiden där ”den vite påven” utövar sin 

världsliga makt som världens allmänne monark, 

grundade illuminaterna i allians med stororientens, 33:e gradens, shriner frimureri, och 
sedan, som Napoleon Bonapartes hemliga rådgivare, straffade påvedömet, 
dominikanprästerna, malteserriddarna, Europas romersk-katolska monarker, Tysklands 
protestantiska folk, och Rysslands ortodoxa folk; dessutom krossade de påvens heliga 
romerska rike, avslöjade kränkningarna begångna av dominikanernas 
inkvisitionsdomstol, och frigav den semitiskt hebreiska/judiska rasen (vilket ytterligare 
ödmjukade Europas anti-judiska romersk-katolska regenter), i syfte att förmå påve Pius VII 
att återuppliva sin allestädes närvarande obsidianorden – Jesu sällskap – 1814, efter dess 
förbud och upphävande av den modige påve Clemens XIV, vars bulla tillämpades i alla 
romersk-katolska nationer från 1773 till 1814. Med jesuitorden nu rättsligt återställd, skulle 
den svarte påven fortsätta att förstora upp den demonbesatte påve Innocentius III:s Fjärde 
Laterankoncilium (1215 AD). En av dess dödsdomar lyder så här: 

”Vi exkommunicerar och bannlyser varje kätteri som höjer sig mot den heliga, 
ortodoxa och katolska tron, och fördömer alla kättare, oberoende av hur de kan 
vara kända, för även om deras ansikten skiljer sig åt, är de bundna samman 
genom sina svansar. Sådana som fördöms skall levereras till den befintliga 
sekulära makten, för vederbörligt straff. . . . Sekulära makter på alla nivåer och 
grader skall varnas, förmås, och, vid behov, tvingas genom kyrklig kritik, att 
svära att de kommer att anstränga sig till det yttersta för att försvara tron, och 
utrota alla kättare som utpekas av kyrkan, som kan finnas i deras områden. . . . 
om någon världslig härskare . . . försummar att rensa sitt område på kätterskt 
sedefördärv, . . . skall provinsens biskopar förenas i att bannlysa honom. . . . den 
högste påven . . . kommer att ge området till katoliker . . . under villkor att 
kättarna utrotas och detta område bevaras i tron.” {1} 
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Kapitel 15 

Jesuiterna   – 1773   

Skyddas av frimurare Fredrik II ”den store” av lutherska Preussen 
Skyddas av Katarina II ”den stora” av ortodoxa Ryssland 
Skyddas av George III av anglikanska Storbritannien 

”Det är tillåtet att genom förräderi döda en som är förklarad fredlös [fördömd]. . 
. . Det är också tillåtet att ta livet av dem som skadar oss i uppskattningen av 
furstar, och betydande personer.” {1} [Kursivering tillagd] 

Antonio Escobar, 1659 
Spansk jesuit 
Moral Theology

”Allt detta leder till att fader-generalen fruktas av påven och furstarna . . . En furste 
som inte är deras vän kommer förr eller senare att uppleva deras hämnd.” {2} 

Luigi Desanctis, 1852 
Officiell censor vid inkvisitionen
Popery, Puseyism and Jesuitism 

Jesu sällskap var nu, formellt och för evigt, upplöst genom Clemens XIV:s år 1773 
utfärdade bulla som förbjöd och upphävde orden. Det kostade påven livet men räddade 
Djävulens vatikanska rike från ett krig med Europas rasande romersk-katolska monarker. 
Bullan var effektiv i länder där den romersk-katolska kyrkan och den civila staten var 
förenade. I länder där en annan religiös institution var förenad med staten, skulle bullan inte 
verkställas. Så var fallet med Preussen och Ryssland. ”Moder Ryssland” styrdes av en 
absolut monarki, under ledning av Romanovs. Romanovdynastin var den rättsliga 
beskyddaren av den ryska öst-ortodoxa kyrkan, som inbegrep den ortodoxa ”påven” som 
kallades ”patriarken.” Kyrka och stat var förenade, som de var i hela Europa, såväl 
protestantiska och romersk-katolska. (Det enda undantaget från denna regel i historien 
skulle bli skapandet av dessa Förenta protestantiska stater blandade med den anti-jesuitiska, 
baptist-kalvinska första ändringen.) Sedan Clemens XIV:s bulla som förbjöd orden inte 
skulle verkställas i Ryssland, sökte och erhöll jesuiterna inträde och skydd där. Trots att 
Peter den store hade utvisat jesuiterna under sin regeringstid 1723, släppte Katarina den 
stora (som 1762, med sin älskare, Grigorij Grigoryevich Orlov, hade mördat sin man, tsar 
Peter III) villigt in dem på nytt 1773. Detta själviska drag skulle visa sig vara slutet för 
Romanovdynastin inom enhundrafyrtiofem år. 
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Katarina trodde att orden skulle skydda hennes tron eftersom hon hade mördat sin 
man för att erhålla den. Hon var tyska och lutheran, samt en ”hora” enligt hennes son, tsar 
Paul I; men som kejsarinna av Ryssland var hon den ortodoxa kyrkans beskyddare. Föga 
visste hon om ordens hemliga avsikter som den djupt penetrerade det ortodoxa prästerskapet 
och erhöll sådan politisk makt att tsar Alexander I skulle utvisa den efter kongressen i 
Wien, 1820. 

Vi måste komma ihåg att påven, med befäl över den västra romersk-katolska kyrkans 
rike med säte i Rom, var rival till patriarken med befäl över den östra ortodoxa kyrkans 
rike med säte i Konstantinopel (det andra Rom) och ortodoxa Moskva (det tredje Rom). 
Påvarnas politik under den mörka tiden, sedan den religiösa uppdelningen mellan öst och 
väst under ledning av Michael Cerularius 1054, var att erövra dessa två stora ortodoxa 
religiöst mäktiga städer och återställa påvens världsliga tyranni, och centralisera all andlig 
och världslig makt hos påven i Rom. Under demonpåven Innocentius III:s regeringstid, 
inleddes det fjärde korståget som resulterade i plundringen av ortodoxa Konstantinopel 
1204. 1453 erövrades och plundrades staden av de i hemlighet av Rom finansierade 
muslimska turkarna, som förvandlade den berömda ortodoxa kyrkans katedral, ”Hagia 
Sofia,” till det som i dag är ”St. Sophias moské,” och undanröjde därigenom en av påvens 
största synliga rivaler. I mitten av artonhundratalet, skulle jesuiterna, via stororientens, 
islamiska-shriner frimureri, ha fullständig kontroll över islam. Turkiet, senare understött av 
jesuitkontrollerade regenter, protestantiska drottning Viktoria och romersk-katolske 
Napoleon III, antände ordens krig mot Alexander II:s anti-jesuitiska ortodoxa Ryssland, 
det så kallade Krimkriget 1853/56. Det var tydligt: ”det tredje Rom” var nu under påvlig 
attack. 1904 använde kompaniet sin japanske kejsar Meiji för att lansera rysk-japanska 
kriget via en smygattack, som delvis krossade tsarens av amerikanske John Paul Jones 
byggda flotta. (Kunde det ha varit Guds dom för den ryska blockaden av amerikanska 
sydstatshamnar under kriget mellan staterna, som skar av viktiga läkemedel, i strid mot 
krigslagen, och därmed hade för avsikt att göra alla sår dödliga?) Ortodoxa Moskva föll 
1917 och kyrkans anti-påvliga ledare rensades ut av de så mordiska 
jakobinerna/bolsjevikerna. Därmed var Moskva, som Konstantinopel, genom påvens 
kommunistiska och islamska religioner, nu helt i händerna på Loyolas söner. Ändå kunde 
”det tredje Roms” fall mycket väl ha försenats om inte den onda Katarina II ”den stora” 
på nytt släppt in sällskapet i Ryssland, vilket tillhandahöll den jesuitiska konspirationens 
drivkraft inom den ortodoxa kyrkan för att i hemlighet stödja ordens konspiration för 
oktoberrevolutionen.

Den andre absolutistiske monarken som gav jesuitorden skydd var Fredrik II ”den 
store,” kung av Preussen. Denne heroiske militäre ledare för det sjuåriga kriget (1756-
1763) med dess protestantiska seger var den lutherska kyrkans beskyddare i det landet. 
Kyrka och stat var förenade. Därför verkställdes inte Clemens XIV:s bulla som förbjöd och 
upphävde orden i lutherska Preussen. Så jesuiterna, ”påvens livvakt,” sökte och fick skydd 
av Fredrik II: 
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”Även om de överväldigades på varje sida, avskräcktes de inte, och deras mod var 
fortfarande större än deras motgångar. Fördrivna från de länder där de hade fostrats 
och omhuldats, och som borde ha varit deras naturliga hemvist, vände de sina blickar 
mot sina tidigare fienders läger. . . . dessa hetsiga förföljare av alla religiösa sekter 
som fanns utanför Roms gränser, och särskilt lutheranerna, tog sin tillflykt till den 
lutherske Fredrik av Preussens för skydd, och till den schismatiska Katarina av 
Ryssland; och vi tvekar inte inför att föreslå, att om dessa monarker, i utbyte mot 
vissa fördelar och privilegier, hade bett dem att bekämpa de påvliga lärosatserna . . . 
skulle de ha kämpat mot den romersk-katolska religionen med samma iver som de 
hade använt i försvaret av den [vilket faktiskt gjordes med Napoleon Bonaparte I]. . . 
. 

Vi har redan sett att [jesuitgeneral] Ricci, i sitt förhör, bekände att han brevväxlade 
med sitt preussiska majestät [liksom med kung George III]; och det är ett faktum att 
Fredrik, redan innan förbudet för sällskapet, visade sig vara dess vän och beskyddare, 
trots förebråelserna och hånleendena från sina vänner och herrar, filosoferna. 
D’Alembert, ovan, angrep kungen på alla hans sårbara punkter, men förgäves: 
Fredrik stod fast vid sin avsikt att stödja jesuiterna [med kunskap om att Fredrik hade 
utkämpat ett sjuårigt kriget med Frankrike och därmed hatade dess Bourbondynasti  
lika mycket som jesuiterna ville störta den via en frimurerisk revolution]. . . . 

D’Alembert, . . . skrev till Fredrik, och berättade för honom att han ’önskade att 
varken han eller hans efterträdare någonsin skulle få anledning att ångra beviljandet 
av asyl till intrigmakare, . . . han var mycket tveksam till huruvida jesuiterna 
någonsin skulle göra hans majestät den äran att ge honom tillträde till deras orden, 
som de gjorde med den store Ludvig XIV, . . . och den arme, eländige Jakob II, som 
var mycket mer lämlig att vara jesuit än kung. . . . det är inte för ers majestäts skull 
som jag gruvar mig för återupprättandet av dessa tidigare så kallade jesuiter, som det 
förutvarande parlamentet i Paris kallade dem. Vilken skada kan de möjligen tillfoga 
en furste som österrikarna, imperialisterna, fransmännen och svenskarna i förening, 
inte har kunnat beröva en enda by? 

Men jag är oroad, ers majestät, ifall andra furstar, som inte har samma makt som ni 
har att rycka fram mot hela Europa, och som har utrotat denna giftiga odört från sina 
trädgårdar, en dag får lust att komma till er och låna utsäde för att sprida på sin mark 
på nytt. Jag hoppas ers majestät kommer att utfärda ett påbud om att för alltid 
förbjuda exporten av jesuitiskt korn, som [i dag] inte kan frodas någonstans utom i 
era styren.’ 

Fredrik förblev oberörd; . . .” {3} [Kursivering tillagd] 
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En viktig detalj här är att Fredrik II var den mäktigaste frimuraren i Europa, som 
hade den suveräna frimureriska makten över allt frimureri. Vi läser: 

”. . . den 1 maj 1786, lät Fredrik II, kung av Preussen, återinföra den antika ritens 
höga grader och frimureriska konstitutioner. Han lade åtta grader till de tjugofem 
[skrivna av jesuiterna i kollegiet i Clermont i Frankrike] i Preussen redan erkända, 
och grundade ett trettiotredje gradens högsta råd [vilket högsta råd i USA finns i  
Washington, D.C.], för vilket han själv utarbetade reglerna i arton artiklar.” {4} 

[Kursivering tillagd] 

Kan det vara så att jesuiterna understödde Fredrik II i att skriva de ytterligare åtta graderna 
samt att upprätta trettiotredje gradens högsta råd? 

Detta är en av de stora förbindelserna mellan jesuitism och högrankat frimureri. För 
när jesuiterna skulle orsaka den ryska revolutionen 1917 skulle de upprätta kommunismen. 
(Kommunismen hade fulländats på deras reduktioner i Paraguay 1609 till 1767.) Och den 
stora högtidsdagen i Stalins Ryssland och Hitlers Tyskland skulle bli 1 maj – samma dag 
Fredrik II inrättade 33:e gradens frimureri. Om denna union mellan Fredrik II och 
jesuiterna läser vi: 

”Jesuiterna strömmade, därför, till [polska romersk-katolska] Schlesien från alla håll, 
för att söka hans protestantiska skydd, vilket orsakade Voltaire att anmärka på sitt 
fräna sätt, att ’det skulle roa honom övermåttan att tänka på Fredrik som jesuiternas 
general, och att han hoppades det skulle inspirera påven med tanken på att bli mufti.’ 
” {5} [Kursivering tillagd] 

Föga visste Fredrik II att protestantiska Tyskland skulle få betala dyrt för detta. 
Jesuiterna skulle penetrera det lutherska prästerskapet och bygga på Luthers ord, för att 
framställa honom som en judehatare! De skulle attackera Bibeln i Luthers Tyskland med 
”högre kritik” och störta Fredrik II:s avlägsne ättling, kejsar Vilhelm II. Jesuiterna skulle 
också föra Hitler till makten och skulle i sitt älskade Schlesien (nu Polen), uppföra sina 
dödsläger där miljontals ”förbannade kättare och liberaler,” inklusive två tredjedelar av 
Europas judar tillsammans med de romersk-katolska romerna (zigenare, av vilka många 
var kringflackande judar till rasen), skulle massmördas. Och när många krävde att 
amerikanerna skulle bomba Auschwitz, var det president Roosevelt – denne 33:e gradens 
shriner frimurare – som förhindrade det med sitt verktyg och CFR-medlem, John J. 
McCloy. Och det var John J. McCloy, tillsammans med två andra 33:e gradens murare, som 
valdes till Warrenkommissionen. De var Gerald Ford och Högsta domstolens överdomare, 
Earl Warren. 

Som vi alla vet, mörklade Warrenkommissionen Kennedymordet. Men de flesta 
amerikaner vet inte att jesuiterna kom undan med mord – igen – med hjälp av deras shriner 
och 33:e gradens ”slavmurare.” 
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Fredrik II ”den store” Hohenzollern (1712-1786), 1770 # 110 
Frimurerisk kung av Preussen, 1740-1786 

Fredrik II var den mäktigaste frimuraren på den europeiska kontinenten. Trots att 
han: var hjälten i Sjuåriga kriget (1756-1763) som gjorde det möjligt för hans 
protestantiska allierade, Storbritannien, att vinna Nordamerika; var beskyddare av 
den lutherska kyrkan som räddade Tyskland från delning om kriget hade förlorats; 
och förklarade att ”inget land någonsin har haft någon fördel av att skada juden;” 
släppte han förrädiskt in jesuiterna i sitt protestantiska rike och censurerade påvens 
”bulla” som förbjöd orden. Det finns ett obestridligt samband mellan högrankat, 33:e 
gradens frimureri och de bekännande jesuiterna av fjärde löftet. Hans Hohenzollern-
ätt skulle dock betala dyrt för detta, eftersom hans avlägsna ”kätterska” lutherska 
släkting, kejsar Vilhelm II, skulle gå i landsflykt 1918 efter att han, via general 
Ludendorff, krossat Bismarcks protestantiska Andra rike. Fastän Vilhelm II tillät att 
redemptoristerna och jesuiterna åter släpptes in i Tyskland (1894/1917), föll han offer 
för själva det stororientens illuminerade frimureri som Fredrik hade bidragit till att 
skapa, som kompaniets samma sataniska agenter användes som för att störta 
Bourbonerna under den svarte påvens Napoleonkrig. 
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995). 
The Time of Jacob’s Trouble, Louis S. Bauman, (Long Beach, Kalifornien: Louis S. Bauman, 1939) s. 128. 
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Katarina II ”den stora” Romanov (1729-1796), 1770 # 111 
Kejsarinna av Ryssland, 1762-1796 

Denna tyska var den största skamfläck som någonsin suttit på Romanovs tron. Sedan 
hon både mördat sin make och inkräktat på makten i riket, kallades Katarina öppet 
för ”hora” av sin son, Paul, som hade varit den rättmätige tronarvingen efter sin fars 
död. Som beskyddare av den ortodoxa kyrkan, släpppte hon förrädiskt in jesuiterna i 
Ryssland 1773 trots Peter den stores utvisning av orden 1723. Jesuiterna penetrerade 
Rysslands statliga kyrka och tsaristiska regering djupt genom frimureri, sedan 
Katarina hade förklarat sig vara ”frimureriets beskyddarinna” 1763. Orden störtade 
framgångsrikt både kyrka och stat 1922 med hjälp av deras ”helige munk,” Grigorij 
Rasputin, en hemlig jesuit enligt den modige, spanske ex-jesuiten Alberto Rivera. 
Rasputin rådgavs förstulet av den påtagligt ortodoxe rektorn för det 
jesuitkontrollerade, ortodoxa Tiflis’ teologiska seminarium, biskop Hermogen, 
tillsammans med Hermogens hemlige jesuitbroder, den onde ortodoxe prästen Iliodor. 
Stalin skulle deltaga i undervisningen vid samma seminarium och undervisas av 
samma jesuitiska coadjutorer i fem år. Under tiden frodades Loyolas söner under 
Katarina II:s, Paul I:s och Alexander I:s förbud, i väntan på den slutliga 
restaureringen medan den svarte påven anförde sina Napoleonkrig. 
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995). 
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Kapitel 16 

Jesuiterna   – 1773-1776   

Allierade med frimureriska judiska arbetarsionistiska huset Rothschild 
Skapar de bayerska illuminaterna; jesuit Adam ”Spartakus” Weishaupt 
   Jesuitiska ”slavar åt påven” gör uppror mot Rom 

”Von Hammer, i sin History of the Assassins, en gren eller utveckling av 
illuminaterna, påpekar säregna paralleller mellan Loyolas och lönnmördarnas 
undervisning. [Jesuitorden har återupplivat lönnmördarna när det gäller att skapa 
våra dagars intoleranta och fanatiska sekt inom islam kallad Osama bin Ladens 
”wahhabism,” som stamledaren Abdul Aziz Ibn Saud anslöt sig till 1744 och nu,  
sedan den formellt införts av kung Abdul Aziz Ibn Saud 1932 (via en av hans 
brittiska hovmän vid MI6, riddare av Malta sir John Philby), är Saudiarabiens 
statsreligion.] Inte heller kan det sägas att uppmärksammandet av denna parallellitet 
bara är protestantiska fördomar, eftersom de första beskyllningarna gjordes av 
Alcalás präster, och just under jesuiternas grundares livstid.” {1} [Kursivering tillagd] 

M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares kloster 
The Black Pope

”[Jesuitordens konstitutioner] innehåller sex hinder mot upptagande i orden, varav 
det första är judisk härkomst upp till den fjärde generationen . . . [Från 1593 till  
1946] har ordens generalråd många gånger förkunnat att judisk härkomst måste 
betraktas som ’en förorening, skandal, vanheder och skam.’ Suarez, bekant 
jesuitteolog, uppger också att judisk härkomst är en förorening av sådan outplånlig 
karaktär att det är tillräckligt för att förhindra antagning till orden.” {2} [Kursivering 
tillagd] 

Leo H. Lehmann, 1944 
Irländsk amerikansk ex-präst 
Behind the Dictators 

”Det gick runt för mig som jag fick reda på jesuitgeneralen var nära förbunden 
med illuminaterna i London.” {3} [Kursivering tillagd] 

Alberto Rivera, 1979 
Spansk amerikansk ex-jesuit 
Alberto 
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”1814, utarbetade Berckheim sin stora rapport om Tysklands hemliga sällskap, som 
är av så stor vikt i att kasta ljus över den moderna revolutionära rörelsens 
verksamhetssätt, att utförliga utdrag måste göras här. Hans vittnesmål får större vikt 
genom den otydlighet han visar om ursprunget till illuminismen och den roll den 
spelade före franska revolutionen; det är därför uppenbart att han inte hade hämtat 
sina idéer från [John] Robison eller [jesuit abbé Augusten de] Barruel – som han 
aldrig hänvisar till – utan från information och erfarenheter som samlats på plats i 
Tyskland. Inledningen motbevisar äntligen misstaget om sektens upphävande 1786 
[precis samma år 33:e gradens högsta råd etablerades i Tyskland]. 

”Den äldsta och mest farliga föreningen är den som är allmänt känd under 
benämningen illuminati [illuminaterna] och vars grundande går tillbaka till mitten 
av förra seklet. Bayern var dess vagga; det sägs att den som sina grundare hade 
flera ledare för jesuiternas orden [Bayern är det mäktigaste jesuitfästet norr om 
Alperna]; . . . ’ ” {4} [Kursivering tillagd] 

Nesta Webster, 1924 
Pro-jesuitisk engelsk historiker 
Secret Societies and 
   Subversive Movements 

”ILLUMINATERNA, . . . Den grundades den 1 maj 1776, av Adam Weishaupt, 
professor i kanonisk rätt i Ingolstadt, och [öppet] ex-jesuit [men i hemlighet  
fortfarande medlem i syfte att behålla sin lärostol vid universitet fram till 1785] . . . 
Det namn som orden ursprungligen antog var De perfektibilas sällskap [jesuiterna 
kallar också sin orden ’De perfektas sällskap’ så som anges i Abate Leones The 
Jesuit Conspiracy: The Secret Plan of the Order, (1848), s. 183]. . . . 

Den fullkomliga undergivenheten hos dess medlemmar (som vid upptagandet lovade 
att blint lyda sina överordnades order [som jesuiterna gör]) säkrades genom ett strikt 
system av hemliga bekännelser och månadsrapporter [som praktiseras i orden] 
kontrollerat genom ömsesidigt spionage [enskilda jesuiter tillåtas endast vara i  
grupper om tre, vars grupper om tre bredvid varandra, när de promenerar eller  
marscherar, utgör ”den långa svarta raden”]. . . . särskild uppmärksamhet ägnades 
åt värvning av unga män med rikedom, rang, och social betydelse [också praktiserat  
av jesuiterna som i fallet med Fordham University-jesuit Avery kardinal Dulles, son 
till Eisenhowers utrikesminister, John Foster Dulles]. . . . orden . . . var betydligt 
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påverkad av de intima förbindelser som upprättats med frimureriska loger i München 
och Freising [vars både städer senare blev Heinrich Himmlers nazistiska SS-fästen] 
1780. . . . 

Ungefär vid den tiden gavs en viktig impuls till dess framgång i mellersta och norra 
Tyskland genom ambitionen och energin hos en nyligen förvärvad medlem, 
[frimureriske jesuitiske världslige coadjutor] Baron Adolf von Knigge, som hade 
sitt högkvarter i Frankfurt am Main. Det var till honom som sällskapet stod i skuld 
för den ytterst utarbetade konstitutionen (som, dock, faktiskt aldrig förverkligades) 
enligt vilken hela medlemskapet uppdelades i tre stora klasser, av vilka den första 
skulle omfatta ’noviser’ [som de jesuitiska ”noviserna”], ’minervaler,’ och ’mindre 
illuminater’ [jesuitiska ”lärljungar”], medan den andra bestod av ’frimurare,’ 
(’vanliga,’ ’skotska’ och ’skotska riddare’ [sedan jesuiterna tidigare skrivit den 
skotska ritens första tjugofem grader från sitt parisiska kollegium i Clermont 1754]), 
och den tredje eller ’mysterieklassen’ [som de utvalda jesuiterna under fjärde 
löftets extrema ed är] indelades i de två graderna präster och regenter [liksom de 
jesuitiska andliga coadjutorerna] och magus och kung [liksom de jesuitiska 
världsliga coadjutorerna]. . . . all korrespondens bedrevs i chiffer [liksom jesuiterna 
under århundraden gjorde före fulländningen av den svarte påvens internationella 
underrättelsesamfund]; för att öka mysteriet, utrustades städer och provinser med nya 
och helt godtyckliga beteckningar [sedan ordensgeneralen delat upp världen i  
”provinser” som nu utgör tio ”assistanser”]. . . . 

En brytning som ägde rum mellan Weishaupt och Knigge [beordrad av 
jesuitgeneralen] 1784 påskyndade i hög grad det offentliga uttrycket för en fientlig 
känsla av misstänksamhet och motvilja som långsamt hade samlat kraft [som det var 
tänkt för att distansera illuminaterna från de bayerska jesuiterna] och   1785   [nästan 
fyra år innan ordens franska revolution] utfärdade den bayerska regeringen 
[kontrollerad av jesuiterna genom Bayerns romersk-katolska Wittelsbachdynasti] ett 
påbud som visade sig bli ödesdigert för orden [i Bayern]. Många av dess medlemmar 
fängslades eller tvingades lämna sina hem; Weishaupt själv berövades sin lärostol 
[vid universitetet, vilket visar att Jesu sällskap var delaktiga i skapandet av 
illuminaterna under nästan tio år!] och förvisades från kungariket [Weishaupt skulle 
bli känd som ”JAKOBINERNAS PATRIARK”].” {5} [Kursivering tillagd] 

Encyclopedia Britannica, 1903 
Nya Werner-upplagan, nionde upplagan 
”Illuminati” 

Jesuiterna – 1773-1776



Kapitel 16                                                                                                               401 

Jesuiterna, som nu var formellt förbjudna av påven, var allierade med Fredrik II 
”den store” av Preussen och Katarina II ”den stora” av Ryssland. Jesuitgeneralen 
kontrollerade högrankat skotska ritens frimureri, stororientens frimureri, och sökte nu en 
allians med den frimureriske baronen av huset Rothschild. För att uppnå detta valde han 
en jesuit som var en tysk icke-jude (inte en jude) till rasen och en ansluten frimurare – 
Adam Weishaupt. 

”Att [Adam] Weishaupt inte upprättade det [luciferiska och sataniska] system han 
gav namnet ”illuminism” kommer redan att bli uppenbart för varje läsare av detta 
arbete. . . . Hur kom dessa orientaliska metoder att tränga fram till den bayerske 
professorn? Enligt vissa författare, genom jesuiterna. Det faktum att Weishaupt hade 
uppfostrats av orden har försett jesuiternas fiender med argumentet att de var 
illuminaternas hemliga inspiratörer [som de faktiskt var]. . . . Att Weishaupt dock till 
viss del lånade jesuitiska utbildningsmetoder erkänns även av [abbé] Barruel, själv 
en jesuit [en 3:e gradens frimurare och inflytelserik historiker vad gäller den franska 
revolutionen] som, i det han citerar [frimureriske] Mirabeau, säger att Weishaupt, 
’framför alla dessa lagar, beundrade jesuiternas regim, som under ett överhuvud 
[jesuitgeneralen], fick män spridda över universum att tendera mot samma mål . . . ’ ” 
{6} [Kursivering tillagd] 

Jesuiten Adam Weishaupt var helt förtrogen med Suárez’, Molinas, Marianas och 
Escobars kungamordiska läror. Han var också en lysande instruktör i kanonisk rätt – 
inklusive det onda tridentinska mötet – på en jesuitkollegium i Bayern. Vi läser: 

”Från jesuitkollegiet i Ingolstadt sägs den sekt ha kommit som kallas ’Bayerns 
illuminater’ grundad av Adam Weishaupt; dess nominella grundare, verkar dock ha 
spelat en underordnad men framträdande roll i denna sekts organisation.” {7} 

[Kursivering tillagd] 

Med jesuitgeneralen Riccis skapande av de bayerska illuminaterna genom sin 
lydige soldat, Adam Weishaupt, var det bestämt att Weishaupt skulle ges ett nytt namn, unikt 
för syftet med generalens nya orden, och senare öppet ansluta sig till Münchens loge. Det 
namnet var känt i den antika romerska historien som ”Spartakus.” 

”Enligt [anti-judiske franske historiker och frimureriske jesuit abbé Augusten de] 
Barruel, tillbringade Weishaupt sedan fem år med att tänka ut sitt system, som han 
grundade under namnet illuminaterna den 1 maj 1776, och antog det ’illuminerade’ 
namnet ’Spartakus’ [och 1777 invigdes Weishaupt i logen ”Theodore de Bon 
Conseils” första grad, i Münchens jesuitiska tillflyktsort].” {8} [Kursivering tillagd] 

Men vem var den historiske Spartakus och vad gjorde han, som så förtjänade att hans namn 
användes som ett alias för Weishaupt? Svaret på denna fråga visar precis vilka som i själva 
verket var de verkliga aktörerna bakom illuminaterna. Var de judar eller jesuiter? 
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”SPARTAKUS (död 71 f. Kr.), [en trakisk] ledare [för romerska slavar av flera 
nationaliteter] i gladiatorkriget (73-71) mot Rom.” {9} 

Faktum är att Adam Weishaupt var den synlige icke-judiske ledaren för ett gladiatorkrig 
mot det romerska påvedömet. Men vilka var dessa gladiatorer, dessa slavar, som hade rest 
sig i uppror, och nu stred mot sin herre, den påvlige caesaren i Rom? 

”Jag ____________, lovar och svär nu inför Gud allsmäktig . . . att hans helighet, 
påven, är Kristi ståthållare, . . . Att jag skall hjälpa, understödja och rådgiva alla hans 
helighets agenter varhelst jag befinner mig . . . och göra mitt yttersta för att 
utplåna deras kätterska protestantiska eller liberala läror, och att krossa alla 
deras förmenta rättigheter, vare sig de är lagliga eller olagliga [gladiatorer]. . . . 
att jag inte skall ha någon egen åsikt eller vilja, eller någon som helst 
mentalreservation liksom en död kropp, . . . utan tveklöst skall åtlyda varje befallning 
som jag kan få av mina överordnade i påvens milis [slavar]. . . . som jag när som 
helst kan anvisas att göra av någon av påvens agenter eller överordnade i den heliga 
trons brödraskap, Jesu sällskap.” {10} [Kursivering tillagd]

Jesuiterna, inte de frimureriska judarna, var och är den romerske caesarens, påvens främsta 
gladiatorslavar. På grund av deras förbud av deras herre, ledde Weishaupt en revolt av 
tidigare jesuitiska slavar från 1776 till 1814 – nästan fyrtio år! Därför var namnet 
Spartakus en perfekt beskrivning av mannen som ledde jesuiternas illuminater. 

(Käre sanningssökare, frimureriska judar spelar alltid ”en underordnad men framträdande 
roll” när de används av jesuitgeneralen. Så var fallet i illuminaternas födelse med 
Rothschild (1776), finansieringen av den franska revolutionen och Napoleonkrigen med 
Rothschild (1789-1815), skapandet av den moderna kommunismen med Marx (1848), den 
första chefen för Riksbanken med Paul M. Warburg (1913) och senare, Alan Greenspan 
(2006), skapandet av Socialistiska rådsrepublikens förbund (Sovjetunionen) via 
bolsjevikiska revolutionen med Trotskij och Lenin (1917), finansieringen och byggandet 
av Sovjetunionen med Jacob H. Schiff och Armand Hammer (1920-1980), AIG:s 
Maurice Greenberg (2006), den judiska förintelsen i Europa med Rudolf Kästner (1939-
1945), uppkomsten av arbetarsionistiska Israel med Theodor Herzl (1948), 
mörkläggningen av det frimureriska Kennedymordet med Warrenkommissionens Arlen 
Specter och hans ”teori om en enda kula” (1964) och det ständiga högförräderiet mot det  
amerikanska rikets folk av Henry A. Kissinger, nu rådgivare åt påve Benedictus XVI och 
vilken grekcyprioterna, som ett resultat av den CIA-framkallade invasionen, mordet, 
våldtäkten och plundring av ortodoxa Cypern av muslimska Turkiet, har givit tillnamnet 
”Henry Killinger” (1972 till närvarande tid (2007)). Dessa är högrankade frimureriska 
judar som har anslutit sig till judendomens onda babyloniska Talmud – tvillingsystern till  
jesuitismens onda tridentinska möte – och har svikit sin egen judiska ras och som bidragit 
till de grymheter som begåtts av jesuitorden inklusive den judiska förintelsen. Samma 
frimureriska (etniskt) judiska 

Jesuiterna – 1773-1776



Kapitel 16                                                                                                               403

arbetarsionister kommer med sina hemliga bröder, de frimureriska (religiöst) judiska 
talmudiska rabbinska ledarna, en dag att svika ”det heliga folket” genom att göra Jerusalem 
till en internationell stad och genom att ingå ett avtal med den påvlige caesaren, 

”. . . en furste som kommer . . .” 
– Daniel 9:26 

För om de pre-talmudiska judiska ledarna inte hade ”någon kung utom caesar” under 
Messias’ dagar, varför skulle vi bli förvånade över att se dessa män tjäna den påvlige 
caesaren under våra dagar? Må dessa utvalda etniska judar i dag i Israel vakna till de goda 
nyheterna om Yeshua, den etniskt judiske, Talmud-förkastande, Torah-troende Messias 
innan det är för sent!) 

Den 1 maj 1776, grundades illuminatorden officiellt på jesuitkollegiet i Ingolstadt i 
det gamla jesuitfästet Bayern varifrån Loyolas söner hade antänt det blodtörstiga 
trettioåriga kriget. Kompaniet skulle nu använda det judiska huset Rothschild för att 
finansiera den franska revolutionen, som i sin tur gav det judiska folket rösträtt 1791, för att 
förstärka illusionen av att ”judarna” var de verkligt skyldiga bakom omvälvningen i 
Frankrike. Rothschild skulle också finansiera frimuraren Napoleons avancemang med sin 
jesuitutbildade rådgivare, abbé Sieyès. Trots jesuiten abbé Barruels historiska skrifter, som 
skyllde den franska revolutionen på Rothschilds och frimureriet, var det Jesu sällskap som 
använde just dessa redskap för att genomföra revolutionen och straffa de romersk-katolska 
monarker som vågat utvisa Loyolas söner från sina besittningar och insisterat på att de 
förbjöds av en av dem utvald franciskansk påve – Clemens XIV. Jesuiterna, sedan de blivit 
utvisade från det spanska riket, fann en fristad i Korsika. Därifrån uppreste de sin store 
frimureriske hämnare, Napoleon Bonaparte I. 

I början av fyrtiotalet, under andra världskriget – nära slutet av det andra 
trettioåriga kriget – skulle jesuiterna återigen använda sina Rothschild-illuminater och 
33:e gradens shriner frimureri för att straffa två nationer som hade vågat utvisa orden från 
sina gränser. I samarbete med Rothschilds vatikanska engelska bankirer, skulle de använda 
sin ”Riksbank” för att finansiera byggandet av en enorm, brittisk och amerikansk maskin 
för luftstrid. Bombplanen Lancaster, B-17 och B-29 skulle användas för att krossa folken i 
dessa två nationer, vars länder efter kriget skulle byggas upp på nytt i enlighet med de 
religiösa, kommersiella och militära ritningar som genomfördes av de frimureriska 
agenterna åt deras osedde herre, den svarte påven. 

För att kunna utföra planen att krossa människorna i dessa två nationer, skulle 
jesuiterna återigen använda högrankat, 33:e gradens och shriner frimureri på båda sidor. 
Deras verktyg på den amerikanska sidan var murare general Douglas MacArthur i 
brandbombningen av Japan och general George C. Marshall som använde Dwight D. 
Eisenhower i förintelsen av Tyskland. På den japanska sidan fanns den frimureriske kejsar 
Hirohito som (tillsammans med 33:e gradens, frimurerisk-kommunistiske Franklin 
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D. Roosevelt, som använde Marina underrättelsetjänsten) understödde i ordens komplott för 
att dra in Japan i en inbördes strid med Amerika. Detaljer om kejsarens brottsliga 
förehavanden har lämnats av David Bergamini i hans 1971 års, banbrytande, tvåvolymers 
mästerverk, Japan’s Imperial Conspiracy: How Emperor Hirohito Led Japan Into War 
Against the West. På den tyska sidan fanns frimureriske Hjalmar ”Horace Greeley” 
Schacht som, i egenskap av chef för Warburgs/Rothschilds Riksbank, finansierade 
byggandet av Hitlers stora krigsmaskin – med undantag av långdistansbombplan! 
Amerikanske högrankade frimurare Henry Ford och Thomas J. Watson stödde Hitler 
ytterligare, men führerns jesuitiskt vilseledande, öppna politik var anti-frimurerisk, och 
skylla på den ”internationelle och evige juden” som världsfrimureriets hemlige herre! Ford 
tillhandahöll anläggningarna för att mekanisera den tyska armén och Watson tillhandahöll 
IBM:s hålkortssystem som var så nödvändigt för att genomföra ordens ”slutliga lösning på 
den judiska frågan” i hela Europa och Sovjetunionen. 

Med orden insläppat på nytt i Japan 1865 och Tyskland 1917, skulle jesuitgeneralen 
centralisera all politisk makt i Tokyo via det jesuitrådgivna hovet hos den unge kejsar 
Meiji, farfar till kejsar Hirohito. Typiskt nog, skulle fader generalen komma att centralisera 
all politisk makt i Berlin, efter störtandet av den konstitutionella Weimarrepubliken, via den 
romersk-katolska skapelsen av Münchens påvliga sändebud, Eugenio Pacelli. Den 
skapelsen skulle vara frimureriske Adolf Hitler. 

Dessa arméer användes sedan som de första, inledande angreppets, ”kyrkans svärd,” 
en i Fjärran östern, den andra i Västeuropa, Nordafrika, Östeuropa och Sovjetunionen. När 
påve Pius XII:s ”två axelsvärd” skulle avsluta sin beräknade avlivning i enlighet med det 
tridentinska mötet, skulle de japanska och tyska folken, som nu hatades av alla nationer för 
sina regeringars mordiska synder – precis som vi amerikaner i dag 2007 – vara invaderade, 
våldtagna, mördade, plundrade och ockuperade. Denna beräknade bestraffning av de 
japanska och tyska folken skulle bero på sveket och förräderiet från deras egna fascistiska 
regeringar (som kontrollerades av japanska och tyska påvliga riddare som lydde under 
”Kristi ställföreträdare” och hans jesuitiska kuria), vars sannfärdiga doktriner om den tyska 
och japanska rasens överlägsenhet över andra europeiska och orientaliska icke-judar (vilket 
framgår av deras överlägsna kulturer i utveckligen av konst, utbildning och krigiska 
framgångar), förvanskades till ett rättfärdigande att mörda ortodoxa slaver, buddistiska 
kinesiser (med vita missionernade protestanter mitt ibland dem) och de intellektuellt 
överlägsna judarna – alla dessa folk som fördöms av det hemska tridentinska mötet. Och 
varför blev detta gjort, käre sanningssökare? Japan hade utvisat jesuiterna i över 
tvåhundrafemtio år och Tyskland hade förvisat dem i fyrtiofem år. Detta kallas hämnd med 
ett raseri! Detta kallas hämnd utan nåd, utan sorg och utan ånger! 

Faktiskt, var dessa återbetalningar förhandsvisningar av det bibliska, outsläckliga, 
eviga helvete – ett svampmolnigt och brandbombande helvete – som utförts av påvens 
frimureriska agenter i helvetets ingenjörstrupper – Ignatius Loyolas svartrockar. 
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Jesuitiske coadjutor Adam Weishaupt (1748-1830), 1790-talet # 112 
Grundare av den jesuitformgivna illuminatorden, 1776 

Född i Ingolstadt, Tyskland, i hjärtat av Wittelsbachdynastins romersk-katolska 
Bayern där ordens trettioåriga krig (1618-1648) uppstod, utbildades Adam Weishaupt, 
en vit tysk icke-jude, av jesuiterna: 1775 blev han Ingolstadts universitetetsprofessor i 
kanonisk rätt, sedan de utvisade jesuiterna hade innehaft den proffesuren under de 
föregående 90 åren! Sedan Clemens XIV:s bulla som förbjöd orden verkställdes i hela 
hans heliga romerska rike, hade orden utvisats från romersk-katolska Bayern. Från 
det som en gång var jesuituniversitetet i Ingolstadt, etablerade Weishaupt 
illuminatorden 1776, som han anslöt sig till Münchenlogen Theodor vom guten Rat 
1777. Han förenade det kabbalistiska, frimureriska, judiska huset Rothschilds – den 
”vatikanska statskassans väktares” – magnifika finansiella rike med det 
internationella, icke etniskt-judiska, främst vita-icke-judiska, frimureriska/luciferiska 
Jesu sällskaps överflöd. Sedan han ”illuminerat” det kontinentala frimureriet (som 
hade utvisat de stämplande jesuiterna från Portugal, Frankrike och Spanien), vilket 
underordnade det ”illuminerade frimureriet” den svarte påven via konventet i 
Wilhelmsbad, ledde ”Spartakus” Weishaupt kompaniets krig mot påvens vatikanska 
rike och heliga romerska rike från 1789 till 1815. För att vilseleda historikerna, 
fördömde Weishaupt öppet jesuiterna fastän han hade format sin nya orden efter 
sällskapet. Coadjutor Heinrich Himmler skulle göra samma sak, öppet kritisera själva 
den jesuitorden varefter hans ”SS-orden” planlagts. I hemlighet var både det 
frimureriska Illuminati och det frimureriska Thulesällskapet förlängningar av den 
”militanta kyrkan,” som lydigt uppfyllde dess herres, den svarte påvens, vilja. 
Secret Societies and Subversive Movements, Nesta H. Webster, (South Pasadena, Kalifornien: Emissary Publications, 
1988, ursprungligen publicerad 1924). 
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Kapitel 17 

Jesuiterna   – 1775; 1815   

Allierade med kung George III mot USA:s kalvinska revolution 
Revolutionen lyckas, konstitutionen upprättas, Washington som president 
Mordet på ex-frimurare och baptist-kalvinist George Washington 
1812 års krig: Andrew Jackson hävdar USA:s protestantiska frihet 
   Mordförsök på frimurare president Andrew Jackson 

”Med huronernas misslyckande [1650], grusades den [jesuitiska] kanadensiska 
missionens största hopp. De, och de stabila och folkrika samhällena runt dem, hade 
varit det råmaterial av vilket jesuiten skulle ha format sitt kristna rike i vildmarken. . . 
. Jesuiterna såg sina förhoppningar slagna till marken . . . Friheten kan tacka 
irokeserna, att, genom deras brutala ilska, planerna för hennes motståndare [Jesu 
sällskap] hade gått om intet . . . ur frihetens synpunkt . . . är försynen klar som solen 
vid middagstid.” {1} [Kursivering tillagd] 

Francis Parkman, 1902 
Amerikansk historiker 
The Jesuits in North America 

”. . . det finns mycket mer att frukta från tillväxten av papism i Amerika 
än beskattningslagen.” {2} 

Samuel Adams, 1768 
Amerikansk patriot och ”högste uppviglare” 
Boston Gazette 

”Den engelska protestantismen har skapat ett perfekt mästerverk. Den gav världen 
vad som av mängder av forskare har betraktas som den bästa versionen som någonsin 
producerats på något språk – kung Jakobs bibel, [dess största moderna försvar är 
William P. Gradys Final Authority, (1993)] kallad ’den engelska prosans mirakel.’ . . 
. Men inga av dagens män gick någonsin igenom samma erfarenheter som författarna 
av konstitutionen. Dessa pionjärer var ändå vittnen till den mörka tidens onda 
principer och dess grymma resultat. De uppmanades att lida, att uthärda, att kämpa, 
så att principer av en annan art skulle kunna fastställas.” {3} [Kursivering tillagd] 

Benjamin G. Wilkinson, 1930 
Amerikansk protestantisk teolog 
Our Authorized Bible Vindicated 
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”När ”förklaringen” rapporterades och lades fram för kongressen för att antas och 
skrivas under, ansåg var och en att en förskräcklig kris hade kommit . . . Och när en 
blygsam ledamot påpekade att landet inte var moget för en sådan 
oavhängighetsförklaring, svarade [John] Witherspoon med en röst som skallade 
genom salen, 

’Enligt min uppfattning, sir, är vi inte bara mogna, utan ruttna! . . . Han som inte 
svarar på dess betoningar, och spänner var nerv för att förverkliga dess gemensamma 
bestämmelser, är ovärdig namnet på en fri man. Även om dessa gråa hårstrån måste 
sjunka in i graven skulle jag oändligt mycket hellre se att de skulle sjunka dit genom 
bödelns försorg än att i denna kris överge den heliga saken för mitt land.’ ” {4} 

[Kursivering tillagd] 

John Witherspoon, 1776 
Presbyteriansk kalvinist och statsman 
The Chaplains and Clergy
   of the Revolution 

”Otvivelaktigt har påven för avsikt att inneha detta land [Amerika]. I denna avsikt 
hjälps han av jesuiterna, och alla de katolska prelaterna och prästerna [som är 
skyldiga sin första politiska lojalitet till påven i Rom]. Om den katolska kyrkan blir 
dominerande här, kommer alla protestanter att utrotas.” {5} [Kursivering tillagd] 

Orestes A. Brownson, 1852 
Jesuitisk världslig coadjutor 
Romersk-katolsk amerikansk journalist 
Brownson’s Quarterly Review 

”Regering är inte skäl; 
Det är inte vältalighet; 
Det är kraft! Som eld, 

Det är en farlig tjänare 
Och en rädd herre.” {6} 

George Washington, 1798 
Ex-frimurare och baptist-kalvinst 
General för den revolutionära armén 
Förste och störste president 
   för dessa Förenta [kalvinska] 
      stater 
Födelsedag inte längre firad som 
   en nationell helgdag 
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”Jag var aldrig murare, och ingen skulle kanske kunna vara mer främmande för 
institutionens principer, riter, och frukter. . . . Utifrån antalet och karaktären hos dem 
som nu stöder anklagelserna mot frimureri, kan jag inte tvivla på att det åtminstone är 
mottagligt för missbruk, vilket uppväger de fördelar som utlovats av dess 
beskyddare.” {7} [Kursivering tillagd] 

James Madison, 1832 
4:e president för USA 
Skrivelse om det frimureriska mordet 
   på kapten William Morgan 

”Att Washington var en invigd tvivlar vi inte på, som många andra respektabla 
personer har varit. . . . för det har varit det avskyvärda, mördande sällskapets politik 
att förföra in i sina led de mest respektabla i samhället och sedan att binda dem vid de 
mest chockerande, anti-kristna [jesuitskrivna] eder och under ännu mer chockerande 
dödsstraff, i olika otäcka former, för att bevara institutionens hemligheter, som 
huvudsakligen består, liksom ett gäng pirater och rånare, av tecken som de kan känna 
igen varandra med! Det är knappast nödvändigt att tillägga att av 100 invigda, har 99, 
fastän de är bundna av sina tystnadseder, inte mycket mer att göra med institutionen, 
fastän de hävdas vara medlem och ’broder.’ Sådana var ’broder Washington,’ ’broder 
domare Marshall’ och ett stort antal andra [general Nathan Bedford Forrest], som 
hycklande har tagits upp i frimureriets sköte.” {8} [Kursivering tillagd] 

Joseph Ritner, 1837 
Guvernör i Pennsylvania 
Rättfärdigande av general Washington 
   Från stigmatiseringen för anslutning
      Till hemliga sällskap 

”Kommittén gav i uppdrag att utforma ett tal till vår värdige broder, hans 
excellens general Washington, där det rapporterades, att utredningen anser att 
general Washington inte är stormästare i Nordamerika, som var tänkt, inte ens 
mästare i någon särskild loge.” {9} [Kursivering tillagd] 

Det officiella protokollet, 14 februari 1781 
Logens frimureriska utskott 
Newport, Rhode Island 
Rättfärdigande av general Washington 
   Från stigmatiseringen för anslutning
     Till hemliga sällskap 
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”Nu, sir [romersk-katolske överdomare i Högsta domstolen, Roger B. Taney] . . . Är 
papism den bästa religionsformen för vårt land? . . . Ni älskar ert land, och dess 
institutioner och dess framtida härlighet alltför ivrigt för att placera det under vård av 
jesuiten och prästen, och därmed göra det till bara en biflod till den svaga 
despotismen i Rom, som bara hålls uppe av [kejsar Napoleon III:s] franska 
bajonetter. 

Men vad som skulle verka fördärvligt på massan kan inte vara bra för den enskilda 
människan, och frågan återkommer, Är papism den bästa religionsformen för den 
enskilde? Det finns bara ett svar på den frågan; den medger bara ett. Det är genom att 
försämra individer den försämrar massorna, och sätter sin yxa till roten på all 
nationell storhet. Det finns inte en levande person som inte lider av att vara papist, 
och inte heller kan en man eller kvinna bli det utan mentala och moraliska men [som 
framgår av de senaste sexuella skandalerna med över tolvhundra amerikanska 
präster, skandaler som inte längre anses vara viktiga inslag av påvens CFR-
kontrollerade amerikanska press]. 

Protestantism, sir, har gjort vårt land till vad det är. Den koloniserade ursprungligen 
dessa stater – den lade den mentala och moraliska utbildningen av vårt folk till grund 
för våra institutioner – den inrättade våra skolor och högskolor – den skänkte våra 
förfäder kraft att motstå maktens kränkningar – den utkämpade och vann striderna för 
vårt oberoende – den har gjort oss till ett initiativrikt, laglydigt och arbetsamt folk – 
den har grundat våra regeringar – skrivit våra lagar – givit integritet till våra domare 
– och har gjort detta till ett hem för landsflyktiga från alla länder. Den har byggt våra 
städer – färgat havet vitt med våra segeldukar, och har skickat våra fartyg till varje 
hamn, ja, till varje liten vik av havet. Den har visat lojalitet, och sparsamhet och 
företagsamhet och välstånd och säkerhet, och lycka från land till land – från Atlanten 
till Stilla havet, där västerlandet förlorar sig i det stigande österlandet. Inte heller kan 
du eller jag ägna oss åt levande förhoppningar för vårt land, utom i dess kristna, det 
vill säga, andligt protestantiska framtid. Låt påven och prästen härska här som de gör 
i Neapel, Österrike, och Rom, och sedan kommer New York att bli som Neapel, och 
Baltimore som Rom, och vårt stora och växande land likt huset Habsburgs rike, den 
sömniga hålan av världen, och vårt aktiva, flitiga och välmående folk, så lata, så 
fattiga, så dumma, och så onda som våra grannar i Mexiko är, eller så odugliga och 
giriga som prästerna kan göra dem. När prästen vinner dominans här, dör den sista 
solens strålar bort på toppen av Klippiga bergen.” {10} [Kursivering tillagd] 

”Kirwin,” 1852 
Anonym amerikansk protestant 
Brev till den ärade Roger B. Taney 
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”Den enorma organisationen av religiösa [inklusive jesuiterna] som jag har beskrivit i 
detalj i föregående kapitel, och som omfattar, vid en måttlig uppskattning, 23 000 
själar, kontrollerar nästan Irland i dag. . . . 

Men låt en ung irländsk präst, fader Gildea Donegal, beskriva prästens höga 
ställning för oss med sina egna ord: – 

’Varje dag, vid offrandet i mässan, kan han säga till Guds son, ’Kom ned från 
himlen,’ och omedelbart lyder Kristus . . . kommer ödmjukt och vilar på våra altaren, 
i den lilla kalken eller den kalla stora kalken för hostian. Vilken världslig makt kan 
tävla med detta, eller också, kan jag tillägga, vilken himmelsk makt? . . . Guds präst. 
Han kan rädda syndaren från helvetet, och göra honom värdig att tagas emot i 
himlen. Vart man därför än vänder sig, till himlen eller hit på jorden, hittar man bara 
en skapad varelse som kan förlåta syndaren, och den varelsen är den katolske prästen. 
. . . kort sagt, är han, så att säga, den stora kanal genom vilken alla bidrag och vägar 
till frälsningen förmedlas till våra själar [som gör att I Timothy 2:5 skulle vara en 
lögn].’ 

Låt ändå protestanterna i Irland ta hänsyn till att om de sänker sin standard kommer 
de att bli slukade. Protestantism i Irland, som i hela Nordeuropa och Nordamerika, 
har vad den har enbart genom flit, förmåga och bra boende. Dessa egenskaper är det 
dominerande tecknet på protestantismen överallt. Protestanterna i Irland, kan också 
säkert stödja sig på den grundvalen. Men när när de väl börjar att hala sin flagga, 
överge sina principer, och kompromissa med prästerna –   för det är prästerna, inte   
folket, som är deras motståndare   – från det ögonblicket kan de överge allt hopp om   
att fortsätta att leva i Irland. Låt dem uppfostra sina barn till att bo någon annanstans. 
Den nuvarande generationen av protestanter, efter överlämnandet [på 2000-talet, att  
överlämna Nordirland till jesuitkontrollerade England genom den svarte påvens 
”krig mot terrorismen”], kanske med nöd och näppe kan dra sig fram här; men deras 
barn kommer oundvikligen att tvingas försvinna [till Storbritannien]. Mörker och ljus 
kan inte slås samman för evigt på dessa breddgrader; det nuvarande dunklet [1902] 
måste snart komma till ett slut, och sedan kommer det att vara dag eller natt. Enligt 
min mening, kommer det klaraste ljuset i Irland att ha lämnat det, om och när 
protestanterna försvinner. . . . 

Jag kan intyga att under mina tre år på Middletons donationsskola – en protestantisk 
stiftelse – och under de fyra år som jag deltog i föreläsningar och gjorde prov i 
Trinity College, hörde jag aldrig ett ovänligt eller kärlekslöst uttryck användas mot 
mig som romersk-katolik. Jag har fått samma uppmärksamhet som de protestantiska 
stipendiaterna och eleverna i skolan, jag fick likabehandling vid universitetet, och jag 
har haft mycket nytta av förbindelsen. Första veckan efter att jag började tilldelades 
jag Junior-universitets 
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stipendium och Midleton-skolans stipendium, pengar till ett värde som motsvarade 
hela avgiftsbeloppet till Trinity College fram till examen som filosofie kandidat. Om 
jag nu råkar veta något; om jag har gjort några framsteg, hur små som helst, på vägen 
mot sanningen, har jag främst, i likhet med hela den civiliserade världen, 
förbindelsen med protestanter, och med protestantismens principer att tacka. . . . 

Vad jag kräver är upptagande av sanningens ljus i vårt folks sinnen [det romersk-
katolska Irlands folk], vad jag ber om är att vårt folk kan få tillstånd att öppna sina 
öron för sanningens röst [den AV1611 Bibel]. 

’Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.’ [Johannes 18:37] 

När en nation lyssnar till och känner av den rösten i djupet av sitt hjärta, är den frälst 
från den ’andefattige’ förtryckaren [prästerna och jesuiterna i Rom]. England, 
Skottland, USA, Tyskland, Holland, Skandinavien, Schweiz, och andra protestantiska 
länder, har alla lyssnat till den gudomliga rösten. Hade Frankrike lyssnat på den när 
England gjorde det, under 1500-talet, skulle Frankrike ha besparats 1789 års fasor 
[den jesuitiska hämnden med den franska revolutionen], och straffrättsliga lagar mot 
religiösa sammanslutningar skulle vara lika onödiga i Frankrike [som utvisat  
jesuiterna igen 1901 till 1942] dag som de är i England [sedan de hade utvisat  
jesuiterna igen 1829 fram till 1902] och USA [som skamligt nog aldrig utvisat  
jesuiterna]. 

Så väl och innerligt det amerikanska samväldets grundare [som holländarna kallade,  
”Calvins rike”] lyssnat till denna röst! 

Och på det största av länder, produkten av en nypa puritanskt utsäde som bars över 
Atlanten i   Mayflower  , och nu sträcker sig från hav till hav, tills det omfattar varje nejd 
och gynnar varje ras, så bokstavligt kan liknelsen, som redan för länge sedan 
förkunnades i hans röst, tillämpas i dag! Amerikas förenta stater ’är ett senapskorn,’ 
som Gud tog och lade ned i sin åker. Och fröet var den gudfruktiga, sannings-
älskande, lögn-hatande, andan hos de puritanska emigranterna. Och åkern var 
delstaten vid Mississippi, Vattnets fader. Fröet var, ’minst av alla frön.’ Men nu, när 
det har växt, är det ’störst bland kryddväxter.’ och det har blivit ett träd, ’så att 
fåglarna i luften,’ alla [vita protestantiska och katolska] folk på jorden [som det inte  
fanns någon svart, romansk eller muslimsk invandring vid tidpunkten då detta 
skrevs], ’komma och bo i dess grenar.’ ” {11} [Kursivering tillagd] 

Michael J. F. McCarthy, 1902 
Irländsk katolsk överrättsadvokat 
Priests and People In Ireland 
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”Det blev mycket annorlunda efter Ignatius Loyola hade grundat jesuitorden, 
eftersom jesuiterna såg det som sitt främsta problem att fastställa, genom förintelsen 
av protestantismen, påvedömets allmakt, som den framställts på medeltiden vid 
tidpunkten för Hildebrand och Innocentius [III] och utsåg alla de som erbjöd sig att 
utöva motstånd mot denna till kätterska personer. Vem jublade då mera än den 
romerska kurian! 

O Gud! Om påvedömet på medeltiden bara kunde återställas, då måste hela 
västvärlden åter krypa vid påvens fötter, och de senare skulle ännu en gång bli ”Guds 
företrädare,” i likhet med det välsignade tillståndet under en Innocentius III . Det 
var även på denna grund som Petri efterträdare inte bara blev jesuiternas mest 
hängivna anhängare, utan kastade sig helt i deras armar, och gjorde bara vad de 
fromma fäderna föreslog dem. 

Därmed utfärdade Paulus IV, 1558, bara två år efter Ignatius Loyolas död, den 
vanhedrande bullan, Cum ex apostolatus officio, som utarbetades av jesuitgeneral 
Laynez, där han definierar följande förslag: – 

’1. Påven, som i egenskap av pontifex maximus (högste präst [”högste 
brobyggare”]), är en representant för Gud på jorden, har, i rikedomen av sin 
makt, helt herravälde över folk och kungariken; han leder alla, men kan inte 
själv ledas av någon i den här världen. 

2. Alla furstar och monarker samt alla biskopar, så snart de har degenererat till 
kätteri eller schism från kyrkan, är oåterkalleligen avsatta, berövade alla 
suveräna rättigheter för alltid, och har ådragit sig dödsstraff utan några 
rättsliga formaliteter [som riddare av Columbus JFK gjorde]. Vid botfärdig 
konvertering skall de inspärras i ett kloster så att de kan gottgöra det resten av 
livet på bröd och vatten. 

3. Ingen får ge något som helst stöd, inte ens sådant som mänskligheten kräver, 
till en kättersk prins eller en som befunnits vara schismatisk; den monark som 
försöker detta skall omedelbart skiljas från sitt land, som därefter skall tillfalla 
de många till påven lydiga furstarna som kan ta besittning av detsamma [som 
frimureriske LBJ gjorde].’ . . . 

Jesuiterna arbetade alltså, kort sagt, outtröttligt för att åter göra påven till 
världens allmänne monark, precis så som hade varit fallet under 
medeltiden . . .” {12} [Kursivering tillagd] 

Theodor Griesinger, 1873 
Tysk protestantisk historiker 
The Jesuits 
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Som en följd av Clemens XIV:s bulla som förbjöd orden, sökte jesuiterna skydd i 
icke-katolska länder. Ett av länderna där de i hemlighet fått skydd var protestantiska 
England. Även om jesuiterna hade utvisats 1604 av kung Jakob I, och parlamentet (tack 
vare den ärorika revolutionen 1688) hade antagit en lag som förbjöd alla romersk-katoliker 
att sitta på Englands tron, höll jesuiterna fast vid sin komplott för att erövra den nationen. 
De visste att om de skulle kunna kontrollera den engelske kungen, trots att han var 
protestant och beskyddare av den anglikanska kyrkan, skulle de kunna kontrollera det stora 
brittiska riket. Sedan skulle det riket, med världens största flotta, kunna användas för att 
undertrycka protestantisk frihet, både politisk och religiös. Så var fallet under USA:s 
självständighetskrig. 

Enligt Bancroft’s History of the United States, hade Amerikas tretton kolonier 
befolkats av vita europeiska protestanter – inklusive Maryland. Vid tiden för revolutionen, 
var nittiosju procent, av de tre miljoner invånarna, protestanter och baptister, medan resten 
var romersk-katoliker och judar. Och vad tvingade dessa fördrivna europeiska protestanter 
till ett vilt och oroligt land? Det var de obevekliga och grymma förföljelser och krig som 
dränkt Europa i protestantiskt och baptistiskt blod under mer än tvåhundra år. Och som vi 
sett i våra tidigare kapitel uppmuntrades alla dessa av jesuitorden! George Bancroft, en av 
USA:s främste historiker, skriver: 

”Under mer än två århundraden hade de mera ödmjuka protestantiska sekterna till 
himlen sänt upp rop om frihet att tillbedja Gud. Denna häftiga klagan om denna frihet 
har hälften av de amerikanska staterna att tacka för sin existens. . . . En 
överväldigande majoritet av invånarna i de tretton kolonierna var protestantiska 
oliktänkande . . . Upprättandet av samvetsfrihet, som fört med sig yttrande- och 
tryckfrihet, var, i flera stater, inte resultatet av filosofin, utan av protestantismens 
kärlek till den tillgängliga (Bibeln) . . .” {13} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, jesuiterna visste detta. Tror du ens ett ögonblick att de skulle 
möjliggöra upprättandet av en protestantisk nation, som bygger på den auktoriserade kung 
Jakobs version från 1611, och skapandet av en ny protestantisk konstitutionell 
regeringsform som begränsade makten hos de lagstiftande, verkställande och dömande 
organen genom att uttryckligt bevilja den makt som ratificerats av tretton självständiga 
stater? Tror du ens ett ögonblick att jesuiterna skulle möjliggöra att de befogenheter som 
bemyndigats den federala regeringen begränsades av en kalvinsk handling kallad 
”konstitutionstilläggen” skriven av baptistiske James Madison och påverkad av 
baptistiske George Mason på begäran av Virginias störste baptistiske predikant, John 
Leland? Mot bakgrund av tridentinska mötet och jesuiteden är svaret absolut inte! Kom 
ihåg, att jesuiterna hatade Vilhelm I av Oraniens holländska republik och Oliver 
Cromwells engelska samvälde. De skulle också komma att hata den baptist-kalvinske 
George Washingtons förenta staters federala republik.) 
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Nu, hade jesuitorden ett krig på två fronter. Genom den uppståndne, Guds sons 
försyn, utbröt den amerikanska revolutionen 1775 – samma år som jesuitgeneral Ricci 
förment dog i det statliga fängelse i Castel St. Angelo, Italien. (Som Hitler, hade hans död 
kunnat simuleras medan han tog sin tillflykt till en annan kontinent, möjligen Nordamerika. 
Intressant nog, fanns det ingen formell efterträdare till general Ricci i sju kritiska år fram till 
det att general Czerniewicz verkade i Ryssland.) Därför måste orden straffa Europas 
romersk-katolska monarker och påven för deras förbud samt fängsla Pius VII som hämnd 
för deras generals fänglande och död. Den var också tvungen att hindra skapandet av en 
annan protestantisk ”kättersk och liberal” nation med en konstitutionell, icke-absolut, 
regeringsform. För att genomföra dessa ändamål försökte jesuiterna få kontroll över den 
engelska tronen. Därifrån kunde de uppegga en revolution, rättfärdiga den brittiska 
armadans invasion, och krossa predikandet av det sanna evangeliet. Därifrån skulle 
jesuiterna kunna använda England som en kontrollerad fiende till Napoleon medan han 
verkställde hämnden för orden. Därför sökte jesuiternas general skydd för sin armé av 
jesuiter från kung George III. Vi läser: 

”Fasthållande vid strån hade [jesuitgeneral Lorenzo] Ricci blivit uppmuntrad när 
kung George III:s bror, hertigen av Gloucester, åt lunch med honom och antydde ett 
engelskt stöd [tillsammans med det skydd som gavs av den frimureriske preussiske 
kejsaren, Fredrik II ”den store”].” {14} 

Ordern fick mer än stöd. Den fick allt som den behövde, för att överleva och frodas, 
från George III. Denne onde kung återupprättade också den engelska grenen av 
malteserriddarna 1782, som hade varit förvisade från riket i över två hundra år. 1795, 
skänktes Stonyhurst, en av Englands vackraste lantegendomar, till kompaniet av 
jesuitutbildade lord Thomas Weld. I utbyte mot kungens skydd, har jesuiterna kontinuerligt 
skyddat den brittiska kronan, som den gamla staden London har blivit centrum för världens 
handel

Väl inne i hovet hos kung George III blev den svarte påvens strategi till Englands 
utrikespolitik. Han skulle använda vissa amerikanska stororientens, illuminerade frimurare, 
som Benjamin Franklin (som förhandlade med jesuiterna Mattingly och Sewall samtidigt 
i Paris) och Thomas Jefferson, för att antända en revolution och därigenom rättfärdiga 
användningen av Englands militär för att plundra kolonierna, våldsamt förfölja dess 
protestanter genom att bränna många av dem levande och samtidigt montera ned deras 
kyrkor. Men dessa protestanter var kalvinister med en historia av bibliskt motstånd mot 
jesuitiskt, anti-kristet tyranni. Vi läser om dessa män som inte tvekade inför att ställa sina 
övertygelser mot statens, furstarnas och diktaturernas makt: 

”Det var kalvinismen som bildade de massor som gjorde motstånd mot och besegrade 
de världsliga diktaturerna Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. Det var 
kalvinismen som bröt kedjorna i vilka Roms och jesuiternas andliga diktatur försökte 
förslava Västeuropa. Att vara en ’utvald av 
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herren’ var inte bara en teologisk mening som inkvisitionen var tvungen att räkna 
med, utan ett politiskt faktum, som tusen gånger testats på frihetens slagfält.” {15} 

[Kursivering tillagd] 

Vad var detta något i deras tro som gjorde dem till vad de var – de enda protestanter 
som kämpade? Svaret finns i vår andra fråga: Varför hade dessa män kunnat göra motstånd 
mot jesuiterna? Faktum är att det var deras tro, vad de trodde om Gud, människan, sig själva 
och påven, som gjorde det möjligt för dem att slå tillbaka Roms arméer. Vi läser i deras 
Westminsterbekännelsen av 1658 om vad kalvinister trodde om Gud: 

”Det finns bara en enda, levande och sann Gud, som är oändlig när det gäller väsen 
och perfektion, en mycket ren ande, osynlig, utan kropp, delar eller passioner, 
oföränderlig, enorm, evig, obegriplig, allsmäktig, högst klok, högst helig, högst fri, 
högst absolut, som åstadkommer allt på inrådan av sin egen oföränderliga och högst 
rättfärdiga vilja, till sin egen ära; högst kärleksfull, nådig, barmhärtig, mycket tålig i 
fråga om godhet och sanning, som förlåter orättfärdighet, överträdelse, och synd, och 
som belönar dem som flitigt söker honom; och som därjämte är högst rättfärdig och 
hemsk i sina domar; hatar alla synder, och inte kommer att rentvå den skyldige. 

II. Gud har allt liv, ära, godhet, salighet, i och av sig själv, och är ensam i och åt sig 
själv tillräcklig, står inte i behov av några varelser som han har gjort, får inte någon 
härlighet av dem, utan visar bara sin egen härlighet, i, genom, till, och för dem: han 
är ensam grunden för alla, av vilken, genom vilken och för vilken, vi är alla saker, 
och har högst suverän makt över dem, att göra av dem, för dem eller med dem, 
vadhelst han själv önskar. I hans åsyn är allt öppet och uppenbart, hans kunskap är 
oändlig, ofelbar, och oberoende av den varelsen, så för honom är ingenting villkorligt 
eller osäkert. Han är högst helig i alla sina råd, i alla sina verk, och i alla sina 
befallningar. Honom är alla änglar och män skyldiga, och varje annan varelse, all den 
dyrkan, tjänst eller lydnad, han önskar kräva av dem.” {16} [Kursivering tillagd] 

Om människan, trodde kalvinisterna: 

”Genom Guds dekret, för manifestationen av hans härlighet, är en del män och änglar 
förutbestämda åt det eviga livet, och andra predestinerade åt den eviga döden. Dessa 
änglar och [vissa] män, som är förutbestämda och predestinerade på detta sätt, är 
särskilt och oföränderligt utformade, och deras antal är så säkert och bestämt, att det 
varken kan ökas eller minskas [som därmed förkastar den jesuitiska/arminianska 
läran om människans ”fria vilja”].” {17} 
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Om sig själva, trodde kalvinisterna: 

”Som Gud har utsett de utvalda till ära, så har han, genom sin eviga och högst fria 
viljastyrka, förutbestämt alla medel till detta. Varför de som blivit valda till att vara 
fallna i Adam, blir återlösta i Kristus, blir effektivt kallade till tro på Kristus genom 
att hans anda arbetar vid rätt tid, blir rättfärdigade, blir antagna, helgade, och 
bevarade genom hans makt genom tron på frälsning. Inte heller blir några andra 
återlösta av Kristus, effektivt kallade, rättfärdigade, antagna, helgade, och frälsta, 
utom bara de utvalda. . . . Doktrinen om detta höga mysterium med predestination 
ska hanteras med särskild försiktighet och omsorg, så att män som deltar i den i Guds 
ord uppenbarade viljan, och följer den, genom att de med säkerhet uträttat sina giltiga 
kall [goda gärningar], skall garanteras sina eviga val. Så skall denna doktrin skänka 
saker som beröm, vördnad och beundran av Gud, och ödmjukhet, flit och riklig tröst 
för alla som uppriktigt följer evangeliet.” {18} [Kursivering tillagd] 

Slutligen, om påven, trodde kalvinisterna: 

”Det finns inte något annat överhuvud för kyrkan, utom Herren Jesus Kristus, och 
inte heller kan påven i Rom på något sätt vara dess överhuvud; utom som Antikrist, 
denna laglöshetens människa, och fördärvets son, som förhäver sig i kyrkan över 
Kristus, och över allt som kallas Gud.” {19} [Kursivering tillagd] 

Ah, käre sanningssökare, sannare ord (även om alla påvar är antikrister, med den 
slutlige påven som Antikrist) har aldrig skrivits av synd-förbannade män. Ja, det var dessa 
kämpande kalvinister, deras vetskap om den uppståndne, Guds son och riktiga tänkande på 
honom tillsammans med deras rena, stabila och lydiga liv, som helt förändrade det 
medeltida Europa. Med de i minoritet, påven med sina jesuiter och papister i majoritet, 
ingrep den uppståndne, Guds son kraftfullt för att besvara deras böner, ge världen ”den nya 
tiden” och den största tillflyktsorten för HERRENS förföljda protestanter, baptister och 
judar – dessa förenta (protestantiska) staters federala (kalvinska) republik! De visste att 
de var de utvalda och trodde därför att vad som än drabbade dem var förutbestämt! För det 
var dessa vita keltisk-anglosaxiska kalvinister som uppfann ny teknik som den lärde 
presbyterianske Edwin H. Armstrong gjorde, grundaren av FM-radion och framför allt 
hans presbyterianske föregångare, James Clerk Maxwell, grundaren av den 
elektromagnetiska teorin och tekniken. De skapade blomstrande civilisationer av karga 
vildmarker – som Sydafrika – och förde välstånd och industri till de största städerna i 
Europa – som London, Paris, Berlin och Amsterdam. Och det var våra amerikanska 
kalvinisters böner, pennor och svärd som grusade planerna för jesuitgeneral Lorenzo Ricci 
vars onda agenter försökte göra vår förenta staters konfederala republik till ett centraliserat, 
jesuitiskt västerländskt rike, med dess ”nya romarrike,” underställt en brittisk monark 
kontrollerad av den svarte påven. 
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Men framför allt, såg kalvinisterna motståndet mot en olaglig regering – det anti-
kristna förtrycket från jesuitgeneralens absoluta monarkier – som en helig plikt. Vi läser 
orden av John Knox, den stora skotske reformatorn med smeknamnet ”Calvin med ett 
rättvisans svärd,” talade till Maria, skottarnas drottning: 

”. . . vi är tvingade av den orättvisa tyranni som ämnats åt oss, att förklara för ers nåd, 
att vi, såvida inte denna grymhet hindras av er visdom, måste ta till rättvisans svärd 
mot alla som förföljer oss i fråga om religion, och för vårt samvetes skull, som inte 
borde och inte heller får lyda under dödliga varelser, mer än man genom Guds ord 
skulle kunna bevisa att han hade befogenhet att befalla över oss. . . . Bättre tycker vi, 
att utsätta våra kroppar för tusen dödsfall, än att riskera våra själars eviga 
fördömande, genom att förneka Jesus Kristus, och hans uppenbara sanning.” {20} 

[Kursivering tillagd] 

Denna klassiska kalvinska övertygelse uttrycktes av en skotsk covenantanhängare, Isabel 
Alison, 1681 innan hennes hjärtlösa avrättning av regeringensagenter åt pro-romersk-
katolske kung Karl II. (För att vara rättvisa, måste vi komma ihåg att kungen, som senare 
fick ”giftbägaren” på sin dödsbädd 1685, under sin regeringstid sanktionerade parlamentets 
beslut att bannlysa alla katolska präster 1662, samtyckte till den protestantiska anti-
papistiska ”testhandlingen,” undertecknade en proklamation 1674 i bekräftelse på alla 
smärtor och sanktioner som utgått mot katoliker från tidigare furstar, och samtycke till 
avrättningen av inte mindre än fjorton jesuiter, inklusive provinsialen fader Thomas 
Whitbread, som dömdes för konspiration i syfte att mörda honom. Sammansvärjningen, 
som i hemlighet hade finansierats av Père La Chaise, den jesuitiske biktfadern åt 
Frankrikes kung Ludvig XIV, avslöjades 1678 av doktor Tongue, Titus Oates och Bedlo.) 
Vi läser: 

”De sa, Trodde jag någonsin att Karl II var vår laglige kung? Jag sa, Ja, för han 
trädde i förbund med Gud och landet, men han har brutit och kastat av det bandet, 
och har utövat så mycket, både förtryck och grymhet, att jag har goda skäl att 
undanbe mig honom och dem båda. Då bad de att mitt blod skulle besudla mig själv, 
men jag sa till dem att de skulle få se att det skulle besudla dem själva, för det var 
genom Kristi kungliga ämbete som de satte mig att lida, sedan kan de säga vad de 
vill. Nu vill jag välsigna herren för att jag är fri från jesuitiska principer. Skriften är 
min regel, och när lydnad till män strider mot lydnad till Gud, är jag klar att ta 
avstånd från dem.” {21} [Kursivering tillagd] 

När denna kalvinska övertygelse kom till slagfältet i bön ser vi det amerikanska 
kriget för självständighet från engelsmännens ohämmade tyranni i all dess ära och 
framgång. J. T. Headley, författarens amerikanske favorithistoriker, skriver:

”. . . revolutionens patriotiska präster var aldrig självbedrägliga; de önskade inte en 
sak i sina hjärtan och bad om en annan med 
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sina läppar. När de ville krossa sina fiender, bad de inte om något annat, och väntade 
och såg om deras önskemål inte skulle kunna åstadkommas med hjälp av onda män, 
eller slumpen, eller djävulen. De kom djärvt till det heligaste av det heliga, och bad 
om det. Deras fiender var Guds fiender, deras motståndare var kyrkan, som var på 
väg att ödelägga och krossa Guds arv, och den ville de störta, och bad ärligt, och 
under stark gråt och tårar, om det. Liksom Cromwells järnsidor, som först åkallade 
Guds högra arm för att slåss med dem, och sedan, med det skrämmande stridsropet 
”religion” på sina läppar svepte som ett åskmoln till kamp; liksom 
covenantanhängarna, som bad att deras svärd skulle kunna vara som svärdet för 
Gideon, som inte vände tillbaka från slakten, och sedan i raseri anföll sina förföljare, 
som David, bad om störtandet av sina fiender, och Moses, och Joshua, och 
profeterna, vars allvarliga ödmjuka böner fick högarna av dräpta att svälla; så bad 
dessa puritanska präster, utan agg eller hämndlystet hat, på detta sätt, och i ett ärligt, 
uppriktigt syfte, ’komme ditt rike.’ ” {22} [Kursivering tillagd] 

Så var hela packet av den amerikanska armén under befäl av deras store ledare och 
protestantiske sydstatare, general George Washington. Omgiven av kalvinska predikanter 
som Timothy Dwight – barnbarnet till Jonathan Edwards, den kalvinske gudsman som 
predikade USA:s första stora uppvaknande – fick Washington alltid uppmuntrande ord och 
uppmaningar till bön. Vid Valley Forge ser vi grundaren av vårt land när han är som störst – 
på knä. Vi läser: 

”En dag promenerade en kväkare, som hette Potts, längs med en bäck, när han hörde, 
på en avskild plats, den högtidliga rösten av någon som tydligen ägnade sig åt bön. 
Som han tyst smög sig fram, såg han Washingtons häst bunden till ett ungt träd, och 
lite längre bort, i ett snår, ledaren själv, på knä, och med tårar strömmande nedför 
sina kinder, bönfalla himlen för sitt land och sin armé. Inför Gud ensam, gav detta 
starka hjärta vika, och fram vällde hela vågen av hans sorger och bedrövelser. Fastän 
himlen blev mörk omkring honom, och katastrof efter katastrof krossade hans 
ljusaste hopp och förtvivlan lade sig över befäl och manskap, visade han prov på 
samma oföränderliga sinnesnärvaro – förblev samma stöttepelare. Men till sin gud 
kunde han säkert gå med sina problem, och luta sig säkert mot den armen. Så sublim 
han verkar vara, och så bra och helig den sak han var engagerad i verkar, som han så 
frambär den till tronen av en rättvis Gud, med känslan av att den har hans sanktion 
och kan göra anspråk på hans skydd. . . . Inte undra på att frid hade upphöjt hans 
ögonbryn när förtvivlan fördystrade alla andras.” {23} 

När tiden var inne besvarades Washingtons böner. Haym Solomon, en rik judisk 
bankir och mäklare i Philadelphia, lånade ut hela sin förmögenhet, en kvarts miljon dollar i  
mynt, till armén vid Valley Forge. De protestantiska Nederländerna, 
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tillsammans med katolska Frankrike och Spanien, som hade utvisat jesuiterna från sin mark 
inklusive hela Sydamerika, förklarade krig mot protestantiska England, detta jesuitnäste! 
Ludvig XVI sände den franska flottan till understöd för den älskade pojk-generalen 
markisen av Lafayette. Som ett resultat besegrades den engelska armén, kontrollerad av 
jesuiterna genom kung George III, vid Yorktown, en by i protestantiska Virginia. 
Självklart, arbetade den uppståndne, Guds son kraftfullt som svar på många böner! 

Rasande, skulle jesuiterna tvinga Förenade Nederländerna, Frankrike och Spanien 
att betala dyrt för detta! Napoleon skulle krossa den holländska republiken 1795, i det att 
han drev kung Vilhelm I av Oranien (1772-1843) i exil i London. Utöver Frankrikes 
utvisning av orden 1764 och nu hennes stöd till de förbannade amerikanska ”kättarna och 
liberalerna,” skulle jesuiternas raseri utlösa den franska revolutionen. De skulle använda 
Robespierre, hjärntvättad av jesuiterna i nio år i deras kollegium i Louis-le-Grand, för att 
leda jakobinerna. Jakobinerna skulle halshugga Ludvig XVI, som vågade stå emot orden, 
och mörda hans habsburgska drottning Marie Antoinette, vars mor, ärkehertiginnan 
Maria Theresa, hade utvisats jesuiterna från Österrike. De skulle grymt tortera och mörda 
Ludvigs yngre son, hans Dauphin, och krossa kärnan av Frankrikes män med Napoleon I:s 
ändlösa krig. Jesuiterna skulle bryta upp det franska riket och använda kung George III för 
att återställa Bourbondynastin (efter Wienkongressen) med deras tyranniske frimurare, 
Ludvig XVIII, som snabbt på nytt släppte in jesuiterna. Spanien drabbades av ett liknande 
straff. Jesuiterna använde Napoleon för att driva Spaniens bourbonske kung, Karl IV, i exil 
och att börja bryta upp det spanska riket, där rasblandningen var en av deras taktiker. Igen, 
använde de George III för att återinstätta Bourbondynastin (efter Wienkongressen) med sitt 
vilddjur, kung Ferdinand VII av Spanien (1808, 1814-1833), som sedan snabbt på nytt 
släppte in jesuiterna och återupplivade inkvisitionen med allt dess raseri. 

Under tiden i Amerika, blev George Washington sin tids mest respekterade 
människa, enligt vår berömde amerikanske historiker John Clark Ridpath, som, efter 
Ridpath’s Universal History, volym XIV, sidan 617, finansierade revolutionen med 74 485 
dollar ur egen ficka. Fastän han hade invigts i lågstående, engelskt frimureri som ung man 
1752, var han i stort sett inaktiv. Medvetna om jesuiternas historia och närvaro vid 
Georgetown University, läser vi hans ord, som varnar hela landet att se upp för hemliga 
sällskap, i ett brev till pastor G. W. Snyder ett år före hans död, den 25 september 1798: 

”Jag har inte mycket mer att tillägga än tack för dina välönskningar och goda känslor, 
förutom att korrigera ett fel du har stött på om mitt ordförandeskap för engelska loger 
i det här landet. Faktum är jag inte är ordförande för någon, inte heller har jag varit 
det mer än en eller två gånger under de senaste trettio åren. Jag tror, trots detta, att 
ingen av logerna i detta land [i motsats till de brittiska, franska och logerna] är 
förorenade med de principer som tillskrivs [jesuiternas] illuminaternas sällskap.” {24} 

[Kursivering tillagd] 

Jesuiterna – 1775; 1815



420                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

Sedan han hade döpts i en baptistisk kyrka av en av sina officerare, pastor John 
Gano, blev han vår förste och störste president. Vår franske hjälte, markisen av Lafayette, 
skickade honom nyckeln till Bastiljen efter att den stormats och rivits, medan Fredrik den 
store sände honom sitt svärd varpå dessa ord fanns ingraverade: 

”Från den äldste generalen i Europa, 
till den störste generalen i världen.” {25} 

För att infria ett av Bibelns löften – som Gud uttalat genom den helige ande – och 
som upptecknats i Första Petrusbrevet 5:6, hade George Washington verkligen ödmjukat 
sig under Guds mäktiga hand för vilket han upphöjdes när tiden var inne. Som Cromwell, 
var det Washington som, med ömt hjärta, grät mot sin åldriga moderns hals efter att han 
hört hennes sista ord: 

”Nu ser du mig inte mer . . . Men du George, uppfyller de höga öden som himlen har 
givit dig. Gå min son, och må himlens och din mors välsignelse alltid vara med dig.” 
{26} 

Sedan han hade frigivit alla sina svarta slavar vid sin död (inklusive sin älskade 
hustjänare, ”Billy Lee”), var det Washington som gjorde varje koloni till självständig stat. I 
fördraget i Paris 1783 förklarades kolonierna vara ”fria, oberoende och suveräna.” Det 
var Washington som, efter att ha minskat alla ersättning för sina tjänster, tog nationen ur 
konkurs genom att avskaffa pappersvaluta och kräva 1792 års myntlag om inrättande av 
guld- och silvermynt som nationens pengar. Han införde skyddstullar som gjorde det möjligt 
för nationens tillverkare att växa – och frodas – till skillnad från jesuiternas förtryckande 
nordamerikanska frihandelsavtal (NAFTA) och allmänna tull-och handelsavtal (GATT) 
på 1990-talet. Han lämnade ämbetet efter två ärorika mandatperioder som president och ett 
lysande anständigt och hedersamt avskedstal. 

Slutligen, var det George Washington som var så älskad av Frankrikes general 
Lafayette. Under revolutionen tog vår store ledare ”pojkgeneralen” under sina vingar av 
vilken orsak fransmannen döpte sin äldste son till George Washington Lafayette. Med 
samma vinnande kärlek varnade den romersk-katolska Lafayette: 

”Det är min uppfattning att om friheterna i detta land – USA – krossas, kommer 
det att ske genom de romersk-katolska jesuitprästernas subtilitet, för de är de 
mest listiga, farliga fienderna till den civila och religiösa friheten. De har 
initierat de flesta av krigen i Europa [inklusive den kommande franska 
revolutionen].” {27} [Kursivering tillagd] 

Detta i sin tur var avgörande i tankarna på president Washington, som hade besökt de 
förbjudna jesuiterna vid Georgetown University 1796, samma år som han höll sitt 
avskedstal, i vilket han varnade: 
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”Mot det utländska inflytandets föråtliga list (jag bönfaller er att tro mig, 
medborgare) borde det fria folkets svartsjuka ständigt vara på sin vakt, eftersom 
historien och erfarenheten visar att utländskt inflytande är ett av den republikanska 
regeringens mest ödesdigra elände.” {28} 

Käre sanningssökare, skall vi tro att vår store landsfader, den vita anglosaxiske 
baptisten och sydstataren från Virginia som hade grundat en nation av protestantiska fria 
män, undkom den förbjudna jesuitordens hämnd? Vi måste komma ihåg att Jesu sällskap 
HATADE George Washington och på goda grunder. Den revolution som jesuitgeneralen 
Lorenzo Ricci hade bidragit till att underblåsa, med hjälp av kontinentala, bibelhatatande, 
hedniska frimurare som Benjamin Franklin, Thomas Jefferson och John Adams, var 
tänkt att bli ett förintelsekrig – ett krig som skulle få vänta på att två generationer hade 
passerat för att bli framgångsrikt fört mot de vita protestantiska sydstaterna från 1861 till 
1865. Med användning av den brittiska armén, sjuttontusen hessiska legosoldater och 
åderlåtningen av sex indiska nationer, skulle kriget vara en framgångsrik upprepning av 
ordens fransk-indianska krig efter att det förlorats till Englands kung George II (fullt 
medveten om ordens Hemliga instruktioner) 1763. När det väl blivit framgångsrikt, med 
hjälp av vissa förrädare inom den kontinentala kongressen som försökte störta general 
Washington som befälhavare för den kontinentala armén medan de avsiktligt stoppade 
utbetalningar till våra patriotiska soldater varigenom de försökte genomföra ett myteri, 
skulle de baptistiska och protestantiska kolonierna underordnas den anglikanska kyrkan, 
som stod under kontroll av jesuiterna via deras beskyddare, kung George III. Med den 
avsedda underkastelsen av kolonierna, som sedan skulle hanteras precis som bolagets 
kommunistiska reduktioner i Sydamerika, skulle jesuitgeneralen kunna förverkliga målet 
för sin orden i att göra den vite påven till världens allmänne monark. Han skulle använda 
sitt brittiska rike, med världens mäktigaste flotta, stödd av de ”reducerade och 
centraliserade” amerikanska kolonierna styrda av deras federala stad Washington, D.C. – 
med tillnamnet ”det nya romarriket” och nästan formgiven av ordens kontinentale franske 
frimurare, Pierre-Charles L’Enfant, (som avskedades av Washington och ersattes med 
doktor William Thornton) – för att underkuva alla regeringar på jorden under påvens 
världsliga makt. Detta angloamerikanska, jesuitkontrollerade, jafetiska ”protestantiska 
rike” i allians med ordens europeiska, jafetiska, ”katolska Heliga allians” grundad 1815 
(efter det att kompaniet hade använt Napoleon för att straffa påven och de katolska 
monarkerna i Europa för att de förbjudit orden från 1773 till 1814), var avsett att vara 
dödsstöten för den uppståndne, Guds sons stora och ärorika protestantiska reformation. 
Tänk dig, ”protestantiske” kung George III som handlar i samförstånd med ”romersk-
katolske” furst von Metternich underställda jesuitgeneralen Johannes Roothaan – 
jesuiternas återuppbyggare! Men vår hjälte, George Washington, förde revolutionen till en 
framgångsrik avslutning i det han slog ett hårt slag för protestantisk frihet, vilket kränkte 
Djävulens jesuiter. 
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Dessutom, korsade George Washington ordens plan genom att förhindra kongressen 
från att anta en absolutistisk och centraliserad konstitution. Han bidrog med lugn och 
stabilitet i konventets diskussioner, och inom nittio dagar var vårt fundamentala dokument 
fullständigt, som det hade utformats efter den protestantiske Pelatiah Websters 1775 
skrivna Treatise on Government. Dessutom lade baptist-kalvinske James Madison, tvingad 
av kravet från Virginias ledande baptistiske kalvinske predikant, John Leland, till 
konstitutionen de baptistiska konstitutionstilläggen (utformade efter baptistiske kalvinske 
George Masons Rättighetsförklaring som antogs av Virginia, ”Söderns imperiestat”). Detta 
gjorde jesuitgeneralen och hans fanatiska orden av hjärntvättade mördare ännu mer 
rasande! 

Vår tappre Washington (som, när han var fjorton år, skrev sina 110 regler för 
civiliserat och anständigt beteende) fortsatte med att ytterligare kväva ordens strävan att 
etablera envälde i Amerika. Han, till skillnad från Napoleon, avböjde ståndaktigt titeln 
”kung” som en monarki lättare skulle kunna korrumperas än en republik. Han valdes 
enhälligt att bli den förste presidenten i dessa federala Amerikas förenta stater, och han 
införde en skyddstull för att stimulera tillväxten hos våra inhemska tillverkare. Sedan han 
hade inspirerat 1792 års myntlag, började den federala regeringen ordentligt prägla guld- 
och silvermynt som lagliga pengar. Han avskaffade den värdelösa pappersvalutan kallad 
”kontinentaler,” och räddade nationen från konkurs. Efter att ha lett nationen i åtta år som 
dess förste och störste president, utdelade han sitt sista slag mot orden med sitt gamla 1796 
hållna Avskedstal – USA:s största statsdokument! I det varnade han för det ”utländska 
inflytandets föråtliga list ” i vetskap om den makt som jesuitorden hade utövat över 
nationerna i Europa i över tvåhundra år innan detta, hans sista tal. (Det är häpnadsväckande 
att notera, när jesuiterna underblåste våra fruktansvärda från 1861 till 1865 förda krig 
mellan staterna, att de bara införde den federala politik som bör undvikas enligt 
beskrivningen i hans Avskedstal, varav en är den geografiska indelningen av vårt land i 
”norr” och ”söder”.) 

Det är av dessa skäl som vår inspirerande president George Washington blev den 
störste fienden till jesuitorden under hela sjuttonhundratalet. Om sällskapet hade mördat 
kungarna i Frankrike och England i det förflutna, varför skulle det inte mörda den 
tidsålderns störste ”förbannade kättare,” i enlighet med tridentinska mötet? Det gjorde det! 
Med dessa mordets mästare som smög till honom giftbägaren den 12 december 1799, 
drabbades Washington vid sextiosju års ålder i livets fulla styrka. USA:s störste historiker, 
J. T. Headley, i sin The Life of Washington, på sidorna 465-467, beskriver lidandet hos vår 
hjälte vars liv avslutades den 14 december, bara två dagar efter det att han blev sjuk. 
Doktor Craik, doktor Brown och doktor Dick, efter att ha åderlåtit honom, var ”maktlösa 
mot sjukdomen,” som gjorde ”den sista kampen dubbelt så våldsam,” och förde honom till 
”kvävningens gräns. . . . döden verkade dubbelt så fruktansvärd, när den med ett snabbt slag 
skulle bära så mycket till graven.” Detta, käre sanningssökare, är giftbägaren! 
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Skillnaden mellan den protestantiska amerikanska revolutionen och den ateistiska, 
franska revolutionen var skillnaden mellan den baptistiske Washington, rådgiven av 
presbyterianska kalvinister, och den romersk-katolske Napoleon, rådgiven av jesuiten, 
abbé Sieyès. I Washingtons mörkaste timme, gråter han på knä i bön vid Valley Forge. I 
Napoleons mörkaste timme, överger han sin armé i Rysslands snö, medan hans lojala män 
lämnas i kosackernas händer. Washington avböjde titeln ”kung” medan Napoleon tog emot 
kronan från påven som ”kejsare.” Dessutom, var människorna i kolonierna bibelläsande 
protestantiska och baptistiska kalvinister; det franska folket var desillusionerade, 
ateistiska katoliker, sedan jesuiterna hade förbjudit Bibeln och protestantism under mer än 
hundra år sedan jesuit La Chaises återkallande av det nantesiska ediktet 1685. Resultatet 
av den amerikanska revolutionen var en konstitutionell republik av federerade suveräna 
stater. Resultatet av den franska revolutionen var en jesuitkontrollerad militärdiktator som 
ledde till återupprättandet av en jesuitkontrollerad monark, Ludvig XVIII. Jesuiterna fick 
sin vilja fram i Frankrike; men lyckades inte, med sina centraliserande ”federalister” i 
Amerika, att fastställa envälde, som de kalvinska, statsrättsliga anti-federalisterna 
eftertryckligen varnade om att Washington, D.C., skulle bli påvens domän. Därför skulle 
den svarte påvens seger över protestantiska Amerika behöva vänta till 1868. 

Men jesuiterna, med kung George III som senare blev döv och blind för att han 
förföljde den uppståndne, Guds sons bibeltroende kyrka, levde fortfarande och smidde 
ränker. Medan Napoleon var upptagen av att medvetet offra sin armé i Rysslands snö, 
invaderade George III Amerika igen med 1812 års krig. De avfälliga engelska 
protestanterna tände eld på vårt Vita hus den 24 augusti 1814, och hotade att sänka oss till 
att tjäna den brittiska kronan igen. Men den uppståndne, Guds son sände oss en andra 
befriare för att rädda vår protestantiska republik som Washington hade upprättats. Den här 
mannen, hjälten i New Orleans, var ingen mindre än ”Old Hickory” – en annan 
sydstatsprotestant – president Andrew Jackson. 

(I förbigående sagt, hatade dessa stora jesuitiska agitatorer president Jackson, en 
bibeltroende protestant trots att han var en lågrankad frimurare. För att han räddade denna 
”kätterska” nation som han återställde dess ekonomiska stabilitet genom att avskaffa 
”USA:s bank,” återvände till kontanter (guld- och silvermynt) och införde en skyddstull för 
att därigenom hjälpa våra inhemska tillverkare, försökte jesuiterna skjuta honom två gånger 
på kärnskotts avstånd med en av sina lättlurade personer. Genom den uppståndne, Guds 
sons försyn klickade båda pistoler och vår hjälte – presidenten levde vidare till att bli den 
stora inspirationskällan för Pennsylvanias ende president, den demokratiske statsrättslige 
mästaren, James Buchanan.) 

Flera år senare attackerade jesuiterna genom att skapa 1960-talets amerikanska 
indianagitation på nytt sin gamle fiende genom att beskylla honom för förflyttningen av 
Cherokeenationen från Georgia till väster om Mississippifloden. För att få rätsida på detta 
vädjar vi till den store Missouri-senatorn, frimurare Thomas Benton, och hans Thirty Years’ 
View. I kapitel CXIV med titeln ”Flyttning av cherokeeser från Georgia” läser vi: 
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”Under vintern 1835-’36 förhandlades ett fördrag fram, enligt vilket cherokeserna, i 
det att de bortskaffade alla sina ägodelar öster om Mississippi, överlät det hela, och 
enades om att dra västerut, för att ansluta sig till den halva stammen bortom den 
floden. Den ersättning som betalades ut till dem var omfattande och förutom den 
ekonomiska ersättningen, fick de stora eggelsemedel, grundade på deras syn på 
den egna välfärden, för deras flyttning. Dessa eggelsemedel angavs av dem själva i 
ingressen till fördraget, och har förklarats vara: 

’En önskan att bli av med de svårigheter som upplevs vid en bosättning inom Förenta 
staternas befolkade delar; och att återförena deras folk, genom att ansluta sig till dem 
som hade passerat Mississippifloden, och att leva i ett land utanför den statliga 
suveränitetens gränser, och där de kan skapa och njuta av en regering som de själva 
väljer, och vidmakthålla ett samhällstillstånd, som bäst skulle överensstämma med 
deras åsikter, vanor och villkor, och som kunde sörja för deras individuella komfort, 
och deras framsteg i civilisationen [vilket är precis vad vi vita keltisk-anglosaxiska,  
bibeltroende protestanter och baptister borde göra här i Nordamerika, lämna 
Washington som det är, helt i händerna på påven och hans jesuiter].’ 

Dessa var förnuftiga skäl för att önska en flyttning, och lagda till den ekonomiska 
ersättningen, hade gjort det oerhört önskvärt för indianerna. Den direkta 
ersättningen var fem miljoner dollar [!!!] som, lagda till reglerna för att betala för 
förbättringar på den överlåtna marken – för att stå för kostnaderna för flyttning till 
deras nya hem bortom Mississippi – för att livnära dem i ett år efter deras ankomst – 
för att ersätta skolfonder och livräntor – för att tillåta förköpsrätt och betala för 
reservat – med några liberala ekonomiska bidrag från kongressen, för att tysta ned 
klagomål – och några stora byråkratiska ersättningar, uppgick i det hela, till mer än 
tolv miljoner dollar! Det är nästan lika mycket för deras enda avskaffande av 
indianska anspråk i hörnet av två stater, som hela provinsen Louisiana kostar! 
Och detta förutom de sju miljoner hektar som beviljats för deras nya hem, och att 
skapa ett större och bättre hem än det som de hade lämnat. Betraktat som en 
ekonomiskt transaktion, låg fördelen helt och hållet, och bortom alla 
proportioner, på den indianska sidan; men hjälp till staterna, och ro till indianerna, 
och slutförandet av en klok och human politik, var ett dominerande övervägande, 
som sanktionerade det enorma utbetalade beloppet.” {29} [Kursivering tillagd]

Verkligen, 

”Rättfärdighet upphöjer ett folk:” 
– Ordspråksboken 14:34 
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Så vår stora och lärda vita anglosaxiska, skotsk-irländska protestantiska och 
baptistiska kongress behandlade det cherokesiska folket rättvist och generöst. (Är inte detta 
det sätt på vilket Israel och hennes muslimska grannar bör samarbeta för att flytta och skicka 
tillbaka fördrivna arabiska palestinier från hennes gränser? Ah, men den svarte påven skulle 
aldrig tillåta det! Det måste finnas oupphörlig agitation och mord som rättfärdigar mer 
jesuitisk medling i avsikt att säkra Jerusalems Tempelberg för ”Antikrist.”) Och det var på 
grund av detta, i uppskattning för deras rättfärdiga behandling av människor från 
protestantiska och baptistiska Georgia, som den cherokesiska nationen tog parti för 
sydstatskonfederationen under kriget mellan staterna och var de sista att överlämna sig till 
nordstatsangriparna kontrollerade av ordens radikala röda republikaner i Washington. 

Några år senare, skulle jesuiterna tvinga cherokeserna att betala dyrt för detta, 
tillsammans med resten av de indiska nationerna i jesuitgeneralens process att skapa sitt 
1900-talets hämnande monster – ”det heliga romerska” fjortonde ändringens rike av 
amerikansk nation. Dee Brown i sitt mästerverk, Bury My Heart at Wounded Knee, ger en 
mycket detaljerad och tragisk redogörelse för det systematiska krossandet av indianerna 
under andra hälften av artonhundratalet. För Jesu sällskap, med kontroll över Washington, 
D.C., via det Republikanska partiet, använde sin vilda stora nordstatsarmé, ledd av dess 
romersk-katolske federale general Philip Sheridan till att grymt förnedra och krossa de 
ursprungliga indiannationerna genom de stora slätternas indiankrig. Tragiskt nog för de 
infödda, blev de lurade av Sheridans onde vite befälhavare som de hade kommit att lita på, 
jesuiten Pierre de Smet! (Käre amerikanske sanningssökare, har du lärt dig detta på 
högstadiet eller gymnasiet? Om du kommer ihåg sjöng vi alla med i Paul Revere och 
Raiders ”Cherokee nation.” Denna jesuitagitation, tillsammans med 
medborgarrättsagitationen, abortagitationen och Vietnamkriget krossade nästan vår 
patriotism och fick oss samtidigt att skämmas över att vi var medlemmar av den stora vita 
amerikanska icke-judiska rasen!) 

Med välsignelse från den uppståndne, regerande, rättfärdige och återvändande Guds 
son, vann George Washington och hans kalvinska armé ett krig och skapade ett land med 
en protestantisk konstitution. Andrew Jackson räddade det från det brittiska svärdet som 
hanterades av kung George III och hans jesuiter, inklusive hans jesuitiske premiärminister 
Robert Petty, med titeln Lord Shelburne av Berkeley Square. Denna ärorika sida av 
historien skulle aldrig ha skrivits utan förbudet av jesuitorden 1773 till 1814. Må vi stanna 
upp för ett ögonblicks tystnad och tacka vår himmelske fader för att ha använt de romersk-
katolska regenterna och påve Clemens XIV själv som modigt förbjöd och avskaffade en så 
pass motbjudande och svekfull orden. Som vi skall se, kommer jesuiternas historia att 
fortsätta att vara en historia av mord, intriger och förslavning mot alla de människor som 
motsätter sig deras avsikter, inklusive president John F. Kennedy som blev sårad hemma 
hos sina vänner, av vilka två var Henry R. Luce, som han kallade ”Lucy” och J. Peter 
Grace, d.y., tidigare friare till hans syster, Kathleen. 

Gud     hjälpe oss att öppna våra ögon  ! 
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George Washington (1732-1799), 1790-talet # 113 
Förste och störste president i vår federala republik av dessa 

Amerikas förenta (protestantiska och baptistiska) stater, 1789-1797 
Efter tvåhundra år av jesuitiska fängelsehålor, förföljelser och förintelsekrig i Europa, 
upphöjde den uppståndne, Guds son vår gode och hedervärde befriare. Han etablerade 
en nation av vita protestantiska och baptistiska fria män vars gamla gemensamma 
rättigheter garanterades av konstitutionstilläggen. Men vår nya nation kallades 
spydigt för ”NORRA PARAGUAYS INVADERADE TERRITORIUM” av Orestes A. 
Brownson, en journalist och hemlig lekmannajesuit ”i kort dräkt” som publicerade sin 
papistiska Brownson’s Quarlterly Review under artonhundratalets senare hälft. Denne 
vår berömde landsfader räddade den revolutionära armén från upplösning många 
gånger; hans ledarskap är ensamt ansvarigt för revolutionens framgång; han 
tjänstgjorde två ämbetsperioder som president sedan han etablerat en konstitutionell 
konfederal republik av suveräna stater där vi hemlösa och landsflyktiga vita keltisk-
anglosaxiska kalvinska protestanter och baptister kunde dyrka den ende sanne Guden 
enligt våra samvetens diktat i lydnad till hans heliga ord, översatt till engelska av den 
protestantiska reformationens puritanska kalvinister, den auktoriserade versionen av 
Kung Jakobs bibel från 1611. För att ha korsat ordens onda plan för Nordamerika, 
fick Washington ”giftbägaren” och låg inom två dagar död i sitt hem i Mount Vernon, 
ännu ett ädelt offer för den svarte påven. 
The Life of George Washington, J. T. Headley, (New York: Charles Scribner, 1856). 
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General Washingtons dop av baptistpastor Gano, 1783 # 114 
När en protestantisk episkopalist underordnar sig den troendes dop genom 
nedsänkning genom en bekant baptistpastors förmedling, blir han då, ipso facto, en 
baptist oavsett eventuellt tidigare samarbete med stats-kyrklig protestantism. Så var 
fallet med vår berömde sydstatsgentleman, general George Washington. Som pastor i 
New York Citys första baptistiska kyrka sedan 1762, var John Gano inte bara en 
orädd soldat och kaplan i striden, han var Washingtons favorit från vilken före 
fjortonde ändringens Amerikas fader lärde sig respekt för den individuella själsliga 
frihetens baptistiska maximer och den absoluta separationen av varje organiserad stat 
från varje organiserad kyrka – oavsett kyrkosamfund! Eftersom dessa baptister var 
kämpade kalvinister tillsammans med sina presbyterianska bröder, protesterade de 
först mot England kyrko-statliga tyranni, uppsade sedan sin politiska tro och lydnad 
och förklarade, när de attackerades, krig mot det av kung George III:s jesuitinförda 
enväldet! Washington uppmanade John Gano att leda bönen i slutet av revolutionen 
1783. Efteråt, överlämnade han sitt ”rättvisans svärd” (inneslutet ovan) – en gåva från 
anti-jesuitiske Lafayette – till pastor Gano efter sitt dop i Hudson River. 
Understanding the Times, Volume One: How Satan Turned America Against God, William P. Grady, (Knoxville, 
Tennessee: Grady Publications, Inc., 2005) ss. 145-152. 
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Kapitel 18 

Jesuiterna   – 1789-1815   

Det onda riket slår tillbaka: 
   Den franska revolutionen 
   Napoleonkrigen 
   Mordet på frimurare Napoleon Bonaparte I 

”Men om våra förhoppningar om detta skulle krossas, och eftersom brott med 
nödvändighet kommer att förekomma, måste vårt politiska system vara listigt 
varierat, beroende på de olika tidslägena, och furstar, våra förtrogna vänner, 
som vi kan påverka att följa våra råd, måste drivas på att trassla in sig i 
kraftiga krig med varandra, i syfte att vårt sällskap (som främjare av världens 
allmänna goda), överallt uppmanas att bidra med sitt bistånd, och alltid 
används som medlare i offentliga meningsskiljaktigheter: . . .” {1} 

Ignatius Loyola, 1540 
Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556 
Secret Instructions of the Jesuits 

”De (jesuiterna) har så ständigt blandat sig i hovets och statens intriger att de, i 
rättvisans namn, måste förebrås för att sträva efter allmänt herravälde. De kostar 
kungar deras liv, inte på schavotten, utan genom mord, och lika skadliga som 
illuminaternas sällskap; de var de främsta bland publiken, i alla händelser, som 
applåderade mordscenerna i Paris. De berövade staterna på deras bästa ungdomar, 
som de lockade till sina institutioner, och anskaffade för sig själva, genom sitt 
monopol på studiernas område . . . ett alltför stort och omåttlig inflytande över alla 
yttranden. De hade i sina händer alla drivfjädrar för att arbeta på mänskligheten; 
pengar, skydd, biktstolar och andra medel stod till deras rikliga förfogande. De skulle 
därmed kunna arbeta för det goda om de önskade göra detta, men de arbetade på en 
vink från sina överordnade enbart för sin egna speciella fördel och förstoring, utan 
någon som helst hänsyn till mänsklighetens välfärd, och det är därför omöjligt att 
hänge sig åt en övertygelse om att återupprättandet av Jesu sällskap kan göra någon 
som helst nytta.” {2} [Kursivering tillagd] 

Ärkehertig Maximilian Francis, 1815 
Yngste son till Maria Teresia, 
   Ärkehertiginna av Österrike 

Jesuiterna – 1789-1815



Kapitel 18                                                                                                               429 

”Jesuiterna och deras vänner tillskriver sitt förbud den franska revolutionen [vilket  
faktum är helt i linje med jesuitisk historia; när en nation utvisar orden från dess  
besittningar, kommer ett krig snart att följa som i fallet med Irak, sedan den 
muslimska nationen utvisade sällskapet 1969].” {3} 

Andrew Steinmetz, 1848 
Engelsk ex-jesuit 
History of the Jesuits 

”Det verkade som om en rättfärdig försyn slog nationen [Frankrike] för de brott den 
tolererat hos sin härskare [Ludvig XIV och hans samtycke till jesuitordens 
återkallande av nantesiska ediktet].” {4} 

J. Wayne Laurens, 1855 
Amerikansk historiker och patriot 
The Crisis: Or, the Enemies 
   of America Unmasked 

”Weishaupt och hans jesuitkollegor avbröt inkomsterna till Vatikanen genom att 
starta och styra den franska revolutionen, genom att leda Napoleons erövring av 
katolska Europa [som orden skulle göra med Hitler]; genom revolten mot kyrkan, 
under ledning av sådana präster som fader Hidalgo, i Mexiko och Latinamerika, 
genom att så småningom låta Napoleon kasta påve Pius VII i fängelse i Avignon tills 
han samtyckte till, att som priset för sin frigivning, återupprätta jesuitorden. Detta 
jesuitiska krig mot Vatikanen avslutades genom Wienkongressen och genom det 
hemliga fördraget, 1822, i Verona. . . . Sedan dess har Rothschilds varit Vatikanens 
finansombud.” {5} [Kursivering tillagd] 

Emanuel M. Josephson, 1968 
Judisk amerikansk läkare och historiker 
The ”Federal” Reserve Conspiracy 
   & Rockefellers 

Vedergällningens dag var nu inne för påven, hans dominikanpräster med 
inkvisitionsdomstolen, malteserriddarna och Europas romersk-katolska regenter. Jesuiterna, 
med frimureriet och illuminaterna som sina verktyg, skulle straffa monarkerna som de 
aldrig hade blivit straffade förut! Jesuiterna skulle också ta sig tid att straffa några 
protestantiska nationer i enlighet med tridentinska mötet, som uttalat över hundra 
förbannelser över alla ”kättare och liberaler.” Mot denna bakgrund blir syftet bakom den 
ateistiska, bedrägligt pro-judiska, franska revolutionen och Napoleonkrigen kristallklart. 
Och med denna förståelse, kommer också upphovsmännen och syftet bakom den ateistiska, 
bedrägligt pro-judiska, ryska revolutionen av 1917 att bli kristallklara. En gemensam avsikt 
avslöjar den osynliga handen på en gemensam skapare. 
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Snarare än att skildra historien under revolutionen och de efterföljande krigen skall vi 
fokusera på frågan ”Vem gynnas?” 

Gynnades inte jesuiterna när Ludvig XVI och drottning Marie Antoinette 
halshöggs av fanatiska jakobiner? Dessa furstar hade understött protestantiska amerikanska 
”kättare” i deras revolt från kung George III. Dessutom, hade både de bourbonska och 
habsburgska dynastierna utvisat jesuiterna från sina länder och utländska besittningar. 
Ludvig XV, farfar till Ludvig XVI, hade utvisat jesuiterna från Frankrike och 
ärkehertiginnan Maria Teresia, mor till drottning Marie Antoinette, hade utvisat 
jesuiterna från Österrike två gånger under 1769, en gång under 1770 och slutligen 1772. Så 
Ludvig XVI, av den bourbonska dynastin, och Marie Antoinette, av den habsburgska 
dynastin, måste ohyggligt mördas i fullt dagsljus – precis som John F. Kennedy – som en 
lärdom för de framtida romersk-katolska regenterna. 

Gynnades inte jesuiterna när jakobinerna dödade eller utvisade nästan alla 
dominikanpräster i Frankrike? Vi måste komma ihåg att dominikanernas orden var fiende 
till jesuiterna från jesuitordens början! Dessutom, då jesuiterna hade förbjudits av påven, tog 
dominikanerna tillbaka ”inkvisitionsdomstolen,” och gjorde därmed kompaniet rasande. 
Kan detta vara anledningen till att Napoleon bedrev krig mot inkvisitionen, och exponerade 
de dominikanska inkvisitorernas usla handlingar? Till exempel: 

”Även så sent som under Napoleons regeringstid kan man läsa att efter hans trupper 
hade erövrat Toledo, öppnades ett inkvisitionsfängelse där. En historiker som inriktat 
sig på Napoleons krig sa att det var som att öppna gravar, som de arma fångarna kom 
fram. Deras skägg hade växt ned över deras bröst, deras fingernaglar var som 
fågelklor, och deras kroppar inte mycket mer än bara skelett. Vissa av dem hade inte 
andats frisk luft på flera år. Vissa var hopplöst förlamade och deformerade efter att ha 
hållits i hålor som var så låga att de inte kunde resa sig i dem. Nästa dag, 
inspekterade general LaSalle och flera av hans officerare platsen noggrant. De 
tortyrredskap som de hittade fyllde även dessa män från slagfältet med fasa.” {6} 

(Käre sanningssökare, Roms tortyrredskap under inkvisitionen var mycket lika och så 
hemska som de som återfanns i Hitlers dödsläger i Polen. Metoderna för långsam tortyr och 
mord i Stalins sibiriska gulag-fängelsesystem var lika illa, med hemliga jesuitiska 
coadjutorer som fungerade som generalissimus’ kommunistiska inkvisitorer.) 

Gynnades inte jesuiterna när general Berthier bedrev krig mot Vatikanen när han 
intog Rom och fängslade den ogudaktige påve Pius VI 1798, påven som blev far till två 
utomäktenskapliga barn med sin syster? Var inte detta en vedergällning, som påven hade 
fängslat jesuitgeneralen Lorenzo Ricci efter avskaffandet av jesuitorden? Förödmjukade 
inte jesuiterna påven helt när de ockuperande franska soldaterna störtade ”Petri stol? ” Om 
detta läser vi: 
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”Jag sa det med stöd av Lady Morgan, som i sitt arbete om Italien, i den fjärde 
volymen, säger att fransmännens skändliga nyfikenhet vid den tidpunkt då de 
ockuperade Rom, i början av detta århundrade, övervann alla hinder, för att se en så 
berömd sittplats. De tog bort dess kopparbeläggning, och drog ut sittplatsen och fann, 
som de granskade den noggrant, dessa ord ingraverade med arabiska bokstäver: – 
’Det finns bara en Gud, och Mohammed är hans profet.’ . . . Påven, som visste att det 
bland relikerna fanns en sittplats, som tagits som ett minne från korstågen, beordrade 
att denna skulle hämtas och hållas i vördnad . . .” {7} [Kursivering tillagd] 

Gynnades inte jesuiterna när Napoleon Bonaparte drev den bourbonske kungen av 
Spanien, Karl IV, i landsflykt? Gynnades inte jesuiterna när Napoleon landsförvisade 
monarkerna de Braganza, drottning Maria Francisca I (1777-1816) och hennes son John 
(senare kung John VI, 1816-1826) av Portugal till Brasilien? Gynnades inte jesuiterna när 
Napoleon drev malteserriddarna från ön Malta, och konfiskerade alla deras skatter och 
vapen? (Kom ihåg att riddarna tidigare hade utvisat jesuiterna från Malta 1868.) Gynnades 
inte jesuiterna när Napoleon besegrade de protestantiska Nederländerna, grundade av en av 
våra hjältar, Vilhelm I av Oranien? Gynnades inte jesuiterna när Napoleon erövrade 
Italien, och besegrade Österrike, som båda nationerna hade utvisat jesuitorden? Gynnades 
inte jesuiterna när Napoleon erövrade protestantiska Schweiz? Skulle inte jesuiterna ha 
gynnats om den franske general Hoche hade lyckats att bryta bort katolska Irland från 
protestantiska England (senare genomfört efter första världskriget)? Skulle inte jesuiterna 
ha gynnats om Napoleon, den frimureriske sionisten, hade erövrat Jerusalem, han som 
uppmanat till inrättandet av ”Jerusalem för judarna” den 14 april 1799? Gynnades inte  
jesuiterna när Napoleon gjorde slut på påvens heliga romerska rike? Gynnades inte  
jesuiterna när Napoleon dödade 600 000 romersk-katolska franska köpare som förblev 
lojala mot påven? Varför ledde Napoleons nästan samtliga strategier till att jesuitorden 
gynnades? Svaret kommer i form av abbé Sieyès. Enligt Ridpath’s Universal History var 
denne präst en drivande kraft i franska revolutionen, direktoriet, och var andrekonsul i 
Napoleons konsulat (Pierre-Roger Ducos var den tredje), som uppmanade till avskaffande 
av adel och präster – fienderna till Jesu sällskap! Det är också högst fascinerande att se att 
Sieyès, mannen vars statskupp förde Napoleon till makten, var jesuitutbildad. Vi läser: 

”Sieyès, Emmanuel Joseph (1748-1836), en av de viktigaste politiska tänkarna och 
författarna från perioden kring franska revolutionen och första kejsardömet, . . . Han 
var avsedd för kyrkan, utbildades av jesuiterna, avlade en licentiatexamen i kanonisk 
rätt [inklusive de förtryckande jesuitska ”moralteologierna,” och det onda 
tridentinska mötet] . . .” {8} [Kursivering tillagd] 

Alltså fördes Napoleon, den romersk-katolske frimuraren, som gavs tillnanet ”Robespierre 
till häst” av Madame de Staël, och vars högra hand var både en jesuitutbildad 
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och -kontrollerad rådgivare, abbé Sieyès, till makten från det starka jesuitfästet i Korsika. 
Redan 1812 hade jesuiterna straffat sina fiender med sina frimureriska hämnares många 
segrar. Det var nu dags att krossa hans stora armé, som dessa män inte skulle göra det 
möjligt att återinsätta de gamla absoluta monarkierna Så Napoleon angrep Ryssland och 
övergav sedan sina patriotiska soldater, de män som hade hatat absoluta monarkier av hela 
sitt hjärta, till vinterns snö och ryska armén. Om reträtten från Moskva skriver greve Leo 
Nikolajevitj Tolstoj i sin Krig och fred: 

”En armé flydde och den andra förföljde . . . Men efter ett fyra dagars uppehåll 
började gruppen igen, utan ledning eller planer, att springa i det upptrampade spåret, 
varken till höger eller till vänster, men längs den gamla – den värsta – vägen . . . Vid 
Bberezina blev de oorganiserade igen, många drunknade och många kapitulerade, 
men de som kom över floden flydde längre. Deras högsta chef tog på sig en päls och 
efter att ha satt sig själv i en släde, galopperade på egen hand, och övergav sina 
kompanjoner.” {9} 

Denne Napoleon Bonaparte, den romersk-katolske frimuraren och brickan åt 
jesuiterna, var inte bara en förrädare mot Frankrike utan också en massmördare, som han 
var ansvarig för att överge en kvarts miljon döda, frusna eller svältande män i Rysslands 
snö. Han borde ha hängts för att vara inte bara en förrädare utan också en hjärtlös  
ynkrygg. Och vem gav honom order om att överge sin armé? Det kan bara vara hans herrar, 
jesuiterna, som hade, med Eugene Sues ord, fört honom från ingenting till att bli kejsare av 
Frankrike och herre över världen! (Käre sanningssökare, hundratrettio år senare skulle 
jesuiterna beordra krossandet av den tyska armén i öst. Deras frimureriska verktyg, Adolf 
Hitler skulle, under Operation Barbarossa, ”rycka nederlaget ur segerns käftar,” som han 
krossade sin armé i Rysslands snö – understödd av general Gehlen. Han, liksom Napoleon, 
garanterade en allierad seger där jesuiternas agenter skulle bestämma 
kapitulationsvillkoren.) 

Efter Napoleons ryska kampanj – hans framgångsrika svek och mord på 
hundratusentals frihetsälskande republikanska soldater – försökte jesuiterna att återställa 
den gamla ordningen. Jesu sällskap återupprättades 1814 och Wienkongressen började 
också. Samtidigt, blev Napoleon belönad för ett väl utfört arbete med en årlig pension på 
två miljoner franc under tiden på ön Elba. Men monarkerna på Wienkongressen käbblade; 
så, jesuiterna tog Napoleon tillbaka till Frankrike, känt som ”de hundra dagarna.” Detta 
skrämde monarkerna till att börja acceptera varandra. När nu Wienkongressen hade uppfyllt 
jesuitordens syfte kunde Frankrikes soldater äntligen besegras. Napoleon samlade en armé 
av franska patrioter och offrade den medvetet vid Waterloo genom att attackera fel punkt på 
den brittiska linjen. För denne onde, frimureriske Napoleon Bonaparte, som hade förfört  
alla sina systrar, svarade Prince Metternich att han ”inte brydde sig ett förbannade dugg 
om det dog en miljon man.” {10} Vi läser om general ”Stonewall” Jacksons kommentarer 
vid Waterloo:
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”Under sommaren 1856, använde han sin långa semester till en europeisk rundtur, 
varunder han besökte England, Frankrike och Schweiz. Under denna resa undersökte 
han noggrant området Waterloo, och spårade de stridande arméernas positioner på 
det. När han återvänt hem, sade han att fastän Napoleon var den störste av 
befälhavare, hade han begått ett misstag i sitt val av slottet Hougomont som den 
avgörande angreppspunkten på den brittiska linjen; den borde ha varit byn Mont St. 
Jean. Detta yttrande har därefter bekräftats av en hög myndighet inom 
militärkonsten.” [Omkring femtio år senare, skulle Lee göra samma sak vid 
Gettysburg, under ledning av samma brödraskap.] {11} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, tror du att segraren vid Austerlitz skulle göra en sådan grundläggande 
tabbe – av misstag – och omintetgöra allt hopp om fransk frihet? Så löjligt! 

Napoleon tillfångatogs av engelsmännen och förvisades till en ö i södra Atlanten 
kallad S:t Helena. Där, skrevs hans Memoirs som noggrant beskriver hans herrar, Loyolas 
söner, som hade förrått honom i händerna på hans kidnappare. I fruktan och i ilska 
förklarade han: 

”Jesuiterna är en militär organisationen, inte en religiös orden. Deras chef är en 
general för en armé, inte bara fader abbot för ett kloster. Och syftet med den här 
organisationen är: MAKT. Makt i dess mest despotiska utövning. Absolut makt, 
allmän makt, makt att styra världen genom en enda människas fria vilja. Jesuitism är 
den mest absoluta av despotier: och samtidigt det största och mest enorma av 
missbruk . . . Jesuiternas general insisterar på att vara herre, härskare, över härskaren. 
Var jesuiterna än blir insläppta kommer de att bli herrar, kosta vad det kosta vill. 
Deras sällskap är till sin natur diktatoriskt, och det är därför den oförsonliga fienden 
till all offentlig myndighet. Varje handling, varje brott, hur avskyvärt det än kan vara, 
är ett förtjänstfullt arbete, om det begås i jesuiternas sällskaps intresse, eller på 
generalens order.” {12} [Kursivering tillagd] 

Jesu sällskap hade nu växt fram mer kraftfullt än någonsin. Satans kungarike var 
inte längre delat. Med kontroll över frimureriet och illuminaterna, hade jesuiterna tagit det 
protestantiska brittiska riket – dess tron såväl som dess bank. London skulle nu bli deras 
kommersiella världshuvudstad. De hade återtagit Vatikanen och kontroll över påvedömet. 
Rom skulle bli deras religiösa världshuvudstad och från 1900 skulle New York bli ordens 
politiska världshuvudstad. De hade straffat Europas romersk-katolska regenter och skulle 
använda England för att återinsätta dem på deras troner igen. (Käre sanningssökare, vi måste 
komma ihåg att även om jesuitgeneral Michelangelo Tamburini (1706-1730) hade 
återupprättat de gamla tempelherrarna under det nya namnet ”frimureri” med bokstaven 
”G” i mitten av passaren och vinkelhaken som står för ordens ”Gesù”
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kyrka, det är kompaniets världshuvudkontor i Rom, var frimureriet uppdelat som en följd av 
frimureriets första stora schism (1753-1813)! Det fanns murare som var lojala mot den 
svarte påven som Napoleon Bonaparte och abbé Sieyès, det fanns andra som var lojala 
mot sina katolska kungar, land och folk som de statsministrar som utvisade jesuiterna från 
sina furstars gränser. Dessa murare var Sebastian Cavalho, markis av Pombal under 
Portugals kung Josef I, greven av Aranda under Spaniens kung Karl III, minister de Tillot 
och Duc de Choiseul under Frankrikes kung Ludvig XV och prins von Kaunitz och 
Gerard von Swieten under Österrikes ärkehertiginna Maria Theresa. Detta uppror skulle  
börja avhjälpas med rådet i Wilhelmsbad 1782 och skapandet av 33:e gradens högsta råd 
1786 – efter den uppståndne, Guds sons framgångsrika presbyteriansk-kalvinska och 
baptist-kalvinska amerikanska revolution! Prisa Gud!) Nu behövde en sista bit av 
verksamheten kompletteras. Den 5 maj 1821, förgiftades Napoleon Bonaparte med 
arsenik, och han visste det, av gissa vem? När Napoleons testamente öppnades efter hans 
död, läste general Montholon kejsarens sista anklagelse mot S:t Helenas engelske 
guvernör, Hudson Lowe – hans avskydda fångvaktare. Napoleon ord, avsedda att flyga 
över Europa, var: 

”Jag dör i förtid, mördad av den engelska oligarkin och dess hyrda mördare [men 
sanningen var att Montholon själv hade utfört förgiftningen, haft nytta av Napoleons 
testamente, och var lojal mot sina jesuitiska herrar].” {13} 

Käre sanningssökare, vem gynnades? Jesuiterna hade använt kung George III för att 
skydda sin frimureriske kung Ludvig XVIII medan han befann sig i landsflykt under den 
franska revolutionen och Napoleonkrigen. Med den svikne Napoleon i händerna på sina 
kidnappare, använde de den engelske kungen för att bannlysa kejsaren till en avlägsen ö mitt 
i södra Atlanten. De använde George III igen för att återinsätta Ludvig XVIII på tronen i 
Frankrike. Ludvig XVIII gav sedan jesuiterna tillstånd att åter komma in Frankrike sedan de 
tidigare hade utvisats av kung Ludvig XV, inklusive hans jesuitiske biktfader, Pere de Sacy, 
vilket han betalade för med sitt ogudaktiga , otuktiga liv genom förmedlingen av en annan 
jesuitsänd, ”smittkopps”-mördare. Jesuiterna använde sedan franska trupper för att 
undertrycka den folkliga friheten i Spanien i enlighet med den förtryckande politik som 
fördes av deras ”Heliga allians,” av saxarna kallad ”den vita terrorn.” Mordet på 
Napoleon krossade fransmännens alla förhoppningar om en liberal regering och tystade den 
ende konkurrenten till Ludvig XVIII som han verkställde jesuiternas tyranniska program för 
kontinenten. Föga visste det franska folket att Napoleon bara hade varit ett verktyg för  
jesuitorden och aldrig var avsedd att upprätta populära, ”liberala” regeringar i de 
europeiska nationerna. Om jesuiterna skulle förgifta påve Clemens XIV, skulle de inte 
förgifta Napoleon? Och om de skulle förgifta Napoleon skulle de inte mörda en amerikansk 
president som John F. Kennedy? Ja, för han blev dödligt sårad hemma hos sina vänner, 
jesuiterna. För han hade gått i en av deras kyrkor i Washington, D.C., medan han var 
Massachusett-senator. JFK kände sina herrar väl, men till skillnad från sin far, vågade han 
vara en lojal amerikan först. 
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Napoleon Bonaparte I (1769-1821), 1812 # 115 
Kejsare av franska riket, 1804-1815 

En av historiens största gåtor, Napoleon, var ett redskap för jesuiterna. Som ett 
resultat av ordens förbud och upphävande 1773 fördes Napoleon, som hade förfört alla 
sina systrar och tyckte att folket inte borde ha Bibeln på sitt eget språk och på så sätt 
stödde tridentinska mötet, till makten från ordens fästning på ön Korsika. Genom 
Bonapartes militära exploatieringar fängslade jesuiterna påve Pius VII – den påvlige 
caesaren – och drev Europas romersk-katolska monarker i landsflykt tills de hade lärt 
sig sin läxa att aldrig inkräkta på den svarte påvens MAKT. Här ser vi kejsarens stora 
svek som han lämnar sin stora armé i händerna på snön och de ondskefulla 
kosackerna i Ryssland 1812. Av 400 000 män, som verkligen trodde att de kämpade för 
frihet, tilläts endast 10 000 att återvända till Frankrike, i avsikt att driva Europa i 
Heliga alliansens förtryck. Det var på grund av detta som Bonaparte påpekade för sin 
hemlige partner i undertryckandet av folkets frihet, furst Metternich, att han ”inte 
brydde sig ett förbannade dugg om det dog en miljon man!” För att ytterligare krossa de 
besegrade fransmännens förhoppningar hölls Napoleon, förrådd av sina jesuitiska 
herrar inklusive jesuitutbildade coadjutor abbé Sieyès, fängslad på S:t Helena, en ö 
mitt i södra Atlanten, och fick i sinom tid ordens ”giftbägare” av sin general 
Montholon 1821. 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XIV, s. 748. 
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Kapitel 19 

Jesuiterna   – 1801-1814   

Allians med de i Ryssland boende malteserriddarna 
Först återställda i Ryssland (1801) och sedan Amerika (1805) 
Napoleons fånge, påve Pius VII, återställer jesuitorden (1814) 

”Politiska fördärvare av alla regeringar; smickrare av de stora och deras passioner; 
den drivande kraften inom despotismen; fiender till kungar som motsätter sig dem 
och deras ohederliga önskemål . . . sätter en härskarspira av järn i händerna på kungar 
och en dolk i händerna på deras undersåtar, råder till tyranni [högerinriktad fascism 
och vänsterinriktad kommunism] och predikar tyrannmord . . . tillåter alla typer av 
brott . . . tjänar avgudar som de bryr sig om och förföljer katolicism som vägrar att 
skänka sitt förtroende.” {1} [Kursivering tillagd] 

M. de Monclair, 1800? 
Manual of the Jesuits 

”. . . de återkom till fullo rustade för förnyelse av kampen mot civil och religiös 
frihet, den populära rätten till självstyre, och reformationens välgörande influenser.” 
{2} 

Domare Richard W. Thompson, 1894 
Protestantisk 33:e gradens frimurare 
Ex-amerikansk marinsekreterare, 1877-1881 
The Footprints of the Jesuits

”Den skarpsinnige jesuiten [Parsons] föreslår en militär orden för att bekämpa 
kättare . . . ’Reformationsrådet’ [romanisera England] skulle också undersöka hur 
några nya riddarordnar, liknande ’sankt Johannes av Malta riddarorden,’ kan 
upprättas inom riket för att träna upp unga herrar och adeln, vars regel bör vara ’att 
bekämpa kättare i vilket land de än skulle användas . . . [och att] visa sin tapperhet 
mot kättare och Guds fiender och hans kyrka, i dessa våra dagar, såväl hemma hos 
oss, som också i olika kungadömen runt omkring oss [den papistiska orden i USA 
som styr Departementet för inrikes säkerhet via en frimurerisk jude, Michael 
Chertoff].’ ” {3} 

M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares kloster 
The Black Pope 
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”Äntligen, godkände Pius VII, som hade efterträtt Braschi [påve Pius VI] 1800, att 
sällskapet fick etablera sig i Vitryssland, och fick leva i enlighet med Loyolas 
konstitution. Detta påvebrev är daterat 1801, och var föregångaren till deras 
återupprättande.” {4} [Kursivering tillagd] 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
   Landsflyktig till England 
History of the Jesuits 

”De strömmade till Ryssland i stort antal, som de hade gjort till Schlesien, från alla 
de romersk-katolska staterna, och förvärvade, under ledning av sin skickliga general i 
landet, snart vanan att agera som om de var säkra på ett slutligt återupprättande av sin 
organisationen. . . . som deras förhoppningar växte sig ljusare började de att upprepa 
sina gamla vanor genom att våga lägga sig i regeringarnas världsliga frågor, som de 
varit vana att göra innan sitt förbud. De vågade försöka dominera i Ryssland som de 
hade gjort tidigare i Spanien, Frankrike, Portugal, och på andra håll. . . . Dessa 
myndigheter blev snart övertygade om att de hade närt en huggorm vid sin barm, och 
att jesuiterna inte var att lita på ens i att återgälda tjänster som gjorts dem.” {5} 

[Kursivering tillagd] 

Richard. W. Thompson, 1894 
Ex-amerikansk marinsekreterare 
The Footprints of the Jesuits 

”Som antyds i hans brev till [Francis] Neale, mötte [”ex-jesuit” biskop av 
Baltimore, John] Carroll [fadern till den amerikanska hierarkin och nära vän med 
otrogna frimurarna Benjamin Franklin och president Thomas Jefferson] hård 
konkurrens om den unge prästens tjänster. Även efter att blivit pastor, förblev 
[William] Matthews medlem av [”ex-jesuitiska”] Georgetowns fakultet och 
umgicks under ett antal år med tankar på att bli jesuit. Han var medlem i föreningen 
av romersk-katolska präster i Maryland, den grupp av präster, oftast tidigare jesuiter, 
som förvaltade de fastigheter som ägdes av orden innan den upplöses 1773. 1806, 
året efter [  det påvliga  ] återställandet av Jesu sällskap i   USA   [1805], accepterade han 
posten som vice ordförande i kollegiet, och blev 1808 dess sjätte rektor.” {6} 

[Kursivering tillagd] 

Morris J. Macgregor, 1994 
Amerikansk romersk-katolsk historiker 
   Högsta militärledningen
A Parish for the Federal City 
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”När det gäller religion, är ömsesidig tolerans i dess olika yrken vad alla goda och 
uppriktiga sinnen i alla åldrar någonsin har praktiserat och, både genom bud och 
exempel inpräntat på mänskligheten. Och det finns nu en allmän enighet bland 
[protestantiska och baptistiska] kristna att denna anda av tolerans, i dess fullaste 
utsträckning i överensstämmelse med det civila samhällets väsen, är det viktigaste 
kännetecknet för den sanna kyrkan [vilket tecken på tolerans alltid har varit ett  
baptistiskt utmärkande drag]. Till den grad att herr [John] Locke har hävdat och 
godkänt, ställt bortom alla möjliga välgrundade tvivel, att en sådan tolerans bör 
utvidgas till att omfatta alla vars läror inte är samhällsomstörtande [med undantag av 
papalismen, hennes skapande av islam, och hennes pretoriangarde, jesuitorden]. 

De enda sekter som han tycker borde vara, och som av all klok lagstiftning är 
undantagna från sådan tolerans, är de som undervisar i doktriner om omstörtande av 
den civila regering under vilken de lever. Romersk-katoliker eller papister är 
uteslutna på grund av sådana läror som dessa: att bannlysta furstar kan avsättas och 
de som de kallar kättare kan krossas utan pardon; förutom att de erkänner påven på 
ett så absolut sätt, i underminering av regeringen, genom att så långt som möjligt i de 
stater under vars skydd de åtnjuter liv, frihet och egendom, i politiken införa 
språkfelet imperium in imperio [”en stat inom staten”], som leder direkt till den 
värsta anarki och förvirring, civil oenighet, krig och blodsutgjutelse [som fullt  
beskriver Jesu sällskaps främsta lära].” {7} [Kursivering tillagd] 

Samuel Adams, 1772 
Amerikansk protestantisk grundare 
”Rights of the Colonists” 

”Det är ett faktum, att efter tridentinska mötet [1545-1563], romersk katolisicm helt 
smälte samman med jesuitism. Jesuitism är inte särskilt samvetsgrann, den vet, med 
hänsyn till tidpunkternas och platsernas omständigheter, hur den ska utrusta sig med 
nya former, och framträda även som liberal, samtidigt som den officiellt fördömer 
[amerikansk politisk] liberalism. . . . Den dag katolicism är skild från jesuitism 
kommer att vara samma dag som den dör. . . . Jesuitiserad papism kan bara förstås i 
sin verklighet i Rom. . . . bara där kan man lära sig alla undanflykter och den 
onda konst som de tillämpar för att tvinga alla riken på jorden under påvens 
ok.” {8} [Kursivering tillagd] 

Luigi Desanctis, 1852 
Officiell censor vid inkvisitionen
Protestantisk reformert pastor 
Popery, Puseyism and Jesuitism 
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Sambandet mellan malteserriddarna, påven och jesuitgeneralen med sin armé av 
jesuiter, är en nyckel till att förstå historiens flöde sedan 1814. För påvens återupprättande 
av Jesu sällskap var hörnstenen i den sataniska makt genom vilken Djävulen skulle 
kontrollera alla sina hemliga sällskap under arton- och nittonhundratalen. Aldrig i 
världshistorien hade onda män varit så framgångsrikt förenade i avsikt att krossa all religiös 
och politisk frihet. Det förväntade resultatet var att ha den påvlige caesaren som styr världen 
från Salomos återuppbyggda tempel i Jerusalem som världens teokratiske allmänne 
monark. 

Men innan vi börjar vårt nästa kapitel kan du, käre sanningssökare, läsa följande 
korta historik om malteserriddarna, som erhållits från sekreteraren på deras kontor i Sankt 
Patrikskatedralen, New York. Observera att på sista sidan, har orden upprättat formella 
diplomatiska förbindelser med Kuba, som nu förtrycks av denne jesuitutbildade, 
frimureriske världslige coadjutor, oäkta son till en nazistisk och fascistisk militärdiktator – 
denne kommunistiske romersk-katolske kyrkans son – Fidel Castro. 

Som vi skall se senare, satte malteserriddarna, med kontroll över CIA och Pentagon, 
Castro vid makten, som Castro är en marionett för orderns ”ofelbare” påve. Och som en av 
påvens ”korgossar” som verkställer ”Kristi ställföreträdares” världsliga makt, förbjuder 
han den fria rörligheten för den protestantiska Bibeln, har orsakat en massiv judisk 
utvandring till Israel och Miami i tusental, medan han undertrycker varje utveckling i 
riktning mot liberal, populär regering i lydnad till tridentinska mötet. 

Lägg också märke till att den amerikanska grenen av malteserriddarna grundades 
1927. Detta var ett år innan kompaniet bildade Opus Dei i Spanien (ett annat internationellt 
broderskap för att återställa påvens världsliga makt och mörka tid), och två år innan 
riddarna orsakade den stora depressionen, vilken i praktiken gjorde jesuiternas onda 
Riksbank till finansmonopolet i den svarte påvens år 1868 skapade onda amerikanska rike. 
Detta var fem år innan de försökte göra FDR till en fascistisk diktator som, i egenskap av 
president, erkände jesuitutbildade Josef Stalins mordiska sovjetiska regering. Detta gjorde 
det möjligt för de amerikanska riddarna, med kontroll över rikets militärindustriella 
komplex, att understödja de ryska riddarna i uppbyggnaden av jesuiternas sovjetiska rikes 
militärkomplex. 

Sedan en dag 1962 skapade tre av ordens marionetter (Kennedy, Chrusjtjov och 
Castro), övervakade av malteserriddarnas underrättelseorgan (CIA och KGB), bluffen 
kallad ”den kubanska robotkrisen.” Det bedrägeriet grundades på en annan bluff kallad 
”kalla kriget,” som i sin tur grundades på ännu en bluff kallad ”luftburet kärnvapenkrig.” 
Den gastkramande rädsla som skapades av vår amerikanska press, kontrollerad av kardinal 
Spellman genom hans riddare av Malta Henry R. Luce (vars smeknamn som en av Yales 
Scull and Bones-medlemmar lämpligt nog var ”Baal”), resulterade i en hemlig 
överenskommelse mellan ”supermakterna.” Detta avtal, som förbjöd en amerikansk 
invasion av Kuba, säkrade ön som en mellanstation för en 
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framtida utländsk invasion av de amerikanska avfälliga protestantiska och baptistiska 
sydstaterna – i enlighet med det onda tridentinska mötet. Nu, käre sanningssökare, njut av 
det för offentlig åtgång avsedda brevet som är omskrivet i större skrift så alla kan läsa. 

Till: Eric Phelps 27 januari 1994 

Vi hoppas den bifogade malteserordens historia intresserar er. 

Tyvärr är det ordens policy att inte lämna ut vår medlemskapslista eller konstitution 
till annat än medlemmar i sammanslutningen [som listan och konstitutionen skulle räkna 
upp en grupp högt uppsatta personer inom USA:s regering vars trohet först och främst  
tillkommer påven i Rom]. 

(Undertecknat) 
Barbara J. Martin 

MALTESERORDENS HISTORIA 

Johanniterorden grundades innan Jerusalem intogs 1099 av det första 
korstågets arméer. Den började som ett klostersamfund, tillägnat Johannes döparen, 
som administrerade ett härbärge med sjukhusavdelning för pilgrimer till det Heliga 
landet. Ursprungligen anslutet till benediktinerna blev det, under den välsignade 
Gerard (1120), en oberoende organisation. Genom bullan av den 15 februari 1113, 
riktad till Gerard, godkände påven Pascal II brödraskapets sankt Johannes’ sjukhus, 
ställde det under påvestolens skydd, och garanterade dess rätt att fritt välja sina 
överhuvuden, Gerards efterträdare, utan inblandning från någon annan kyrklig eller 
lekmannamyndighet. I kraft av denna bulla och senare påvliga handlingar, blev 
sjukhuset en av kyrkan befriad orden. 

På grund av den politiska situationen efter korsriddarnas inrättande av 
kungariket Jerusalem, var orden, nu under deras andra överhuvud (och det första som 
skulle tituleras mästare), broder Raymond du Puy, tvungen att åtaga sig militära 
funktioner för att skydda de sjuka, pilgrimerna, och det kristna territorium som 
korsriddarna hade vunnit tillbaka från muslimerna. Således antog johanniterriddarna 
ytterligare karaktären av en riddarorden [precis som jesuiterna]. Riddarna var alltså 
även religiösa, bundna av de tre klosterlöftena om lydnad, kyskhet och fattigdom 
[precis som jesuiterna]. Den blev en persona mixta, en religiös och militär orden 
[precis som Ignatius Loyolas kompani är en religiös och militär orden].
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Broder Raymond du Puy införde den för oss första kända regeln och även det 
vita åttkantiga kors som till denna dag har förblivit ordens emblem (malteserkorset) 
[och burits av nästan alla monarker i Europa]. 

Samtidigt som den i stor skala fortsatte sin sjukvårdsverksamhet, en av dess två 
syften: obsequium pauperum (tjänst för de fattiga), eftersträvade orden tappert sitt 
andra syfte – försvaret av kristenheten [påvens vatikanska rike som verkställer hans 
andliga och världsliga makt]: tuitio fidei (skydd av tron). Men 1291, gick Acre, det 
sista kristna fästet i det Heliga landet förlorat och orden slog sig tillfälligt ned i 
Cypern. 

Från början, utgjorde ordens oberoende av alla andra stater, i kraft av påvliga 
handlingar, och dess allmänt erkända rätt att underhålla väpnade styrkor och föra krig 
dess internationella suveränitet [liksom i dag, som de för krig med arméer från 
utvalda nationer till förmån för påvedömet]. Med ockupationen av ön Rhodos, som 
fullföljdes 1310 under stormästare broder Foulques de Villaret, förvärvade orden 
även [också] territoriell suveränitet (och riddarna av sankt Johannes kom att kallas 
riddarna av Rhodos). Ön stod inför muslimska territoriella och marina styrkor och 
blev en av kristenhetens [papalismens] bastioner i östra Medelhavet. 

Det för kristenheten nu nödvändiga militära försvaret krävde marin 
verksamhet. Således kom orden att inneha en stark flotta; den patrullerade östra 
Medelhavet och inlät sig i många kända strider med fienden. Den deltog i korstågen i 
Syrien och i Egypten och stödde det [ortodoxa] kristna kungariket Armenien 
(Kilikien) mot muslimska angripare. 

Medlemmarna i orden som kom till Rhodos från hela Europa, liksom ordens 
anläggningar i Europa, var från början av 1300-talet, grupperade som nationer enligt 
det språk som talades. Det fanns alltså först, sju sådana grupper av nationer (tungor): 
Provinsen, Auvergne, Frankrike, Italien (Aragonien-Navarra), England (med 
Skottland och Irland), och Tyskland. 1462 skiljdes Kastilien och Portugal från 
Aragoniens nation och bildade tillsammans den åttonde nationen. 

Under 1500-talet undertrycktes Englands nation [av den protestantiska 
drottning Elisabet I] och återupprättas tillfälligt senare, 1782, under den engelsk-
bayerska nationens namn [i förberedelserna för det kommande andra trettioåriga 
kriget, skulle den engelska och bayerska adeln arbeta tillsammans i den jesuituska 
förintelsen av protestanter och judar i Europa]. Varje nation bestod av priorer eller 
storpriorer, inspektörer, och kommendörer. 

Jesuiterna – 1801-1814



442                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

Orden styrdes av stormästaren och rådet [precis som det militära Jesu kompani 
styrs av ordensgeneralen och hans råd av assistenter], präglade sina egna pengar och 
upprätthöll diplomatiska förbindelser med andra stater. Stormästare var prins av 
Rhodos, som han senare skulle bli prins av Malta. Ordens höga ämbeten hänförde sig 
till företrädare för olika nationer, och ordens säte, klostret, bestod i själva verket av 
ett antal nationella religiösa hus. 

Riddarna slog tappert tillbaka många turkiska attacker, tills sultanen Suleyman 
den magnifike angrep Rhodos med en stor flotta och en mäktig armé. På julafton 
1522 tvingades riddarna kapitulera och den 1 januari 1523, lämna ön med militära 
utmärkelser [den uppståndne, Guds son försvagade påvedömets militära makt med 
hjälp av islam, vilket möjligjorde spridningen av hans stora och ärorika 
protestantiska reformation]. Under de kommande sju åren berövades orden sitt 
territorium, medan den förlänades internationell suveränitet, tills kejsar Karl V (i 
egenskap av kung av Sicilien) överlät öarna Malta, Gozo och Comino samt Tripoli i 
Nordafrika, som suverän förläning. 

Den 26 oktober 1530 tog stormästare broder Philippe de Villiers de l’Isle-
Adam Malta i besittning, med Clemens VII:s gillande. Det angavs att orden skulle 
förbli neutral i krig mellan kristna nationer [d.v.s., krig mellan protestantiska och 
katolska nationer]. 

Ännu fortsatte kriget till försvar för kristenheten. Turkarna attackerade Malta, 
men besegrades slutligen fullständigt i den stora belägringen, från 18 maj till 8 
september 1565, av riddarna under ledning av den heroiske stormästaren broder Jean 
de la Vallette-Parisot (efter vilken öns huvudstad Valletta är namngiven). Nedgången i 
den ottomanska marina styrkan daterar sig från nederlaget 1565. Johanniterordens 
flotta (eller Malteserorden som de nu kom att kallas) blev en av de mäktigaste i 
Medelhavet och deltog i det slutgiltiga krossandet av den ottomanska marina makten 
i det stora slaget vid Lepanto 1571. 

1607 och, igen, 1620, förbands stormästarvärdigheten med titeln prins i [det  
påvliga] heliga romerska riket och 1630 med den rang som motsvarar 
kardinalsvärdighet i den heliga romerska kyrkan med titeln eminins [till följd hans 
lydnad under trettioåriga kriget]. 

1798 ockuperade [stororientens frimurare] Bonaparte, som bedrev en kampanj 
mot Egypten, ön Malta och fördrev orden [i lydnad till sin jesuitiske rådgivare, abbé 
Sieyès]. Riddarna fann sig återigen 
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sakna ett hem. Detta följdes av det som har kallats den ryska statskuppen (1798-
1803). Kejsar Paul I av Ryssland, som hade visat sig vara en vän till orden, lät nu 
utropa sig till stormästare av en handfull då i Ryssland boende riddare, i stället för 
stormästare broder Ferdinand von Hompesch zu Bolheim som hade tvingats överlåta 
Malta till fransmännen. Detta utropande av en gift icke-katolik till överhuvud för en 
katolsk religiös orden var helt olagligt och ogiltigt, och erkändes aldrig av påvestolen 
(en nödvändig förutsättning för legitimitet). Således kan Paul I, som ändå 
accepterades av många riddare och ett antal regeringar, bara ses som en stormästare 
de facto aldrig de jure. Hans efterträdare Alexander I, å andra sidan, hjälpte orden att 
återgå till legitimt styre, och 1803 valdes broder Giovanni Battista Tommasi till 
stormästare [jesuitorden gavs, vid ungefär samma tid, rättslig existens i Ryssland av 
påve Pius VII]. Britterna hade under tiden ockuperat Malta 1801 och även om 
fördraget i Amiens (1802) erkänt ordens suveräna rättigheter över ön, har den aldrig 
kunnat använda sig av dem. 

Efter tillfälliga platser som Messina, Catania och Ferrara etablerade sig orden 
äntligen 1834 i Rom, där den innehar, extraterritoriellt, palatset Malta vid 68 Via 
Condotti och villan på Aventine. Från 1805 styrdes orden av underofficerare, till och 
med 1879 när [jesuitkontrollerade och ofelbare] påve Leo XIII återställde 
stormästarskapet och kardinalsvärdigheten som följer med den [jesuitgeneralen förde 
nu helt befälet över riddarna]. Sjukvårdsarbete, ordens ursprungliga arbete, blev än 
en gång dess främsta angelägenhet. Sjukvårds- och välgörenhetsverksamhet, som 
bedrevs i stor skala i första världskriget, intensifierades och utvidgades kraftigt i 
andra världskriget under stormästare broder Ludovico Chigi della Rovere Albani 
[denne italienske stormästare övervakade den svarte påvens internationella 
underrättelsesamfund]. 

Ordens verksamheten utvidgades ytterligare under stormästare broder Angelo 
de Mojana di Colognas (1962-1988) styre, som följdes av den nuvarande prins och 
stormästare broder Andrew Bertie [som, utan tvekan, är en av de mäktigaste männen 
i världen]. 

Malteserorden är en enda obruten fortsättning av den 1113 erkända 
Johanniterorden. Enbart den är en religiös orden i den katolska kyrkan och samtidigt 
en katolsk riddarorden. Enbart den innehåller den styrande kärnan av bekännande 
rättsriddare [även den styrande kärnan i jesuitorden består av bekännande riddare av 
fjärde löftet], direkta efterträdare till dess grundare, 
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bland vilka stormästaren och de flesta medlemmarna i det suveräna rådet väljs, och 
som är placerad ovanför rangen av sekulära riddare, som blivit många sedan Maltas 
fall. Den har aldrig upphört att erkännas av alla nationer som suveräna och oberoende 
av varje stadsförvaltning [liksom Jesu sällskap]. Dessa fakta är det ovedersägliga 
beviset på ordens unika historiska identitet och äkthet, som ingen annan 
organisationen kan göra anspråk på. 

Ordens suveränitet uttrycks i dubbelväldet med prinsen och stormästare, som är 
dess högste överhuvud, och råden: det suveräna rådet, generalkapitlet, och det 
kompletta statsrådet. Generalkapitlet är den högsta beslutande församlingen av 
riddare, som sammankallas normalt vart femte år, och väljer ledamöter i suveräna 
rådet, medan kompletta statsrådet sammankallas för att välja en stormästare eller en 
ersättare. Både generalkapitlet och kompletta statsrådet innehåller företrädare för 
storpriorat, priorat, underpriorat, och nationella organisationer, i vilka orden är 
geografiskt uppdelad i hela världen. 

Stormästarens¨fullständiga titel är, på latin: Dei gratia Sacrae Domus Hospitalis 
Sancti Johannis Hierosolymitani et militaris Ordinis Sancti Sepulchri Domini 
magister humilis pauperumque Jesu Christi custos. (En del av denna titel hedrar hur 
stormästare broder Pierre d’Aubusson [en kardinal] beviljandes mästerskap för den 
heliga gravens orden av Innocentius VIII 1489, vars beviljande visade sig bli 
tillfälligt.) Som han rangordnas som kardinal och därför som kunglig prins och har 
värdighet som prins av heliga romerska riket (senare erkänt av Österrike och Italien), 
och tidigare regerande prins av Rhodos och Malta, tituleras stormästaren både som 
eminens och höghet, eller högst eminenta höghet, och är internationellt erkänd som 
statschef och förlänas statliga utmärkelser [vars suveränitet många amerikanska 
politikers lojalitet tillkommer, män som Alexander M. Haig, d.y., och William F. 
Buckley, d.y.]. 

Stormästaren styr orden med hjälp av det suveräna rådet, under ordförandeskap 
av honom själv och består av de av generalkapitlet valda fyra högsta ämbetsmännen i 
rättsrådet: stormästaren, storkanslern, hospitaliären, och skattmästaren, samt av sex 
rådgivare. Innehavarna av dessa befattningar väljs ut bland rättsriddarna och, i 
undantagsfall, bland lydnadsriddarna . 
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Den suveräne påven är överhuvud för orden, som för varje religiös orden, och 
han utser som sin representant till den en kardinal av den heliga romerska kyrkan, 
med titeln cardinalis patronus: den senare biträds av prelaten för ordern, som också 
utses av den suveräne påven. Prelaten för ordern är den kyrklige överordnaden för 
ordens prästerskap och stormästarens assistent för själavården inom orden. 

Ordens liv och verksamhet regleras av det av påvestolen godkända 
konstitutionella frihetsbrevet, och koden. Koden de Rohan, som utfärdades av 
stormästare broder Emmanuel de Rohan-Polduc på sjuttonhundratalet, behåller sin 
giltighet som en kompletterande lagstiftningskälla, förutsatt att dess bestämmelser är 
tillämpliga på och inte strider mot de två andra lagstiftningskällorna. Juridiska frågor 
och problem av intresse och betydelse för orden behandlas av det rådgivande 
juridiska rådet, som utses av stormästaren med samtycke av det suveräna rådet. 

För att handlägga ärenden utanför den kanoniska rättens och de kyrkliga 
domstolarnas behörighet, har orden en egen domstol i första instans och hovrätter 
med ordföranden, domare, stiftare av rättvisa, och assistenter som utses av 
stormästaren efter rådgivande omröstning i suveräna rådet. Överklaganden av 
domarna i ordens domstolar kan lämnas in till Högsta domstolen i Vatikanstaten, som 
i sådana fall, med fullmakt på uppdrag av orden, kan utöva Högsta domstolens 
funktioner. 

En styrelse av revisorer, valda av generalkapitlet, kontrollerar ordens 
[skattefria] inkomster och utgifter. 

Enligt bestämmelserna i internationell rätt, upprätthåller orden diplomatiska 
förbindelser, genom godkända företrädare, med påvestolen, som den i sin dubbla 
natur är beroende av som religiös orden, men som den, som suverän riddarorden, är 
oberoende av, och genom utbyte av sådana diplomatiska företrädare, med sex 
europeiska länder: Österrike, Italien, Malta, Portugal, San Marino, Spanien, med 
nitton sydamerikanska stater: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Kuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Peru, Dominikanska republiken, Uruguay, Venezuela, i Asien med 
Filippinerna, Thailand, Libanon, i Afrika med Benin, Burkina Faso, Cameroun, 
Centralafrikanska republiken, Komorerna, Egypten, Etiopien, Gabon, Guinea, 
Elfenbenskusten, Liberia, Mali, Mauretanien, Mauritius, Marocko, Niger, Senegal, 
Somalia, Togo, Tchad och Zaire. Vidare upprätthåller den delegationer i Belgien, 
Frankrike, 
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Tyskland, Monaco och Schweiz, samt i Europarådet, UNESCO, FAO och flera 
internationella organisationer i Genève. 

Hans högst eminenta höghet prinsen och stormästaren för orden styr med hjälp 
av suveräna rådet en världsomfattande och internationell organisation som visserligen 
aldrig överger sitt mål att försvara kristenheten [påvens världsrike av nationer 
inklusive Israel], men nu är ägnad åt att erbjuda stöd på det sjukvårdande, 
välgörande, och det sociala området i dess största möjliga innebörd. Särskilt bistår 
orden dem som drabbats av naturkatastrofer och falllit offer för krig. 

DEN AMERIKANSKA FÖRENINGEN 

Den 28 april 1927, på särskild begäran av den helige fadern, påve Pius XI [vars 
biktfäder var jesuiterna Alissiardi och Celebrano], beviljades suveräna rådet för 
den suveräna militära malteserorden en konstitution (fribrev) att skapa: 

AMERIKANSKA KAPITLET AV RIDDARNA AV DEN 
SUVERÄNA MILITÄRA MALTESERORDEN 

[Kursivering tillagd och slut på malteserordens historia] 

Med kunskap om tidigare kapitel, utvisade malteserriddarna jesuiterna från ön Malta 
1768. Så frimuraren Napoleon, med sin franska flotta, användes av jesuiterna för att besvara 
förolämpningen, genom att fördriva riddarna från Malta och tillägna sig deras vapen och 
skatter trettio år senare. (Orden förlåter eller glömmer aldrig!) 

Och vart skulle de gamla korsfararna ta vägen? Riddarna sökte och fick skydd hos 
den ryske tsar Paul I (som hade utropat sig själv till deras stormästare) och stannade i hans 
kejserliga palats från 1798 och framåt. Det bara hände sig att den 7 mars 1801, den polske 
jesuitiske generalvikarien Franciskus Xavier Kareu, också verkade i Ryssland. (För det 
var 1801 som det förbjudna Jesu kompani fick rättslig existens och tillstånd att uppehålla 
sig i denna ”kätterska” nation av påve Pius VII). Vilken anledning skulle kunna rättfärdiga 
detta hemliga möte? Malteserriddarna och jesuitorden hade gemensamma intressen. De ville 
båda ta Jerusalem från muslimerna och återuppbygga Salomos tempel för påven. Så sedan 
de förödmjukats av jesuiterna med Napoleon, samtyckte de uppenbarligen till att 
underordna sig jesuitgeneralen. Riddarna skulle aldrig utvisas från Ryssland till skillnad från 
jesuitorden. 1879, gav den jesuitutbildade påve Leo XIII stormästaren för malteserriddarna 
status som kardinal. Denna handling underordnade formellt dessa krigare under påven – den 
nu ”ofelbare” påvlige caesaren under jesuitisk dominans. 
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1927, grundades den amerikanska grenen av malteserriddarna i Sankt Patrikskatedralen i 
New York City. En av de ursprungliga tretton grundande medlemmarna var John J. 
Raskob, styrelseordförande för General Motors och viktig finansiär av det Demokratiska 
partiet. På 1930-talet försökte dessa brottslingar, inklusive Joseph P. Kennedy, att skapa 
undantagstillstånd i Amerika genom att göra FDR, 33:e gradens och shriner frimurare, till 
fascistisk, absolutistisk diktator. Det var bara lämpligt, som FDR:s ”alter ego,” rådgivare 
och talskrivare, var en ”jesuit i kort dräkt” (en hemlig lekmanajesuit) och medlem av 
Utrikespolitiska rådet, den gemene och avskyvärde Harry Hopkins. Men 
sammansvärjningen lyckades inte som en hjälte och mottagare av två hedersmedaljer 
avslöjade konspirationen. Han var general Smedley Butler i Förenta staternas marinkår. 
Må vi stanna upp och tacka Gud för en så stor och modig man som han använde för att 
tillfälligt rädda oss amerikaner från ett fascistiskt blodbad övervakat av ärkebiskopen av 
New York – Francis kardinal Spellman! 

Käre sanningssökare, riddarna och jesuiterna då och nu arbetar tillsammans! Det 
kan tyckas irrelevant men det är viktigt för dig att förstå detta samband. Som vi skall se, 
finansierade riddarna Lenin och Hitler från Wall Street också med användning av sin 
Riksbank under ledning av en frimurerisk jude och CFR-medlem, Paul M. Warburg. 
Riddarna förhandlade fram konkordatet (ett påvligt fördrag) mellan påven och Hitler 
genom Franz von Papen. Riddarna, som amerikanska ambassadörer, samordnade 
Roosevelt med Churchill och Pius XII med hjälp av Joseph P. Kennedy och Myron C. 
Taylor, en annan CFR-medlem. De hjälpte också toppnazister att fly till Nord-och 
Sydamerika efter andra världskriget med hjälp av William J. Donovan, James J. Angleton, 
William J. Casey och Argentinas president Juan D. Perón. 

I Amerika låg riddarna med deras byrå för strategiska tjänster (OSS), som senare blev 
Centrala underrättelsetjänsten (CIA), bakom Pentagons ”Operation Paperclip,” (offentligt 
exponerad 1984) som flyttade jesuitgeneralens tredje rike över Atlanten. Efter andra 
världskriget, hjälptes i hemlighet över tvåtusen toppnazister och forskare olagligt in i USA, 
inklusive SS-major Werner von Braun. Många placerades på den som ”Area 51” kända 
topphemliga militäranläggningen i Tonopah, Nevada. Fullkomnandet av nazisternas anti-
gravitationsflygplan (flygande tefat tillverkade av Pyrex med en speglad yta från Corning 
Incorporated, General Electric Company och Lockheed Martin, vilka alla tre företag är 
företrädda i ärkebiskopen av New Yorks Utrikespolitiska råd) skulle äga rum där, bland 
annan hemlig, ljus-elektromagnetisk teknik. ”Operation Paperclip” övervakades av 
Amerikas mäktigaste riddare av Malta och CFR-ledare, J. Peter Grace, d.y. Grace lydde 
under jesuitutbildade ärkebiskop Francis kardinal Spellman, som det amerikanska 
högkvarteret för riddarna var och är ”maktboningen” i New York. Dessutom, byggdes 
ordens SR-71 ”Blackbird” för dolda syften i påvens kalla krig precis som det senaste 
stealth-bombplanet, som var avsett att bli ett viktigt vapen i den svarte påvens korståg mot 
islam utlovat mot oss amerikaner under minst de senaste tre decennierna. 
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Flera år senare skulle riddarna övervaka en annan hemlig händelse känd som 
”Operation Mongoose.” Mongoose var, liksom Hitlers ”Operation Barbarossa,” ett 
jesuitkontrollerat fascistiskt korståg, förrått av högt uppsatta underrätteofficerare som var 
mot jesuitgeneralen lojala malteserriddare. Resultatet av invasionen vid Grisbukten, den 
kubanska robotkrisen och Operation Mongoose – alla misslyckanden på grund av 
högförräderi – var säkrandet av jesuitutbildade Fidel Castros absoluta makt över romersk-
katolska Kuba. För kommunistiska Kuba skall tjäna som en mellanstation för en massiv 
kinesisk-sovjetisk-muslimsk-latinsk invasion av reformationens historiskt sett 
protestantiska och baptist-kalvinska kulturers sista bastion – sydstaterna! 

Vid tiden för invasionen vid Grisbukten var CIA-direktören riddare av Malta Allen 
W. Dulles vars nevö, Avery Dulles, var en aktiv deltagare i Andra vatikankonciliet och för 
närvarande är en mäktig jesuitkardinal och riddare av Malta i ordens Fordham University. 
Generad, fråntog president Kennedy Dulles hans ledning och utsåg en annan riddare av 
Malta John A. McCone till byråns nye direktör. Presidenten vidtog sedan åtgärder för att 
bryta CIA ”i tusen bitar,” varmed han äventyrade kärnan i den svarte påvens internationella 
underrättelsesamfund som dolde Hitlers nazister som smusslats in i Amerika.

Detta skulle jesuiterna aldrig tillåta! CIA var ett nödvändigt redskap för att 
förebygga uppkomsten av folkstyre runt om i världen, den var den hemliga 
tillsynsmyndigheten för jesuitisk omoralisk teologi. (Den skulle förråda den romersk-
katolska ungerska revolutionen 1956 i händerna på ordens sovjetiska Röda armé och KGB 
för att på så sätt eliminera eller tysta anti-kommunister i Östeuropa, bland andra skändliga 
handlingar.) Det jesuitiska stora bedrägeriet kallat ”det kalla kriget” måste fortsätta. 
Amerika, med sin protestantiska författning, måste erövras inifrån, och berövas sina heliga, 
baptistiska friheter via ”kungliga edikt” kända som ”exekutiva order.” 

Den svarte påvens obarmhärtiga inkvisition bakom ”järnridån” kallad ”kommunism” 
måste fortsätta. 1917 till 1989 måste hundra miljoner människor torteras och mördas, och 
den protestantiska Bibeln måste undertryckas. Faktum är att skillnaden mellan jesuiternas 
inkvisition i Europa under andra världskriget – det andra trettioåriga kriget – och 
jesuiternas kommunistiska inkvisition i ortodoxa Ryssland och i det buddistiska Fjärran 
östern – det andra hundraåriga kriget – är absolut ingenting! Båda korståg med deras 
medföljande inkvisitioner har finansierats och stötts av de jesuitkontrollerade regeringarna i 
USA och Storbritannien – till synd och skam för båda historiskt sett protestantiska folk! 

Jesuiterna, i sin vägran att låta president Kennedy krossa deras fortsättning på den 
nazistiska SS och amerikanska OSS, som i hemlighet kombinerats efter kriget och döpts om 
till CIA, kallade på sin fanatiska ”kall krigare,” Francis kardinal Spellman. Han i sin tur 
kallade på överhuvudet för sin amerikanska ”tunga” av malteserriddarna, pro-nazistiske J. 
Peter Grace, d.y. Planen var att mörda president 
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Kennedy i fullt dagsljus som en varning till överhuvudena för alla nationer om de skulle 
våga störa påvens internationella underrättelsesamfund i att verkställa hans världsliga 
makt. Under tiden skickade jesuitutbildade, kommunistiske Kubas diktator och en av 
ordens ledare i dess internationella narkotikahandel, 33:e gradens frimurare Fidel Castro, 
sin riddare av Malta ambassadör till suveräna militära malteserordens nationalstat – till  
denna dag!) 

Efter att påve Pius VII släpptes från Napoleons fängelse 1814, återställde han lydigt 
Jesu sällskap med en påvebulla, Solicitudo omnium ecclesiarum, offentliggjord den 7 
augusti just det året. (En bulla är det starkaste juridiska dokument en påve kan utfärda.) I 
bullan om återställandet, lade påven till: 

”. . . om någon återigen skulle försöka att avskaffa det [Jesu sällskap] skulle han 
drabbas av Gud allsmäktigs och de heliga apostlarna Petrus’ och Paulus’ 
indignation.” {9} 

Detta ledde till att 1816: 

”John Adams skrev till Thomas Jefferson om påve Pius VII:s återinförande av de av 
Clemens XIV undertryckta [förbjudna och upphävda] jesuiterna: ’Min historia om 
jesuiterna är inte vältaligt skrivet, men den stöds av obestridliga auktoriteter, är 
mycket speciell och mycket hemsk. Att återställa dem är verkligen ett steg mot 
mörker, grymhet, svekfullhet, despotism, död. . . . Jag tycker inte om jesuiternas 
utseende. Om det någonsin funnits en samling män som förtjänat evig 
fördömelse på jorden och i helvetet är det detta Loyolas sällskap.’ ” {10} 

[Kursivering tillagd] 

I oktober 1836, utfärdade påve Gregorius XIV ett påvebrev genom vilket han 
överlämnade påvedömet och hierarkin till jesuitordens totala kontroll. 1870 befann sig 
påvens ämbete nu helt och hållet under den svarte påvens inflytande, både de jure och de 
facto, ”Kristi ställföreträdare” hade nu förklarats vara ofelbar i utfärdandet av Roms läror 
Jesuiterna, som alltid agerar som påvens informationsinsamlare, kunde nu styra hela det 
vatikanska riket genom det auktoritativa uttalandet av en man – jesuiternas egenhändigt 
skapade Djävulens påve! Som en följd av första vatikankonciliet, skulle påven förlora sin 
världsliga makt i Rom under nästan sextio år fram till ankomsten av denne försynens man – 
den fascistiske ockulte frimuraren, Benito Mussolini! Dessutom, skulle både Tyskland och 
Frankrike utvisa orden från sina gränser, som förment utförts av Storbritannien under 1829. 

Ordens ”katastrofens sekel” på artonhundratalet avskräckte inte dess strävan efter 
påvligt världsherravälde. För att bana väg för ”hämndens sekel” på nittonhundratalet, 
inklusive både det andra trettioåriga kriget och dess hemliga fortsättning kallat ”det kalla 
kriget,” utfärdade påve Leo XIII, den 13 juli 1886, ett påvebrev, efter att ha uthärdat tre 
dagar av svår sjukdom på grund av förgiftning, som återställde alla de övriga privilegier 
som drogs in av Pius VII vid ordens återupprättande 1814. Detta påvebrev skulle 
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göra det möjligt för sällskapet att göra som det ville, otyglat av någon mänsklig myndighet! 
För sitt tillmötesgående i att underteckna den jesuitskrivna påvliga skrivelsen, fick påve Leo 
XIII ett motgift och överlevde därmed. Alltså har ingen påve, ingen kardinal eller 
stormästare för malteserriddarna – eller överhuvud för något annan hemligt sällskap – 
framgångsrikt utmanat den jordiska MAKT som utgår från Djävulens ordensgeneral för Jesu 
sällskap. 

Faktum är att den svarte påven sedan 1814 har hållit den vite påven i schack. Om en 
påve blir politiskt ”liberal” och gynnar folkets rättigheter, blir han straffad, som Pius IX 
blev 1848. (Pius gjorde motstånd mot den politik som fördes av jesuiternas Heliga allians 
genom att förklara sig själv vara en fördömd ”liberal” som gynnar folkstyre. Han 
proklamerade en allmän amnesti för politiska fångar och började utforma en konstitution för 
Italien med sin minister, greve Pellegrini L. O. Rossi, som senare mördades. Det ledde till 
att jesuiterna orsakade en revolution 1848 och tvingade påven att fly ”den eviga staden.” 
Orden använde sina italienska frimurare, under ledning av den mäktigaste frimuraren på 
kontinenten, romersk-katolske Giuseppe Mazzini, för att förmedla en kontrollerad rädsla 
till påven, som orsakade hans flykt till Gaeta. Vid hans återkomst 1849, under skydd av 
Louis Napoleons övergångsregerings franska trupper, lydde Pius IX sina jesuitiska herrar 
och blev grundligt absolutistisk under resten av sitt pontifikat.) 

Men om påven bestämmer sig för att stå emot ”fader generalens” makt och syfte dör 
han plötsligt, liksom påve Johannes XXIII 1963. (Påve Johannes gjorde motstånd mot 
jesuitgeneral Janssens hemliga politik att fortsätta det kalla kriget som åstadkommits av 
33º murare president Harry Truman, general Douglas MacArthur och flygvapengeneral 
Curtis LeMay – officeraren ”med ansvar” för JFK:s mörklagda obduktion på Bethesdas 
marinsjukhus! Han främjade ordens öppna politik att avskaffa det kalla kriget i syfte att 
upprätta en världsregering som lagts fram under Andra vatikankonciliet.) Ett par månader 
senare mördades president Kennedy när han bedrev påve Johannes XXIII:s kalla krigets 
politik i syfte att i förtid avsluta det kalla kriget genom att beordra hem amerikanska trupper 
från Vietnam. Han avsåg även att störta Castro, och ge tillbaka Kuba till kubanerna. Alltså, 
utfördes JFK-mordet av Francis kardinal Spellmans kalla krigare. De var malteserriddarna 
och utvalda, 33:e gradens frimurare underordnade jesuiterna. Faktum är att president 
Kennedy sårades hemma hos sina vänner, däribland sin egen far – en gång kardinal 
Spellmans mäktigaste riddare av Malta under Roosevelt-åren – Joseph P. Kennedy! Käre 
sanningssökare, glöm aldrig dessa ord av Ignatius Loyola, fastän de talades för över fyra 
århundraden sedan, och som genomborrade våra obevakade hjärtan den 22 november 1963: 

”Slutligen – låt alla med sådan underfundighet vinna herravälde [övertaget] över 
furstar, adelsmän, och domare på varje plats, så att de må vara redo att lyda vår 
minsta vink, även att offra sina närmaste relationer och mest intima vänner, när vi 
säger att det är för vår egen fördel och nytta.” {11} 
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Ignatius Loyolas internationella geopolitiska jesuitiska rike, 1640 # 116 
Denna gravyr, till åminnelse av Jesu sällskaps första hundraårsfirande, har högst upp 
en uppstånden dubbelhövdad Fenix – symbolen för malteserriddarna och senare, 32:a 
gradens frimureri – i väntan på att det framtida världsriket skall styras av Djävulens 
gudsman, den sataniske uppståndne påvlige caesaren. Det är för detta ändamål som 
HERRENS ”laglöshetens hemlighet” fungerar i mänsklighetens historia. 
The Power and Secret of the Jesuits, Rene Fulop-Miller, (Garden City, NY: Garden City pub. Co., 1930). 
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Kronprins Rupprecht Wittelsbach av Bayern, 1954 # 117 
Denne romersk-katolske riddare av Malta var den ökände andre Ferdinand II från den 
svarte påvens andra trettioåriga krig (1914-1945). Hans farfar, prinsregent Luitpold 
(1886-1912) var hjärnan bakom mordet på kung Ludvig II som skenbart drunknade i 
en meter vatten! Rådgiven av en hemlig till Münchens jesuitkyrka S:t Mikael ansluten 
hovjesuit kom Rupprecht, som även var medlem av brittiskbaserade De 300:s 
kommitté, att spela en viktig roll när det gällde att krossa det avfälliga protestantiska 
Tyskland för andra gången i enlighet med kompaniets motreformatoriska tridentinska 
möte. För prinsen, som kontrollerade riksführer Heinrich Himmler, skulle i hemlighet 
samarbeta med allierade ledamöter av utskottet, varav en var kanadensiske SIS-
tjänsteman och SMOM sir William Stephenson som skulle bli hjärnan bakom mordet 
på den anti-påvlige SS-general Reinhard Heydrich och stödja Himmler i hans flykt 
från Europa. 
www.worldroots.com/brigitte/royal/gifts/rupprechtbav18.ipg
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Kronprins Rupprecht Wittelsbach av Bayern, 1954 
Käre sanningssökare, du tittar på en av de mest olycksbådande, djävulska, vågade och 
oärliga män som någonsin tjänat den svarte påven och hans jesuitiska milis, i ledningen 
för Djävulens påvlige caesar som i hemlighet styr världen från Roms vatikanska palats. 
Född 1869 som son till kung Ludvig III (1913-1918), var denne mäktigaste romersk-
katolske riddare av Malta ämnad för skam. Hans far skulle bli den siste monarken av 
den dömda Wittelsbachdynastin beroende på en rad anti-jesuitiska handlingar som 
begåtts av tre tidigare bayerska kungar utöver Ludvig III. Under påverkan av den 
horaktiga Lola Montez, sparkade Ludvig I sina jesuitiska rådgivare, inklusive 
premiärminister jesuit baron Abel, och utvisade ordern från Bayern den 17 februari 
1848. Inom en månad var han utskämd och tvingades abdikera till sin son, Maximilian 
II. Men Maximilian ansågs senare vara en fiende till kompaniet, och dog ”oväntat” fyra 
år före sin far i medelåldern vid femtiotvå. Ludvig II uppsteg på tronen redan vid 
arton års ålder, ämnad för samma fruktansvärda öde. I motstånd mot Roms Syllabus 
över irrläror, tog Ludvig parti för Preussen mot Frankrike under ordens fransk-
preussiska krig (1870-71). Han samtyckte också till att gå med i furst Bismarcks anti-
jesuitiska, protestantiskt-ledda andra rike, som ”Järnkanslern” respekterade den unge 
kungen högt och erkände att riket utan Ludvigs samarbete aldrig skulle ha bildats. 
1872, när riksdagen utvisade sällskapet från riket, omfattade den landsförvisningen 
Bayern – som Ludvig gavs skulden för! För sitt motstånd mot påvlig ofelbarhet 
förklarades han senare vara ”galen” och mördades sedan genom intriger vid det 
kungliga hovet ledda av hans farbror Luitpold som sedan blev prinsregent (1886-
1912); Ludvig blev skjuten två gånger i ryggen och begravd i Münchens S:t Mikaels 
jesuitkyrka – hans kropp fördes senare bort från kistan! Vid Luitpolds död, 
eftersträvade Ludvig III en pro-preussisk politik som betecknade hans motstånd till 
Münchens framväxande nazistiska dagordning. Av dessa skäl, störtades han och dog i 
exil i Ungern (1921). Fastän ätten officiellt dött ut, utövade jesuitrådgivne kronprins 
Rupprecht påvens världsliga makt i Bayern. Använd av (ex-jesuit) påve Pius XI:s 
bayerska påvliga sändebud, ärkebiskop Eugenio Pacelli, skapade prinsen Münchens 
Nazistparti, som förde frimureriske Hitler till makten (1933) efter führerns prästledda 
”lärlingsutbildning” hade upphört i Wien (1913). Som han också var herre över hovets 
handledare doktor Gebhardt Himmler, låg han bakom sonen Heinrich Himmlers 
kusliga avancemang till makten som riksführer för den svarte påvens dödskalleorden – 
SS. En annan av prinsen backad ärkeskurk och personlig vän var München-polis 
Heinrich Müller, som också utsågs till chef för ordens Gestapo-SS. Rupprecht dog 
1955 som överlevande efter riket, de allierades bombningar och ordens frimurarledda 
Nürnbergrättegångar. Hans säkerhet garanterades av hans jesuitkontrollerade, 
frimureriske herre, påve Pius XII. Han kommer dock inte undan sitt straff i evig 
fördömelse med herren Jesu Kristi mun inför den stora vita tronen (Upp. 20:11-15). 
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Ärkebiskop Pacelli vid kronprins Rupprecht av Bayerns giftermål 
med prinsessan Antonia av Luxemburg och Nassau, 1921 # 118 

Käre sanningssökare, här har vi ett mycket viktigt fotografi som visar förhållandet 
mellan den påvlige caesarens ”två nycklar,” hans andliga makt och världsliga makt 
över alla nationer. Dessa befogenheter vidmakthålls av hans politiska härskare 
(kungar, presidenter, diktatorer) under ledning av hans hierarki övervakad av 
jesuiterna. Det var på grund av detta orden utvisades från Bayern 1848 och igen 1872. 
Ovanstående personer är följande: (sittande från vänster) påvliga sändebudet Eugenio 
Pacelli, senare påve Pius XII (1876-1958); Storhertiginnan Maria Anna av Luxemburg (1861-
1942); Andra hustru, kronprinsessan Antonia av Luxemburg (1899-1954); Make, kronprins 
Rupprecht Wittelsbach (1869-1955); Kung Ludvig III (1845-1921). (2:a raden från vänster) 
Baronessan av Hirschberg; Prinsessan Helmtrud; Prinsessan Hildegard (1881-1948); Prins 
Franz (halvt skymd); Storhertiginnan Hilda Baden (1864-1952); Prinsessan av Sachsen (1902-
1941); Prins Albrecht (1905-1996), prinsessan Sofie av Luxemburg; Furstinnan 
Schwarzenberg; Prinsessan Wiltrud; Hertiginnan av Urach. (Sista raden från vänster till 
höger) Baronessan av Bechtolsheim, Maximilian; Baron av Bodman; Borgmästare Mesmer; 
doktor Wiest-Lenggries; monsignore greve Conrad Preysing – senare kardinal – (till höger 
bakom prins Albrecht) Liedl; bakom honom prinsessan Elisabeth av Luxemburg; Prinsessan 
von Thurn und Taxi (1901-1950); Furst Alois zu Löwenstein; Prins Ernst Heinrich av 
Sachsen; Greve Johann Georg av Preysing (1887-1924); Hertig Miguel de Braganza (1853-
1927); bakom honom Franz, prins av Bayern. 
www.worldroots.com/brigitte/royal/gifts/rupprechtbav7.ipg
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Broder Andrew Willoughby Ninian Bertie, 2002 # 119 

Sjuttioåttonde stormästare för 
Suveräna militära malteserorden, 1988-närvarande tid 

Ledande medlem av brittiska De 300:s kommitté 
Mottagen i Vita huset av riddare av Malta, president George H. W. Bush 
Broder Bertie, som talar sjutton språk, är avkomling till Englands huset Stuart, 
vars kungafamilj i allmänhet var högst hängivna åt den svarte påven. 

Riddare av Malta och CIA-direktör, George J. Tenet, 2002 # 120 
Jesuitutbildad och en av de få som överförts från Clintonadministrationen, var 
Tenet ombud för ärkebiskop Edward kardinal Egan när det gällde att rasera 
New Yorks World Trade Center den 11 september 2001 – samma dag som 
Cromwell erövrade Irlands papistiska Drogheda 1649. President George W. 
Bush, i lydnad till sin herre, påve Johannes Paulus II, lanserade sedan sitt ”krig 
mot (muslimsk) terrorism,” som är ännu ett av påvedömets mordiska korståg. 
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Tenet 
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 Åttauddigt malteserkors # 121   Ryskt dotterklosters emblem # 122

Stora rådet; suveräna militära malteserorden, Rom, 1960 # 123 
Med huvudkontor i Rom kontrollerar dessa den påvlige caesarens korsfarande riddare 
världens bank-, industri-, armé- och militärindustriella komplex. De övervakar Chase 
Manhattan Bank med filialer i Moskva, Hongkong och New York – även om de 
bedrägligt utvisades av Lenin från Sovjetunionen 1917 som öppet drev ut ryska adel i 
armarna på påvens europeiska fascister. De leder den svarte påvens internationella 
underrättelsesamfund – KGB (SVR) i öst och MI6/CIA/NSA i väst – genom vilka de 
kontrollerar det internationella oljemonopolet och narkotikahandeln varmed de 
finansierar sina globala islamistiska terroristnätverk för att försöka återställa Roms 
påve Innocentius III:s anti-bibliska, anti-medelklass, socialist-kommunistiska, feodala 
despotism som på den sataniska mörka tiden. 
www.knights-of-st-john.co.uk/
Horizon, “The Knights of the Maltese Cross,” Edith Simon, (NY: James Parton, 1961) vol. III, nr. 4, s. 69. 
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Ett av malteserriddarnas sjukhus i   Jerusalem  , 1960   # 124 

MAKTEN som styr det amerikanska riket, 1960 # 125 
New York Citys borgmästare och riddare av Malta, Robert F. Wagner, underordnar 
sig noggrant den påvlige caesarens världsliga makt genom att kyssa jesuitutbildade 
Francis kardinal Spellmans ring medan rektorn för Fordham University och jesuit av 
fjärde löftet, Laurence J. McGinley, glatt ser på. Den nuvarande borgmästaren är en 
av påve Johannes Paulus II:s frimureriska judiska sionister, CFR-medlem Michael R. 
Bloomberg, vars val påverkades av en annan tidigare Fordham University-rektor och 
CFR-ordförande, den mäktige och lysande bekännande jesuiten av fjärde löftet under 
extrem ed, Joseph A. O’Hare. 
Horizon, “The Knights of the Maltese Cross,” vol. III, nr. 4, s. 69. 
The American Pope, John Cooney, (New York: Times Books, 1984). 

Jesuiterna – 1801-1814



458                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

”Maktboningen” 
Sankt Patrikskatedralen, New York, 2005 # 126 

Kardinalen av New York är ”ärkebiskopen av världens huvudstad.” Den amerikanska 
grenen av den suveräna militära malteserorden är bosatt här, och håller ordning på 
båda politiska partier genom det frimureriska Utrikespolitiska rådet. 
Bilderna vidarebefordrades till författaren av en internetforskare. 
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Maktboningen mitt i rikets finansiella koloss, 2000 # 127 

Jesuitiska sigillet ”IHS” i taket på ”maktboningen,” 2005 # 128 
Bilderna vidarebefordrades till författaren av en internetforskare. 
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”Davidsstjärnans” ockulta hexagram inne i ”maktboningen,” 2005 # 129 
Den sexuddiga ”Davidsstjärnan” är ingen mer Torahbaserad, judisk symbol än vad 
”korset” är en nytestamentligt baserad kristen symbol: ingendera symbol bör bäras 
som båda har sitt ursprung i ”Babylons mysteriereligion,” den sataniska frälsningen 
genom goda gärningars religion stammande från Kain, Nimrod, farao, kungarna av 
Babylon, Medo-Persien, Grekland, och caesarerna av Rom som fortsätter att styra 
världen under förklädnad av de djävulsdyrkande, bibelbrännande påvarna av Rom. 
Denna stjärna, som ondskefullt betecknar det etniskt judiska folket, kallas i Skriften 
för ”er guds stjärna, era gudabilder som ni gjort åt er” (Amos 5:26), i Nya testamentet 
även kallad ”guden Romfas stjärna” (Apg 7:43). Därför blir vi inte överraskade av att 
upptäcka att denna onda ”Davidsstjärna” har tvingats på den uppståndne, Guds sons 
älskade, etniskt hebreiska/judiska/israelitiska folk av Rom sedan elvahundratalet 
ungefär vid tidpunkten för påvens blodtörstiga korståg. Därför förstår vi varför påve 
Pius XII:s nazi-SS tvingade judarna i Eurasien att bära stjärnan när de stängdes in i 
eländiga getton och koncentrationsläger. Efter andra världskriget, valde påvens 
frimureriska judiska arbetarsionister att identifiera sina nya nation Israel – 
Vatikanens ”kungarike Jerusalem” – med denna hedniska dödsstjärna. När Messias 
Yeshua återvänder, kommer han att för alltid förbjuda dess användning, efter att ha 
krossat alla djävulska religioner med avrättningen av Satans Antikrist. 
Bilden vidarebefordrades till författaren av en internetforskare. 
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Ordensutdelning, malteserriddare, New York, 1982 # 130 
Underordnade påvedömet och under befallning av Jesu sällskap, fortsätter riddarna 
sin korsfarande strävan efter att styra alla nationer från Salomos återuppbyggda 
templel från berget Sion i Jerusalem. I detta syfte har de bemödat sig om att krossa 
Herrens ärorika protestantiska reformation, och samtidigt utplåna all naturlig 
patriotisk nationalism – via nazist-kommunistiska totalitära regeringar – över hela 
världen. Den militära orden består av många garnisonerade divisioner, en ”gren” eller 
”tunga” som finns i de flesta västerländska nationer. Riddarna hade ÖPPET utvisats 
från det ”anti-kapitalistiska, kommunistiska Sovjetunionen,” för att skänka tilltro till 
påvens kalla krigsbluff, som avslutades på Malta i december 1989 av murare Bush och 
Gorbatjov. Den ryska grenen slog sig ÖPPET ned i jesuitstyrda Paris 1917, när Lenin, 
i hemlighet finansierad av SMOM och frimureriska bankirer från det gamla ”City of 
London” och New York City, utvisade riddarna i enlighet med den svarte påvens 
kommunistiska propaganda – för att avskaffa den ”kapitalistiska borgerligheten.” 
Därför tog Europas malteserriddare ÖPPET parti för nazist-fascism mot Stalins 
kommunism under och efter andra världskriget. I dag anför riddarna påvens krig mot 
terror via sina marionetter, president George W. Bush och Tony Blair. Riddarna leder 
också den saudiska kungafamiljen.
Dope Inc.: The Book That Drove Kissinger Crazy, Assorted Editors, (Washington, D.C.: Executive Intelligence 
Review, 1992). 
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PAUS III 

Jesuiterna   – 1814-1914   

Återupprättandet av Jesu sällskap 
Jesuitisk makt från Heliga alliansen till andra trettioåriga kriget 
Uppfyller tridentinska mötet under ”det brittiska århundradet” 

”MELCHOIR [MELCHIOR] INCHOFFER, en jesuit som misstänks vara författaren 
till Monarchy of Solipsos [”människor som vill styra helt”], fördes våldsamt bort i 
hemligt från Rom, dit han återvänt för att göra en anhållan till påven. FADER 
SCOTTI, den verklige författaren till ’Solipsos,’ undkom dolken och giftet med 
svårighet.” {1} 

Edwin A. Sherman, 1883 
Amerikansk 33:e gradens frimurare 
Vän till vår hjälte, protestantiske ex-präst 
   och frimurare, Charles Chiniquy 
The Engineer Corps of Hell 

”. . . jesuiterna [efter att påven hade förklarats vara ”ofelbar” 1870] ville ta ett steg 
mot förverkligandet av sitt stora mål att inrätta en allmännelig monarki med den 
vite påven nominellt som överhuvud och den svarte påven som håller tyglarna.” {2} 

[Kursivering tillagd] 

M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares kloster 
The Black Pope

”Den nye generalen, fader Aloysius Fortis [sedan den svarte påven hade stått värd 
för det hemliga mötet i Chieri, Italien, 1825, som upptecknats av Abate Leone i hans 
The Jesuit Conspiracy, vilket möte gjorde upp planerna för kompaniets ateistiska,  
socialist-kommunistiska, socialist-nazistiska världsrevolution på 1900-talet], föddes 
1748 och var följaktligen sjuttiotvå år när han valdes [1820]. Trots sin ålder, var han 
dock vid god hälsa och styrde sällskapet i nio år. Han hade varit i det gamla 
sällskapet i elva år innan förbudet. . . . 

I [general-] församlingen [av bekännande jesuiter av fjärde löftet som hade valt  
honom], föreslog fader Fortis en resolution eller ett dekret, som det kallas, som är av 
största vikt, och som, vilket är onödigt att säga, enhälligt antogs. Det låter som följer: 
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’Fastän det inte råder någon tvekan om att både de konstitutioner som givits oss av 
vår helige grundare [illuminatus Ignatius Loyola], och oavsett vad fäderna under 
tiden har bedömt att lägga till dem, har återhämtat sin kraft vid själva början av 
sällskapets återställande, eftersom det var en uppenbar önskan från vår helige fader, 
Pius VII, att det av honom återupprättade sällskapet borde omfattas av samma lagar 
som före förbudet, för att emellertid undanröja all spänning på den punkten, och att 
sätta stopp för envisheten hos vissa fridstörare, bekräftar inte bara denna församling, 
utan dekreterar på nytt i den utsträckning det är nödvändigt, i enlighet med det 
inflytande som förlänats generalen och församlingarna av Paulus III [1540], och 
bekräftar att inte bara generalförsamlingarnas konstitutioner med förklaringar och 
förordningar, utan de gemensamma reglerna och de som gäller flera av våra ämbeten, 
förhållandet i skolan, vigningen, formlerna och vad som än hör till lagstiftningen för 
vårt sällskap är intakt, och det önskar att alla och envar av de ovannämnda har 
samma bindande verkan på dem som bor i sällskapet som de hade innan Clemens 
XIV:s bulla som förbjöd orden.’ ” {3} 

[Käre sanningssökare, ovanstående ”resolution eller dekret” av ordensgeneral Aloysius 
Fortis bevisar två saker: orden, enligt generalens eget medgivande, förbjöds av en 
påvebulla, inte ett påvebrev; och att kompaniet efter dess återställande är exakt samma 
skändliga, militära organ för politisk konspiration, helt depraverade syndare som 
existerade före dess förbud, och som håller fast vid samma sataniska konstitutioner och 
regler som förde världen till randen av totalt politiskt tyranni via mord, lönnmord och 
intriger. Jesuitgeneral Lorenzo Riccis ord följdes noggrant när han förkunnade för kung 
Ludvig XV strax före ordens förbud 1773: ”De må vara som de är, eller inte alls!”] 

Thomas J. Campbell, 1921 
Amerikansk jesuit, Fordham University 
The Jesuits: 1534-1921 

Käre sanningssökare, du har nu avslutat din andra sektion av jesuitisk historia. Än 
en gång är det dags att stanna upp och tänka. Du har nu en förståelse för de viktigaste 
fyrtioett åren i modern historia. Du måste komma ihåg att jesuiterna skapat andra 
internationella hemliga sällskap före och under denna tid i syfte att förverkliga sina onda 
ändamål och att samtidigt vilseleda folk i fråga om vilket broderskap som verkligen styr 
världen. Medan de arbetade tillsammans och samtidigt var underordnade den svarte påven, 
gav de upphov till 1789 års enorma omvälvningar, som den moderna kommunistiska 
rörelsen kan spåras till, och som resulterade i den ateistiska franska revolutionen och 
Napoleonkrigen. Dessa krig skulle fungera som en fruktansvärd hämnd, och straffa de av 
Europas romersk-katolska monarker som skulle våga att rättfärdigt utvisa sällskapet från 
sina gränser. Jesuitgeneralens krig mot påvedömet, som vågade att ”för evigt förbjudna och 
upphävda” Djävulens kompani, skulle vinnas och till denna dag, aldrig upprepas. 
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Från 1815, vid tidpunkten för Satans Wienkongress, var jesuiterna mäktigare än 
före sitt förbud. Deras syfte var oförändrat. Jesuiterna hade, under den svarte påvens 
MAKT, slutit samman allt frimureri (med användning av Adam Weishaupt och hans 
illuminater 1776, Adolph von Knigge vid kongressen i Wilhelmsbad 1782, då den 
påvliga ”vinkelhaken och passaren” – som återfinns i de målade glasfönstren i katedralen 
Notre Dame i Paris – först började att antaga sin frimureriska betydelse, och Fredrik den 
store skapade trettiotredje gradens högsta råd – med kunskap om att på samma sätt som 
Jesu sällskap har sina Konstitutioner, så har också shriner frimureri sina Konstitutioner) 
1786 – och försökte att krossa den protestantiska reformationen och återföra världen till 
påvens mörka tid. De skulle förfölja judar något hemskt, som på den mörker tiden, 
samtidigt som de försökte upphöja den påvlige caesaren till platsen som satanisk egyptisk 
farao – en ”ofelbar” druidisk romersk caesar och prästkung, som styr världen från 
Jerusalem som ”allmän Gud” (som grekiske ”PAN” eller egyptiske ”SET” förr i världen, 
symboliserade av Mendes’ gethuvud. Detta sataniska gethuvud avbildat av ”Baffomet” var, 
enligt von Hammer i hans Mines de l’ Orient (1818), den symbol som dyrkades i hemliga 
riter av påvens blodiga korsfarare, tempelherrarna, som i dag är kända som shriner 
frimurare). Han skulle utöva en absolut monarks hela makt över alla kungar och diktatorer 
på jorden. På så sätt skulle jesuiterna undertrycka varje försök av varje person att upprätta 
folkligt, eller som de kallade det, ”liberalt” styre. Dessa maximer skulle aldrig förändras 
eftersom jesuitorden aldrig skulle förändras, med kunskap om tidigare jesuitgeneral 
Lorenzo Riccis ord: ”De må vara som de är, eller inte alls!” {4} Hemligheten med 
jesuitordens oföränderliga natur uppges av baptist-kalvinske pastor Nelson C. Turner som 
skriver: 

”Mannen som är medlem i den vatikanska militära orden Jesu sällskap är en mycket 
ovanlig man. Han skiljer sig från andra män inte enbart på grund av medlemskap i 
vad som kan vara ett av världens äldsta, kontinuerligt aktiva hemliga sällskap, eller 
bara för att han klär sig på ett sätt som särskiljer honom från en papistisk präst. 
Männen i sällskapet skiljer sig från nästan alla andra på många punkter, men de 
åtskillnader som får dem att skilja sig från folk i allmänhet är till största delen 
invändiga och är inte lätta att observera eller förstå av de som är okunniga om Bibeln 
och världshistorien under de senaste femhundra åren. Medan jesuiten kan bära vilket 
som helst av tusen ansikten som skulle passera obemärkt förbi i en folkmassa, bär 
han något andligt som skiljer honom från andra män. Hans andlighet är föränderlig, 
en andlighet av kläder som gör honom till en aktör, och ändå något mer än en aktör. 
Som en fullbordad skådespelare bär han i sitt sinne med sig en garderob av kostymer 
som lämpar sig för de olika scener och situationer som den andliga omstörtande 
verksamheten lägger upp intrigen i. Han är en gymnastisk dramatiker, som här antar 
gestalten av faderlig oro och ömsint välgörenhet, och där uppträder som en rytande 
lejon för att försvara dogmer. Han är en man 
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som utbildades för att ’hålla tungan rätt i mun.’ Han gör detta, eftersom hans motto 
förklarar, ’till Guds större ära.’ Han kan gömma sig i predikstolen i en presbyteriansk 
kyrka för att till synes upprätthålla Calvins läror, han kan en konsult och 
manusförfattare i Hollywood [jesuitteatern], han kan vara den som hanterar en 
informationsansvarig assistent till din mest omtyckte nyhetsuppläsare i tv, eller han 
kan vara instruktör till en grupp mördare som alla är medlemmar i hans kyrka. Vad 
han än kan vara, kan jesuiten vara vad som helst, och är ändå ingenting. Han är vad 
han blir tillsagd att vara och om han är en ’god jesuit,’ är det allt han någonsin 
kommer att vara. 

För att hitta jesuitens sinne måste vi ha Kristi sinne, men hittar Satans sinne. Att 
känna till jesuitens sinne är att känna till Djävulens sinne. Ingen själ kan riktigt förstå 
’laglöshetens hemlighet’ om den inte först tar del av ’gudsfruktans hemlighet.’ 
Jesuiten kommer, som en romersk-katolsk präst, konsekvent att predika läran om 
människans ’fria vilja;’ men, för att vara vad han är, har han redan helt avstått all sin 
kontroll över kropp, själ, ägodelar, samvete och framtida liv till sin överordnade. Han 
anser sig vara utan egen vilja, inget annat än ’en käpp i handen på en gammal man.’ 
Samtidigt som han lovar män frihet med hjälp av deras ’fria vilja,’ tjänar han själv 
korruptionen. Hans vilja är aldrig hans egen, utan har släckts av hans befälhavares 
vilja. Hans sinne har förts till eller gått över vansinnets gräns flera gånger om genom 
livslånga, enformiga andliga övningar och reträtter där han drar ett streck över det 
förflutna och gnistan av mänsklighet genom obscen avgudadyrkan. Hans hjärta, svart 
av naturen, poleras till att lysa som en bit blankt kol, och när det kastas i de 
beordrade åtgärdernas ugn kommer det att hettas upp till röd och sedan glödande vit 
värme på ett mycket häftigt sätt. Hans bästa arbete utförs i det värsta syftet, och hans 
största seger är en seger över varje anfall av ånger eller samvetskval inom sig själv 
och dem som han är utsedd att stimulera till det onda. Som Skriften säger, 

’Djävulen har kommit ner till er i stor vrede.’ (Upp. 12:12). 

Nå, vad har då Djävulen i sinnet? Djävulen kommer inte till en man för att 
upphöja honom, utan för att hålla honom fast i det fallna köttets kedjor, och 
provocera honom till ytterligare förorening genom löftet om en illusorisk frihet 
som erhålls genom självreglering. Djävulen njuter av de saker som är av 
människan, och avskyr dem som är av Gud. Han främjar människans vilja men 
beklagar Guds vilja. Han älskar köttets makt och styrka, och hatar andens 
arbete. Djävulen är kär i hatet, och hatar kärleken. Han kommer inte att göra 
någon människa något gott, utan kommer att göra alla människor till sina 
tjänare. Som han lovar dem befordran för att lyda honom, leder han dem längs 
en 
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ständigt sjunkande väg till en belöning av evigt medveten smärta, en ersättning 
som motsvarar dem som är så använda av honom. Som han lovar att läka, sårar 
och förstör han, hans välsignelser är alla förbannelser. Han älskar att dyrkan 
ges åt honom, men återger inte dyrkan till den Gud som skapade honom. Han är 
ständigt aktiv och gör mycket som ser bra ut, men i hans kölvatten finns ett spår 
av lik, kollaps och bestörtning. Han förklarar sig främja fromhet medan han ber 
hädelser, och driver de onda besinningslöst enligt anvisning av deras fria vilja. 
Han börjar där de flesta män skulle sluta och betalar aldrig för de ofog som 
hans locktoner har förmått andra att begå. De synder och brott han bevekar 
män att engagera sig i blir deras egna, och han ser självbelåtet på som de tas och 
binds med rep, och ignorerar glatt deras tjut av skräck och smärta. Tårar av 
sorg, samvetskval eller ångerfullt tillbakablickande är alla okända för Djävulen, 
och dessa gemensamma mänskliga känslor är frånvarande i den gode jesuiten. 

Medlidande finns i munnen men inte i hjärtat på jesuiten, och hans tal om 
välgörenhet, enighet, och jämställdhet bildas för att låta en av ridå av förvirring falla 
över huvudet på hans åhörare. När han talar till män, hör de en sak, men han menar i 
hemlighet en annan. Samtidigt som han med smyckad vältalighet uttrycker önskemål 
om fred och kärlek, är det krig som finns i hans hjärta. Goda ord och rättvist tal 
flödar fram över hans hycklande läppar i det han dränker sina motståndare med 
retorik som saknar sanning och är utan rättfärdighet. Allt är känslolös beräkning när 
det gäller dessa laglöshetens arbetare, så till den grad att jeuitens alla passiva och 
synliga känsloutryck är falska och utformade för att få de önskade svaren från hans 
motståndare. Han visar aldrig sitt sanna jag eftersom han inte har något sant jag. 
Hans sätt är föränderliga så att man inte kan känna igen dem, men han förändras inte 
och fruktar inte Gud. Han är en man av i dag, ett pussel till person som under sin 
mantel bär ett dubbelt hjärta som gör honom hjärtlös. Han når till höjderna av 
hantverk och kunskap som han lodar djupet av sedefördärv, och trålar ständigt 
syndens skumma vatten efter ett pris.” {5} [Kursivering tillagd] 

Den skotske protestantiske historikern James A. Wylie drar slutsatsen: 

”Hittills har vi spårat rekryteringen och utbildningen i den mäktiga [jesuitiska] armé 
som Loyola hade satt i rörelse för att besegra protestantismen. . . . Låt oss undersöka 
Loyolas soldat där han står i den fulla och perfekta rustning hans general har försett 
honom med. Så beundransvärt klädd inför slaget han skall utkämpa! Han ’har ifört 
sig’ den mentala och verbala tvetydighetens njurbälte, han har ’på sig’ 
sannolikhetslärans bröstharnesk, hans fötter ’är skodda med de’ Hemliga 
instruktionernas utarbetande. ’Framför allt kan han, med’ avsiktens rätt ledda sköld, 
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’släcka alla eldiga rörelser av’ mänsklig ånger och gudomliga hotelser. ’Som hjälm’ 
har han hoppet om paradiset [liksom påvens muslimska horder som ovetande tjänar 
orden som ett ’kyrkans svärd,’ och som nu skall användas mot väst], som han med 
största säkerhet har lovats som belöning för sina tjänster, och med sin hand griper han 
om den eldiga fanatismens tveeggade svärd, varmed han, med enormt mod, kan bana 
sig fram genom sanning och rättfärdighet. Den man som måste försvara sig mot 
anfallet av soldater som dessa, och parera sticken av deras vapen, måste sannerligen 
ge akt på den gamla förmaningen, 

’Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda 
dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.’ [Ef. 6:13.] . . . 

Medan de sakta och stadigt klättrar upp till kontroll över kungar, och regeringen i 
kungariken, skall de iakttaga stor ödmjukhet i sitt uppträdande och enkelhet i sitt liv. 
Stoltheten skall de bära i sitt hjärtat, inte i sin uppsyn, och foten måste sättas ned tyst 
som slutligen skall placeras på halsen på monarker. ’Låt oss som är i furstarnas 
tjänst,’ säger Instruktionerna, ’behålla mycket lite pengar, och någon lösegendom, 
nöja oss med en liten kammare, ödmjukt umgås med personer i oansenliga 
ställningar, och när de nått sådan aktning, borde de försiktigt förmå furstarna att inte 
göra någonting utan deras råd, vare sig det är i   andliga   eller   världsliga   frågor  .’ ” {6} 

[Kursivering tillagd] 

Det är med dessa insikter som vi fullkomligt kommer att förstå 1800-talet och hur 
det ledde till första världskriget, som USA förklarade krig mot Tyskland på långfredagen, 6 
april 1917. Broderskapet kommer att göra stora vinster, som i dess återinträde i Japan 
(1865), dess mord på den japanske kejsar Komei och störtandet, via avgång, av den 
japanske shogunen Tokugawa (1867-1868), Japans upphävande av ”det kristna förbudet” 
(1873), dess krossande av USA:s protestantiska och baptist-kalvinska republik (1868) och 
påven som förklarats vara ’ofelbar’ (1870). Orden kommer också att uppleva stora förluster, 
som när påve Pius IX förlorade sin världsliga makt till de frimureriska italienska 
patrioterna (1870), liksom dess utvisning från tyska riket (1872) och från republikanska 
Frankrike (1880 och 1901). 

Men jesuiterna överger aldrig sin storslagna plan. Med en vilja av stål, inspirerade 
av Satan, samlades de i Amerika och England, manövrerade sina styrkor till avgörande 
positioner i hela världen och antände sedan, enligt deras ”fader generals” vilja, gigantiska 
krig, vilkas resultat jesuiterna – historiens största mästare av det oförutsedda – höll i sina 
händer. De skaffade sig ytterligare omätlig makt och rikedom, under det att de flyttade sig 
allt närmare sin egenhändigt skapade ”ofelbare” påvlige caesar och prästkung, med 
despotiskt styre över alla världens nationer genom jesuitgeneralens ”solipsismens monarki” 
från sitt tempelpalats beläget i jordens mitt, från Salomos återuppbyggda tempel i 
Jerusalem! 
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Il Gesù,   Jesu sällskaps   moderkyrka, Rom, 1970-talet   # 131 
Åh, om bara detta mystiska inkvisitoriska bygges väggar och mörka korridorer kunde 
tala, vilken otalig mängd av konspirationer och mord som skulle uppenbaras inför 
våra ögon! Som kompaniets säte sedan 1571, har Il Gesù varit hjärtat i Djävulens 
internationella konspiration för en världsregering under den väntade siste påven. Som 
den också tjänar som den hemliga ”stora moderlogen” för det internationella skotska 
ritens frimureri samt stororientens frimureri, återspeglar det inom frimureriet 
använda ”G” inte bara sexuell ”generering” och hermetisk ”gnosticism,” utan 
identifierar dess verklige herre inom ”Gesù” – den svarte påven. Tillsammans med dess 
”5, Borgo Santo Spirito,” strax utanför Vatikanens murar, samordnar jesuitgeneralen 
allt spionage och krig genom sina internationella underrättelsetjänster. 1963 var hans 
JFK-mördare CIA/vatikanska skrivbordsagent James Jesus Angleton. Från 1872 till 
1893 skulle orden utvisas från Rom, varför det ”liberala” romersk-katolska italienska 
folket skulle få betala med en uppsjö av skatter och blod under påvens andra 
trettioåriga krig. 
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995). 
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Höga jesuiter dyrkar Satan och Baffomet, 1650-talet # 132 
Denna romersk-katolska jansenistiska satiriska teckning skildrar Satan med en kniv 
som pekar på ett nyfött spädbarn som skall offras av jesuiterna i människo-
vilddjuret Baffomets närvaro. Den orena ugglan är också mittpunkten för dyrkan i 
ordens Böhmiska lunden nära San Francisco i norra Kalifornien. 
The Power and Secret of the Jesuits, Rene Fulop Miller, (New York: The Viking Press, 1930). 
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Kung George III (1738-1820), 1810-talet # 133 
Avfällig protestantisk anglikansk kung av Storbritannien, 1760-1820 

Blind och döv, upprätthöll denne ondaste av engelska kungar, vars parlament 
etablerade romersk katolicism som statsreligion i Quebec – grunden och plantskolan 
för jesuitorden i Nordamerika – och vars premiärminister var jesuit lord Shelburne 
från Berkeley Square, i hemlighet jesuitordens politiska och ekonomiska MAKT under 
dess påvliga ”förbud och upphävande.” Under tiden förde dess general krig mot 
”förbannade” protestanter och baptister i Nordamerika, protestantiska Tyskland, de 
protestantiska Nederländerna, det heliga romerska riket, påvedömet och Europas 
romersk-katolska monarker, med hjälp av den brittiska armén, den franska 
revolutionen och Napoleonkrigen 1775 till 1815. Kompaniet återställdes formellt av 
påve Pius VII 1814, under befäl av jesuitgeneral Tadeusz Brzozowski 1805-1820, som 
sedan omedelbart etablerade den förtryckande Heliga alliansen på Frankrikes 
patrioters skelett. 
George III: A Personal History, Christopher Hibbert, (New York: Basic Books, 1998) ss. 368, 369. 
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SEKTION III – 1814-1914 

Jesuiterna, 

 – Efter deras återställande – 

i syfte att krossa den   protestantiska reformationen   och   
återställa den mörka tiden där ”den vite påven” utövar sin 

världsliga makt som världens allmänne monark,

grundade ”Heliga alliansen” av monarker med absolut gudomliga rätt i främjan av 
obegränsad despoti, genom vilken de undertryckte uppkomsten av fri, folklig regering och 
antände stora krig, revolutioner och anti-judiskt raseri såsom: 

• Den andra franska revolutionen 
   och europeiska omvälvningar 1848 

• Krimkriget 1853-1856 
• Det mexikanska ”reformkriget” 1858-1861 
• Det amerikanska ”inbördeskriget” 1861-1865 
• Det tysk-österrikiska kriget 1866 
• Slutar Japans shogunat, inbördeskriget 1868-1877 
• Det fransk-preussiska kriget 1870-1871 
• (Arbetarsionistiska) Dreyfusaffären 1894-1906 

samtidigt som de förtryckte och försvagade nationernas folk och den semitiska 
hebreiska/judiska rasen med ”inkvisitionsdomstolen;” som verkar under andra namn som 
fascism, kommunism, arbetarsionism, och demokrati; understödda av malteserriddarna, och 
shriner frimureriet från 1814 till 1914. Efter den påvlige caesarens formella återställande av 
hans segerrika internationella livvakt den 7 augusti 1814, behövde Satans beskyddare av 
hans heliga påvliga stol en disciplinerad, oförfärad, och bestämd ny ordensgeneral. Ur 
ordens hårda ryska exil skulle denne holländare överrumpla Europa för att bli ryggraden i 
furst Metternichs Heliga allians. Med rätta hyllad som den ”andre grundaren” av det 
militära Jesu sällskap ”som kämpar för Jesus och jungfru Maria,” skulle den här 
ödesmannen smida ränker för krossandet av George Washingtons amerikanska kalvinska 
republik. För vi talar inte om någon mindre än artonhundratalets mest djävulske luciferiske 
överstepräst, Johannes Roothaan, den 21:e ordensgeneralen, 1829 till 1853, som enligt 
Abate Leone, ”döljer en benägenhet till våld och förföljelse.” 
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Kapitel 20 

Jesuiterna   – 1815   

Wienkongressen; påve Pius VII, ”kung av Påvestaten” 
Den Heliga alliansen; anförd av jesuiterna 
Österrikiske romersk-katolske riddare av Malta, furst Metternich 

”När regenterna kräver en jesuits yttrande om vilket ämne som helst, skall jesuiten i 
fråga rapportera detta till sin överordnade, som skall lägga fram det inför flera 
jesuiter för diskussion. Det efter detta samråd tagna beslutet lämnas till den jesuit 
som har hörts av regenten.” {1} 

Mutius Vitelleschi, 1645 
   6:e jesuitgeneralen, 1615-1645 
Goswin Nickel, 1652 
   10:e jesuitgeneralen, 1652-1664 
Föreskrift för provinsialer 
The Jesuit Enigma 

”De är jesuiter. Detta sällskap av män blev, efter att ha utövat sitt tyranni i uppåt 
tvåhundra år, i längden så fruktansvärda för världen, genom hotet att helt 
underminera all social ordning, att även påven, vars hängivna undersåtar de är, och 
måste vara, genom löftet till sitt sällskap, var tvungen att upplösa dem. De hade inte 
varit förbjudna mer än femtio år, innan papismens och despotismens avtagande 
inflytande krävde deras användbara arbeten, för att motstå den demokratiska frihetens 
ljus, och påven (Pius VII) återupprättade, samtidigt med bildandet av Heliga 
alliansen, jesuiternas orden i all dess makt. På grund av sitt löfte om ”obetingad 
underkastelse under den suveräne påven,” har de lämpligt nog kallats påvens livvakt 
[precis som Himmlers SS, utformad efter Jesu sällskap som beordrat på 1920-talet av 
bayerska påvliga sändebudet Eugenio Pacelli, kallades Hitler livvakt]. 

Och måste amerikanerna få veta vad jesuiterna är? . . . De är ett hemligt sällskap, en 
slags frimurarerisk orden, med ytterligare tillagda egenskaper som upprörande hat, 
och tusen gånger mer farliga. De är inte bara präster, eller bekännare av en religiös 
tro; de är handlare, och advokater, och redaktörer, och män inom samtliga 
yrkeskategorier, förutan något yttre märke (i det här landet) genom vilket de kan 
kännas igen; de är i farten i hela ert samhälle. De kan anta varje karaktär, som ljusets 
änglar, eller mörkrets tjänare för att förverkliga sitt stora mål, den tjänst som de 
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sänts på, oavsett vad denna tjänst kan vara. De är alla utbildade män, beredda och 
svurna att börja när som helst, och i alla riktningar, och för varje tjänst, som 
beordras av generalen för deras orden, inte bundna till någon familj, samhälle eller 
land, med de vanliga band som binder män; och   sålda på livstid   till den romerske   
påvens sak.” {2} [Kursivering tillagd] 

Samuel Morse, 1850 
Amerikansk patriot, konstnär, uppfinnare 
Journal of Commerce 

”Furstarna i den ’Heliga alliansen’ hade samlat ihop stora arméer, och ingick snart ett 
löfte om att ägna sig åt att undertrycka alla folkliga uppror till förmån för fri regering; 
och han [påve Pius VII] ville viga jesuiterna, med stöd av sin påvliga makt, åt 
förverkligandet av detta ändamål [för vilket avsedda ändamål sällskapet nu har 
anlänt hit till fjortonde ändringens Amerika]. Han visste hur troget de skulle ägna sig 
åt det arbetet, och därmed rådgav han dem i sitt dekret som återställde orden, att 
noggrant följa de ’användbara råd och nyttiga anvisningar’ varigenom Loyola hade 
gjort absolution till en hörnsten i sällskapet.” {3} [Kursivering tillagd] 

Domare Richard. W. Thompson, 1894 
Ex-amerikansk marinsekreterare 
33:e gradens frimurare 
The Footprints of the Jesuits 

”Wienkongressen . . . som hade hållit sitt möte i hemlighet, och som pågick hela 
1814-15 . . . var en svart konspiration mot folkstyre där de ”höga avtalsslutande 
parterna” meddelade vid dess avslutning att de hade bildat en ’helig allians.’ Detta 
var den täckmantel som de använde för att vilseleda folket. 

Den särskilda verksamhet som kongressen i Verona utvecklade, var 
RATIFICERINGEN av artikel sex i kongressen i Wien, som i korta drag var, ett löfte 
om att hindra eller krossa folkliga styren var de än fanns, och att återupprätta monarki 
[eller absoluta socialist-kommunist-fascistiska militärdiktaturer] där de hade 
förkastats.” {4} [Kursivering tillagd] 

Fröken Burke McCarty, 1924 
Protestantisk amerikanska och ex-papalist 
The Suppressed Truth About the 
   Assassination of Abraham Lincoln 
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”Efter Wienkongressen, upplevde Europa den längsta fredsperiod det hade varit med 
om. Inga krig alls ägde rum mellan stormakterna under fyrtio år [tills ordens 
Krimkrig mot Ryssland].” {5} 

Henry A. Kissinger, 1994 
Amerikansk utrikesminister 
Medlem: Utrikespolitiska rådet 
   Och Trilaterala kommissionen 
Medkonspiratör med malteserriddarna 
Frimurerisk judisk arbetarsionistisk förrädare 

Den förestående verksamheten var nu att undertrycka rörelserna för fri regering i 
Europa och annorstädes. Jesuiterna hade använt folket och Napoleon för att straffa 
regenterna. Folket, glada över smaken av republikansk frihet, måste nu hindras från att 
etablera ”liberala” eller icke-absoluta regeringar. Så Wienkongressen, som hade skapat 
”Heliga alliansen,” sammankallades 1814, medan den påvlige caesaren återställde sin 
livvakt, Jesu sällskap, till dess tidigare status som orden hade haft före den franska 
revolutionen och Napoleonkrigen. 

Wienkongressen hade representanter från alla furstar i Europa. Tsar Alexander I 
deltog personligen. Som bevis på dess jesuitiska kontroll, fanns det även en representant 
från protestantiska England. De tre stora aktörerna var regenterna från Ryssland, Preussen 
och Österrike, under överinseende av påven, ”kung av påvestaten.” (Detta är viktigt att 
komma ihåg, för då jesuiterna beslutade sig för att ändra sin form av envälde från romersk-
katolska, feodalistiska, machiavelliska monarkier till ateistiska, socialist-kommunistiska, 
platonska ”republiker,” i motsats till de protestantisk-kalvinska, fria företagsammma, 
bibliska republiker som etablerats i Holland, Sydafrika, England och USA, avskaffades alla 
tre monarkier definitivt vid första världskrigets utbrott). När väl ordens ”toppmöte mellan 
supermakterna” i Österrike hade avslutas 1815, hade Europas nationer omstrukturerats och 
monarkierna återupprättats under det vakande ögat på den agerande ”helige romerske 
kejsaren,” riddare av Malta furst Klemens Wenzel Lothar von Metternich, och påvens 
”storinkvisitor” själv, jesuitgeneral Tadeusz Brzozowski. 

Kongressen hade, i avsikt att krossa alla rörelser för folkliga rättigheter, som sin chef, 
den onde furst von Metternich av Österrike. Vad Napoleon var för regenterna, skulle 
Metternich bli för folken. Om detta jesuitkontrollerade odjur till man läser vi av fadern till 
morsetelegrafin, Samuel F. B. Morse: 

” ’Furst Metternich,’ säger Dwight, ’anses av liberalerna i Europa som den störste 
fienden till mänskligheten som har levt på evigheter. Ni hör sällan hans namn nämnas 
utan spänd indignation, inte bara hos talaren utan hos åhörarna. Metternich har inte 
angripit MÄN, utan 
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PRINCIPER, och har gjort så mycket för att på kontinenten krossa de stora politiska 
sanningar som folk har förvärvat genom många års ansträngning och lidande, att det 
finns anledning att befara, att skulle hans system fortsätta i ett halvt sekel, 
rättigheterna kommer att överge kontinenten för att inte besöka den mer. Saxarna 
bokstavligen avskyr denne furste. Det tyska ordet mitternacht betyder midnatt. På 
grund av likheten med ordet Metternich, och på grund av hans ansträngningar att 
täcka Europa med politiskt mörker, kallar saxarna honom furst Mitternacht – furst 
Midnatt.’ ” {6} [Kursivering tillagd] 

Och vad gjorde denne ”furst Midnatt?” Han verkställde det politiska tyranniet under 
”den vita terrorn,” allmänt känd som ”Heliga alliansen.” Morse fortsätter: 

”Han övertalade kejsaren av Österrike och kungen av Preussen att inte uppfylla det  
löfte som de så högtidligt avlagt till sina [protestantiska och katolska] tyska 
undersåtar om att ge dem rättsliga författningar. Det var påverkan av Metternich som 
hindrade Alexander [tsar och beskyddare av den rysk-ortodoxa kyrkan] från att hjälpa 
[ortodoxa] Grekland i hennes kamp för frihet. [Kunde denna jesuitiska politiska 
kontroll vara samma skäl till att ”före detta Sovjetunionen” inte gav understöd till  
sina ortodoxa serbiska bröder under kriget i Bosnien 1998?] Han lånade Österrikes 
fartyg för att hjälpa [de muslimska] turkarna i underkuvandet av [de ortodoxa] 
grekerna. [Var det inte president Clintons politik för serberna i Kosovo under 1999?] 
Metternich krossade [romersk-katolska] Spaniens rättigheter genom att föranleda 
Ludvig XVIII [kung av Frankrike] . . . att skicka 100 000 man dit . . . för att 
återupprätta den allmänna ordningen! När Sicilien, Neapel och Genua, 1820-21, 
kastade av sig slaveriets irriterande ok, skickade Metternich sina 30 000 [romersk-
katolska] österrikiska bajonetter till [romersk-katolska] Italien och återupprättade 
despotism.” {7} [Kursivering tillagd] 

Furst Metternich var ett högst troget verktyg för sin ockulte, svartrockade skugga, 
jesuitgeneral Johannes Roothaan, jesuiternas beräknande, kylige, grymme och listige 
”återuppbyggare.” För det sades att furst Midnatts styre ”stöttades upp av en stående armé 
av soldater, en sittande armé av byråkrater, en knästående armé av präster, och en krypande 
armé av informatörer.” Hans Wienkongress verkställde det politiska förtryck som försvarats 
av jesuitorden och deras tridentinska möte – oavsett någon annan nations religion 
inklusive romersk-katolicism. Österrikiske romersk-katolske riddare av Malta, 
jesuitkontrollerade furst Metternich var också hjärtevän med den där ”radikale röde/svarte 
republikanen” från Massachusetts, senator Charles Sumner. Sumner var den ledande 
radikalen i senaten, vars federala, huvudsakligen romersk-katolsk-ledda, ”stora 
republikanska armé” bedrev ett förintelsekrig mot de vita anglosaxiska folken i de 
amerikanska protestantiska och baptist-kalvinska sydstaterna från 1861 till 1865 . Kriget 
fortsätter än i dag med talrik jesuitinspirerad federal politik, inklusive dess anti-vita rasens 
”positiva särbehandling.” 
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Som vi skall se, är Roms nuvarande strävan efter en internationell fascistisk, 
socialist-kommunistisk polisstat samma politik som jesuitgeneralens Heliga allians. Denna 
politik för ”ingen religiös frihet” och ”ingen politisk frihet” har fortsatt via den svarte 
påvens internationella underrättelsesamfund, som med sitt globala internationella 
banksystem under förvaltning av påvens malteserriddare tvättar biljoner dollar i 
orättmätigt erhållen vinst som brottsligt genererats av jesuitgeneralens maffiastödda 
internationella narkotikahandel, sedan finansierar, förvaltar och leder jesuitgeneralens 
djävulska och skoningslösa globala terroristnätverk. Det omfattar Fidel Castro på Kuba, 
Gerry Adams från IRA, den förment gripne Saddam Hussein i Irak, den nyligen förgiftade 
Yassir Arafat från PLO (som i hemlighet har arbetat med sionistiska Israels jesuitutbildade 
utrikesminister Shimon Peres, i att fortsätta den palestinska agitationen till förmån för 
påvedömet och dess slutliga innehav av Jerusalems Tempelberg) och Saudiarabiens Osama 
bin Laden som nu har förklarats vara ”död” av FBI:s chef för kontraterrorism, Dale 
Watson. Fastän han själv var ett verktyg för CIA, har bin Ladin varit den villige 
”syndabocken” för byråns fjärrstyrda luftattack (med ”kapade” amerikanska 
passagerarplan) mot Tvillingtornen i New York Citys World Trade Center, vars torn sedan 
INTERNT IMPLODERADES, och ett flygplan av typen ”Sky Warrior” drabbade 
Pentagon i Washington, D.C., (som detta högförräderi helt förvaltades av ärkebiskopen av 
New York, Edward kardinal Egan). Vid den tidpunkten var president George W. Bush 
lägligt i Florida (och läste farbroderligt en bok för svarta skolbarn), sedan han fått hemliga 
instruktioner att följa, efter ett besök i Vatikanen, av den där föregångaren till Satans 
Antikrist, påve Johannes Paulus II. Amerikanerna kommer nu att gå samman för att 
ovetande utkämpa ett ovinnbart, CFR-lett krig i Mellanöstern som gör det möjligt för den 
svarte påvens MI6/CIA/BND/KGB/Mossad/ISI att förstöra Jerusalems klippmoské under 
krigets förvirring. Förföljelse av bibeltroende och judar kommer att tillämpas strängt under 
generalens kommande nya världsordning – återställandet av den ”ofelbare” påvlige 
caesarens mörka tid. Den propaganda som används bland bibelförkastande intellektuella för 
att åstadkomma detta kallas ”den nya tidens rörelse” vilkens dagordning avslutas med 
”laglöshetens människa” (2 Tessalonikerbrevet 2:3) i Jerusalem! ”Vilddjuret” och 
”en fräck och illasinnad kung” kommer att bli jesuiternas vite ”ofelbare” icke-
judiske påve, uppstånden från de döda, som givits alla riken i världen, och som styr från 
Salomos återuppbyggda tempel, efter att tidigare ha krosst Vatikanstaten, och 
oövervinneligt i ”fyrtiotvå månader!” Nyckeln till hans stora sataniska makt kommer att 
vara hans Baal-dyrkande, hebreiske/judiske falske profet som, 

”. . . hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 
Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det 

och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, 
vars dödliga sår hade blivit läkt.” 

– Uppenbarelseboken 13:11, 12 
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Johannes Philip Roothaan, 1785-1853 # 134 

Tjugoförste ordensgeneral för   Jesu sällskap  , 1829-1853   
MAKTEN bakom SMOM furst Metternichs ”Heliga allians” 

Wienkongressen och ”Heliga alliansen,” 1814-1815 # 135 
Romersk-katolske riddare av Malta furst Klemens von Metternich, habsburgska huset 
i Österrike, ledde kongressen och alliansen för att försöka det jesuitledda krossandet 
av alla protestantiska politiska friheter i Europa och i Nordamerika. 
The General Who Rebuilt the Jesuits, Robert G. North, (Milwaukee, Wisconsin: The Bruce Pub. Co., 1944). 
Diplomacy, Henry Kissinger, (New York: Simon & Schuster, 1994) s. 78. 
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Kapitel 21 

Jesuiterna –   1822-1825   

Det hemliga fördraget i Verona 
Amerikas protestantisk-kalvinska isolationistiska Monroedoktrin 
De hemliga planerna i Chieri; den stora jesuitiska konspirationen avslöjas 
   Plan för krossandet av reformert västerländsk civilisation 

”Jag lade märke till att fadern, som jag redan har nämnt, han som öppnade 
konferensen med ett tal till sina kolleger, uttryckte sig som någon med auktoritet. 
Han tog tydligen ledningen, och alla de andra visade stor respekt för honom. Hans 
uttryck och hans uppträdande verkade tyda på att han själv var sällskapets 
återupprättare, och att han ledde det som främste initiativtagare; för inte heller visade 
hans språk eller de andras minsta tecken på att han på något sätt var beroende av 
några överordnade. 

Det verkar därför troligt att ordföranden för mötet i Chieri var jesuiternas general. 

Nu, vid denna period, var ordens general ingen annan än fader [Aloysius] Fortis, 
samme som, när Pius VII utformade projektet att införa vissa förändringar i 
artiklarna i de jesuitiska Konstitutionerna, upprepade dessa minnesvärda ord, 

”Sint ut sunt, aut non sint.” 

Det är till detta svar, först riktat till Klemens XIV av fader Ricci, kompaniets 
general, som ärkebiskop de Pradt hänvisar då han, under sammanfattandet av sina 
idéer om detta oövervinneliga sällskap, uttrycker sig så: – 

”Himmel! Vad är detta för institution! Har det någonsin funnits en så 
stark man! Hur har i själva verket jesuitismen levat? Hur hade den fallit? 
Som titanerna, böjde den sig bara för de kombinerade blixtarna av alla 
gudarna på det jordiska Olympus. Dämpade dödens inslag dess mod? 
Böjde den sig en bit? 

Låt oss vara som vi är, sade den, eller inte alls. Detta var verkligen att dö 
stående, som kejsarna, och enligt föreskrift från en av världens herrar.” 
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Anta att någon vet, antingen genom privat information eller som medbrottsling, att 
det föreligger en komplott att sätta en stad i brand, kan han, trots sitt tystnadslöfte, 
lämna information till myndigheterna, så att de kan vidta nödvändiga förebyggande 
åtgärder? Skulle det vara lagligt för biktfadern, som kan komma att informeras om 
faktumet, att, trots den sakramentala förseglingen av hans läppar, vidta de behövliga 
åtgärderna för att förhindra en så stor katastrof? 

Anta att en konspiration existerade som, om den lyckades, skulle störta ett rike i 
fördärvet, kan den, trots alla tänkbara tystnadslöften, lämnas ut av en konspiratör 
eller av biktfadern själv? Ja. Jag har hört det fastställts av de mest djupgående 
kasuister, att löften om det är frågan om det allmänna bästa inte på något sätt är 
bindande i sådana fall som dessa. Nu kan jag, förutom att jag inte är bunden av något 
löfte, djärvt hävda att det inte är en person som står på spel här, eller en stad eller ett 
kungarike, utan mycket viktigare intressen som civilisationen och evangeliet självt, 
som ensamt, i kraft av sanningen, kan omvandla denna onda civilisation, och ersätta 
den med Guds rike, vars ankomst vi dagligen åberopar i vår kristna böner. . . . 

Faktum är att det var omöjligt för mig att agera på annat sätt än som jag gjorde; och 
jag skall lägga till, för att inte dölja någonting, att det skulle ha varit lika omöjligt för 
mig efteråt att motstå den längtan jag ständigt kände att söka i allt som hade minsta 
samband med dessa jesuitiska avslöjanden som var ständigt närvarande i mina tankar. 
Vad jag är, intellektuellt och moraliskt, alla mina undersökningar och alla mina 
framtida arbeten, alla material som jag har – hela mitt liv, kort sagt kretsar kring den 
plötsliga och fruktansvärda upplysning som så tidigt stod klar för mig, och som gav 
min handlingskraft en oemotståndlig impuls. 

Det kan invändas att det skulle vara klokare, för min del, att inte provocera fram 
oförsonligt hat, och kanske till och med hämnd, genom att offentliggöra denna 
hemlighet. Men har jag inte genomgått de mest smärtsamma uppoffringar för att hålla 
mig oberoende? . . . Och nu uppfattar jag, till min stora förvåning . . . att . . . en viss 
klass av [frimureriska] intressen, antingen genom blindhet eller tanklöshet, är 
benägna att blanda sig i jesuiternas intressen, föga medvetna om arten hos de 
allierade som det de söker, eller om det öde som åtföljer alla som gör gemensam sak 
med dem.” {1} [Kursivering tillagd] 

Abate Leone, 1848 
Italiensk protestant, ex-jesuitisk novis
The Jesuit Conspiracy: 
   The Secret Plan of the Order
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”. . . Jesuitism inspirerade sina anhängare med fanatism . . . Det fanns inget brott som 
var för stort för dem att begå, inget bedrägeri för simpelt för dem att genomföra, 
ingen förklädnad för svårt för dem att ta på sig [inklusive att låtsas vara en jude eller  
en muslim] . . . Det var en grundläggande princip i orden att ändamålet helgar 
medlen. Genom denna kod var lögn, stöld, mened, mord, inte bara ursäktligt utan 
lovvärt, när de var till förmån för kyrkan. Under olika förklädnader arbetade sig 
jesuiterna in i offentliga ämbeten [inklusive vissa arabiska ledare i Mellanöstern och 
vissa styrande arbetarsionister i Israel], de avancerade till att bli rådgivare åt kungar, 
och forma nationernas politik.” {2} [Kursivering tillagd]

Ellen G. White, 1888 
”Profetissa,” sjundedags 
   adventistkyrkan 
The Great Controversy

”Jesuiten har anpassat sig till sederna, vanorna, och till och med religionen hos folket 
i ett land för att främja syftet med sitt sällskap [allmänt välde]. ’I ett protestantiskt 
land är han protestant [som frimurarna Billy Graham och Robert Schuller]; i ett 
katolskt land är han katolik; och i ett mohammedanskt land han är mohammedan 
[som islamiske frimurare Osama bin Laden].’ ” {3} [Kursivering tillagd] 

Charles Habeneck, 1860 
Fransk historiker 
Les jesuites 

Jesuiterna hade inte bara konspirerat mot de europeiska folken, de hade också 
konspirerat för att störta regeringen i Förenta staterna som dess protestantiska konstitution 
skyddade de vita protestantiska amerikanska fria männens rättigheter. (Kom ihåg att det vid 
den amerikanska revolutionens utbrott fanns mindre än trettiotusen romersk-katoliker och 
tjugofyra präster i kolonierna.) Om denna stora konspiration kan vi läsa senator Robert L. 
Owens ord som noterats i Diplomatic Code, av Jonathan Elliot, sidan 179: 

”Heliga alliansen som hade gjort slut på folkstyret i Spanien och i Italien, hade väl 
uppgjorda planerar för att krossa folkstyret i de amerikanska kolonierna som 
revolterat från Spanien och Portugal i Central- och Sydamerika under inflytande av 
Förenta staternas framgångsrika exempel. Det var på grund av denna konspiration 
mot den amerikanska republiken av de europeiska monarkierna som den store 
engelske statsmannen, [premiärminister George] Canning, gjorde vår regering 
uppmärksam på den, och våra 
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statsmän sedan, bland annat Thomas Jefferson, som fortfarande levde på den tiden, 
deltog aktivt för att få till stånd deklarationen av president Monroe i hans nästa 
årliga budskap till kongressen i USA att Förenta staterna skulle betrakta det som en 
fientlig handling mot regeringen i USA och en ovänlig handling, om denna koalition, 
eller om någon makt i Europa företog sig att någonsin på den amerikanska 
kontinenten fastställa någon kontroll av någon amerikansk republik, eller att förvärva 
några territoriella rättigheter [precis som påvedömet har etablerat kontroll över 
Washington, D.C., genom sin ”betrodda tredje part,” Utrikespolitiska rådet som 
leder Centrala underrättelsetjänsten]. 

Detta är den så kallade Monroedoktrinen. Hotet under det hemliga fördraget i Verona 
att undertrycka den folkliga regeringen i de amerikanska republikerna ligger till 
grund för Monroedoktrinen. Detta hemliga fördrag anger tydligt konflikten mellan de 
fåtaligas regering mot de mångtaligas regering.” {4} [Kursivering tillagd] 

Ja, käre sanningssökare, 1815 års Heliga allians med dess 1822 års hemliga fördrag i 
Verona var en stor konspiration mot både det ”kätterska” amerikanska folket och den 
”liberala” regeringen i Förenta staterna som inrättats av George Washington. 

Monroedoktrinen lades fram 1823 för att motstå denna konspiration. Den var 
grunden till att president Lincoln befallde den franska armén – skickad av jesuiternas 
Napoleon III – att lämna Mexiko, under kriget mellan staterna. Denna Monroedoktrin låg 
till grund för att president Kennedy befallde den ryska flottan att hålla sig borta från Kuba 
under 1962 års robotkris. I slutändan, mördades både Lincoln och Kennedy av Loyolas 
svartrockar, med tillnamnet Helvetets ingenjörstrupper, som båda försökte motstå 
jesuitgeneralens politik under Heliga alliansen i att göra sin påvlige caesar till världens 
teokratiske allmänne monark. 

Utöver Wienkongressen och det hemliga fördraget i Verona, fulländade jesuitorden 
ytterligare sin storslagna plan i en liten stad som heter Chieri i Italien. Följande citat, 
sammansatt ur Abate Leones The Jesuit Conspiracy: The Secret Plan of the Order, är 
hämtat ur Augusta Cookes stora bok, Bolshevism and the Jesuits’ Church: Throne and 
Empire in Danger, som offentliggjordes i början av 1930-talet. Citatet verkar vara en 
kombination av kompaniets Jesuiternas hemliga instruktioner och Sions vises protokoll. Vi 
läser med förundran som vi skådar den bombastiska djärvheten i dessa ord: 

”HEMLIGA PLANER I CHIERI 

1825  , ungefär elva år efter återupprättandet av jesuitorden  , hölls ett hemligt möte 
med ledande jesuiter på deras kollegium i Chieri nära Turin i norra Italien. På 
sammankomsten diskuterades planer för att främja 
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den påvliga makten, över hela världen, för att destabilisera regeringar som stod i 
vägen och för att krossa av alla invändningar mot jesuitiska intriger och ambitioner. 
En ung jesuit, som hette Leone, en av rektorn vid Chieris favoriter (som senare blev 
general för orden) förde anteckningar över talen och diskussionerna i Chieri och 
dessa har sedan publicerats av en fransk förläggare. 1848 översattes de till engelska 
och publicerades som en bok med titeln [The Jesuit Conspiracy:] The Secret Plan [of 
the Order] av Leone, vilken grundligt har verifierats och kan läsas i biblioteket i 
Brittiska museet. Det är upplysande läsning och vi kommer nu att återge några utdrag 
som ursprungligen publicerades av den framlidna Augusta Cooke. 

A. Långsiktig plan för världsregering 

Den första generationen kommer inte att tillhöra oss, den andra kommer nästan att 
tillhöra oss, den tredje kommer helt och hållet att tillhöra oss. Ni vet mycket väl att 
det vi syftar till är världsriket. 

B. Att arbeta i hemlighet och med hjälp av dubbelspel 

Låt oss hellre föra ett hemligt krig, låt oss undvika för mycket ljus. 

Varje biskop måste kraftfullt agera utifrån denna princip, vara varsam men oflexibel – 
låt honom veta hur han skall uppträda som ett lamm . . . vilket kommer att vinna allas 
hjärtan; men låt honom också veta hur han skall agera häftigt som ett rasande lejon 
när han uppmanas att försvara kyrkans rättigheter . . . Ingenting borde egentligen 
skilja oss till utseendet från andra män. Ja, det katolska yttre kan vara sällskapligt 
men låt honom inte i mindre grad inom sig nära en koncentrerad ilska och 
obetvinglig antipati. 

C. Att arbeta genom revolutionen och klasskamp för att destabilisera 
motståndare 

När den sjudning [tillstånd av kokande agitation] som vi i hemlighet underblåser har 
nått en sådan punkt, skall locket plötsligt tas bort, och vi skall hälla vår flytande eld 
på de personer som politiskt lägger sig i allting och är okunniga och tanklösa nog att 
tjäna som verktyg i våra händer, och våra ansträngningar kommer att leda till en 
revolution, värd namnet, som i en allmän erövring skall kombinera alla de erövringar 
som gjorts. För jag vill inte att det skall förloras ur sikte, att vårt främsta mål måste 
vara att forma människorna efter vårt syfte . . . Ja, människor är det stora område vi 
måste erövra . . . De högre klasserna är alltid mycket otillgängliga för de lägre. Låt 
oss ge näring åt deras ömsesidiga antipati. Låt oss vänja folkhopen, som i själva 
verket är ett redskap för makten att se på oss som deras varmaste 
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förespråkare: låt oss, som vi gynnar deras önskemål, ge näring åt dess vredes eld och 
öppna en guldålder för deras uppfattning [den nya världsordningen]. 

[Käre sanningssökare, som beskrivits ovan, är den klasskamp som förespråkas av orden 
precis vad som har gjorts i USA under de senaste sextio år mellan kapital och arbete, och 
mellan vita och svarta via Högsta domstolens onda beslut, den CFR-styrda nationella 
pressens och Hollywoods propaganda.] 

D. Att påverka de stora och mäktiga 

Det är på de stora som vi särskilt borde utöva inflytande. Vi borde få dem att tro att 
det i en stormig period som denna inte finns någon säkerhet för dem utan genom oss. 
Vi måste låta dem förstå att orsaken till det onda, det dåliga inslaget, kommer att 
finnas kvar så länge som protestantismen fortsätter existera, att protestantismen 
därför helt måste avskaffas. 

E. Att använda skribenter och författare 

Vi borde med alla till buds stående medel säkra understödet av moderna tänkare, 
oavsett deras typ av åsikter. Om de kan förmås över huvud taget, att skriva till vår 
fördel, låt oss betala dem väl antingen i pengar eller beröm [tänkarna och författarna 
i USA:s Utrikespolitiska råd]. 

F. Irland deras hopp 

Invigda fäder [bekännande jesuiter under extrem ed], stora är de förhoppningar jag 
har för energin på VÅRT IRLAND. Jag ser henne som VÅR MÄSTARE. Låt oss 
bara vara noga med att smörja henne effektivt med vår olja, så att hon i 
brottningskampen med sin [brittiske] tyrann alltid kan slinka ur hans grepp. I hur 
många vindningar måtte hon inte trassla in den brittiska varghonan om hon bara ville 
lyssna på våra råd . . . Vad kan vi inte göra av ett idiotiskt, vilt och svältande folk 
(irländarna)? [Är detta vad jesuiterna tycker om sin irländska katoliker?] Det 
kommer att visa vår Samson och kommer med sitt oemotståndliga käkben att mala de 
oräkneliga filistéerna (britterna) till damm. 

Och nu får vi veta vad det elddop är, som jag vid varje bekännelse brukade hälla över 
huvudet på min botfärdiga syndare på Irland: 

’Arma folk’ säger jag till dem, ’så de har förnedrat er . . . se på dessa stora 
hyresvärdar, de njuter av rikedom, de slukar marken, de skrattar åt er . . . och 
ändå om ni kunde summera er styrka är ni starkare än de [som agitation av 
fattiga irländska katoliker mot rika ”kätterska” protestanter rättfärdigar 
frimurerisk socialist-kommunism till nackdel för båda folken].” 
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G. En katolsk ’herreras’ 

Det katolska folket är efterföljaren till Guds folk (Israel) [påvens amillennialistiska 
ersättningsteologi], följaktligen, är kättare de fiender (kanaaiterna) vi är skyldiga att 
utrota [som rättfärdigar ordens folkmordiska krig under de senaste fem 
århundradena]. Vi kan säga att Gud planerar för utrotning, liksom kanaaiterna, alla 
nationer som envist vägrar att ingå i kyrkans enhet, och att Jesu Kristi ställföreträdare 
(påven) är utsedd att verkställa dessa domar i god tid. 

H. Hat mot protestanter 

Allt kommer att gå bra för oss om vi kan få katoliken att från sin barndom avsky till 
och med andedräkten av en kättare. Katoliker skall genomsyras av hat mot kättare, 
vilka de än må vara, och detta hat skall ständigt öka och knyta dem närmare varandra. 
Att det ändå döljs så att det inte sipprar ut förrän den dag då det har utsetts till att 
bryta fram. Att detta hemliga hat kombineras med stark aktivitet i en strävan att 
frigöra de troende från varje för oss skadlig regering och att använda dem när de skall 
bilda en självständig grupp för att utdela dödliga slag mot kätteriet [Stalins NKVD, 
Donovans OSS, Menzies SIS och Hitlers SS/SD]. 

När kvällen kommer vi skall betala dem bra med pengar för medeltiden [att  
återställa den mörka tiden, bedrägligt kallad den nya världsordningen]. Berömmer 
de sig över att ingen gnista längre pyr i askan runt bålet för att tända en annan brand . 
. . gör de allt annat än drömmer om att enbart vi vet hur man förbereder en revolution 
[i likhet med andra trettioåriga kriget, 1914-1945, och nu ordens korståg mot islam i  
Mellanöstern], jämfört med vilka alla deras bara har varit dvärglika uppror. Genom 
att kalla oss ’jesuiter’ tror de att de har täckt oss med skam. Föga vet de att jesuiterna 
har censurens munkavlar och lågor i beredskap för dem och en dag kommer att vara 
deras herrar [som i Förenta staterna, Kanada och Storbritannien i dag 2007]. 

I. Att krossa protestantism 

Vi omhuldar denna princip i djupet av våra hjärtan – att allt som inte förenar sig med 
oss måste FÖRINTAS och vi håller oss redo att så snart vi får resurser [via 
Riksbanken], energiskt tillämpa dessa principer. Protestantismen är redan utsliten och 
sjunker ner i förfall. Ja vi är avsedda att förolämpa dess sista våndor, att marschera 
över dess trasiga skelett och spridda benknotor. O låt oss skynda på denna upplösning 
genom våra starka och enade insatser. Protestantismen håller på att 
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bryts ned; den faller i bitar. Vi börjar vinna betydelsefulla män från den [Englands 
1800-talets anglikanske John kardinal Newman] och det finns även stora 
personligheter som vi har lyckats övertyga om att de är förlorade, om de fortsätter att 
försvara protestantismen. 

J. Syn på Bibeln 

Sedan skall Bibeln [  den auktoriserade kung Jakobs version från 1611  ]  , denna orm 
som med upprätt huvud och blinkande ögonen hotar oss med sitt gift medan den 
slingrar sig på marken, förvandlas till en stav så snart vi kan lägga beslag på den [den 
engelska reviderade versionen (liksom många efterföljande versioner) 
färdigställdes 1881, baserad på en korrupt, pro-latinsk grekisk Vulgata-text i enlighet  
med jesuitgeneralen tridentinska möte, och hyllades av jesuiterna i Dublin, Irland 
som ”dödsstöten för protestantismen,” som den engelska granskningsnämndens 
avslutande arbetet var resultatet av en ”konspiration” enligt dekanus för Chichester  
och magister i grekiska, John Burgon] . . . under de senaste tre århundradena har 
denna grymma huggorm inte lämnat oss någon ro. Ni vet mycket väl med vilka 
vindningar den virar sig om oss, och med vilka gifttänder den gnager på oss [som den 
auktoriserade versionen är bålverket för just den reformation ordern är edsvuren att  
krossa].” {5} [Kursivering tillagd] 

(Jesu sällskap, med kontroll över världens största universitet och därmed vetenskapen, 
skulle fortsätta sina angrepp på ofelbarheten hos den protestantiska reformationens 
”yttersta auktoritet för tro och liv.” Medan Bibeln lärde ”geocentricitet,” att jorden inte rör 
sig och därför ”står fast” (Psaltaren 93:1), medan solen kretsar runt jorden i sina dagliga 
”bana” (Psaltaren 19:6), skulle både orden och frimureriet använda sin förvanskade form 
av ”astronomi” för att främja motsatsen. (För Tycho Brahe, en dansk protestant och den 
främste geocentriske astronomen under 1500-talet, fick ordens ”giftbägare” 1564 av sin 
heliocentriske assistent och student, Johannes Kepler, vars farbror var jesuit!) Den 
ondskefulla soldyrkande doktrinen om ”heliocentricitet,” att jorden ”roterar kring sin axel 
samtidigt som den kretsar kring solen,” skulle fortsätta att tvingas ned i halsen på världens 
vetenskapliga samfund med hjälp av en av påvens hovjudar, den frimureriske judiske 
sionistiske Albert Einstein, som öppet förespråkade återuppbyggandet av Salomos tempel 
i Jerusalem. Heliocentricitet skulle i slutändan bli en religiös grundsats, vars misstrode 
skulle utgöra ett vetenskapligt ”kätteri” som resulterade i en utvisning och ”bannlysning” 
från världens ”heliga vetenskapliga moderkyrka.” För en högst utmärkt DVD, se Geocentric  
Universe 2.2. Kontakta: stavro_jones@yahoo.com. Se dessutom 
www.midclyth.supanet.com för mer riktigt vetenskaplig information.) 

Käre sanningssökare, kommer jesuitorden att förbli absolut i Washington, D.C., eller 
kommer den uppståndne, Guds son att upphöja upp en befriare för oss som vi följer hans 
ord – den auktoriserade kung Jakobs version från 1611? Valet är vårt! 
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Samuel F. B. Morse (1791-1872), 1850-talet # 136 
Protestantisk amerikansk författare, konstnär och uppfinnare 

Som son till en kalvinsk kongregationalistisk minister, Jedidiah Morse, är Samuel 
Morse känd som fadern till morsetelegrafin och telegrafen han utvecklade som han 
utövade sin protestantiska rätt till samvetsfrihet och tryckfrihet, som fördömts så av 
jesuiternas tridentinska möte. Hans första budskap från Washington, D.C., till 
Baltimore 1844 löd, ”Se vad Gud har åstadkommit!” Morse var också författare till ett 
av artonhundratalet mest djupgående verk, Foreign Conspiracy Against the Liberties of  
the United States, i vilket han varnade sina landsmän för den stora jesuitiska 
konspirationen att störta de protestantiska ”fria männens” frihet som säkrats av 
konstitutionen, för att ersätta vår regeringsform med envälde under en tyrann som 
stöddes av Österrikes furst Metternich och hans Heliga allians. Tillsammans med vår 
hjälte Charles Chiniquy, varnade han också president Lincoln för att jesuiterna, 
prästerna och nunnorna i Rom bara var agenter för en främmande makt, och att 
kriget mellan staterna var ett verk av jesuiterna, som planerats djupt inom Vatikanen 
sedan ordens onda och omstörtande hemliga fördrag i Verona slutbehandlats 1822. 
The McGraw-Hill Encyclopedia of World Biography, (New York: McGraw-Hill, Inc., 1973) vol. 7, s. 536. 
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Illuministiske frimurare Thomas Jefferson, 1743-1826 # 137 
Tredje president i Amerikas förenta stater, 1801-1809 

Frimurare James Monroe, 1758-1831 # 138 
Femte president i Amerikas förenta stater, 1817-1825 

Jefferson och Monroe var författarna till den stora Monroedoktrinen (1823) som lades 
fram som ett slutligt svar på den svarte påvens hemliga fördrag i Verona (1822). 
Thomas Jefferson: An Intimate History, Fawn M. Brodie, (New York: W. W. Norton & Company, 1974). 
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Kapitel 22 

Jesuiterna   – 1820-1848   

Utvisas från Ryssland ”för evigt” av tsar Alexander I 
Mordet på riddare av Malta tsar Alexander I 
Använder protestantiska England för att återställa absoluta monarker och 
   motstå folkliga rättigheter under ordens ”brittiska århundrade” 
Neutraliserar kalvinska Amerika; Yales ”Scull and Bones-orden” 

”Det viktiga är att en stor del av allmänheten gradvis, bakom jesuiternas imponerande 
fasad av världsomspännande inflytande, hade börjat se en ondskefull avsikt – en 
hemlig strävan efter makt.” {1} 

Ernest O. Hauser, 1959 
Amerikansk journalist 
The Saturday Evening Post

” ’Lär känna oss, och känn först och främst till att vi ljög i vår första bok. Vi talade 
om undervisningsfrihet. Det innebär att enbart präster ska lära ut (Undervisning 
tillhör prästerskapet, av gudomlig rätt. Universitetet har inkräktad på detta. Antingen 
måste universitet eller katolicismen ge vika.) . . . Vi talade om   pressfrihet –   för oss   
själva. Det är ett påtryckningsmedel som prästen bör få tillgång till. Vad gäller 
industriell frihet, ’att ta vara på de olika typerna av industri, är det en uppgift för 
kyrkan [genom maffiakontrollerade fackföreningar och korporativ-fascistiska 
monopol].’ Gudstjänstfrihet!   Låt oss inte tala om den  ! Den är en uppfinning av 
[romerske kejsaren] Julianus avfällingen [som med rätta minskade Roms 
centraliserade makt]. Vi kommer inte längre att acceptera [katolska och 
protestantiska] blandäktenskap! De förrättade sådana äktenskap vid Katarina av 
Medicis hov, på Bartolomeinatten! 

Låt dem passa sig! Vi är starkast. Vi lämnar ett tillräckligt bevis för det, och ett som 
inte kan besvaras; det är, som om att alla makter i Europa är emot oss. Utom två eller 
tre små stater, fördömer oss hela världen [vilken jesuitiska logik enkelt uttryckt är att  
beviset på ordens högsta jordiska makt över alla andra hemliga organisationer och 
styrande grupper av män är dess allmänna fördömande].’ ” {2} [Kursivering tillagd] 

Jesuitiska bekännelser, 1843 
Anti-jesuitiska Michelet och Quinet 
Franska universitetsprofessorer 
The Jesuits
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”Och låt det vidare antas, att om någon JESUIT eller medlem av en sådan religiös 
orden, gemenskap, eller sällskap enligt ovan, efter att denna lag börjat gälla, kommer 
till detta rike, skall han anses och antas vara skyldig till förseelse [snarare än 
brottsligt högförräderi], och skall sedan han lagligen fällts, DÖMAS OCH 
BEORDRAS ATT FÖRVISAS FRÅN FÖRENADE KUNGARIKET FÖR 
RESTEN AV SITT FYSISKA LIV.” {3} [Kursivering tillagd] 

Understödslagen, 1829 
10 Geo. 4, Kap. 7:29 
Lag i brittiska parlamentetet 

”Varför har jesuiterna utvisats från romersk-katolska länder? Och varför har vi inte 
hört talas om utvisning eller förbud av andra ordnar? Svaret på denna fråga lämnas av 
utdraget ur påve Clemens’ bulla, nämligen att jesuitism orsakar ’uppviglingar,  
tumult, disharmoni, meningsskiljaktigheter, skandaler;’ . . . Hur kan deras förbud från 
romersk-katolska länder, den mörka och hemska bild som dragits upp av Clemens 
den 14:e, tolv andra påvar, kungen av Portugal, universiteten och parlamenten i 
Europa, och andra framstående romerska katoliker, förenas med jesuiternas 
uppenbara karaktär? Skall vi säga att Clemens och andra påvar var avskyvärda 
monster, som förtjänar evig förbannelse för att ha fabricerat detta enorma förtal? Att 
hans högst katolske majestät var högst lögnaktig och hämndlysten? . . . 

Eller skall vi säga att jesuiterna är de hemliga och edsvurna fienderna av all lag och 
ordning, att de i proportion till storleken på sina planer i det religiösa hyckleri som de 
lurar sina trogna tjänare med, varken värderar läror, personer eller saker, annat än om 
de befrämjar deras ordens intresse, och att de gjort upp en plan med ingen mindre 
betydelse än att förslava själen och kroppen på varje människa [som lider under en i  
hemlighet eller öppet av orden kontrollerad regering]? Varje person som är ens delvis 
bekant med kompaniets verkliga historia kommer inte att tveka att anta den senare 
åsikten i frågan. . . . 

Vi har sedan, från skrifter av jesuiterna själva, gott om bevis för vad Clemens 14:e, 
kungen av Portugal, och andra hävdade med avseende på dem. I det läget blir det en 
fråga av avgörande betydelse om romersk-katoliker eller protestanter bör uppmuntra 
dessa hemliga störare av samhällets frid och den allmänna ordningen. . . . 

En jesuitisk mission upprättades, för inte länge sedan, med säte i Galway 
[Irland]. . . . Omedelbart efter att jesuiterna hade överträtt vår nationella lagstiftning, 
som 
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förbjuder deras existens i det här landet, avbryts freden och harmonin, som fanns 
bland romersk-katoliker och protestanter. Agrara våldshandlingar, valtaktiska 
störningar, en hård förföljelse mot protestanterna, och Fenix  ’   [frimureriska] 
konspirationer mångfaldigas. Deras hemliga apparat har inte slutat arbeta . . . 

Jesuitism är alltså inte bara en fiende till protestanter och fria institutioner, utan till 
alla romersk-katoliker som vågar tänka själva i frågor som är antingen kyrkliga eller 
sekulära, och de enda begränsningar som läggs på dem i det här landet, och som 
hindrar dem från att gå till liknande överdrifter i världslig och andlig despotism som 
de gjorde i Italien, är de som läggs på [dem] av en konstitutionell regering, som 
tolererar dem när de utvisas från romersk-katolska länder – och friheten, handlingen, 
och åsikten av sådana framstående män som Peters och Barrys, som alltför mycket 
uppskattar den frihet de åtnjuter som brittiska undersåtar för att böja sin nacke för det 
ok som italienarna på sistone kastat av sig [1870]. Inte heller är detta motstånd som 
jesuitism eller ultramontant tyranni [nazistisk fascism] stöter på begränsat till 
[romersk-katolska] individer. . . . 

Men vi varnar allvarligt både katoliker och protestanter, att om de inte vill ha 
samhället oorganiserat – om de uppskattar moralens principer, men framför allt om 
de vill vara nitiska till Guds ära, låt dem begära verkställighet av den där stadgan, 
’understödslagen,’ mot dessa män som falskeligen kallar sig   Jesu sällskap  , men vars   
uppdrag är att ta udden av Guds välsignade ords enklaste befallningar.” {4} 

[Kursivering tillagd] 

Icke namngiven författare, 1863 
”Häpnadsväckande fakta,” Bulwark
A Glimpse of the Great Secret Society

”Den rika [jesuitiska] provinsen England kommer sannolikt att bli kompaniets 
allmänna tillflyktsort. Ursprunget till den jesuitiska rikedomen i England är 
intressant. När deras kollegier i St. Omer, Brygge och Gent föll sönder genom den 
påvliga bullan, blev inrättningen i Liège på något sätt förskonad. [Den svarte 
påvens] franska revolutionen kom emellan: den hämnaren omfattade jesuiterna i dess 
skrämmande vedergällning [precis som den svarte påvens nazistiska tredje rike 
öppet mördade utvalda jesuiter för att därmed vilseleda allmänheten om den verkliga 
makten bakom Hitlers ”slutliga lösning på den judiska frågan”]; kollegiet i Liège 
förstördes, jesuiterna och deras elever utvisades. Denna olycka var förebudet om 
välstånd för de belgiska jesuiterna. De tog sin tillflykt till England, och den generöse 
Thomas Weld, från 
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slottet Lulworth, en katolsk herre, skänkte de landsflyktiga området Stonyhurst. . . . 
Jesuiterna är mycket uppskattade i grannskapet: deras vackra kyrka är fylld till 
trängsel på söndagar och högtider, och vid fastställda tillfällen, delar de ut 
köttportioner till de fattiga, förutom att stödja en liten skola för deras barn [i syfte att  
lura vanliga människor mot bakgrund av deras skändliga historia]. Därmed har de 
inflytande i de delarna, som varje medlem av parlamentet kommer att få känna 
på, om han inte skulle bli vän med jesuiterna. 

De engelska fäderna har inte mindre än trettiotre anläggningar, eller kollegier, 
bostäder, och missioner i England. Naturligtvis är   Stonyhurst   huvudanläggningen,   
där   provinsialen i England   är bosatt  . . . . Av 806 missionspräster i Storbritannien, 
inklusive biskopar, kan jesuiterna ensamma säga hur många som värvats under 
Ignatius  ’   fana   [var och en av dem] . . . Jesuiterna är dämpade i England, det är svårt 
att urskilja dem bland namnen i de katolska listorna som publiceras årligen. . . . 

Jesuiterna i England klär sig som vilken präst, eller vilken karl som helst: genom 
deras yttre känner ni inte igen dem. . . . Jag har fått frågan om jag inte tror att det 
finns jesuiter inkognito vid University of Oxford [som det verkligen fanns vid 
tidpunkten och vilka i hemlighet stödde de anglikanska biskoparna John Newmans 
och Henry Mannings romaniserande Oxfordrörelse]. . . . säkert kan en jesuit, som 
kan spela brahmin och paria, i syfte att ’inprägla kristendomen hos hedendomen,’ 
spela protestant, för att inprägla papalismen hos protestantismen, fast övertygad om 
Lucians axiom, nämligen att ’en början är hälften av allt.’ . . . 

Återigen har jag blivit tillfrågad, genom vilka tecken man kan urskilja en jesuit? 
Kanske är det tecken varigenom ni kan känna igen jesuiterna, att de har bättre lokaler, 
bättre kläder och bättre mat än de flesta andra romersk-katolska präster. . . . Deras 
förflyttningar i London anses av många av de ortodoxa [katolska prästerna] som 
något påträngande. Om dessa ’göranden’ i London är ’ett tecken’ när det gäller deras 
andra orter, är de inte inaktiva. För nio år sedan fanns det bara två jesuiter i London, 
nu finns det minst fyra i ett ’bosättning,’ och om deras stora kyrka i Berkeley Square 
nu blir klar, måste det finnas tolv jesuiter i London, för att ’tjäna’ deras spekulation i 
storstaden [d.v.s., att styra London som de gör 2007], som var avsett. Varje år föreslås 
ett lagförslag i parlamentet för att avlägsna katolsk diskvalifikation, bland annat en 
klausul till förmån för jesuiterna.” {5} [Kursivering tillagd] 

Andrew Steinmetz, 1848 
Engelsk ex-jesuit och historiker 
History of the Jesuits 
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” ’Min jesuitiske biktfader,” säger doktor [Luigi] Desanctis, ’var sekreterare åt 
Frankrikes fader assistent (för jesuitorden), och som han uppskattade mig mycket, 
och betraktade mig som en upptagen medlem i sällskapet, lämnade han mig många 
upplysningar.’ Bland dessa upplysningar var följande: – 

’Trots all förföljelse de (jesuiterna) har råkat ut för, har de inte övergett England, där 
det finns ett större antal jesuiter än i Italien; att det finns jesuiter i alla 
samhällsklasser; i parlamentet; bland de engelska prästerna; bland de protestantiska 
lekmännen, även i högre positioner. Jag kunde inte förstå hur en jesuit kunde vara en 
protestantisk präst, eller hur en protestantisk präst kunde vara en jesuit; men min 
biktfader tystade mina samvetsbetänkligheter genom att säga till mig, omnia munda 
mundis, och att aposteln Paulus blev jude så att han kunde frälsa judarna, det var, 
alltså, inte konstigt om en jesuit skulle låtsas vara protestant, för att konvertera 
protestanter. Men var uppmärksamma, bönfaller jag er, på mina upptäckter angående 
den typ av religiös rörelse som i England går under benämningen puseyism. De 
engelska prästerna var tidigare alldeles för fästa vid sina [trettionio] trosartiklar för 
att rubbas från dem. Du skulle förgäves ha kunnat använda hela den apparat som satts 
i rörelse av [biskopen Jacques Benigne] Bossuet och jansenisterna i Frankrike för 
att återförena dem till papistiska kyrkan: och alltså försökte jesuiterna i England en 
annan plan. Den gick ut på att med historien och de kyrkliga forntida sederna visa 
legitimiteten i den engelska kyrkans bruk, varifrån det, genom de bland dess präster 
dolda jesuiternas ansträngningar, skulle kunna uppstå en flitig uppmärksamhet på de 
kristna forntida gamla. Detta var avsett att sysselsätta prästerna i långa, mödosamma 
och svårbegripliga undersökningar, och att fjärma dem från deras biblar.’ 

[Jesuiten, som besvarade en annan fråga, tillade] ’ . . . puseyiternas rörelse måste 
lämnas i fred för att den skall kunna nå resultat. Om alla puseyiter skulle förklara sig 
vara katoliker, skulle rörelsen vara slut. Protestanter skulle bli oroade och hela den 
katolska kyrkans vinst skulle minskas till några miljoner enskilda personer och inte 
mer. Från tid till annan är det lika bra att en av puseyiternas ledare blir katolik, i syfte 
att rörelsen, enligt våra anvisningar, kan förbättras; men det skulle inte vara önskvärt 
att många av dem går över till katolicismen. Puseyism är ett levande vittnesmål om 
katolicism mitt ibland våra fiender; det är en mask vid roten som, skickligt närd av 
våra ansträngningar, kommer att försvaga protestantismen tills den är krossad.’ ” {6} 

[Kursivering tillagd] 

Walter Walsh, 1899 
Engelsk protestantisk historiker 
The Secret History 
   of the Oxford Movement
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Fram till 1820 var jesuiterna i full gång med att återställa ”altaret och tronen” i 
Europa. Men deras första stora bakslag inträffade när tsar Alexander I utvisade dem från 
Ryssland. Om denna stora dag läser vi: 

”Tsaren, Alexander, var nu tvungna att utfärda en kunglig ukas 1816, genom vilken 
han utvisade dem från S:t Petersburg och Moskva. När det visade sig vara 
verkningslöst, utfärdade han en annan 1820, som utestängde dem helt från de ryska 
besittningarna. Kejsaren angav i sitt dekret att han hade överlämnat ungdomarnas 
utbildning i deras vård, och inte hade infört några restriktioner i deras rätt att bekänna 
sig till och utöva sin egen religion, men att de hade ’missbrukat det förtroende som 
givits dem, och vilselett sina oerfarna elever;’ så att de, medan de själva kunde glädja 
sig åt tolerans, ’inpräglade en hårt intolerans på de karaktärer som förblindats av 
dem;’ och att alla deras ansträngningar ’riktades enbart mot att säkra fördelar för 
dem själva, och att utvidga deras makt, och deras samvete i varje motspänstig åtgärd 
fann ett lämpligt rättfärdigande i deras stadgar’ . . . ’var finns egentligen den stat som 
i sin famn skulle tolerera dem som i den sår hat och splittring.’ ” {7} [Kursivering 
tillagd] 

(Ja, käre sanningssökare, just här i fjortonde ändringens Amerika, de ”förenta 
amerikanska socialistiska republikerna!” Orden tog också sin tillflykt till Quebec, 
Kanada, vilket resulterade i att nittio procent av dess premiärministrar var romersk-
katolska!) 

Jesuiterna var nu formellt utvisade från Ryssland och skulle inte tillåtas att åter 
komma in på över hundra år. 1922 skulle bolsjeviken och judiske frimuraren, Vladimir 
Lenin (hans judiske morfar var Moishe Irskovich Blank) ge kompaniet tillstånd att 
återvända till jesuitgeneralens ryska ”Sovjetunionen.” Lenin skulle ges ”giftbägaren”1924. 

Med det påvliga återställandet av Jesu sällskap i USA via ett brev av påve Pius VII 
1805, uppbar den presbyterianska kalvinismen den tyngsta delen av attacken. (Tydligen 
motsatte sig aldrig president Thomas Jefferson (1801-1809) återställandet av denne 
edsvurne fiende till protestantiska och baptistiska friheter, som han var ”en illuminatus” 
enligt kalvinske kongretionalistiske präst Jedidiah Morse. Förvisso var Jefferson, fastän 
han hyllade ”liberala,” konstitutionella principer, en hemlig agent för den svarte påven, som 
framgår av hans kamratlighet med ordens franska jakobiner under tiden i Paris (1784-1789), 
hans försvar av ockulte jesuit och illuminatusbroder, Adam Weishaupt, och hans ökända 
”Jeffersons bibel” där han förnekar herren Jesu Kristi jungfrufödsel, många mirakel, 
kroppens uppståndelse och Krist himmelsfärd!) New Englands högborg för kalvinism, Yale 
College i New Haven, Connecticut, skulle invaderas av ett nytt hemligt sällskap, ”Scull and 
Bones orden.” Grundad 1832 som en hemlig ”protestantisk-baserad jesuitorden,” läser vi 
om invigningen, som är ett oavsiktligt förrådande vad gäller dess upphovsmän, Loyolas 
söner: 
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”I det inre templet . . . sitter en senior klädd som påven i stolen till vänster om den 
öppna spisen med en fot, klädd i en i en vit toffel med monogrammet ’SBT,’ placerad 
på ett kranium av sten . . . 

Scenen är ställd i ordning: tystnadslöftet [i likhet med den hemliga jesuiteden] . . . 
väntar på bordet. . . . Skallen Yorick, ett kranium som fungerar som dryckesbägare . . 
. är fylld med blod [eller en annan röd vätska] . . . och ligger vid foten av madamen 
[ett inneslutet skelett som hälsas som madame de Pompadour – den obarmhärtiga 
fienden till jesuiterna som uppmuntrade sin älskare, kung Ludvig XV, att utvisa 
orden från Frankrike 1764] . . . Ledarna . . . [som är] de muskulösaste riddarna . . . 
för den nyomvände till en bild av Judas Iskariot, vars namn publiken skriker tre 
gånger [”Judas” symboliserar ordens hat för den uppståndne, Guds sons älskade 
hebreiska/judiska/israelitiska folk som också jesuiterna hatar och fördömer som 
”Kristi mördare”]. 

Ledarna trycker ned den invigde på knä framför skallen Yorick och pressar hans 
huvud mot ”blodpölen.” Till den nyomvändes bestörtning, bönfaller publiken honom 
att ’Dricka! Dricka! Dricka!,’ vilket han måste [precis som jesuitprästerna dricker  
det symboliska ”Kristi blod” vid varje ”mässa” i enlighet med ordens onda doktrin 
om ”transsubstantiation”]. Ledarna för den invigde till påven, men inte innan 
Djävulen piskat honom i ansiktet med sin svans [bevisar att Bones-mannen lyder 
under Satan som de höga jesuiterna under fjärde löftet gör]. Den invigde böjer sig 
för att kyssa påvens toffelklädda tå på kraniet [anger att den jordiske herren för  
Scull and Bones orden – i likhet med jesuitorden – är påven, och där skallen 
symboliserar hans dödsmakt över den invigde]. När den invigde kommer till Don 
Quijote [symboliserar Ignatius Loyola, den förste ordensgeneralen, som i likhet  
med Don Quijote, gav sig av till Jerusalem i syfte att befria ”Guds stad” från de 
muslimska ”otrogna”], som står precis framför den öppna spisen med ett svärd i sin 
högra hand [symboliserar jesuitorden som ”kyrkans stridskämpe”], pressas han ännu 
en gång ned på sina knän, men den här gången till ära [”ad majorem Dei gloriam” 
– ”till Guds större ära” – som är Jesu sällskaps allmänna kommando] som publiken 
tystnar igen. Quijote slår junioren lätt på den vänstra axeln och säger, ’På order av 
våran orden [i hemlighet jesuitorden för vilken Don Quijote talar], dubbar jag dig till 
riddare av Eulogia [en hednisk kvinnlig gudinna som inte symboliserar någon 
mindre än Roms hedniska kvinnliga gudinna, ”jungfru Maria,” som jesuiterna först  
kallades ”riddarna av jungfru Maria”]. Skelettet närmast klockan [en stormklocka] 
i rummet klämtar i den tre gånger, sedan två gånger, sedan två gånger igen [322] och 
publiken ropar, ’Knotor’ [jesuiterna använder också skelett i en av sina invigningar 
och har gett upphov till en liknande dubbning under den frimureriska invigningen i  
den 33:e graden enligt den framlidne Jim Shaw {8}].” {9} [Kursivering tillagd] 
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Med den svarte påvens amerikanska version av hans frimureriskt formgivna 
illuminatorden, skulle Scull and Bones orden användas för att neutralisera historiskt 
protestantisk och baptistisk kalvinism och samtidigt samla in en stor del av den politiska 
makten i dess sfär. Som Yale Universitys ”grav” tjänstgjorde som frimurarloge, skulle den 
amerikanska orden komma att utgöras av en majoritet av initiativtagare som ledde landets 
inrikes-och utrikespolitik. Med medlemskapsförteckningarna över detta ”dödens 
broderskap” som använder ett ”kranium och korslagda benknotor” som sitt emblem, 
förklarade Antony C. Sutton i sin 1986 års klassiker, America’s Secret Establishment: An 
Introduction to the Order of Skull and Bones: 

”Framför allt, är orden mäktig, otroligt mäktig. Om läsaren förtsätter och 
granskar de bevis som skall läggas fram – som är överväldigande – råder det ingen 
tvekan om att hans syn på världen plötsligt kommer att skärpas, med skrämmande 
tydlighet. . . . Genom att bestämma när medlemmar kom in i en scen, vad de gjorde, 
vad de hävdade, vem de utsåg och när de försvann, kan vi hopsamla mönster och 
sluta oss till mål.” {10} [Kursivering tillagd] 

Så sant! Bones-män skulle: understödja i ordens brittisk-ledda opiumkrig mot det av 
den anti-jesuitiska Manchudynastin styrda Kina; importera tysk rationalism – detta 
”jesuiternas arbete” enligt Luigi Descantis – fungera som hjälpmedel vid den perversa 
”granskningen” av den engelska reformationens AV1611 Bibel; reducera vår kalvinska 
republik till ett jesuitiskt rike för att fungera som ett redskap för ordens brittisk-ledda 
imperialism; bemanna påvens Riksbank; tjäna inom ordens CFR, dess efterföljande OSS 
och Krigsdepartement; grunda CIA; bygga Stalins Sovjetunionen och Maos röda Kina under 
påvens kalla krig; tjäna i mordet på JFK (McGeorge Bundy, som skulle omintetgöra 
invasionen vid Grisbukten) och mörkläggningen (Henry R. Luce, som skulle ändra 
Zapruderfilmen); och antända den svarte påvens krig mot islam (George W. Bush). 

Under tiden, var Loyolas söner upptagna med att använda England för att återinsätta 
monarkerna på deras troner i Europa. (1800-talet var verkligen ordens ”brittiska 
århundrade”!) De skulle också använda England för att hämma och hindra rörelser som 
syftade till att fastställa folkliga rättigheter. Vilken skam för Oliver Cromwells land! Om 
detta läser vi: 

”Bland alla Napoleons brott, så bör man alltid komma ihåg att han förintade detta 
jordiska helvete [inkvisitionen] med ett ord – men engelsmän återinsatte [kung] 
Ferdinand [VII] på Spaniens tron [1814], och Ferdinand återställde inkvisitionen.” 
[Kung Ferdinand VII av Spanien inte bara återställde inkvisitionen utan släppte 
också på nytt in jesuitorden, liksom frimureriske Ludvig XVIII av Frankrike.] {11} 

England gav inte heller någon hjälp till de italienska patrioter som försökte få ett slut på det 
påvliga tyranni som upprätthölls av republikanska Frankrike, vars trupper stod under befäl 
av jesuitgeneralens Louis Napoleon – som senare blev kejsare Napoleon III. Vi läser: 
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”Vid påvens [Pius IX] återkomst till Rom 1849 och störtandet av den italienska 
friheten av Frankrikes republik [kontrollerad av jesuiternas framtida Napoleon III], 
flydde de romerska patrioterna till brittiska Malta, men fick inte asyl av den brittiska 
guvernören, som, i egenskap av romersk-katolik, först betygade sin trohet mot påven, 
och inte vågade ge skydd åt fienderna till kyrkan i Rom.” {12} [Kursivering tillagd] 

Faktum är att historien om regeringen i England från 1815 till i dag har varit helt  
pro-Rom! Hon har aldrig gått i krig mot Frankrike, särskilt Napoleon III:s regering tack 
vare hennes förrädiska premiärministrar, frimurare viscount Palmerston (1855-1858, 1859-
65) lord John Russell (1846-52, 1865-66) och William E. Gladstone (1868-74, 1880-85, 
1886, 1892/94). Tvärtom, hon har tagit ställning för fransmännen både under Krimkriget 
(1853) och kriget i Kina mot Manchudynastin (1860). Hon tog också ställning för 
Frankrike när jesuiternas Napoleon III sände sina trupper för att invadera Mexiko under det 
amerikanska ”inbördeskriget,” samt under första världskriget och andra världskriget – det 
andra trettioåriga kriget. Det är av denna anledning som England, Frankrike och påven 
aldrig gav något riktigt understöd till de protestantiska folken i sydstatskonfederationen 
under det amerikanska inbördeskriget, korrekt kallat ”kriget mellan staterna” eller ”kriget 
för sydstaternas oberoende.” England hotade nordstaterna med krig om Lincoln (med 
endast fyrtiofyra procent av rösterna) inte radikalt frigav sydstaternas slavar. Som beräknat, 
krossade deklarationen om slavarnas frigivning den sydstatskultur som i allmänhet hade 
varit en välsignelse för negrerna, i motsats till deras barbari och kannibalism i Afrika. 
Frankrike sände trupper till Mexiko för att låtsas förena sig med konfederationen, men drog 
sig tillbaka som de bara gav sken av att gynna sydstaterna. 

(Mot slutet av kriget skickade påve Pius IX ett brev till Jefferson Davis, där han kallade 
honom för ”USA:s president.” Detta var också en krigslist, som Pius IX kunde ha hindrat 
invandringen och anlitandet av tusentals irländska romersk-katoliker i nordstatsarmén, och 
därigenom räddat protestantiska Georgia från general Shermans våldtagande och stjälande 
”odågor” under hans korsfarares marsch från Atlanta till Savannah. Klart att ”Heliga 
alliansen” med sina jesuiter, gynnade nordstaterna och dess radikala röda Republikanska 
parti, de nya federalisterna – nu våra ”neo-konservativa” fascister.)

Det är anledningen till att kronan i England – den förmodade beskyddaren av den 
anti-påvliga, anglikanska kyrkan – aldrig motstod jesuiternas Oxfordrörelse från 1833 till 
1845. Denna traktariska rörelse som leddes av de tjänande jesuiterna E. B. Pusey och 
John Newman – den John Newman som hoppade av till Rom och gjordes till kardinal av 
jesuiternas Pius IX – blev aldrig offentligt fördömd av någon engelsk monark inklusive 
drottning Viktoria. För om Oxfordrörelsen hade exponerats som en sammansvärjning av 
jesuiterna för att katolicera England, skulle den därpå följande granskningsnämnden aldrig 
ha fått tillåtelse att undergräva Bibeln från Englands stora och ärorika protestantiska och 
kalvinska reformation – den auktoriserade kung Jakobs version från 1611. 
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Det är av detta skäl som jesuiterna använde England för att ta ”Palestina” från 
turkarna under första världskriget med Lawrence av Arabiens araber och general Allenbys 
brittiska armé. Och på så sätt försökte jesuiterna med sina malteserriddare i England skapa 
arbetarsionistisk-ledda Israel. Avro Manhattan förklarar: 

”. . . [Wahhabitiske muslim och riddare av Malta] St. John Philby . . . berättade i 
strängaste förtroende för författaren: hur Lawrence av Arabien, samtidigt som han 
sades vara arabernas försvarare, hade rest till London i hemlighet, åtminstone vid två 
tillfällen, ’för att överlägga med [33:e gradens frimurare] Churchill och 
[frimureriska judiska arbetar-] sionister’ som då planerade den framtida staten Israel, 
redan före slutet av andra världskriget i.” {13} [Kursivering tillagd] 

Med Balfourdeklarationen 1917, uppstod en stadig tillströmning av judar i trettio år 
då, 1948, England gav marken till påve Pius XII:s ledande frimureriska judiska sionister 
(högrankade frimurare Chaim Weizmann och David Ben-Gurion), kraftigt finansierade av 
jesuiternas illuminaters huset Rothschild. 1967 togs Tempelplatsen från muslimerna 
vilket gjorde det möjligt för påvens frimureriska judar att göra upp planer för 
återuppbyggnaden av Salomos tempel. Araberna föregrep detta fullständigt. Pierre van 
Paassen, en protestantisk vän av det judiska folket, flytande i hebreiska och en av sin tids 
största internationella korrespondenter, skrev 1939: 

”1929 tog muftin [(utsedd 1921 av Storbritanniens högkommissarie i ”Palestina” – 
juden Herbert Samuel), islamiske frimurare Haj Amin al-Husseini, frimureriske 
Yasser Arafats farbror och verktyg för orden som under Israels självständighetskrig 
1948, i hemlighet skulle understödja påvens Chaim Weizmann genom att beordra 
alla araber att fly ”Palestina” tills striden var över för att därigenom säkra segern 
för påvens frimureriska judiska sionister] upp frågan om religion: bakom judarnas 
fredliga beteende skymtade en ondskefull avsikt att säkra en numerisk majoritet i 
landet. När den en gång uppnåtts, skulle den stora moskén i Jerusalem ersättas med 
en hebreisk helgedom. . . . ’Åh men det är allmänt känt,’ tilllade hans eminins . . . 
’Lord Melchett [den engelske juden Alfred Mond] förklarade att han kommer att 
viga resten av sitt liv åt att återuppbygga det judiska templet. Och här är något annat,’ 
tillade ’stor-’ muftin: ’Professor [Albert] Einstein anser att Palestina utan templet för 
judarna är som en kropp utan huvud. Ser du judarnas verkliga syften? De vill förstöra 
denna moské.’ ” {14} [Kursivering tillagd] 

Föga visste judarna, araberna, och engelsmännen att de hade manipulerats, använts  
och förråtts av jesuitorden genom ockult frimureri. 

”Sanningen är, att jesuiterna i Rom har fulländat frimureri till att bli deras mest 
storslagna och effektiva verktyg, som uppnår deras ändamål bland protestanter, och 
ändå förblir helt dolt och okänt.” {15} 
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För en dag kommer de rika riddarna av internationellt shriner frimureri – vilka som en 
generalrepetition har byggt mormontemplet i Salt Lake City, Utah – att återuppbygga 
Salomos tempel i Jerusalem, och en uppstånden prästkung, den åttonde romerske caesaren 
vald av den svarte påven och besatt av Djävulen själv, kommer arrogant att sitta 

”. . . i Guds tempel och säger sig vara Gud.” 
– 2 Tessalonikerbrevet 2:4 

Från 1815 kontrollerade jesuiterna England, Vatikanen och kontinentala Europa än en 
gång. De förde befäl över det internationella frimureriet, den suveräna militära 
malteserorden och illuminatorden. Ändå blev tsar Alexander I, som dog tio år senare i  
förgiftning, en pånyttfödd bibeltroende, som utvisade Loyolas söner från Ryssland den 13 
mars 1820 och avskaffade frimureriet 1822. Föga visste jesuiterna att denna första stora 
utvisning efter ordens formella återställande av påve Pius VII – den påvlige caesaren – 
skulle bli början på en serie av harmoniskt verkande händelser beordrade av deras stora 
fiende, den uppståndne, Guds son, som svar på bönerna från hans över hela Europa 
utspridda blodköpta folk. Den uppståndne nationernas härskare skulle skicka sina mäktiga 
predikanter, som Charles Haddon Spurgeon – Englands predikanters furste – över hela det 
brittiska riket för att djärvt predika hans ärorika ”evangelium om Kristus” som är, 

”. . . en Guds kraft som frälser var och en som tror, 
först juden och sedan greken.” 

– Romarbrevet 1:16 

Hans helige ande skulle kraftfullt beveka mångas hjärtan, för att orsaka 1835 års andra 
stora uppvaknande och väckelsen i Ulster 1859 bland engelskspråkiga folk. Englands 
mission i inländska Kina blomstrade medan många icke-judar blev ”en jude till det inre,” 
som han osynligt omskar hjärtanen och räddade själarna på lärda och modiga romersk-
katoliker som fjättrats av påvens religiösa och politiska förtryck under hela sitt liv. 
Hundratals författare skulle börja avslöja jesuitordens rätta ansikte, bekräftade av 
oklanderliga liv och ovedersägliga fakta som erhållits genom personliga erfarenheter, av 
vilka de mest enastående och här utförligt citerade är M. F. Cusack, G. B. Nicolini och 
Luigi Desanctis. Sittande till höger om sin himmelske fader, beordrade den uppståndne 
människosonen, som är ”en präst för evigt efter Melkisedeks orden,” en serie av 
harmoniskt verkande händelser som ledde till en annan omvälvning för Satans Jesu 
sällskap. Dessa händelser inträffade under artonhundratalet, av kompaniet kallat 
”katastrofens århundrade.” En av de inblandade personer som slog ett slag för friheten 
var en katolsk fransman – och en hjälte. 

Hans namn var Eugene Sue. 
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Riddare av Malta Alexander I Romanov, 1777-1825 # 139 
Beskyddare av de ryska dotterklostren, tsar av Storryssland, 1801-1825 

Tsaren i Tolstojs Krig och fred, Alexander, är en av de största makthavarna i den ryska 
historien. Efter att ha samtyckt till mordet på sin far, ångrade han uppenbarligen sin 
synd, trodde på den uppståndne, Guds son och fann förlåtelse och tröst genom Skriften. 
Även om han var deltagare i furst Metternichs ”Heliga allians,” var han tolerant mot 
alla religiösa sekter inklusive judarna. Under sin mormors, Katarina II ”den storas” 
regeringstid fann Jesu sällskap en fristad i riket, ökade kraftigt sin makt bland de 
ortodoxa prästerna och spred tillväxten av frimureriet i vänorterna Moskva och S:t 
Petersburg. Men den 13 mars 1820, enligt Abate Leone, utvisade Alexander den svarte 
påvens påvlige caesars milis för att ha stoppat den fria rörligheten av Bibeln. Två år 
senare förvisades frimureriet från riket. För detta mördade jesuiterna honom 1825 
genom att smyga till honom ”giftbägaren.” Hundra år senare, efter det att orden hade 
inlett ett sekel av anti-judiska pogromer från tsar Nikolaus I till tsar Nikolaus II:s 
abdikering och flykt, släpptes Jesu kompani åter in i dess ”Sovjetunionen” 1922 av 
Lenin och hans frimureriska judiska bolsjeviker. Sedan han använt påvens 
”hovjudar” för att synligt genomföra revolutionen, avrättade NKVD senare alla utom 
en. 
Russia In War and Peace, Alan Palmer, (New York: The Macmillan Co., 1972). 
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Yale Colleges Scull and Bones-ordens emblem, 1832 # 140 

Nazistiska SS-pansardivision ”Totenkopfs” regementstrumslagare, 1938 # 141 
Den svarte påvens frimureriska ”Scull and Bones-orden” är enad: amerikanska 
finansiärer av högrankade, ockulta frimurarna Hitler och Stalin inklusive bones-män 
E. Roland Harriman, W. Averell Harriman och Prescott Bush, d.ä. 
George Bush: The Unauthorized Biography, Webster G. Tarpley and Anton Chaitkin, (Washington, D.C.: Executive 
Intelligence Review, 1992).
Barbarossa: The Russian-German Conflict, 1941-1945, Alan Clark, (NY: William Morrow and Co., 1965). 
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S & B W. Averell Harriman undertecknar låne- och uthyrningslagen, 1941 # 142 

Frimureriske Stalin med riddare av Malta Harriman, 1945 # 143 
Blåblodig, bones-man och CFR-medlem, var Harriman (1891-1986): en 
kartellkapitalist med Brown Brothers Harriman Co.; en fabiansk socialist som stödde 
FDR:s Nya giv som också främjades genom Catholic University of America; en av 
direktörerna för Union Bank of New York tillsammans med SMOM Fritz Thyssen och 
Prescott Bush, d.ä.; ambassadör i Sovjetunionen (1943-46) som byggare av den svarte 
påvens av frimureriske storinkvisitor Josef Stalin styrda sovjetiska rike; ambassadör i 
Storbritannien under 33:e gradens frimurare Harry Truman; en viktig anhängare av 
kardinal Spellmans Korea- och Vietnamkrig; en konspiratör i JFK-mordet; och 
resande ambassadör åt krypto-katolske frimureriske jesuitiske coadjutor LBJ. Ja, 
ordens CFR/bones-män bygger jesuitiska kommunistiska/fascistiska fängelsestater 
både då och nu! 
Special Envoy to Churchill and Stalin, 1941-1946, W Averell Harriman & Elie Abel, (NY: Random House, 1975).
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S & B president Bush med sin herre, påve Johannes Paulus II, 2001 # 144 

Kranium och knotor i en av Roms jesuitstyrda kyrkor, 2005 # 145 
Det jesuitiska emblemet är i mitten av triangeln under kraniet och knotorna. 
Understanding the Times, Volume One: How Satan Turned America Against God, William P. Grady, 
(Knoxville, Tennessee: Grady Publications, Inc., 2005), fotot skickades till författaren av en internetforskare. 
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Papistisk ljuskrona av kranium och knotor, Tjeckoslovakien, 2003 # 146 
Denna skandal, bland andra, återfinns i ett jesuitinrett mausoleum som byggts i 
hemlighet till minne av dödade ”förbannade kättare och liberaler.” 
www.ludd.luth.se/users/silver_p/Sedlec/kutna09.html.
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Kapitel 23 

Jesuiterna   – 1844   

Eugene Sue och hans bestående mästerverk: Den vandrande juden 

”Tänk dig en sammanslutning vars medlemmar har förstört alla band till familj och 
land, som skall väljas ut bland män, och vars styrkor till sist skall koncentreras på ett 
enat och väldigt ändamål, vars plan är utformad och som etablerar sitt välde på alla 
möjliga sätt över allt folk på jorden [genom att upprätta en världsregering som styrs  
av en uppstånden jesuitpåve från Salomos återuppbyggda tempel i Jerusalem]. 

Tänk dig denna enorma konspiration . . . av en dold och tyst kraft. SÅDANA ÄR 
JESUITERNA. Alltid utvisade, för att alltid återvända, och som lite i taget i 
hemlighet och i mörkret kastar ut sina kraftfulla rötter . . . Dess förmögenhet kan tas i 
beslag, deras förluster kan inte hindras för de är täckta. . . . Som ibland blandar sig i 
politiken, som agiterar stater och får furstar att darra på sina troner, för de är 
fruktansvärda i sitt hat. VE HONOM NÄR DE VÄNDER SIG MOT HONOM 
SOM HANS FIENDE! Genom en mycket speciell nåd från himlen, kommer var och 
en som kan ge upphov till hinder för dem, även om de kan stå på toppen av den mest  
imponerande prakt, ändå att slås ned som av en blixt [som president John F. 
Kennedy slogs ned av en jesuitisk blixt i Dallas den 22 november 1963 via den 
svarte påvens internationella underrättelsesamfund]. Det väldiga ”Jesu kompani” är 
ett sällskap av döda män! 

Etablerat och lett med allmän dominans som avsikt, framställer detta sällskap i dess 
organisationsform en sådan invasionsmakt att vi inte kan tänka på det utan att bli 
beklämda av en sorts rädsla . . . 

För sig själva, är de ingenting, utan några pompösa titlar, utan lyxiga 
prydnadsföremål, utan biskopsstavar, utan biskopsmössor, utan 
prebendeinnehavarens krage, utan tillhör denna överallt styrande och ledande orden. I 
befäl, syns andra vara [alla andra hemliga sällskap och alla romersk-katolska ordnar 
och broderskap]; men dessa är det i verkligheten. På vilken ort i den katolska 
världen en jesuit än blir förolämpad eller motverkad, oavsett hur obetydlig han må 
vara, kan han vara säker på att bli hämnad – OCH DETTA VET VI [om han inte 
skyddas av Guds son].” {1} [Kursivering tillagd] 

M. Charles Sauvestre, 1863 
Fransk historiker och journalist 
The Company of Jesus
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”Det var vid tidpunkten för återställningar av alla möjliga slag som jesuitismen också 
återställdes [1814]. I den period då Heliga alliansen bildades, bestämde påven att han 
också skulle skapa en fästningsvall för sig själv, mot intrång av nya idéer; han 
frammanade därför från djupet av sina mystiska reträtter, den skickligaste och 
företagsammaste av ordnar, för att han genom dess stöd skulle kunna förena och 
stärka inte bara alla ordnar [inklusive de dominikanska, benediktinska och 
franciskanska, vilkas senare orden ledde den vilda kroatiska Ustašhi i slakten på 
över en miljon serber och judar under ordens andra trettioåriga krig (1914-1945)], 
utan prästerna i olika länder, och episkopatet, i en teokratisk helig allians, vars syfte 
inte skulle vara mindre dödligt för folket än för de styrande makterna själva. . . . 

Ett fenomen som jag är tvungen att rikta uppmärksamheten mot, eftersom dess 
enorma betydelse inte begripits tillräckligt, är alliansen, som nu är starkare än 
någonsin, mellan de höga prästerna [påven och hans hierarki] och jesuitismen 
[kastar ytterligare ljus över det senare sambandet mellan den svarte påven,  
jesuitutbildade och -rådgivna påve Pius XII och Adolf Hitler]. Jag säger, att varken 
dess omfattning, eller dess konsekvenser, har begripits tillräckligt. Och ändå, vem 
kan förneka att det har varit jesuitismens karaktär från dess ursprung [1540] till dess 
förbud [1773], som Clemens XIV intygar . . . 

Det är alltså ett erkänt faktum att det finns en stor överenskommelse, där de betalade 
utövande, nästan omedvetet, lyder de mäktiga och dolda redskap som ger dem 
nyckeln, från bakom Alpernas ridå [från vilken beskrivning den politiska termen,  
”ultramontan,” som betyder ”över Alperna,” uppstått, och vars parti i Amerika i  
dag är den fascistiska radikala republikanska högern som de förenat en majoritet av  
romersk-katoliker med protestanter och baptistiska evangeliker över ordens 
”abortagitation,” och påvens länge efterlängtade korståg mot islam], och det är även 
erkänt att de många attacker vi bevittnar, är långt ifrån effekten av en slump, utan 
tvärtom uppenbarligen utförts med tanke på   vissa   avlägsna projekt  . Men var finns 
den som bryr sig om att undersöka arten av dessa avlägsna projekt, och de medel som 
kan utnyttjas för att förverkliga dem? 

Alla är dock överens om att tillskriva jesuiterna ett extra politisk inflytande [vilket  
inflytande i dag i Amerika saknar motstycke; det upprätthålls genom ordens 
Riksbank, dess Utrikespolitiska råd och dess lönnmördare inom dess Centrala 
underrättelsetjänst]. Det är allmänt erkänt att gränslös makt, absolut 
överhöghet, är målet för deras ambition. Deras levnadsregel, att ”ändamålet helgar 
medlen,” har blivit berömd. Och vem tvivlar på att det så eftersträvade ändamålet 
är evigt samma gränslösa makt och överhöghet? 
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Då ordens framsteg är bekanta och erkända, vore det dåraktigt att inte anta att den har 
försett sig rikligt med beten av alla slag, för att säkra ett sådant enormt antal med-
operatörer från alla klasser [ekonomiska och etniska] och partier [politiska och 
religiösa], även de mest motsatta till sin natur. Och ändå, har ingen någonsin kommit 
fram i syfte att undersöka vilka medel som jesuiterna så flitigt använder för att uppnå 
sina ändamål. . . . 

För att återgå till de ockulta planer jag avslöjar för allmänheten, måste jag bara 
enträget be att denna fråga inte undersöks ytligt. För att nu bedöma den med klokhet 
krävs viss bekantskap med massor av skrifter som förespråkarna för monastiska 
institutioner och för jesuiterna har dränkt oss i. En sådan studiekurs skulle inte kunna 
undgå att övertyga varje uppriktigt sinne om att det verkligen finns ett hemligt 
samförstånd om att, i hängiven och patetisk ton, sprida de mest ovärdiga osanningar. . 
. . 

Till och med en kortfattad utredning av dessa manövrar och påfund, kan knappast 
undgå att uppenbara att drivkraften i allt detta fantastiskt ihärdiga arbete är en makt 
som arbetar i hemlighet, som kombinerar alla de underordnade rörelserna [inklusive 
högrankat frimureri], som väljer och tillämpar sina medel beroende på 
omständigheterna; och som sparar varken på smicker eller mutor för att i sin tjänst 
värva de personer, vare sig författare eller handlingsmän, som kan bidra till arbetet. . . 
. 

Många personer har rasat mot Eugene Sue för att han har vågat personifiera det 
jesuitiska geniet i Rodin. De kunde inte förmå sig att tro att ett stort antal män, och 
även män som utrustats med religiös karaktär [frimurarna Billy Graham, Jesse 
Jackson och Al Sharpton], tillsammans skulle ha kunnat komma överens om att 
bära alla typer av masker och spela alla möjliga roller, för att säkerställa tjänsterna av 
alla möjliga personer för ett arbete som var och en skulle avsky om han kände till 
dess syfte och vidd [den kinesisk-sovjetisk-muslimska invasionen av ett erövrat  
Nordamerika]. Detta system med graderat bedrägeri, som man har ansett vara 
orättvist att tillskriva de flesta av jesuiterna, har jag inte visat att det är rättvist att 
skylla det på många författare, på predikanter, och på en stor del av de högre 
prästerna? Kan det råda något tvivel om att det bland dem finns en nära motsvarighet, 
och en väl beskriven mot d’ordre [befälsordning], för att mystifiera inte bara Europa 
utan hela världen?” {2} [Kursivering tillagd] 

Abate Leone, 1848 
Italiensk protestant, ex-jesuitisk novis
The Jesuit Conspiracy:
   The Secret Plan of the Order
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”Den fjärde typen [av jesuiter] är de politiska jesuiterna, i vars händer hela ordens 
regering ligger. De är sådana som djävulen har frestat med den frestelse som Kristus 
utstod i öknen [att styra alla riken i världen] . . . och de har inte dragit sig för 
erbjudandet. De har gjort det till sin uppgift att utse   sitt kompani   till en perfekt   
monarki, och de etablerar den i Rom [som för närvarande styr ”supermakterna”], i 
mitten av sammanflödet för nästan alla kristenhetens frågor [katolska nationer och 
nu världen]. Där bor dessa politikers överhuvud – det vill säga deras general – med 
många andra [bekännande av fjärde löftet] som bekänner sig till samma maximer 
[allmännelig monarki under en av dem skapad påve]. Med information på förhand, 
genom sina spioner och ett stort antal kontaktpersoner, om alla frågor av största vikt 
som väntar på avgörande i domstolen i Rom, och med sin uppmärksamhet riktad på 
de frågor som överensstämmer med deras egna intressen, är var och en av dem 
fligtigt närvarande hos kardinaler, ambassadörer, och prelater, som de skickligt 
integrerar sig med. De talar med dem om affären som är aktuell eller på väg att 
läggas fram – företräder den under sådana färger som passar sig – och gör det så 
skickligt, att de får sina åhörare att tro att   svart är vitt  . Och då första intryck, särskilt 
när de härrör från prästerliga personer, vanligen lämnar djupa spår i tanken, innebär 
det att mycket viktiga förhandlingar, som bedrivs av ambassadörer, furstar, och andra 
framstående personligheter i den romerska domstolen, ofta inte har lyckats så som 
furstarna skulle ha önskat, som jesuiterna omintetgjort påverkan av furstarna, eller 
deras ombud, genom sina lömska uttalanden. 

Samma underfundighet, som de använder med romerska prelater, uppvisar de också i 
sina kontakter med furstar, antingen direkt eller genom förmedling av   andra   
klassens   jesuiter   [världsliga coadjutorer] som inte är i Rom. Vilket innebär att större 
delen av frågorna inom kristenheten [inklusive Förenta staterna] passerar genom 
händerna på jesuiterna; och bara de frågor lyckas som de inte motsätter sig. De bad 
tidigare hans helighet Gregorius XIII [1572-1585] (med kyrkans bästa som skenbar 
grund) att påbjuda alla påvliga legat och apostoliska nuntier [ärkebiskop Eugenio 
Pacelli, påvliga sändebudet till Bayern] att, till kompanjoner och förtrogna, ta 
jesuiterna vars råd skulle vägleda dem i all deras verksamhet [jesuiten Robert 
Leiber]. Genom sådana manövrar, och genom den kunskap de har om statsfrågor, har 
de viktigaste jesuiterna kommit att bli vänner med flera världsliga och andliga furstar 
[bayerske kronprins Rupprecht av Wittelsbach och ärkebiskopen av München, 
Michael von Faulhaber], som de har ålagt att göra och säga många saker till deras 
fördel [skapa Hitlers tredje rike].
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Därmed har   två stora plågor   blivit följden  . Den första är att de, genom att 
missbruka furstars vänskap och välvilja, inte har haft några skrupler för att ruinera 
många rika och adliga familjer, genom att tillskansa sig deras fädernearv. De har i sin 
orden lockat in sådana elever i deras skolor som var mest anmärkningsvärda för sina 
talanger, och väldigt ofta, när dessa har blivit värdelösa för dem genom 
sjukdomstillstånd eller andra orsaker, har jesuiterna kört bort dem under en eller 
annan förevändning, men utan att återställa deras egendom, som orden, under 
perioden i klostret, hade sett till att bli innehavare av [hjärtlös stöld i stor skala!]. 
Den andra plågan är att dessa fäder informerar om sin vänskap och intimitet med 
furstar, och beskriver den som ännu större än den verkligen är, för att erhålla alla 
ministrars sympati, och därmed egga varje organ att använda sig av dem för att få 
fördelar. De har offentligt skrutit med sin förmåga att skapa kardinaler, nuntier, 
polisinspektörer, guvernörer och andra tjänstemän. Det finns några bland dem som 
även har haft djärvheten att påstå att deras   general   kan göra mycket mer än   påven   
[vilket, sedan 1814, är den absoluta sanningen], och andra har påstått att det är bättre 
att tillhöra deras orden än att vara kardinal. Alla dessa saker har sagts offentligt, och 
det finns knappast någon som, i förtroliga samtal med dem, inte har hört dem ge 
utlopp för liknande känslor. 

Rikligt försedda med resurser av detta slag, bekräftar de att de kan gynna 
[frimureriska presidenterna Lyndon B. Johnson och Gerald R. Ford, också en 
riddare av Malta] eller skämma ut [president Richard M. Nixon] vem de vill; och 
med religion som täckmantel, för att bättre kunna säkra tron, lyckas de ofta i sina 
planer. Det är inte länge sedan en av de ledande jesuiterna, i ett offentligt tal till en av 
de ledande regenterna i sitt kompanis namn, började med dessa djärva ord, grundade 
på föreställningen om att de är en MAKT: ’Vårt kompani har alltid haft ett gott  
förhållande till hans höghet, ’ etc. 

Dessa högvördiga fäder göra det till sin verksamhet att det skall anses att alla de som 
fursten gynnar på något vis har varit deras favoriter, och på detta sätt, får de mer 
herravälde över undersåtarna än deras monark själv. Detta är mycket skadligt för den 
senare, både därför att det är oförenligt med statens alla intressen, att så ambitiösa 
och politiska präster skall ha så mycket makt över ministrarnas vilja att de, om de 
vill, kan framkalla förräderi eller upplopp [såsom upploppen mot värnpliktsslagen i  
New York City 1863], och därför att de, genom sitt inflytande över ministrarna och 
deras anhängare, inför edsvurna jesuiter i furstens tjänst som rådgivare eller 
sekreterare; vidare intrigerar dessa, tills de förmår fursten att anställa vissa jesuiter 
som biktfäder eller predikanter, och sedan utövar alla tillsammans sin uppgift som 
spioner och informatörer, som lämnar en ytterst noggrann redogörelse till 
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generalen om allt som pågår i de hemliga råden. Därifrån händer det att vissa projekt 
avvecklas omedelbart, hemligheter av stor betydelse upptäcks, men ingen kan säga 
vem förrädaren är [som ”Deep Throat” i Watergateskandalen vars yngre bror,  
Francis R. Haig, är en jesuit], och ibland faller misstankar på dem som inte är 
skyldiga. 

Som destillerkolven ur olika växter utvinner en salva som kan bota många sår, som 
bina suger honung från många blommor, så drar jesuitfäderna vinst av den ofelbara 
kunskap de har om furstarnas alla intressen, och om de omständigheter som inträffar i 
alla delar, som de är utbildade i talets användning, för att få sin vinst genom andras 
tur eller otur, men oftare genom det senare än det förra. Ofta övertalar de även 
furstar, vars läggning de redan har undersökt genom att ge antydningar om besittning 
av stora tillgångar för att denne skall kunna förverkliga deras planer och kröna alla 
deras önskemål. Men då de, efter att med hjälp av furstarna har lyckats i sina avsikter, 
bedömar att de understödde dessa furstar i att stiga för högt, så att den senare en dag 
skulle kunna vålla dem skada, börjar de, som advokater gör med sina rättsfrågor, att 
förlänga och fördröja allt, och med överraskande knep och list, vänder de på korten, 
och förstör slutligen de planer som de själva föreslagit. 

Av allt som har sagts, följer att jesuiterna aldrig agerar med minsta ärlighet mot några 
furstar som helst, lekmän eller kyrkliga, och att de understödjer dem bara i den mån 
deras egna intressen kräver det. Det framgår även att deras understöd aldrig borde 
accepteras av furstar, och ännu mindre av prelater, eftersom de är lika redo att ge sitt 
stöd till alla, och göra sig till fransmän med fransmännen, spanjorer med spanjorerna 
[amerikaner med amerikanerna], och så vidare, beroende på omständigheterna; och 
sedan, under förutsättning att de uppnår sina egna syften, bryr de sig inte om det är 
till nackdel för den ene eller den andre, de företag som jesuitfäderna har befattat sig 
med har sällan haft ett gott resultat. . . . 

Ibland ser vi en person som drabbats av en farlig sjukdom; han tjuter ynkligt, var och 
en tror att han svävar i stor fara, men ingen kan gissa sjukdomens art och ursprung. 
Därmed klagar var och en över jesuiterna: en för att han blir förföljd av dem, en 
annan, eftersom han har behandlats oärligt av dem, men plågan fortsätter, och det är 
inte lätt att förstå dess orsak. Nå, den orsaken består i deras stora önskan om att 
upphöja sig alltmer [styra USA och därmed världen]. För att åstadkomma detta 
kommer de inte att låta sig stoppas av något, vare sig det är att misshaga alla, eller att 
vilseleda furstar, eller att förtrycka de fattiga, eller att avtvinga änkor deras 
förmögenheter, eller att ruinera de mest nobla familjer; och de sår mycket ofta ett frö 
till misstänksamhet bland kristna furstar, för att ha möjlighet att blanda i sig i deras 
viktigaste frågor. 
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För att visa hur stor deras passion för upphöjelse är, kan jag anföra oräkneliga bevis 
från min erfarenhet. Hade inte jesuiterna, på Gregorius XIII:s tid, fräckheten att av 
påven begära tillsättandet av alla församlingskyrkor i Rom, i syfte att lägga grunden 
till sin [allmänna] monarki? Men vad de inte kunde få i Rom har de åtminstone 
nyligen fått i England, där de har lyckats uppnå valet av en ärkepräst [ärkebiskop], 
bunden av ed till deras kompani. . . . 

Nästan alla engelska präster har blivit edsvurna jesuiter, och ingen har nu fått komma 
in i kollegierna, utom de som lovar att bli jesuiter; så att England, om det kungariket 
återgår till katolicismen, skulle ge upphov till en effektiv   jesuitisk monarki   [som det  
har varit sedan kung George III:s regeringstid], eftersom kyrkans intäkter, alla 
kloster, pastorat, och biskopsdömen, ärkepräster [ärkebiskopar], och de andra 
dignitärerna, inte skulle tillfalla någon annan än jesuiterna. 

Om de nu, när de inte har någon världslig behörighet, uppvisar så stora och 
skandalösa störningar för världen, vad skulle de göra om olyckligtvis en av dem 
valdes till påve? I första hand, skulle han fylla det heliga kollegiet [av kardinaler] 
med jesuiter, och på detta sätt skulle pontifikatet för alltid bli kvar i händerna 
på kompaniet [som i dag, 2007]. Om, dessutom, det heliga kollegiet bevekas 
endast av dess intressen, och har den påvliga makten, skulle inte de kunna 
utgöra någon fara för flera furstars stater, särskilt de som gränsar till Rom? 
Jesuitpåven [påve Pius XI] skulle skänka sin orden tillsättandet av vissa städer 
eller någon världslig behörighet [den suveräna Vatikanstaten], där den skickligt 
skulle hålla sig, till stor skada för andra furstar. 

När det heliga kollegiet var fyllt med jesuiterna, skulle de senare bli 
skiljedomare över hela Kristi arv; och i likhet med den vattusiktige patient, vars 
törst ökar när han dricker, skulle de ha begär till mer, ju mer storhet de 
förvärvade, och de skulle orsaka tusen problem. 

Och eftersom det inte finns någonting som är så mottagligt för förändringar som 
stater, skulle dessa fäder ta i drift alla sina påfund och resurser, och skulle 
sträva efter att desorganisera allt för att allmänt förverkliga den form av 
[absolutistisk] dominans som är bäst för dem, och på detta sätt skulle de bli 
verkliga monarker.” {3} [Kursivering tillagd] 

Thommaso Campanella, 1655 
Italiensk dominikanpräst, filosof 
Si Governano i Padri Gesuiti
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”Vår uppgift är utförd – vårt arbete är slut. . . . Under offentliggörandets gång [Den 
vandrande juden] har många hatiska, orättvisa, och häftiga attacker angripit den . . . 
De hatiska, orättvisa, och häftiga attackerna har roat oss – vi erkänner det i all 
ödmjukhet – eftersom de har riktats mot oss från vissa biskopliga predikstolar. . . . Vi 
har anklagats för att ha vädjat till passionerna, genom att välja ut medlemmarna i 
Jesu kompani till offentlig kritik. Detta är vårt svar: det råder inte längre någon 
tvekan – det är obestridligt – det framgår av ingivna texter till bevis för den mest 
motsatta karaktär, från [Blaise] Pascal [1623-1662] till våra dagar, att de teologiska 
verken av de bäst ackrediterade medlemmarna i Jesu kompani innehåller 
rättfärdigande eller ursäkt för – 

STÖLD – ÄKTENSKAPSBROTT – KRÄNKNING – MORD 

Det är också obestridligt att vidriga och upprörande verk, undertecknade av 
högvördiga fäder i Jesu kompani, mer än en gång har hamnat i händerna på 
ungdomarna i deras seminarier. Sedan detta sista faktum konstaterats, demonstrerat 
av en samvetsgrann prövning av texterna, som, förutom, att högtidligt och på sistone 
ha exponerats i ett tal fullt av stora känslor, resonemang, och allvarlig och ädel 
vältalighet, av M. l’Avocat-Général Dupoty, under rättegången mot den lärde och 
ärade M. Busch, från Strasbourg, hur har vi förfarit? Vi har föreställt oss medlemmar 
i Jesu kompani, som inspirerats av de avskyvärda principerna i deras teologiska 
klassiker, och genom att agera i enlighet med andan och ordalydelsen i dessa 
avskyvärda verk, deras katekes och grund – har vi ju omsatt dessa avskyvärda 
läror i handling, i lättnad, i kött och blod, varken mer eller mindre. 

Har vi låtsats att alla medlemmar i Jesu sällskap besatt den svarta magin, djärvheten, 
eller ondskan att använda dessa farliga vapen som finns i deras ordens mörka 
arsenal? Inte på något sätt. Vad vi har angripit är den avskyvärda andan i Jesu 
kompanis konstitution, böckerna av deras klassiska teologer. Finns det något behov 
av att tillägga att, eftersom påvar, kungar, nationer och senare Frankrike, har visat sin 
avsky för detta kompanis fruktansvärda läror genom att utvisa dess medlemmar 
eller upplösa deras församling, vi inte har inte gjort något mer än att, i ny form, 
presentera idéer, övertygelser, och fakta, som allmänheten för länge sedan invigts i 
och känner till?” {4} [Kursivering tillagd] 

Eugene Sue, 1844 
Fransk katolsk författare och patriot 
The Wandering Jew:
   ”Conclusion” 
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Eugene Sue var stöpt i samma form som den store anti-jesuitiske och romersk-
katolske franske patrioten, general Lafayette. I själva verket var de samtida. Han 
publicerade sin mästerliga internationella bästsäljare, Den vandrande juden, 1844. Vid den 
tidpunkten var Heliga alliansens befogenheter enorma i Europa. Frankrike njöt dock av det 
icke-absoluta styret under sin ”borgarkung,” Ludvig Filip. Prince Metternich av det 
österrikiska huset Habsburg var fortfarande vid liv och använde monarkernas arméer för 
att undertrycka och mörda alla människor som skulle våga försöka en folklig revolution. Det 
spanska folket hade utvisat jesuiterna 1820 och försökt etablera folkstyre. Men den 
invaderande franska armén som skickades av jesuiternas mäktigaste frimurare i Frankrike, 
Ludvig XVIII, krossade dem. 

Från 1844 hade Frankrike en god regering, sedan dess älskade ”borgarkung” Ludvig 
Filip hade utvisat orden 1831. Prisa Gud! Men de övriga folken i Europa blev mer och mer 
förtryckta av makten hos jesuiterna som kontrollerade statsfrågor i enlighet med 
tillämpningen av Heliga alliansen. De kom ihåg den relativa frihet de fick från Napoleon 
(som han använde dem för att straffa regenterna på uppdrag av orden) och hoppades på den 
amerikanska republikens konstitutionella, protestantisk-kalvinska, framgångsrika 
republikanska exempel. De längtade efter samma frihet och var villiga att dö för den under 
detta progressiva och fulländade 1800-tal, det största av århundraden! 

Vid den tiden offentliggjordes Den vandrande juden. Typisk för fransmännens 
uttrycksfulla och medlidsamma hjärtan, tecknar historien för sina läsare alla de mänskliga 
känslornas ytterligheter. Kärlek, hat, glädje, sorg, hopp, besvikelse, spänning, mod, intriger 
och överraskningar får ett sådant grepp om läsaren att novellen blir oemotståndlig! Den 
rättfärdige prästen Gabriel, den fattige men lojale puckelryggen Mother Bunch, 
lönnmördaren Faringhea, den vackra och fulländade Adrienne, den modige indiske prinsen 
Djalma, den gamle soldaten ur Napoleons armé Dagobert och general Simons oskyldiga 
små flickor, Rose och Blanche, är bara några av de underbara karaktärer som används för 
att förmedla en historia av så stor omfattning och slutlig tragedi som borde väcka var och en 
med ett hjärta till handling – handling mot jesuitorden! 

En av de viktigaste karaktärerna är jesuiten Rodin. Han är alltigenom ond, 
bedräglig, förrädisk, hjärtlös, och fullkomligt lojal mot generalen i Rom. Han är den 
viktigaste aktören i ett försök att stjäla en stor förmögenhet från en fransk protestantisk 
familj, som har anförtrotts åt ingen annan än en ”svekfull och förbannad” jude. 

En annan karaktär är den raffinerade ordensgeneral abbé markis d’Aigrigny. 
Författaren tilldelar denna förrädare den perfekta berättelse som beskriver ordens funktion 
och makt – en i dag praktiskt taget okänd makt! Vi läser: 

”Vad bör inte offras för att härska i hemlighet över de allsmäktiga på jorden, som 
spelar herre över den i fullt dagsljus? Denna resa till Rom, från vilket jag precis har 
återvänt, har givit mig en ny uppfattning om vår 
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fruktansvärd makt. För . . . det är Rom som är resultatet, med utsikt över de skönaste 
och största områdena i världen, möjliggjort av hävd, av tradition eller av tro. Därifrån 
kan vårt arbete begagna alla möjligheter. Det är en ovanlig syn att från dess höjd se 
de otaliga verktyg, vars personlighet ständigt absorberas i vår ordens fasta 
personlighet. Vilken makt vi har! Jag fylls sannerligen alltid av beundran, ja nästan 
rädsla, för att en man som en gång tänkte, ville, trodde, och fungerade som han själv 
behagade, sedan han blivit vår, förvandlas till ett mänskligt skal, vars kärna av 
intelligens, själ, förnuft, samvete, och fri vilja, skrumpnar inom honom, torr och 
tillintetgjord genom vanan att stumt, ängsligt böja sig under mystiska uppgifter, som 
splittrar och dräper allt spontant i människans själ! Sedan ingjuter vi i sådan 
andefattig lera, mållös, kall och stilla som ett lik, vår ordens andedräkt, och, se! De 
torra benen står upp och går, handlar och verkställer, men endast inom de gränser 
som dragits upp runt dem för evigt. Därmed blir de bara delar av den gigantiska 
kropp, vars impulser de mekaniskt utför, samtidigt som de är ovetande om planen, 
liksom stenhuggaren som formar en sten, omedveten om den är till domkyrkan eller 
bordellen . . . Men nu, trots de motgångar som har drabbat vår orden [under 
artonhundratalets ”katastrofens århundrade”], känner jag mig tusen gånger mer 
handlingskraftig, mer auktoritär, mer stark och djärv, i ledningen för vår stumma och 
svartrockade milis, som bara tänker eller vill, eller agerar och lyder, mekaniskt, enligt 
min vilja. På ett givet tecken sprider de sig över världens yta, glider i smyg in i 
hushållen under sken av att höra hustruns bikt eller att undervisa barnen, in i 
familjens angelägenheter genom att höra den döende bekännelser – upp till tronen 
genom en godtrogen krönt ynkryggs darrande samvete – ja, även till den påvliga 
stolen, fastän han är den manifesterade gudomen [som senare skulle förklaras 
vara ”ofelbar” av ordens första vatikankoncilium 1870 vilket gjorde det möjligt för  
den svarte påven att leda den vite påvens internationella vatikanska rike genom att  
styra en enda, ensam människa], genom de tjänster, som utförs åt honom eller åläggs 
av honom. Är inte detta hemliga styre gjort för att väcka eller mätta de vildaste 
ambitioner, som det når från vaggan till graven, från arbetarens kyffe till kungliga 
slottet, från slottet till den påvliga stolen?” {5} [Kursivering tillagd] 

Sedan Den vandrande juden satt fransmännens själ i brand, skulle den

”. . . orsaka en sådan indignation att [det jesuitiska] novitiatet flyttades från Avignon 
till Nice på order av general Roothaan [återuppbyggaren]. Jesuiterna i Paris 
omgrupperades snabbt, och på andra farliga ställen spriddes och skingrades 
medlemmarna . . .” {6} 
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Det var dessa beskrivande och korrekta porträtt av jesuitorden som gav den lärde och 
medlidsamme Eugene Sue världsrenommé. Han blev också blev den förbannade fienden till 
broderskapet medan det smidde ränker för att störta dess mest kände franske motståndare, 
kung Ludvig Filip. Som vi skall se, framkallade jesuiterna den andra franska revolutionen 
och införde sina fulländade doktriner om kommunal ”kommunism” under de europeiska 
omvälvningarna 1848. Som ett resultat kom det året Louis Napoleon, Napoleon I:s nevö, 
till makten i Frankrike. Fyra år senare störtade jesuiterna den konstitutionella regeringen i 
en statskupp (precis som de skulle störta Weimarrepubliken i Tyskland, sedan den hade styrs 
av fyra romersk-katolska förbundkansler, nämligen Heinrich Brüning, Kurt von 
Schleicher, riddare av Malta Franz von Papen och frimurare Adolf Hitler) och Bonaparte 
utropade sig till kejsar Napoleon III (precis som Hitler skulle utropas till kansler av den 
svarte påvens bayerska, München-baserade nazistiska tredje rike). 

(Käre sanningssökare, vet du nu varför historien upprepar sig? Det är Jesu sällskap, detta 
stora hemliga sällskap, som använder samma taktik om och om igen! Den romersk-katolske 
frimuraren, Voltaire (François Marie Arouet), denne store agent för de förbjudna jesuiterna 
som framkallade ordens franska revolution, hävdade mer korrekt, ”historien upprepar sig 
aldrig, människan gör det alltid.”) 

Vedergällningens dag var nu inne för Eugene Sue. Han hade skapat en värld av 
fiender för kompaniet och nu skulle han få betala för sin ”hädelse!” Jesuiterna, med sin 
frimureriske skapelse Napoleon III, drev denne internationellt berömde orädde hjälte i exil. 
(Kom ihåg, att det var denne påvlige slav, Napoleon III, som till hustru hade tagit dottern till 
Italiens finaste, mest ärlige och patriotiske katolske kung Viktor Emanuel II, som i sin tur 
blev bannlyst för att ha berövat påve Pius IX hans världsliga makt 1870. För denna 
oförlåtliga, trotsiga handling skulle Viktor Emanuel II ”dö av feber” – ”giftbägaren” – och 
innan han dog hade hans mor, hustru och bror dött inom loppet av fyra veckor, som 
jesuiterna öppet tillskrev försynen sin hämnds obevekliga, beräknande svarta hand. Efter att 
ha misslyckas i sitt första mordförsök 1878, skulle orden 1900 använda en av dess romersk-
katolska italienska anarkister för att döda hans son, kung Umberto I, via ”blykulan.”) 
Eugene Sue dog i landsförvisning fem år senare, förkrossad över sin älskade nation, till  
skam för folket i Frankrike och till glädje för jesuitorden. Men vår hjälte var inte den 
förlorande, för, mänskligt sett, 

”Feg man dör många gånger före döden, 
men tapper man kan endast dö en gång.”  {7} 

Edward de Vere, 1590 
17:e greven av Oxford 
Alias ”William Shakespeare” 
Julius Caesar, akt II, scen II 
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Eugene Sue (1804-1857), 1844 # 147 
Som en mästare i världshistoria försökte denne djärve, modige och vältalige franske 
romersk-katolik att rädda sin älskade nation från den svarte påvens politiska förtryck. 
Väl bevandrad i ordens historia, dess författningar, hemliga eder och avskyvärda 
maximer som bedrägligt kallas ”moralteologi,” väckte Sue Frankrikes ilska med sin 
1844 års klassiker, Den vandrande juden. Vid den tiden hade orden utvisats från 
Frankrike av kung Ludvig Filip, ”borgarkungen,” och Blaise Pascals svidande satir 
Lettres provinciales fortsatte att visa Jesu sällskap i dess sitt rätta ljus. Den mordiska 
och konspirerande ”Rodin” var Sues jesuitiske bov som var hjärnan bakom 
sammansvärjningen för att förhindra alla arvtagare till en fransk protestantisk 
familjeförmögenhet från att få sin rättmätiga del – som sedan beslagtogs av orden! 
Men det arvet hade anförtrotts åt en jude som till slut gäckade Rodins stora plan. Med 
kompaniets framgångsrika störtande av ”borgarkungen” 1848 kom Louis Napoleon till 
makten och drev 1852, som ”kejsar Napoleon III,” Eugene Sue i landsflykt. Aldrig 
skulle denne hjälte återvända till sitt hemland Frankrike, som nu kämpade med en 
jesuitframkallad klassagitation i syfte att främja en absolutistisk nyfascistisk 
motreaktion som skulle riktas mot den svarte påvens hemliga mål – 600 000 franska 
judar.
Works of Eugene Sue Illustrated: The Mysteries of Paris, Eugene Sue, (Boston: The Wyman-Fogg Company, no date) 
Vol. I. 
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Markisen av Lafayette, 1757-1834 # 148 
Fransk adelsman, George Washingtons ”pojkgeneral” 

Den amerikanska revolutionens hjälte, 1775-1783 
Som George Washingtons adjutant och senare, efter sin återkomst från Frankrike, 
som generalmajor, lockade Lafayette Cornwallis, den engelske befälhavaren, i en fälla 
vid Yorktown som orsakade dennes slutliga kapitulation. Så länge amerikaner åtnjuter 
protestantiska friheter, står vi fortfarande i skuld till den store franske romersk-
katolske anti-jesuiten och vännen till Eugene Sue, markisen av Lafayette som, med 
grundlig vetskap om Europas historia, förklarade: 

”Om Amerikas förenta staters friheter krossas kommer det att ske genom de 
romersk-katolska jesuitprästernas förslagenhet, för de är den civila och 
religiösa frihetens mest listiga och farliga fiender.” 

Under hela nittonhundratalet förblev Lafayettes varning obeaktad vilket resulterade i 
ordens absoluta kontroll över det amerikanska riket från president Theodore 
Roosevelt till president George W. Bush, som nu har börjat ett krig i Mellanöstern i 
samverkan med sin frimureriske/CIA-affärspartner, Osama bin Laden. En av de 
avsedda följderna av detta påvliga korståg är förstörelsen av Klippmoskén som gör det 
möjligt för den svarte påven att återuppbygga Salomos tempel. 
The McGraw-Hill Encyclopedia of World Biography, (New York: McGraw-Hill Inc., 1973) vol. 6, s. 292.
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Abbé Emmanuel Joseph Sieyès, 1748-1836 # 149 
Jesuitisk rådgivare åt Napoleon Bonaparte I, 1798-1815 

I likhet med Lafayette var Sieyès samtida med Eugene Sue. Utbildad av jesuiterna, var 
han en drivande kraft i den franska revolutionen, vars giljotin uppfanns av en annan 
katolsk jakobin, en fransk läkare, ”ex”-jesuit och frimurare, Joseph Ignace Guillotin. 
Abbé Sieyès röstade också för dödsstraffet mot Ludvig XVI. Varför? Jesuiterna ansåg 
kungen vara en ”inkräktare” och därmed en ”tyrann” för att ha verkställt Ludvig 
XV:s landsförvisning av kompaniet och för att ha hjälpt de nordamerikanska 
”kätterska och liberala” vita keltisk-anglosaxiska protestantiska och baptistiska 
kalvinisterna som, med den uppståndne, Guds sons välsignelse utkämpade en 
framgångsrik revolution mot ordens onde kung George III. Som medlem av 
direktoriet, anstiftade Sieyès en statskupp 1799, störtade direktoriet och skapade 
konsulatet med frimuraren Napoleon som förste konsul, sig själv som den andre. 
Jesuitgeneralen fortsatte sedan, genom sin rådgivare åt Napoleon, med att straffa 
påven och Europas ”inkräktande” romersk-katolska monarker (genom att finansiera 
två decennier av napoleonska korståg med hjälp av sina illuminatiska 
Rothschildbankirer) för att de djärvt vågade förbjuda Jesu sällskap. 
The McGraw-Hill Encyclopedia of World Biography, (New York: McGraw-Hill Inc., 1973) vol. 10, ss. 59, 60. 
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Kapitel 24 

Jesuiterna   – 1848-1852   

Sataniskt frimureri och ateistisk kommunism; ”far och son” 
Den andra franska revolutionen; Frankrikes andra republik störtas 
Napoleon III; den svarte påvens militäre diktator och asiatiske krigsherre 

”Jesuiterna, från 1830 till slutet av ’48, verkade ha förlorat all offentlig gunst, allt 
inflytande och all auktoritet. Förföljda och utbuade i Frankrike, Schweiz, Ryssland, 
hatade i sitt eget välde, Italien, ansågs de som en besegrad fiende, som förtjänade 
medömkan snarare än hat . . . Men det påvliga skyddet var inte längre tillräckligt för 
att försvara jesuiterna från offentligt hat. Pius IX förlorade en stor del av sin 
popularitet, men kunde inte rädda dem. De utvisades från hela halvön [Italien, 1848] 
inte som en allmän revolutionär åtgärd, eftersom alla andra religiösa samfund levde 
ostörda, utan som ett uttryck för den allmänna opinionen mot de förhatliga 
ättlingarna till Ignatius . . . Vi överlåter åt dessa författare att visa om jesuiterna 
är en besegrad fiende, eller om de inte fortfarande är fruktansvärda och hotfulla 
motståndare.” {1} [Kursivering tillagd] 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
   Landsflyktig till England 
History of the Jesuits 

”. . . att religiösa i sällskapet deltog i en politisk revolution som störtade en tron för 
att sätta en annan i dess ställe.” {2} 

Xavier de Ravignan, 1852 
Spansk jesuit 

”. . . den franske professorn, [Jules] Michelet . . . förlorade sin lärostol häromdagen 
för att han vågade angripa dessa allsmäktiga assistenter [rådgivare och biktfäder] åt 
Napoleon III [som vägrade att erkänna den protestantiska, konstitutionella,  
amerikanska sydstatskonfederationens regering] – jesuiterna.” {3} [Kursivering 
tillagd] 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
   Landsflyktig till England 
History of the Jesuits 
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”Religionen i frimureriet är ett system med absolut despotism och kräver, liksom den 
i Rom, en blind okritisk lydnad inför alla dess lagar, regler, och edikt, vare sig de är  
’riktiga eller felaktiga.’ . . . vilken underlig kommentar om likgiltigheten, 
undergivenheten, eller fegheten i samhället, att en institution, föregivet organiserad 
av sådana listiga kanaljer [jesuiterna], och för sådana nedriga syften, och som har 
hållits vid liv genom bedrägeri, lögn och svek, från inledningen av dess karriär och 
fram tills nu, skulle tillåtas i dag att befalla över, om inte så gott som att styra 
nationen, och att skapa en sådan rädsla i samfunden att även några av de kristna 
ministrarna som avskyr dess ondskefulla filosofi, och som skulle vilja se den sopas 
bort från jordens yta, är verkligt rädda för att nämna dess namn, vare sig i 
predikstolen, bönmötet eller sabbatsskolan, så att inte dess hemliga vedergällande 
vendetta, på något dolt sätt, skall utkrävas av dem.” {4} [Kursivering tillagd] 

Edmond Ronayne, 1879 
Amerikansk ex-papalist och 
   Omvänd frimurare 
The Master’s Carpet; Or Masonry
   and Baal-Worship Identical 

”Kyrkan, bortsett från dess särskilda organisationer och dess ordnar – inklusive det 
berömda allsmäktiga Jesu kompani – består av ett slags prästerligt frimureri, ’Opus 
Dei.’ ” {5} [Kursivering tillagd] 

Edmond Paris, 1964 
Fransk advokat och historiker 
The Vatican Against Europe 

”Opus Dei [fött 1928] är en halvhemlig religiös lekmannaorden [som inkluderar 
Hollywoodskådespelaren Mel Gibson] vars yttersta mål är totalt stöd för påvedömet 
[kontrollerad av de högstående frimurarna och jesuitgeneralen, Peter-Hans 
Kolvenbach] och för den katolska kyrkans mest konservativa principer 
[tridentinska mötet] . . . Dess medlemmar ägnar sig, med sin privata och 
gemensamma rikedom, åt att vara ett blint redskap för kyrkan [den frimureriske vite  
påven, Johannes Paulus II] . . . Sedan en dag 1974, gav Vatikanen . . . katoliker 
officiell tillåtelse att ansluta sig till en frimurarloge.” {6} [Kursivering tillagd] 

Avro Manhattan, 1983 
”Protestantisk” riddare av Malta 
Engelsk påvlig historiker 
The Vatican Billions 
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”Folket behöver ett styre, och måste styras. . . . Det måste ha en HERRE. . . . Den 
religion som svarar mot vårt syfte måste stå över folket, och kunna BEFALLA ÖVER 
DET. . . . Barnets första lärdom är, lyd; folkets första och sista lärdom, individuellt  
och kollektivt, är, LYD; och det finns ingen lydnad där det inte finns någon 
myndighet för att anbefalla [verkställa] den. . . . Den romersk-katolska religionen 
är alltså nödvändig för att bibehålla folkliga rättigheter, eftersom folkliga rättigheter 
bara kan upprätthållas genom en religion fri från folklig kontroll, ovan folket, som 
talar från ovan och kan befalla över dem; och en sådan religion är den romersk-
katolska. . . . I den bemärkelsen, vill vi att DETTA LAND [dessa Förenta staters 
republik före fjortonde ändringen] SKALL KOMMA UNDER PÅVEN I ROM. 
Som kyrkans synliga överhuvud, den andlige ledare som Gud allsmäktig har inrättat 
för att lära och styra nationerna [påven], hävdar vi hans överlägsenhet, och säger 
våra landsmän att vi skulle vilja att de   underordnade sig honom  . De kan brusa upp 
över detta så mycket som de vill, och skriva så många alarmerande och kränkande 
texter som de vill, eller kan finna tid och utrymme att göra – de kommer inte att 
beveka oss  , eller befria sig från den skyldighet Gud allsmäktig   [av påvens 
kanoniska rätt] har satt dem under för att följa den   katolska kyrkans, påvens och   
allas myndighet [d.v.s., underordnande under Rom med kniven på strupen]. . . . 

Hon [den romersk-katolska institutionen] är, enligt Gud, den högsta domaren över 
båda lagar, som för henne är bara en lag; och därför får hon kännedom, i sina 
domstolar, om brott mot den naturliga lagen samt mot den uppenbarade [påvens 
kanoniska rätt], och har rätt att få kännedom om nationer liksom om dess 
kränkningar av individer, av furstarna liksom av undersåterna, för det är den högsta 
lagen för båda. Staten   är, därför, endast en   lägre domstol  , skyldig att ta emot lagen 
från [påvens] Högsta domstolen, och kan få sina domar upphävda genom 
överklagande [precis som orden använder sin jesuitiska Georgetown University-
kontrollerade Högsta domstol över staterna i det amerikanska riket dag]. . . . Upphäv 
kyrkans överhöghet över den världsliga ordningen, och ni berövar staten den 
stadfästelsen; genom att hävda att den inte innehas från Gud [påven, som ”Gud” inte 
är någon hänvisning till Bibelns Gud], och är inte föremål för hans lag [påvens 
kanoniska rätt och tridentinska möte], ni ger staten helt enkelt en mänsklig grund, 
och har i den bara en mänsklig myndighet, som inte har någon   rätt att styra  , och som   
det är   oacceptabelt tyranni att tvinga mig att lyda  .” {7} [Kursivering tillagd] 

Orestes A. Brownson, 1849 
Jesuitisk världslig coadjutor 
Romersk-katolsk amerikansk journalist 
”Authority and Liberty” 
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”Kära [jesuitiska] bröder, våra vapen är av en helt annat hårdhetsgrad än caesarernas 
under alla tidsåldrar; och det kommer inte att bli svårt för oss att manövrera för att 
göra oss till herrar över alla de [europeiska] makter som redan försvagats så mycket 
[av napoleonkrigen]. Vi behöver inte frukta brist på soldater, låt oss bara inrikta oss 
på att rekrytera dem från alla nivåer och från alla nationer, och drilla dem till punktlig 
[jesuitisk militär] tjänst. Men låt oss, samtidigt, vara vaksamma, så att ingen [utanför 
orden] misstänker våra planer. Låt var och en [bedrägligt] övertygas, medan han 
viger sitt arbete, sitt guld, eller sin talang åt oss, att han använder dem i sitt eget 
intresse [inklusive högrankade frimurare som Cecil J. Rhodes, lord Alfred Milner,  
John D. Rockefeller, d.y., J. P. Morgan, Jacob Schiff, Henry Ford, IBM:s Thomas 
J. Watson, etc., som leder och finansierar ordens internationella socialist-
kommunistiska, världsregerings konspiration för en ny världsordning]. Oss 
tillkommer kunskapen om denna stora hemlighet: vad andra beträffar, låt dem höra 
oss tala i liknelser [som 33:e gradens frimurare J. Edgar Hoovers jesuitpåverkade 
Masters of Deceit (1958)], så att de som har ögon, inte kan se, och de som har öron, 
inte kan höra [d.v.s., aldrig förstå att jesuitorden kontroller alla kommunistiska 
länder, inklusive Sovjetunionen, trots sällskapets öppna kampanj mot ”gudlös judisk 
kommunism.”] 

Låt oss arbeta mer omsorgsfullt än alla som har åtagit sig att resa hierarkiska stora 
byggnader, och låt vårt arbete utföras på allvar [med kunskap om det fabianska 
socialistiska mottot, ”hamra tappert, och be vackert”]! Ni vet mycket väl att det vi 
syftar till är världsriket; men hur ska vi lyckas, om vi inte överallt har [illuminati-
kontrollerade, frimureriska] invigda som förstår vårt språk, som ännu måste förbli 
okänt för andra. 

Ni har säkert inte glömt vårt gamla Paraguay [där vi behärskade kommunismens tio 
programpunkter, fulländade Platons kommunistiska republik, förslavade 
hundratusentals infödda guaraniindianer som producerade en mängd råvaror 
(hudar, ull, talg, etc.) och gjorde miljarder i vinst åt jesuitiska kartell-kapitalister,  
medan de infödda var ständigt övervakade med hjälp av en hemlig polis  
(FBI/Gestapo/KGB) på ordens socialist-kommunistiska reduktioner som för  
närvarande fungerar som modell för röda Kina]. Det var bara ett mycket begränsat 
prov på   vårt system  , i ett litet hörn av världen  . Under dessa dagar, behöver vi en ny 
kod [33:e gradens frimurare och sataniske occultisten Karl Marxs Det 
kommunistiska manifestet, (1848)], vi som har åtagit oss att arbeta för en så mäktig 
förändring [i att tvinga på alla nationer socialist-kommunism genom den ekonomiska 
och politisk makt som utgår från ordens frimureriska kartell-kapitalister med säte i  
New York och London] – att få allt att böja sig under våra [socialist-kommunistiska] 
doktriners [påtvingas alla gymnasister under 
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deras två första år av obligatorisk ”pseudo-samhällsvetenskap”] oemotståndliga 
hammare [och skära], så att alla skall bli som sten, järn, guld och diamant, för den 
gigantiska byggnad som vi kommer att tvinga [via frimurarkontrollerade, anti-
reformationsbibliska, pro-kommunistiska, amerikanska Högsta domstolens beslut] in 
alla män i. . . . och låt påven – men en påve som vi själva utformat – bli dess evige 
abbot [jesuitisk fascism, som bara är medlet för upprättandet av universell socialist-
kommunism vilket framgår av resultatet av ordens andra världskrig].” {8} 

Aloysius Fortis, 1825 
20:e jesuitgeneralen, 1820-1829, 
   Talat i hemliga rådet 
The Jesuit Conspiracy: 
   The Secret Plan of the Order

”I dag är en tredjedel av världen [i själva verket hela världen] marxistisk. . . . 
Marxism [hemlig jesuitism] är en ny religion, och den ’använder’ även Skriften 
[liksom jesuitism]. Dess huvudsakliga arbete, Kapitalet av Marx, kallas 
’arbetarklassens bibel.’ Marx ansåg sig vara ’kommunismens påve.’ Kommunism 
’har ofelbarhetens stolthet [liksom den jesuiserade papalism som utfärdades vid det  
första vatikankonciliet 1870].’ Alla som motsätter sig den kommunistiska [religiösa] 
’tron’ (detta uttryck används av Engels) blir bannlysta [enligt den jesuiserade 
papalismens tro]. . . . Marxism är en kyrka. . . . Satan är givetvis dess Gud [som 
jesuitism]. . . . Fastän han var jude, skrev han [Marx] en fördärvlig judefientlig bok 
kallad Om judefrågan [framkallade ordens artonhundratalets ”agitation i den 
judiska frågan”]. 1856 skrev han i [radikale röde republikanske Horace Greeleys] 
New York Tribune en artikel med titeln ’Det ryska lånet,’ där vi läser: 

’Vi vet att bakom varje tyrann står en jude, som en jesuit står bakom varje påve. Som 
jesuiternas armé dödar alla fria tankar (så att de förtrycktas önskemål kan få möjlig 
framgång), skulle nyttan med av kapitalister framkallade krig upphöra, om det inte 
vore för judarna som stjäl mänsklighetens skatter. Det är inte konstigt att Jesus för 
1856 år sedan jagade ockrarna ur Jerusalems tempel. De var likadana som samtidens 
ockrare, som står bakom tyranner och tyrannier. De flesta av dem är judar. Det 
faktum att judarna har blivit så starka att de utgör en fara för livet på jorden leder oss 
[Marx och hans jesuitiska herrar] till att avslöja deras organisationen, [och] deras 
syfte, så att dess stank kan väcka arbetarna i världen till att bekämpa och eliminera en 
sådan cancer.’ ” {9} [Kursivering tillagd] 

Richard Wurmbrand, 1986 
Rumänsk protestantisk pastor 
Marx and Satan 
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”Det var en märklig tillfälllighet i samband med ’förklaringen’ om påvlig ofelbarhet 
med inledandet av det gångna kriget [det fransk-preussiska kriget 1870-71], som 
har resulterat i en sådan katastrof för Frankrike. Den 18 juli 1870, mitt i en scen som 
beräknats av den påvliga kurian att vara av speciell och betydande prakt, . . . inleddes 
kriget, som hade förklarats tre dagar före av Frankrike mot [protestantiska] Preussen 
i mars av de franska styrkorna. Var detta en oavsiktlig tillfällighet, eller var det 
beräknat? Det finns all anledning att tro, att kriget, som inleddes samma dag som den 
påvliga fulländningen, hade planerats i syfte att använda Frankrikes svärd i ett nytt 
korståg, där ultramontant [fascistiskt, högerorienterat jesuitiskt] inflytande [vilket  
inflytande senare förde Adolf Hitler till makten genom riddare av Malta Franz von 
Papen och monsignore Ludwig Kaass ultramontana centerparti] skulle få en enorm 
expansion, och tvinga folk att anta det gynnade kätteriet av påvlig ofelbarhet som nu 
trugades på trolösa biskopar i ett ultimatum från Vatikanen [av vilket skäl över 2 600 
anti-ultramontana, anti-nazistiska präster mördades i Bayerns koncentrationsläger  
Dachau under ordens av jesuitutbildade och -rådgivne påve Pius XII:s skapade 
nazistiska korståg], med allt dess oskiljaktiga tyranni. 

Detta krig . . . förväntades uppnå mycket olika resultat. Dagen för dess påbörjande 
valdes för att uppväcka tanken att försynen hade ingripit till förmån för den nya 
dogmen. Jesuiterna avsåg, på detta sätt, att svara på och tysta sina motståndare, att 
distrahera människors tankar från en kritisk behandling av deras arbete, och att 
betvinga den tyska trons ädla frihet. ’Quirinus’ skrev från Rom, i december 1869, 
med dessa märkliga ord, som korrekt framhöll programmet för dessa konstanta 
ränksmidare, medlemmarna i Jesu sällskap: 

’Deras orden är nu verkligen, och i dess bredaste mening, urim och thummim 
och domsbröstsmycket för översteprästen – påven – som endast då kan utfärda 
ett orakelsvar när han har hört sitt domsbröstsmycke, jesuitorden. Bara en sak 
saknades fortfarande för frälsningen i en än en gång återlöst och pånyttfödd 
värld: jesuiterna måste återigen bli biktfäder till monarker som återinsatts till 
den absoluta makten. . . . ’ 

Frankrikes svärd var det redskap som skulle öppna vägen för absolutism i   kyrka   och   
i   stat   i hela världen  . Jesuiterna skulle alltså ’bli biktfäder till monarker som 
återinsatts till den absoluta makten,’ och inta samma förhållande till dem som 
[jesuitiske biktfader] La Chaise gjorde till [jesuitiske kung] Ludvig XIV i hans 
åldersomsslöhet. Den papistiska kyrkans nuvarande överhuvud är nöjt med att vara 
en marionett till denna makt – listig, hemlig, aktiv, bestående – en makt bakom den 
påvliga tronen som skrämmer dess innehavare. 
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Berusade av sin framgång, utan hänsyn till deras ordens tidigare bakslag, och helt 
okänsliga för de krav som uppmanade till deras utvisning i juli och september förra 
året från Rom, och också i stort sett från Tyskland [1872, som lutheranerna furst  
Bismarck och kejsar Vilhelm I hade vetskap om att orden underblåst det fransk-
preussiska kriget fast beslutna att krossa protestantiska Preussen], genom antagandet 
av den sjätte resolutionen i programmet i den gamla katolska kongressen, som hölls i 
München i oktober [av vilken anledning jesuiterna skulle använda allierade 
bombplan för att förstöra över femtio procent av romersk-katolska München], följer 
de i fotspåren på de mest ambitiösa och samvetslösa av sina tidigare överhuvuden 
[som det antikristna Jesu sällskap aldrig förändras]. Att komma till toppen, inte 
bara av den andliga makten, utan av den politiska och världsliga myndigheten, 
genom andliga anspråk – detta är, och har alltid varit målet de haft för ögonen. 
För att uppnå detta syfte, koncentrerar de alla sina krafter och använder alla medel 
som lovar att säkerställa någon grad av framgång och ytterligare inflytande för deras 
sällskap. 

De ingrep mot fransmännens kejsare [Napoleon III] genom hans kejsarinna 
[Eugenie] som var fäst vid dem och lydde deras förslag, och visade sig vara deras 
anhängare vid varje risk, med det välkända utropet: ’Bättre preussarna i Paris än 
italienarna i Rom.’ Och vi finner faktiskt genom att hänvisa till en notering som 
gjorts av professor Friedrich i hans dagbok, daterad den 2 maj 1870, . . . att han talar 
om att en tydlig förståelse har nåtts, mellan det jesuitiska partiet och Tuilleries [den 
kungliga bostaden i Paris som först innehades 1564 av ordens mörderska som 
utförde Bartolomeimassakern, Katarina av Medici, och senare brändes till marken 
1871], på grund av ett fransk-preussiskt krig. Professorn konstaterar att det var 
välkänt i Berlin att en sådan förståelse fanns. Han tillägger: 

’Det var ingen hemlighet, utan ett ökänt faktum, att kejsarinnan Eugenie stod helt 
under jesuiternas inflytande [som Hitler och FDR gjorde], och i ständig kontakt med 
Rom [som Hitler och FDR gjorde], och att hon var ivrig att driva på kriget [som 
murarna Hitler och FDR gjorde], som hon upprepade gånger talade om som ’ma 
guerre [mitt krig],’ eftersom hon ansåg att det var ett slags korståg [som Hitler och 
FDR gjorde]. Kejsarinnan och hennes prästerliga rådgivare företrädde partiet, som då 
dominerande i Vatikanen [som Hitler gjorde öppet och som FDR gjorde i hemlighet]. 
Och jesuiterna hoppades att främja, genom krig, den [socialist-fascistiska] politik de 
hade invigt genom det ekumeniska rådet [1870] och den Syllabus [över irrläror] 
som föregick det [1864]. Agenten som användes för att föra förhandlingarna mellan 
kejsarinnan (som, efter att kejsaren avrest till armén, antog den högsta makten som 
regent) och ledarna för den påvliga politiken, var hennes majestäts biktfader [jesuit 
monsignore de Falloux]. [Hitlers agent som bedrev
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förhandlingar med Vatikanen var ockulte jesuit, monsignore Ludwig Kaas. FDR:s 
agent var jesuitiske coadjutor ärkebiskop Francis Spellman, makten bakom 
Kennedymordet.] Deltagandet av andra biktfäder från hovet, såsom de i Wien [vars 
efterföljande jesuitiska biktfäder senare skulle se över Hitlers ”wienska 
lärlingsutbildning” i förberedelserna för hans maktövertagande väglett av ”ex-
jesuitiske” påve Pius XI:s jesuitutbildade och -vägledde bayerska påvliga sändebud,  
ärkebiskop Eugenio Pacelli] och på andra håll, i denna affär, togs också med i 
beräkningen. Även Italien skulle, trodde man, på så sätt föras över till saken, och om 
inte [de tyska] segrarna vid Wissemburg, Woerth, och Spicheren hade lyckats i så 
snabb följd, skulle kanske de beräkningar som gjordes i   Vatikanen   och   Tuilleries   för   
få till stånd en koalition av de katolska makterna mot Tyskland [i avsikt att upprepa 
den svarte påvens trettioåriga krig] inte ha visat sig felaktiga. [Genom den 
uppståndne, Guds sons försyn, vägrade de romersk-katolska kungarna Viktor 
Emanuel II av Italien och kung Ludvig II av Bayern att ansluta sig till ordens 
koalition mot protestantiska Preussen; Viktor dog senare av feber, fick 
”giftbägaren,” och Ludvig blev senare i hemlighet skjuten två gånger i ryggen, fick  
”blykulan.”] 

Alla invändningar mot påvligt tyranni måste kvävas; alla anspråk på andlig frihet för 
romersk-katolikernas del måste kuvas som otro, som i deras ögon var jämbördig med 
själva den ohyggliga protestantismen. I Monde [20 juli 1870], två dagar efter det 
fransk-tyska krigets utbrott, publicerades en artikel där författaren förklarade att 
’kriget inte bara är avsett att bestämma en av de två makternas överlägsenhet, utan 
kommer att ha ett mycket stort inflytande på katolicismens utsikter. [Napoleon III:s] 
Frankrikes seger är   nödvändig  , för att hindra framgången för   protestantismen   och 
den otrogna [jesuitstödda, frimurarledda] tyska [rationalistiska] filosofi [som båda 
fördömts av jesuitskrivna Syllabus över irrläror] som företräds av Preussen.’ . . . 

Den tyska nationen skulle därför tvingas underkasta sig allt påvligt, avsäga sig all 
själslig manlighet och åsiktlig frihet, genom svärdets makt [senare förverkligat 
genom Pacellis Barlowpalats’ führer, Adolf Hitler]. Fransmännens kejsare, kyrkans 
[tidigare] äldste son – inte längre betraktad som legitim, eftersom hans makt att tjäna 
påvedömet hade avtagit – tänktes då vara i besittning av tillräcklig kraft för att uppnå 
detta önskade mål. Men även de mest skarpsinniga luras ibland [eller snarare,  
hindras genom försynen av ingen annan än Herren Jesus Kristus, som räddade 
avfälliga protestantiska Preussen från hennes förintelse fram till slutet av andra 
världskriget]; och tur är det för människosläktet, att dessa subtila planer mot frihet 
har förvandlats till besvikelse för dess upphovsmän [jesuiterna]. . . . 
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Jesuiterna, med karakteristisk egoism, ser med likgiltighet på motgångarna för sina 
redskap, som har begått det oförlåtliga brottet att underlåta att uppfylla sitt ledande 
mål – ordens överhöghet. Konstitutionella regeringsformer finns överallt, mer eller 
mindre, bekämpade av jesuiterna [framför allt, här i Förenta staternas 
konstitutionella republik som framgår av PATRIOTLAGARNA I och II]. Demokratin 
som förälder till despotismen, och despotismen själv, får ensam sin ständiga trohetsed 
[varför båda jesuit/CFR/CIA-kontrollerade politiska partier alltid hänvisar till  
Förenta staterna som en ”demokrati”] . . . 

För det stora hemliga sällskapet, betyder Frankrikes fall [eller senare, Tysklands] och 
miljoner ödelagda hem ingenting. Män och regeringar, enligt dess uppfattning, är 
bara markerna som man spelar med. Sorger, tårar och blod, bryr det sig om, endast i 
den mån dessa gynnar eller motarbetar dess eget system. . . . Med oförändrat 
temperament och mål, ser det fram emot en fruktansvärd hämnd för deras senaste 
nederlag [som bevisas av] . . . ett oförgänglig hat mot dem som har schackat dem, 
[vilket medgivande leder till slutsatsen att de som planerade och lanserade det  
fransk-preussiska kriget 1870-71 – Loyolas söner – är de hjärnor som bar ansvaret  
för att ha utlöst det andra trettioåriga kriget (1914-1945) och det kalla kriget (1945-
1989) i nationerna under 1900-talet!] . . . Staten, i Tyskland och på andra håll, har 
misslyckats med att nå en uppgörelse med ultramontanismen [Tysklands 
ultramontana centerparti, under ledning av riddare av Malta Franz von Papen och 
ockulte jesuit monsignore Ludwig Kaas, som senare gjorde det möjligt för Hitlers 
Nazistparti att ta den absoluta makten, och med hjälp av Himmlers SS som i  
hemlighet samarbetade med den sovjetiska NKVD, tog Hitler och Stalin en 
fruktansvärd hämnd på den lutherske preussare vars far hade schackat orden,  
besegrat fransmännen 1871 och utvisat Jesu sällskap från det tyska riket 1872].” {10} 

[Kursivering tillagd] 

Icke namngiven författare, 1872 
Engelsk publikation
A Glimpse of the Great Secret Society 

”Staten kan straffa kätteri som ett ont i sig och som ett brott mot kyrkan, och kyrkan 
kan begära hjälp av staten i att undertrycka kätteri, om dess inblandning anses 
nödvändig med tanke på samhället. Principen (om samvetsfrihet) är en som inte är 
och aldrig har varit och aldrig kommer att godkännas av Kristi kyrka.” {11} 

Jesuit Edmund J. O’Reilly, 1892 
Professor vid Maynooths kollegium, Irland 
The Secret History of the Oxford Movement 
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Käre sanningssökare, vi nu skall inleda en mycket vilseledande och gåtfull era av 
historien för den studerande vars ögon inte är inriktade på jesuitordens rörelser. Vi skall 
först klargöra förhållandet mellan kommunismens politiska doktrin och det internationella 
frimureriets hemliga sällskap. 

Med kunskap om våra tidigare kapitel, vet vi att socialist-kommunismen fulländades 
av jesuiterna på deras kommersiella ”reduktioner” eller ”kommuner” från 1609 till 1767. 
Reduktionerna hade ett lager eller centralbank och de förslavade indianerna bidrog, ”var och 
en efter förmåga,” och fick, ”var och en efter behov.” ”Fader” George Rapps amerikanska 
socialistiska ”harmoniska samhälle” på artonhundratalet reglerades på samma tyranniska, 
absolutistiska jesuitiska sätt. 

Vi vet också av våra tidigare kapitel att tempelherrarnas gamla militära orden – 
avskaffad med ett bulla av påve Clemens V 1312 – återupplivades 1717 i England under 
namnet ”frimureri.” Dess uttalade syfte var att återinsätta den pro-jesuitiska stuartska 
dynastin på tronen i England. Denna ockulta, luciferiska frimureriska religion, grundad på 
det antika Babylons hedniska, falliska, könsdyrkande mysterier, var avsedd att skapa ett 
universellt religiöst och politiskt rike. Dess läror skulle vara i enlighet med tridentinska 
mötet och dess politiska dagordning underordnad jesuitgeneralen. 

Därför blir vi inte överraskade av att upptäcka att jesuitorden – den moderna 
kommunismens skapare och upprätthållare – har skrivit den skotska ritens frimureris alla 
riter. I ett brev skrivet av högstående frimurare Charles Sotheran riktat till New Yorks 
pressklubb, daterat den 11 januari 1877, läser vi: 

”Det är också märkligt att notera att de flesta av de organisationer som använder 
dessa, såsom den antika och accepterade skotska riten, avignonska riten, [Edward 
Aleister Crowleys] tempelorden, Fesslors rit, ’kejsarna i öst och västs stora råd av 
suveräna furstars frimurare,’ etc., etc., nästan alla är barn av   Ignatius Loyolas   söner  . 
Baron Hundt, Chevalier Ramsey, Tschoudy, Zinnendorf, och många andra, som 
grundade graderna i dessa riter, arbetade i enlighet med instruktioner från   jesuiternas   
general. Boet där dessa höga grader kläcktes, och ingen frimurerisk rit är fri från 
dess ondskefulla påverkan mer eller mindre, var det   jesuitiska kollegiet i Clermont i   
Paris.” {12} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, vilket perfekt verktyg frimureri har visat sig vara i att verkställa 
återföreningen mellan protestantism och jesuitisk papalism! Även de högst konservativa 
protestantiska oraniemännen (medlemmar av Nordirlands öppet anti-katolska, edsvurna 
oranieordens storloge grundad 1795 under jesuitkontrollerade kung George III:s 
regeringstid) har penetrerats av ordens frimureri genom sådana män som Gerry Budden, 
tidigare stormästare för oranieordens storloge i Kanada.) 
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Exempel på att jesuiterna författande de högre graderna, återfunna i Light on Free 
Masonry skriven av David Bernard, en modig och ärlig baptist-kalvinist och predikare av 
evangeliet under artonhundratalet, är dessa: 

1. Den rit som heter ”det heliga och tre gånger lysande KORSETS ORDEN” (se 
jämförelsen på sista sidan i kapitel fjorton) använder dessa ord: 

”. . . vi har bekräftat upptagandet av den frimureriske tempelherren i nämnda 
riddarordens råd, . . . och i förhoppning och förtröstan om att han alltid kommer att 
förringa sig så i fråga om att uppföra sig mot   I.H.S.:s   härlighet, den högst helige och   
allsmäktige GUD [den svarte påven], och mot hans MÄRKES [  I.H.S.  ] ära,   
rekommenderar vi . . .” {13} [Kursivering tillagd] 

Invigningen fortsätter med frågor från överordnade och svar från den invigde som 
omedvetet lärs att visa lydnad till en överordnad som är direkt eller indirekt underställd 
ordensgeneralen. Vi ser med förundran: 

”. . . ’vad blir din plikt i det fallet?’ . . . 
’Att erhålla befallningar av mina överordnade i orden, och visa lydnad till dessa’ . . . 
’Med vilken rätt gör du anspråk på denna tjänst?’ . . . 
’Med ett teckens rätt och ett teckens märke’ . . . 
Därefter åstadkommer han sitt märke i sin vänstra hand, och frågar, med pekfingret 
på sin högra på bokstaven S, på korset [jesuitiskt krucifix], 
’Vad är det där?’ . . . 
’Lisha.’ . . . (han) sätter fingret på bokstaven H, och frågar, 
’Vad är det här?’ 
’Sha.’ . . . (han) sätter sedan fingret på bokstaven I, och frågar, 
’Vad är det här?’ 
’Baal’. 
’Vad är då ditt märke?’ 
’Baal, Sha-Lisha (*herre över de tre) [I.H.S.] Jag är herren [vilket ytterligare 
bevisar att frimureriets gud är samma gud som jesuitordens som han visar sin vilja  
genom jesuitgeneralen].’ ” {14} [Kursivering tillagd] 
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[Den invigde avlägger sedan sin jesuitiska ed:] 

”Till allt detta, och varje del av detta, förbinder och förpliktigar jag nu . . . högtidligt . 
. . liksom tidigare, genom märkets ära och makt, som genom en . . . hemsk ed . . . min 
själ . . . Jag blir den tyste och stumme undersåten . . . i den berömda orden . . . och för 
en överträdelse av tystnaden . . . att jag skall dö förrädarens beryktade död . . . att 
bära vittnesbörd, även i döden, om det heliga och lysande korsets märkes makt inför 
I.H.S., vår tre gånger lysande rådgivare [den svarte påven]. . . .” [Kan det vara så att  
”vilddjurets märke” kommer att bli I.H.S.?] {15} [Kursivering tillagd] 

2. I ett diplom med titeln ”Treenighetens antika råd, genom deras efterföljare i 
USA” läser vi: 

”Till varje riddare med endast en klass av det heliga och tre gånger lysande 
KORSETS ORDEN: . . . vi har bekräftat upptagandet av den frimureriske 
tempelherren i nämnda riddarordens råd, . . . och i förhoppning och förtröstan om att 
han alltid kommer att förringa sig så i fråga om att uppföra sig mot I.H.S.:s härlighet, 
den högst helige och allsmäktige Gud [den svarte påven], och mot hans märkes ära, 
rekommenderar vi och överlämnar honom till förtroendet från alla över hela världen . 
. .” {16} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, I.H.S., avbildat på omslaget till Vatikanska Lönnmördare: 
”Sårad hemma hos mina vänner”, är jesuiternas generals sigill skapat av Ignatius Loyola 
själv! Ian Paisley, Irlands främste predikant och störste parlamentariske statsman som 
senare användes av den uppståndne, Guds son för att konvertera Avro Manhattan till den 
bibeltroende protestantiska tron, förklarar: 

”När den ursprungliga gruppen i kryptan i Notre-Dame de Montmarte reste sig upp 
från sina knän, pekade Ignatius på bokstäverna på altaret – I.H.S. ’Dessa,’ sa han 
’står för ”Jesus Hominum Salvator” (Jesus Mänsklighetens Frälsare), och de skall 
hädanefter vara mottot för vår institution.’ I.H.S.   är jesuiternas utformning  . Dessa 
bokstäver står inte för vad Ignatius bekräftade. De är i själva verket den hedniska 
mystiska symbolen för den egyptiska treenigheten   Isis, Horus, Seb   – modern, barnet   
och fadern till gudarna. Ingen ärlig person skulle kunna tänka sig att denna dubbla 
betydelse är oavsiktlig. I.H.S. ger [utåt] sken av en hyllning till kristendomen; men 
de är [i hemlighet] i själva verket ett ämne för djävulsdyrkan. Bockfoten är på dem.” 
{17} [Kursivering tillagd] 

Följaktligen är frimureriets ”allsmäktige gud,” ”den tre gånger lysande rådgivaren,” 
som alla shriner frimurare i slutändan är skyldiga sin tysta och stumma lydnad, samme gud 
som Jesu sällskap har – den svarte påven – som han tjänar sin herre Satan, bedrägligt 
kallad Lucifer! Hans tjänare bär hans märke – I.H.S. 
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Jesuiterna som hade återupplivat frimureri genom vilket de skapade kommunism 
kunde aldrig öppet identifieras med endera system. De attackerar djärvt dessa system med 
sitt språkrör, den påvlige caesaren, eller accepterar dem helt enkelt. Men de gör allt för att 
dölja de fakta som bevisar att Jesu sällskap fick liv i dessa djävulska system och 
kontrollerar dem båda. På ytan förefaller jesuiterna att drabbas av kommunistiska 
revolutioner men efter att situationen lugnat ned sig gynnas de alltid! Ett exempel på detta 
är 1848 års andra franska revolution. Jesuiterna, till absolutismens försvar, hävdade att de 
drabbats av denna revolution. Vi läser i ett brev skrivet av en jesuitprovinsial till kungen av 
Neapel 1854: 

”Majestät, att vi båda tycker och tror, och vidhåller att absolut monarki är den bästa 
av regeringar, framgår av de skador vi led under 1848. Vi var offer för liberalism, 
eftersom alla liberaler också var och är väl övertygade om, att jesuiterna är anhängare 
av absolut monarki [nu ersatt med militärdiktaturen].” {18} 

Men i Frankrike, pekar alla fakta på insikten om att jesuiterna i slutändan gynnades 
av revolutionen. Frimurare Ludvig XVIII var ett jesuitiskt verktyg som regerade Frankrike 
från 1814 till 1824. Hans romersk-katolske bror Karl X – en annan av ordens högrankade 
frimurare – regerade sedan under jesuitisk tillsyn från 1824 tills han abdikerade 1830, vilket 
avslutade Bourbondynastin. Men sedan dök en fiende till sällskapet och Metternichs 
Heliga allians upp på scenen. Han var Ludvig Filip, utropad till ”fransmännens kung.” Han 
var känd som ”borgarkungen” och hans regering präglades av måttfullhet och ordning. 
Hans politik, som Henrik IV:s, gynnade folket medan tanken på absolut monarki var ett 
minne blott. 1831 utvisade han Satans jesuitorden från Frankrike och vägrade att skicka 
franska trupper för att skydda påven under den italienska revolutionen . . . Så orden använde 
österrikarna. Och vad var svaret från jesuiterna till denne liberale kung? De hatade honom 
och gjorde Heliga alliansens makter fientligt inställda mot honom. En av jesuiternas agenter 
försökte mörda honom med en pistol, men misslyckades, och sårade bara kungen. Slutligen, 
underblåste orden 1848 års revolution, under ledning av dess frimurare som skrek sina 
gamla frimureriska slagord för ”frihet, jämlikhet och broderskap!” Borgarkungen 
abdikerade, hans tron brändes offentligt och han förvisades från Frankrike. Fyra år senare, 
befann sig fransmännen under jesuiternas Napoleon III:s absolutism tillsammans med den 
ständiga plågan av utländska krig! 

Det var samma historia i Italien – att tilldela tillfälliga friheter som gav vika för 
tyranni. Som de ersatte borgarkungens liberala monarki med en republik, installerade 
jesuiterna Louis Napoleon som Frankrikes president. Han var nevö till denne ordens stora 
verktyg och frimurare, Napoleon Bonaparte. Louis Napoleons första handling var att  
återföra påven till Rom, och därigenom krossa den år 1848 etablerade italienska republiken, 
med det republikanska Frankrikes trupper! Året var 1849. Under tjugoett år skulle den 
franska armén vara garnisonerad i Rom, och förhindra italienska patrioter från att
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uppnå nationell suveränitet till skam för det tysta protestantiska brittiska riket styrt av 
jesuitgeneralen! Dessa var endast två av de många förbluffande fördelar kompaniet fått som 
ett resultat av den europeiska revolutionen 1848. 

(Käre sanningssökare, 1870 skulle saker och ting förändras. Det fransk-preussiska kriget 
skulle bryta ut vilket hade till följd att franska trupper drog sig tillbaka från Rom. Viktor 
Emanuel II skulle inta den ”eviga staden” och bli kung av Italien, som han grep den 
världsliga makten från påve Pius IX. Påven skulle förklara sig själv vara ”fånge” och låsa 
in sig i Vatikanen under resten av sitt pontifikat, sedan han tidigare hade fördömt den 
moderna världen 1864 via sin encyklika Quanta Cura med dess Syllabus över irrläror. 

Som ett resultat, skulle påven berövas sin världsliga makt (rätten att styra 
regeringarna i alla länder) under nästan sextio år. Men romersk-katolska Italien skulle få  
betala dyrt för detta under första världskriget och andra världskriget, det andra trettioåriga 
kriget. En av de många fördelarna för jesuiterna under det andra trettioåriga kriget skulle 
vara återupprättandet av påvens världsliga makt 1929. Deras ”ödesman” som 
undertecknade Lateranfördraget och skapade den suveräna Vatikanstaten skulle vara den 
fascistiske, absolutistiske, militäre diktatorn Benito Mussolini, vars vän och finansiär var en 
ökänd tjuv, en fascistkollega, en flykting undan det amerikanska rättssystemet och senare, 
en medlem av New Yorks maffiakommission – Vito Genovese. Mussolinis biktfader var 
sekreteraren i Jesu kompani, jesuit Pietro Tacchi-Venturi. (Vilken depraverad samling av 
usla brottslingar!) 

1849, medan påven hade blivit förvisad från Rom, hade den italienska republikens 
minister Sterbini avskaffat inkvisitionsdomstolen och befriat dess fångar. Folkmassorna 
skrek ”Död åt påven! Länge leve republiken!” En grupp män inspekterade sedan 
inkvisitionens underjordiska fängelser. Två av fängelsehålorna beskrivs på följande sätt: 

”I en av dessa fängelsehålor fanns det en stentrappa, som ledde till en ännu djupare 
fängelsehåla. Den var avsedd att ta emot dessa olyckliga som blivit dömda till att 
muras in för att dö. De skelett som hittades här angav sättet för deras barbariska 
avrättning. De släppte ned dessa olyckliga med deras händer och fötter bundna; de 
begravde dem upp till bröstet i torr kalk, blandad med lercement, och lämnade dem 
där, under det att de stängde gallret ovanför. Dessa skeletts positioner visade den 
fruktansvärda kamp de måste ha genomgått innan de fann döden. . . . 
Tortyrkammaren återstod att se; den fanns i en av de lägsta och mest dolda 
fängelsehålorna . . . I närheten av denna källare hade guvernören i republiken låtit en 
gammal vägg rivas ned, på grund av arbete som skulle utföras, men Gud ville att de 
skulle börja med rivningen av en mycket senare vägg, som gjorts med kalk och lera, 
färgad så att den skulle förefalla gammal. Sedan väggen brutits ned, hittades en annan 
källare, men i stället för flaskor, hittade de i den 
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två ugnar, som gjorts som bikupor, och i dessa ugnar fanns fortfarande förkalkade 
mänskliga ben. Du kan inte tro den skräck som en sådan upptäckt orsakade romarna; 
var och en trodde att tortyr med brand hade avskaffades. Men det heliga ämbetet 
avviker aldrig från sina egna lagar, och när det inte längre kan bränna ut i fria luften, 
eftersom röken skulle ses, bränner det dem i ugnar. Vi kom ut ur denna så 
fruktansvärda plats, för att aldrig återvända dit igen.” {19} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, liknar tortyrredskapen och ugnarna som brände de dömdas kroppar 
en senare händelse i modern historia? Ja! För det var jesuiterna med kontroll över Hitler, 
och hans homosexuella tredje rike förvillande detaljerat i Lively och Abrams ”The Pink 
Swastika (1997), som begick tortyr (kallad ”medicinska experiment”) och brände de dömda 
judarnas kroppar – i ugnar i Auschwitz! Eftersom det har blivit impopulärt för jesuiternas 
heliga ämbete att krossa hela folk i inkvisitionens namn, gör de det i demokratins namn,  
nazismens, kommunismens, fascismens, arbetarsionismens eller någon annan form av 
socialistisk absolutism. I Amerika de gör det i det Amerikanska läkarsällskapets 
(mördarsällskapets) namn med deras inkvisitorer, Livsmedels- och 
läkemedelsmyndigheten).

1852 störtade Louis Napoleon den franska republiken med en statskupp som han 
utropade sig till Napoleon III, kejsare av det andra riket. Från den dagen, tills nederlaget 
mot tyskarna i det fransk-preussiska kriget 1870-71, var han diktator i Frankrike och det 
usla verktyget för jesuiterna om vilken vi 1854 läser: 

”Vi har kommit fram till en stor kris . . . Napoleon bestiger tronen i Frankrike. Den 
politik som hans store farbror bedrev den sista tiden utför han, och ansluter sig till 
påvedömets sak. Kyrkan i Rom, i Frankrike, är på uppgång med extraordinära 
befogenheter. Napoleon antar titeln ”Beskyddare av de heliga platserna [Jerusalem].” 
. . . Napoleon kan inte hålla en mönstring utan en militär mässa, han kan inte sända ut 
en flotta utan att anbefalla den åt jungfrun, vars bild han andäktigt installerar i 
flaggskeppet. Napoleon, vilka hans privata åsikter än må vara, är en förkämpe för 
påvedömet, och de påvliga myndigheterna [och den jesuitiska kurian] är högljudda i 
sitt beröm.” {20} 

Nu inställer sig frågan: ”Vem gynnades av 1848 års revolution?” Borgarkungen, 
Ludvig Filip, störtades och påven straffades för sin liberalism, som han fördrevs ur Rom av 
italienska patrioter under ledning av frimurare lojala mot ”I.H.S.” Louis Napoleons franska 
armé återsatte sedan Pius IX vid makten och Louis i sin tur blev en absolut monark, 
Napoleon III. Och därmed, var Napoleon III en hängiven tjänare åt jesuiterna. Ja, precis 
som första franska revolutionen och riket, gynnades jesuiterna i hög grad av andra franska 
revolutionen och riket. De vände förtryckta folks berättigade klagomål till revolutioner som 
bedrevs för deras egen del – precis som 1960-talets svarta amerikanska 
medborgarrättsrörelse leddes 
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av Henry R. Luces och hans herres, Francis kardinal Spellmans ”pojkar”! Två av dessa 
”pojkar” var de socialist-kommunistiske och fackligt integrationssträvande A. Philip 
Randolph, ”den svarte arbetaren” och Michael (alias ”Martin Luther”) King, d.y. 

Vi måste nu dra oss bakåt och blicka ut över skogen efter att ha granskat alla träd. 
Jesuiterna återupprättade och kontrollerade högrankat frimureri. De grundade socialist-
kommunism. Redan 1815 hade de fått kontroll över England och påvedömet. De hade 
skapat Heliga alliansen för att krossa folkstyren. Orden var den stora anstiftaren av båda 
franska revolutionerna och den absoluta härskaren av båda franska rikena, som den störtade 
alla kungar som vågade stå emot dess ”fader generals” makt. 

Men på 1840-talet hade tiderna förändrats. Den gamla absolutismen var på väg ut. 
Altaret och tronen var hatade. Så frågan jesuiterna måste ha ställt sig var, ”Hur kan vi  
behålla absolutism och få den att se ut som ett folkligt styre?” Svaret var att införa 
absolutistisk socialist-kommunism, genom frimureri, i Europa. Men orden kunde aldrig 
formellt godkänna den; den måste verka vara dess fiende, som sällskapet senare skulle verka 
vara fiende till sin ”Sovjetunionen.” 

Därför skyllde jesuiterna den absolutistiska socialist-kommunismens ursprung på två 
fiender – en ytlig, den andra mycket påtaglig. Deras låtsades fiende var det internationella 
frimureriet, deras bödlar under franska revolutionen (1789-1793). Deras verkliga fiende 
var den judiska rasen, eftersom enbart den har lovats landet Israel för alltid under den 
jordiska regeringstiden under hennes Messias, som skall döma alla nationer med 
”järnspira” sittande på ”Davids tron.” Den judiska rasen och dess judiske Messias är 
rivaler till den icke-judiska jesuitorden och dess ”ofelbare” icke-judiske påvlige caesar, om 
världsstyret från Salomos slutliga återuppbyggda tempel i Jerusalem – för alltid! 

Alltså, infördes ”proletariatets diktatur (absolutism)” i Europa under 1848. Boken var 
Det kommunistiska manifestet. Dess upphovsman var ett medvetet verktyg för jesuitorden, 
en som dyrkade Satan, och en högstående judisk frimurare, Karl Marx. Som ett resultat av 
Marx gemenhet, skulle den judiska rasen få betala dyrt för detta under jesuiternas tredje 
rike, som syndabock för kommunismens ondska, samtidigt som de vidare gjorde det möjligt 
för Loyolas kompani att undkomma den historiska dagens ljus. 

Kompaniets stora plan, som den franska 1848 års revolution endast var en del av, 
uppgavs tydligt av en modig italiensk bibeltroende 1852. Luigi Desanctis, som under 
många år var präst i Rom, professor i teologi och officiell censor vid inkvisitionen, drevs i 
exil vid sin konvertering till Kristus, och blev en reformert pastor i Genève. Medan han 
ännu var katolik hade han haft en intervju med sekreteraren till jesuitordens franske ”fader 
assistent” (en av jesuitgeneralens mäktigaste administratörer över provinsialerna i en 
assistans). I hans extremt svårttillgängliga mästerverk, Popery, Puseyism, and Jesuitism, 
som ingår här tillsammans med Secret Instructions of the Jesuits på en CD, avslöjade han 
kompaniets strävan efter en värld som styrs av dess general: 
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”Vad eftersträvar då jesuiterna? Enligt dem, söker de bara Guds större ära; men om ni 
granskar fakta, kommer ni att finna att de   endast eftersträvar allmänt herravälde  . 
De har gjort sig oumbärliga för påven, som utan dem inte skulle kunna existera, 
eftersom katolicismen identifierar sig med dem. De har gjort sig oumbärliga för 
härskarna och håller revolutioner i sina händer; och på detta sätt, antingen under ett 
eller annat namn, är det de som styr världen.” {21} [Kursivering tillagd] 

Och de vill styra världen, inte från Rom utan från Jerusalem, från Salomos 
återuppbyggda tempel med en egenhändigt vald ”ofelbar” påve, som har blivit dödligt 
sårad men sedan uppstått från de döda och blivit besatt av Djävulen själv. Satans yttersta 
”slutliga lösning på den judiska frågan,” som skall utföras av denne åttonde och siste 
romerske caesar – den uppståndne påven som omtalas i Uppenbarelseboken, kapitel sjutton, 
verserna tio och elva – kommer att bli 

”. . . en tid av nöd för Jakob . . .” 
– Jeremia 30:7 

Under det att han uppreser sig till att bli ”Antikrist,” kommer han att krossa Vatikanstaten 
med dess påvedöme, hierarki och rike. Och då, käre sanningssökare, från Jerusalem inom 
Salomos återuppbyggda tempel, kommer ”laglöshetens människa” att börja en blodtörstig 
och fanatisk förföljelse av ”de svekfulla judarna,” så som prästerna i Rom omnämnde dem i 
sina ”böner” före Andra vatikankonciliet. I ett sista galet försök att förinta dem alla, 
kommer detta människo-djävulska vilddjur att desperat försöka ”utplåna och 
utrota dem från hela jordens yta” i lydnad till Satans jesuited! Vid slutet av hans allmänna 
regeringstid på fyrtiotvå månader, som världens arméer väller in i Israels Megiddodal – 
Armageddon – medan de våldtar och mördar invånarna i Jerusalem, kommer den ödmjuke 
nasaréen att visa sig igen. Men den här gången kommer han att vara den store hämnaren, 
som kommer på ”en vit häst,” klädd i ”en mantel som hade doppats i blod,” ur vars mun 
”ett skarpt svärd” kommer för att ”krossa kungar på sin vredes dag.” Som är ”en tillflykt  
för sitt folk, ett skydd för Israels barn,” som han trampar ”Guds, den allsmäktiges, stränga 
vredes vinpress . . . ensam,” kommer han att vara den rytande och rasande ”konungarnas 
konung och herrarnas herre . . . som . . . bor i ett ljus dit ingen kan komma,” 

Lejonet av Juda stam! 

På den dagen kommer kung David profetens ord att uppfyllas: 

”Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.” 
– Psaltaren 118:22 
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Girig jesuitmission i Schweiz, 1844 # 150 
I dess försök att störta det protestantiska Schweiz konstitution, utvisades orden 1847. 
Kompaniet iscensatte kontinentala omvälvningar på det europeiska fastlandet 1848 – 
för vilka jesuiterna hävdade att de var offer – som befäste mer makt i deras händer. 
Lägg märke till det illuminerade frimureriets allseende öga ovan! 

Jesuitgeneral Roothaan; varg i fårakläder, Frankrike, 1848 # 151 
Kompaniet förledde Europas monarker till dess kommunistiska revolution av 1848, 
störtade den franska republiken och skapade kejsar Napoleon III. 
http://eapi.admu.edu.ph/jesuitca/adversaries/index.html
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Charles ”Louis Napoleon” Bonaparte, 1808-1873 # 152 
Brorson till Napoleon I 

President för Frankrikes andra republik, 1848-1852 
Napoleon III ”den lille” 

Kejsare av Frankrikes andra rike, 1852-1870 
Louis Napoleon, en högrankad frimurare som sin farbror, kom till makten 1848 som 
en följd av ordens utvisning från Frankrike 1831 som förfäktades av den store Ludvig 
Filip, ”borgarkungen” (1830-1848), sedan kompaniet misslyckats med ett tidigare 
mordförsök på kungen från långt håll. Med en kriminell statskupp 1852, blev Louis 
Napoleon kejsare Napoleon III, rådgiven av monsignore de Fallouxs bror (en betrodd 
tredje part), den mäktigaste jesuiten i Frankrike. Han tjänade jesuitgeneralens 
intressen helt genom att krossa den italienska revolutionen och återställa påve Pius 
IX:s världsliga makt 1849. I lydnad till sina jesuitiska herrar när det gällde att göra 
riket till ”kyrkans svärd,” vann han Krimkriget 1853-56, ingrep i Vietnam och började 
det fransk-preussiska kriget 1870-71. Efter det att han kapitulerat med sina arméer 
inför protestantiska furst Bismarck vid Sedan dog han två år senare i exil, utskämd 
och nedbruten, medan han skyddades av jesuiternas engelska drottning Viktoria, vars 
premiärministrar vägrade att tillämpa 1829 års emancipationslag, som hade 
FÖRVISAT Jesu sällskap från Storbritannien och Irland ännu en gång. 
Diplomacy, Henry Kissinger, (New York: Simon & Schuster, 1994) s. 103. 
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Fransk anti-jesuitisk affisch, 1850-talet # 153 
Det militära Jesu kompani framställs av Honoré Daumier som en kackelacksvärm av 
svartrockade, arroganta jesuiter betecknade av sina långa, bombastiska hattar. 
Ordens utvisning från Frankrike 1880 och igen 1901 skulle leda till den avsiktliga 
förintelsen av miljontals ”liberala” fransmän under påvens andra trettioåriga krig 
(1914-1945) styrt av franska jesuitiska coadjutorer (inklusive kaplanen i den franska 
motståndsrörelsen, jesuit Michael Riquet) som, under andra världskriget, förrådde 
franska motståndsrörelsens hjälte Jean Moulin i händerna på jesuitiske coadjutor 
SS/SD-kapten Klaus Barbie, ”Slaktaren från Lyon.” 
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995). 

Jesuiterna – 1848-1852



538                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

Franska ”liberaler” Michelet, Quinet och Renan, 1838 # 154 
Jules Michelet, Edgar Quinet och Ernest Renan, beryktade franska romersk-katolska 
”liberala” historiker, filosofer och författare, hade dragit sina litterära svärd mot den 
högerinriktade jesuitiska absolutism som hotade den fina regeringstiden under Ludvig 
Filip, den svarte påvens bestämde fiende. Michelet, professor i historia vid Collège de 
France skrev, med stöd av sin vän Quinet, en anklagande historia mot jesuiterna, och 
hans föreläsningar som uppdagade ordens dubbelspel bevistades entusiastiskt. Men 
orden framkallade den andra franska revolutionen 1848 och störtade borgarkungen; 
1852 installerade den Napoleon III genom en statskupp. Bonaparte avskedade sedan 
Michelet från hans professur för den senares fortsatta angrepp på kejsarens jesuitiska 
herrar. Vid sin död 1874, begravdes Michelet på Paris stora kyrkogård som uppkallats 
efter en jesuit – ”Père La Chaise!” 
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995). 
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Frimurare Karl Heinrich Marx, 1818-1883 # 155 
Karl Marx, ”den moderna kommunismens fader” var själv en ockultist och högrankad 
judisk frimurare, med nära anknytning till Roms Giuseppe Mazzini (1805-1872) – den 
mäktigaste shrinern på kontinenten och grundare av maffian – och Albert Pike (1809-
1891), den mäktigaste shrinern i fjortonde ändringens Amerika och ledare för första 
Ku Klux Klan. Han undervisades privat av jesuiterna i den stora läsesalen på brittiska 
museet samtidigt som han skrev Det kommunistiska manifestet som bygger på de tio 
maximer eller ”programpunkter” som orden hade fulländat på sina paraguayanska 
reduktioner (1609-1767) och dess Maryland-reduktioner (1650-1838). Hans skrifter 
(inklusive Om judefrågan för att främja kompaniets europeiska ”agitation i 
judefrågan,” där Marx påstår att, ”bakom varje tyrann står en jude, liksom en jesuit 
står bakom varje påve,” och uppmanade ”världens arbetare att bekämpa och 
eliminera en sådan cancer”) finansierades av samhällets rika, vita icke-judiska kartell-
kapitalister, som till exempel John D. Rockefeller, d.y., och J. P. Morgan, även 33:e 
gradens frimurare som till sina doktriners och handlingars väsen, i själva verket var 
den återupplivade gamla korsfarande påvliga Tempelherreorden. Förd till 
internationell berömmelse 1870 via ordens Pariskommun valdes Marx, en etnisk jude, 
för denna uppgift, som orden avsåg att skylla all sin absolutistiska kommunistiska 
inkvisitions brutala och våldsamma ondska på den 
semitiska/hebreiska/israelitiska/judiska rasen. Detta jesuitiska geniala mästerstycke 
uppfylldes av den svarte påvens tredje rike med dess invasion av Ryssland under 
”Operation Barbarossa,” följd av ordens SS’ ”utrotning” av ”otrogna” europeiska och 
ryska judar med hjälp av Stalin, Churchill och FDR i enlighet med det bigotta och 
förbannande tridentinska mötet. 
Marx and Satan, Richard Wurmbrand, (Westchester, Illinois: Crossway Books, 1986) s. 41. 
Karl Marx: A Life, Francis Wheen, (New York: W. W. Norton & Co., 1999). 
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Frimurare påve Johannes Paulus II kysser Koranen, 2000 # 156 
Påven närmar sig slutet av sin audiens hos en av sina frimureriska muslimska bröder, 
patriark Raphael i Irak. De islamiska ledarna lyder under jesuitgeneralen i syfte att 
rasera Jerusalems klippmoské i avsikt att bygga det tredje hebreiska templet åt den 
påvlige syndens man. 

Frimureriske amerikanske Nation of Islams ledare, Louis Farrakhan, 
Talar med frimureriske president Bashar Assad av Syrien, 2002 # 157 

Anti-vite, anti-judiske, anti-kristne och hatiskt rasistiske agitator Louis Farrakhan 
tillsammans med olika muslimska ledare i Mellanöstern är högrankade frimurare och 
lyder under sin judehatande, vite frimureriske herre i Rom, den påvlige caesaren. 
Tillsammans strävar de efter att krossa de historiskt sett vita anglosaxiska 
protestantiska nationer som fötts ur HERRENS protestantiska reformation. 
www.deceptioninthechurch.com/popekiss.html
www.finalcall.com/peacemission/syria07-03-2002a.htm

Jesuiterna – 1848-1852

http://www.finalcall.com/peacemission/syria07-03-2002a.htm
http://www.deceptioninthechurch.com/popekiss.html


Kapitel 24                                                                                                               541

Islamiske frimurare Muammar al-Qaddafi, president för Libyen, 2002 # 158 
Liksom Saddam Hussein i Irak och Osama bin Laden – den saudiske prins som 
ansvarar för den svarte påvens internationella terroristnätverk al-Qaida – är Qaddafi 
en skapelse av ordens Centrala underrättelsetjänst, vars lydige diktator har försett 
den jesuitbefallna IRA med vapen under hela 70-talet och 80-talet. 1988 förorsakade 
CIA Pan Ams flyg 103 att störta över Lockerbie, Skottland varvid åtta medlemmar av 
USA:s underrättelsesamfund dödades, inklusive fyra CIA-officerare under ledning av 
Matthew Gannon. På samma sätt som bin Ladin bar skulden för förstörelsen av World 
Trade Center, så bar också Qaddafi skulden för att Pan Am 103 störtade. Under 
rättegången mot två av Qaddafis högsta underrättelseofficerare, visade det sig att 
Libyens diktator var medlem i ett hemligt, högrankat frimureriskt muslimskt 
broderskap med förgreningar över hela Mellanöstern. Detta var ett mycket oroande 
avslöjande, eftersom det aldrig skulle bli känt att den svarte påvens ”osynliga rike” har 
fullständig kontroll över alla islamiska nationer samtidigt som det leder den 
frimureriska, anti-torahiska, arbetarsionistiska regeringen i Israel – på bekostnad av 
den uppståndne, Guds sons älskade hebreiska/judiska folk som skall ärva de till 
Abraham givna löftena. På ovanstående bild har vi den store frimureriske islamiske 
agitatorn själv, I ROM, klädd i svart och efter att ha träffat (eller i färd med att träffa) 
sin vite herre, Johannes Paulus II – makten bakom USA:s nuvarande korståg mot 
ordens CIA/saudifinansierade islamiska ”terrorism.”
Newsweek, “The Former Face of Evil,” Lally Weymouth, 20 januari, 2003, ss. 36-38. 
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Kapitel 25 

Jesuiterna   – 1815-1860   

Jesuiternas stora konspiration 
   med sin onda ”Heliga allians” av europeiska despoter mot 
      Amerikas förenta staters kalvinska federala republik 

”Det räcker med att säga, att namnet jesuit bara var synonymt med all ambition, 
listighet, och svekfullhet, falskhet och talang, som det mänskliga sinnet kunde 
föreställa sig . . . Låt hovet i Rom bära ansvaret för deras djärvhet! För deras tjänst 
kan ett sådant gängs hängivenhet verkligen behövas – men hur farlig är inte 
beslutsamheten att använda den!” {1} 

Anthony Gavin, 1700 
Spansk ex-präst 
Flydde till England 
The Great Red Dragon 

”Om turken ock på Cypern vi får se
så är det vårt så länge vi kan le.” {2} 

Edward de Vere, 1590 
17:e greven av Oxford 
   Alias ”William Shakespeare” 
Othello, akt I, scen III 

Enligt våra tidigare kapitel vet vi att jesuiterna är motreformationen. Deras 
tridentinska möte och jesuited bevisar att de syftar till att krossa den protestantiska 
reformationen. Eftersom de tretton amerikanska kolonierna var helt protestantiska och den 
genom konstitutionen inrättade federala republiken var en protestantisk form av begränsad 
regering, bekräftar resonemang, logik, sunt förnuft och kunskap om historien det faktum att 
jesuiterna hade en hemlig plan för att krossa vår nation. USA:s oavhängighetsförklaring 
utformades efter Mecklenbergs oavhängighetsförklaring 1775 som lagts fram av 
presbyterianska kalvinister i North Carolina; en planritning för USA:s konstitution hade 
utarbetats av Pelatiah Webster; dess konstitution och konstitutionstillägg hade författats 
av James Madison, och dess regering hade upprättats med George Washingtons svärd och 
statsmannaskap – alla vita protestanter och baptist-kalvinister! Fastän jesuiterna lyckades 
använda sin frimurare, John Adams, för att underblåsa revolutionen, skapa det onda ”stora 
sigillet” och ge skydd åt sällskapet, HATADE de Washingtons seger över Cornwallis, och 
omintetgjorde deras plan att underordna nationen under George III. 
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Denna plan förbättrades avsevärt genom den ”Heliga alliansen” av europeiska 
regenter 1815. Det hemliga fördraget i Verona, Italien, främjade sammansvärjningen, som 
i sin tur motverkades av 1823 års Monroedoktrin. Men den slutliga detaljen var 
jesuitgeneralens hemliga plan i Chieri, Italien, 1825. Därför kan vi med säkerhet säga att 
jesuiterna, med furst Metternichs ”Heliga allians,” konspirerade för att störta det 
framgångsrika exemplet på folklig protestantisk frihet och föremålet för hela världens 
avund – Förenta staternas federala republik. (Under många år, vägrade vår protestantiska 
republik att erkänna Vatikanstatens suveränitet samt påvens världsliga makt. Efter 1867, 
som ett resultat av den jesuitiska delaktigheten i mordet på Lincoln, skickade den 
amerikanska regeringen aldrig öppet en ambassadör till Vatikanen tills 33:e gradens 
frimurare FDR, utan medgivande från kongressen, skickade riddare av Malta/CFR Myron 
C. Taylor under andra världskriget, Roms rådgivare åt OSS under ledning av en annan 
irländsk romersk katolik, riddare av Malta ”Wild Bill” Donovan.) 

Våra grundare kände till de jesuitiska intriger som riktades mot de amerikanska 
förenta staternas nya protestantiska republik. 1816 skrev John Adams, som hade blivit känd 
som presidenten som ”efterapade en kung,” till Thomas Jefferson: 

”Skall vi inte ha regelbundna svärmar av dem här, i så många förklädnader som 
bara en zigenarkung kan anlägga, klädda som konstnärer, förläggare, författare 
[personer som uppträder i radio och TV,] och läroverkslärare? Om det någonsin 
funnits en samling män som förtjänat evig fördömelse på jorden och i helvetet 
är det detta Loyolas sällskap . . . vi tvingas av vårt system . . . att erbjuda dem 
asyl [som Adams skyddade orden].” {3} [Kursivering tillagd] 

Många skribenter varnade för denna jesuiternas stora konspiration. Samuel Morse, 
morsetelegrafins fader, var en av dem. Förordet till hans stora arbete, Foreign Conspiracy 
Against the Liberties of the United States, skrivet 1835 lyder:

”Författaren åtar sig att visa – att en konspiration mot friheterna i denna republik nu 
är fullt verksam, under ledning av den sluge [riddaren av Malta] furst Metternich i 
Österrike, som i vetskap om att det är omöjligt att utplåna detta besvärande exempel 
på en stor och fri nation med vapenmakt, försöker förverkliga sitt mål med hjälp av 
en armé av jesuiter. Den samling med fakta och argument som bevisar förekomsten 
av en sådan konspiration, kommer att förvåna varje människa som öppnar boken med 
samma klentrogenhet som vi gjorde.” {4} [Kursivering tillagd] 

Om jesuiterna, skrev Morse: 

”Och vilka är dessa agenter? De är till största delen, jesuiter, en kyrklig orden 
berömd över världen för list, dubbelspel, och total avsaknad av moraliska 
principer; en orden så kunnig i alla 
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vilseledande konster att den även i katolska länder, i själva Italien, blev 
outhärdlig, och folket krävde dess förbud.” {5} [Kursivering tillagd] 

Morse, för att varna protestantiska Amerika för den stora jesuitiska konspirationen mot vår 
fria och populära regeringsform, beskrev jesuitorden vidare: 

”Låt oss granska detta österrikiska sällskaps förfaringssätt, [S:t Leopolds stiftelse,  
vars leopoldiner var nutidens columbusriddare] för det arbetar hårt runt omkring oss, 
ja, här i landet, från ena änden till den andra, vid våra själva dörrar, i denna stad 
[Boston]. Genom  karaktären och styrkan i ett sådant maskineri, kommer vi säkert 
redan att kunna se viss effekt. Med säte i Wien, under direkt ledning och kontroll av 
Metternich, den välkände store allmänne ledaren för diplomatin i Europa, gör det sig 
redan känt över republiken. Dess sändebud är här. Och vilka är dessa sändebud? De 
är   jesuiter  . Detta sällskap av män blev, efter att ha utövat sitt tyranni i uppåt 
tvåhundra år, i längden så fruktansvärda för världen, genom hotet att helt 
underminera all social ordning, att även påven [Clemens XIV], vars hängivna 
undersåtar de är, och måste vara, genom löftet till sitt sällskap, var tvungen att 
upplösa dem. De hade inte varit förbjudna mer än femtio år, innan papismens och 
despotismens avtagande inflytande krävde deras användbara arbeten, för att motstå 
den demokratiska frihetens ljus, och påven (Pius VII) återupprättade, samtidigt med 
bildandet av Heliga alliansen, jesuiternas orden i all dess makt. På grund av sitt löfte 
om ’obetingad underkastelse under den suveräne påven,’ har de lämpligt nog kallats 
påvens livvakt . . . Och måste amerikanerna få veta vad jesuiterna är? Om någon är 
okunnig, låt dem informera sig om deras historia utan dröjsmål, det finns ingen tid att 
förlora: deras arbete finns framför er i vardagliga handlingar: De är ett   hemligt   
sällskap, en slags   frimurarerisk orden  , med ytterligare tillagda egenskaper som   
upprörande hat, och tusen gånger mer farliga. De är inte bara präster, eller bekännare 
av en religiös tro; de är handlare, och advokater, och redaktörer, och män inom 
samtliga yrkeskategorier, förutan något yttre märke (i det här landet) genom vilket de 
kan kännas igen; de är i farten i hela ert samhälle [genom att fungera som världsliga 
coadjutorer mest uppenbart i politiken och media]. De kan anta varje karaktär, som 
ljusets änglar, eller mörkrets tjänare för att förverkliga sitt stora mål, den tjänst som 
de sänts på, oavsett vad denna tjänst kan vara. De är alla utbildade män, beredda och 
svurna att börja när som helst, och i alla riktningar, och för varje tjänst, som beordras 
av generalen för deras orden, inte bundna till någon familj, samhälle eller land, med 
de vanliga band som binder män; och   sålda på livstid   till den romerske påvens sak  .” 
{6} [Kursivering tillagd] 
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Och vilken militär taktik skulle jesuiterna använda i sin konspiration för att störta 
USA:s protestantiska konstitution, för att uppföra ett absolut tyranni i dess ställe? 

”Jesuiterna är inga idioter. De skulle inte väcka våra slumrande rädslor, genom att 
kasta sina monarkistiska avsikter direkt i ansiktet på oss . . . utom i den mån det dolde 
deras avsikter. . . . Låt varje verklig demokrat gardera sig mot den allmänna jesuitiska 
tyranniska listen, . . . den grundar sig på den välkända principen om att 
”ytterligheterna möts.” . . . När i despotiska regeringar folkligt missnöje, till följd av 
människornas tyranners oacceptabla förtryck, har visat sig genom folkliga resningar, i 
sådan grad att tronen hotas, och människorna som verkade vara villiga att knuffa ned 
sina befälhavare från deras hästar, och sannolikt kommer att sitta upp och ta tyglarna 
själva, då pressas folket, nu ohanterliga genom motstånd, till det yttersta. De 
okunnigas och ondas känslor eggas till upprördhet av folkets föregivna vänner [som 
de amerikanska svarta kommunistiska, revolutionära upploppen under 1968]. Anarki 
följer, och sedan förenas massan av människor, som alltid älskar ordning och lugn, på 
en gång till stöd för den starka väpnade makten för skydd; och despotism, kanske i en 
annan, men förut avtalad form, återgår till sitt järnstyre. . . . Titta på Frankrike under 
hennes senaste republikanska revolutionen [1848] och under hennes nuvarande 
återfall i despotism [jesuitrådgivne Napoleon III – 1852]. 

[Författaren gör sedan denna tyranniska list – den stora jesuitiska maximen för 
världsdominans under fascist-socialist-kommunistiska diktatorer – kristallklar.] 

Han som skulle hindra dig från sitta upp på hans häst har två sätt att stävja 
dina avsikter. Om han finner ansträngningarna att stiga upp vara för starka för 
hans motstånd, behöver han bara lägga till lite mer impulskapacitet till dem, 
och så knuffar han över dig på andra sidan. I båda fallen befinner du dig på 
marken [vilket perfekt beskriver Europas omvälvning 1848].” {7} [Kursivering 
tillagd] 

En personlig vän till professor Morse trodde på hans varning för den stora jesuitiska 
konspirationen. Han var president Abraham Lincoln. Vi läser: 

”Protestanterna i både norr och söder skulle säkert gå samman för att utrota prästerna 
och jesuiterna, . . . om de förstod hur prästerna, nunnorna och munkarna, som 
dagligen landar på våra kuster, under förevändning av att predika sin religion . . . inte 
är annat än [politiska] emissarier åt påven, åt Napoleon [III], och andra despoter i 
Europa, för att undergräva våra institutioner, fjärma vårt folks hjärtan från vår 
författning och våra lagar, krossa våra skolor, och förbereda ett styre av anarki här 
som de har gjort i Irland, i Mexiko, i Spanien, och var det än finns personer som vill 
vara fria.” {8} 
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Dessutom, berättade hertigen av Richmond, som varit guvernör i Kanada 1815-1816, för 
Horatio Gates, en framstående köpman i Montreal [huvudstaden i jesuitiska Quebec], om 
samma stora jesuitiska konspiration mot USA. Vi läser: 

” ’Kyrkan i Rom har en avsikt med det landet, och den kommer, med tiden, att 
bli den etablerade religionen, och kommer att understödja i krossandet av den 
republiken. Jag har samtalat med många av härskarna och furstarna i Europa, och de 
har enhälligt uttryckt dessa åsikter i förhållande till regeringen i USA, och deras 
beslutsamhet att omstörta den!’ ” {9} [Kursivering tillagd] 

Och hur skulle jesuiterna och Heliga alliansen fullgöra denna uppgift samtidigt som 
de använde ”den allmänna jesuitiska tyranniska listen”? Genom att föra in tusentals lätt 
agiterade romersk-katolska invandrare, särskilt från Irland. Vi läser berättelsen av vår hjälte, 
Charles Chiniquy, när han blev inbjuden till ett möte med prästerna i Buffalo 1852. 
Prästerna, som skickats av biskoparna i USA, förklarade: 

”Vi är fast beslutna att ta kontroll över Förenta staterna och styra dem; men vi kan 
inte göra det utan att agera i hemlighet och med största klokhet. Om våra planer blir 
kända, kommer de säkert att omintetgöras. . . . Tyst och tålmodigt, måste vi 
sammanhopa våra romersk-katoliker i Förenta staternas storstäder, med kunskap om 
att rösten från en fattig gesäll, fast han kan vara klädd i trasor, väger lika mycket i 
maktens vågskål som miljonären Astors, och att om vi har två röster mot hans ena, så 
kommer han att bli lika maktlös som ett ostron. Låt oss därefter multiplicera våra 
röster; låt oss sammakalla våra fattiga men trogna irländska katoliker från världens 
alla hörn, och samla dem i själva hjärtana av dessa stolta citadeller som 
nordstatsborna är så snabba att bygga under namn som Washington, New York, 
Boston, Chicago, Buffalo, Albany, Troy, Cincinnati, etc. Under skuggan av [de 
norra] storstäderna, anser sig amerikanerna vara en jättelikt och obetvingligt släkte. 
De ser på det fattiga irländska folket med största förakt, som bara duger till att gräva 
deras kanaler, sopa deras gator och arbeta i deras kök. Låt ingen väcka dessa sovande 
lejon, i dag. Låt oss be Gud att de måtte sova och drömma sina söta drömmar, under 
några år till. Så sorgligt deras uppvaknande kommer att bli, då vi med vår majoritet 
av röster, kommer att driva bort dem för alltid, från varje position av ära, makt och 
vinst! Vad kommer dessa hycklande och gudlösa söner och döttrar till de fanatiska 
invandrande fäderna att säga, när inte en enda domare, inte en enda lärare, inte en 
enda polis, kommer att väljas om han inte är en hängiven irländsk katolik? Vad 
kommer dessa så kallade jättar att tycka om sin makalösa klokhet och förmåga, när 
inte en enda senator eller ledamot i kongressen kommer att väljas, om han inte 
underordnar sig vår helige fader påven! Vilken sorglig gestalt de protestantiska 
nordstatsborna kommer att utgöra när vi kommer att inte bara välja 
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presidenten, utan fylla och befalla över arméerna, bemanna flottorna och inneha 
nycklarna till statskassan [Riksbanken]? . . . Då, ja! Då kommer vi att styra Förenta 
staterna, och lägga dem vid fötterna på Jesu Kristi ställföreträdare, så att han kan få 
ett slut på deras gudlösa utbildningssystem, och ogudaktiga lagar om samvetsfrihet 
som är en skymf mot Gud och människa!” {10} [Kursivering tillagd] 

Chiniquy svarar sedan genom att kommentera biskoparnas planer: 

”Utifrån detta har de katolska prästerna, med högst beundransvärd förmåga och 
framgång, samlat sina irländska legioner i Förenta staternas storstäder, och det 
amerikanska folket måste faktiskt vara mycket blinda, om de inte inser att om de inte 
gör någonting för att förhindra det, är den dag mycket nära när jesuiterna kommer att 
styra deras land, från det magnifika Vita huset i Washington [ockuperat av ordens 
George W. Bush] till det anspråkslösaste civila och militära departementet i denna 
stora republik.” {11} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, från 1963 skulle de rika irländska katolikerna bli de verkliga politiska 
påtryckarna i fjortonde ändringens Amerika. Industrimannen J. Peter Grace, d.y., skulle 
leda kardinalens politiska och ekonomiska elit – malteserriddarna; Joseph P . Kennedy – 
vän till miljardären riddare av Malta Aristoteles Onassis – skulle få enorm makt inom 
affärer och nöjen, och Francis kardinal Spellman skulle bli den störste och mäktigaste 
ärkebiskopen i amerikansk historia. I dag, har Edward kardinal Egan ersatt Spellman; 
William J. Flynn ersatte J. Peter Grace; CFR/trilateralist William J. McDonough som var 
chef för Riksbanken i New York ersattes senare med CFR-medlemsbroder, riddare av Malta 
Peter G. Peterson; och CFR-medlem Joseph A. O’Hare med Leo J. O’Donovan är två av 
rikets mäktigaste bekännande jesuiter av fjärde löftet – som de varit tidigare rektorer för 
Fordhams respektive Georgetowns universit. Ja, det stämmer, de verkliga makthavarna i 
Amerika är onda, vita icke-judiska, irländska romersk-katoliker som lyder minsta vink från 
Jesu kompani – den svarte påvens milis!) 

Jesuiterna skulle föra en sådan irländsk romersk-katolsk familj till Boston. Dess 
patriark skulle bli en baron inom handeln med alkohol och en av grundarna av jesuitteatern i 
det oheliga Hollywood. Genom att bli en av landets mest inflytelserika malteserriddare, 
skulle han fortsätta med att bli vår ambassadör till England efter att ha understött Pius XI i 
att göra FDR och Hitler till diktatorer över historiskt sett vita protestantiska nationer bara 
för att ställa dem mot varandra under ett brodermördande, fyra års krig. En av hans söner 
skulle bli president för USA till glädje för ordern. Men sonen skulle vända sig mot sina 
jesuitiska herrar genom att göra motstånd mot påvens världsliga makt. Den sonen var John 
F. Kennedy. Och han, utan barmhärtighet, skulle bli sårad hemma hos sina vänner, av den 
man som hade förrättat hans bror Teds bröllop, 

Francis kardinal Spellman. 
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Irländska katolska Kennedys vid påve Pius XII:s kröning, 1939 # 159 

Riddare av Malta Joe Kennedy med sin herre, påve Pius XII, 1950-talet # 160 
Joseph P. Kennedy: A Life and Times, David E. Koskoff, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1974). 
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Sionistiske/CFR New York-guvernör Herbert Lehman; lord Halifax; politiker 
Newbold Morris; Joe Kennedy och hans chef, kardinal Spellman, 1940-talet # 161 

Edward och Joan Kennedy vigs av sin herre, 
Francis kardinal Spellman, 1958 # 162 

Joseph P. Kennedy: A Life and Times, David E. Koskoff, (1974). 
The American Pope, John Cooney, (1984). 
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Kapitel 26 

Jesuiterna   – 1861-1865; 1928   

Det amerikanska inbördeskriget; ”yankee”-jakobiner krossar kalvinska Virginia 
Mordet på generallöjtnant Thomas J. ”Stonewall” Jackson 
Mordet på Mexikos störste hjälte, frimureriske president Benito Juárez 
Mordet på Mexikos president Álvaro Obregón 

”Vill ni framkalla problem, för att provocera fram revolution, för att åstadkomma 
totalt fördärv ert ditt land? Kalla in jesuiterna . . . och bygg magnifika högskolor åt 
dessa hetlevrade religiösa svärmare [Georgetown University, Fordham University,  
Boston College, San Francisco University, Loyola University of Chicago, Marquette  
University, etc.]; lid under dessa fräcka präster som, i sin diktatoriska och dogmatiska 
ton, beslutar om statsfrågor [genom deras utrikesministrar, Cordell Hull, Henry 
Kissinger, Alexander M. Haig, d.y., frimurare Colin L. Powell, Condoleezza Rice,  
etc., som alla tillhör ordens Utrikespolitiska råd].” {1} [Kursivering tillagd] 

Präst Antoine Arnauld, 1641 
Fransk katolsk jansenist 
Moral Theology of the Jesuits

”Min herre, jag kan röra vid en klocka på min högra sida, och beordra gripandet av 
en medborgare i Ohio, jag kan röra vid en klocka igen, och beordra fängslandet av en 
medborgare i New York, och ingen makt på jorden, förutom presidenten [som hade 
upphävt den konstitutionellt garanterade skyddslagen mot godtycklig häktning] kan 
släppa dem. Kan drottningen av England göra så mycket?” {2} 

William H. Seward, 1863 
Lincolns utrikesminister 
   Till lord Lyon i England 

”Detta krig skulle aldrig ha varit möjligt utan det lömska inflytandet från jesuiterna 
[på båda sidor, federala och konfedererade]. Det är på grund av papism som vi nu ser 
vår mark färgad röd av blodet från hennes ädlaste söner [dödande ”kättare” i  
enlighet med ordens tridentinska möte].” {3} 

Abraham Lincoln, 1865 
16:e president för USA 
(Lincolns privata brev, 
   brända av hans son Robert, 
      upprepade av Charles Chiniquy) 
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”. . . de ursprungliga och konspirerande orsakerna till alla våra framtida problem 
finns i den långa, aktiva och ihållande fientligheten från nordstaternas abolitionister 
[som använde ”den allmänna jesuitiska tyranniska listen”], både i och utanför 
kongressen, mot sydstaternas slaveri, tills den slutliga triumfen för deras sak i valet 
av president Lincoln. . . . och i tron att slaveri var en dödssynd, blev de snart 
offentliga talare, trots föreskrifterna av en inspirerad apostel [aposteln Paulus, rörd 
av den helige ande, som skrev Kolosserbrevet 3:22 till 4:1]. . . . Aldrig har en 
organisation planerats och letts med större skicklighet och förutseende för ett 
eventuellt förverkligande av målet . . . under överinseende av brittiska emissarier 
[och deras monarker kontrollerade av jesuiterna sedan 1800].” {4} 

James Buchanan, 1865 
15:e president för USA 
Mr. Buchanan’s Administration
   On the Eve of the Rebellion 

”Slaveriet, oavsett vilka dess plågor än var, värjde den romerska invandringen från 
Europa, och riktade den norrut, så att, av 16 000 000 utlänningar [många av dem 
irländska romerska katoliker] som har kommit till landet, inte mer än 600 000 hade 
bosatt sig i sydstaterna [som ordens romersk-katolska befolkning i USA:s nordliga 
städer i allmänhet hatar svarta].” {5} 

Justin D. Fulton, 1888 
Amerikansk teolog och historiker 
Washington In the Lap of Rome 

”Det har, i alla tidsåldrar, egentligen bara funnits två partier inom politiken. Ett, som 
inte trodde på människorna, men ville ha en stark regering för att kontrollera eller 
styra dem [jesuitisk katolicism]. Det andra, som trodde på människorna, var för att 
behålla makten i deras händer för att kontrollera eller styra regeringen [kalvinsk 
protestantism]. Det förra är det monarkistiska eller starka statsskickets 
[federalistiska] parti. Dess medlemmar kallades konservativa [under ledning av 
Alexander Hamilton] i 1776 års revolution. Det senare är det Demokratiska partiet 
[under ledning av Thomas Jefferson]. Jag skall visa hur detta konservativa 
[federalistiska] parti alltid har försökt undergräva vår regering, eftersom den [vår 
begränsade, konstitutionella regering] bildades på den demokratiska principen. Jag 
skall slutligen visa att, efter att ha blivit besegrade i alla andra ansträngningar, detta 
konservativa eller monarkistiska parti antog namnet republikaner, och genom att 
dra fördel av en populär vanföreställning om negrer, använde den för att komma till 
makten [efter jesuiterna splittrade det demokratiska konventet i Charleston med sin 
bricka och frimurare, Stephen Douglas] och 
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förverkligade dess länge omhuldade syften. Jag skall visa att Abraham Lincoln var 
en direkt efterföljare till gamle John Adams och hans ökända främlings- och 
uppviglingslagar, med den enda skillnaden att herr Lincoln gick mycket längre, och 
agerade mycket värre än John Adams någonsin vågat göra. Jag skall visa att kriget 
inte fördes för att bevara unionen, eller för att bibehålla republikanska institutioner, 
utan i själva verket för att krossa båda, och att varje dollar som förbrukats, och varje 
liv som gått förlorat, har tagits av abolitionisterna under falska förespeglingar. Den 
här boken kommer att visa att det abolitionistiska eller så kallade Republikanska 
partiet helt enkelt har verkställt britternas fria neger-politik på denna kontinent, en 
favoritåtgärd för alla kungar och despoter i Europa [monarkerna i Heliga alliansen,  
som i hemlighet inkluderade drottning Viktoria]. För att nå detta syfte, var herr 
Lincoln tvungen att anta diktatorskapet, och störta regeringen som den bildades, 
vilket han gjorde genom att utfärda ett militärt påbud eller förordnande [exekutiv  
order] som ändrade landets grundläggande lag [som ytterligare bevisats av en 
ekonomiprofessor vid jesuiternas Loyola College i Baltimore, Thomas DiLorenzo,  
författare till The Real Lincoln, (2001), även om han falskeligen anklagar Lincoln för 
centralism, som Lincoln var emot ordens centraliserande fjortonde ändring]. . . . Det 
kommer också att stå klart att kriget har förändrat vår regerings hela karaktär och 
system [och] störtat staternas urgamla rättigheter . . . mot människornas . . . fria 
handling.” {6} [Kursivering tillagd] 

R. G. Horton, 1867 
Amerikansk historiker 
A Youth’s History of the Great
   Civil War in the United States
      From 1861 to 1865 

”En annan princip måste verkligen uttryckas i vår omorganiserades regeringsform. 
De män som formar lagstiftningen i detta land, när kriget är förbi, måste komma ihåg 
att vad vi vill ha är makt och styrka. Problemet kommer att vara att kombinera den 
republikanska regeringsformen med en monarkistisk regeringsmakt [som ”den 
jesuitiska republiken” i socialist-kommunistiska Paraguay] . . . Detta krig har redan 
visat det absurda i en regering med begränsad makt, och det har visat att varje 
regeringmakt borde och måste vara obegränsad [under sken av en ultra-”demokrati” 
som nu har urartat till en socialist-fascistisk militärdiktatur under president George 
W. Bush].” {7} [Kursivering tillagd] 

Herr Forney, 1863 
Radikal röd republikan 
The North American 
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”Min älskade syster, 

Ditt brev, måste jag säga, har orsakat en del förändringar i våra planer, som var att 
färdas genom New York, Niagara. Jag ber dig att undvika alla typer av ’instruktioner 
[d.v.s. hemliga instruktioner],’ eller något av det slaget från alla former av jesuiter, 
man eller kvinna.” {8} [Kursivering tillagd]

[Konfedererade generaler Johnson och McCausland invaderade Pennsylvania ett år efter  
Gettysburg på order av protestantiske general Jubal Early för att bromsa den mordbrand 
som utfördes av romersk-katolske jesuitiske världslige coadjutor general Philip Sheridan 
(som frigav Stonewall Jacksons frimureriske mördare), som han skoningslöst plundrade och 
brände den ”kätterska och liberala” protestantiska presbyterianska Shenandoah Valley i  
Virginia.] 

Bradley T. Johnson, 14 juli 1864 
Konfedererad general, 1:a regementet, MD
   Privat brev 

”Abraham Lincoln och andra hade motarbetat de norra abolitionisternas insatser för 
att befria slavarna. Men inför de otroliga uppoffringar som krävdes, avtog många 
nordstatares beslutsamhet att fullfölja det ursprungliga syftet att hålla nationen intakt. 
Även sansade nordstatare såg nu att slavarna bidrog enormt till upproret – skaffade 
livsmedel och foder, byggde förskansningar, producerade bomull som blockadbrytare 
bytte mot europeiska vapen, och mycket mer. Den 22 juli lade Lincoln fram en 
proklamation om frigörelse för sitt kansli. Den skulle lämna slaveriet intakt i 
gränsstaterna, Delaware, Maryland, Kentucky och Missouri, som inte hade brutit sig 
ur, men förklara att slaveriet upphörde den 1 januari 1863, i de konfedererade 
staterna. . . . Detta skulle garantera att nordstatsborna skulle fortsatta kampen och 
Storbritannien och Frankrike dra tillbaka erkännandet av konfederationen. . . . Han 
väntade på en framgångsrik nordstatlig strid för att tillkännage sitt revolutionerande 
drag. . . . Den 22 september utfärdade Abraham Lincoln proklamationen om 
frigörelse, giltig den 1 januari 1863. Den var revolutionär, en kungörelse från 
presidenten, som ignorerade förfarandet för ändringen av konstitutionen, strök 
konstitutionella bestämmelser till skydd för slaveriet, och förändrade kriget i ett slag 
från en konflikt för att bevara unionen till ett korståg för att befria slavarna . . . Detta 
hade varit arvet från Lees insisterande på att kämpa och förlora slaget vid Antietam 
[som Lee mycket väl visste att ordens viktigaste krigiske frimurare, general George 
McClellan, besatt hans hemliga stridsplan, order 191].” {9} 

Bevin Alexander, 2004 
Amerikansk militär historiker 
Lost Victories: The Military Genius
   of Stonewall Jackson
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”Jag har med stort intresse läst kongressutskottets betänkande, med 
rekommendationer om upphävande av lagen om post som skall transporteras på 
sabbaten, och jag hoppas att ni tycker detta är en plikt, liksom ett nöje, att ivra för 
dess upphävande. Jag förstår inte hur en nation som ståtar med en sådan lag, mot 
Guds heliga dag, kan räkna med att undkomma hans vrede. Straffet för nationella 
synder måste begränsas till den här världen, eftersom det inte finns några 
nationaliteter bortom graven. I femton år har jag vägrat att posta brev på söndag, eller 
att hämta dem från kontoret den dagen, utom då jag kom i fält . . . Jag har aldrig lidit 
varaktig förlust av att iaktta vad Gud ålagt, och jag är också övertygad om att lagen 
bör upphävas så snart som möjligt. . . . Gud har välsignat oss mycket och jag hoppas 
att han kommer att göra oss till det folk vars Gud är herren. Låt oss se till Gud för en 
illustration i vår historia på att   ’rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens   
vanära.’ . . . 

Jag vill verkligen se fred – välsignad fred. Och jag är övertygad om, att om Guds folk 
i hela vår konfederation kommer att uppriktigt och uthålligt förenas i att be om hans 
införande av fred, kan vi förvänta oss det. Låt vår regering erkänna   Bibelns Gud som   
sin Gud  , så kan vi snart förvänta oss att vara ett lycklig och oberoende folk  . Det 
tycks mig som ytterligheter skall kunna undvikas, och jag tycker också att de gamla 
Förenta staterna intog  en extrem ståndpunkt i de åtgärder som de vidtog för att 
förhindra föreningen av kyrka och stat. Vi kallar oss ett kristet folk, och jag tycker det 
verkar som vår regering kan vara av samma karaktär, utan att ansluta sig till en 
etablerad kyrka. Det tycks mig som det är grov otacksamhet att inte erkänna honom 
för hans gåva, som vår president, vår kongress, och vårt folk har tackat Gud för 
segrar, och bett honom om ytterligare sådana, och han har svarat på sådana böner, 
och givit oss en regering. Låt vår regeringsram visa att vi inte är otacksamma mot 
honom. . . . När vi intar våra måltider . . . finns det nåd. När jag tar en klunk vatten 
stannar jag alltid upp som jag smakar förfriskningen, och lyfter upp mitt hjärta till 
Gud i tacksamhet och bön för livets vatten [Herren Jesus Kristus]. När jag lägger 
ett brev i lådan på postkontoret, skickar jag en anhållan tillsammans med det, om att 
Gud välsignar dess uppdrag och personen som det har skickats till. När jag bryter 
förseglingen på en skrivelse jag just fått, stannar jag upp för att be till Gud att han 
skall förbereda mig på dess innehåll, och göra det till ett gott budskap. . . . Och likaså 
i alla andra vardagliga handlingar.” {10} [Kursivering tillagd] 

Thomas J. ”Stonewall” Jackson, 1862 
Presbyteriansk kalvinsk konfedererad general 
Life and Campaigns of Lieut. General
   Thomas J. Jackson
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Jesuiterna, med sin ”Heliga allians” av despoter, konspirerade för att störta den 
protestantiska republikanismen, särskilt dessa Förenta staternas federala regering. För vår 
regering hade fastställts på principerna i den engelska reformationsbibeln, den auktoriserade 
kung Jakobs version från 1611. De principerna införlivades i de protestantiska dokument 
som kallas oavhängighetsförklaringen, konstitutionen och konstitutionstilläggen. I 
enlighet med tridentinska mötet och jesuiteden, skulle därför denna ”kätterska nation” 
störtas som dess lydnad till Guds ord hade frambringat den största icke-judiska 
civilisationen i världshistorien. Om denna vita civilisation och bibelbaserade regering läser 
vi 1835: 

”Och vad skådar folken i Europa i detta land? De bevittnar ett lyckat 
experiment med en fri stat, ett folkligt styre; utan härskare av Guds nåde; utan 
några ärftliga privilegierade klasser; en regering som uppvisar god ordning och 
lydnad mot lagen, utan en beväpnad polis och hemliga domstolar; en skuldfri 
regering; ett flitigt folk, företagsamt, blomstrande i alla dess intressen; utan 
monopol; ett religiöst folk utan en statskyrka; moraliskt och ärligt utan skräck 
för biktstolen eller inkvisitionen; ett folk som inte skadas av den okontrollerade 
tryckfriheten och yttrandefriheten; ett folk som läser vad det vill, och tänker 
och tycker, och handlar själva; ett folk som har den mest obegränsade säkerhet 
för person och egendom; bland vilket inhemska konspirationer är okända; där 
de fattiga och de rika har lika rättvisa; ett sällskapligt och gästfritt folk, som 
använder alla sina krafter i ett system till offentlig och privat nytta utan annan 
kontroll än ömsesidigt överseende.” {11} [Kursivering tillagd] 

Denna mycket kultiverade och vetenskapligt avancerade vita, keltisk-anglosaxiska 
protestantiska och baptist-kalvinska civilisation, som bestod av vad Rom kallat ”envisa 
kättare” som tillämpade biblisk moral, måste störtas. Metoden var trefaldig. Först, som vi 
sett, måste Amerika invaderas av utländska inkräktare, irländska romersk-katoliker i  
synnerhet, för det andra måste inbördeskrig framkallas vilket resulterade i tillintetgörandet 
av den vita protestantiska och baptistiska sydstatskulturen, och slutligen måste den 
protestantiska konstitutionen ändras vilket resulterade i centraliseringen av makten i 
Washington, D.C. Vi läser följande ord skrivna 1855: 

”Hertigen av Richmond . . . sade på tal om regeringen i USA, . . . ”Den kommer att 
krossas, den borde inte, och kommer inte att tillåtas finnas . . . och så länge den finns, 
kommer ingen furste att vara säker på sin tron; och furstarna i Europa är medvetna 
om det, och de har bestämt sig för dess förstörelse, och nått en överenskommelse på 
detta område, och har beslutat om metoder för att verkställa den; och de kommer så 
småningom att lyckas med omstörtande verksamhet snarare än erövring. Som den 
simpla och överflödiga 
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befolkningen i de olika nationerna i Europa kommer att föras till det landet, det är 
och kommer att vara ett fäste för den dåliga och missnöjda befolkningen i Europa, 
när den inte är önskvärd som soldater, eller att förse flottorna med, och de europeiska 
regeringarna kommer att gynna en sådan kurs. [Utvisade inte den oäkta sonen till en 
nazist, Fidel Castro, Kubas brottslingar under Carter-administrationen, vilka 
slutligen landade i Miami, Florida?] Detta kommer att skapa ett överskott och en 
majoritet av simpel befolkning, som blir så väldigt lätt upphetsad [irländska romersk-
katolska organiserade ”Molly Maguires”] och de kommer att föra med sig sina 
principer, och i nio fall av tio, hålla fast vid sin gamla och tidigare regering, lag, stil 
och religion, och kommer att överlämna dem till sin eftervärld, och i många fall 
sprida dem bland de infödda. Dessa män kommer att bli medborgare, och genom 
författningen och lagarna, kommer de att utrustas med valrättigheter. De olika 
klasserna i samhället kommer då att skapas genom förhöjningen av ett fåtal och 
genom förnedrandet av många, och därmed kommer en heterogen befolkning att 
bildas, som talar olika språk och har olika religioner och känslor, och att få dem att 
agera, tänka, och känna likadant, i politiska frågor, kommer att bli som att blanda olja 
och vatten; varför oenighet, missämja, anarki och inbördeskrig kommer att följa, och 
någon  populär individ kommer att få regeringen och återställa ordningen, och 
furstarna i Europa, invandrarna, och många av invånarna kommer att stödja honom.’ 
” {12} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, beskriva inte detta det amerikanska riket av i dag? Våra religiösa 
motsättningar och meningsskiljaktigheter uppstår ur tre grundläggande dokument. De är 
tridentinska mötet som styr romersk-katolska kyrkan, Koranen som styr islam, och 
Talmud som styr ortodox judendom. Alla tre dokument är bibelförkastande, intoleranta och 
fientliga till bibeltroende protestanter och baptister. För alla tre religioner styrs av 
jesuiternas general genom shriner frimureri.) 

Det var planen. Följande är hur den blev genomförd. Jesuiterna, med hjälp av skotska 
ritens frimureri, delade först in landet i geografiska avsnitt, norr och söder, med Missouri-
kompromissen. Den frimurare som användes för detta ändamål var centralisten Henry 
Clay. Jesuiterna tog sedan tusentals irländska romersk-katoliker och hjälpte att etablera dem 
främst i nordstaternas städer! Under 1820-talet underblåste sedan brittiska 
säkerhetstjänstemän under jesuitisk kontroll vad president Buchanan kallade ”anti-
slaveriagitationen,” som brännmärkte slaveriet som ”omoraliskt och ont,” medan varken 
Bibeln eller konstitutionen förbjöd det. Sedan skapades i norr ett nytt politiskt parti, 
bestående av centralistiska, gamla federalister, kallat ”det Republikanska partiet.” Jesuiterna 
använde det för att intensifiera sin ”anti-slaveriagitation” med Lincoln-Douglas’ debatter 
som hävdade att ”Amerika inte kan uthärda hälften slavar och hälften fria.” Detta skapade 
ett enormt hat mellan nordstatsbor och sydstatsbor. Under tiden hade jesuiterna med sitt 
frimureri skapat de radikala separatisterna i söder. De skulle intensivt främja sydstaternas 
utträde ur 
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unionen. Två frimurare som var radikala separatister var John C. Calhoun och Robert 
Toombs. Ah, ja! Nog hat hade skapats för att rättfärdiga ett krig! 

Den störste och mäktigaste amerikanske frimuraren vid denna tidpunkt var dock den 
onde Albert Pike. Som den suveräne stormästaren för skotska ritens frimureri och 
konfedererad general, var Albert Pike för kriget mellan staterna, vad Fredrik den store var 
för franska revolutionen och napoleonkrigen. Båda män innehade den högsta makten över 
allt frimureri. Båda män initierade fruktansvärda förintelsekrig, Napoleon I krossade det 
protestantiska Tyskland och general Ulysses S. Grant (som senare deltog i mordet på 
Lincoln för vilket han belönades med två ämbetsperioder i Vita huset) ödelade den 
protestantiska södern. Båda män tjänade jesuitgeneralen som Loyolas söner skrev riterna i 
”broderskapet.” Och eftersom jesuiterna skrivit skotska ritens frimureri, måste orden och 
frimureriet tjäna samma gud som Pike avslöjade när han förklarade: 

”Till er, storinspektorsgeneraler, säger vi, så att ni kan upprepa det för bröderna av de 
32:a, 31:a och 30:e graderna – den frimureriska religionen bör, av oss alla invigda i 
de höga graderna bibehållas i dess luciferiska doktrins renhet . . . Ja, Lucifer är Gud 
. . . den sanna och rena . . . religionen är tron på Lucifer . . .” {13} [Kursivering 
tillagd] 

Landet var nu redo för krig från 1860. Jesuiterna, med kontroll över det ”radikala 
röda/svarta Republikanska partiet” säkerställde valet av Lincoln genom att störa det 
demokratiska konventet i Charleston med sina frimureriska verktyg, särskilt Stephen 
Douglas! Förutsagt 1855 skådar vi: 

”Är det ingen fara för demokratin i landet från sådana formidabla fiender som 
ordnats emot den? Är Metternich dess vän? Är påven dess vän? Är hans nu dagligen 
framlagda, officiella dokument demokratiska till sin karaktär? Åh, det är ingen fara 
för demokratin, för de mest hängivna till påven, romersk-katolikerna, särskilt de 
irländska katolikerna, är alla på demokratins sida [bevisat av deras kontroll över 
Tammany Hall]! Ja, de är säkert på demokratins sida. De är bara där jag skulle leta 
efter dem. Judas Iskariot anslöt sig till de sanna lärjungarna. Jesuiterna är inte idioter. 
. . . Det Demokratiska partiet är och måste ständigt vara det starkaste partiet, såvida 
det inte krossas av förrädare och jesuiter i lägren. Ja, det är i demokratins led jag 
skulle förvänta mig att hitta dem [som de i dag fyller leden i det fascistiska,  
högerinriktade Republikanska partiet] och till ingen nytta, det är ett som är säkert. 
Varje demokratisk åtgärd som är det minsta upphetsande kommer att drivas till 
ultraism [senare kallad ”ultramontanism,” vilken i slutänden leder till jesuitisk 
absolut fascism som i fallet med Nazityskland], så snart det tas upp för diskussion. 
Låt varje verklig demokrat gardera sig mot den den tarvliga jesuitiska tyranniska 
listen, en list som det finns stor
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anledning att tro används mot dem just nu, en list, som, om den inte beaktas, 
säkerligen kommer att bli demokratins undergång: den bygger på den välkända 
principen att ”ytterligheterna möts.’ ” {14} [Kursivering tillagd] 

Nu, med tillräckligt mycket hat på plats, behövde jesuiterna en incident för att 
antända sitt blodiga krig mellan staterna. Innan Lincoln tillträdde, skickade president 
James Buchanan, en protestantisk frimurare, ett fartyg, ”The Star of the West,” till 
Charleston Harbor för att bistå Fort Sumter. Detta var en krigshandling enligt internationell  
rätt, som sydstaterna lagligen hade brutit sig ur, och rätten att återuppta delegerade 
befogenheter hade reserverats speciellt i staterna New Yorks, Rhode Islands och Virginias 
ratificeringsdokument. De konfedererade staterna svarade genom general Beauregard, en 
romersk-katolsk frimurare, som besköt fortet och felaktigt har beskylls för att starta kriget – 
precis som Tyskland under första världskriget och Japan under andra världskriget. Den 
nordstatlige frimurare som framkallade USA:s blodigaste krig var alltså president James 
Buchanan. Och den sydstatlige frimurare som avfyrade det första skottet var general 
Pierre G. T. Beauregard. 

Jesuitorden var nu glad. Den hade använt sina höga frimurare i Amerika för att dela 
nationen, för att orsaka hat och oenighet mellan folken i nordstaterna och sydstaterna med 
användning av ”anti-slaveriagitation,” och sedan antända ett förintelsekrig mot det vita 
protestantiska folket i sydstaterna i enlighet med det onda tridentinska mötet! Den store 
sydstatlige presbyterianen, Robert L. Dabney skriver: 

”Det talades allmänt [i norr] om hot och slakt, och krävdes plundring, förstörelse, 
och förintelse av folket i södern . . . Dess avsikt var ett mord och röveri i stor skala, 
ett utrotande av ett helt folks nationella liv . . . Med en i modern historia okänd 
omänsklighet, hade de förlängt lagen om blockad för att alla läkemedel och 
sjukhusförråd; i hopp om . . . att göra skadan på varje sårad motståndare dödlig . . . 
Den federala kongressen och presidenten hade . . . förordnat att kriget skulle vara ett 
väldigt röveri . . . och förklarade all tobak, bomull och slavarbete . . . för att vara 
’kontraband’ . . .” {15} [Kursivering tillagd] 

Syftet var att krossa de främst protestantiska staterna Virginia, North Carolina, South 
Carolina och Georgia och samtidigt endast lätt drabba de främst romersk-katolska 
delstaterna Louisiana och Florida. Och hur genomförde dessa, faktiskt verkliga, 
”rebeller” för den radikala röda republikanska regeringen i norr, med stöd av kraften hos 
jesuiternas Heliga allians, sin plan för att krossa de, faktiskt verkliga, ”nordstatsborna” i 
söder? Hundratusentals utländska legosoldater anställdes ”för att utrota de vita 
sydstatskättarna från hela jordens yta.” Utöver elvatusen tyskar, använde jesuiterna 
hundratusentals av sina mest hängivna irländska romersk-katoliker för att plundra 
sydstaterna precis som de hade gjort i Tyskland under det vidriga och mardrömsliknande 
trettioåriga kriget. Vi läser: 
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”Radikalerna, proletärerna [liksom ordens framtida New York-finansierade ryska 
kommunister], brottslingarna, de fredlösa, i alla andra länder, strömmade till deras 
banér, som deras snabba instinkter sade dem att deras sak var densamma. Hälften av 
de krigsfångar, som registrerades av de segerrika arméerna i söder, hade varit 
utländska legosoldater. . . . den federala ambitionens Molok har redan offrat 
tvåhundratusen   irländare till den  . Och fortfarande, som söderns flammande svärd 
högg ned dessa angripande mutkolvar, fyllde nya horder stränderna till trängsel.” {16} 

[Kursivering tillagd] 

Jesuiterna skulle kontrollera båda sidor i konflikten som de gjorde under 
napoleonkrigen. De kontrollerade radikalerna i norr, särskilt Thaddeus Stevens i 
representanthuset, Charles Sumner i senaten och frimurare Edwin Stanton, Lincolns 
krigsminister. De kontrollerade också ledarskapet i söder, i synnerhet president Jefferson 
Davis (utbildad vid Bardstowns kloster i St. Thomas kollegium och vars syster var abedissa 
i ett närliggande kloster) och judiske frimurare Judah Benjamin, krigsminister. Om Davis 
läser vi: 

”Det finns bara ett fåtal ledare i södern som inte står mer eller mindre under 
jesuiternas inflytande, genom sina fruar, familjerelationer, och sina vänner. Flera 
medlemmar av Jeff Davis’ [som var nära vän med påve Pius IX] familj hör till 
kyrkan i Rom.” {17} 

För att bevisa det, kommer några detaljer att citeras. Det var på grund av detta, efter 
att den konfedererade armén hade besegrat den invaderande nordstatsarmén i det första 
slaget vid Manassas (Bull Run), som Jefferson Davis inte skulle tillåta att ”Stonewall” 
Jackson tog Washington tillfånga, och därmed förlänga förintelsekriget mot de vita 
anglosaxiska protestantiska och baptistiska folken i det statsrättsliga sydstatspartiet – 
Virginia i synnerhet! För de största fienderna till jesuitorden och monarkerna i Heliga 
alliansen hade varit vita, kalvinska, baptistiska och protestantiska virginiabor – George 
Washington, Thomas Jefferson (även om han var en illuminatus, var hans principer om 
begränsad regering verkligen ”fria”), James Madison och James Monroe. Dessa 
förbannade ”kättare och liberaler,” efter att ha besegrat kung Georges armé (under jesuitisk 
kontroll) vid Yorktown, Virginia, hade skrivit oavhängighetsförklaringen, Förenta 
staternas konstitution, konstitutionstilläggen, Virginias och Kentuckys resolutioner och 
den djärva Monroedoktrinen. Dessa stora män hade använts av den uppståndne, Guds son 
för att utföra miraklet att göra jesuiternas onda tridentinska möte verkningslöst i 
protestantiska Nordamerika. Faktum är att dessa gudfruktiga kalvinister hade brutit 
påvens världsliga makt över Amerika! 

(Käre sanningssökare, åttio år senare skulle jesuiterna beordra Hitler (en homosexuell enligt 
Lothar Machtans The Hidden Hitler) att förbjuda sin segerrika tyska armé att krossa den 
brittiska armén i Dunkerque, och därmed förlänga förintelsekriget mot Europas judar, 
ortodoxa serber och tyska lutheraner. Hitler skulle också förbjuda utvecklingen av hemlig 
teknik som gjorde det möjligt att framställa
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supervapen som skulle ha givit Tyskland segern över de allierade. För jesuitgeneralens dröm 
om att en dag att få fart på påvens heliga romerska rike – som krossades av Messias’ 
protestantiska reformation – skulle aldrig gå i uppfyllelse med alla dessa ”envisa kättare 
och liberaler” i vägen. Sökare, börjar få en känsla för det förutsägbara arbetssättet bland 
jesuitorden och dess fotfolk, frimurarlogen?) 

Det var anledningen till att konfedererade general James Longstreet, som visar 
alla tecken på att han, faktiskt, var en jesuitisk världslig coadjutor, förrådde sitt eget 
sydstatsfolk genom att, under efterkrigstiden, bli en av ordens norra radikala röda 
republikaner. Jesuiterna gynnades i hög grad, som han tycktes ha svikit general Lee genom 
att inte lyda order vid Gettysburg och vid Wilderness, genom att attackera för sent, sedan 
federalisterna hade fått en starkare ställning. Om Gettysburg läser vi: 

”Denne artige herre [en bibeltroende baptist men också en lågstående frimurare] och 
fulländade soldat, general John B. Gordon, sammanfattar i sin Reminiscences of the 
War, sin redogörelse om Gettysburg på följande sätt: 

’Det tycks nu vara säkert att opartiska militära kritiker, efter noggrann utredning, 
kommer att beakta att följande fastställts: 

1. Att   general Lee   klart beordrade   Longstreet   att attackera tidigt på morgonen   
den andra dagen, och om han hade gjort det, två av Meades största armékårer inte 
skulle ha varit med i kampen; men Longstreet försenade attacken till klockan fyra på 
eftermiddagen, och förlorade därmed sin möjlighet att inta den för positionen 
avgörande Little Round Top, som han kunde ha gjort på morgonen utan att avfyra 
ett skott eller förlora en man. 

2. Att   general Lee   beordrade   Longstreet   att attackera vid gryningen på   
morgonen den tredje dagen, och att han inte gick till angrepp förrän två eller tre på 
eftermiddagen, sedan artilleriet satte igång vid ett. 

3. Att   general Lee  , enligt vittnesmål från öv. Walter Taylor, öv. C. S. Venable, 
och gen. A. L. Long, som var närvarande när ordern gavs, beordrade   Longstreet   att   
gå till angrepp på den sista dagen, med tre divisioner ur sin kår, och två divisioner ur 
A. P. Hills   kår  , och att han, istället för att göra så, skickade fjortontusen män för att 
anfalla Meades armé i hans starka ställning, och starkt förankrad [som avsiktligt  
fördröjde det mest avgörande slaget i kriget, som Napoleon gjorde vid Waterloo, och 
slutligen krossade den protestantiska södrerns kultur och folk].

4. Att det stora misstaget att de stannade upp den första dagen skulle ha avhjälpts 
på den andra, och även den tredje dagen, om Lees order energiskt hade verkställts, 
och att general Lee dog i tron (vittnesmål om saken är överväldigande) att han 
förlorat Gettysburg [händelsevis, den 4 juli] till sist genom att Longstreet   inte lydde   
order.”
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Det finns högst överväldigande bevis på att medan general Lee, med en storsinthet 
som stiger till det sublima, när han befann sig bland sina söndertrasade bataljoner vid 
Gettysburg sa, ’Detta är mitt fel. Jag har förlorat denna strid, och ni måste ta mig ur 
den bäst ni kan,’ och att även om han avstod så länge han levde från någon offentlig 
kritik av sin chef, tvekade han inte att säga i den privata vänskapens förtrolighet att 
han förlorat slaget vid Gettysburg, främst på grund av att Longstreet inte lydde 
order.” {18} [Kursivering tillagd] 

(Flera år senare skulle jesuiterna, med kontroll över Hollywood – den moderna tidens 
våldsamma och urartade jesuitteater, vars mest framgångsrike regissör är den romersk-
katolske fascisten och riddaren av Malta Frank Capra när det gäller att regissera ordens 
jesuitiska dramer – släppa en film som djärvt skildrar jesuitiske coadjutor general James 
Longstreet som den stabile hjälten medan general Lee – sina dagars främste soldat enligt 
den frimureriske federale general Winfield Scott – framställdes av jesuitiske coadjutor 
Martin Sheen som en idiot. Den uttalat vilseledande filmen hette Gettysburg.) 

Men för att vara rättvis mot general Longstreet verkar det, efter en mycket grundlig 
undersökning av de faktiska omständigheterna i Douglas Savages The Court Marshall of  
Robert E.Lee: A Historical Novel (1993), och Bevin Alexanders monumentala och 
enastående Lost Victories: The Military Genius of Stonewall Jackson (2004), att general 
Robert E. Lee bara var en oduglig, nedrig, lumpen nordstatsförrädare, medan Longstreet  
villigt spelade syndabock!!! Lojal mot sina herrar i Richmond, jesuitiska världsliga 
coadjutorer president Jefferson Davis och krigsminister James Seddon, förde Lee ordens 
planerade politik att bara utkämpa ett defensivt krig! Lee skulle aldrig krossa Potomac-
armén; utan snarare, skulle han bara slå tillbaka bolsjevikernas/jakobinernas armé, medan 
han successivt ådrog sig tunga förluster som resulterade i den statsrättsliga, demokratiska, 
”kätterskt”-protestantiska och ”liberalt”-romersk-katolska, vita södra mandomens slutliga 
avfolkning och undergång. Frimurare och federale general George B. McClellan var inte 
en aktör i samma vatikanska spel, som hans jesuitkontrollerade frimureriska herre i 
Washington, krigsminister Edwin Stanton, som använde general Henry W. Halleck, och 
hindrade honom från att krossa de konfedererade. McClellan, och alla den ”stora arméns” 
på varandra följande befälhavare, användes för att avsiktligt åderlåta nordstaterna på 
protestantiska soldater, som vid sin död, skulle ersättas av irländska och italienska romersk-
katolska invandrare under och efter kriget via J. P. Morgans därav följande White Star 
Line. Faktum är att anfallskriget var ett påvligt korståg mot ”kättare och liberaler” i både 
norr och söder utan hänsyn till de hundratusentals romerska katolikernas gräsliga död. Det 
kunde därför inte vara tillåtet att avsluta med en snabb seger för endera sidan. 

Det fanns ett anmärkningsvärt undantag från denna stora vatikanska konspiration 
bland söderns krigiska jättar. Han var ingen mindre än den gode, den gudfruktige, den 
protestantiske bibeltroende presbyterianen – Stonewall Jackson. Lojal mot den 
uppståndne, Guds son i 
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sina böner, hängiven till sanning och personlig renhet, var Jackson älskad av sin ”färgade 
sabbatsskola,” av sin svarte tjänare, Jim (som skulle informera de övriga vita officererna – 
till deras förtret – om de samtalade nära Jacksons tält, att generalen bad), sin präst, sina 
inspirerade kämpande män och sydstatsfolket. Alltså var det Jacksons politik att föra krig 
för att besegra och krossa nordstatsarmén. Vi läser: 

”Mycket tyder på att, på den konfedererade sidan, Stonewall Jackson, inte Lee, 
besatt den strategiska vision som krävdes för att vinna viktiga slag och eventuellt 
hela kampanjer. I stället hindrade Robert E. Lee den djärvare och 
opportunistiske Jackson, samtidigt som han bedrev en destruktiv strategi som 
tillät nord att trötta ut södern. . . . Det fullständiga uttalandet om Jacksons 
kampfilosofi kommer från brigadgeneral John D. Imboden, som citerar Jackson 
som säger att det finns två saker som en befälhavare aldrig får glömma: ’Alltid 
mystifiera, vilseleda och överraska fienden, om möjligt, och när ni slår till och 
övervinner honom, aldrig ge upp jakten så länge era män har styrkan att följa, för 
en grundligt besegrad armé, om den hetsigt förföljs, blir panikslagen och kan sedan 
krossas av halva deras antal. Den andra regeln är, kämpa aldrig mot höga odds, 
om ni genom eventuella manövrar kan kasta er egen kraft på bara en del, och därmed 
den svagaste delen av er fiende och krossa den. Sådan taktik kommer att vinna varje 
gång och en liten armé kan alltså krossa en stor armé i detalj och upprepade segrar 
kommer att göra den oövervinnelig.’ . . . 

Tre gånger   sedan mitten av augusti   [1862] hade Jackson föreslagit en plan för att 
förinta nordstatsarmén. Lee hade försenat genomförandet av hans första förslag, att 
krossa John Pope mot Rapidan, tills det var för sent. Vid andra slaget vid 
Manassas hade han drivit Pope till att attackera med otillräckliga reträttvägar och en 
oförsvarad flank, men Lee hade igen väntat tills det var för sent. I fälttåget i 
Maryland ville han försätta McClellan i ett dilemma: att angripa den konfedererade 
armén och förlora eller ge upp Philadelphia och eventuellt Baltimore och ändå 
förlora. Lee följde istället sin egen plan [Antietam, trots att Lee visste att McClellan 
var i besittning av hans hemliga stridsplan, särskilda order 191], som var att 
övertyga nordstatsborna att acceptera fred. Nu för fjärde gången, avvisade Lee 
Jacksons strategi för att vinna kriget i en snabb kampanj genom att utrota 
nordstatsarmén. Lee beslutade att stanna vid Fredericksburg. Hans skäl var att neka 
fienden territoriet mellan North Anna och Rappahannock. Jackson protesterade, men 
till ingen nytta, och flyttade resignerat sin kår till Fredericksburg . . . 

Fyra gånger tidigare hade Lee avvisat Jacksons förslag om att förinta en federal armé. 
Nu [vid Chancellorsville] såg Jackson ett   femte   tillfälle  , och denna gång krävde han 
det energiskt. . . . Fastän Lee hade förkastat tidigare 
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möjligheter, svarade han den här gången lugnt [och motvilligt], i vetskap om att hans 
armé var i en desperat situation och med insikt om att Jackson hade sett en chans att 
förändra situationen, ’Bra, gå på [i stället för utropa,”Hallelujah, prisa Gud!”].’ . . . 
En av de mest spektakulära marscherna i krighistorien hade börjat.” {19} [Kursivering 
tillagd] 

Föga visste Jackson att Chancellorsville skulle bli hans sista bedrift! För den svarte 
påven i Rom hade beordrat hans mord genom förmedling av hans överordnade i Richmond 
som kontrollerade hans officerare i fält. Ja, Jackson måste dö om den federala armén skulle 
kunna räddas från sin ständiga fara för tillintetgörelse; Jackson måste dö om Richmond så 
småningom skulle kunna falla, om södern någonsin skulle kunna besegras och om 
jesuitorden äntligen skulle kunna centralisera alla makt i Washington genom den 
rasblandande, imperiebyggande, socialist-kommunistiska fjortonde ändringen via Thaddeus 
Stevens brutala, olagliga, demoraliserande och skoningslösa södra återuppbyggnad. 

Ja, Stonewall Jackson, gudsmannen, den principfaste och hårt disciplinerade 
krigaren, men som följde den kristna människan av medkänsla och religiös tolerans, den 
lojale och oövervinnerlige generallöjtnanten, hade många mäktiga fiender! Den första var 
Satan och hans allestädes närvarande Jesu sällskap. För Jackson var en skotsk-irländsk 
presbyteriansk kalvinist som enligt hans yngste stabmedlem Robert L. Dabney, ansåg att 
papalismen var ”ett avfall från den Heliga skriftens system.” Hatad av Djävulen och 
fördömd av ordens mordiska tridentinska möte, var Jackson, ”den syndige slavägaren,” 
föraktad av kompaniets norra abolitionister som främjade den svarte påvens paraguayanska 
socialist-kommunism via hans anfall i ryggen med den brittiska säkerhetstjänst-ledda ”anti-
slaveriagitationen.” Om Jacksons bibelbaserade filosofiska inställning och välvilliga relation 
till sina svarta slavar, låt oss läsa från verken av Robert L. Dabney, den lärde och vältalige 
presbyterianske kalvinske präst som varit en nära personlig vän till generalen: 

”Han föreslog härnäst att samla de afrikanska slavarna i byn på eftermiddagen av 
sabbaten, och snart hade han en blomstrande skola med åttio eller etthundra elever, 
med tolv lärare; de senare av dem hade rekryterats bland de utbildade [vita] damerna 
och herrarna på stället. Han fortsatte att undervisa framgångsrikt från 1855 fram till 
våren 1861, när han motvilligt lämnade den för att gå in i armén. Och till slutet av sitt 
liv, frågade han varje besökare på lägret från hans kyrka hemma, om hans svarta 
sabbatsskola gick framåt, och om svaret var positivt, underlät han inte att uttrycka sin 
tacksamhet. . . . Medan han alltså var krävande i sin disciplin i skolan, betraktades 
han som mycket populär bland alla de mer allvarliga tjänarna genom dessa arbeten 
för deras väl. Han var den svarta människans vän. Hans böner var så lockande för 
dem att ett antal av dem som bodde i hans stadsdel, framställde om att bli insläppta 
på sabbatskvällen, tillsammans med hans egna tjänare, till hans gudstjänst i hemmet 
på kvällarna. . . . 
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Mot sina egna slavar, var han en metodisk och exakt, men samvetsgrann herre. 
Absolut lydnad var regel i hans hushåll, och om han ansåg att aga var nödvändigt för 
att säkerställa detta, utdelades den troget. Han krävde att alla hans slavar skulle delta 
i gudstjänst i hemmet med hans familj morgon och kväll . . . Efter att ha hört om en 
av sina kvinnliga slavars död, skrev han och uttryckte sin tacksamhet för den 
uppmärksamhet de skänkt henne under hennes sjukdom och på hennes begravning. 

[På uppdrag av Jackson, avslutar Dabney med ett bibliskt och historiskt försvar av  
slaveriets inhemska sed, vare sig det är vitt eller svart, och avslöjar den verkliga avsikten 
med ordens norra, radikala röda republikanska, socialist-kommunistiska, abolitionistiska 
korsfarare som egentligen inte var oroade för den afrikanska rasens bästa, medan de var  
fast beslutna att krossa den vita protestantiska södra kulturen med rasande fart:] 

Det kanske kan accepteras som en viktig försynens skickelse, att Jackson, den bästa 
typen av kristen herre i södern, bör göras till hjälten i detta krig för söderns 
oberoende. Sydstatsborna kommer glatt att medge att denne helige man, med sin 
starka övertygelse om rättfärdigheten och välbefinnandet i deras samhällsform, får stå 
inför världen som deras exempel. . . . Hans kunskaper var för ärliga för att bekänna 
tron på Guds inspirerade ord [Kung Jakobs auktoriserade versionfrån 1611], och 
ändå hålla fast vid att förhållandet [mellan herre och slav] vara syndigt, som Moses 
uttryckligen tillät och lagstiftade; som Bibelns helgon försvarade inför sina 
medmänniskor; som frälsaren [den uppståndne Herren Jesus Kristus] lät vara 
framträdande och oupphävt bland sina kyrkor, såväl som i det sekulära samhället; och 
som apostlarna fortsatte att godkänna, genom att anta dem som upprätthöll det 
[förhållandet mellan herre och slav] utan förnekande, eller löfte om reformation eller 
ånger, i kyrkan medlemskap och kyrkans ämbeten. Hans samvete var för känsligt för 
att tolerera varje känd synd, till följd av samvete eller intresse. . . . Låt framför allt de 
lyckliga villkor, som sådana herrars välvilja ger sina tjänare, kontrasteras med den 
nedbrytning och undergång som våra fiender avsiktligt förpassar dem till [förutom att  
vara understödda av socialist-kommunistiska federala överskrivna pengar, understöd 
och anti-vit ”positiv särbehandling,” vars påvliga ekonomiska politik Dabney aldrig 
kunde föreställa sig]. 

Herrar i södern månar, med mycket få undantag, generöst om sina tjänares välfärd, 
till följd av tillgivenhet, samvete, självrespekt, och intresse, medan de fordrar endast 
måttlig med arbete [vilket strider mot den propaganda vi hör i dag från ordens CFR-
kontrollerade press och historiker], och många av dem, precis som Jackson, strävar 
samvetsgrant efter deras andliga välfärd [vilka svarta, tack vare ondskefulla,  
jesuitkontrollerade, frimureriska vita män i Högsta domstolen, inte längre kan läsa 
Bibeln i offentliga 
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skolor]. Män i norr som var mot slaveriet, under sken av att vara negerns 
oegennyttiga befriare, förleder honom från hans beskyddare, och låter honom, utan 
att proviantera för kropp eller själ, antingen förfaras i skadlig slöhet, eller slita ut sin 
kropp i strängaste arbete, i fabrikernas förskansningar [för att senare, i  
”jämställdhetens” namn, få en socialist-kommunistisk ”existensminimilön” på 
bekostnad av den sanna, vita protestantiska medelklassens fria företagsamhet, medan 
jesuiterna, via sina gigantiska truster och stiftelser, kontrollerar nationens kartell-
korporativa monopol och fackföreningsrörelser], inte under tvång av galoner, utan av 
en bajonett i händerna på en brutal [vit irländsk katolsk] legoknekt. Inte sällan finner 
detta hyckleri sitt uppriktiga och exakta uttryck i beteendet hos de mer skamlösa av 
våra inkräktare, när dessa män, efter att ha lockat tjänarna med fina löften, låtsade 
sympatier, och orden ’bror, syster,’ går från deras hyddor till Herrens bostad för att 
förolämpa honom [den vite herren] med förklaringen att de [påvens invandrande vita 
irländska katolska norra angripare] föraktar afrikanerna lika mycket som de hatar 
honom [den vite protestantiske herren], och inte har något annat syfte med att förleda 
honom [den svarte slaven] från hans [herres] tjänst utom att ’förödmjuka hans 
[herres] virginianska aristokrati.’ ” {20} [Kursivering tillagd] 

Men Jackson hatas mest av allt av orden för hans evangelistiska insatser bland sina 
egna älskade sydstatssoldater, katolska såväl som protestantiska. Hans ständiga uppmaning 
till sina överordnade var att skicka predikanter av evangeliet till sin kår. För han trodde att 
män som litade enbart på Herren Jesus Kristus för deras personliga frälsning och 
syndernas förlåtelse var bättre soldater. Generalen visste av egen erfarenhet att tro ger mod, 
och utan fruktan för döden, skulle sydstatsarméerna kunna bli oövervinneliga, eller 
åtminstone svårare att besegra. Jacksons evangelistiska politik, så avskydd av kompaniet i 
Richmond, ledde till en stor väckelse bland sydstatsfolket av vilken anledning södern i dag 
är känd som Amerikas ”bibelbälte.” (Och det är detta bibelbälte i södern som den svarte 
påven är fast besluten att krossa genom vår kommande kinesisk-sovjetisk-muslimska 
invasion, där den jesuitiska fästningen Kuba skall tjäna som mellanstation.) Dabney ger oss 
en högst färgstark skildring: 

”En av de åtgärder som vidtogs var att predika evangeliet i general Jacksons 
huvudkontor, och under hans omedelbara uppsyn, varje sabbat, medan trupperna var i 
sina läger. För detta ändamål, bereddes en plats på ett öppet fält, nära Hamiltons 
korsning (vart general Jackson flyttade sin förläggning strax efter), med primitiva 
platser och en tillfällig predikstol, där offentliga gudstjänster hölls utomhus [som i  
Nederländerna under den välsignade Vilhelm I av Oraniens dagar]. Denne 
berömde krigares exempel, alltid stark bland soldaterna när han stöddes av officiell 
rang, nyfikenheten att se honom och den lysande samling av berömdheter som kom 
för att hålla gudstjänst honom, predikanternas vältalighet, och de renare motiv 
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som det stora religiösa uppvaknandet nu börjat sprida vitt och brett, samlade snart en 
stor menighet till denna plats på sabbatsdagarna. 

Från hundratals växte den till tusentals, tills församlingen omgav predikanten i en 
kompakt massa, så långt som hans röst tydligt kunde höras. Här, på en solig sabbat 
under våren, kunde den ståtlige chefen för överbefälet [general Lee] ses, med en 
skara generaler, vars namn berömmelsen hade burit över havet, och lagstiftare och 
statsmän, som böjde sig tillsammans med de många meniga soldaterna, i gudomlig 
dyrkan; medan den högtidliga och ömsinta vågen av heliga känslor dämpade såväl de 
stora som okända inför den. Vid dessa scener, som så direkt skapats genom hans 
förmedling, var general Jackson en högst diskret assistent. Sittande på någon 
tillbakadragen plats bland de meniga soldaterna, lyssnade han till gudstjänsten och 
förkunnelsen med uppbyggande uppmärksamhet, och såg sanningens kraft verka på 
den stora församlingen, med ett sken av upphöjd och ömsint glädje. Aldrig, sedan de 
dagar då [den anglikanske kalvinske George] Whitefield predikade för den blandade 
folksamlingen av adelsmän och tiggare i Moorfields [England], har himlen blickat 
ned på en mer imponerande gudstjänst.” {21} [Kursivering tillagd] 

Jacksons mest omedelbara och synliga fiender var ”hans förtrogna vänner.” 
President Jefferson Davis, som var helt i knäet på jesuiterna i Richmond, var Stonewalls 
främste motståndare. En av våra hjältar, ex-prästen Charles Chiniquy, har skrivit mycket 
om Davis’ historiska förbindelser med prästerna och påven i Rom. Den andre var 
krigsminister och senare utrikesminister, den elake Rothschildagenten och främste 
amerikansk juden under artonhundratalet, Juda S. Benjamin, som med stöd av orden efter 
kriget, skulle fly ett ruinerat Amerika, praktisera juridik i drottning Viktorias 
jesuitkontrollerade engelska rättssystem, och vid sin död (till sorg för hans frilla i Paris), bli 
begravd på jesuiten Père La Chaises kyrkogård. Denne ”hovjude” åt påve Pius IX hade 
försökt att ingripa i Jacksons befäl 1861, åtgärder som med generalens ord var

”. . . ett försök att kontrollera militära operationer i detalj från ministerns skrivbord på 
distans. . . . Men om denna krigsföringsmetod skall råda, som de syftar till att 
fastställa i mitt fall, är landet fördärvat.” {22} 

Av detta skäl avgick vår sydstatsgentleman från sitt uppdrag och var på väg att 
återvända som instruktör till Virginias militära institut. På grund av offentliga protester, 
tvingades Benjamin avgå (bara för att omedelbart omväljas av Davis som hans papistiske 
utrikesminister) och Jackson blev aldrig mer förbjuden av Richmond, hans ingripande 
skulle nu komma från Lee! Generad, sökte Benjamin hämnd. Jefferson Davis’ general för 
norra Virginias armé, Robert E. Lee, som Jackson sa att han skulle följa ”med förbundna 
ögon,” dämpade ständigt hans 
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löjtnant, vilket ytterligare hämmade orolige Lee från att avhålla Stonewall när det gällde att 
utplåna ordens norra angripare. Lees käre medbrottsling och kriminelle ”gamle stridshäst,” 
generallöjtnant James Longstreet, spelade det ”ovinnbara krigets” spel, utan att någonsin 
försöka krossa de federala arméerna; alltså ville han också bli av med Jackson. Dessutom, 
skulle Longstreet gynnas mest av Jacksons död, och därefter befordras till Lees mest 
betrodde och framträdande löjtnant. Det är högst intressant att notera att USA:s regering 
1959 tillhandahöll offentliga pensioner för änkor till konfedererade veteraner. Rättsakten 
antogs till förmån för Longstreets änka, en av endast tre överlevande! 

Sist men inte minst, var den arrogante och temperamentsfulle generallöjtnant 
Ambrose S. Hill, som utan tvivel hatade Jackson från djupet av sitt onda hjärta. Hill hade 
arresterats för olydnad och därmed förödmjukats av Stonewall själv under marschen till 
Maryland efter det andra slaget vid Manassas. Dessutom, var det Jacksons politik att inte 
avslöja sina planer för någon underordnad officer, och ofta ändra dem tidigt på morgonen 
efter sina nattliga böner, varvid hans ”fotfolk” inte hade någon aning om vart de gick. 
Denna politik gjorde A. P. Hill rasande – och med största säkerhet, den 
underrättelseinsamlande jesuitorden! Klart att Jackson måste dö! Satans frimureriska 
spelare är nu på plats; det blodiga bakhållet och medicinska mordet på vår rättfärdige 
krigare kommer nu att rullas upp inför våra ögon. Som president Kennedy, är han 
omedveten om att han kommer att bli ”sårad hemma hos sina vänner.” 

På samma sätt som orden kontrollerade murare Napoleon och Wellington vid 
Waterloo 1815, så kontrollerade den också Lee och Hooker vid Chancellorsville 1863. 
Lees agent i mordet på Jackson skulle bli ingen mindre än A. P. Hill, som, för ett väl utfört 
arbete, skulle få en hel kår – den tredje kåren. Lee hade varit i kontakt med Hooker under 
sken av konfedererad befälhavare som informerades om dödsfallet av en gammal vän, 
general Edwin Sumner. Jackson, i ledningen för sin andra kår, skulle leda förtruppen. 
Under tiden, skulle Longstreet hållas borta från kampen, varför han hade sänts söderut till 
North Carolina med 20 000 män, som Lee samarbetade med minister Seddons vansinniga 
plan att attackera Suffolk, vars stad inte utgjorde någon strategisk fara. Återigen var det inte 
”en oförlåtlig tabbe,” som den har betecknas av den militäre historikern Bevin Alexander, 
det var en konspiration som omfattade president Davis, utrikesminister Benjamin, 
krigsminister James Seddon och general Lee själv. Denna jesuitiska komplott minskade 
avsiktligt Lees styrka vid Chancellorsville till endast 60 000 mot Hookers 139 000. Under 
tiden gissade Lees kavalleriryttare, Jeb Stuart, att den federala styrkan bara var en 
tredjedel av dess faktiska storlek! Detta, ännu en ”tabbe,” ledde till att Hooker anföll Lees 
eftertrupp från sidan med 60 000 män – som planerat! 

Under tiden, med norra Virginias armé koncentrerad vid Fredericksburg, hade 
Jackson kallats till fronten, sedan han vederkvickat sig med sin hustru i nio dagar! Där, 
hade han sett sin unga dotter, Julia Jackson, för första gången. Stonewall var utvilad, 
välnärd, i utmärkt hälsa och styrkt av sin hustrus kärlek och böner för honom. I DETTA 
STYRKTA, SJÄLVSÄKRA
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OCH ”UPPBEDJADE” TILLSTÅND, beordrade Lee Jackson att marschera till 
Fredericksburg ”för att slå tillbaka fienden” – utan Earlys division på 10 000 män! Som 
planerats av Lee och Hooker, skulle Jackson övermannas, lockas i ett bakhåll och mördas,  
som han kämpade defensivt och desperat från de förskansningar som Lees ingenjörssoldater 
hade utsett. 

Men hur leds vår gudsman som svar på sina böner av den högste? Han bestämmer 
sig för att överge sin beordrade defensiva position och försöker driva Hooker in i den 
snåriga, förvirrande vildmarken för att därigenom lamslå det federala artilleriet och avspärra 
den annars oslagbare Hooker från att gruppera sig i öppen terräng. I enlighet med hans 
maximer, visade sig hans framstöt ned för den spetsiga bergstoppen vara ett snilledrag, som 
vände ett säkert konfedererat nederlag till en eventuell seger – mot Lees hemliga avsikter  
och till Hookers totala förvirring – som sedan avbröt attacken! 

Lee och Hookers plan måste nu ändras; därför behövde den federale generalen tid för 
att kommunicera med Lee, följaktigen retirerade han till Chancellorsville. Med Jacksons 
ankomst ungefär 19:30, var det uppenbart att det enda sättet att attackera var ett frontalanfall 
mot staden eller en flankerande rörelse mot söder. Lee hade godkänt en begränsad 
flankerande rörelse, som bara orsakade Hooker att retirera i enlighet med den jesuitiska 
ovinnbara politiken. Men, genom Guds försyn och som ett svar på sina förutseende böner, 
upptäckte Jackson en bevuxen bakväg varigenom han kunde attackera Hookers eftertrupp 
och, om det gjordes hastigt, fullständigt krossa Lincolns nordstatsarmé. Till detta samtyckte 
Lee motvilligt. Under tiden, informerades den elake Hooker via en jesuitusk/frimurerisk 
kurir, om marschen och samtyckte till att låta den lyckas, som han beordrade Sickles att 
marschera tjugotvåtusen män sydväst, bort från striden. Hookers förräderi skulle leda till 
offrandet av tusentals protestantiska amerikanska federala söner. Som de förutsett 
förvirringen under slaget och en tillfällig konfedererad seger, arrangerade Lee och Hooker 
ett bakhåll för att undanröja Lees högst lydige och hängivne generallöjtnant, Thomas 
”Stonewall” Jackson. Mannen för jobbet skulle bli den profane och hämndlystne general 
A. P. Hill, Jacksons bittraste fiende som sökte ljuv hämnd. Med mörkret som svepskäl 
skulle de konfedererade konspiratörerna ha ett alibi i form av ”misstagen identitet,” att 
generalen och hans ledsagare i själva verket var federalt kavalleri. 

Jacksons flankerande rörelse var en fullständig överraskning även om den hade 
siktats tidigt av federalisterna. Efter att ha tagit emot meddelandet, vilseledde Hooker sin 
stab, som han förklarade att de konfedererade flydde till Gordonsville när han, precis som 
Lee, visste att det enda sättet att framgångsrikt angripa sin nordstatsarmé var genom en 
flankerande rörelse söderut. Hooker sände sedan efter sitt kavalleri på en vild jakt, som 
gjorde det möjligt för Jackson att ta den federala eftertruppen. Under tiden blev Howards 
elfte kår, dömd att ta emot Jackson attack, avsiktligt försvagad, som general Hooker 
beordrade Howard att skicka en brigad för att förfölja de ”retirerande” rebellerna. En total 
flykt skulle däremot inte bara krossa Hookers armé i strid med den överenskomna policyn, 
utan göra det omöjligt att iordningställa det viktiga bakhållet för kompaniets mål. Som 
Kennedy, kan ingenting lämnas åt slumpen; mordet på Jackson måste äga rum! 
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Därför, i olydnad till Jacksons order, skulle två centrala officerare i hemlighet 
beordras att göra halt. General Alfred N. Colquitt, som ledde en brigad från Georgia i 
första attacklinjen, gjorde halt och tvingade två brigader att göra halt bakom honom. Som 
han låtsades frukta ett federalt flankangrepp, vägrade han att röra sig under det han 
försäkrade att Jacksons välordnade flankerande manöver inte skulle vara en flykt. (I stället 
för att Lee sköt Colquitt efter slaget, belönade han honom, och skickade honom söderut 
närmare hemmet och, för tillfället, utom fara.) General Robert Rhodes var också en 
deltagare i sammansvärjningen. I ledningen för Jacksons första angreppslinje, gjorde 
Rhodes halt med hjälp av en ursäkt, och förlorade ytterligare värdefull tid samtidigt som han 
gjorde det möjligt A. P. Hills män att gå framför Rhodes, och fortsätta anfallet. Senare, 
angrep Rhodes federalisterna vid Hazel Grove runt 20:00 och ”strimlades i bitar” vilket 
gjorde det möjligt för Hill att skicka honom sex brigader för vidare hjälp, varvid Hill  
lämnades ensam med sin utvalda brigad. Dessa smarta drag genomförda i stridens hetta 
gjorde det möjligt för Hill att få sitt ”A-lag” på plats längs Plank Road med alla andra 
brigader ur vägen i förberedelse för ”utrotandet av en envis kättare.” Jackson, som 
marinkaptenen skulle säga, skall ”gå plankan,” på Plank Road. 

När Jacksons välordnade, enkelt anförda attack, inte fortskred som planerat på grund 
av hemlig konspiration under sken av militär olydnad, kunde general A. P. Hill nu ordna 
bakhållet på gudsmannen. Stonewall skall ”föras bakom ljuset” till den avsedda platsen för 
sammanträffandet. På kvällen med Hills brigad nu på plats, hade Jackson galopperat fram på 
Little Sorrel, i avsikt att skicka en del av A. P. Hills division till Chancellorsville. En av 
Hills underordnade, brigadgeneral James Lane som bland annat förde befäl över en brigad 
från North Carolina, bad Jackson om order, och Lane fick en ordentlig titt på sin måltavla! 
Omedelbart efter Lane, begärde och fick general Hill order på exakt samma fråga på vilken 
Jackson svarade: ”Tryck på dem, isolera dem från det amerikanska vadstället, Hill, tryck på 
dem.” Men Hill hävdade att han inte kände till terrängen, en ursäkt som fungerade som en 
list för att lura Jackson och hans ledande ingenjörssoldat, kapten J. Keith Boswell, in i 
Hills slaktfålla. Även om det förelåg fara för alla inblandade i sammansvärjningen, kunde 
Stonewall nu skjutas av Lanes män i skydd av mörkret i närvaro av oidentifierade federala 
och konfedererade officerare. Satans mördande ”råskinn” från logen var nu på sina 
platser. 

Jackson, med sina medhjälpare, fortsatte sedan med att börja sin spaning. Gruppen, 
inklusive Stonewalls svåger, löjtnant Joe Morrison, tillsammans med löjtnant Wynn och 
kapten Wilbourn, red längs Plank Road cirka hundra meter före Lanes divisions 
attacklinje. Efter att ha utsatts för federal eldgivning, upptäckte generalen att det inte pågick 
några sammandrabbningar vid hans front, i motsats till hans konstanta, långvariga order. 
Om dessa viktiga moment läser vi ur Burke Davis They Called Him Stonewall: The Life of  
Lt. General T. J. Jackson, C.S.A.: 

”Han [Jackson] fattade ett tyst beslut och, efter att ha vänt, sporrade hästen längs 
vägen, huvudstupa tillbaka mot sina egna linjer. Den knastrande snårskogen verkade 
högljuddare än det tidigare åsklika ljudet av klövarna mot ekplankorna på 
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vägen. En gång stoppade en officer Jackson, med en hand på hans tyglar. ’General, ni 
borde inte röja er. Låt mig ta er tillbaka.’
’Det finns ingen risk sir. Fiendens slås på flykten. Gå tillbaka och säg åt general Hill 
att trycka på.’ [Vad sägs nu om detta!] Männen med Jackson kände inte igen 
officeren.” {23} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare efter tre år i fält, vem är denne konfedererade officer vars identitet 
varken Jackson eller hans män visste någonting om? Vem är denne djärve, okände 
kavallerist som skulle våga ta den ökände Stonewall Jacksons tyglar och erbjuda sig att ta 
honom tillbaka till just den linje som senare, från en stadig knästående ställning, skulle 
komma att skjuta generalen? Han bara kan vara en i mördargänget. Han är Jacksons 
”eskort,” som föraren av Kennedys limousin 1963, redo att leda sitt får till slakt. Ah, men 
vår älskade avvisar erbjudandet och pressar på i sitt syfte.) 

Frank E. Vandiver, tidigare rektor vid Texas A & M University, fortsätter med intrigen i sin 
Mighty Stonewall: 

”Från norra delen av Plank Road kom ljudet av hästar – det federala kavalleriet? Ett 
skott avbröt den nervösa tystnaden på fronten, ett annat, sedan en väl avlossad salva. 
A. P. Hills   röst hördes omedelbart över de ekande skotten, ’Eld upphör, eld upphör   
[vilket bevisar att Hill visste att det var konfedererad eldgivning, och att han visste  
om varifrån de kom, som han och hans eskort red på säkert avstånd bakom Stonewall  
och hans medhjälpare].’ Little Sorrel hade för en gångs skull givit vika för paniken, 
skenat iväg och jagat huvudsakligen norrut mot den täta skogen. Dra åt, håll kontroll. 
Med tyglarna i en hand och den andra om sin mössa [som under den första salvan av 
konfedererad eldgivning, förblev Stonewall oskadd], ändrade Jackson slutligen sin 
ridhästs riktning tillbaka mot de konfedererade. Förvirring och panik spred sig bland 
Jacksons lilla kotteri. Joe Morrison hoppade ned från sin skrämda häst och sprang 
desperat mot linjen i grått och skrek ’Eld upphör! Ni skjuter på våra egna män.’ 
’Vem gav ordern?’ dundrade en osynlig officer. ’Det är en lögn! Ge dem vad de tål, 
pojkar.’  Och innan Morrison kunde nå översten [i själva verket en major] med befäl 
över regementet från North Carolina, flammade en stadig salva från en knästående 
linje in i natten.” {24} [Kursivering tillagd] 

Denne lysande ”befälhavare” som lydde under general James Lane med ansvar för 
Jacksons mördargäng, är ingen annan än major John Decatur Barry från North Carolinas 
18:e  brigad. Han befordrades senare för sin skurkaktighet i att lyda Jacksons oförsonlige 
fiende, general A. P. Hill. Hill, i sin tur verkställde de hemliga orderna från Jefferson Davis 
som vidarebefordrats av Hills hycklande, mordiske, förrädiske, befälhavande officer, som 
var fullt medveten om Hills hat mot Jackson – general Robert E. Lee. Vi läser om ett föga 
känt faktum ur en fotnot i Byron Farwells Stonewall: A Biography of General Thomas J.  
Jackson. Den förre brittiske officeren under andra världskriget skriver: 
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”John Barry tycks inte ha brännmärkts för att ha varit ansvarig för att Jacksons 
sårades. Efter slaget vid Chancellorsville befordrades han till överste i North 
Carolinas 18:e och utnämndes den 3 augusti 1864 till brigadgeneral. [Oj!!! Snyggt 
jobbat, Robert E. Lee!] Han sårades dock strax därefter, och hans utnämning 
bekräftades inte. Han överlevde kriget och redigerade en tidning i Wilmington tills 
han dog 1867 vid tjugosju års ålder.” [Vi undrar om John Barry också 
”expedierades;” han bar på en hemlighet som om den röjts skulle ha kullkastat  
ordens planer för efterkrigstidens sydstater. Både Davis och Lee skulle ha åtalats och 
dömts; Lee skulle varken ha varit den ”gentlemannahjälte” som han var då och är i  
dag, inte eller skulle han ha haft en sådant allmänt respekterad ställning som gjorde 
det möjligt för honom att uppmana Jacksons protestantiska kalvinska sydstatsbor att  
godta den tyranniska politik som Thaddeus Stevens’ upprörande återuppbyggnad 
inebar.] {25} [Kursivering tillagd] 

Dabney tillägger: 

”När man kommit inom tjugo steg av de konfedererade trupperna, böjde sig dessa 
och öppnade, som de uppenbarligen misstog dem för kavalleriet [så löjligt, herr 
Dabney, som general Lane, major Barry och hans män visste att sex till åtta 
konfedererade officerare fanns i deras front, av vilka två var den andra kårens  
centrala befälhavare på fältet den dagen], dödlig eld. Så plötslig och bedövande var 
denna salva, och så nära inpå, att varje häst som inte sköts ned [fjorton sammanlagt], 
ryggade från den i panik, och vände för att skynda tillbaka, under det att de bar sina 
ryttare närmar fienden [som planerat]. Flera föll ned döda på plats, bland dem den 
älskvärde och modige Boswell och flera skadades. Bland de senare fanns general 
Jackson.” {26} [Kursivering tillagd] 

Davis fortsätter: 

”På något sätt, var   general A. P. Hill   där. Det var märkligt att Jacksons bittraste   
fiende inom armén skulle vara där för att ge hjälp. [Ja det var märkligt, om det inte  
hade planerats på detta sätt!] . . . Jackson låg utanför hans egna linjer. Två män steg 
upp på vägen i närheten av den växande grupp som samlats kring Jackson, med 
gevär;   federala infanterister   [eller var de konfedererade klädda som federalister? 
Varför sköts dessa män inte omedelbart ned – män i fiendens uniformer – som 
Jackson?]. Hill talade med snabb nonchalant röst [utan minsta anstrykning av 
förvåning], ’Ta hand om dessa män [som Hill visste precis vilka dessa hemliga 
aktörer verkligen var].’ Olika gestalter gick framåt [tydligen konfedererade ur Lanes 
brigad som tidigare informerats om vilka dessa federalister var, som de hela tiden 
fullständigt lydde sin befälhavare från Georgia som är en högst villig part i  
konspirationen och en av Hills underordnade] 
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och, nästan utan strid [naturligtvis inte, eftersom dessa män bara är distraktioner, för  
att ta bort uppmärksamheten från den viktigaste skyldige, A. P. Hill själv!], leddes 
blårockarna till eftertrupperna [eftersom dessa federalister är som de beväpnade 
männen på den gräsbevuxna kullen i Dallas vars syfte att avlossa sina högljudda 
gevär var att distrahera skrämda iakttagare; de federala gevärsskyttarna är som de 
tre gripna ”luffarna” i Dallas, som leddes bort av ”de goda,” män klädda som 
Dallas-poliser, utan att förhöras. General Hill (just så som säkerhetstjänsteman Clint  
Hill var en part i Kennedymordet) bär självklart ansvaret för den svarte påvens 
”exekutiva åtgärd” i att döda Jackson, ”den fördömde kättaren”].” {27} [Kursivering 
tillagd] 

Med Jackson nedskjuten, fortsätter Vandiver: 

”[Jacksons signalofficer] Wilbourn [med möjlighet att i hemlighet skicka 
meddelanden till jesuitiska kontakter i både unionens och konfederationens arméer] 
sände skickligt   en oidentifierad åskådare   [som varken identifierats eller  
rapporteras ha återvänt till den konfedererade linjen] för att ta reda på vilka 
konfedererade trupper som fanns framför dem [eventuellt skickad för att informera 
Hookers kontaktagent om den framgångsrika skjutningen av Stonewall] och han 
skickade   Wynn   galopperande genom skogen för att hitta   doktor Hunter McGuire   
[ordens utsedde frimureriske medicinske lönnmördare om bakhållet skulle  
misslyckas].” {28} [Kursivering tillagd] 

Om denne oidentifierade åskådare som verkar vara en federal officer till häst enligt Farwell, 
läser vi ur hans redogörelse igen: 

”Wilbourne skickade Wynn för att hitta doktor McGuire eller någon annan kirurg, 
med varningen att inte berätta för någon att Jackson hade sårats. Löjtnant Wynn red 
ut, osäker på sin riktning. Framför honom dök en häst och ryttare upp ur mörkret och 
Wynn frågade ilsket vilket regemente som öppnat eld. Utan ett svar försvann ryttaren; 
han har aldrig blivit identified.7 

7. [I fotnoten läser vi] Joseph Warren Revere, en sonson till Paul Revere, hävdade 
att han mött Jackson på en ångbåt 1852. Han var en [federalistisk] brigadgeneral vid 
Chancellorsville, och han hävdade senare att han var den oidentifierade ryttaren den 
natten [senare informerades Hooker om Jacksons framgångsrika bakhåll]. Revere 
förde befäl över en division just då, men eftersom han retirerade inför Jacksons anfall 
[som beordrats av Hooker med general Lees vetskap] ställdes han inför krigsrätt och 
entledigades från tjänsten, fastän Lincoln senare lät honom avgå [genom påverkan av 
Lincolns frimureriske krigsminister, Edwin M. Stanton, som kände till den enorma 
betydelse Revere hade i ordens komplott för att mörda general Jackson. För du ser,  
käre sanningssökare, enligt Allen E. Roberts’ House Undivided: The Story of
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Freemasonry and the Civil War, (Richmond, Virginia: Macoy Publishing and 
Masonic Supply Co., 1961) s. 341, var federale general Joseph Warren Revere en 
frimurare från Massachusetts och därför en medbrottsling till den konfedererade 
majoren – frimureriske doktor McGuire – i mordet på vår älskade presbyterianske 
kalvinske, general Jackson!].” {29} [Kursivering tillagd] 

Davis fortsätter, som Stonewall nu hade förts till ambulansen: 

”Officererna suckade av lättnad, men upptäckte att den kanvasklädda vagnen redan 
innehöll överste Stapleton Crutchfield, Jacksons artillerichef, samt   en främmande   
kapten. Crutchfield stönande i all oändlighet, och föraren sa att benet var hopplöst 
krossat; han kunde inte flyttas. Efter en stunds diskussion, ropade kaptenen inifrån 
och krävde att han skall flyttas för att lämna plats åt general Jackson [som denne 
främmande, icke namngivne kapten nu för befälet, fast besluten att föra Stonewall till  
doktor McGuire som kommer att amputera generalens vänstra arm, kommer att ta  
bort rundan från höger arm och sedan, under generalens tydliga återhämtning, ge 
vår älskade ett metalliskt gift för att framkalla på lunginflammation tydande 
symptom. Senare, skulle den usle McGuire smyga åt vår hjälte ordens ”giftbägare” – 
”till Guds större ära”].” {30} [Kursivering tillagd]

Jackson överfördes med ambulans i doktor Hunter McGuires vård. Faktum är att  
den här mannen var en ”jägare.” Medan doktor Harvey Black såg till pulsen, doktor 
Coleman administrerade kloroform, och doktor Walls säkrade artärerna, avlägsnade 
McGuire Stonewalls vänstra arm nedanför axeln. Generalen vilade sedan hela söndagen. 
Påföljande dag, återhämtade sig nu Lees fördömde löjtnant. Han talade om att återvända till 
sitt befäl, som ”Gud inte var färdig” med honom ännu. Dabney ger följande av de flesta 
historiker förbisedda redogörelse, som de felaktigt tror att Jackson hade blivit dödligt sårad 
på dagen för skottlossningen: 

”På måndag [tisdag] förmiddag verkade han må så oerhört bra att det beslutades att 
försöka resan [till Chandlers familjs hus i Guinea’s Station, ungefär fyrtiotre 
kilometer därifrån]. En madrass placerades i en ambulans, och han lades på den med 
varje hjälpmedel för hans komfort som kunde tänkas ut. Doktor McGuire tog sin 
plats inuti, vid hans sida, samtidigt som [den lojale] löjtnant Smith red nära inpå, 
och herr Hotchkiss, med en grupp pionjärer, red före fordonet, och röjde undan allt 
från vägen, som kunde orsaka att den lidande stöttes till. Han [general Jackson] 
verkade glad och munter under resan, och samtalade livligt om militära frågor och 
religion. . . . På kvällen nådde gruppen herr Chandlers hus nära järnvägsstationen, 
vars gästvänlighet general Jackson hade tagit del av föregående vinter, när han först 
kom från dalen. . . . Han kom fram till denna rastplats uttröttad och i plågor, och 
klagade över en del illamående och smärtor i sin skadade sida, men förklarade ändå 
att han hade genomfört 
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resan med oväntad komfort, för vilket han skulle vara mycket tacksam mot Gud. . . . 
När han flyttades till sin säng hos herr Chandler, åt han lite kvällsmat med välbehag, 
och sov sedan lugnt på natten. . . . På måndag [onsdag] morgon, vaknade general 
Jackson styrkt, och hans sår förklarades vara i beundransvärt skick. Han började nu 
se fram emot att återta sitt befäl och frågade doktor McGuire, hur många veckor som 
sannolikt skulle förflyta innan han skulle lämpa sig för tjänstgöring i fält.” {31} 

[Kursivering tillagd] 

Faktum är att bakhållet hade misslyckats. Jackson hade haft en mycket god fysik, 
som han ständigt sög på citroner, samtidigt som han inte ville dricka någon stark dryck eller 
ta till sig socker, te, kaffe, tobak eller vin. Hans energi var utmärkt, eftersom han hade 
tillbringat nio dagar med sin fru och barn innan slaget. Men tidigt torsdag morgon, den 7 
mars, började Jackson bli sämre. Vi fortsätter med Vandivers högst talande redogörelse: 

”Efter en lång brännhet dag [onsdag] under vilken hans patient visade stadig 
förbättring, tyckte doktor McGuire att han tryggt kunde överlämna Jackson i 
[Stonewalls svarte tjänare] Jim Lewis’ kärleksfulla omsorg och sträcka ut sig på 
soffan för en välbehövlig vila. Jim satt tyst och tittade på när hans älskade general 
somnade. I soffan sov också läkaren tungt. 

Torsdag, 7 maj, cirka 1:00  , rörde sig Jackson och vaknade, illamående   [vilket var 
generalens första tecken på ockult förgiftning med kvicksilver]. Jim fick i uppdrag 
att hämta en våt handduk och tvätta [den av giftet upprörda] magen: det skulle hjälpa. 
Jim invände: borde han inte väcka läkaren?? Låt honom sova, sade generalen, han 
behöver det. Hämta handduken. Denna gång hjälpte den gamla kuren inte alls. 
[Naturligtvis inte! För detta är inte den gamla sjukdomen, det är förgiftning.] Höger 
sida blixtrade till igen av våldsam smärta [eventuellt njure eller lever som plågades 
av giftet], medan illamåendet fortsatte [tillsammans med en febrig temperafärg som 
bevisade förgiftning med antimon eller arsenik]. Bistert, började Jackson kampen 
mot denna nu välkända fiende [sedan han hade använt kalla förpackningar i det  
förflutna mot smärtan, för att minska inflammation]. Jim ville väcka McGuire. Vänta. 
I gryningen gav Jackson med sig – väck honom.” {32} [Kursivering tillagd] 

Dabney tillägger denna högst avslöjande beskrivning: 

”Onsdag kväll [6 maj], gick doktor McGuire, som knappast hade tillåtit sig själv att 
sova under tre av fyra nätter [nu äntligen lättad över att han hade givit Jackson hans 
första giftbägare], överväldigad av trötthet [och stressig skuld], till sängs för att vila. 
Men under natten, började generalen klaga på en intensiv smärta i sin sida, [en av de 
första symtomen på förgiftning som orsakats av den första överdoseringen 
kvicksilver] och uppmanade sin tjänare Jim, som såg efter honom, att använda våta 
handdukar. Han följde uppmaningen; men åtgärden lyckades inte ge någon lindring, 
och som morgonen närmade sig, tillkallade han läkaren 
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igen. Generalen befanns ha en snabbare puls, ansträngd andning och svår smärta 
[vilket angav en rasande immunreaktion på ett gift, antingen kvicksilver eller till och 
med arsenik, som administrerats av jesuit McGuire i form av ”hjärtstärkande 
medel,” för att rättfärdiga efterföljande behandling med en högre dos av gifter]. 
Lunginflammation var klart utvecklad [precis som McGuire hävdat], men inte med 
alarmerande intensitet [symptom på lunginflammation var inte oroväckande 
intensiva]; smärtan och andningssvårigheterna utgjordes mer av neuralgisk [smärtor 
av huggande, snabb eller brännande karaktär som förekommer längs en nervbana 
där inga strukturella förändringar skulle kunna kännas igen, ens med ett mikroskop] 
pleurodyni [reumatism i musklerna mellan revbenen på grund av exponering för fukt  
och kyla; fibrositis, eller inflammation i musklerna mellan revbenen], som 
sammandrog musklerna i bröstet, än av faktisk inflammation i lungorna [Dabney tror 
att Jacksons andningssvårigheter inte berodde på en inflammation i musklerna 
mellan revbenen, det vill säga, lunginflammation, utan på en akut inflammation i de 
nerver som styr musklerna i revbenen]. Läkaren använde sig därför av mer kraftfulla 
åtgärder som sinapism [d.v.s. externa medicinska salvor, samtidigt som han gav 
generalen en oral dos av giftet, som doktor Morrison, general Jacksons 
familjeläkare och svärfar skulle anlända senare samma dag på torsdagen, vilket  
gjorde ytterligare förgiftning ytterst riskabel] och åderlåtning, men med endast 
ofullständig verkan. . . . hans drag ändrades genom uttömningen av hans energi. . . . 
Hans kinder glödde av en svartmuskig, och nästan askgrå feberhetta [ett annat tecken 
på förgiftning].” {33} 

Vandiver, utan att nämna förgiftning (så konstigt, eller är han också en part i en fortsatt 
mörkläggning), avslutar med att nämna de läkemedel som gavs till generalen utan någon 
hänvisning till deras historiska användning som giftmördarens främsta verktyg: 

”McGuire sprang till Jackson sida, lyssnade till hans andning, granskade hans bröst. 
Lunginflammation [vilken sjukdom generalen inte hade, som giftmördarens 
medicinskt föranledda symptom, vilka såg ut att imitera lunginflammation, låg till  
grund för oral administrering av tre historiska gifter]. De våta dukarna hade inte 
orsakat den, men de hade inte hjälpt. Snabbt började den unge läkaren gör allt som 
den medicinska kunskapen föreskrev – åderlåtning, kvicksilver, [det primära gift  
doktor George Bate framgångsrikt använde (tillsammans med antimon och arsenik)  
för att förgifta Oliver Cromwell]; antimon [använt för bronkiala infektioner och kan 
vara ett irriterande gift i stora doser] och opium [ett kraftfullt smärtstillande medel 
och motgift mot inflammation, som också dämpar den muskulära aktiviteten, och av 
vilket en giftig dos orsakar djup sömn som leder till koma och stillsam död] – alla 
dessa försöktes.” {34} [Kursivering tillagd] 

1863 års redogörelse av frimurare doktor Hunter Holmes McGuire är något 
annorlunda, men i samförstånd med ovanstående citat vilket bekräftar det faktum att 
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Jacksons förändring till det sämre inträffade tidigt på morgonen på torsdagen den 7 maj. 
Detta innebär att ”Old Blue Eyes” hade återhämtat sig från sina skador och operationer i 
över FYRA DAGAR före hans chockerande kollaps; han hade varit ”konstant glad,” medan 
han vilade, åt bra och samtalade ledigt. Hans återhämtning skedde trots det faktum att 
jesuitiske världslige coadjutor general Lee, i lydnad till någon annan (Lee hade, med 
hans egna ord, inte ”föreskrivit händelserna”) först hade ”föreskrivit” och, uppå Jacksons 
vägran, sedan ”beordrat” frimureriske McGuire att föra Stonewall FYRTIOTRE 
KILOMETER från fältsjukhuset i värdshuset Wilderness, till Chandlers avlägsna plantage 
i Guinea’s Station. Detta handlande stred mot generalens egna önskningar, som hans 
officerare behövde kirurger på slagfältet. 

Och varför en sådan vårdslös order, som Jackson inte skulle löpa någon fara för att 
tas till fånga om hans män bara ville verkställa hans plan? Lee syftade till att ytterligare 
försvaga sin chef i strävan att göra hans skador dödliga genom blödningar och därmed 
infektion, samtidigt som han transporterades på en varm, ojämn, dammig väg i över tolv 
otrevliga timmar! Dessutom, visste både Lee och McGuire att det på Chandlers herrgård 
fanns ett litet, privat annex i skuggan av det stora huset där generalen skulle kunna vara 
isolerad, omedvetet fången i fem dagar hos den ende läkaren som skulle ge honom ”vård 
dygnet runt,” den betrodde unge vännen, frimureriske McGuire! Jackson kunde sedan, 
utan misstanke, bli successivt förgiftad sent på kvällen, medan alla andra sov i 
huvudbyggnaden. Inte ens Jacksons hustru, Anna, efter hennes ankomst på torsdagen, fick 
lov att trösta sin man på nätterna, utan var tvungen att sova i huvudbyggnaden – full av 
sårade konfedererade soldater – från torsdag kväll till söndag morgon, samma dag som 
generalen dog! Dessutom, för att lägga sten på bördan, kunde Jackson ha haft ett privat rum, 
och delat förtroliga timmar med sin hustru och dotter, inne i herrgården, ändå vägrade 
McGuire, med hänvisning till förekomsten av en eventuell smitta! 

För att den svarte påvens frimureriska lönnmördare skulle kunna dölja sina mordiska 
spår, uppgavs två lögner, som skulle förbli i en medicinsk journal under mer än hundrafyrtio 
år. Den första lögnen var att Jacksons sjukdom var ”lunginflammation,” samma sjukdom 
som skylldes på arsenikförgiftningen av USA:s trettio dagars president, William Henry 
Harrison, 1841 efter bara trettiotvå dagar i ämbetet . Den andra lögnen var att Jacksons 
”lunginflammation” berodde på att han tappades av en av de fyra män som transporterade 
honom från fältet på en bår strax efter hans sårats. Men fallet, som sämst, med huden 
oskadad, orsakade endast inre skador, som han uppenbarligen återhämtade sig från. 
Dessutom, är mördarens rapport full av vilseledande uppgifter. Han uppger att Jackson 
anlände till ”Chandlers hus” på tisdagen den 6 maj, ”där han förblev tills han dog.” 
Ingenting nämns om att generalen aldrig befann sig i Chandlers hus, utan att han flyttades 
till en lågt konstruerad byggnad (med fyra små rum) avsides belägen från herrgården. Han 
säger att fru Jackson anlände på torsdagen ”och vårdade honom troget till slutet,” men 
nämner inte att hon inte kunde tillbringa nätterna med honom under de kritiska timmarna av 
hans potentiella återhämtning; det var lönnmördarens roll. 
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Parallellerna mellan förgiftningarna av våra kalvinska hjältar, general Oliver 
Cromwell och general Thomas J. Jackson i deras plötsliga anfall av smärta, feber, 
svettningar, sömnlöshet, felaktiga diagnoser och slutliga död är slående, som vi läser H. F. 
McMains i hans högst lägliga mästerverk, The Death of Oliver Cromwell (2000): 

”Bland den tidens mest kända metalliska gifter var   antimon  ,   kvicksilver   och   
arsenik. Exponeringen för dem kan kategoriseras som akut eller kronisk – höga 
koncentrationer under kort tid [som i fallet med Jackson] eller låga koncentrationer 
under lång tid [som i fallet med Cromwell]. Förgiftaren beräknade att akuta doser 
verkade snabbt, men misstänkt [ändå eliminerades, i Jacksons fall, alla misstankar 
med ytterligare administrering av opium, som lugnade honom och sövde honom för  
gott], medan kroniska doser var långsamma och smygande. Exponeringen skedde 
oftast genom   förtäring  , . . . Kvicksilver var mindre känt än andra gifter och verkade 
snabbare; skäl till att en giftmördare kan ha övervägt dess användning [som i fallet  
med Jackson som inte kunde tillåtas kämpa vid Gettysburg]. Kroniska doser av 
oorganiskt kvicksilver absorberades via mag-tarmkanalen och ackumulerades i 
organen, särskilt njurarna [vilket förklarar smärtan i Jackson högra sida]. . . . 
Giftmördaren har tur att efter tre veckor, malaria i Cromwells försvagade organ 
maskerade giftet och gav en diagnos åt dem som sökte en [som Jacksons första dos 
av gift på onsdagen den 6 maj 1863, framkallade symptom på lunginflammation,  
vilket också gav en diagnos åt Jacksons nära vänner och familj]. . . . 

Arsenik var ytterligare en möjlig agent, för sedan medeltiden [påvens mörka tid] 
hade det varit ’det utvalda giftet [precis som engelska jesuiter under den nya tiden 
framgångsrikt hade använt arsenik på ordens store frimureriske hämnare, Napoleon 
Bonaparte, när han hade fullgjort sina uppdrag som den svarte påven hade haft för 
avsikt].’ . . . protektorns sjukdom började plötsligt, med svår smärta, våldsamma 
magbesvär, förväntningar på att dö [liksom general Jacksons sjukdom]. Detta 
innebär en primär agent giftigare än arsenik. . . . Under kvällen den 17 augusti [1658] 
fick han [Cromwell] ännu en dos kvicksilver. På eftermiddagen hade han rådfrågat 
läkaren, som fann en oregelbunden puls; han svimmade nästan och svettades 
[Jackson hade alla tre symptom som Cromwell hade]. En läkare ’styrkte’ honom med 
’hjärtstärkande medel [sedan doktor McGuire hade gjort detsamma med 
Jackson].’ . . . han [Cromwell] fick ett återfall efter en skenbar återhämtning [liksom 
Jackson]. . . . 

Giftmördaren måste ha administrerat den sista dosen under kvällen den 2 september 
[1658], och den skulle ha skilt sig från tidigare doser, eftersom den förmodligen 
innehöll en enorm mängd arsenik, för att ta kål på protektorn [precis som Jackson 
förmodligen gavs sin slutliga massiva dos av arsenik och/eller kvicksilver och 
opium den 9 maj 1863,  
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dagen före hans död]. Under natten bröt patientens hälsa samman. Han blev 
deprimerad, tanklös, febrig, sömnlös av smärta; han hade ont i halsen och en törst 
orsakad, känns det som, av arsenikframkallad vätskeförlust [Jackson hade samma 
symptom med tanklöshet, febrer och törst, medan opiet eliminerade sömnlösheten 
och smärtan]. På morgonen den 3 september började han ’nalkas dödens port [liksom 
Jackson gjorde på samma sätt den 10 maj 1863],’ och han dog i synkope [som 
Jackson också dog i ”synkope,” och gled in och ut ur medvetslöshet med ett  
otillräckligt flöde av syresatt blod till hjärnan] under eftermiddagen – ’oväntat 
[precis som vår älskade Jackson dog på eftermiddagen, för fort för hans robusta 
kroppsbyggnad, både överraskande och oväntat].’ ” {35} [Kursivering tillagd] 

En sista detalj. Som vår käre gudsman, patriot, make och far var nästan död, och hans 
ögon tycktes slutas för sista gången, fick Jacksons hustru, Anna, 

”. . . lov att ge efter för hela sin tröstlösa sorg. . . . Som hon böjde sig ned över 
honom, strömmade tårarna från hennes ögon på hans döende ansikte, och under det 
att hon täckte det med kyssar, ropade hon: ’Åh doktorn, kan ni inte göra något 
mer?’ ” {36} [Kursivering tillagd] 

(Oh ja, käre sanningssökare, Ignatius Loyolas avslutare, doktor Hunter McGuire, skulle  
inte göra något mer! Han var klar, utan anfall av ånger. ”Som en käpp i handen på en 
gammal man,” upphävde hans okritiska lydnad till en hemlig överordnad varje 
samvetsbetänklighet, medkänsla för den gråtande änkan eller oro för det faderlösa barnet. 
Endast en jesuit, efter att ha vunnit sitt offers kärlek, skulle kallt, och beräknande, i den 
heliga vänskapens rum, kunna mörda oskyldiga som anses vara fiender till hans 
”vördnadsfulle herre,” påven, eller hans ”heliga orden,” Jesu sällskap. I närvaro av de 
desperata och hjälplösa, är han mycket beundrad för sitt yrke; han gillar välsignelsen av 
tillitsfulla och intet ont anande landsmän. Ändå, kommer ordens ”giftbägare” att serveras! 
Kompaniets levande dödsman störtar ned på sitt byte utan några förvarningar, utan att 
lämna några spår, utan att väcka några misstankar och utan att orsaka någon fasa. På detta 
sätt, sårade den svarte påvens frimurare vår David hemma hos sina vänner.) 

General Thomas J. Jackson fortsatte med att bli begravd i Lexington, i dalen i 
Virginia, under hela söderns outsägliga sorg. Under Grants kampanj utposterades federala 
soldater, förment ”för att skydda” generalens grav. Yngre barn från hans ”färgade 
sabbatsskola” brukade smita förbi de federala soldaterna på natten och placera små 
konfedererade flaggor på sin älskade lärares grav – till de norra kommunistiska rebellernas 
enorma ilska! Men mer hade inträffat än enbart bevakningen av Stonewalls grav. Tjugoåtta 
år efter begravningen, år 1891, togs ett beslut om att flytta vår hjältes kropp till en ny grav. 
När kistan öppnades hittades bara ben och en förolämpande, federal blå överrock! 
Stonewall Jacksons kropp hade försvunnit, precis som Kennedys hjärna hade försvunnit från 
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nationalarkivet efter att Louisianas distriktsåklagare Jim Garrison krävt att den skulle 
lämnas ut under hans åtal på 1960-talet av riddare av Malta Clay Shaw. Det är ett etablerat 
faktum att det luciferiska Jesu sällskap syftar till att hämta kvarlevorna av sina fiender. Så 
var det med Oliver Cromwell, varför hans kropp i hemlighet begravdes av några av hans 
trogna anhängare efter återinsättandet av ordens hämnande kung Karl II. Så var det med 
Geronimo, apachernas hövding, och en av ordens djärva fiender under det amerikanska 
rikets jesuitledda, trettioåriga indiankrig på de stora slätterna (1860-1890). Så var det 
med den framlidne ex-jesuiten Alberto Rivera, vars hustru, Nury, informerade författaren 
om ett möte med fyra hemliga jesuiter som försökte hitta hennes makes kropp i utbyte mot 
en stor summa pengar, ett gods i Europa och en utbildning för hennes son, Alberto Rivera, 
d.y. Precis så var det med Stonewall. Orden förgiftade honom subtilt och grävde sedan, med 
hjälp av sina federalister, upp kroppen! När Karl II återinsattes på tronen i England 1660, 
bestämdes det att Cromwells, Bradshaws och Iretons kistor skulle släpas genom gatorna i 
London till Tyburn. Där hängdes de förmodade kropparna på galgen. Efter det att de kastats 
i en grop, visades de tre ”kungamördande rebellernas” överhuvuden högdraget upp i 
Westminster Hall i över tjugo år. Vi undrar vilka förolämpningar orden åsamkade ”kättaren” 
general Jacksons kropp. 

(Käre sanningssökare, konfedererade general Robert E. Lee var en kallblodig förrädare 
mot konfederationen, och vår älskade gudsman, general Thomas J. Jackson blev lockad i 
ett bakhåll av den onde general A. P. Hill på order av Lee, i hemlig konspiration med 
federale general Hooker. När bakhållet inte var dödligt, smög ”den frimureriske jägaren,” 
doktor Hunter McGuire, till vår älskade ”giftbägaren.” Nu kunde Lee och Longstreet 
förlora slaget vid Gettysburg. Jackson skulle inte störa mer!!) 

Det var anledningen till att federale general Meade, en romersk-katolik, blev 
anvisad av en förklädd jesuit att skicka en tredjedel av sin armé för att stoppa ärkebiskop 
Hughes’ upplopp mot värnpliktsslagen i New York City  (”en papistisk komplott från början 
till slut” med Lincolns ord), och därför inte jagade efter general Lees förrådda och 
besegrade armé vid Gettysburg. Kriget måste fortsätta, eftersom det fanns mer ”kättare” att 
döda och egendom att bränna. Om det jesuitiska inflytandet på slagfältet sade president 
Lincoln: 

”Det stämmer också att Meade har varit med oss, och vann det blodiga slaget vid 
Gettysburg . . . Men det är uppenbart att hans papalism ersatte hans patriotism efter 
slaget. Han lät Lees armé fly, när det var så enkelt att skära av hans reträtt och tvinga 
honom att kapitulera, efter att ha förlorat nästan hälften av sina soldater i den sista 
dagens blodbad. När Meade skulle beordra jakten, efter slaget, kom en främling, i all 
hast, till högkvarteret, och den främlingen var en förklädd jesuit. Efter en tio minuters 
konversation med honom, vidtog Meade sådana åtgärder för att jaga efter fienden, att 
han undkom nästan orörd, med förlusten av endast två vapen!” {37} [Kursivering 
tillagd] 
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Och varför skulle jesuiterna vilja att Lees armé skulle fly? Så förintelsekriget skulle 
kunna fortsätta tills de protestantiska staterna i söder fullständigt hade krossats av general 
Grant och general Sherman. Orden skulle använda denna taktik igen i framtiden. 

För att fortsätta beskrivningen av krossandet i söder, försökte jesuiterna att skapa ett 
uppror bland svarta sydstatsslavar mot deras vita herrar i form av en massfrigörelse. 
Proklamationen om emancipation, som främjades starkt av jesuiterna med kontroll över  
England genom drottning Viktoria, var beräknad att uppmuntra slavarna till att mörda sina 
herrar. Sammansvärjningen lyckades inte som de allra flesta protestantiska herrarna 
kärleksfullt hade undervisat sina slavar i Bibeln. En sådan protestant var general 
”Stonewall” Jackson. Efter hans död, samlades de svarta slavarna från hans söndagsskola 
runt hans grav och sörjde bittert hans bortgång. För den bibliska läran om den vites  
överlägsenhet och negerns underlägsenhet blev allmänt trodd bland de vita protestantiska 
staterna i enlighet med Noas profetia i Första Mosebok 9:18-28. Denna profetia 
kommentarer baptistiske Henry Halley 1927: 

”Ättlingar till Ham [svarta] skulle bli tjänande raser; semiter [särskilt de fysiska 
ättlingarna till Jakob] skulle bevara kunskapen om den sanne Guden; jafetiska raser 
[vita] skulle ha den största delen av världen, och ersätta de semitiska raserna som 
Guds lärare. Det blev uppfyllt när israeliterna tog Kanaan, när grekerna tog Sidon, 
och när Rom erövrade Kartago; och ända sedan dess har jafetiska raser [vita] 
dominerat världen, och har konverterats till Sems Gud [herren Jesu Kristi Gud och 
fader], medan semitiska raser har intagit en jämförelsevis obetydlig plats [under 
Israels diaspora]; och hamitiska raser [svarta] har intagit slaveriets plats. En 
häpnadsväckande prognos!” {38} [Kursivering tillagd] 

En kort sammanfattning ges av R. G. Horton, en framträdande nordstatsdemokrat, om de 
vita sydstatsbornas attityd till sina negertjänare: 

”Negern var   inte   en man som den vite mannen  . Han hade aldrig kommit så högt i sin 
ras’ historia som de fyra miljonerna i sydstaterna. Vår samhällsform hade civiliserat 
och kristnat [protestanter och baptister] de enda negrer som någonsin hade 
civiliserats eller kristnats. Detta är ett enkelt historiskt faktum, som ingen vågar 
motsäga [utom jesuiterna med användnng av sin frimurarkontrollerade svarta 
”Nation of Islam;” deras Rockefeller Center-baserade ”Luce-press,” deras 
frimurarkontrollerade ”medborgarrättsrörelse;” och deras jesuitiska dramer som 
kallas ”Hollywoodfilmer,” för att skapa fjortonde ändringens Amerikas andra 
återuppbyggnad (1950 till i dag) med hjälp av fientliga och radikala, socialist-
kommunistiska amerikanska svarta, som särskilt hatar de vita keltisk-anglosaxiska 
protestanterna och baptisterna precis som den lysande mulattiske talesmannen för 
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NOI, Malcolm X, gjorde innan han återvände från Mecka]. . . . Det är vår plikt, som 
överlägsen ras, att sörja för dessa människor som Gud, genom sin försyn, har givit 
oss. [I dag skulle detta ”sörjande” vara att skapa en ny svart nation i Nordamerika 
som hem för ”afro-amerikaner” – med undantag av vita – och därmed få ett slut på 
ordens socialist-kommunistiska ”negeragitation” och spridning av jesuitgeneralens  
kommande raskrig.] Vi bör försöka förstå deras karaktärer, deras möjligheter och 
deras önskningar, och sedan anpassa våra lagar så att de kommer att vara i ett så 
lyckligt, så sunt och gott tillstånd som det är möjligt för dem att uppnå. Det är vad 
sydstatsborna [främst protestanter och baptister] försökt att göra, och även om inget 
samhälle är perfekt, måste ändå alla erkänna att negrerna hade det bättre på alla sätt 
före kriget än nu. En miljon, uppskattas det, har dött i ansträngningarna att få dem att 
agera som vita människor. . . . Tusentals av dessa stackars varelser har dött av 
smittkoppor och andra avskyvärda sjukdomar. Hundratals har svultit ihjäl eller dött 
av att ha utsatts för smitta, och allt på grund av abolitionisternas [kontrollerade av 
jesuiterna] falska läror, som lurade folket, och sa till dem att samhället som det 
existerade i [det vita, mansdominerade, protestantiska och baptistiska, slavägande] 
södern var ’en synd och ett brott [med undantag av slavägande, romersk-katolska 
Sydamerika eller slavägande, muslimska Nordafrika].’ ” {39} [Kursivering tillagd] 

Efter kriget, under undantagstillståndet, fortsatte jesuiterna sina försök att krossa den 
protestantiska vita rasen i södern. Den makalöse och framsynte Robert L. Dabney, en av 
söderns största presbyterianska ministrar och yngste medlem av general Jacksons stab, 
skriver: 

”. . . när väl avskaffandet genom federal aggression kom, skulle dessa andra säkra 
resultat följa . . . negerns fulla jämställdhet: denna negerns så teokratiskt inrättade 
jämställdhet skulle i praktiken bli negerns överlägsenhet [som visats i Amerikas 
afrikaniserade kultur av i dag] . . . att denna eländiga bana måste resultera i en av två 
saker, antingen ett krig mellan raserna, där de vita eller svarta, de ena eller de andra 
skulle utrotas; eller blandning . . . Och detta är tydligen det öde som våra 
[jesuitiska] erövrare har för ögonen [vilket är helt i överensstämmelse med ordens 
frimureriske judiske sionist Israel Cohens A Racial Program for the 20th Century 
(1912) som förespråkar en kontinuerlig negeragitation mot alla vita i allmänhet,  
negerns framträdande plats i idrott och underhållning, och i slutändan syndigt  
blandäktenskap]. Om de verkligen kan blanda blodet av hjältarna i Manassas med 
denna ondskefulla ström från träsken i Afrika, då kommer de aldrig att få tillfälle att 
darra inför det rättfärdiga motståndet från [vita protestantiska och baptist-kalvinska] 
virginianska fria män; utan kommer att ha en ras som är smidig och avskyvärd nog 
att inta den ställning av politisk underkastelse, som de önskar fastställa i södern [och 
nationen].” {40} [Kursivering tillagd] 
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Igen instämmer R. G. Horton: 

”Lagstiftningen i alla unionens stater förvägrade klokt nog negrerna jämlikhet med 
vita människor. Jag vill påstå att detta var en rättvis och nödvändig bestämmelse för 
att förhindra vad som kallas mulattisering   eller   uppblandning  , det vill säga en 
blandning av de vita och svarta raserna, som historien och erfarenheten har visat vara 
en av de största förbannelser som kan drabba ett samhälle. Varje nation på jordens yta 
där en sådan blandning har skett i någon större utsträckning, har förfallit när det 
gäller dess civilisation, och gradvis sjunkit ned i fördärvet, som om den krossats 
genom ett långsamt verkande gift. Och det är just vad det var. Guds straff över män 
för att ha brutit mot hans lagar [om separation].” {41} [Kursivering tillagd] 

Dessutom, kastar medicine doktor J. H. Van Evrie ytterligare ljus över frågan om de 
långsiktiga effekterna av ”mulattisering” i hans episka 1868 års arbete, White Supremacy 
and Negro Subordination; Or, Negroes A Subordinate Race, and (So Called) Slavery Its  
Normal Condition, 

”Mulatten, bokstavligt talat, eller i vanlig betydelse, avlar inte avkomma, utan 
mulatten   är bestämt lika steril som   mulan  . . . . I stället för en enda generation, som 
hos de djur som avses [hästen och åsnan], går de mänskliga varelserna över till 
sterilitet inom fyra generationer, där en gräns är nådd som är absolut lika fast och 
ogenomtränglig som den enda generationen när det gäller det förra fallet. . . . . 

Men för att tydligt förstå frågan, läggs den fram för att för läsaren presentera de 
preliminära principer eller fakta, och föranledande fakta, som leder till denna viktiga 
och helt avgörande slutsats. Den är viktig, inte för att visa bortom allt tvivel den 
avgörande och grundläggande sanningen om skilda arter [inom ett släkte – den 
mänskliga rasen som fötts av våra första föräldrar, Adam och Eva], för det är en 
självklar och oundviklig sanning som möter oss i varje steg, och möter våra sinnen 
nästan varje timme eller dag i våra liv. Utan   mulattisering   är ett ämne av förbluffande   
betydelse i sig, och som allmänheten i regel, och ”anti-slaveri”-författarna framför 
allt, är djupt okunniga om det, läggs det fram för att presentera de grundläggande 
principer eller grundvalar på vilka hela ärendet vilar.* 

(* Författaren har ägnat mycket tid och arbete åt detta intressanta ämne, och 
tillsammans med hans egna och vänners och korrespondenters yttranden, som 
omfattar flera tusen fall av blandat blod, har han kunnat härleda de allmänna lagar 
som anges i texten, och med fullt förtroende för deras väsentliga riktighet.) 

1:a. I fråga om den vite mannen som sammanbor med negerkvinnan, eller är ”gift” 
med en negress, kommer det att bli en mer begränsad avkomma än om hon vore gift 
med en av sin egen ras. 
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2:a. Den mulattiska avkomman till denna förbindelse som ingår blandäktenskap 
med andra hybrider, kommer att uppvisa ännu mindre kraftfullhet. 

3:e. Avkomman till denne som igen ingår blandäktenskap med hybrider som också 
avlägsnats från den ursprungliga härstamningen, visar en ännu större minskning av 
kraftfull styrka.

 
4:e. Genom att fortsätta ingå blandäktenskap med hybrider, och som på 
motsvarande sätt avlägsnats, minskar kraftfullheten i överensstämmelse därmed. 

5:e. Slutligen, är den fjärde generationens   mulatt   absolut lika steril som   mulan  , och 
även om det, med sällsynta mellanrum, kan finnas ett möjligt undantag, kan den 
dock, i all praktisk bemärkelse, och för alla filosofiska undersökningars ändamål, 
förutsättas utgöra den naturliga och oöverstigliga barriären för denna onormala och 
ovanliga varelse. . . . 

(Rojalism, eller en ärftlig aristokrati, eller klass som försöker att skapa en permanent 
överlägsenhet över huvuddelen av [det vita] folket med incestuösa ingiften med sina 
egna medlemmar, straffas med liknande resultat som de som deltar i kränkningarna 
av sexuella relationer mellan olika raser. Och de idiotiska, impotenta, och sjuka 
avkommorna till ärftliga [vita] kungar har alltid en viss fysiologisk likhet med den 
utslitne och sterile mulatten. Båda är kränkningar av den normala ordningen, och 
båda är begränsade till en viss existens, precis som alla andra sjuka tillstånd som 
naturen förbjuder att leva.) . . . 

Men det är hos den kvinnliga hybriden som denna tendens till sönderfall, eller denna 
felaktiga kroppsuppbyggnad, är som mest uppenbar. Många av dem är oförmögna att 
ge näring åt eller ta hand om sin avkomma, och tillsammans med missfall och många 
former av sjukdom i samband med barnafödande, har de ofta visat sig haft ett stort 
antal barn, av vilka inget uppnått mogen ålder. . . . 

Som sagt, skulle fyra miljoner av vår egen vita ras bli invecklade i denna ohyggliga 
malström av blandning med den [frigivna svarta] underordnade rasen, medan de 
återstående tjugo miljonerna [av vita] skulle lämnas orörda och oförorenade av den 
fysiska försämring som måste följa på en sådan förbluffande synd som praktisk 
abolitionism. Men de skulle inte kunna komma undan den moraliska försämringen 
[via påvens rasblandade amerikanska militär som utkämpade en mängd ovinnbara 
utländska krig, blandande beslut av Högsta domstolen för att omstörta staternas 
lagstiftningar till motsatsen; afrikansk slagverksmusik som kallas ”storband,” ”rock 
and roll,” ”jazz,” ”disco” och nu ”hip-hop,” och de ständigt moraliskt förnedrande,  
och listigt beräknade rasblandande filmer som produceras av den svarte påvens 
jesuitiska teater i Hollywood], och nationen, nedtyngd av   mulattisering  , 
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av ett sådant sår på statsapparaten, av en sådan fruktansvärd mängd sjukdom och 
död, skulle säkert bli erövrad av någon annan nation eller annan sorts herreras [ett  
icke-hamitiskt, kinesisk-sovjetisk-muslimskt triumvirat], och återigen bli engelska 
provinser eller beroende av någon annan europeisk makt [det yttersta syftet med 
”mulattisering” är att garantera de militära framgångarna för den svarte påvens 
kommande utländska angrepp, invasion, stympning, massmord och förnedring av vad 
som en gång var en reformert, vit keltisk-anglosaxisk protestantisk civilisation]!” {42} 

[Kursivering tillagd] 

Beväpnade med ovanstående dunkla, men empiriska kunskap, samtidigt som de var 
de ockulta herrarna över Karl Marx’ frimureriska, socialist-kommunistiska världsrevolution 
centrerad i Stalins Moskva, tog Loyolas usla söner itu med att ytterligare krossa HERRENS 
bibelbaserade, anti-frimureriska, anti-jesuitiska, anti-påvliga, anti-tridentinska mötets, anti-
mörka tidens, anti-nya tidens, anti-gudomligt rättsliga, anti-socialist-kommunistiska, pro-
kalvinska, pro-konstitutionella, pro-konstitutionstilläggs, pro-vapenägande, pro-nationella 
suveräna, pro-egendomsrättsliga, pro-brittiska rättsordningens, pro-bibelbaserade 
offentliga/allmänna skolans vita protestantiska reformation via tvingad integration av de vita 
och svarta raserna. Många framgångsrika slag kunde utdelas genom ett briljant iscensatt, 
socio-ekonomisk-politiskt program. Genom att politiskt bistå marxistisk sovjetisk 
kommunism via ärkebiskopen av New Yorks CFR-kontrollerade amerikanska presidentskap 
och Utrikesdepartement (som skickligt bevisats av bibeltroende John Stormer i hans 1964 
års episka arbete, None Dare Call It Treason), samtidigt som de gav ekonomiskt understöd 
genom ordens New York-baserade Wall Street och Riksbank förvaltad av påvens 
malteserriddare och frimureriska judiska arbetarsionister, kunde den vita protestantiska och 
baptistiska kalvinska civilisationen krossas på ett fantastiskt sätt utan att ett skott 
avlossades! Denna ordens kommunistiska (d.v.s. ”allmänna jämlikhetens,” fjortonde och 
femtonde ändringens) politik skulle reducera Nordamerika till statusen av en rasblandad, 
bastardiserad färgad nation som ytterligare krossade reformationens nya tid med dess 
djärva, nyfikna och uppfinningsrika, sparsamma och främst tyska och skotsk-irländska, vita 
protestantiska medelklass. 

Som beräknat, skulle påvens mörka tid återställas bestående av endast ett fåtal, 
frimureriska (”Scull and Bones”) Yale-, Harvard- och jesuitiska Georgetown-utbildade, vita 
ädla irländska katolska rika. Vi talar om familjer som Kennedy, Grace, McDonnell, Brady, 
Doheny, Murray, Ryan, Cuddihy, McLean (Evalyn Walsh McLean är en tidigare ägare 
till den ökända ”Hope-diamanten”), MacDonald (George MacDonald har varit påvlig 
kammarherre och stormästare för malteserriddarna), Flynn, Lannan (mångmiljonärer och 
industriidkare), och beryktade, CIA-anknutna Buckley – vilka familjer ALDRIG blandar 
sina vita söner och döttrar med färgade människor – och de många, rasblandade,  
”fördummade,” multireligiösa, brottstyngda, ”gängvåldtagande,” drogberoende (både 
lagligt och olagligt) obildade fattiga, av vilka många skulle bli latinsk och romansk 
romersk-katolsk färgad befolkning, både invandrare 
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(igen, lagligt och olagligt) och inhemskt födda. Den kommunistiska ”republiken Kuba,” 
under den obarmhärtige, jesuitutbildade, världslige coadjutorn och frimuraren Fidel Castro, 
är ett klassiskt exempel på jesuitisk ”social ingenjörskonst” som med framgång prackats på 
det spanska romersk-katolska kubanska folket, varav de allra flesta nu är färgade människor. 

Dessutom, skulle ytterligare ett resultat av detta förrädiska motreformatoriska knep, 
energiskt försvarat av ordens internationella tidningar, som ständigt utvecklar en ”livvakt av 
lögner,” bli det avsiktliga krossandet av judiskt liv och kultur inom historiskt sett vita 
protestantiska nationer! Och inte så konstigt, för bibeltroende, reformerta vita nationer har 
utgjort den största tillflyktsorten och välsignade fristaden för den uppståndne, Guds sons 
älskade hebreiska/judiska/israelitiska folk under nästan femhundra år. Kompaniets svarta 
socialist-kommunistiska rörelser i både historiskt sett vita protestantiska Rhodesia (numera 
Zimbabwe, vars jesuitutbildade, svarte brutale diktator, Robert Mugabe, för närvarande 
stjäl marken och mördar alla vita protestantiska bönder och därmed medvetet skapar en 
beräknad hungersnöd för de stackars intet ont anande svarta) och vita protestantiska 
Sydafrika (vars svarta, jesuitkontrollerade ANC-politik har resulterat i fortsatt angrepp, 
misshandel, våldtäkt och mord på tusentals vita protestanter vars tekniska kunnande och 
affärsmannaskap – som de fick som svar på sina böner – gjorde den nationen till den mest  
välmående i hela Afrika) har med framgång nått detta mål. 

För detta ändamål har påvens anti-torahiska, polsk-födda, socialist-
kommunistiska, frimureriska judiska sionister understött sina herrar, det i hemlighet pro-
kommunistiska men öppet anti-kommunistiska Jesu sällskap, för att påskynda kompaniets 
ateistiska, politiska socialist-kommunistiska religion. Detta innefattar 1960-talets pro-
svarta, anti-vita, icke-protestantiska medborgarrättsrörelse här i påvens nu dömda, 
”heliga romerska” fjortonde ändringens korporativ-fascistiska rike av amerikansk 
nation. Om ordens kommunistiska taktik med tvingad blandning av amerikanska svarta och 
vita som ett mål för orderns kommunistiska ”världsrevolution,” läser vi från pennan av den 
erfarne och gudfruktige messianske juden, Arno Gaebelein, i hans 1933 års ocensurerade 
mästerverk, Conflict of the Ages: 

”Ormens process har blivit högst framträdande i vårt land. Den häpnadsväckande 
tillväxten av kommunism [1913 års federala centralbankslag (en monopolistisk 
centralbank som utfärdar pappersvaluta som inte kan lösas in i myntvaluta); 1913 
års sjuttonde ändring (direkta val av senatorer och presidenten som därmed 
eliminerar den kontrollerande representation av statliga myndigheter över valet av 
senatorer och presidenten); 1913 års sextonde ändring (en tung, progressiv,  
graderad inkomstskatt); 1870 års femtonde ändring (beviljande av ”rösträtt” till  
alla fjortonde ändringens vita och svarta ”amerikanska medborgare” som ledde till  
”en man, en röst”); 1868 års fjortonde ändring (centralisering av makten i  
Washington, D.C., och beviljande av det nationella medborgarskapets romerska 
privilegium
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och därmed ”allmän jämlikhet”); den trettonde ändringen (storstöld av de svarta 
slavarnas arbete utan ersättning eller ”skadestånd” till deras vita herrar], denna 
avkomma till [frimureriske] Marx, [jesuit-frimureriske] Weishaupt   och andra   
gudlösa element skall vi nu kortfattat följa. . . . 

En annan verksamhet försigår bland negerbefolkningen. För att ge fakta till de läsare 
som inte har tillgång till denna [1933 års] kongressrapport [ss. 32-33], citerar vi från 
den: 

’Kommunisterna har i åratal sett med förhoppning på Förenta staternas 
negerbefolkning som en faktor varifrån de kan värva rekryterar till det 
Kommunistiska partiet. [Författarens farföräldrar var kortbärande kommunister som 
underhöll svarta kommunister i sitt hem och tillsammans sjöng den sovjetiska 
nationalsången på 1930-talet.] Arbete bland negrerna anses vara en av de viktigaste 
åtgärderna för partiet. 

Fram till denna tidpunkt, har inte det kommunistiska försöket att intressera och leda 
in negrerna i det här landet rönt några större framgångar [från 1933], även om ett 
ansenligt antal negrer anställda i [främst anti-svarta, romersk-katolska] norra 
industricentra har anslutit sig till rörelsen [som svarta i norr senare skulle ansluta sig 
till pro-kommunistiska, pro-Castro, anti-judiska, anti-VASP, anti-reformatoriska,  
anti-AV1611 års Bibelns, svarta Nation of Islam]. I [främst bibelläsande 
protestantiska och baptistiska] södern, har inte insatserna bland negrerna varit 
särskilt givande [i södern skulle svarta senare komma att vägra gå med i  
frimureriska svarta Nation of Islam som i hemlighet är ansluten (enligt den framlidne 
Malcolm X) till frimureriska Ku Klux Klan, och vars ledare för båda grupper är  
förbundna med påvens frimureriska/SMOM FBI], även om några framsteg har gjorts i 
vissa delar. 

Kommunistiska partiet [jesuitordens kyrka, i vilken bibelförkastande Martin 
”Lucifer” King, d.y. var medlem] har ett arbetsdepartement bestående av negrer och 
en nationell negerorganisatör [som alla fackföreningar är pro-kommunistiska och 
kontrolleras av påvens maffia]. Denna särskilda myndighet sträcker sig ned genom 
alla kommunistiska enheter, inklusive distriktet, sektionen, och slutligen till varje 
enhet eller kärna, med en ansvarig chef. 

Kommunisternas uppgift bland negerarbetarna är att få till stånd klassmedvetande 
[av vilken anledning de flesta amerikanska svarta är socialist-kommunistiska,  
NAACP- demokrater som förväntar sig att regeringen skall göra vad de bör göra 
själva], och att låta detta få formen av den oberoende klassens politiska åtgärder mot 
den kapitalistiska klassen [i själva verket mot den fria företagsamhetens vita  
protestantiska medelklass, som de rika, jesuitkontrollerade, vita, korporativa, kartell-
kapitalisterna alltid finansierar kommunismen]; att dra alla möjliga fördelar av 
händelser [vit mot svart brottslighet men aldrig
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den dagliga, förbjudna att rapportera, svarta mot vita brottslighet som nu 
översvämmar nationen] och förhållanden [dåliga bostäder, jobbdiskriminering,  
förtryckande segregation, etc.] som tenderar att utveckla raskänsla [anti-vit  
raskänsla] med tanke på att utnyttja etnisk antagonism [i syfte att bryta ut i  
rasupplopp och ett framtida raskrig som rättfärdigar papistiskt undantagstillstånd 
och mer prästskriven lagstiftning – till exempel 1964 års medborgarrättslag – som 
ytterligare centraliserar oåterkallelig, absolut makt i Washington, D.C.]. 

Vid varje tillfälle görs ett försök att ställa till problem mellan de vita och negroida 
raserna [vilka rasmotsättningar ständigt tillskrivs alla vita människor, utan hänsyn 
till eventuella skillnader mellan katoliker och protestanter, av jesuitteatern i  
Hollywood via sådana filmer som Rötter, Mississippi brinner, Skuggor över södern, 
etc.]. 

Negrerna fås att tro att kommunisterna tillämpar fullständig etnisk och social 
jämlikhet [vilken pseudo-jämställdhet endast kan verkställas med federala knivar på 
strupen under sken av federal lag] och endast när en kommunistisk regering bildas i 
USA kommer negrerna att få jämlikhet och frihet från exploatering från de ’vita 
cheferna’ [vilken regering sedan kommer att genomdriva svart, och nu 
latinsk/romansk romersk-katolsk, överlägsenhet via ”positiv särbehandling” på 
bekostnad av alla vita och därmed listigt ena vita protestanter och vita romersk-
katoliker mot en ömsesidig ”kommunistisk” eller ”islamisk” svart fiende. Enligt  
Andra vatikankonciliet (1962-1965) kommer de protestantiska ”åtskilda bröderna” 
att underordnas den absoluta påvens världsliga makt i Rom via en fascistisk,  
jesuitkontrollerad, amerikansk militärdiktator som sedan kommer att tillhandahålla 
”den slutliga lösningen på rasfrågan”], och för att locka till sig och imponera på 
negern, är kommunisterna noga med att uppmuntra blandade sociala funktioner där 
vita kvinnliga kommunister dansar med negermän och vita manliga kommunister 
med negerkvinnor [vilket mål förverkligades med hjälp av den Vatikan-finansierade,  
rasblandande, afrikaniserade, ”rock and roll”-musikindustrin under de senaste  
femtio åren]. 

Det förespråkas öppet att det skall råda fullständig social och etnisk jämlikhet mellan 
vita och negrer som även skall omfatta ingifte [vilken religiös dogm om ”allmän 
etnisk jämlikhet” slutligen skulle läras ut, juridiskt antas i statliga och federala lagar 
och sedan brutalt verkställas i alla offentliga företags institutioner som är belägna i  
Förenta staterna i dag. Allt som strider mot denna religiösa socialist-kommunistiska 
dogm (kom ihåg den populäre ”Jimmy the Greek” som kommenterade amerikansk 
proffsfotboll) skulle resultera i omedelbar tillrättavisning, avsked eller uppsägning 
av den sociale ”kättaren” från varje offentlig eller privat företagsposition]’.” {43} 

[Kursivering tillagd] 
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(Käre sanningssökare, förstår du nu att hela den CFR-kontrollerade regeringen i påvens 
”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation är helt socialist-
kommunistisk? Begriper du nu varför orden har verkställt svart överhöghet inte bara inom 
professionell idrott (fotboll, baseball och basket) utan även inom underhållningsbranschen? 
Förstår du nu varför ”musiken” under det senaste demokratiska nationella konventet 2004, 
trots att den vita romersk-katolska staden Boston stod som värd, var helt dominerad av 
svarta? Förstår du nu varför Hollywood – Jesuitteatern – ständigt trycker ned rasblandning 
och blandäktenskap i halsen på Amerika? Under de senaste femtio åren har ”Luce-pressen,” 
som kontrolleras av kardinalens Utrikespolitiska råd i New York City, gått till alla 
ytterligheter för att skrämma vita och svarta människor till att begå denna synd mot den 
uppståndne, Guds son! De har brännmärkt oss vita som ”hatare av den svarta rasen,” och 
beskrivit oss med omdefinierade ord såsom ”rasistiska” och ”fördomsfulla” (i huvudsak 
icke-hatiska termer), om vi inte samtycker till ordens socialist-kommunistiska program med 
påtvingad integration, förening och rasblandning. Tillrättavisade inte Nehemja, 
gudsmannen ilsket sitt eget judiska folk för rasblandning, och tvingade dem att skaffa bort 
sina utländska fruar (Nehemja 13:23-31)? Befallde inte Jesus Messias sina lärjungar, när 
de hade skickats ut för att predika de goda nyheterna att det davidiska himmelriket var på 
väg att inrättas på jorden, att inte gå in i någon stad som tillhörde samariterna (Matt 10:5) 
– de etniska halvjudarna?!!) 

Jesuiterna satt nu på toppen av ruinen av George Washingtons protestantiska 
republik. Amerika hade upplevt sin ateistiska franska revolution. De radikala ”röda” 
republikanerna, under ledning av Sumner och Stevens, var som jakobinerna under ledning 
av Robespierre och Danton. Ärkebiskop Hughes, som försvarade påvens världsliga 
makt, hade besökt Europa och Rom till stöd för nord under 1861/62 på begäran av Lincoln 
och Seward. Efter kriget, rekommenderades Hughes till Pius IX för en röd kardinalhatt av 
de radikala röda republikanerna! Stråtrövarna Grant och Sherman hade lett sina 
monsterarméer, bestående av ett stort antal irländska katoliker och utländska förbrytare, på 
en kampanj av rov, plundring och massförstörelse, som helt vanhedrade den ädla 
vapenkonsten. Medan Shermans korsfarare brände de protestantiska städerna Atlanta, 
Georgia och Columbia, South Carolina till marken, hade den hedervärde baptistiske och 
konfedererade general Jubal Early beordrat sina män att släcka en stor brand i 
Wrightsville, Pennsylvania. (Branden hade startats av invånarna i Colombia, Pennsylvania, 
som de hade bränt bron som spänner över floden Susquehanna i syfte att förhindra de 
konfedererade från att korsa.) 

Amerika, mer än Frankrike, låg i ruiner som nästan sjuhundratusen av hennes söner 
hade dött, enligt inbördeskrigsmuséet i Harrisburg, Pennsylvania. Den blodiga jesuiteden 
hade återigen blivit åtlydd med ”förbannade kättares” död i enlighet med tridentinska mötet. 
Margaret Mitchell, författaren av USA:s största roman, Borta med vinden, fångar tragedin 
i detta ögonblick med en dikt skriven på baksidan av en konfederal sedel! 
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”Den betyder inget på Guds stora jord mer
och intet i vattnen därunder – 

Som löftet utav en nation som gått bort 
Behåll den, min vän, för att ge den. 

Ge den till dem som vill lyssna
Till historien om denna struntsak 

Om friheten, född ur en patriots dröm, 
Om nationen som föll med ett brak.” {44} 

Jesuiterna var nu USA:s hemliga herrar. De hade återställt absolutismen till 
Frankrike med en statskupp 1852, vilket resulterade i Napoleon III:s diktatur. Men i USA 
var de noga med att inrätta en mycket vilseledande form av absolutism, via en statskupp 
kallad den fjortonde ändringen. Denna ändring skulle leda till en konsolidering av staterna 
i nittonhundratalets ”heliga romerska” amerikanska rike. Och det var främst det 
protestantisk-kalvinska folket i södern som, utan hjälp från någon utländsk regering 
inklusive England, Frankrike, Spanien, Tyskland, Ryssland eller påvedömet, bekämpade 
Heliga alliansens främst irländska katolska folk som levde i städerna i norr för att försöka 
hindra skapandet av det fruktade, centraliserade amerikanska riket. För dessa 
protestantiska kalvinister, i syfte att hindra påven från att än en gång styra världen som på 
den mörka tiden,

”. . . såg det federativa systemet, mellan fria [suveräna och självständiga] 
demokratiska stater, som det säkraste sättet att rädda mänskligheten från slutligt 
allmännt monarkistiskt styre.” {45} [Kursivering tillagd] 

Med krossandet av det rättfärdiga och ädla folket i den protestantiska och baptistiska 
kalvinska södern (tillsammans med många ”liberala” romerska katoliker), förslavade sig det 
romersk-katolska och avfälliga protestantiska och baptistiska folket i norr till jesuiterna i 
Washington, D.C. Loyolas söner, som använde sina ”republikaner” som de hade använt sina 
”jakobiner” i Frankrike, upprättade en enormt ”stor armé,” liksom Napoleons, som under 
nittonhundratalet skulle användas för att återställa påvens världsliga makt runt om på 
lorden efter det att den hade krossat de semitiskt infödda indianska nationerna i väst. 
(När jesuiterna skapar ett rike förekommer först alltid ”etnisk rensning”.) Igen, skrev 
Robert L. Dabney, som förutsåg störtandet av Europas monarker, om denna nya jesuitiska 
makt: 

”Historien kommer en dag att ställa dessa konfedererade stater, i detta betydande 
resonemang, i sin äras klaraste ljus. Den sak som de åtagit sig att försvara var den 
reglerade, konstitutionella friheten, och troheten mot lagar och konventioner, mot den 
fysiska maktens utsvävande våld. Den anspråksfullhet som de gjorde motstånd mot 
var just den radikala demokrati [socialist-kommunism], som överöste Europa med 
blod på 
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slutet av sjuttonhundratalet [den franska revolutionen och napoleonkrigen], och som 
skakade dess troner igen i 1848 års omvälvningar [den andra franska 
revolutionen]. . . . Denna makt . . . i början av seklet, hade överfört sina omedelbara 
avsikter över Atlanten, konsoliderade sig på nytt i Amerikas nordstater, med en 
rikedom, en organisation, en djärvhet, en utsträckning som den aldrig hade strävat 
efter på marken där den föddes, och var redo att göra Förenta staterna, efter att ha 
krossat alla lagar där under dess brutala vilja, till stödpunkten varifrån de skulle 
förlänga sina hävstång för att upphäva alla legitima troner [utom i England] i den 
gamla världen [under nittonhundratalet].” {46} [Kursivering tillagd] 

Under tiden i Rom, förmådde jesuitgeneralen, som förutsåg nordstatsarméns seger, 
sin tjänare, påve Pius IX, att uppföra jesuiternas amerikanska kollegium 1864. Vi läser: 

”Påve Pio Nonos pontifikat kommer sannolikt att bli historiskt på grund av två 
omständigheter, möjligen tre – Gaetas flykt [efter det att en jesuitkontrollerad 
lönnmördare, som skickats av frimureriske Giuseppe Mazzini, mördade påvens 
”liberale” reformerande officer, Pellegrini Rossi], kungörelsen av den obefläckade 
avelsen, och, kanske, sönderdelandet av de kyrkliga territorierna. Förutom detta [för  
att försöka återuppliva användningen av giljotinen enligt den protestantiske,  
bibeltroende, reformationshistorikern James A. Wylie, vilka bärbara giljotinener för  
närvarande finns i lager i hela Nordamerika i reserv för framtida bruk], känner jag 
inte till någonting i hans regering som kan göra anspråk på en plats i historien, utom 
möjligen att han har uppfört ett kollegium i Rom, till särskild förmån för amerikanska 
ungdomar.” {47} 

Och varför? Det var för att utbilda framtida amerikanska präster till att styra det 
amerikanska riket genom båda politiska partier, det demokratiska och republikanska. En 
ung irländsk amerikan som utbildats av jesuiterna vid Fordham University i New York, och 
vidare utbildats av jesuiterna vid det amerikanska kollegiet i Rom till att bli den mäktigaste 
romersk-katolske ärkebiskopen i den amerikanska historien med kontroll över både CIA och 
FBI, var ingen annan än ”den amerikanske påven,” den elaka hjärnan bakom 
Kennedymordet och av synd förhärdade sodomiten, 

Francis kardinal Spellman! 

Under tiden i Mexiko, strax innan vårt amerikanska ”inbördeskrig” bröt ut 1861, 
började den förtryckta nationen, som plågats av diktatorer och revolter under nästan fyrtio 
år, äntligen att njuta av den underbara smaken av en fri, ”liberal” regering, som fördömts så 
av jesuiternas onda tridentinska möte. Den store pro-protestantiske, ”fördömde liberalen” 
och inspirationen för det mexikanska folket, Benito Pablo Juárez, utropades till president 
på sitt segertåg när han gick in i huvudstaden 1860. Under tre 

Jesuiterna – 1861-1865; 1928



Kapitel 26                                                                                                               591

långa år hade reformkriget, antänt genom en indragning av den av jesuiterna så hatade 
liberala konstitutionen, rasat mellan det jesuitiska tyranniet under general Ignacio 
Comonfort (uppkallad efter Ignatius Loyola) och liberalerna under ledning av Juárez. 

Och nu, med segerns sötma, sedan den uppståndne, Guds son hade svarat på deras 
böner, tog vår hjälte, Benito Juárez, från halsen på sitt älskade folk bort den kvarnsten, som 
Loyolas hjärtlösa söner hänsynslöst försett dem med. Det första han gjorde var att bryta den 
ekonomiska och politiska makten som utgick från vad som snart skulle komma att bli 
jesuitgeneralens ofelbare påve Pius IX, tillsammans med hans hierarki och präster som 
bemannade hans totala koloss av rikedom – det vatikanska riket – genom att: 

1. Upphäva under två år alla betalningar av statsskulder av alla slag, eftersom de 
skulle betalas till frimureriska bankagenter i Vatikanen; 

2. Förklara äktenskapet vara ett civilrättsligt avtal och inte ett privilegium som 
beviljats av påven; 

3. Förbjuda celibat och inkvisitionens kyrkliga domstolar; 

4. Konfiskera påvens kyrkoegendom värderad till över hundra miljoner 
silverdollar och över en tredjedel (trettiofem procent) av Mexikos finaste marker och 
anläggningar; 

5. Separera den romersk-katolska kyrkoregeringen, med dess påve, hierarki och 
jesuiter, från regeringen, som hade utvisat ärkebiskopen av Mexiko! 

Vi läser vidare om tillståndet i Mexiko både före och efter ankomsten av den 
oförskräckte och modige Benito Juárez. Både lysande och gudfruktigt, skriver den 
protestantiske bibeltroende J. Scott Carr i sin The Devil in Robes; Or, The Sin of Priests: 

”Titta på Mexiko, ett land mindre känt för folket i Förenta staterna än någon stat i 
Europa. Papalismen hade tagit full fart [som nu i Amerika]. Till följd av detta 
regerade okunnigheten [som nu i Amerika med färdärvandet av de historiskt sett  
bibelbaserade, protestantiskt grundade offentliga gemensamma skolorna]. 
Brottsligheten var ohämmad [som i Amerika i dag]. Dygd var något främmande för 
folket [som i Amerika i dag]. Till fattigdom, förnedring, till ett kriminellt liv blev de 
födda [som majoriteten av världens svarta]. . . . Papalismen hade förtärt livet på 
landet [som i Amerika i dag]. Människorna såg det. När upproret för frihet kom, stod 
den romersk-katolska kyrkan på andra sidan spåret, och besegrades på grund av den 
fria tankens triumf. Invasionen av hemmet genom prästerskapet hade plundrat det. 
Prästerskapets styre hade utarmat folket [som i Amerika i dag via påvens CFR och 
Riksbank]. Kyrkan ägde egendom till ett belopp av trehundra miljoner [silver-] dollar, 
och erhöll intäkter på över tjugotvå miljoner, eller mer än summan av alla intäkter 
som staten erhöll från tullar och inhemska skatter. . . . 
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Louis Napoleon ville bilda ett romerskt rike på denna västra kontinent, med Mexiko 
som dess huvudstad . . . Påven, den romersk-katolska kyrkan, och alla som älskade 
despotism i världen, var med honom. Mot honom var de som älskade frihet och 
hatade papalism i Mexiko, under ledning av Benito Juárez, en zapotekindian, en ras 
som kom från de bergiga delarna av landet, och som aldrig helt hade erövrats av 
spanjorerna. . . . Maximilian av Österrike, i kraft av den romerska kyrkan, 
installerades som kejsare. . . . han var en absolutist, och hängiven den romersk-
katolska kyrkan med en extremism som belöpte sig till fanatism. . . . som ses i hans . . 
. proklamation och verkställande av en order (som senare kostade Maximilian hans 
eget liv), att alla republikanska officerare som tillfångatogs i strid av imperialisterna 
summariskt skulle avrättas som banditer. . . . 

Som störtandet av [det södra konfedererade] upproret 1865 gjorde det klart att Louis 
Napoleon och hans romerska rike måste söka säkerhet genom att fly (i alla fall måste 
vända bort från den västra kontinenten), drogs de franska styrkorna tillbaka från 
Mexiko. Maximilian skulle ha gått med dem. Kyrkans parti övertygade honom om att 
stanna kvar, och lovade honom sitt stöd. Maximilian återvände till staden Mexiko, 
och gick sin undergång till mötes. De republikanska styrkorna segrade över 
despotismen, Maximilian avrättades och Benito Juárez blev president. 

Vad fann han där? Detta: kyrkan hade berövat Mexiko på hopp, på ära, på tro, på 
religion [precis som den har gjort mot oss amerikaner sedan 2007]; papalismen 
måste undanröjas, så att republiken skulle kunna leva. Undanröjd blev den. Hela 
kyrkans egendom konfiskerades för att användas av staten. ’Varje kloster, monastisk 
institution, eller religiös byggnad stängdes, och vigdes åt sekulär användning.’ Gator 
grävdes genom grunderna; och då uppenbarades det inkvisitoriska hat, som tog sin 
hämnd på olyckliga offer. Avskilda gravar, fängelsehålor, och otäckt genomförd 
tortyr, avslöjades. Papalismen i Mexiko var densamma som papalismen i Rom och 
överallt. Den är så illa som det kan vara, varhelst den ges möjlighet att byta ut frihet 
mot despotism, utbildning mot okunskap och vidskepelse mot [protestantisk och 
baptist-kalvinsk AV1611 bibelbaserad] kristendomen. 

Mexiko hade mer än nog av förstörda hem, av tagen egendom, av människor som 
tyranniserats av den; varför medlemmar av alla religiösa sällskap, från   jesuiter   till   
välgörenhetssystrar   som tjänstgjort på sjukhus, eller som undervisat i skolor,   blev   
förvisade   och   summariskt skickades ut ur landet  . [Prisa Gud!] Som ett resultat, 
finns inte något nunne- eller munkkloster öppet i Mexiko [från 1900]; och ingen 
präst, eller syster, eller någon kyrklig kan gå på gatorna i någon utmärkande dräkt, 
eller delta i någon religiös 
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parad eller procession, och detta i orter och städer där för tjugo år sedan eller mindre, 
en utlänning eller tvivlare som inte omgående knäböjde på gatan vid 
’nattvardsbrödets procession’ riskerade livet. . . . 

Alla dessa riter, som den katolska kyrkan alltid har klassat som sina heliga sakrament 
och exklusiva privilegier, och vars innehav har utgjort den främsta källan till hennes 
makt över samhället, regleras nu också av civilrätten. Den civila myndigheten 
register födslar, utför vigslar, och förrättar begravningar av döda; och medan 
äktenskapsceremonier inte är förbjudna för dem som önskar dem, är de rättsligt 
överflödiga och har ensamma ingen giltighet. Bedriften var lika betydelsefull för 
Mexiko som avskaffandet av slaveriet var för USA. Papalismen var sämre för 
Mexiko moraliskt, ekonomiskt och intellektuellt, än [missbruket av] slaveriet var för 
Förenta staternas republik. . . . 

Är det inte möjligt att amerikanerna ännu kommer att skala av Rom i USA, och 
lämna henne naken bland hennes fiender? Det kommer att ske så snart som [vita 
amerikanska] fria män förstår hennes verkliga karaktär.” {48} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, för första gången i vår södra grannes historia, hade den påvlige 
caesarens världsliga makt brutits. Juárez fastställde konstitutionen av 1857, som 
garanterade yttrandefrihet och tryckfrihet som fördömts så av jesuiternas onda tridentinska 
möte. 

Prisa Gud! Skåda mannen! 

Är det så konstigt att vi amerikaner aldrig har hört talas om denne mäktige och tappre 
man i våra skolor, både offentliga och privata? Vi amerikaner har, i tvåhundra år, aldrig haft  
en sådan hjälte som denne!!! Han är en mexikansk Oliver Cromwell! Oj!! (Ironiskt nog, 
uppkallades ”Benito” Mussolini efter ”Benito” Juárez, fastän il Duce var ett uselt verktyg 
för orden, som förrådde sitt eget italienska folk i händerna på påve Pius XII, skaparen av 
Adolf Hitler, Martin Bormann, Heinrich Himmler, Heinrich Müller, Josef Mengele och det 
nazistiska tredje riket. Denne ondaste av påvar, vars världsliga makt ”Benito” Mussolini 
återställde, använde Himmlers SS’ stabschef, Karl Wolff för att utvisa alla judar i 
påvedömets romerska getto till Auschwitz.) 

Juárez’ utvisning av orden bringade välsignelse över Mexiko, detta vackra land som 
hade förtrampats av påvedömet i århundraden. Äntligen skulle solen stiga över vår södra 
granne tack vare understödet från amerikanska patrioter och den hängivna nationalismen 
hos en häpnadsväckande man, Benito Pablo Juárez. Vi läser: 

”Sedan Mexiko har blivit en republik och de romerska politiska jesuiterna har 
fördrivits, har vi informerats om att nationen har mer än fördubblats i rikedom 
och välstånd.” {49} [Kursivering tillagd]
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Ah, käre sanningssökare, dessa underbara rättfärdiga verk förblir aldrig utan 
motstånd från Djävulen och hans shogun-prästkung, den svarte påven. Med sin ”Heliga 
allians” av europeiska diktatorer, invaderade England, Frankrike och Spanien. Vår hjälte, 
Juárez, flydde huvudstaden för sitt liv, medan den österrikiske ärkehertig Ferdinand 
Maximilian – ett verktyg för jesuiternas Napoleon III av Frankrike – gjordes till Mexikos 
absolutistiske kejsare 1864. Efter tre år av kraftigt mexikanskt motstånd, tillsammans med 
Abraham Lincolns tillämpning av Monroedoktrinen, segrade Juárez, och beordrade det 
rättfärdiga avrättandet av den österrikiske inkräktaren 1867. Detta gjorde de förbjudna 
jesuiterna ännu mera rasande! Under fem år till var Benito Juárez president, och bedrev 
sin ”liberala” anti-tridentinska mötets politik, tills han dog vid sitt skrivbord i det 
nationella palatset. Lågstående frimurare Benito Juárez – ”Mexikos frälsare” – fick 
giftbägaren och fem av hans kära söner levde aldrig till att nå vuxen ålder! I efterhand hade 
den uppståndne, Guds son valt att rädda det mexikanska folket från århundraden av påvligt 
tyranni, som han ansåg dem värdiga den frihet som de fått utstå så mycket lidande och spillt 
så mycket blod för. Före Juárez’ presidentskap, hade general Comonfort förbjudit  
jesuiterna den 5 juni 1856! Den 12 juli 1859, utvisade reformlagarna, eller snarare ”Juárez-
lagarna,” för alltid jesuiterna och alla religiösa broderskap från vår hjältes älskade Mexiko. 
Prisa Gud! 

Föga visste det mexikanska folket att de skulle få betala dyrt för detta! Tre år senare 
skulle general Porfirio Díaz komma till makten som i sin tur skulle återställa jesuiterna. 
Denne obarmhärtige, militäre diktator skulle därefter styra Mexico med järnhand, och troget 
tjäna Jesu sällskap i över trettio år (från 1876 till 1911). Under de följande två 
decenniernas revolution, skulle Loyolas söner föra sitt andra trettioåriga krig till Mexiko 
vilket resulterade i över en miljon dödsfall! När nu folket slog tillbaka, förbjöd 1924 
president Plutarco Calles alla katolska lärosamlingar inklusive jesuiterna. 1927, avrättades 
jesuit Michael Augustinus Pro efter ett mordförsök på Álvaro Obregón. Men orden skulle 
få sin vilja fram då, 1928, president Obregón, Mexikos andre Juárez, fick ”blykulan” av en 
av jesuiterna sänd lönnmördare, José de Leon Toral. 

Käre sanningssökare, redan 1945 skulle Mexiko vara helt i händerna på kompaniets 
svarte påve. I dag, mer än sextio år senare, har vår södra granne reducerats till en kulination 
med absolutism, kriminalitet, fattigdom och misär som råder enväldigt. Mitt i denna 
skandalösa, moderna jesuitiska reduktion frodas flera biljoner dollar narkotikahandel som 
har uppslukat varje härskare i landet som omfattas av den svarte påvens ”heliga romerska” 
amerikanska rike. En sådan härskare är guvernör Felipe Gonzales i Aguascalientes. Och 
vem hade kunnat ana, att guvernör Gonzales är en av ärkebiskop Edward Egans högst 
trogna och lydiga columbusriddare! Nu för kompaniet, genom att utnyttja sin ”mexikanska 
agitation,” in miljontals illegala invandrare över vår södra gräns med hjälp av presidenerna 
Vicente Fox och George W. Bush. Ordens Departement för inrikes säkerhet kommer att 
användas för att ”lösa problemet” lett av dess jesuitiske världslige coadjutor, den judiske 
Michael Chertoff. 
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Frimurare James Buchanan (1791-1868), 1860 # 163 
15:e president i Amerikas förenta stater, 1857-1861 

Till en början federalist och vittne till partiets alarmerande centraliserande tendenser, 
bytte James Buchanan till Jeffersons Demokratiska parti och blev en stor beundrare 
av president Andrew Jackson som hade förklarat den uppståndne, Guds sons AV1611 
protestantiska reformationensbibel för att vara den grundval på vilken George 
Washingtons republik vilade. Som demokrat och förespråkare för staternas rättigheter 
som inte uttryckligen delegerats till den federala regeringen i konstitutionen, vägrade 
president Buchanan att föra krig mot sydstaterna som hotade att lämna unionen. 
Liksom John F. Kennedy försökte få ett slut på kardinal Spellmans krig i Vietnam, 
skyllde han sydstaternas utbrytning på radikala röda/svarta republikanska 
nordstatsabolitionister och vägrade att antända ärkebiskop Hughes krig mellan 
staterna, eftersom han motsatte sig den konspiration som utgick från furst 
Metternichs Heliga allians. Den 23 februari 1857, på ordens National Hotel i 
Washington, D.C., förgiftades därför presidenten och hans nordstatsmän med arsenik 
som strötts i deras te. Trettioåtta människor dog som orden uppfyllde sin blodiga ed en 
gång till. Men Buchanan överlevde och mot slutet av sin presidentperiod, den 5 januari 
1861, skickade han en handelsångare kallad ”Star of the West” med förstärkning till 
Fort Sumter, som fraktade ”trupper och livsmedel.” Denna handling antände 
jesuiternas ”amerikanska inbördeskrig.” 
Foto av James Buchanan, som köpts av författaren på Wheatlands herrgård, Lancaster, Pennsylvania. 
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Suveräne stormästare Albert Pike, 1809-1891 # 164 
Episkopalistisk ”kristen” enligt 33º Jim Tresner, MIT University

Oberoende odd fellow orden; tempelherre 
Antika och accepterade skotska ritens frimurare 

Suverän storinspektorsgeneral 33:e graden 
Stormästare, 33:e gradens högsta råd 

Södra jurisdiktionen, Charleston, USA, 1859-1891 
Palladiumriten, vars jesuitiske befälhavare styr alla frimureriska organ 

Suverän påve över allmänt frimureri, 1870 
Amerikansk motsvarighet till Europas frimureriske Giuseppe Mazzini 

Bär en symbol för Baffomet runt halsen 
Morals and Dogma, Albert Pike, (Charleston: L. H. Jenkins, Inc., 1871). 
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Suveräne stormästare Albert Pike, 1809-1891 
Denne luciferiske, ex-konfedererade general och mäktigaste frimurare i Nordamerika 
var medlem i den första vita Ku Klux Klan som bildades 1866 av den orädde och 
galante ex-konfedererade generalen och ex-frimuraren, Nathan Bedford Forrest, 
krigets störste kavalleribefälhavare. Pike, en hemlig jesuitisk coadjutor och mördare 
av vita protestanter, var en organisatör för KKK i Arkansas efter det att Forrest utsett 
honom till den ”store draken” för regionen. I och med att klanen upplöstes av Forrest 
1869 efter ”ratificeringen” av den påvlige caesarens fjortonde ändring (1868), bibehöll 
Pike banden med befintliga klanmedlemmar medan han förblev en frimurarbroder 
med sin samtida occultist Karl Marx. 1915 skulle Pikes frimureriska södra ättlingar 
grunda de förhatliga vita rasistiska, anti-judiska, öppet anti-romersk-katolska, pro-
protestantiska, riddarna av Ku Klux Klan flera år efter det att anti-jesuitiske, 
frimureriske tyske jesuitiske coadjutor Adolf Josef Lanz grundat sin förhatliga vita 
rasistiska, anti-judiska, pro-protestantiska nya tempelherreorden 1900 – en av de 
frimureriska grunderna för jesuitgeneralens nazistiska tredje rike. Pikes nya KKK 
skulle användas av orden för att förena avfälliga protestanter och baptister mot 
romersk-katolska invandrare och samtidigt sprida hat mellan vita och svarta i både 
norr och söder via förnedring, stöld, plundring och mordiska lynchningar: dessa 
provokatörer skulle skapa de för kompaniet berättigade klagomålen för att lansera 
deras frimureriska medborgarrättsrörelse som syftade till att åstadkomma deras 
”rasprogram för 1900-talet” – blandningen av de båda raserna med avsikt att krossa 
de vita anglosaxiska protestanterna i Nordamerika. Med hjälp av söderns loger hade 
orden skapat missnöje där protestanterna i söder drogs in i ”inbördeskriget” under 
vilket förintelsekrig de blev lurade av ledarna tack vare fruktan för döden genom 
frimureriska, edsvurna herrar i hemlighet underordnade jesuitgeneralen i Rom. Efter 
det misslyckade kriget för söderns oberoende utkämpat av de vita protestantiska 
folken i söder, avslutade de segrande jesuiterna uppförandet av två av sina avskyvärda 
avgudar för att fira den svarte påvens nybildade ”heliga romerska” 14:e ändringens 
amerikanska rike. De var Washingtonmonumentet (1885) och Frihetsgudinnan (1886), 
som hade utformats av den romersk-katolske franske frimuraren, Frederic Auguste 
Bartholdi och formellt togs emot av den jesuitstyrde borgmästaren i New York, 
riddare av Malta William R. Grace. Pike talade också om det osynliga rikets plan att 
antända tre världskrig, det första skulle utkämpas i Europa för att förbereda Kanaans 
land för Herrens älskade hebreiska/judiska/israelitiska folk; det andra skulle bli en 
fortsättning för att förbereda folket för landet via påvens riddare av Malta-ledda 
nazist-fascistiska/frimureriska arbetarsionistiska eurasiska judiska förintelse; och det 
tredje som skall utkämpas i Mellanöstern och som innebär förstörelsen av moskéerna 
på Jerusalems Tempelberg och återuppbyggnaden av Salomos tempel liksom den 
antika kommersiella skattstaden Babylon! Detta kommer att förverkligas som Rom 
fortsätter att styra båda sidor av varje konflikt. 
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Albert Pike, Judiciary Square, Washington, D.C., 2000 # 165 

Skotska ritens tempel, högsta rådet, Washington, D.C., 2000 # 166 
The Ugly Truth About the ADL, (Washington, D.C., Executive Intelligence Review, 1992). 
Understanding the Times – Volume One: How Satan Turned America Against God, William P. Grady, (Knoxville, 
Tennessee: Grady Publications, Inc., 2005). 
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Frimurare Benito Pablo Juárez, 1806-1872 # 167 
President och pro-protestantisk reformator i Mexiko, 1857-1872 

Denne infödde fullblodige zapotekindian är Mexikos störste patriot, befälhavare under 
inbördeskriget och finaste statsman med integritet, förmåga och oförgänglig 
beslutsamhet i sin strävan att göra sitt älskade land till en nation bland nationer. 
Sedan han läst till präst som ung man, blev han den mest fruktade fienden till Jesu 
sällskap medan han hatade den påvlige caesaren i Roms världsliga makt. Han 
landsförvisade ärkebiskopen i Mexiko tillsammans med fem biskopar, konfiskerade all 
påvens kyrkoegendom som utgjorde den finaste marken i hans nation, utvisade den 
spanske ambassadören, förvisade varje papistiskt religiöst sällskap från jesuiter till 
välgörenhetssystrar, och hatade furst Metternichs Heliga allians. Han tillämpade 1857 
års ”liberala” konstitution som säkrade den protestantiska samvetsfriheten och 
tryckfriheten, som fördömts så av den svarte påvens blodiga tridentinska möte. Han 
försökte att upprätta en medelklass och vägrade att erkänna statsskulden. 1867 
avrättade han rätteligen Mexikos inkräktare och tyrann, Ferdinand Maximilian, av 
kompaniets papistiska huset Habsburg, som skickats av Frankrikes Napoleon III, vilket 
ytterligare kränkte jesuiterna! För sitt djärva motstånd mot påvens världsliga makt 
över Mexiko, blev Benito Juárez en ”rebellkung” och därför en ”tyrann” enligt den 
spanske jesuiten Francisco Suarez sataniska läror. 1872 dog han vid sitt skrivbord, ett 
offer för ”giftbägaren.” 
http://benito-juarez.alumnosonline.com/fotos/benito-juarez.html 
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Gen.löjtn. Thomas J. ”Stonewall” Jackson (1824-1863), 1863 # 168 
Befälhavare, andra kåren; norra Virginias armé, CSA 

Försvarare av den suveräna staten Virginias rätt att bryta sig ur 
Pånyttfödd slavägare; vit skotsk-irländsk presbyteriansk kalvinist

Evangelistisk bibeltroende på den engelska auktoriserade versionen från 1611 
Religiös anti-påvlig ”kättare” och politiskt ”liberal” 

”Förbannad” och fördömd av jesuitordens tridentinska möte 
www.sonofthesouth.net/leefoundation/Confederate_Generals 
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Generallöjtnant Thomas Jonathan ”Stonewall” Jackson, CSA 
Dessa få ord sviker oss i att försöka beskriva vår mest älskade och allmänt 
respekterade gudsmans liv, förebilden för söderns mandom under de senaste nästan 
150 åren. Av skotsk-irländska härstamning, frambringade den aristokratiska familjen 
Jackson en mängd läkare, advokater och statsmän. Jonathan Jackson, generalens far, 
var en advokat av vilken hans hustru och fyra barn var beroende. Men generalen 
förlorade både sin far och en syster vid tre års ålder, döda av feber. Utan någon form 
av stöd, gav en frimurarloge, i vilken Jonathan var funktionär, ”änkan en liten stuga 
bestående av ett enkelrum.” Så illavarslande och ändå lyckosamt! Vår hjälte skulle 
börja sin barndom med sin mor, en änka, i en enrums stuga på grund av välvilja från 
en murare , men skulle, som far, dö i en enrums stuga och lämna änka och barn på 
grund av våldet från en murare – i jesuitordens hemliga tjänst! Generalens mor var 
metodist, och han erhöll sin första instruktion om frälsaren genom att hon läste Guds 
ord. Som Oliver Cromwell och George Washington före honom, kunde generalens 
ömsinta hjärta spåras tillbaka till hans gudfruktiga mor, efter vilken han skulle 
uppkalla sin dotter. Julia Jackson gifte om sig, men dog i barnsäng och lämnade 
generalen föräldralös vid sju års ålder. Åtta år gammal, lämnade Thomas resolut sina 
vårdnadshavare för att uppfostras av sin morbror Cummins tills han började vid West 
Point 1842. Utexaminerad som 17:e i sin klass, skrev löjtn. Jackson en personlig 
beteenderegel med titeln ”Maximer,” vars viktigaste regel var ”DU KAN BLI VAD DU 
VILL VARA.” Genom dessa principer och lydnad till Guds ord, skulle Jacksons 
berömmelse täcka två halvklot ”för varje egenskap som är stor och bra.” Under kriget 
med Mexiko, utmärkte sig Jackson för galanteri när han nästan tvingades till reträtt, 
vilket visar hans geni som befäl. Efter tjänstgöring i Mexiko där han lärde sig spanska, 
valdes major Jackson till att undervisa på Virginias militära institut 1851, när han 
också accepterades av den presbyterianska kyrkan, tills han tog sitt uppdrag att 
försvara södern 1861. Generalens episka berömmelse föddes ur hans briljanta försvar 
av Shenandoah Valley i Virginia, där han drev fem federala generaler på flykt i snabb 
följd och tillskrev Gud all ära. Stonewall försökte med rätta att krossa Lincolns armé 
men general Lee utkämpade president Davis’ defensiva krig, vilket resulterade i det 
slutliga tillintetgörandet av det vita protestantiska Virginia och södern. Fyra gånger 
planerade Jackson att krossa de norra angriparna; Lee, förrädaren, förbjöd det. Det 
femte tillfället uppstod vid Chancellorsville. Men generalerna Lee och Hooker, 
kontrollerade av kompaniet, hade ordnat ett bakhåll för Stonewall – övervakat av 
general A. P. Hill! När det misslyckades, beordrade Lee major doktor Hunter McGuire 
att ta Jackson till Guinea’s Station. Avsides från Chandlers hus i en enrums stuga, gav 
frimureriske McGuire Jackson, den ”förbannade kättaren,” ordens ”giftbägare.” 
Denna sista bild av generalen togs av hans hustru på torsdag eftermiddag, den 7 maj, 
1863, med förlusten av hans vänstra arm och efter hans första ”giftbägare” kvällen 
före. Tre dagar senare var vår välsignade hjälte död! 
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Frimurare doktor Hunter Holmes McGuire, MD, LLD, 1835-1900 # 169 
Major, andra kåren, norra Virginias armé, CSA 

Mördare av gen.löjtn. Thomas J. ”Stonewall” Jackson 
Ah, käre sanningssökare, ovanstående bild är tagen i mitten av maj, inte mer än en 
vecka efter general Jacksons död. Titta noga! Kan du se skulden i mördarens ögon? 
Hans skvallrande hjärta avslöjar hans skurkaktighet! För under vänskapens 
förpliktelser, smög han åt vår älskade Stonewall Jackson den jesuitiska ”giftbägaren” 
minst två gånger, kanske tre gånger! Genom den uppståndne, den högstes sons försyn, 
döptes denne blåögde, vite djävul korrekt till – ”Hunter” eller ”Jägare!” Han var 
verkligen en jägare; detta är den ökände tjugosjuårige mördaren, frimureriske 
McGuire! Född i Winchester, Virginia i Shenandoah Valley, var hans far en välkänd 
ögonkirurg, doktor Hughes Holmes. Som en förläst enstöring, tog han vid tjugo års 
ålder examen från sin fars Winchester Medical College 1855. Följande år, började 
Jägaren på Thomas Jefferson Medical College i Philadelphia. Vid sin återkomst hem 
på grund av sjukdom blev han professor i anatomi vid Winchester Medical College, då 
endast tjugotvå. Senare återvände han till Thomas Jefferson Medical College i 
Philadelphia, vars stad orden flitigt fyllde med irländska katoliker som flytt från 
drottning Viktorias jesuitkontrollerade andra irländska massaker endast för att 
användas som legosoldater i det kommande kriget mellan staterna. I Jägaren såg orden 
ett potentiellt verktyg för att behandla sydstatsgeneraler på de kommande slagfälten. 
Kompaniet, som förgiftat general Cromwell efter puritanska revolutionen, general 
Washington efter amerikanska revolutionen, och kejsar Bonaparte efter Waterloo, 
visste att en fiendes liv och död låg i händerna på en läkare. I enlighet med ordens 
hundraåriga politik att kontrollera båda stridande fraktioner, om någon 
sydstatsgeneral inte skulle ”spela med” utan i själva verket försökte vinna, kunde 
frimureriske McGuire, ”som en käpp i handen på en gammal man,” eliminera 
motståndaren. På hemlig order, dräpte Jägaren sitt offer, general Jackson! 
http://members.aol.com/CWSurgeon0/introtohunter.html
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McGuire, återförening på Chancellorsvilles slagfält, 1884 # 170 
Till minne av Stonewall Jacksons död, träffades veteraner för en återförening 1884. 
Stenblocket ovan markerade platsen där Jackson sårades den 2 maj 1863. Efter Lees 
misslyckade bakhåll övervakat av general A. P. Hill, togs Jackson om hand av 
frimureriska McGuire – den yngsta konspiratören av alla. Efter att Hunter förgiftat 
Stonewall, ensam med generalen under fem nätter i en enrums stuga, fortsatte han 
med att förgifta en annan gudsman – en präst och en av Jacksons favoriter – överste 
Sandie Pendelton. Med general Earlys nederlag i Waynesboro 1865, försökte McGuire 
fly men greps av en federal kavalleriryttare. Efter att ha givit den frimureriska ”stora 
nödropssignalen,” red en frimurerisk federal officer fram och skrek snabbt, ”Detta är 
min fånge!” McGuire överlämnades sedan till jesuit Pierre de Smets romersk-katolske 
coadjutor, general Philip Sheridan. För ett mycket väl utfört arbete, frigavs Hunter. 
Efter kriget grundade han sitt eget sjukhus och blev, 1892, ordförande för det 
Amerikanska läkarsällskapet – ordens inkvisitionsdomstol i Nordamerika under mer 
än etthundra år! Stående, andra från höger, är Lees medkonspiratör när det gällde att 
förlora slaget vid Gettysburg, James Longstreet. Lutande mot stenen är federale 
general William S. Rosecrans. Sittande, andra från vänster, är Hunter, frimureriske 
McGuire! 
General James Longstreet: The Confederacy’s Most Controversial Soldier, Jeffery D. Wert, (New York: Simon & 
Schuster, 1993). 
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Frimurare Nathaniel S. Banks (1816-1894), 1864 # 171 
Guvernör i Massachusetts, 1858-1861 

Generalmajor för volontärer, 1861-1865 
Nathaniel Banks var en nordstatsmurare och en radikal röd republikan. Utsedd av 
Lincoln till generalmajor för frivilliga, var Banks den fjärde högst rankade officeren, 
underordnad frimurare Winfield Scott, John C. Fremont, och frimurare George B. 
McClellan. Denna utnämning av en mycket vidrig, arrogant, principlös och självisk 
politiker gjorde högre officerare rasande, som Banks inte hade någon militär 
utbildning eller erfarenhet. Helt styrd av Stonewall Jackson under vår hjältes ökända 
Operation i Shenandoah Valley under 1862, fortsatte Banks med att genomföra 
militära insatser i den djupa södern. Med befäl över trettiotusen soldater under de 
första månaderna av 1863, invaderade Banks Teche County i södra Louisiana och slog 
sig ned sig i området kring Grand Coteau och Sunset under ett par veckor, där han tog 
upp kampen mot de konfedererade i flera mindre strider. Det är här som vi ännu en 
gång skall bevittna frimureriets förrädiska och tragiska lydnad under dess befälhavare, 
jesuitorden, under USA:s blodigaste konflikt. I närheten fanns ett romersk-katolskt 
institut för utbildning av unga damer, högskolan Sacred Heart. Två kilometer bort låg 
St. Charles’ kollegium, det första jesuitkollegium som uppförts i södern. General 
Banks råkade ha en dotter som gick i en annan av Sacred Hearts skolor i 
Manhattanville, New York. Faktum är att denne förment anti-katolske frimurare hade 
anförtrott sitt kära barns utbildning åt Roms nunnor och präster! Den frimureriske 
generalen såg till att ingen skada skulle tillfogas Sacred Hearts högskola eller kollegiet 
tillhörande Loyolas söner – Lincoln framtida mördare! Banks blev besegrad i Port 
Hudson (juli 1863), och hans expedition till Red River (1864) slutade när han slogs av 
den konfedererade general Edmund Kirby-Smith.
www.spartacus.schoolnet.co.uk/USACWbanks.htm
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Jesuitkollegium i St. Charles, Grand Coteau, Louisiana, 1838-1907 # 172 
Det var här på detta till synes obetydliga kollegium, insmuget på en avskild plats i 
södra Louisiana, som det mäktiga militära Jesu sällskaps kompani planerade 
störtandet av södern och därmed vår George Washingtons förenta protestantiska 
staters kalvinska federala republik. General Banks borde ha bränt ned det till marken 
och gripit alla jesuiter, som de var soldater åt en utländsk monark, den svarte påven. I 
stället skickade den frimureriske generalen en detachering av kavallerister till 
kollegiet, kallade på jesuitrektorn och gav honom ett intyg om ”särskilt beskydd av 
USA” med texten: ”Officerare och soldater kommer att beskydda Grand Coteaus 
klosters och kollegiums egendom och personer. Kränkning av denna garanti kommer 
att bestraffas med döden.” Generalen gav sedan jesuiterna tvåhundra kilo kaffe, fem 
fat majsmjöl, två fat vetemjöl, en halv kista te, ett fat socker, fem påsar salt, ett fat 
smör och en bunt svart merinoull – genom tillmötesgående från det protestantiska 
nordstatsfolket! En del av kollegiet skulle omvandlas till novitiat 1872, för att 
förbereda de framtida Loyolas soldater som nu befaller över söderns storstäder. 
Genom den uppståndne, Guds sons försyn, brändes det ned till grunden 1907, bara för 
att byggas upp på nytt två år senare till ett spektakulärt tegelhus ungefär som 
novitiatet i Wernersville, Pennsylvania. Kompaniet fortsätter att använda sitt osynliga, 
höga frimureri ”till Guds större ära.” 
Grand Coteau: The Holy Land of South Louisiana, Trent Angers, (Lafayette, Louisiana: Acadian HousePublishing, 
2006) ss. 39, 71. 
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Kapitel 27 

Jesuiterna   – 1868-1873   

USA:s statskupp 
Från en reformert kalvinsk republik till ett jesuitiskt heligt romerskt rike 
   Den fjortonde ändringen; blandning av raser 
   Slakterifallen; upphävande av rättigheter 

”Efter att han [Diabolus] hade försett sina män med rustning och vapen, vände sig 
Diabolus till dem. ’Kom ihåg,’ sade han, ’jag är er rättmätige kung. Ni har avlagt en 
ed och ingått ett förbund för att vara mig och min sak trogna. Visa er vara Mansouls 
modiga och tappra män. Kom också ihåg den vänlighet som jag alltid har visat er och 
alla de underbara saker jag har givit er. De   privilegier  ,   immuniteter  , nöjen, och   
erkännanden jag har givit er kräver er lojalitet mot mig i gengäld. Vad bättre tid att 
visa den än när någon annan försöker ta min makt över er i egna händer. . . . Om vi 
kan stå emot en attack skulle jag inte tvivla på att, på kort tid, hela världen kommer 
att bli vår.’ . . . 

’O Mansoul, det skulle vara klokt att ta hänsyn till vad ni gör i denna fråga. För om ni 
ger efter, kommer ni att överlämna er själv till en annan och inte längre vara er egen. 
Att överlämna er själv till en obegränsad makt är den största dårskap i världen. . . . 
Om ni underordnar er honom, vet ni inte vilka av er han kommer att döda och vilka 
av er han kommer att hålla vid liv.’ ” {1} [Kursivering tillagd] 

John Bunyan, 1684 
Puritansk baptistisk kalvinistisk predikant 
The Holy War 

”En angreppsmetod kunde vara att i form av konstitutionen få till stånd 
förändringar som kommer att skada energin i systemet, och därmed undergräva 
det som inte direkt kan störtas . . . Men låt det inte ske någon förändring genom 
inkräktande; för även om det, i ett fall, kan vara ett gott redskap, är detta det 
brukliga vapen med vilket fria regeringar krossas.” {2} [Kursivering tillagd] 

George Washington, 1796 
Förste och störste president i 
Amerikas förenta (kalvinska) stater 
Avskedstal 
   USA:s största statsdokument 
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”Vi kan inte tillräckligt ofta påminns om den dubbla karaktären av den fiende som 
har fått fotfäste på våra stränder, för även om papism är en religiös sekt, och på 
denna grund hävdar tolerans sida vid sida med andra religiösa sekter, är   papism   ändå   
också ett   politiskt  , ett   despotisk     system  , som vi måste stöta bort som helt oförenligt   
med förekomsten av frihet. Jag upprepar det, papism är ett politiskt, ett despotiskt  
system som måste motarbetas av alla sanna patrioter.” {3} [Kursivering tillagd] 

Samuel F. B. Morse, 1835 
Protestantisk amerikansk författare-uppfinnare 
Foreign Conspiracy Against the
   Liberties of the United States

”Påvedömet strävar nu, genom de mest aktiva och ihållande ansträngningar, efter att 
i stället tillsätta en kyrklig regeringen för folket – ett stort ’heligt rike’ [påvens 
”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation] för denna fria 
och folkliga [presbyterianska/baptist-kalvinska] republik som har kostat så mycket 
blod att upprätta och underhålla.” {4} [Kursivering tillagd] 

Domare Richard W. Thompson, 1876 
Protestantisk 33:e gradens frimurare 
Ex-amerikansk marinsekreterare, 1877-1881 
The Papacy and the Civil Power 

”Det finns [sa han] inget hemligt i fråga om detta. Det mål vi hoppas kunna 
förverkliga på sikt, är att omvandla alla   hedniska   länder, och alla   protestantiska   
länder, även England med hennes stolta parlament och majestätiska regent. Det finns 
inget hemligt i fråga om detta. Det är Guds uppdrag till hans kyrka, och inte ett 
mänskligt projekt . . . Protestantismen låtsas ha upptäckt en stor hemlighet. 
Protestantismen skrämmer upp våra östra gränser ibland om påvens avsikt med 
avseende på Mississippidalen och drömmar att man har gjort en fantastisk upptäckt. 
Inte alls. Alla borde veta det. Alla borde veta att vi har vår uppgift att omvandla 
världen – även invånarna i Förenta staterna – folket i städerna, och folket på landet, 
officererna i flottan och marinkåren, befälhavarna i armén, den lagstiftande 
församlingen, senaten, kabinettet, presidenten, och alla [nu kontrollerade av CFR]!” 
{5} [Kursivering tillagd] 

John Hughes, 1850 
Ärkebiskop av New York 
Lönnmördare av Abraham Lincoln 
The Decline of Protestantism
   and Its Causes
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”Protestanter, som i flera år hade ignorerat varningarna från Morse och hans 
anhängare som sjukliga fantasier från fanatiska panikmakare, hörde nu en erkänt 
kyrklig ledare [ärkebiskop ”Dagger John” Hughes] öppet erkänna att en papistisk 
komplott verkligen existerade. Påven hade verkligen för avsikt att flytta 
Mississippidalen; han försöka verkligen underkuva det fria Amerika.” {6} [Kursivering 
tillagd] 

Ray Allen Billington, 1964 
Pro-vatikansk amerikansk historiker 
The Protestant Crusade 

”Den andliga grunden för Amerika hade varit Bibeln, jesuitiska agenter förorenade 
landet med latinska mässor, oblatgudar, biktbås, pedofiliska präster, statyer, 
rökelsekar, avgudadyrkan, ljus, radband, kloster, helgdagar, böner för de döda, 
bingohallar, ’Las Vegas-nätter’ [i ”Caesar’s Palace” d.v.s., påvens vatikanska 
palats], och många ’onda andars läror.’ (1 Timoteusbrevet 4:1) Med hänvisning till 
Kung Jakobs bibel, vittnade [ex-president] Andrew Jackson från sin dödsbädd, 
’Den boken, min herre, är den klippa som vår republik vilar på.’ 

Men de nyanlända [papistiska] ’kristna’ från Europa såg till sin mänsklige ofelbare 
påve för marschorder i protestantiska Amerika. Någon har sagt att en mans teologi 
kommer att diktera hans moral. 1850, utgjorde invandrarna bara 11 procent av 
befolkningen, men 50 procent av landets 27 000 brottslingar. En arg patriot 
förklarade, ’Amerika har blivit den kloak i vilken de europeiska fängelsernas 
föroreningar töms.’ De normala katolska synderna alkoholism, spelberoende, 
prostitution etc., ledde till organiserad brottslighet och allmänna oroligheter. . . . 
Långt mer än ett sekel har gått sedan verkliga amerikaner som president Jefferson, 
professor Morse, sekreterare Thompson, präst Chiniquy och general Harris lät 
sina stridssignaler ljuda mot romersk-katolska kyrkan. Hade de rätt, eller hade de fel? 
En nyligen genomförd studie visar att det finns 141 romersk-katoliker som sitter i 
kongressen, och utgör det största kyrkosamfundet i det lagstiftande organet (mer än 
dubbelt så många som Förenade metodistkyrkan på andra plats med totalt sextiofem). 
Med mer än ett dussin katolska centralbankschefer lagda till dessa och flera i 
regeringen och Högsta domstolen, för att inte nämna de tusentals som finns utspridda 
överallt i [den svarte påvens] FBI, CIA, BATF och Pentagon, är det då underligt att 
oberoende baptistiska kyrkor fortsätter att drabbas av förföljelser på alla nivåer i 
regeringen [i enlighet med det sataniska tridentinska mötet]?” {7} [Kursivering tillagd] 

William S. Grady, 2005 
Amerikansk oberoende baptistpastor 
How Satan Turned America Against God 
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”Om vi återvänder till mänsklighetens svarta raser, är det helt rimligt att hävda att de, 
i de länder där de har brett ut sig, inte har genomfört några märkbara förändringar i 
villkoren för sin miljö. De negroida raser som lever i Afrikas stora centrala bälte har 
aldrig visat någon fallenhet för kamp mot naturkrafterna och att underordna dem 
livets ändamål. . . . Fastän landet är befolkat och bebott, är det på intet sätt   förtroget   
med att utsträcka sig till att behärska och dominera. . . . 

På det hela taget ser vi att människans stora förändrande inflytande på sin fysiska 
miljö har utövats till största delen av de rödaktiga [vita] raserna, i deras framsteg i 
väster. . . . De svarta raserna, som vi har sett, har i ännu mindre grad påverkat de 
fysiska miljöer där de har haft sin levnadsbana. De har helt enkelt givit efter för den 
naturliga världens blinda element, och har motstått den virvel av de krafter som de 
utsatts för bara i den utsträckning som de hållit dem fast vid jordytan och på den 
upprätthållit en osäker tillvaro. . . . Denna subjektiva skillnad, som lätt kan ses, har 
lett till de ariska rasernas vetenskapliga upphöjdhet och deras dominans över jorden 
[särskilt i historiskt sett bibeltroende vita protestantiska nationer]. Det vill säga, de 
ariska folken har behärskat fenomens lagar och underordnat naturens krafter så 
framgångsrikt att de vänt dem mot sin omgivning, och att tvinga naturen att arbeta 
mot sig själv till förmån för hennes mest intelligenta varelse. . . . 

Lagen är:   liten hjärna  , små prestationer,   stor hjärna  , stora prestationer  . Det är inte 
nödvändigt att tillskriva civilisationens framsteg bara den kraniala tillväxtens 
fysikaliska faktum. En mer rationell uppfattning är att uppvisandet av större mental 
styrka hänger ihop med storleken och aktiviteten hos det organ genom vilket den 
mentala styrkan uttrycks. . . . Av ovanstående schema [över etniska skallmätningar] 
kan man konstatera att den inhemska australiern är den lägsta typen av människa med 
avseende på kraniell kapacitet, och är sämre i detta avseende än negrerna med i 
genomsnitt åttiofyra kubikcentimeter. Tabellen omfattar inte hottentotterna som en 
separat studie. Dessa människor har för övrigt en kraniell utveckling som ligger 
mellan australierna och negrerna. Igen bör det påpekas att mongoloiderna har en 
genomsnittlig kapacitet på åttiotvå kubikcentimeter utöver negrerna, medan ariernas 
genomsnittliga kapaciteten är fyrtiofyra kubikcentimeter mer än mongoloidernas 
mått.” {8} [Kursivering tillagd] 

John Clark Ridpath, 1901 
Amerikansk historiker 
”Great Races of Mankind” 
Ridpath’s Universal History 
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   ”Sedan du hade hängivit dig åt all denna ondska – ve, ve dig! säger Herren,  
HERREN – byggde du ett valv åt dig och gjorde höga altaren åt dig på alla öppna 
platser. 
   I alla gathörn byggde du höga altaren åt dig, och du lät din skönhet smutsas ner,  
och du spärrade ut dina ben åt alla som gick förbi. Ja, du bedrev mycken otukt! 
   Du bedrev också hor med [de svarta] egyptierna, dina brunstiga grannar, ja,  
mycken hor för att väcka min vrede. 
   Men se, då räckte jag ut min hand mot dig och minskade din arvslott och 
utlämnade dig åt dina fienders vilja, åt filisteernas döttrar, som rodnade över ditt  
skamliga sätt att leva.” 

Hesekiel 16:23-27 

”Jag vill då säga att jag inte är eller någonsin har varit för att på något sätt 
åstadkomma social och politisk jämställdhet mellan de vita och svarta raserna . . . att 
jag inte är eller någonsin har varit för att göra väljare eller domare av negrer, eller 
kvalificera dem för att inneha ämbeten, inte heller att ingå äktenskap med vita 
människor; och jag vill säga utöver detta att det finns en fysisk skillnad mellan de 
vita och svarta raserna som jag tror kommer att för alltid förbjuda de två 
raserna att leva tillsammans på sociala och politiskt jämlika villkor. Och 
eftersom de inte kan leva så, måste det medan de blir kvar tillsammans, finnas en 
överlägsen och underlägsen ställning, och jag är lika mycket som någon man för 
den vita rasens överlägsna ställning.” {9} [Kursivering tillagd] 

Abraham Lincoln, 1858 
Debatt med Stephen Douglas 
The Lincoln Nobody Knows 

”Er ras lider mycket svårt, många av dem, av att leva bland oss, medan vi lider 
av er närvaro. Kort sagt, vi lider på varje sida. Om detta medges, ger det 
åtminstone en anledning, till varför vi bör vara separerade [biblisk separation av 
raserna].” {10} [Kursivering tillagd] 

Abraham Lincoln, 1862 
16:e amerikanske presidenten 
I samspråk med en delegation av 
   Fria svarta i Vita huset 
The Negro In American Civilization 

Jesuiterna – 1868-1873



Kapitel 27                                                                                                               611

”Rekonstruktionslagen gav de svarta absolut rösträtt, och berövade de vita rösträtt. 
Negern   försågs med absolut makt, och släpptes lös  . Han valde sina härskare. Hela 
regeringens inflytande – en enorm kraft – led av missuppfattningen, född ur den 
passion som då styrde [abolitionism, som bygger på den papistiska doktrinen om 
allmän jämlikhet för alla raser], ställdes blint i negrerns tjänst; vad de än hävdade 
blev trott, vad de än krävde blev gjort; omröstningen fick de, och alla de 
utformningar som fastställts av generationer av [protestantiska och baptistiska] 
kaukasiska patrioter och jurister, och helgats genom århundraden av 
[protestantiskt och baptistiskt] kaukasiskt blod, blev högtidligt inrättade och 
högtidligt följda. Negern   valde åtminstone då sin egen härskare  . Negern hade alltstå 
då, om någonsin, sin chans. Norr hade tagit upp honom som en medborgare mot 
söderns protest, och var tvungen att hålla honom vid liv. Vad blev resultatet? Sådana 
upplopp av dårskap och extravagans, en sådan parodi på rättvisa, en sådan komedi av 
regeringen som aldrig tidigare har skådats, utom i de länder där han själv tjänat som 
exempel [som i ordens pro-svarta fjortonde ändringens Amerika och av svarta styrda 
Sydafrika i dag 2007]. 

I Virginia, där negrerna var i numerisk minoritet och där de vitas framgångar inte 
förräns nu visats inför deras ögon på ett imponerande sätt som de inte kunde glömma 
[kriget mellan staterna som fördes av virginianer för söderns protestantiska 
konstitutionella frihet] flydde vi de olägenheter som skapats av politiskt lycksökeri, 
och Hunnycuts, Underwoods, och sådana gamar behöll slaktkroppen för att själva 
hacka den ren, och var snart proppfulla och drivna på flykten. Men det var inte så där 
negrerna var i stor majoritet. I South Carolina, i Louisiana, i Mississippi, och i andra 
sydstater förekom en verklig karneval av upplopp och plundring [igen, som i  
fjortonde ändringens Nordamerika och Sydafrika i dag!]. . . . 

Dessa uttalanden [som bevisar den ekonomiska, politiska, rättsliga och moraliska 
våldtäkten på södern av de frigjorda svarta med stöd av jesuiterna som styrde den 
röda republikanska federala regeringen i norr via högrankat skotska ritens frimureri] 
är bara fragment tagna från skrifter av herr Hemphill, guvernör Hampton, och 
andra, som citerar de offentliga handlingarna, och är helt enkelt bara statistik. Ingen 
hänsyn har tagits till påbudet som praktiserades i hela södern under perioden av 
negroid   dominans   [sanningsenligt porträtterad i frimurare D. W. Griffiths stumfilm,  
The Birth Of A Nation (1915), vars historiska exakthet upprätthölls av pro-
segregationistiske, virginiansk-födde, presidenten Woodrow Wilson]; till den stora, 
fantastiska, och lättsinniga nedbrytningen av sydstatsfolket av missdådarna, som, 
med horder av okunniga negrer som nyss befrias från slaveriets förpliktelser som sina 
redskap, trampade ned den en gång ståtliga [protestantiska 
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och baptist-kalvinska] södern enligt deras vilja. Inte undra på att guvernören 
Chamberlain, republikansk och politisk lycksökare som han var, borde ha förklarat, 
som han gjorde skriftligen till organisationen New England Society: 

’[Den presbyterianske kalvinske] puritanens och [protestantiske anglikanske] 
riddarens, [protektorns baptist-kalvinske] rundhuvudets [vilket rojalistiska uttryck 
var förbjudet att användas av Oliver Cromwell vilket utmärkte hans lysande, mycket  
disciplinerade och psalmsjungande trupper] och [franske kalvinske] hugenottens 
[vars fäder hade undkommit jesuit Père La Chaises’ Återkallande av det nantesiska 
ediktet utfärdat av kung Ludvig XIV 1685] civilisation är i fara [exakt så som 
avsågs av den svarte påvens milis i lydnad till dess jesuitiska extrema installationsed 
och tridentinska möte].’ 

En översikt över området och en noggrann genomgång av fakta har övertygat mig om 
att jag håller mig inom sanningens ram, när jag säger att sydstaterna, med undantag 
kanske för en eller två av de angränsande staterna, hade det bättre 1868, när 
rekonstruktionen trädde i kraft, än de hade det 1876, när de politiskt lycksökande 
regeringarna slutligen störtades, och att de   åtta år av negroid dominans i södern   
kostade södern direkt och indirekt mer än hela kostnaden för kriget, inklusive 
värdeförlusten av slavegendom [för vilken enorma storstöld av slavegendom, ingen 
slavägare i södern, vit eller svart, fått ett öre i ersättning eller någon form av 
rättfärdigat skadestånd]. Jag tror att om herr Cable, och de som accepterar hans sats, 
skulle studera sydstaternas historia, även som den skrivits bara i statistiken, utan att 
ta hänsyn, om de vill, till den vita rasens lidande och förnedring i södern under 
perioden där södern stod under dominans av de styrande som valts ut av   negrerna  , 
kommer att tycka att det inte är så stor skillnad mellan de förslag som formuleras av 
honom och av sydstaterna, när de förklarar att den eviga frågan handlar om 
rasdominans  , som det amerikanska folkets framtida frälsning beror på   [d.v.s., svart 
överhöghet i en blandad kultur är lika med nationens krossande; vit överhöghet i  
en segregerad kultur är lika med nationens bevarande. Fastän det är etniskt sant,  
underlåter författaren helt att ta hänsyn till de moraliska och kulturella skillnaderna 
mellan vita, bibelläsande, protestantiska kalvinska nationer som styrs av skriftliga  
konstitutioner, över och mot vita, bibelförkastande, romersk-katolska nationer som 
styrs av gudomlig rätt, socialistisk absolutism (inklusive fascism och kommunism) av 
påven och hans romerska hierarki kontrollerad av Jesu sällskap].” {11} 

Thomas Nelson Page, 1904 
Amerikansk sydstatshistoriker 
The Negro: The Southerner’s Problem 
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”Vilka blir effekterna på vår civilisation och sociala status, när negerpräster har 
blivit många, blinda verktyg för detta ’dominerande inflytande’ och detta ’intoleranta 
system,’ vars präster inte får gifta sig, men ges motståndslös och oemotståndlig frihet 
att [sexuellt] utnyttja de fängslade kvinnorna i instängda kloster? 

De som känner den svarta mannen, som sensualist, måste känna sig förskräckta vid 
blotta tanken på vad papism skulle innebära för de vita människorna, om den 
papalistiska propagandan bland de svarta fortsätter att bedrivas [som i dag i  
fjortonde ändringens Nordamerika och Sydafrika]. . . . Vilka blir konsekvenserna för 
vårt sociala och religiösa system, när unga negermän, som inte har några fruar, sitter 
i biktstolens avskildhet och lyssnar på bekännelser om sexuell svaghet gjorda av 
passionerade unga [vita] kvinnor? Vad kan vi naturligt förvänta oss för resultat, när 
lystna svarta präster hör sig för hos kvinnor om detaljer om äktenskapligt samlag i 
bröllopssängen? Och när den ensamstående   negerbocken  , eftersom han är präst, vet 
mer om hustrun än hennes make vet? När en sådan förkroppsligad lusta som den 
typiske afrikanen, kan lära sig i biktstolen vilka bland kvinnorna som har varit 
otrogna mot sina män, vem skall lägga band på   honom  , när han lustar efter dessa   
svaga fruar?

Det är hemskt att tänka på vad papism kan göra mot de vita   i USA  , i deras ilsket 
obehagliga ambition att ’göra Amerika katolskt.’ I vissa stater, är   de svarta   i   
majoritet. Ge dem lika många präster som portugiserna i Lissabon hade, och, på 
mindre än 100 år skulle det krävas en expert för att skilja en portugis från en niggeris. 
Inbilla er inte att dessa svarta präster kommer att begränsa sina uppgifter till svarta 
människor. Verkligen inte! Gudar är gudar; och om de vita skrudarna är 
gudomliga, är de svarta skrudarna det: och Sambos naturliga böjelse är att hävda 
sina ’rättigheter.’ Lär honom att han är en Gud, så kommer han att spela den rollen, 
precis som han ser den vite Guden göra det. Han kommer att bli som den färgade 
brodern på ett republikansk konvent: hans röst kommer att höras säga, med hes 
intensitet – ’Jag är katolik, men de måste behandla mig rätt, annars kommer jag att 
ställa till ett h__e.’ 

Var och en av oss vet vad politikerna gjorde för landet, när de upphöjde Sambo 
till väljare, och lade valsedeln i hans hand. Var och en av oss vet vad 
rekonstruktionens dagar innebar. Men oändligt mycket mer hotande för den 
kaukasiska civilisationen, är den romerska kyrkans aggressiva rörelse för att 
fånga upp denna unions svarta massor. Var än papism av italienare, spanjorer, och 
portugiser – har förts i kontakt med negrer, och indianer, har människorna blivit 
uppblandade, försämrade, plundrade, och förslavade [som i Amerika i dag fyllt med 
en majoritet av vilda svarta och tjugo miljoner illegala mexikanska romersk-katolska 
utlänningar]. 
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Det var så i Sydamerika, Centralamerika, i Mexiko, Kuba, och i Portugal [och 
Frankrike, alla av dem uppblandade, utfattiga, präststyrda, romersk-katolska 
nationer]. 

De romanska folken har inte den etniska motviljan mot blandning som vi kaukasier 
alltid har haft. Därför, har de italienska hemliga sällskapen som styr den romersk-
katolska kyrkan med järnspira [särskilt jesuitorden], ingen uppfattning om den avsky 
med vilken vi betraktar social jämlikhet med svarta, och politisk jämställdhet med 
dem, och ingifte med dem. I ögonen på de italienska kardinalerna som dominerar 
över romersk-katoliker i hela världen [i avsikt att krossa det protestantiska 
västerlandet], är negern lika god som du. I negerns ögon, är han lika god som du. 

Nu när dessa svarta män lärs av vita präster att de är dina jämlikar: och att de, 
genom att upptas i prästerskapet, är bättre än du, vad skall de yttersta konsekvenserna 
bli? Jag ställer inte denna viktiga fråga bara till icke-katoliker: jag bönfaller högst 
enträget katolikerna själva att överväga det. 

När man inser att alla, under den mörka tiden, var tvingade att tro som Rom befallt, 
eller brännas levande, och att miljontals av påvens slavar tror på samma saker, även 
nu, kan man, som jag gör, känna den djupt deprimerande rädslan för den   mörka   
tidens   förnyade kretslopp   [tänkt att genomföras här i Nordamerika av det  
motreformatoriska Jesu sällskap]. 

Denna romerska kyrka är densamma innerst inne som den alltid har varit. Den växer 
listigt i styrka, och tvingar gradvis till sig godkännande av den katolska censuren av 
nyheter, böcker, pjäser, tidningar, tidskrifter, och varje annat offentligt medium [via 
ordens Rockefeller-finansierade Utrikespolitiska råd]. Om den kan diktera vad folk 
läser, kommer den med tiden att forma opinionen, krossa oberoende och avvikande 
propaganda, stänga in sinnet inom strikta begränsningar av en präststyrd ortodoxi, 
stänga alla skolor utom sina egna, bränna alla böcker utom sina egna, än en gång 
utropa att ’okunnigheten är hängivenhetens moder,’ och bygga upp schavotten, gräva 
fängelsehålan, och trava upp risknippet för de orädda själar som inte vill böja sig för 
Rom. Vad som en gång har gjorts, kan man göra igen.” {12} [Kursivering tillagd] 

Thomas E. Watson, 1916 
Georgia-senator, 1921-22 
Ancient Civilization,
   The Dark Ages in Europe,
      and the Birth of Modern
         Liberty and Progress
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”Alla katoliker bör utöva sin makt för att förmå staternas konstitutioner att utformas 
efter principerna för sin kyrka [socialistisk jämställdhet].” {13} 

Påve Leo XIII, 1878 
Förgiftad och återupplivad av orden 
The Great Encyclical Letters of Leo XIII 

”Tillåt inte överlägsenhet bland era undersåtar. Låt ingen människa leva som är 
klokare eller bättre eller mer känd eller till och med vackrare än massan. Inskränk 
alla till en nivå: alla slavar, alla siffror [papistiska personnummer], alla obetydliga , 
alla jämlika. Därmed kunde tyranner, i viss mening, tillämpa ’demokrati.’ . . . En 
engelsk politiker påpekade för inte så länge sedan, ’En demokrati vill inte ha stora 
män.’ . . . Och vad vi måste inse är att ’demokrati’ i djävulsk mening (jag är lika bra 
som du, att vara som [vanligt] folk, gemenskap) är det finaste redskap vi någonsin 
kunde ha för att utplåna politiska demokratier från jordens yta [eftersom denne 
Cambridge University-professor, varifrån ordens ”spionring i Cambridge” kom, var  
bekant med jesuiteden]. För ’demokrati’ eller ’demokratisk anda’ (djävulsk mening) 
leder till en nation utan stora män, en nation främst av underutbildade, fulla av 
tvärsäkerhet vars smicker uppstår ur okunskap, och snabba att morra eller gnälla vid 
första antydan till kritik. Och det är vad helvetet vill att alla demokratiska människor 
skall vara.” {14} [Kursivering tillagd] 

C. S. Lewis, 1961 
Engelsk New Age-professor och romanförfattare 
Screwtape Proposes a Toast 

Jesuiterna hade framgångsrikt utkämpat ett krig mellan två suveräna stater, Amerikas 
förenta stater och Amerikas konfedererade stater. Despoterna i jesuiternas Heliga allians 
hade tagit parti för norr, och därmed kämpade sydstatsfolket mot världen. De lurade 
patrioterna i norr kämpade för att ”rädda unionen” men i själva verket krossade de den, och 
på dess ruiner skulle jesuiterna, med sina frimurare, uppföra en ny union – ett nytt 
Amerikas förenta socialistiska stater. Den nya nationen skulle vara en jesuitisk 
”demokratisk” socialistisk republik med presidenten som överbefäl, som utövade en absolut 
monarks makt. Washingtons gamla kalvinska federala republik skulle omvandlas till ett stort 
centraliserat rike där det frimureriska Kommunistiska manifestets tio programpunkter skulle 
ersätta Mose tio budord. För att uppnå detta, måste konstitutionen ändras – ”på ett eller 
annat sätt.” Den skulle ändras i enlighet med det frimureriska stridsropet under båda franska 
revolutioner. ”Frihet” skulle bli den trettonde ändringen. ”Jämlikhet” skulle bli den 
fjortonde ändringen. ”Broderskap” skulle bli den femtonde ändringen. Vi kommer nu att 
undersöka den tvingade ratificeringen av den fjortonde ändringen med allt dess tyranni 
och inkräktande, som den var statskuppen. 
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Den 28 juli 1868 förklarades den fjortonde ändringen vara ”ratificerad” av 
radikalerna i Washington. Sedan 1866 hade sydstaterna befunnit sig under 
undantagstillstånd och delats in i fem militära distrikt. Distrikten hade styrts av fem 
generaler som stod i tacksamhetsskuld till jesuiterna, inklusive general Benjamin F. Butler 
känd som ”Butler the Beast.” Den onde, bigotte Thaddeus Stevens med sin 
”rekonstruktionslag” av 1866 hade infört undantagstillstånd. Och varför? Eftersom 
sydstaternas delstatsregeringar, sedan de hade ratificerat den trettonde ändringen, vägrat att  
ratificera den fjortonde ändringen. Så radikalernas lösning, till skam för de protestantiska 
statsråden och folken i norr, var att upphäva de lagliga delstatsregeringarna och införa 
undantagstillstånd (absolutism). Det enda sätt på vilket sydstaterna kunde återupptas i denna 
nya ”union av nordamerikanska socialistiska republiker,” och därmed sätta stopp för 
undantagstillståndet, var att ”ratificera” denna nya ändring. Detta kallas ”att tvinga fram 
samtycke med kniven på strupen” eller snarare ”påtvingad konvertering av kättare.” 

Varför var den fjortonde ändringen, som tvingades på södern av de radikala, 
kommunistiska, röda republikanska jakobinerna i norr, så viktig för jesuiterna och deras 
diktatorer i Europa, inklusive avfälliga protestantiska drottning Viktoria av England vars 
politik dikterades av hennes jesuitkontrollerade premiärministrar, lord John Russell och 
viscount Palmerston? Avsnitt 1 av ändringen lyder: 

”Alla personer som är födda eller naturaliserade i Förenta staterna, och som 
omfattas av dess lagstiftning, är medborgare i Förenta staterna och i den stat 
där de är bosatta. Ingen stat får stifta eller övervaka efterlevnaden av någon lag som 
inskränker immuniteterna och privilegierna för medborgarna i Förenta staterna [vilka 
”immuniteter och privilegier” inte innefattar gamla gemensamma rättigheter eller  
USA:s konstitutionstillägg]; och inte heller får någon stat beröva en person på liv, 
frihet eller egendom, utan vederbörligt rättsligt förfarande, och inte heller neka någon 
person inom dess jurisdiktion samma skydd av lagarna.” {15} 

Statskuppen finns i första meningen. Den gjorde alla personer som var födda i 
USA (med undantag av de indianska nationerna) till medborgare i Förenta staterna i första 
hand och medborgare i en stat i andra hand. Detta upphävde det ursprungliga 
amerikanska medborgarskapet. Senator James G. Blaine, en av ordens världsliga 
coadjutorer (enligt författare Edwin A. Sherman 1883) och radikal röd republikan för 
dagen, förklarade: 

”Först och främst ber vi att de samtycker till vissa förändringar i Förenta staternas 
konstitution, och till att börja med, vill vi att de ska förena sig med oss i att bredda 
medborgarskapet i republiken. De slavar som nyligen frigivits genom proklamation, 
och därefter genom ändring av konstitutionen, har ingen civil status. De bör göras till 
medborgare, och i denna utvidgning av medborgarskapet, begränsar vi inte bredden 
och omfattningen av våra insatser till negern. Den är till för den vite mannen också. 
Vi har för avsikt att göra medborgarskapet nationellt. Hittills, har en man varit 
medborgare i 
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Förenta staterna, eftersom han var medborgare i någon av staterna: Nu föreslår vi att 
upphäva det, och göra honom till medborgare i vilken stat han eller hon än väljer att 
bosätta sig, genom att på förhand definiera hans nationella medborgarskap – och 
vårt ändringsförslag förklarar att ”alla personer som är födda eller naturaliserade i 
Förenta staterna, och omfattas av dess lagstiftning, är medborgare i Förenta staterna 
[i första hand] och [i andra hand] i de stater [den stat] där de är bosatta.’ ” {16} 

[Kursivering tillagd] 

Flera år senare skulle vår jesuitkontrollerade Högsta domstol, vid beskrivningen av 
effekten av den fjortonde ändringen, säga samma sak som dess radikala författare. 

” ’Vid granskningen av ärendet,’ sade [”jesuitiske”] överdomare White [enligt vår 
hjälte Jeremiah Crowley] i de selektiva lagförslagens fall, 245 US 366, 377, 388-389, 
’ . . . utvidgade det den nationella räckvidden för regeringen enligt konstitutionen 
genom att orsaka medborgarskap i Förenta stater att vara mycket viktigt och 
dominerande i stället för att vara underordnat och osjälvständigt, och därför vara 
verksamt som det är på alla de befogenheter som förlänas av författningen.’ ” {17} 

[Kursivering tillagd] 

Enkelt uttryckt, genom att uphäva amerikanskt medborgarskap och göra det 
”nationellt,” har alla regeringens befogenheter, som särskilt beviljats av konstitutionen, 
ökat kraftigt. Ett nytt medborgarskap skapade en ny regering. All verkställande, lagstiftande 
och dömande makt i Washington ”breddades.” Så de radikala, under det att de låtsades göra 
något gott för de svarta frigivna, använde dessa frigivna för att centralisera och öka Roms 
makt i Washington med den fjortonde ändringen. 

(Detta är exakt vad som hände som följd av medborgarrättsrörelsen under 1960-talet. I syfte 
att koncentrera mer makt till Washington under sken av att sätta stopp för segregationen i 
södern, underblåste jesuiterna med användning av frimureriet medborgarrättsagitationen 
med sin svarte kommunist, Martin Luther (Lucifer) King. Återigen, gav användningen av 
avsiktligt agiterade amerikanska negrer mer makt till Washington med 1964 års 
medborgarrättslag, som antagits genom en avart av ”handelklausulen” och skrivits av en 
av Roms mäktigaste präster i Amerika med över hundra avlagda och hedersexamina, CFR-
medlem Theodore M. Hesburgh. Rasblandning i den södra delen av landet skulle gradvis 
bli verklighet och påskynda krossandet av ännu en vit protestantisk och baptistisk ”kättersk” 
nation!) 

Många statsmän i södern kände till det verkliga syftet med den fjortonde ändringen. 
Konfederationens tidigare vicepresident, frimurare Alexander Stephens, var en av dem. 
Han skrev:
 

”Rekonstruktionens ohyggliga åtgärder, med alla dess avskyvärda brott och dödliga 
tendenser till slutlig fullständig centralism och stormaktsvälde, bygger 
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fortfarande på antagandet att staterna, som separata integrerade delar, utgör 
medlemmar av det som fortfarande, åtminstone i ord, erkänns som en federal union!  
Alla dessa djärva inkräktanden på makten är, på ytan, bara tillflykter för att, under 
tvång, beveka eller förmå folken i flera sydstater att gå igenom utformningarna för att 
anta den fjortonde ändringen . . .” {18} [Kursivering tillagd] 

Ärlige frimurare Alexander H. Stephens visste att den tvingade ratificeringen av den 
fjortonde ändringen skulle skapa ett centraliserat rike av en sammanslutning av suveräna 
stater. Presidenten skulle utöva monarkens makt, kongressen skulle utöva parlamentets makt 
och Högsta domstol skulle utöva överrättens makt, med sin behörighet utvidgad till att 
omfatta allt mellan himmel och jord under sken av den nya ”federala jurisdiktionsfrågan.” 

Federal jurisdiktionsfråga är en främmande och obekant jurisdiktion för den 
ursprungliga konstitutionen. Den skapade ”rättslig överlägsenhet” i Högsta domstolen, och 
breddade dess granskande makt till att kullkasta lagar och beslut i flera stater. Det finns 
praktiskt taget inga rättsliga beslut, statliga eller federala, som inte kan överklagas till 
Högsta domstolen med en ”infordran av protokoll.” Med denna allomfattande jurisdiktion 
och de tusentals årligen lämnade överklagandena, påverkar jesuiterna vid Georgetown 
University Högsta domstolen i fråga om vilka fall de skall höra. De efterföljande besluten 
främjar ordens syfte att krossa den vita, protestantiska amerikanska kulturen tillsammans 
med dess folkliga självstyre eller ”liberalism,” som jesuiterna kallar det. Med kunskap om 
de föregående kapitlen, har jesuiterna öppet tillstått att de skall krossa både protestantism 
och liberalism i enlighet med deras jesuited och tridentinska möte. 

När man ser tillbaka, kan vi amerikaner se de onda beslut som blivit möjliga genom 
jesuiternas ”federala jurisdiktionsfråga.” Bland annat gjorde den det möjligt för Högsta 
domstolen att tvinga evolutionens religion ned i våra halsar, att tvinga fram integrationen av 
offentliga skolor när varken de vita eller svarta ville det; att legalisera abort och förbjuda 
dödsstraffet genom att kullkasta lagstiftningar till motsatsen, och att förbjuda bibelläsning 
och bön i de ”förbannade offentliga skolorna.” För genom att förbjuda bibelläsning och 
bön i offentliga skolor, krossas den protestantiska civilisationen, och med den det folkliga 
självstyret – till glädje för jesuitorden!!! 

Jesuiterna är absolutister. Därför måste de hedniska regeringar de kontrollerar utöva 
absolut makt. Eftersom rättigheter begränsar makten, kan medborgarnas rättigheter inte 
vara mer än de privilegier som beviljades av absoluta regeringar i tidigare nationer som 
Babylon, Egypten, Grekland och Rom. De gamla engelska fri- och rättigheterna och den 
gemensamma rättspraxisen kan inte inkluderas. Så är fallet med varje socialist-
kommunistisk regering i dag, oavsett om det är en monarki under drottning Elisabet, en 
militärdiktatur under Castro eller en demokrati under presidenterna William J. Clinton 
eller George W. Bush, alias ”kung George II,” en ättling till Englands Stuartdynasti. 
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Därför måste en till spik slås in i Amerikas kista. Jesuiterna skulle inte tillåta att den 
makt som nyligen givits till Washington helt begränsades av den rätt som tillkommit deras 
nybildade nationella medborgare, både vita och svarta. Detta nya fjortonde ändringens 
medborgarskaps ”immuniteter och priviligerier” måste fastställas av Högsta domstolen för 
att inte innehålla grundläggande eller gemensam rättspraxis. Detta hände den 14 april 1873 
(årsdagen av mordet på president Lincoln i Fordteaterns ”slakteri”) med den dom som 
meddelades i Slakterifallen, 83 US 36, 80 (1873). Beslutet slaktade verkligen våra 
rättigheter. Domstolen ansåg: 

”Vi anser att de rättigheter som felaktigt hävdas av dessa målsägare [grundläggande,  
gemensam rättspraxis] om de äger något bestånd [Vilken arrogans!!!] inte är 
immuniteter och privilegier för medborgare i Förenta staterna enligt klausulen i den 
ifrågavarande fjortonde ändringen.” {19} 

Frimuraren, domare Stephen J. Field, en annan hjälte som nästan mördades av en av sina 
rättsliga bröder i Kalifornien, hade en starkt avvikande mening. Han förklarade: 

”De grundläggande rättigheter, privilegier och immunitet som tillhör honom som en 
fri man och en fri medborgare, tillhör honom nu som en medborgare i Förenta 
staterna, och är inte beroende av hans medborgarskap i någon stat. . . . Ändringen 
försöker inte ge några nya immuniteter eller privilegier till medborgarna, eller att 
räkna upp eller definiera dem som redan finns. Den förutsätter att det finns sådana 
immuniteter och privilegier, som med rätta tillhör medborgare som sådana, och 
påbjuder att de inte skall inskränkas av statlig lagstiftning. Om detta undertryckande 
inte har någon hänvisning till privilegier och immuniteter av sådan karaktär, utan 
bara hänvisar, som anses av en majoritet av domstolen i dess yttrande, till sådana 
immuniteter och privilegier som, innan den antogs, särskilt avsågs i konstitutionen, 
eller nödvändigtvis antyddes tillhöra medborgarna i Förenta staterna, var det ett 
fåfängt och overksamt antagande, som inte åstadkommit något, och högst onödigt 
gladde kongressen och folket vid dess godkännande. . . . Men om ändringen hänvisar 
till de naturliga och oförytterliga rättigheter som tillkommer alla medborgare, har 
undertryckandet en djup innebörd och konsekvens.” {20} [Kursivering tillagd] 

Field hade rätt, men de radikala svarta republikanerna segrade. Slakteriet skulle bli 
det prejudikat med vilket alla följande beslut måste vara ense. Konstitutionstilläggen skulle 
inte betraktas som ”immuniteter och privilegier” för fjortonde ändringens Förenta 
staternas medborgarskap. Men de två stora oliktänkande genom åren (båda frimurare enligt 
House Undivided av Allen Roberts (1961)) skulle bli våra hjältar, domare Stephen Field 
och domare John Marshall Harlan från Kentucky. Harlans stora meningsskiljaktigheter i 
Maxwell mot Dow, 176 US 597, 607, 610, 611 (1899), som lämnades strax före slutet av den 
svarte påvens ”amerikanska århundrade” lyder: 
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”Det tycks mig som om de immuniteter och privilegier som anges i dessa [tio] 
ändringar [konstitutionstilläggen] tillhör alla medborgare i Förenta staterna. De 
ansågs allmänt göra så före antagandet av den fjortonde ändringen. . . . Jag förutsätter 
att ingen tvivlar på att de stora män som lade grunden till vår regering betraktade 
bevarandet av de immuniteter och privilegier som anges i de första tio ändringarna 
som avgörande för den personliga säkerheten för amerikanska medborgare . . . 

Men, om jag inte helt missförstår omfattningen och de rättsliga effekterna av detta 
beslut, står inte Förenta staternas konstitution stå i vägen för att någon stat [eller den 
nya nationella regeringen i Washington, D.C.] avlägsnar garantier för liv och frihet 
som det engelsktalande folket i århundraden har ansett vara en viktig faktor för den 
personliga säkerheten, och som männen under den revolutionära perioden allmänt 
påstod vara något som tillhör [amerikanska] fria män.” {21} [Kursivering tillagd] 

Samma fråga kom upp igen vid domstolen 1908. I Twining mot New Jersey, 211 US 
97, 105, 106 (1908), där majoritetens åsikt för evigt förseglade förklaringen i Slakterifallen. 
I ett förfarande som vore den Englands överrätt eller påvens heliga tjänsgöringsordning, 
tillkännagav den arrogant: 

”Denna uppfattning bygger på påståendet som nu skall undersökas, att de garantier 
för personliga rättigheter som räknas upp i de första åtta artiklarna av ändringen av 
den federala konstitutionen, som ibland kallas de federala konstitutionstilläggen 
fastän de av dessa ändringar ursprungligen utgjorde en säkerhet bara mot nationella 
åtgärder, är bland de privilegier och immuniteter för medborgare i Förenta staterna, 
som denna klausul i den 14:e ändringen skyddar mot statliga åtgärder. Denna 
uppfattning har, vid olika tidpunkter, uttryckts av domare i denna domstol . . . (herr 
domare Field . . .  och herr domare Harlan . . . ), och företräddes utan tvekan av 
några av dem som utarbetade ändringen.

[Domstolen lämnar sedan sitt jesuitiska, absolutistiska, tyranniska dekret, som öppnar 
dörren för rikets framtida fascistiska romersk-katolska, militärdiktatur.] 

Det är dock inte lönsamt att undersöka tungt vägande argument till dess förmån, för 
frågan är inte längre öppen i domstolen. Rätten till rättegång med jury i tvistemål, 
som garanteras av den 7:e ändringen . . . och rätten att bära vapen, som garanteras av 
den 2:a ändringen, har tydligt ansetts för att inte vara   immuniteter och privilegier för   
medborgare i Förenta staterna, som garanteras av den 14:e ändringen . . . samma 
beslut har fattats när det gäller garantin mot åtal, med undantag av anklagelse av en 
åtalsjury, som ingår i den 5:e ändringen . . . och i fråga om rätten att konfronteras 
med vittnen, som ingår i den 6:e ändringen . . . I Maxwell 
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mot Dow ovan, där käranden av misstag hade blivit dömd i en nationell domstol för 
ett grovt brott på en information, och av en jury på åtta personer, ansågs det att åtalet, 
som gjorts oumbärligt av den 5:e ändringen, och rättegången av juryn, som 
garanterats av den 6:e ändringen, inte var immuniteter och privilegier för medborgare 
i Förenta staterna, som dessa ord använts i den 14:e ändringen. Diskussionen i detta 
fall bör inte upprepas. Alla argument för de andra åsikterna övervägdes och 
besvarades . . . beslutet grundade sig på underlaget att denna klausul i den 14:e 
ändringen inte förbjöd staterna att inskränka de personliga rättigheter som räknas upp 
i de första åtta ändringarna, eftersom dessa rättigheter inte omfattades av den mening 
som avses i klausulen ”immuniteter och privilegier för medborgare i Förenta 
staterna.’ ” [Och om staterna inte är förbjudna att inskränka de personliga 
rättigheter som räknas upp i första åtta ändringarna, så är, logiskt sett, inte heller  
den nationella regeringen förbjuden att göra detsamma! Vilken slug prestation var 
inte denna bedrägliga statskupp av den svarte påven!] {22} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, folkets rätt begränsar regeringens makt. Om folket inte har 
någon absolut rätt till medborgarskap, har de styrande absolut regeringensmakt. Detta är 
precis vad den radikala röda republikanska Högsta domstolen genomförde för jesuitorden 
när den kullkastade de absoluta rättigheterna för amerikanska medborgare, som säkrats 
genom de protestantiska kalvinska fria männens penna och svärd. 

Slakterifallen reducerade var och en av oss till den status som uppbärs av en feodal, 
romersk-katolsk träl som, vid födelse och dop, beviljas immuniteter och privilegier för 
medborgarskap från den allsmäktiga nationella regeringen och kyrkan i Rom. Regeringen 
styrs av dess överbefäl (nu övervakad av ett påvligt sändebud) och kyrkan styrs av sin 
”ofelbare” påvlige caesar i Rom, som båda bara är marionetter för jesuiternas general, den 
svarte påven. 

Sammanfattningsvis hade jesuiterna, från 1868 med sina radikala republikaner 
Thaddeus Stevens och Charles Sumner, tvingat den fjortonde ändringen på folken i 
staterna, från norr till söder. Enligt federale överste Edwin Allen Sherman, författare till 
The Engineer Corps of Hell (1883), hade jesuiterna arbetat genom en annan republikan, 
James G. Blaine (”lögnaren från staten Maine”), för ”ödeläggelsen av republiken.” De hade 
skapat en ny nation genom att skapa ett nytt medborgarskap. Från 1873 hade jesuiterna, med 
sina radikaler i Högsta domstolen, gjort både de federala (nu nationella) och statliga 
regeringarnas makt absolut, begränsade endast genom beslut av respektive överrätter – de 
federala (nu nationella) och delstatens Högsta domstolar. Övergången från en 
presbyteriansk regeringsform till en romersk-katolsk regeringsform hade realiserats. Och 
hur gick det till? Genom att förklara att konstitutionstilläggen inte var immuniteter och 
privilegier för fjortonde ändringens medborgarskap, och därmed kullkasta de gamla fri- 
och rättigheterna för vita, engelsktalande, protestantiska och baptist-kalvinska fria män. 
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Ja, jesuitutbildade påve Leo XIII:s ord har förverkligats. Förenta staternas 
konstitution har utformats efter principerna för den romersk-katolska kyrkan. Detta är 
grunden för det amerikanska rikets kommande fascistiska militärdiktator, 
undantagstillståndet, konkordatet med Rom och masavrättningarna av ett blandat folk som 
har fördärvat sig själva och vars laglöshet har fullkomnats. 

Orättvisan hos en absolutist, som berövar folket deras fri-och rättigheter och ger dem 
privilegier i stället, är inte ny. Nimrod, den svarte Antikrist i Gamla testamentet, hade gjort 
detta med folket i Babylon. Vi läser: 

”Fastän han upphöjdes till kung, invaderade Nimrod [nu påven] det patriarkala 
systemet, och inskränkte friheterna för mänskligheten, ändå ansåg många att han 
hade givit dem fördelar, som mer än väl gottgjorde dem för förlusten av deras friheter 
och höljde honom i ära och ryktbarhet . . . han var den förste som inskränkte 
friheterna för mänskligheten som den store ”befriaren!’ ”[Rom använde president  
Andrew Johnson för detta ändamål!] {23} 

Den ”nya republiken” i en ”ny era” förtjänar ett ”nytt namn.” Från och med nu 
kommer Förenta staterna att kallas ”fjortonde ändringens Amerika,” ”det amerikanska 
riket” eller ”det heliga romerska amerikanska riket” bestående av ”de 
amerikanska/sovjetiska socialistiska republikernas förening” eller snarare 
”Nordamerikas förenta socialistiska stater,” som uppenbarligen nu omfattar främst 
romersk-katolska Kanada och romersk-katolska Mexiko genom det Nordamerikanska 
frihandelsavtalet (NAFTA), kraftigt främjat av kardinal O’Connors riddare av Malta och 
hemlige Kennedymördare, romersk-katolske Lee Iacocca! För på samma sätt som jesuiterna 
1852 störtade Frankrikes andra republik och införde ett rike fast beslutet att utkämpa den 
påvlige caesarens korståg under ledning av Napoleon III, så agiterade och störtade de även 
den välsignade, vita anglosaxiska protestantiska republiken i Amerika med det 
”amerikanska inbördeskriget.” På dess ruiner, uppförde Loyolas söner ett ont socialist-
kommunistiskt rike (via den fjortonde ändringen av 1868) och finslipade det 1933 med 
sin 33:e gradens frimurare, FDR, med hjälp av hans socialist-kommunistiska Nya (lumpna) 
giv godkänd av jesuitkontrollerade Charles E. Coughlin tillsammans med prästerna John 
Ryan och monsignore Francis J. Haas vid Catholic University of America. Jesu sällskap, 
med sin avskyvärda ”Heliga allians” av vita tyranner i påvens tjänst, hade vunnit. På 
samma sätt som världens rubriker otroligt nog 1960 löd, ”Eichmann i Jerusalem,” så skulle 
även världen flyttas allt närmare samma typ av chock och förvåning när påven, ”vars 
dödliga sår läktes” och därmed dyrkades av den internationella pressen, också plötsligt 
kommer att dyka upp i Jerusalem! 

Från denna tid framåt, skulle vi, det amerikanska folket, både vita och svarta, samt 
orientaliska, aldrig gå i krig med England igen. Utan snarare, skulle vi hjärntvättas och 
uppmuntras att kämpa tillsammans med vår rojalistiska engelska fiende i första världskriget 
och andra världskriget – jesuitgeneralens andra trettioåriga krig. 
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Frimurare Alexander H. Stephens (1812-1883), 1860-talet # 173 
Vicepresident i Amerikas konfedererade stater, 1861-1865 

Denne infödde lågrankade frimurare från den suveräna staten Georgia, invalid sedan 
barnaåren och föräldralös vid fjorton års ålder, försvarade det bibliska begreppet om 
vit supremati och negerns subordination när båda raser måste dela samma mark. (I 
dag, som en följd av ordens ständiga socialist-kommunistiska ”negeragitation,” skulle 
lösningen på USA:s rasproblem vara att skapa en suverän svart nation i Nordamerika 
där befolkningen skulle bestå av enbart svarta som administrerar sin regering.) Därför 
motsatte han sig, precis som James Buchanan, ”anti-slaveriagitationen” i kongressen 
som ett inkräktande på Georgias rätt att reglera sin egna inhemska slaveriinstitution. 
Han samtyckte till 1850 års kompromiss antagen efter 1820 års fruktansvärda 
Missourikompromiss, skriven av centralisten och frimuraren Henry Clay, som 
ignorerade varningen i George Washingtons Avskedstal, och jesuiterna delade effektivt 
unionen i två delar för att förbereda den för krig. Stephens försvarade alla staters rätt 
att bryta sig ur med hänvisning till New Yorks, Rhode Islands och Virginias 
ratificeringar. I sitt mästerverk, A Constitutional View of the Late War Between the States 
utgivet 1867 medan Georgia ännu befann sig under undantagstillstånd, varnade han 
för att den fjortonde ändringen om den ratificerades skulle skapa ett centraliserat rike 
bestående av enbart konsoliderade provinser av vad som hade varit en federal 
republik av suveräna nationalstater, som ytterligare banade väg för det allmänna 
monarkistiska styret under en man – den uppståndne påvlige caesaren. 
The McGraw-Hill Encyclopedia of World Biography, vol. 10, s. 203. 
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Jesuitiske coadjutor Charles Sumner (1811-1874), 1860-talet # 174 

Massachusett-senator, 1851-1856, 1860-1874 
Denne samvetslöse brottsling var en kompromisslös absolutist och den mest radikale 
av ordens radikala röda republikaner och rekonstruktionister i norr. Som den ledande 
rösten i senaten, förespråkade han masstöld av den kalvinska södern under den svarte 
påvens nordliga aggressionkrig. Tidigare hade han turnerat Europa och personligen 
besökt Österrikes monster och kontinentale tyrann, riddare av Malta furst von 
Metternich. Kontrollerad av jesuiterna som lärde Gregorius VII:s (1073-1085) 
kanoniska rätts doktrin, att ”det inte är mord att döda en kättare,” skickades Sumner 
till USA:s senat av jesuiter som konrollerade Boston för att förespråka en ”högre lag” 
än Bibeln i vår protestantiska republik, den auktoriserade kung Jakobs version från 
1611, och Förenta staternas konstitution, eftersom dessa heliga handlingar både 
reglerade och skyddade det herrre-slav-förhållande som försvaras av Kristus själv. 
För att utplåna den mansdominerade, vita protestantiska medelklassen, skulle 
jesuiterna reducera alla vita, svarta, kvinnor och män till medeltida politisk 
jämställdhet genom att ondskefullt införa Satans marxistiska kommunism, det 
ekonomiska systemet under påvens mörka tid, vilket ledde till mer centraliserad 
fascistisk makt i ”det nya romarriket.” Denna onda människa utmärker sig som en av 
grundarna av den svarte påvens ”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av 
amerikansk nation, som har använts för att återställa påvens världsliga makt på 
jorden med hjälp av vilseledande, jesuitisk/CFR-diplomati och universellt krig under 
hela nittonhundratalet. 
The McGraw-Hill Encyclopedia of World Biography, vol. 10, ss. 286, 287. 
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Jesuitiske coadjutor Thaddeus Stevens (1792-1868), 1860-talet # 175 
Lancaster, Pennsylvania-kongressman, 1858-1868 

Vi saknar ord när det gäller att beskriva denne säregne mans dystra, djävulska och 
demoraliserande sedefördärv. Samtidigt som han levde med sin romersk-katolska 
mulattiska konkubin under sin diktatur i kongressen och fick ett kongressanslag på 
32 000 dollar för ordens ”välgörenhetssystrar,” var han jesuiternas stora verktyg för 
att skapa deras nittonhundratalets socialist-kommunistiska monster, fjortonde 
ändringens Amerika. Han kallades en ”förrädare” av president Andrew Johnson 
medan han ”krossade den gamla unionens regering, ändrade dess form och innehåll, 
och gjorde en ny union med nya teorier och nya befogenheter.” Illuministiske Horace 
Greeley, en av Stevens’ herrar, tillägger, ”Vi har fört alla arbetare till en gemensam 
nivå . . . genom att reducera hela den förvärvsarbetande befolkningen, vit och svart, 
till ett tillstånd av träldom.” På sin dödsbädd döptes denne gamle kommunistiske 
”ofrälse person” i den romersk-katolska institutionen för ett väl utfört arbete i lydnad 
till den påvlige caesarens tyranniska Heliga allians och den svarte påvens onda 
tridentinska möte. I enlighet med hans önskemål, begravdes Stevens på en ”neger-
kyrkogård,” hans sista socialist-kommunistiska förklaring om ”jämställdhet mellan 
människorna inför deras skapare.” 
The McGraw-Hill Encyclopedia of World Biography, vol. 10, ss. 212, 123. 
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”Unionens grav” 
Demokratisk karikatyr av ordens radikala republikaner, 1864 # 176 

Det kommunistiska störtandet av republiken skapade det fascistiska amerikanska 
riket. 
The Civil War and Reconstruction, J. G. Randall and David Donald, (Boston: D. C. Heath and Co., 1961). 
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”Unionens grav” 
Demokratisk karikatyr av ordens radikala republikaner, 1864

Till vänster har vi en pro-statsrättslig, anti-centralistisk, anti-konsoliderande 
demokratisk politisk karikatyr som visar de mest rabiata, radikala röda/svarta 
republikaner som ansvarade för att krossa den reformationsbaserade, protestantiska 
republikanska ”unionen som den var.” Dessa amerikanska jakobiner, eller snarare 
marxistiska socialist-kommunister som fört jesuitordens federala ”förintelsekrig” mot 
den i huvudsak gamla protestantiska södern, leddes av capeklädde Henry Ward 
Beecher (1813-1887), en radikal abolitionist och en jesuitisk världslig coadjutor. 
Beecher, vars syster, Harriet Beecher Stowe, satte sitt namn på den jesuitstödda Onkel 
Toms stuga, var en avfällig presbyterian som blivit kongregationalistisk präst som 
förkastade den engelska protestantiska reformationsbibeln, kung Jakobs 1611 års 
bibel, som den ”yttersta auktoriteten för tro och liv.” Som en av den tidens mest 
inflytelserika ”protestantiska” talare som fördömde slaveriets bibliskt sanktionerade 
och definierade institution, förespråkade Beecher alla svarta sydstatsslavars radikala 
frigivning (vars frigivning var avsedd att krossa södern och rättfärdiga socialism) i 
stället för Virginias jeffersonisk-monroviska politik för gradvis frigivning och 
omlokalisering tillbaka till Afrika, fastän Monrovia har byggts av vita bibeltroende 
kalvinska protestanter för detta ändamål. Senare stödde Beecher avfällige baptistiske 
Thaddeus Stevens kommunistiska rekonstruktion av den protestantiska södern, vars 
påföljande undantagstillstånd, våldtäkt, mord och plundring av både vita och svarta 
ytterligare krossade den höga, moraliska, välordnade sydstatskulturen. Beecher, 
förenad med en annan orosstiftande agigator och ”jesuit i kort dräkt,” den mulattiske 
frigivne Frederick Douglass, kämpade för kvinnlig rösträtt, som påbörjade krossandet 
av biblisk, mansdominerad kultur i både nord och syd. Beecher förnekade också 
biblisk skapelse i striden för den darwinska evolutionens pseudovetenskap, och 
främjade försåtligt kompaniets motreformation genom att försvara den ondkefulla, 
rationalistiska och revolutionerande teorin om ”högre textkritik” av den huvudsakligen 
grekiska text som ligger till grund för den välsignade auktoriserade versionen från 1611. 
Genom att förmana dessa spotska och depraverade män – Lincolns radikala 
röda/svarta republikaner under påverkan av furst Metternichs europeiska Heliga 
allians – begravde Henry Ward Beecher president George Washingtons vita kalvinska, 
anti-gudomligt rättsliga, anti-absolutistiska, anti-tridentinska mötets, presbyteriansk-
utformade, federala/konfedererade konstitution. På republikens rykande och blodiga 
ruiner fulla av nästan 700 000 federala och konfedererade soldaters gravar, grundades 
den svarte påvens fjortonde ändringens rike av amerikansk nation, av vilken primär 
orsak Jesu sällskap, med kontroll över ledarna på båda sidor, antände kriget mellan 
staterna. Med den ”gamla unionen” begravd, föddes en ”ny union” 1868 och en ”ny 
era” inleddes 1876, Washington, D.C. satt nu ”i knäet på Rom.” 
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”RASBLANDNING; eller, abolitionismens årtusende,” 1864 # 177 
Krossandet av Amerikas vita ras som en del av ordens motreformation 
The Civil War and Reconstruction, J. G. Randall and David Donald, (Boston: D. C. Heath and Co., 1961). 
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”RASBLANDNING; eller, abolitionismens årtusende,” 1864 
Med insikt om att ordens radikala röda republikaners socialist-kommunistiska politik 
skulle leda till slutlig ”allmän jämlikhet” mellan vita och svarta, vilken rättsliga 
jämlikhet skulle leda till påtvingad integration, svart fysisk överhöghet och därmed 
den förbannade rasblandning som krossat det spanska riket, kämpade demokraterna i 
nord och syd mot obligatorisk rasblandning. Som de föredrog hemresa tillbaka till 
Afrika, visste de att inga blandade färgade människor någonsin kunde lyckas motstå 
de lysande och obevekliga empiriska ränker som smiddes av den svarte påvens vita 
icke-judiska, pro-romersk-katolska blåblodiga i Heliga alliansen, vars adel i hemlighet 
omfattade de brittiska monarkerna. Medan kompaniet alltså översvämmade 
nordstaternas städer med sina mest hängivna irländska romersk-katolska invandrare 
som i sin tur gavs kontroll över både den politiska och ekonomiska makten i påvens 
nya ”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation (via de 1882 
etablerade columbusriddarna), hindrades de svarta i de romersk-katolsk-
kontrollerade nordstaternas städer avsiktligt från att återvända till Afrika och 
begränsades till slummen, där illiterata, outhärdliga och hopplösa förhållanden gav 
vika för prostitution, alkoholism, narkotikamissbruk och billig arbetskraft. Detta 
papistiska utnyttjande av icke-romersk-katolska ”kätterska” svarta som fördömts så 
av ordens tridentinska möte, vande sig vid förmånerna för de gigantiska, amoraliska, 
jesuitkontrollerade, fjortonde ändrings-skyddade företagen, påvens italienska maffia 
och hans irländska spritbaroner – inklusive Kennedys – övervakade av Amerikas 
romerska hierarki. Dessa villkor skylldes sedan falskeligen på ”vita anglosaxiska 
protestanter” av ordens frimurarkontrollerade och FBI-skyddade svarta Nation of 
Islam, för att användas som en framtida spjutspets i ett raskrig i syfte att förena alla 
vita mot en gemensam muslimsk färgad fiende mitt under absolutistiskt 
undantagstillstånd. På den andra ytterligheten började jesuiterna sin andra 
rekonstruktion med tolv års diktatur under FDR, som de styrde både överbefälet och 
Högsta domstolen, och därmed medborgarrättsrörelsen via både frimureri och 
ärkebiskopen av New Yorks Utrikespolitiska råd. Genom att främja tvingad blandning 
och därmed resulterande rasblandning listigt beräknad att krossa reformationens 
höga, vita protestantiska amerikanska ras och kultur, integrerade Loyolas söner 
brutalt, via federalt våld, de allmänna skolorna (som förbannats så och för alltid 
fördömts av Rom) 1954; de genomdrev kommersiell integration militärt via president 
Johnsons via handelsklausulen skickligt antagna 1964 års medborgarrättslag, vilken 
lag ytterligare minskar kvalitén på varor och tjänster genom att juridiskt göra det 
möjligt för svarta att ropa ”rasdiskriminering” när de tillrättavisas för en brist på 
konkret jobbprestanda (varigenom en mängd olika stämningar skapas som ytterligare 
krossar privata, små, vita företag); och de störtade lagarna i femton stater över ända 
varigenom äktenskap mellan olika raser legaliserades 1967. Tack vare den förtrollande 
jesuitteatern och dess CFR-kontrollerade press, har nu ”abolitionismens årtusende” 
kommit för varje vit protestantisk nation på jorden. 
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Kapitel 28 

Jesuiterna   – 1865   

Mordet på president Abraham Lincoln 
   Dominerande jesuitism och underordnat frimureri arbetar tillsammans 
Lönnmördare: jesuit Bernadine F. Wiget; frimureriske president Andrew Johnson; 
   Frimureriske krigsminister Edwin M. Stanton 

”Jesuiterna är bra hatare. De som inte är för dem är emot dem, och behandlas på 
motsvarande sätt. Det spelar ingen roll om en man är katolik, präst, biskop, eller till 
och med påve [vilket framgår av de hundratals ”liberala” romersk-katolska präster  
som mördats av jesuiterna i deras nazistiska/SS-kontrollerade koncentrationsläger,  
för att inte nämna den offentliga rättegången och avlivningen av en av deras egna 
bekännande bröder, medelklassmotståndaren och kommunisten, jesuitpräst Alfred 
Delp, för att upprätthålla den internationella illusionen om att sällskapet var mot 
påve Pius XII:s jesuitledda tredje rike]. Ju mer inflytelserik och ortodox 
motståndaren är, desto större är faktiskt skyldigheten att vara på den jesuitiska sidan, 
och om han inte är det [som kejsar Vilhelm II], ju mer berättigat är det att hata 
honom.” {1} [Kursivering tillagd]

Greve Paul von Hönsbröch, 1911 
Tysk adelsman och ex-jesuit 
Fourteen Years a Jesuit 

” ’Jag är så glad att få träffa er igen,’ sade han: ’ni ser att era vänner, jesuiterna ännu 
inte har dödat mig. Men de hade säkert gjort det när jag passerade genom deras mest 
hängivna stad, Baltimore, om jag inte hade omintetgjort deras planer, genom att 
passera inkognito några timmar innan de väntade mig . . . ’ 

’Nya mordprojekt upptäcks nästan varje dag, tillsammans med sådana brutala 
omständigheter, att de får mig att minnas Bartolomeimassakern och 
krutkonspirationen. Vi anser, vid undersökningen av dem, att de kommer från 
samma mästare i konsten att mörda, jesuiterna . . . så många ränker har redan smitts 
mot mitt liv, att det är ett verkligt mirakel att de alla har misslyckats, när vi tar hänsyn 
till att den stora majoriteten av dem låg i händerna på skickliga romersk-katolska 
lönnmördare, uppenbarligen utbildade av jesuiterna.’ ” {2} [Kursivering tillagd] 

Abraham Lincoln, 1864 
16:e president för USA 
   I samtal med protestantiske amerikanske 
      Ex-präst Charles Chiniquy 
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”Tjugo män hade hyrts i Baltimore för att mörda den tillträdande presidenten på hans 
väg till Washington. Ledaren för detta gäng var en italiensk [romersk-katolsk] 
flykting, en i Baltimore välkänd barberare. Deras plan var följande: när herr Lincoln 
kom till den staden, skulle mördarna blanda sig med folkmassan och komma så nära 
hans person som möjligt, och skjuta på honom med sina pistoler. Om han befann sig i 
en vagn, hade handgranater förberetts, fyllda med detonerande pulver, sådana som 
[senare giljotinerade, Felice] Orsini använde i ett försök att mörda [orderns högst  
lydige] Louis Napoleon [och som ordens ”anarkister” skulle använda i mordet på 
tsar Alexander II]. Dessa skulle kastas in i vagnen, och för att göra det arbete som 
skulle utföras för att döda honom dubbelt så säkert, skulle pistoler avlossas in i 
fordonet vid samma tidpunkt. Mördarna hade ett fartyg som låg redo att ta emot dem 
i hamnen. Därifrån skulle de transporteras till Mobile, i utbrytarstaten Alabama.” {3} 

[Kursivering tillagd] 

John Smith Dye, 1866 
Amerikansk historiker 
History of the Plots and Crimes of the
   Great Conspiracy to Overthrow
      Liberty in America

”Låt oss sträva efter att kombinera förnuftets lugn med entusiasmens eld. . . . Låt oss 
därför bli perfekta i konsten att tynga ned de stolta och mäktiga med kedjor. Låt oss 
allvarligt göra denna maxim till regel för alla våra ansträngningar: – en enda 
myndighet – Roms; en enda orden – jesuiternas. Och eftersom vår tidsålder inte 
skryter med ett enda sinne som kan sträva efter att tillhandahålla ett allmänt rike . . . 
så låt det bli vårt så höga mål, medan tomma huvuden drömmer. . . . Låt inte någon 
möjlighet undgå oss att följa vilka tendenser män har; ju bättre vi känner dem ju 
användbarare kommer de att vara som redskap i våra händer. Låt oss, i alla fall, 
förhålla oss så att vår framtida härlighet må kompensera för vår nuvarande 
förnedring; för vare sig vårt namn är avsett att förfaras, eller slutligen segra över 
kungar och nationer, så låt det åtminstone vara synonymt med det mest imponerande 
omfång av storhet och djärvhet som världen någonsin har sett eller någonsin kommer 
att se. Ja! När kommande generationer läser vår historia, och lär sig vad vi har varit, 
så låt dem vara tvungna att införliva oss, inte med mänskligheten, utan med de 
kosmiska organ som Gud [Satan] bara sätter i gång när han behagar ändra 
universums lagar.” {4} [Kursivering tillagd] 

Jesuitgeneral Aloysius Fortis, 1825 
   Talat i hemliga rådet 
The Jesuit Conspiracy:
   The Secret Plan of the Order
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”Det vore ett misstag att anta att konciliets dekret av 1869-70 [Vaticanum I] stått för 
sig själva i påvedömets historia, som en plötslig manifestation av jesuitisk 
överhöghet. Tvärtom, i encyklikan [Quanta Cura], som innehåller Syllabus över 
förslag som fördömts av påvedömet [Förteckning över irrläror, 1864, ett år innan 
mordet på Lincoln], förklarar påven, att fördömandet av dessa [åttio] förslag utgör en 
sammanfattning av politiken under hans pontifikat; och detta är sant, med avseende 
på den ledning som han utövat sedan sin flykt till Gaeta från republikanska Rom 
1848, och hans slutliga underordnande under jesuitiskt styre, som tycks ha 
fullbordats vid denna tid. . . . 

Kanske våra läsare med en enda blick vill veta vad Syllabus är. Syllabus består av ett 
åttiotal förslag om religion, politik och moral, som var och ett nu av hängivna 
romerska katoliker, skall anses som fördömda av en ofelbar myndighet, och som är 
lika bindande för deras samveten, som Bibelns doktriner är för andras samveten. 
Syllabus behandlar den påvliga myndigheten som den högsta. . . . 

För att inget land skall bli lurat, för att ingen furste skall förbli okunnig, följer här, i 
detalj, den kritik som förkunnats av honom som är suverän härskare över miljontals 
tankar. 

1:a. För hans styre och lagar måste all världens nationer böja sig. 

2:a. Alla furstar innehar sina troner, allt folk betygar sin trohet, på villkor att 
de tror på Roms trosbekännelse, och dyrkar den. 

3:e. Det inte finns någon religion utom Roms, och ingen annan tro ska 
omfattas eller tillåtas. Samvetsfrihet är förbjuden. Tolerans för andra religioner 
är ett brott mot samhället. 

4:e. Alla furstar, som är protestanter, är kättare; och kätteri är ett brott för 
vilket de borde avsättas. 

5:e. All tankefrihet och yttrandefrihet i fråga om religion är kriminellt. 
Tryckfrihet och gudstjänstfrihet skall slås ned. 

Detta är Roms trosbekännelse och sedvana, där den äger makt. Det är omöjligt att 
tänka sig en handling som är mer fylld av despotismens väsen.” {5} [Kursivering 
tillagd] 

Icke namngiven författare, 1872 
”The Encyclical and Syllabus of 1864”
A Glimpse of the Great Secret Society
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”Hierarkins organisation är en fullkomlig militär despoti, vars påstådda 
överhuvud är påven, men vars verkliga överhuvud är den svarte påven. Den 
svarte påven är överhuvud för jesuiternas orden, och kallas för general. Han 
har inte bara absolut kontroll över sin egen orden, utan leder och kontrollerar 
kyrkans allmänna policy. Han är makten bakom tronen, och är hierarkins 
verkliga överhuvud. 

Hela maskinen står under strikta regler för militär disciplin. Hela denna maskins 
tanke och vilja, att planera, föreslå och verkställa, finns i dess överhuvud. Det finns 
inte någon oberoende tanke, eller handling, i dess underordnade delar. Obetingad och 
okritisk lydnad gentemot order av överordnade myndighetspersoner, är det edsvurna 
prästerskapets plikt i varje klass, precis som det är en plikt för officerare i armén, och 
lika mycket en plikt för lekmännen gentemot sina präster, som det är för de meniga i 
en armé gentemot deras närmaste befälhavare. 

Det finns en komplett ansvarskedja, som sträcker sig från överhuvudet hela vägen 
ned till medlemskapet. Därmed kan hela den stora organisationen hanteras, som en 
enhet, för att genomföra överhuvudets planer och syften. Prästen är nästan en 
intellektuell slav åt sin biskop, biskopen åt sin ärkebiskop, och dessa i sin tur åt 
kardinalerna, och slutligen åt påvarna, vita och svarta [ordensgeneralen styr inte  
bara kompaniet, utan påven, hierarkin och hela det påvliga systemet]. . . . 

Jesuiten planerar med största färdighet och list, obunden av alla moraliska 
begränsningar, och alltid i största hemlighet, och verkställer sina planer i mörkret. Vi 
anser dock att vi i detta fall har lyckats spåra honom genom alla de slingrande 
vandringarna på hans mörka och slemmiga stig, och, att fastställa hans ansvar för 
mordet på president Lincoln. . . . 

Vår undersökning har då, hittills, etablerat det faktum att fem av konspiratörerna var 
medlemmar i den romersk-katolska kyrkan och att dessa fem var dess ledare, åt vilka 
genomförandet av sammansvärjningen hade anförtrotts. Vi har också sett att deras 
mötesplats, eller rådskammare, i Washington, medan de ägnade sig åt att finslipa sina 
arrangemang för de lönnmord som hade beslutats, var den boplats som stod under 
kontroll av fru Mary Surratt och John H. Surratt, hennes son, som båda var 
nitiska slavar åt påven, och som tydligt visat sig, genom de bevis som lämnades till 
[den militära] kommissionen och genom det som lämnades två år senare, i 
rättegången mot John H. Surratt i en civil domstol, ha varit ledande och aktiva 
medlemmar i konspiration. . . . 
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En av dessa [präster som hade vittnat om Mary Surratts ”kristna karaktär”], fader 
Wiget [jesuit Bernardine F. Wiget], var Mary Surratts pastor under hela denna tid, 
och vittnade om att han kände henne väl; men visste inte om hon var lojal [till norra 
unionen] eller illojal. Detta verkar vara mycket tveksamma vittnesmål, som fader 
Wiget var bekant för sin illojalitet [som jesuiterna arbetade inom båda parterna i  
kriget, medan den svarte påvens romerska hierarki, under ledning av påve Pius IX,  
ålades att öppet liera sig med ledarna för sydstatskonfederationen, med vilkas  
förrädiska konfedererade ledare hierarkin i hemlighet hade samarbetat i avsikt att  
förlora kriget och därmed använda de republikanska arméerna för att krossa den 
vita protestantiska sydstatscivilisationen. Samma politik skulle följas under ordens 
andra trettioåriga krig (1914-1945) i krossandet av protestantiska Preussen och 
gamla katolska Bayern, som den romerska hierarkin, under ledning av påve Pius 
XII, öppet lierade sig – via ett konkordat – med ledarna för det nazistiska tredje  
riket, med vilkas förrädiska nazistiska ledare hierarkin i hemlighet hade samarbetat i  
avsikt att förlora kriget och därmed använda de allierade styrkorna för att krossa 
den protestantiska preussiska och anti-första vatikankonciliets, anti-påvliga 
ofelbarhetens, gamla katolska tyska civilisation.]; . . . 

Han sa att han hade blivit bekant med henne genom att ha haft hand om två av 
hennes söner som sina elever; en av dessa tjänstgjorde i rebellernas armé, och den 
andre, John H. Surratt, hade varit en av rebellernas sändebud och spion under tre år, 
som passerat fram och tillbaka mellan Washington och Richmond, och från 
Richmond till Kanada och tillbaka, som bärare av rapporter, och ändå, bemödade sig 
denne jesuitpräst om att forma sitt vittnesmål för att ge intryck av att samtalsämnena 
mellan honom och fru Surratt, samtidigt som detta skedde, och mycket mer, 
begränsades till sådana frågor som rörde hennes hälsa, vädret, etc. . . . 

Vi kan inte låta bli att tro att alla dessa heliga eller oheliga fäder vittnade under 
jesuiternas underförstådda mentalreservationer.   Fader Wiget   var, som sagt, hennes   
pastor, och var således, förmodar vi, hennes biktfader. Vi kan inte alls anse det vara 
troligt att hon skulle ha engagerat sig i en konspiration fylld med så mycket fara för 
henne, och sådana allvarliga konsekvenser därefter, utan att också ha anförtrott 
honom sin fruktansvärda hemlighet; inte heller utan hans godkännande. Det är lite 
underligt att hon har brutit sina förbindelser med honom efter sin fällande dom, och 
gjort [icke-jesuitiske] fader [Jacob A.] Walter till sin biktfader och andlige 
vägledare i sin förberedelse för döden. 

Det måste ha funnits en allvarlig orsak till denna ändring; och den gjordes för henne, 
av dessa jesuitpräster, av någon viktig orsak. Det är inte alls troligt att hon vid en 
sådan tidpunkt, och under sådana högtidliga omständigheter, skulle ha gjort denna 
ändring från sin pastor till en annan präst med vilken hon inte hade 
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haft någon tidigare bekantskap, av sig själv. Om hon hade varit oskyldig, skulle 
hennes betrodde pastor ha varit den som hon naturligtvis skulle ha sökt tröst hos. 
Men Wiget hade utan tvekan sagt till henne att hon inte skulle ådra sig någon skuld 
genom att understödja sammansvärjningen, och så kunde hon för Walter förklara sin 
oskuld, med tron hos en katolik på Wigets makt att bevilja henne dispens. . . . En stor 
ansträngning skulle göras för att få en förvandling, eller upphävande av hennes dom, 
och hennes faders starka försvar skulle bygga på detta hävdande av hennes oskuld. 
När han inte lyckades med detta, fortsatte   fader Walter  , i trettio år, sina   
ansträngningar att brännmärka regeringen för att ha mördat en oskyldig kvinna. . . . 

Vi kommer nu till rättegången mot John H. Surratt inför en civil domstol. . . . 
Jesuitens hand kan spåras överallt i hela denna rättegångs historia; och genom den 
handen, förvandlades en av de viktigaste rättegångarna som den amerikanska 
rättsvetenskapen protokollfört, nära nog till en fars genom försvarets skicklighet och 
list. Jesuitens list utövades i de förberedelser som gjorts i förväg, för att säkra den 
åtalades frikännande. Kongresslagen, som särskilt angav hur juryer som skulle 
behandla fall i domstol, i District of Columbia, skulle skyddas, ignorerades helt och 
hållet, i några av dess viktigaste detaljer. Försvarsadvokat hade valts ut med särskild 
omsorg. Det fanns tre av dessa: herr Merrick och de två Bradleys, d.ä. och d.y. Av 
dessa var bara en, herr Merrick, medlem av den romersk-katolska kyrkan. . . . En 
jury erhölls slutligen genom en tvådagars insats och eftersom åklagarsidan, så långt 
det var möjligt, önskade undanröja alla religiösa och politiska hänsynstaganden, och 
influenser, från rättegången, godtogs ett stort antal romersk-katoliker i denna jury. 
Sedan fortsatte rättegången. . . . 

Resultatet blev en oenig jury. Författaren informerades av en mycket klok man, som 
fick en framträdande roll i denna rättegång, om att han vid ett möte med en av 
domarna, som verkade vara en mycket ärlig och intelligent man, på dagen efter 
rättegången, frågade honom om han kände sig fri att berätta hur juryn förhöll sig. 
Han svarade att ungefär lika många var för fällande dom som för frikännande. Han 
frågade honom sedan om de inte tyckte att han bevisats vara skyldig. ’Jodå,’ svarade 
han, ’vi tyckte att han bevisats vara skyldig, men vi tyckte att hans fällande dom 
skulle vara en triumf för [de republikanska] radikalerna, och vi tyckte att hängningen 
av hans mor [Mary Surratt] var nog.’ . . .” {6} [Kursivering tillagd] 

Thomas M. Harris, 1897 
Brigadgeneral, USA:s armé 
Medlem, militärdomstol, 1865 
Rome’s Responsibility for the
   Assassination of Abraham Lincoln
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”TALLEYRAND, en av de mest hyllade romersk-katolska biskoparna i Frankrike, 
sa en gång, ’Språket är konsten att dölja ens tankar.’ Aldrig har det funnits ett sannare 
uttryck, om det hade hänvisning till det fruktansvärda bedrägeri som praktiseras av 
kyrkan Rom under det pompösa namnet ’teologiska studier.’ . . . 

De viktigaste teologer som vi hade i våra händer var ’Les Conferences d’Anger,’ 
Bailly, [Peter] Dens, St. Thomas [av Aquinos], men framför allt [Alfonso] Liguori, 
som sedan dess har helgonförklarats. Aldrig öppnade jag en utan att uppsända en 
innerlig bön till Gud och till jungfru Maria om det ljus och den nåd som jag skulle 
vara i behov av för mig själv och för de människor vars präst jag skulle bli. 

Men hur skall jag förtälja min förvåning när jag upptäckte att jag, för att acceptera 
teologernas principer som min kyrka gav mig för vägledning var tvungen att lägga 
undan alla principer om sanning, rättvisa, om heder och helighet! Vilka långa och 
smärtsamma ansträngningar det kostade mig att, ett efter ett, släcka de ljus av sanning 
och förnuft som tänts genom min barmhärtige Guds förmedling i mitt förstånd. För 
att studera teologi i kyrkan i Rom betyder att lära sig att tala falskt, att vilseleda, att 
begå rån, att begå mened! Det innebär att begå synder utan skam, det innebär att 
doppa själen i all slags orättfärdighet och nedrighet utan ånger! . . . Just dessa män 
som fördärvat mitt hjärta, förvrängt mitt förstånd och förgiftat min själ, som de har 
gjort med varje präst i sin kyrka, skall vara mina vittnen. Jag kommer just nu att med 
våld föra dem inför världen för att vittna mot sig själva. 

Liguori, i sin avhandling om eder . . . ställer sig frågan, ’Huruvida den anklagade om 
han förhörs legitimt, kan förneka ett brott, även under ed, om bekännelsen av brottet 
skulle föra med sig stora nackdelar.’ Helgonet svarar: ’ . . . att den tilltalade, om 
denne riskerar sitt liv, eller fängelse, eller evig exil, förlust av all egendom, riskerar 
gälärerna, och liknande, kan förneka brottet även under ed [liksom Mary Surratt på 
inrådan av sin pastor, jesuitpräst Bernadine F. Wiget] . . . ’ 

Liguori frågar om en kvinna som anklagas för att ha begått äktenskapsbrott [eller,  
genom logisk utvidgning, för att ha begått mord], som hon verkligen har gjort sig 
skyldig till, kan förneka det under ed? Han svarar: ’Hon kan tvetydigt hävda att hon 
inte brutit de äktenskapsband, som verkligen finns kvar. Och om hon sakramentalt 
erkänt äktenskapsbrott [eller mord], kan hon svara: ’Jag är oskyldig till detta brott,’ 
eftersom det genom bekännelse [till en präst, som skenbart har påvens makt att  
förlåta synder] har röjts undan. Så också Card, som dock här anmärker att hon inte 
kan bekräfta det med en ed, eftersom 
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för att hävda något en gärnings sannolikhet är tillräcklig, men för att svära kvävs 
visshet. Svaret på detta är att för att svära är moralisk visshet tillräcklig, som vi sagt 
ovan [termen ”moralisk visshet” har använts av Dallas’ allmänne åklagare Henry 
Wade vid beskrivningen av Lee Harvey Oswalds ”skuld” som den ensamstående 
mördaren av president John F. Kennedy]. Vilken moralisk visshet om syndernas 
förlåtelse verkligen kan fås, när någon [romersk-katolsk], moraliskt positivt benägen, 
tar emot botgöringens sakrament.’ . . . 

Romersk-katoliker har inte bara rätt, utan det är deras plikt att döda kättare. . . 
. Alla kättare och protestanter är dömda till döden, och varje lojalitetsed till en 
regering som är protestantisk eller kättersk upphävs av Laterankonciliet, som 
hölls 1215. . . . 

’Katoliker [inklusive SS riksführer Heinrich Himmler] som skall bära korset [den 
frimureriska svastikan] för utrotande av kättare [protestantiska tyskar, ortodoxa 
slaver och europeiska judar] skall ha samma avlat och skyddas av samma privilegier 
[att undfly den allierade rättvisan genom påvens vatikanska råttlinjer övervakade av 
jesuitorden] som ges till dem som kommer till det Heliga landets undsättning.’ . . . 

’Jag önskar att jag aldrig hade öppnat en bok i teologi. Våra teologer saknar hjärta, 
själ eller logik. Många av dem godkänner stöld, lögner och mened, andra drar ned oss 
[kandidater till prästerskapet] utan att rodna, i de oanständigaste avgrunder av 
laglöshet. Var och en av dem skulle vilja göra en lönnmördare av varje katolik. Enligt 
deras doktrin, är Kristus är inget annat än en korsikansk stråtrövare, vars blodtörstiga 
lärjungar är skyldiga att krossa alla kättare med eld och svärd. Skulle vi agera i 
enlighet med dessa teologers principer, så skulle vi slakta alla protestanter [och 
judar] med samma kallblodighet som vi skulle skjuta ned den varg som korsar vår 
väg. Med sin hand fortfarande röd med blodet av Sankt Bartolomeus, talar de till 
oss om välgörenhet, religion och Gud, som om ingendera fanns i världen [som 
prästerskapet i realiteten är praktisk ateism].’ . . . 

Men varför låta mitt minne och mina tankar dröja kvar vid dessa fruktansvärda banor, 
där mördare, lögnare, menedare och tjuvar försäkras av teologerna i kyrkan i Rom att 
de kan ljuga, stjäla, mörda och begå meded så mycket som de vill, utan att stöta sig 
med Gud, under förutsättning att de begår dessa brott enligt vissa regler som 
godkänts av påven för kyrkans bästa!” {7} [Kursivering tillagd] 

Charles Chiniquy, 1886 
Amerikansk protestantisk ex-präst 
Fifty Years In the Church of Rome 
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”John Harrison Surratt, [d.y.] den nittonårige sonen till fru Mary E. Surratt, som 
valdes av jesuiterna som ärkekonspiratör i mordet på Abraham Lincoln, hade 
studerat tre år i förberedelse för det romerska prästerskapet vid de sulpiciska fädernas 
kloster, i Charles County, Maryland, före inbördeskrigets utbrott . De sulpiciska 
fäderna är en gren av jesuitorden. . . . 

Att John Harrison Surratt var kallsinnig, smart, beräknande och listig, vid mycket 
tidig ålder, visas av det faktum att han i början av upproret valdes ut för att förrätta 
viktiga arbeten i sydstaternas säkerhetstjänst, och bära de viktigaste rapporterna från 
Jefferson Davis [utbildad i Kentucky av dominikaner i S:t Thomas’ kollegium, fader 
Wallace i synnerhet, som senare blev biskop av Nashville] i Richmond till hans 
agenter i Washington [inklusive frimurare Edwin M. Stantons Krigsdepartement 
med kontroll över federala generaler i fält] och till medlemmar av hans 
’kökskabinett’ i Montreal, Kanada [Montreal är den jesuitiska förskolan och 
maktboningen för hela Nordamerika]. . . . När herr Davis hade arresterats efter 
inbördeskrigets slut och skulle dömas för förräderi, var det den framstående katolske 
advokaten,   Charles O’Connor  , i New York City, som erbjöd sina tjänster, vilket   
godtogs av herr Davis  ’   försvar   [vilket försvar ledde till att ärendet avskrevs, varefter  
Davis dog i ordens New Orleans 1889!]. . . . 

Denne pojke, (för vi måste komma ihåg att han bara var i tonåren, när han hamnade i 
denna komplott) var aldrig fri från den papistiska kyrkans spionage och onda 
inflytande från sitt dop i barndomen till den dag han avled vid en ålder av sjuttiotvå 
år. När han var bara tolv år gammal sattes han i Gonzaga College, Washington, D.C., 
en katolsk förberedande skola, under handledning av [jesuit] präst [Bernardine F.] 
Wiget, som under flera år var biktfader åt både honom själv och hans mor. 

Efter att ha lämnat Gonzaga College tillbringade han två år i Georgetown i 
jesuitkollegiet innan han inträdde i de sulpiciska fädernas kloster. Jag vill rikta 
läsarens uppmärksamhet på detta faktum när ni dömer denne unge man, så att ni kan 
lägga skulden för hans beteende där det hör hemma – på den jesuitiska psykologi 
som inpräntas av prästerna i den romerska kyrkan. . . . Under Surratts teologiska 
utbildning hade han studerat Sankt Thomas av Aquino, som rättfärdigar mordet på 
kättare, eller vem som helst som avfaller från den papistiska kyrkan. . . . 

[Från den tidpunkt John Harrison Surratt, d.y., träffade John Wilkes Booth i  
Washington några dagar före jul, 1864] . . . var John Booth en ständig besökare i 
Surratts hem på H Street, som var konspiratörernas 
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mötesplats fram till själva dagen för mordet. Det var också ett Mecka för olika 
romersk-katolska präster, bland vilka fanns   prästerna Walter   och   Wiget   från Sankt   
Patrikskyrkan, 10:th Street och G Street, i vilken Surratts var medlemmar. . . . Edwin 
A. Sherman, tidigare grand registrator på stora kardinalskollegiet av den trettiotredje 
graden av den antika och accepterade skotska ritens frimureri i delstaten Kalifornien, 
hade sin bok med titeln The Engineer Corps of Hell, på sidan 213, detta att säga: 

’Det har berättats för oss, av vad vi anser vara en trovärdig källa, att Booth, ungefär 
tre veckor innan han begick brottet, togs upp i den romersk-katolska kyrkan, och 
privat mottog nattvarden av ingen mindre personlighet än   ärkebiskop   [Martin J.] 
Spaulding   själv  , vilket han gjorde för att tysta de samvetsbetänkligheter han kunde 
ha haft för att ha tagit livet av Abraham Lincoln, och att han kunde vinna allt 
inflytande och deltagande av personer av den tron för att skydda och dölja honom när 
gärningen utfördes, för att understödja honom i den [inklusive jesuiterna och deras 
fotfolk, frimureriets ”osynliga rike,” frimurare president Andrew Johnson (som 
sände sin son till ett jesuitkollegium och var en vän till jesuit B. F. Wiget) som 
understödde Surratts undkomst genom dra in belöningen för hans tillfångatagande]. 

Han hade säkerligen detta understöd och inflytande i planeringen och fullföljandet av 
sitt helvetiska arbete och i att fly, och det kunde inte ha blivit mer glatt och troget 
utfört än det blev, även om han själv hade varit en jesuitpräst. Vi tror att det uttalandet 
är sant; och bara en kort tid efter detta mottog ärkebiskop Spaulding en 
pengadonation för särskilda ändamål som var att uniformera och utrusta ett militärt 
förband på samma sätt och stil som den påvliga vakten i Rom. 

Uniformerna, musköterna, patronlådorna och bältena som alla bar den påvliga 
vapenskölden och var vigda av påven [jesuitkontrollerade Pius IX] själv, skickades 
till ärkebiskop Spaulding i Baltimore; och när han dog begravdes han med militära 
hedersbetygelser och hans kvarlevor eskorterades av samma militära livvakt. Hela 
ärkebiskop Spauldings stift var alltigenom rebelliskt och häftigt i sitt hat mot 
Lincoln.’ ” [På samma sätt som jesuitutbildade ärkebiskop Spaulding var hjärnan 
bakom mordet på president Abraham Lincoln, så var alltså även jesuitutbildade 
ärkebiskop Spellman den hemliga makten bakom mordet på en av sina egna 
columbusriddare, president John F. Kennedy.] {8} [Kursivering tillagd] 

Fröken Burke McCarty, 1924 
Protestantisk amerikanska och ex-papalist 
The Suppressed Truth About the 
   Assassination of Abraham Lincoln 
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”Varför ändrade general Grant plötsligt sina planer och beslutade sig för att inte gå 
på Fordteatern den kväll som Lincoln mördades? Vem mixtrade under samma kväll 
med de telegrafledningar som ledde ut från Washington [vars sagda förlust av 
kommunikation upprepades i JFK-mordet]? Varför blev presidentens livvakt på 
teatern [John F. Parker], som gjort sig skyldig till den grövsta vårdslöshet, inte 
straffad eller ens ifrågasatt? Den kanske mest allvarliga förebråelsen mot historiska 
författare är inte att de har lämnat sådana frågor obesvarade, utan att de har underlåtit 
att ställa dem. . . . 

Polisens arkiv [hos huvudstaden Washingtons poliskår] ger inga bevis för att Parker 
verkligen blev åtalad [även om anklagelser om pliktförsummelse riktades mot 
honom]. Om några utskrifter av fallet har funnits, så har de avlägsnats, och även 
nämndens slutliga resultatet finns endast tillgängliga genom senare uppteckningar. 
Dessa visar att även om Parker hade åtalats den 3 maj, avslogs klagan den 2 juni 
1865. Protokollet från denna rättegång inför nämnden skulle utgöra ett av de mest 
intressanta kapitlen i historien om mordet på Lincoln. . . . 

Och så, genom att slugt gräva i de lagöverträdelser hans kollega i 
krigsdepartemenetet gjort sig skyldig till, lade Förenta staternas justitieminister 
[James Speed] hela ansvaret för bevakningen av Lincoln – och, därmed, 
misslyckandet med att skydda honom tillräckligt – på axlarna av [frimureriske 
jesuitiske världslige coadjutor] krigsminister Edwin M. Stanton. . . . 

En bisarr händelse på natten mellan den 14 april var ett avbrott i all telegrafisk 
kommunikation mellan Washington och omvärlden, som varade i ungefär två timmar. 
’Inom femton minuter efter mordet,’ skrev Townsend i New York World den 2 maj, 
’var ledningarna helt brutna [trasiga] runt staden, med undantag av endast en hemlig 
ledning som regeringen använder, och som leder till Old Point. . . . Denna 
information har jag erhållit från så många trovärdiga informationskällor att jag måste 
medge det.’ . . . 

Var det överste Conger som dödade [John Wilkes Booth] den invalidiserade 
besökaren i Garretts hus? Löjtnant Baker trodde så en gång, för då han befann sig i 
vittnesbåset inför kongressens undersökningskommitté, avlade han följande 
vittnesmål: ’Jag antog på den tiden att Conger sköt honom, och jag sa, ’Vad i hela 
friden skulle du skjuta honom för?’ Han svarade, ’Jag sköt honom inte.’ Sedan slog 
mig tanken att om han gjorde det vore det bäst att det inte blev känt [som Boston 
Corbett senare tvångsintogs på ett mentalsjukhus för att han erkänt att han kanske 
inte sköt flyktigen].’ . . . Om invaliden i ladan hade tagits levande, skulle hans 
förföljare ha undgått all kritik, och en av historiens gåtor skulle ha besvarats: 

Vem sköts på Garretts gård på kvällen den 26 april 1865? . . . 
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Nu när Lincolns monopolställning verkade säker i ytterligare fyra år, måste stora 
betänkligheter ha uppstått hos radikalerna huruvida han verkligen var mannen de 
ville ha i Vita huset. . . . 1862 hade han skrivit till Horace Greeley på New York 
Tribune: ’Om jag kunde rädda unionen utan att befria någon slav, skulle jag göra det, 
och om jag kan rädda den genom att befria alla slavar skulle jag göra det, och om jag 
kunde rädda den genom att befria en del och låta andra vara skulle jag också göra det 
[makten att reglera slaveriets statliga institutionen har aldrig uttryckligen delegerats  
till någon gren av den federala regeringen av dess skapare, Förenta staternas 
konstitution].’ . . . Radikaler kunde inte betrakta dessa statsöverhuvudets känslor som 
något annat än förräderi mot hans parti. . . . Men Lincoln ingjöt snart ny fruktan i 
hjärtat på radikalerna, och en som nästan fick dem att glömma slaveriets problem. . . . 
Wade-Davis  ’   manifest hade klargjort att kongressen tänkt lösa rekonstruktionens   
problem utan inblandning från Vita huset. Presidenten, å andra sidan, som fortfarande 
var angelägen om att följa den halvt glömda resolutionen av 1861, var fast besluten 
att återställa de konfedererade staternas samtliga medborgerliga och politiska 
rättigheter omedelbart efter deras återinträde i sin [icke-fjortonde ändringens] union. 
Han beslöt sig därför för ett smart drag. Han arrangerade saker så att generalerna i 
fält skulle ingå en vapenvila som nästan uppgick till en fred utan påföljder . . . 

Och så, den 27 mars 1865, for Lincoln för att träffa Grant, Sherman och amiral 
Porter i kajutan på River Queen. Där gav han hemliga order till sina militära 
ledare . . . Dessa order var, kort sagt, att vid den rätta tidpunkten bevilja motståndarna 
en vapenvila som inbegrep en fredsformel på grundval av den situation som hade rått 
före krigsutbrottet [för att på så sätt undvika ordens onda rekonstruktion och därmed 
skapandet av ordens frimureriska Ku Klux Klan, och samtidigt kullkasta införandet  
av den fjortonde ändringen och därmed den slutliga blandningen av båda raserna i  
norr och söder]. . . . Vid denna tidpunkt måste radikalerna ha varit fullt medvetna om 
att Lincoln var fast besluten att omintetgöra deras önskemål och att till södern 
återställa dess tidigare rättigheter, även om det betydde en tillbakagång för hans eget 
parti. . . . Lincoln kom faktiskt in i den virvelström som ledde till undergång genom 
sin fredstrevare; för dagen efter att han hade gjort den, avlägsnade döden honom för 
evigt från den politiska arenan. . . . 

Vad gäller motiv, hade radikalerna ett större intresse i Lincoln död, och förväntade sig 
att gynnas mer av den, än alla sydstatsledarna kunde ha hoppats på ens i sin vildaste 
fantasi; . . .” {9} [Kursivering tillagd] 

Otto Eisenschiml, 1937 
Amerikansk historiker 
Why Was Lincoln Murdered? 
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Det amerikanska blodbadet, som inleddes 1861 och slutade 1865, hade framkallats av 
Rom och utförts av jesuiterna med hjälp av skotska ritens frimureri. Jesuiterna, med sin 
ärkebiskop John Hughes i New York, satt på toppen av ruinerna av USA:s protestantiska 
kalvinska republik redo att skapa sitt nya rike med den fjortonde ändringen. New York 
skulle bli ”imperiestaten” vars kardinal skulle bli ”ärkebiskopen av världens huvudstad.” 
Dessutom, var jesuiterna beredda att blanda raserna i syfte att göra Amerika till en färgad 
nation, och reducera den till en präststyrt Mexiko, Kuba och Sydamerika. 

Det radikala röda Republikanska partiet hade tjänat jesuiterna väl. Genom att krossa 
södern hade det nästan decimerat Jeffersons demokratiska statsrättsliga parti. Thaddeus 
Stevens, med sin romersk-katolska mulattiska älskarinna, fru Lydia Smith, hatade 
konstitutionen och kullkastade den ytterligare med sin rekonstruktionslag av 1866. Han 
ledde också förhandlingarna för att ställa den olydige frimuraren president Andrew Johnson 
inför riksrätt. Rom belönade honom dock för hans skurkstreck genom döpa honom till den 
katolska kyrkan på hans dödsbädd – precis som Francis kardinal Spellmans lydige frimurare 
president Lyndon Johnson (som hade invigts i Johnson Citys Loge i Johnson City, Texas, 
den 30 oktober 1937). Charles Sumner åstadkom i senaten vad Stevens åstadkommit i 
representanthuset. Och inte så konstigt, för han hade varit en personlig vän till Heliga 
alliansens furst Metternich och hade bara beröm till övers för Roms Thomas av Aquino 
(precis som det nuvarande svarta justitierådet, Clarence Thomas), författare till den massiva 
Summa Theologica. Eftersom det, enligt Thomas av Aquino, Gregorius VII och kanonisk 
rätt, ”inte är mord att döda en kättare,” hade Sumner inga problem med de våldtäkter, mord 
och stölder som begåtts av Grant och Shermans ”stora republikanska armé” full av 
utlandsfödda, bigotta, irländska katolska förbrytare. 

Men det hade Abraham Lincoln. Trots att han spelade tyrannens roll genom att 
felaktigt förklara undantagstillstånd som senare fastställdes av Högsta domstolen, för att 
hindra Maryland från att bryta sig ur och för att resa upp Potomac-armén ”för att slå ned 
upproret,” finns det bevis för att hans attityd förändrades. Enligt många, konverterade 
Lincoln till Kristus efter att ha sett slagfältet vid Gettysburg 1863. Han anslöt sig senare till 
presbyterianska kyrkan i Washington och hade flera andliga samtal med sin näre och 
konverterade präst, vår hjälte, Charles Chiniquy. Vi läser: 

” ’Jag upprepar för er vad jag sade i Urbana, när ni för första gången berättade för 
mig om er rädsla att jag skulle mördas av jesuiterna: En man får inte bry sig om var 
och när han kommer att dö, förutsatt att han dör hedersamt och pliktfullt på sin post. 
Men jag får lägga till, i dag, att jag har en förkänsla av att Gud kommer att kalla mig 
till sig genom en lönnmördares förmedling. Ske hans vilja, och inte min! Påven och 
jesuiterna, med sin infernaliska inkvisition, är den enda organiserade makt i världen 
som tar sin tillflykt till lönnmördarens dolk för att mörda dem som de inte kan 
övertyga med sina argument 
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eller erövra med svärdet. . . . Det förefaller mig som om herren vill ha i dag, som han 
ville på Mose tid, ett annat offer . . . Jag kan inte dölja för er att jag har intrycket av 
att jag är det offret. Så många ränker har redan smitts mot mitt liv, att det är ett 
verkligt mirakel att de alla har misslyckats, när vi tar hänsyn till att den stora 
majoriteten av dem låg i händerna på skickliga romersk-katolska lönnmördare, 
uppenbarligen utbildade av jesuiterna. Men kan vi förvänta oss att Gud kommer att 
utföra ett evigt mirakel för att rädda mitt liv? Jag tror inte det. Jesuiterna är så 
kunniga i dessa blodsdåd, att Henrik IV sa att det var omöjligt att undkomma dem, 
och han blev deras offer, fastän han gjorde allt som kan göras för att skydda sig själv. 
Min undkomst undan deras händer, sedan påvens skrivelse till Jeff Davis [som, under 
sin tid som vicepresident under president Franklin Pierce 1856, påbörjade arbetet  
med att uppföra en mureriskt konstruerad gudabild av brons av jungfru Maria, som 
senare hissades upp på Vita huset kupol 1863] har slipat en miljon dolkar för att 
genomborra mitt bröst, skulle vara mer än ett mirakel.’ ” {10} [Kursivering tillagd] 

Chiniquy avslutade sedan sitt möte med presidenten med dessa ord: 

”Jag visste att det var dags att gå, och jag bad om presidentens tillstånd att falla på 
mina knän och be med honom om att hans liv skulle skonas: och han knäböjde med 
mig. Men jag bad mer med mina tårar och snyftningar, än med mina ord. Sedan 
tryckte jag hans hand mot mina läppar och dränkte den med mina tårar, och med ett 
hjärta fyllt av en obeskrivlig ödslighet, tog jag farväl av honom! Det var för sista 
gången! För den timme närmade sig snabbt när han skulle falla genom en jesuitisk 
mördares förmedling, för sin nations skull.” {11} [Kursivering tillagd] 

För det gjorde den! Men varför? President Lincoln hade motarbetat jesuiternas och 
radikalernas politik. För de ville skapa en ny regering med ett nytt medborgarskap via den 
fjortonde ändringen. Lincoln ville att sydstaterna skulle återinträda i unionen med samma 
status som de hade när de lämnade unionen. Klart att han, liksom Andrew Johnson, aldrig 
skulle ha främjat den fjortonde ändringen. (Det var för denna öppna vägran att främja den 
fjortonde ändringen som Lincoln mördades och Johnson ställdes inför riktsrätt men 
aldrig utestängdes från sitt uppdrag av senaten. I egenskap av sydstatsbo, var Johnson 
öppet mot ordens ”anti-frimureriske” Thaddeus Stevens’ fjortonde ändring. Men i  
hemlighet, tjänade Andrew Johnson, den öppne vännen till jesuit B. F. Wiget, kompaniet 
genom att arbeta med sina frimureriska bröder som skyddade Lincolns mördare i lydnad till  
sin herre, shriner och 33:e gradens frimurare Albert Pike!) Lincolns plan skulle ha 
motverkat jesuiternas syften att skapa en ny regering med absolut makt. 

Dessutom, försökte jesuiterna och radikalerna blanda de vita och svarta i både norr 
och söder. Detta skulle göra fjortonde ändringens 
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Amerika till en färgad nation, vilket i hög grad gynnade jesuiterna. För jesuiterna visste att 
färgade nationer, negroida eller orientaliska, endast kan styras av absolutister, vare sig de är 
kungar, kejsare, shoguner, militärdiktatorer eller stamhövdingar. Sydamerikas, Afrikas och 
Fjärran österns nationers regeringars historia bekräftar denna sanning. Och om Amerika blir 
en färgad nation full av bibelförkastande vita, svarta, mulatter, mexikaner och 
österlänningar, som den tydligen kommer att bli inom femtio år, kommer en absolutist under 
jesuitisk kontroll – som Fidel Castro – med största säkerhet att styra den. 

Lincoln förespråkade däremot separation av raserna och försökte att skicka tillbaka 
de frigivna negrerna till Liberia, som Monrovia, uppkallat efter president James Monroe, 
hade skapats för detta ändamål. Jeffersons, Monroes och Lincolns negerpolitik var 
densamma och den skulle ha gäckat jesuiterna plan för blandningen av de båda raserna. Det 
skulle också ha hindrat jesuiterna från att använda negern för att underblåsa de fortsatta 
agitationer som resulterade i delegeringen av mer verkställande makt i Washington, och som 
i slutändan rättfärdigade undantagstillstånd på grund av ett krystat raskrig. Den enorma, 
laglösa, svarta befolkningen skulle aldrig ha antagit sådana ohyggliga proportioner – som 
finansierades av det jesuitiska Nya givens socialist-kommunistiska välfärdssystem samt  
presidenten Lyndon Johnsons påstådda ”krig mot fattigdomen.” Svarta kvinnor skulle 
aldrig ha betalats för att begå oäkta börder genom otukt eller äktenskapsbrott; ju fler 
utomäktenskapliga, faderlösa och illegitima barn de skulle frambringa och uppfostra, ju 
större finansiellt understöd kunde de få för att alstra sin odisciplinerade, kriminella 
avkomma. Explosionen av svart socialism och skenande svart brottslighet skulle aldrig ha 
ägt rum, som har kostat de amerikanska skattebetalarna över två biljoner dollar under de 
senaste femtio åren, och ytterligare krossat den vita medelklassen, medan den gav bränsle åt 
tillväxten av påvens onda personnummersystem – föregångaren till 

”. . . dess namns tal.” 
– Uppenbarelseboken 13:17 

Denna förhatliga, fientliga, våldsamma och vulgära svarta amerikanska befolkning, som (för 
att citera Ken Hamlin, en västkustbaserad, svart radiopratare som kallas ”den svarte 
hämnaren”) borde falla ned på sina händer och knän och tacka Gud att de bor i en vit  
nation (som har blodköpta protestantiska friheter, inklusive rätten att bära vapen), skulle 
aldrig ha krossat landets flitiga stadskärnor, och förvandlat dem till lastbara krigszoner 
(uppmuntrade av påvens medbrottslingar som ytterligare främjade svarta gängkrig – den 
vita CIA och maffian), vilket medfört det oerhörda fenomen som kallas ”vit flykt” samt 
rättfärdigat nationell vapenkonfiskering genom senatorerna (frimureriske) Charles 
Schumers och (riddare av Columbus) Ted Kennedys röster! (De svarta städerna Baltimore 
och Philadelphia har totalt över femtiotusen lediga byggnader!) Dessutom, skulle aldrig den 
blandade professionella idrotten uppkommit som förhärligade svarta idrottsmän, av vilka 
många skulle utgöra exempel genom att gifta sig med vita kvinnor – den slutliga 
statussymbolen i deras socialist-kommunistiska strävan efter ”jämställdhet,” eller snarare, i  
att avvisa deras gudagivna svarthet
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och därigenom kränka en mängd oblygt svarta kvinnor, samtidigt som de vägrade att 
bevara sin ras! Hela den sjudande grytan av svart rasism och laglöshet ger upphov till en 
massiv och mordisk, homosexuell-ledd, ond vit suprematistisk, fascistisk romersk-katolsk, 
neo-nazistisk rörelse som i sista hand kommer att användas mot amerikanska bibeltroende 
och etniska judar när undantagstillstånd införs. Det är anledningen till att Marcus Garveys 
”tillbaka till Afrika-rörelse” krossades av jesuiternas verktyg på 1930-talet. Det är 
anledningen till att svarta ledare, när de upphör att vara agitatorer för New Yorks kardinals 
CFR, förlorar sitt inflytande, som Dick Gregory en gång gjorde, eller blir dräpta, liksom 
den modige Malcolm X. Martin Luther (Lucifer) King också blev mördad av CIA, som 
han avvikit från sitt ursprungliga syfte och började att motsätta sig Spellmans 
Vietnamkrig. 

Det stod klart att Abraham Lincoln, som nyligen omvalts 1865, inte kunde tillåtas 
att bli kvar vid ämbetet i ytterligare fyra år. Så jesuiterna, med hjälp av Säkerhetstjänsten 
(som i Kennedymordet), sköt honom med sitt verktyg, en romersk-katolsk, oäkta son känd 
som John Wilkes Booth, den 14 april 1865. Lincoln avled följande dag femtonde april. 
(Flera år senare skulle jesuiterna göra det tillfället till en minnesdag; för den femtonde april 
är alla ”skattebetalare” skyldiga att ha avlagt sina årliga bekännelser genom att lämna in 
sina inkomstskattedeklarationer till jesuiternas infernaliska Skattemyndighet (IRS).) Om den 
jesuitiska delaktigheten i mordet på Lincoln kan vi läsa följande:

”Jag känner att jag säkert kan säga att ingen annanstans i en bok finns den 
sammanhängande presentationen av historien som ledde fram till Abraham Lincolns 
död, som initierades av den ”svarte” påven, generalen för jesuitorden, kamouflerades 
av den ”vite” påven Pius IX, biståddes och finansierades av andra ”gudomliga 
rättighetskämpar” i Europa, och slutligen fullbordades av den romerska hierarkin och 
deras betalda agenter i detta land och franska Kanada på kvällen på ’långfredagen,’ 
den 14 april 1865, på Fordteatern, Washington, D.C.” {12} [Kursivering tillagd] 

Ännu en gång läser vi orden av vår hjälte, Charles Chiniquy: 

”Men vem var den mördaren? Booth var inget annat än jesuiternas redskap. Det var 
Rom som ledde hans arm, efter att ha förvrängt hans hjärta och förbannat hans själ. 
Efter att jag hade blandat mina tårar med det stora landets, som hade tagit mig till sig, 
föll jag ned på mina knän och bad Gud att låta mig visa för världen vad jag visste var 
sant, d.v.s., att det fruktansvärda brottet var papismens verk. Och, efter tjugo år av 
konstant och det allra svåraste forskningsarbete, står jag i dag utan rädsla inför det 
amerikanska folket, för att säga och visa att president Abraham Lincoln, mördades av 
prästerna och jesuiterna i Rom. . . . Jämför jesuiten Ravaillacs sista timmar, 
[”tyrannen”] Henrik IV:s lönnmördare, som absolut vägrade att omvända sig, fastän 
han genomled den högst fruktansvärda tortyr på sträckbänken, med Booth, som, efter 
att också ha genomlidit den högst fruktansvärda tortyr på grund av sitt sitt brutna ben, 
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skriver i sin dagliga anteckningar, på själva dagen före sin död: Jag kan aldrig ångra 
mig. . . . Ja! Jämför dessa två mördares blodiga gärningar, så kommer ni att se att de 
har utbildats i samma skola; samma lärare hade lärt dem. Uppenbarligen är både 
Ravaillac, som kallade alla himlens helgon till sin hjälp, i sin sista timme, och Booth 
som tryckte medaljongen med Jungfru Maria till sitt bröst, när han föll, dödligt sårad, 
stöpta i samma jesuitiska form . . . jesuiterna ensamma skulle kunna välja mördare, 
utbilda dem och visa dem en ärekrona i himlen, om de ville döda upphovsmannen till 
blodsutgjutelsen, den ryktbare överlöparen och avfällingen – fienden till påven och 
kyrkan – Lincoln.” {13} [Kursivering tillagd] 

Men den viktigaste aktören i mordet var en ung romersk-katolik och tidigare 
säkerhetstjänsteman i sydstatskonfederationen. Sedan han ”haft jour” utanför Fordteatern 
under mordet på presidenten, flydde John Surratt från Förenta staterna till Montreal, 
Kanada med hjälp av prästerna. Från Montreal till Londonderry, till Liverpool, till Rom, 
värvades han i påvens zouave-armé. Sedan han blivit igenkänd av en barndomsvän, erkände 
Surratt mordet och uppgav, 

”Jag har vållat nordstatsborna så mycket skada som jag kunde. Vi har dödat Lincoln, 
niggrerns vän.” {14} 

Som en följd av denna bekännelse, rapporterade den gamla bekantskapen Surratts 
vistelseort till den amerikanske ministern i Rom. Sedan han gripits, ”hoppade han ned för ett 
stup,” tog sig till Neapel, bordade en ångbåt och flydde till Alexandria, Egypten. Men där, 
1867, greps han av amerikanska myndigheter och återfördes, bunden till händer och fötter, 
till Washington, D.C., via det särskilt chartrade amerikanska krigsfartyget Swatara, och 
ställdes under tvång inför rätta för mordet på president Lincoln. Chiniquy redogör mycket 
tydligt för Surratts flykt: 

”Det är uppenbart att en mycket utarbetad flyktplan hade förberetts av prästerna i 
Rom för att rädda livet på mördarna och konspiratörerna. Det skulle ta för lång tid att 
följa alla mördare när de, Kain-aktigt, flydde åt alla håll, för att undgå Guds och 
människans hämnd. Låt oss rikta våra blickar mot John Surratt [vars biktfader och 
rådgivare var jesuit Bernardine F. Wiget], som var i Washington den 14 april, för att 
hjälpa Booth i utförandet av mordet. Vem skall ta hand om honom? Vem skall skydda 
och dölja honom? Vem skall hålla honom i sin famn, lägga sina mantlar på hans axlar 
för att dölja honom från de mänskliga och gudomliga lagarnas rättvisa hämnd? 
Prästen, Charles Boucher, svär att bara några dagar efter mordet, skickades John 
Surratt till honom av fader Lapierre, i Montreal; att han höll honom dold i sin 
prästgård i St. Liboire från slutet av april till slutet av juli, då han tog honom tillbaka, 
i hemlighet, till fader Lapierre, som höll honom gömd i sin egen fars 
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hus, under själva skuggan av Montreals biskopspalats. Han svär att fader Lapierre 
besökte honom (Surratt) ofta, när han hölls gömd i St. Liboire, och att han (fader 
Boucher) besökte honom minst två gånger i veckan, från slutet av juli till september, 
då han hölls dold i fader Lapierres hus i Montreal. Samme fader, Charles Boucher, 
svär att han gjorde John Surratt sällskap i en vagn tillsammans med fader Lapierre, 
till ångaren ”Montreal,” vid avfärden till Quebec: att fader Lapierre höll honom (John 
Surratt) inlåst under resan från Montreal till Quebec, och att han ledsagade honom, 
förklädd, från ångaren ”Montreal” till havsångaren, ”Peruvian.” Läkaren på ångaren 
”Peruvian,” L. I. A. McMillan, svär att fader Lapierre presenterade honom för John 
Surratt under det falska namnet McCarthy, som han höll inlåst i sitt rum, och som 
han ledde förklädd till havsångaren ”Peruvian,” och med vilken han förblev tills hon 
lämnade Quebec för Europa, den 15 september 1865. Men vem är denne Lapierre 
som ser efter Surratt med sådan ömsint, ja, jag vågar säga faderlig omsorg? Det är 
inte mindre personlighet än biskop Bourgets kanik, i Montreal. Han är biskopens 
hemlige man, han bor med biskopen, äter vid hans bord, hjälper honom med hans 
rådgivning, och [biskopen] måste ta emot hans [kanikens] råd i alla livets steg. Enligt 
lagstiftningen i Rom, är kanikerna för biskopen vad armarna är för kroppen. 

Nu vill jag fråga: Är det inte uppenbart att biskoparna och prästerna i Washington har 
överlämnat denne mördare för att tas om hand av biskoparna och prästerna i 
Montreal, så att de kunde dölja, bespisa, och skydda honom under nästan sex 
månader, under själva biskopspalatsets skugga? Skulle de ha gjort det om de inte var 
hans medbrottslingar? Varför förblev de ständigt kvar hos honom dag och natt, om de 
inte var rädda för att han kunde äventyra dem med ett indiskret ord? Varför ser vi 
dessa präster (jag borde säga, dessa två ambassadörer och smorda företrädare för 
påven), ensamma i vagnen, som tar den där store boven i dramat från det hus där han 
hållits dold till ångaren? Varför håller de honom där, inlåst, tills de flyttar över 
honom, under ett annat namn, till havsångaren, ”Peruvian,” den 15 juli, 1865? Varför 
sådan ömsint sympati för den där främlingen? Varför gå igenom sådana problem och 
kostnader för den där unge amerikanen bland biskoparna och prästerna i Kanada? Det 
finns bara ett svar. Han var ett av deras verktyg, en av deras utvalda män för att slå 
till mot hjärtat på jämlikhetens och frihetens republik. Under mer än sex månader 
före mordet hade prästerna bott, ätit, samtalat, sovit med honom under samma tak i 
Washington. De hade utbildat honom till hans blodsgärning, genom att lova honom 
skydd, och en ärekrona i himlen [precis som muslimska terrorister blir lovade sjuttio  
jungfrur i ”paradiset” om 
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de offrar sina liv för ”Allah,” sedan de blivit valda av sina frimureriska muftier som 
i hemlighet är underställda påven i Rom] om han bara trofast ville följa deras planer 
till slutet. Och han hade varit trofast till slutet . . . Men ser ni denne man fly från 
Washington mot norr? Han har Kains märke på sin panna, hans händer är röda av 
blod, han är blek och han darrar, för han vet det; en hel upprörd nation är ute efter 
honom för rättvis hämnd; han hör Guds bullrande röst: ”Var är din broder?” Var 
kommer han att finna en fristad? Var, utanför helvetet, kommer han att träffa vänner 
som kan skydda och rädda honom från Guds och människornas rättvisa hämnd? Oh! 
Han har en säker fristad i armarna på kyrkan som i mer än ett tusen år skrikit ”Död åt 
alla kättare! Död åt alla frihetens soldater!” Han har hängivna vänner bland just de 
män som, efter att ha förberett massakern på amiral Coligny, och hans 75 000 
protestantiska landsmän, ringde i klockorna i Rom för att uttrycka sin glädje när de 
hörde att äntligen, kungen av Frankrike hade slaktat dem alla. Men vart kommer 
dessa biskopar och präster i Kanada att skicka John Surratt när de tycker att det är 
omöjligt att längre dölja honom från de tusentals detektiver i Förenta staterna, som 
genomletar Kanada för att finna rätt på hans tillflyktsort? Vem skall dölja, bespisa, 
härbärgera och skydda honom efter att prästerna i Kanada tryckt hans hand för sista 
gången ombord på ”Peruvian,” den 15 september 1865? 

Vem kan hysa några tvivel om det? Vem kan anta att någon, utom påven själv och 
hans jesuiter kommer att skydda Abraham Lincolns mördare i Europa? Om ni vill se 
honom efter att han har korsat havet, så gå till Vitry, vid dörren till Rom, och där 
kommer ni att hitta honom inskriven under påvens banér, i det 9:e kompaniet av hans 
zouaves under det falska namnet   Watson  . Naturligtvis var påven tvungen att dra 
tillbaka sitt skydd över honom, efter det att regeringen i USA hade funnit honom där, 
och han kom tillbaka till Washington för att ställas inför domstol. Men vid hans 
ankomst som fånge i USA, viskade hans jesuitiske biktfader i hans öra: ’Frukta inte, 
du kommer inte att bli dömd! Genom påverkan av en hög romersk-katolsk dam, 
kommer två eller tre av jurymedlemmarna att vara romerska katoliker, och du 
kommer att vara säker.’ De som har läst de två volymerna om rättegången mot John 
Surratt vet att aldrig har mer uppenbara skuldbevis lagts fram mot en mördare än i 
det fallet. Men de romersk-katolska jurymedlemmarna hade läst teologin av S:t 
Thomas, en bok som påven har beordrat skall läras ut på varje skola, högskola, och 
universitet i Rom; de hade lärt sig att det är en plikt för romersk-katoliker att utrota 
alla kättare [Summa Theologica, Thomas av Aquino, II-II, Q. 11, A. 3, 4]. De hade 
läst dekretet från kyrkomötet i Konstanz, att inget löfte skulle hållas till kättare. De 
hade läst i kyrkomötet i Lateranen att de katoliker som beväpnar sig för utrotandet 
av 
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kättare, får alla sina synder förlåtna, och får samma välsignelser som de som ger sig 
av och kämpar för att rädda det Heliga landet. Dessa jurymedlemmar fick höra av 
sina biktfäder att den högst helige fadern, påven, Gregorius VII, högtidligt och 
ofelbart hade förklarat att ’dödandet av en kättare var inget mord.’ – [De] Jure 
Canonico. Hur kan de romersk-katolska jurymedlemmarna, efter en sådan lära, finna 
John Surratt vara skyldig till mord för att ha dödat kättaren Lincoln? Eftersom juryn 
var oenig, kunde ingen dom avkunnas. Regeringen var tvungen att låta mördaren 
förbli ostraffad.” {15} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, åttio år senare skulle Roms genomarbetade flyktsystem användas 
igen. I stor skala skulle det göra det möjligt för uppskattningsvis sextiotusen nazister, även 
högt uppsatta krigsförbrytare, att undgå att gripas av de allierade myndigheterna. Många, 
inklusive Adolf Eichmann, Martin Bormann, Josef Mengele, och till och med führern själv, 
skulle smusslas över till Sydamerikas gamla jesuitvälde och skyddas av en mäktig riddare 
av Malta och absolut diktator, Argentinas Juan Perón. Heinrich Himmler skulle 
understödjas i sin flykt via ordens brittiska SIS och frimureriske kung Gustav V av Sverige, 
medan andra skulle smusslas undan till Mellanöstern. Franciskanskledda kroatiska Ustašhis 
ledare, Ante Pavelić, skulle skyddas av Francisco Franco, den romersk-katolske 
frimuraren och jesuitskyddade diktatorn i Spanien vars efterföljare skulle bli en annan 
riddare av Malta, jesuitutbildade kung Juan Carlos av den gamla Bourbondynastin. 
(Carlos förhandlar nu med Israels sionistiska ledare i enlighet med sin titel som ”kung och 
beskyddare av Jerusalem,” som omfattar Tempelberget. Det gamla kungariket Jerusalem 
förenat med påvens gamla heliga romerska rike består av nästan samma landmassa som 
Israel gör i dag!) Gräddan av de främsta nazisterna – SS – skulle tas in i det fjortonde 
ändringens amerikanska rike för att åtnjuta skyddet av kardinal Spellmans FBI och 
CIA, övervakade av hans amerikanska gren av malteserriddarna.) 

Vid Surratts återkomst till Washington, D.C., utformat för att bli orderns ”nya 
romarrike” och militära högkvarter för påvens nya ”heliga romerska” amerikanska rike, 
läser vi om jesuitnärvaron under rättegången: 

”De överklaganden som gjordes av fångens framstående försvarare om 
jurymedlemmarnas politiska och religiösa fördomar tillstyrktes skickligt under hela 
rättegången av jesuitprästerskapet i staden Washington och dess närhet. Massor av 
människor som närvarade vid rättegången minns att inte en dag förflöt utan att några 
av dessa [jesuiterna] befann sig i rättssalen som de mest intresserade åskådarna.” {16} 

Detta allestädes närvarande jesuitiska inflytande gav John Surratt (medlem i ordens 
riddarna av den gyllene cirkeln, nutidens columbusriddare som präglas av samma 
Maria-dyrkande trohetsed) förtroende för sitt slutliga frikännande, att han, som 
jesuitutbildade Bill Clinton, var oantastlig. Vi läser: 
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”Surratt överskattade inte skyddet från sin kyrka, för från den stund han hade anlänt i 
det här landet, hälsades och försvarades han av prästerna i den kyrkan. När 
rättegången inleddes i Washington den 10 juni 1867, var förekomsten av romerska 
präster och studenter från jesuituniversitetet i Georgetown och det sulpiciska klostret 
[som är en gren av jesuitorden], där han hade studerat tre år för prästerskapet, ett av 
de mest påtagliga dragen i förhandlingarna. Även om han förklarat sig vara utfattig, 
försågs han med hjälp av de bästa  advokaterna [i New York]. När det blev nödvändigt 
att ställa borgen för hans slutliga frigivning, överlämnades den omedelbart av en 
irländsk kvinna han inte ens kände, till ett belopp av trettiotusen dollar. Enligt 
pressuppgifter kvarstod detta fram till hans död 1916. Det är väl riktig vänskap, eller 
hur?” {17} 

Käre sanningssökare, jesuitorden kommer undan med mord i dag precis som den 
gjorde 1867. Hundra år senare skulle CIA-agent Clay L. Shaw ställas inför rätta för mordet 
på John F. Kennedy. Shaw, liksom Surratt, var romersk-katolik. Också han skulle få skydd 
av jesuitordens mäktiga verktyg i Washington. Shaw, liksom Surratt, gynnades av en oenig 
jury och han, liksom Lincolns mördare, skulle gå fri. Trettio år senare, skulle president Bill 
Clinton ställas inför riksrätt. Denne Georgetown-akademiker och jesuiternas älskling skulle 
vägra att avgå. Han skulle åtalas i senaten i full vetskap om sitt skydd från Jesu sällskap 
som kontrollerar CFR, FBI, CIA, Säkerhetstjänsten och maffian. Författaren förutspådde att 
han, liksom Shaw och Surratt, aldrig skulle dömas för sina brott. Det skulle visa sig att en av 
de senatorer som röstade för att frikänna Clinton inte var någon mindre än ”Spellys onde 
jude” i Kennedymordet. Senator Arlen Specter, en skotska ritens shriner och 33:e gradens 
frimurare enligt en mycket informativ och omfattande webbplats, 
www.freemasonwatch.freepress-freespeech.com, hade varit den biträdande rådgivare i 
Warrenkommissionen som diktade ihop den magiska teorin om den enstaka kulan på vilken 
Warrenrapportens bevis stödde sig. Detta är ovedersägliga exempel på makten – den 
absoluta makten i fjortonde ändringens Amerika – som utövas av jesuiterna genom 
ärkebiskopen av New York, för närvarande Edward kardinal Egan. 

Slutligen användes vissa högrankade frimurare för att hindra gripandet av John H. 
Surratt. De var president Andrew Johnson (vars son utbildades av jesuiterna, och vars 
dotter utbildades av nunnor och konverterade till katolicismen) och krigsminister Edwin M. 
Stanton, som övervakade projektet med att placera en staty av Roms ”jungfru Maria” 
(Persefone) på toppen av Kapitoliums kupol. Med vetskap om att Surratt var i Liverpool, 
vägrade Stantons Krigsdepartement att göra minsta försök att gripa honom. Några veckor 
senare återkallades belöningen för gripandet av Surratt av president Johnson, vilket i hög 
grad ökade lönnmördarens chanser att komma undan. En liknande historia är sann i fråga 
om Booth, president Johnsons medkonspiratör. Enligt The Escape and Suicide of John 
Wilkes Booth av Finis L. Bates, flydde Booth från Washington med ett lösenord – ett  
frimureriskt lösenord. Han bosatte sig i Kansas och dog 
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där, efter att ha erkänt Lincolnmordet i närvaro av läkaren som hade uppsikt över honom. 
En erkänd konspiratör, general Lafayette C. Baker, som senare förgiftades med arsenik 
1868, pekade ut frimurare och krigsminister Edwin M. Stanton som hade gömt nyckeln till 
Booths ”grav” för att utesluta all undersökning av kroppen. Men om ”Booths kropp” 
identifierades, efter att ha skjutits av Boston Corbett, medan den verklige Booth undkom, 
vem identifierade då kroppen? Det var en 33:e gradens frimurare, amiral George W. Baird, 
pensionerad från amerikanska marinen, sedan han hade presenterats för Booth av 
marinofficer Fitch, svågern till jesuit Thomas E. Sherman! 1921 skrev han: 

”Jag kallades ombord på Montauk [en av marinens kanonbåtar] av löjtn. W. W. 
Crowninshield, för att identifiera John Wilkes Booths kropp, vilket jag gjorde . . . 
Marinöverläkare Barnes kommit fram i det ögonblicket och undersökte såret i Booths 
hals.” [Undersökningen av såret i halsen låter som obduktionen av Kennedy, eller  
hur?] {18} 

Det är också komprometterande att notera att protestantiske R. W. Thompson, som 
var en annan 33:e gradens frimurare och samtida med sin frimurarbroder, amiral Baird, 
skrev The Footprints of the Jesuits, som citeras utförtligt i denna volym och finns med på 
den medföljande CD-skivan. Thompson var före detta marinsekreterare 1894 när han 
publicerade sitt historiska mästerverk. Baird, som amiral, hade varit Thompsons 
underordnade före 1894. Ingenstans i Thompsons femhundra sidors volym blandar han in 
jesuiterna i mordet på Lincoln. Han nämner inte ens mordet på Lincoln trots att miljontals 
amerikaner hade mordet i färskt minne; frimurarna Edwin A. Sherman och Charles 
Chiniquy hade avslöjat den jesuitiska delaktigheten 1883 och 1886. Och varför förbigår 
Thompson Lincolnmordet i tysthet? För om jesuiterna klandrades, skulle den skulden säkert 
också leda till dörren av den 33:e gradens frimureri. Som en följd skulle jesuiterna ha 
blivit utvisade från USA och tusentals patriotiska amerikaner skulle ha övergivit 
frimurarlogen i fasa och avsky. Men som i Kennedymordet så förblev Loyolas söner 
ostraffade för att ha mördat Lincoln, och upprätthåll en framgångsrik mörkläggning genom 
åren med sin prostituerade press, bemannad av ordens Utrikespolitiska råd i New York. 

”Bortsett från Jesu Kristi och Jeanne d’Arcs martyrier, kommer de metoder som 
användes i mordet på Abraham Lincoln att vara dominerande i fråga om elakhet och 
grymhet, och, hur konstigt det än kan verka, har samma djävulska list som gav styrka 
åt lönnmördarens hand förföljt Lincoln bortom graven, och har i hög grad varit 
framgångsrik i att för allmänheten dölja alla uppgifter om hans fysiska avlivande, ett 
brott som, i författarens ögon, nästan överträffar det första, för genom denna 
konspiratoriska tystnad om hans död, har Amerikas ungdomar berövats kunskapen 
om detaljerna i den största tragedin i deras lands historia.” {19} 
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Flera år senare, 1916, hedrade jesuiterna John H. Surratt, Lincolns verklige 
mördare, med en särskild begravning. Emmett McLoughlin, en av våra hjältar, säger: 

”En student vid Georgetown University, som skrev en partisk bortförklaring [alltså en 
ren lögn] om kyrkans roll i hela Surratts fall beskrev begravningen som . . . ’En 
högtidlig själamässa’ . . . Det var verkligen en passande avslutning, en slutlig och 
betydande detalj. För som varje präst och många uppmärksamma lekmän vet, 
reserveras en högtidlig själamässa med tre förrättande präster (det är vad ordet 
betyder) vanligtvis för begravningar av biskopar, präster eller nunnor. . . . När den 
sjungs liturgiskt vid begravningen av en lekman, är det ett tecken på erkännande och 
uppskattning för exceptionell hängivenhet eller förtjänst till kyrkan. Det gjordes för 
John Harrison Surratt. Det måste ha varit välförtjänt.” {20} [Kursivering tillagd]

Båda broderskap, jesuiterna och den svarte påvens frimureriska ”osynliga rike,” 
övervakade av utvalda högrankade, 33:e gradens frimurare, arbetade tillsammans som de 
hittills hade gjort och som de skulle göra i framtiden. De genomdrev den franska 
revolutionen, napoleonkrigen, den andra franska revolutionen 1848, Krimkriget, det 
amerikanska kriget mellan staterna, mordet på Lincoln och mörkläggningen, och skulle 
genomdriva det andra trettioåriga kriget (1914-1945), det kalla kriget (1945-1989) och 
mordet på Kennedy och mörkläggningen (1963). Jesuiterna är nu redo att använda sitt 
fjortonde ändringens rike av amerikansk nation, under befäl av shriner frimurare och 
malteserriddare, för sin största bedrift hittills. Med exekutiva order på plats och en 
kommande nationell kris i form av en ”terroristhändelse,” kommer konstitutionen med dess 
baptist-kalvinska konstitutionstillägg, att upphävas och undantagstillstånd förklaras av en 
militärdiktator. Den svarte påvens angloamerikansk-ledda korståg, kommer i slutändan att 
åstadkomma förstörelsen av Klippmoskén i Jerusalem. Amerikas CFR-kontrollerade 
regering, ”den store Satan,” kommer att beskyllas för förstörelsen av en av islams, efter  
Mecka, tredje heligaste plats. Raserandet av Jerusalems två moskéer på Tempelberget 
kommer att ytterligare uppmuntra nationens fientliga, svarta muslimer som hatar den vite 
mannen att mörda ”otrogna kristna” och judar i enlighet med koranens lära. Denna anarki 
kommer att ytterligare rättfärdiga fascistiska massavrättningar av ordens Departement för 
inrikes säkerhet. Sedan kommer påvens dröm att börja utvecklas – återuppbyggnaden av 
Salomos tempel (formgivet av en shriner från Toronto, Jack Diamond) och det slutliga 
krossandet av det amerikanska riket med dess ”kätterska protestanter, hedningar och judar” 
enligt Peter Dens’ Theologia och ordens tridentinska möte! Käre sanningssökare, nästa 
gång du besöker Lincoln Memorial i Washington, D.C., och blickar på det sublima ansiktet, 
minns presidentens ord som du gör din plikt för att motstå Djävulens jesuiter: 

”Jag vet att jesuiterna aldrig glömmer och inte heller ger upp. Men en man får 
inte bry sig om var och när han kommer att dö, förutsatt att han dör hedersamt 
och pliktfullt på sin post.” {21} [Kursivering tillagd] 
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Abraham Lincoln, 1809-1865 # 178 
16:e president i Amerikas förenta stater, 1861-1865 

Mördad av   Jesu sällskaps   militära orden, 15 april 1865   
Fjärde ”kätterske” president att mördas av jesuiterna inklusive: 

1:e president, George Washington, 14 december 1799 
10:e president, William Henry Harrison, 4 april 1841 

12:e president, Zachary Taylor, 9 juli 1850 
Med sin anslutning till Republikanska partiet 1856 hade Abraham Lincoln redan visat 
sig vara en ökänd fiende till jesuitorden. Efter att ha varit försvarsadvokat åt romersk-
katolske präst Charles Chiniquy (falskeligen anklagad av två av hans kallblodige, anti-
bibliske, anti-protestantiske biskop O’Regan skickade präster), dundrade Lincoln mot 
den för att krossa en oskyldig man avsedda skändliga komplotten och ådrog sig 
därigenom inte mindre än tio jesuiters vrede i rättssalen. 1858 engagerade sig Lincoln i 
en rad anti-slaveridebatter med frimurare Stephen A. Douglas vars romersk-katolska 
fru var medlem av jesuit Bernardine F. Wigets St. Aloysius’ kyrka i Washington, D.C. 
Genom att använda senator Douglas för att dela upp det Demokratiska partiet, 
garanterade orden en republikansk seger, söderns utbrytning och därmed ett nordligt 
krig mot den protestantiska södern. Efter sitt omval sedan kompaniets ”yankee”-
förintelsekrig lagt den protestantiska staden Richmond i ruiner, ville icke-
centralistiske Lincoln fortsätta ”den gamla statsrättsliga unionen” genom återtagande 
av sydstaterna med samma rättsliga status som de hade innan utbrytningen. För sin 
vägran att stödja den efterföljande rekonstruktionslagen och resulterande fjortonde 
ändringen, fick Lincoln ”blykulan.” 
The Illustrious Life of William McKinley: Our Martyred President, Murat Halstead, (Troy, Ohio: Union Publishing, 
1901) s. 130. 
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Påve Pius IX, kung och påvlig caesar av Rom # 179; # 180 
”Kristi ställföreträdare” och ”världens kung,” 1846-1878 
Främjare av   den svarte påvens     Syllabus över irrläror  , 1864   

Denne tyrann, åt vilken varje kung, president och diktator skänkte sin trohet och med 
jesuiterna som sina informationsinsamlare, lade 1854 fram läran om ”den obefläckade 
avelsen,” som förordnade att Maria föddes utan de fläckar av arvsynd som annars 
finns inneboende i Adams fallna släkte – utom Herren Jesus Kristus. Detta kätteri 
upphöjde ”jungfru Maria” ytterligare till platsen som den gamla, hedniska 
treenighetens ”Guds moder” och ”himlens drottning.” Pius IX, som hade förespråkat 
ett återupprättande av giljotinen för att bekämpa protestantismen (1855), fördömde 
också den moderna civilisationen, inklusive samvets- och yttrandefrihet, med sin 
Syllabus över irrläror (1864). Han sammankallade därefter första vatikankonciliet där 
påven förordnades vara ”ofelbar,” blev Gud allsmäktig på jorden. Hans verkliga brott 
var dock att ge sin amerikanska romerska hierarki order om att mörda president 
Abraham Lincoln som blev en ”inkräktare” och en ”tyrann” för sin vägran gå med på 
ordens radikala röda republikansk-stödda, korporativ-fascistiska, socialist-
kommunistiska 14:e ändring – Roms statskupp – för att omvandla vår protestantiska 
och baptist-kalvinska republik till ett jesuitstyrt, frimurarlett, absolutistiskt ”heligt 
romerskt” rike. 
The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, Burke McCarty, (Merrimac, Massachusetts: 
Destiny Publishers, 1973) s. 75. 
www.opusdeialert.com/footnotes.htm
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John Harrison Surratt, d.y. vid 21 års ålder i påvlig zouave-uniform, 1867 # 181 
President Abraham Lincolns romersk-katolske jesuitutbildade lönnmördare 

John Surratt, en medlem av riddarna av den Gyllene Cirkeln och ett mordvapen i 
handen på sin onde jesuitiske biktfader, Bernadine F. Wiget, undkom prisjägarna i 
Nordamerika genom påve Pius IX:s internationella vatikanska råttlinjer. Två år 
senare greps han i Alexandria, Egypten, och återvände till USA för att ställas inför 
rätta för mordet på presidenten. Juryn var oenig, sedan han biståtts och hjälpts av 
jesuiterna från Georgetown University, och denna uppenbare mördare gick fri. Den 
svarte påven hade vunnit, och därmed säkerställt att fler presidentmord skulle följa om 
det behövdes, inklusive de på frimurare James A. Garfield, frimurare William 
McKinley, shriner Warren G. Harding, 33:e gradens frimurare FDR och riddare av 
Columbus John F. Kennedy. 
The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, Burke McCarty, (Merrimac, Massachusetts: 
Destiny Publishers, 1973) s. 180. 
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Påvlige riddare John H. Surratt vid 72 års ålder, strax före sin död 1916 # 182 
Liksom frimureriske Hunter McGuire, lever den svarte påvens mordmän som, utan 
samvete, lydigt följer i det hemliga ”expedierandet” av dömda ”liberaler, kättare, 
tyranner och inkräktare,” långa, välmående liv. Den stora och osynliga MAKT som 
jesuitgeneralen kan befalla över är verkligen outgrundlig. Om order ges för att skydda 
en av milisens trogna soldater, kommer den befallningen högst säkerligen att åtlydas 
omedelbart och utan att ifrågasättas, inom politiken, finanstoppen, de multinationella 
företagen och varje slags religiös tro inom alla nationer. ”Kungariket Solipsen,” till 
synes allestädes närvarande, sträcker sig in i varje kulturellt kyffe utan att 
genomsnittsmänniskan känner till dess mäktiga existens. De som VET säger ingenting, 
av fruktan för att få plikta med sina liv. Bara de som Guds son har gjort verkligen fria 
vågar avslöja vad de vet är sant. Enligt den modiga fru McCarty, är ”bilden ovan den 
sista som togs på John H. Surratt, som dog i Baltimore, Maryland, den 23 april 1916, 
omgiven av sin hustru och vuxna familj. På egen begäran begravdes han på Surratts 
plats på Mount Olivet, Washington, D.C., på vänster sida om sin mors grav. Han var 
revisor för ett stort företag fram till sin död.” Lyssna, han skall vakna en dag! 
The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, Burke McCarty, (Merrimac, Massachusetts: 
Destiny Publishers, 1973) s. 223. 
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Lincolns krigsminister, frimurare Edwin M. Stanton, 1865 # 183 

32:a gradens frimurare president Andrew Johnson, 1865-1869 # 184 
Båda dessa ovanstående högrankade frimurare arbetade tillsammans i mordet på 
president Lincoln. Jesuit Bernadine F. Wigets underlydande, radikale röde Stanton 
(som avsiktligt förlängde kriget via general Halleck), beordrade general Grant att inte 
följa med presidenten till Fordteatern och räddade därmed hans liv; arrangerade John 
Booths lätta åtkomst för att skjuta Lincoln bakifrån, sedan presidentvakt John F. 
Parker i tysthet lämnat sin post; säkerställde den utsedda flyktväg som Booth skulle 
använda från Washington, D.C.; och utsåg den mörkläggande militärkommissionen 
för den rättsliga prövningen av åtta konspiratörer. Johnson återkallade senare 
belöningen för gripandet av John Surratt och frigav de fängslade konspiratörerna 
Samuel Arnold, Samuel Mudd och Edward Spangler. 
The Civil War and Reconstruction, J. G. Randall and David Donald, (Boston: D. C. Heath and Co., 1961). 
www.bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=j00116
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Jesuit Bernadine Francis Wiget, 1821-1883 # 185 
Denne pastor i ordens St. Aloysius Church i Washington, D.C. är den mänsklige djävul 
som övervakade mordet på president Abraham Lincoln. Herren över frimureriske 
president James Buchanan (som nästan dödligt förgiftades 1857 på order av 
Marylands dåvarande jesuitprovinsial Charles Stonestreet) och frimureriske anti-
slaveriagitator Stephen A. Douglas (vars romersk-katolska fru, Adele, var en hängiven 
medlem av Wigets kyrka), var biktfader åt både Mary Surratt och hennes son, John 
Surratt, innan brottet. Efter Mary Surratts fällande dom i konspirationen att mörda 
Lincoln, åtföljdes hon till galgen av prästen Walter och avrättades. Frimureriske 
president Andrew Johnson, som hade anförtrott sin sons utbildning åt jesuiterna, 
kunde mycket väl ha beviljat Mary Surratts nådeansökan, om hennes dotter fått tala 
med presidenten samma dag som hennes mor avrättades. De två män som nekade 
henne detta blev senare ”utrotade från hela jordens yta;” Preston King ”drunknade,” 
funnen tyngd av vikter, och senator James Henry Lane ”sköt sig själv,” som Lincoln, 
ännu ett offer för den svarte påvens blykula. Mellan ordens Holy Trinity Church i 
Georgetown och dess St. Aloysius Church i Washington, D.C., satt huvudstaden nu helt 
”i knäet på Rom.” 
The Catholic Historical Review, “Bernadine Wiget, S.J., and the St Aloysius Civil War Hospital in Washington D.C.,” 
George M. Anderson, S.J., (Washington, D.C.: The Catholic University of America, 1990) vol. LXII, nr. 4, s. 737. 
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Präst Jacob A. Walter, 1828-1894 # 186 
Pastor i Sankt Patriks romersk-katolska kyrka 

Washington, D.C., 1860-1894 
Även om han inte var jesuit, var Walter lydig präst åt jesuitkontrollerade ”hans 
högvördighet” Martin J. Spaulding, ärkebiskop av Baltimore, försvarare av påvens 
världsliga makt och ofelbarhet, organisatör i det jesuitledda S:t Vincent de Paul-
sällskapet i Amerika, ondskefull angripare av USA:s bibel-läsande, protestantiska 
folkskolesystem, och en historisk revisionist av protestantiske Merle D’Aubignes 
objektiva och ärliga History of the reformation (1840). Spaulding tog också privat in 
John Wilkes Booth i den romersk-katolska institutionen tre veckor innan Booth 
mördade presidenten. Walter, pastor i Sankt Patriks, var en medkonspiratör i 
Lincolnmordet tillsammans med sin närmaste överordnade, jesuit Bernadine F. Wiget. 
Som flitig besökare i Surratts hus kände han väl till Mary Surratts skuld tillsammans 
med hennes förrädiske son, John Surratt. Efter hennes fällande dom eskorterade 
Walter Mary Surratt till galgen och bevittnade, innan hon blev hängd, hennes 
lögnaktiga sista ord: ”Jag är oskyldig.” Efter nationens första avrättning av en kvinna, 
förkunnade Walter, ”det fanns inte tillräckligt med bevis för att hänga en katt.” Fram 
till sin ”plötsliga död” 1894 försökte denna onde, vilseledde, jesuitutbildade Jacob 
Walter (med general Thomas Harris’ ord) ”att stigmatisera regeringen för att ha 
mördat en oskyldig kvinna.” 1877 skulle Walters illvillige nye herre bli den förste 
”amerikanske påven,” den jesuitutbildade ärkebiskopen, James kardinal Gibbons! 
A Parish for the Federal City; St. Patrick’s In Washington, 1794-1994, Morris J. MacGregor, (Washington, D.C., The 
Catholic University of America Press, 1994). 
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Avrättning av Mary Surratt, med präst Jacob Walter till vänster, 1865 # 187 

Avrättning av romersk-katolska Mary Surratt med konspiratörerna, 1865 # 188 
A Parish for the Federal City: St Patrick’s In Washington, 1794-1994, Morris J. MacGregor, (Washington, D.C.: The 
Catholic University Press, 1994) s. 169. 
The Civil War and Reconstruction, J. G. Randall and David Donald, (Boston: D. C. Heath and Co., 1961). 
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Thomas M. Harris (1817-1906), 1865, 1892 # 189; # 190 
Brigadgeneral U.S.V. och titulär generalmajor 

Medlem, militärkommissionen i prövningen av konspiratörerna, 1865 
Denne bibeltroende, Kristus-vördande vite kalvinist bevittnade rättegången mot de i 
mordet på president Abraham Lincoln inblandade åtta ledande konspiratörerna (4 
hängda, 4 fängslade, 2 undkomna – Booth och Surratt). I de två av honom skrivna 
episka verken i ämnet, Assassination of Lincoln: A History of the Great Conspiracy; Trial  
of the Conspirators by a Military Commission and a Review of the Trial of John H. Surratt  
(1892), och Rome’s Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln (1897), visar 
Harris att illvilliga jesuiter och präster i Rom var ansvariga för mordet, och därför 
borde ha åtalats som medhjälpare till brottet. Som vän till Charles Chiniquy 
förklarade Harris: ”Hierarkins organisation är en fullkomlig militär despoti, vars 
påstådda överhuvud är påven, men vars verkliga överhuvud är den svarte påven. . . . 
Jesuiternas favoritpolitik [är] mord.” Men kommissionen valdes av en hemlig 
medkonspiratör, frimurare Edwin M. Stanton, på order av en annan pro-påvlig, 
frimurerisk konspiratör, president Andrew Johnson. Liksom den frimureriska 
Warrenkommissionen tilläts inte domstolen lägga skulden på ärkebiskop Spaulding 
och vissa präster i Washington, som den förmodligen fruktade att ett blodig, ”heligt 
krig” skulle följa. 
http://www.lindapages.com/cwar/gen-tmharris.htm
Assassination of Lincoln: A History of the Great Conspiracy, T. M. Harris, (Boston: American Citizen Co., 1892). 
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Frimureriske illuminatus Horace Greeley (1811-1872), 1860-talet # 191 
Enligt Alexander Stephens, en lågrankad frimurare och den södra konfederationens 
vicepresident, var Greeley för president Lincoln, ”makten bakom tronen, större än 
tronen själv.” Efter att ha läst Bibeln från sex års ålder, blev detta avfälliga monster till 
man en av de största krafterna bakom ordens brittisk-eggade, ”abolitionistiska anti-
slaveriagitation.” Greeley, medlem av jesuitkontrollerade ”illuminaternas 
Columbialoge” i New York City, grundade ordens jakobinska/radikala röda 
republikanska New York Tribune år 1841, döpt till den ”politiska Bibeln” i hela norr. 
1855 tillbringade han sex veckor i Paris under ledning av frimureriske kejsar 
Napoleon III:s jesuitiske herre efter att ha organiserat det centraliserande, nya 
federalistiska, Republikanska partiet; sedan främjade han Lincoln-Douglas’ debatter 
som ytterligare eggade ordens anti-slaveriagitation. I ledningen för stridsropet ”mot 
Richmond,” försvarade han tidig och omfattande frigivning (utan något intresse för de 
svarta slavarna) beräknad att krossa industrin i den protestantiska södern, och han 
motsatte sig bibliskt dödsstraff som det påbjuds i Första Mosebok 9:6. Greeley, trogen 
den svarte påvens nya tro som fulländades på hans paraguayanska reduktioner, var en 
socialist, främjade den franske Charles Fourier, och hans utländske korrespondent var 
ingen mindre än frimurarbroder illuminatus Karl Marx. Till åtlydnad av sin jesuitiske 
befälhavare, motsatte sig Greeley Lincolns åternominering till presidentposten 1864 
och undertecknade borgen för påve Pius IX:s slav, Jefferson Davis, som i sin tur aldrig 
åtalades. Efter hans död 1872, förrättades Greeleys begravning av en annan ond 
jesuitisk coadjutor, den avfällige kongregationalistiske prästen, Henry Ward Beecher. 
The Civil War and Reconstruction, J. G. Randall and David Donald, (Boston: D. C. Heath and Co., 1961). 
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Frimurare Hjalmar ”Horace Greeley” Schacht, 1877-1970 # 192 

Adolf Hitler med Hjalmar ”Horace Greeley” Schacht, 1934 # 193 
Schacht, närvarande med Hitler vid läggandet av grundstenen för den nya 
riksdagsbyggnaden, blev chef för Riksbanken efter att hans föregångare ”plötslig 
dog.” På samma sätt som orden använde illuminatus Horace Greeley, redaktör för 
New York Tribune för att stödja det Republikanska partiet, så skulle den använda en 
annan högrankad frimurare, Hjalmar Schacht (vän till frimureriske FDR), för att 
ekonomiskt stödja nazisterna. Schachts svärson var den ökände SS-majoren Otto 
Skorzeny, en av Hitlers favoriter. Socialistisk yankeeism gav upphov till socialistisk 
nazism och kommunism. 
www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERschact.htm
www.reformation.org/roosevelt-and-hitler.html 
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Kapitel 29 

Jesuiterna   – 1853-1871   

Krimkriget; början på slutet för ortodoxa Ryssland 
Det tysk-österrikiska kriget; det fransk-preussiska kriget 
Två mordförsök på frimurare furst Otto von Bismarck 
Den ”liberala” italienska romersk-katolska revolutionen 
Encyklikan Quanta Cura med dess Syllabus över irrläror (1864); jesuitisk fascism 
Påve Pius IX förlorar världslig makt och Påvestaten (1870) 
Vaticanum I; tridentinska mötet omarbetat; påvlig ofelbarhet (1870) 

”Jag säger att jag är befriad från all civil underkastelse, att min herre inte gjorde mig 
till undersåte under någon på jorden, kung, eller på annat sätt, att jag med hans 
[Kristi] rätt är regent. Jag erkänner ingen civil överordnad, jag är inte undersåte under 
någon furste, och jag gör anspråk på mer än detta – jag gör anspråk på att vara den 
högste domaren på jorden, och ledaren för mäns samvete, för bonden som odlar upp 
åkern, och fursten som sitter på tronen – för hushållet som lever i privatlivets skugga 
och för lagstiftaren som skapar lagar för kungariken. Jag är den ende slutgiltige 
högste domaren [på jorden] över vad som är rätt och fel.” {1} [Kursivering tillagd] 

Henry kardinal Manning, 1869 
Citerar påve Pius IX 
The Tablet 

”Världen har inga större fiender till politisk frihet och Bibelns sanning än de styrande 
i den katolska kyrkan. Det fanns inte en fläkt av frihet i Rom, eller en protestantisk 
kyrka, förrän Viktor Emanuels soldater plockade spiran och svärdet ur händerna på 
den krönte prästen.” {2} 

William Cathcart, 1872 
Amerikansk teolog och historiker 
The Papal System 

”Denna påve, denne utlänning, denne italienare, är mäktigare i detta land än någon 
annan människa, utan undantag för kungen. Han skulle använda eld och svärd mot 
oss om han hade makten, och han skulle konfiskera vår egendom, och skulle inte 
skona våra liv [som framgår av första världskriget och andra världskriget].” {3} 

Furst Otto von Bismarck, 1876 
Kansler, tyska riket 
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” ’Hat ,’ sade Bismarck, ’. . . som en sporre i livet, är inte mindre viktigt än 
kärlek.’ . . . I Versailles, en dag [1871, efter det fransk-preussiska kriget], satt 
biskopen av Mainz vänd mot kanslern, en behuvad [romersk-katolsk] junker mittemot 
den lutherske junkern i militär uniform. Prelaten ville att vissa artiklar som skyddade 
den romersk-katolska kyrkan skulle ingå i rikets konstitution [för att främja påvens 
världsliga makt i Tyskland]. Som han inte fick sin vilja fram beträffande detta [Tack 
gode Gud!], vände han samtalet mot doktrinära frågor. 
   ’Efter döden, som Ers excellens vet, är förutsättningarna för katoliker ljusare än för 
någon annan tro [som påvens kanoniska rätt förordnar att det inte finns någon 
frälsning utanför den romersk-katolska institutionen].
   Tystnad, och ett leende. 
   ’Men, enligt ert sätt att tänka, kan kanske en katolik inte bli frälst?’ 
   Nu tar protestanten till sin liknelse. 
   ’En katolsk lekman, absolut. Jag har mina tvivel om en präst. Han har syndat 
[genom hädelse] mot den helige ande [genom att göra anspråk på gudomlig makt 
att förlåta synder förlänad av påven vid prästvigningen]. Den Heliga skriftens ord 
fördömer honom (1 Timoteusbrevet 2:5).’ . . . 

När han [Bismarck] bekämpade kyrkan, var det som en [politisk] makt . . . han var 
dess fiende endast när den hotade att försvaga hans [konstitutionella, självständiga,  
protestantiskt lutherska] stat. Han hade insett ankomsten av denna kamp tjugo år 
tidigare, under tiden i Frankfurt, och förklarat en kamp ’mot [jesuitisk] lust till 
erövringar i det katolska lägret’ för att vara oundviklig. Sedan Österrikes konkordat 
[som ingåtts av kejsar Frans Josefs regering 1852], hade han slagit fast att en del av 
Preussens fiender alltid stod att finna i det lägret. Efter att han avancerat till makten 
[1850] hade han (som han visste) faktiskt betecknats av Vatikanen [styrd av hans 
fiender, jesuiterna, genom deras bricka och framtida lönnmördare av Lincoln, påve 
Pius IX] som ’inkarnationen av djävulen.’ . . . 

Men krisen kom inte förrän det vatikanska konciliet möttes i Rom, och där på nytt 
koncentrerade hela det katolska Europas makt [som orden syftade till att återställa 
påvens heliga romerska rike]. I mitten av 1870, när [fransk-preussiska] kriget tog sin 
början, proklamerades dogmen om påvlig ofelbarhet, som påverkade Bismarcks 
känslor lika mycket som hans beräkningar. Det var outhärdligt för honom att 
någon skulle kalla sig själv ofelbar [påvlig ofelbarhet är bara en förevändning för  
upprättandet av påvens allmänna andliga och världsliga makt, varvid påvedömet 
inkräktar på reformationsbibelns yttersta auktoritet och därmed inkräktar på alla 
folkliga regeringars politiska makt, som skall upprätthållas över alla nationer genom 
en myriad av ockulta hemliga sällskap via Jesu kompani]. . . . 
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Det militanta humöret hos erövraren och ångesten hos arkitekten [av det  
protestantiska andra riket] . . . förklarar hans rädsla för en Katolsk liga mot hans 
unga rike [vilken andra ”Katolska liga” mot protestantiska Tyskland skulle  
förverkligas via österrikiska och bayerska jesuiter genom Hitlers rike]. . . . Han anser 
att han genom den här kampanjen skulle kunna befästa de anti-prästerliga [anti-
jesuitiska] tendenserna i det nya Italien [sedan kung Viktor Emanuel II hade störtat  
påve Pius IX:s onda världsliga makt], och avskilja Italien från Frankrike [som båda 
utfördes med trippelalliansen 1882]; han skulle kunna stärka banden mellan Tyskland 
och Ryssland, eftersom Ryssland i allmänhet är fientligt inställt till Rom [som de 
utvisat jesuiterna], och är särskilt antagonistiska till romersk-katolska präster som 
främjare av uppror i Polen [ändå gäckas Bismarck i sin plan av kung Edvard VII:s 
skapande av trippelententen 1907]. . . . 

Bismarck . . . vill ha . . . en ’starkt defensiv attityd mot den katolska kyrkans 
angrepp.’ För att genomföra denna [bibliska] politik, börjar han, i riket, genom att 
utfärda en ’predikstolarnas paragraf,’ som gör alla hänvisningar till statliga frågor 
från predikstolen till ett brott som bestraffas med fängelse. . . . inom ett eller två år 
[1873] utfärdar han, i Preussen, ’majlagarna,’ som har viktiga konsekvenser. Han 
avskaffar det katolska ministeriet för offentliga gudstjänster och undervisning, och 
stryker från konstitution de punkter som skyddar kyrkan [Prisa Gud!]. Han lägger 
sig i förvaltningen av biskopsdömena och religionsundervisningen i skolorna; 
förvisar jesuiterna [1872] och besläktade ordnar från riket [för vilket ordens 
”nihilister” skulle försöka mörda honom 1874]; gör civila äktenskap obligatoriska; 
hotar religiösa fanatiska anhängare [i hemlighet kontrollerade av jesuiterna] med 
exil, böter, fängelse eller frihetsberövande på fästning; förverkar deras inkomster 
[använda för att underblåsa uppror]; berövar många församlingar på [revolutionära] 
präster; . . . 

[Bismarck förklarar:] ’Vi är inte intresserade av en protestantisk dynastis kamp . . . 
mot den katolska kyrkan, vi är inte intresserade av en kamp mellan tro och otro. Vad 
som står på spel är en kamp om makten . . . maktkampen mellan monarki och 
prästerskap. . . . maktkampen som har fyllt hela tyska historien . . . Om det franska 
erövringskriget, vars utbrott sammanföll med publiceringen av de vatikanska 
dekreten, hade varit framgångsrikt, vem vet vad historien skulle haft att berätta med 
hänsyn till våra kyrkliga områden i Tyskland, när det gäller Gestis Dei per Francos? ’ 
” {4} [Kursivering tillagd] 

Emil [Cohn] Ludwig, 1927 
Tysk judisk papistisk levnadstecknare 
Bismarck: The Story of a Fighter 
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”Tänk över de enorma orden av en framstående romersk-katolsk företrädare för en 
romersk-katolsk makt, talade direkt till den ärade Andrew D. White, före detta 
ambassadör i Tyskland, och chef för den amerikanska delegationen till den första 
fredskongressen [på grund av det spansk-amerikanska kriget 1898] i Haag. Följande 
är ett utdrag ur ambassadör Whites dagbok, den 5 augusti 1899 . . . 

’Vatikanen har alltid varit, och är i dag, en oroshärd. Påven och hans rådgivare 
har aldrig tvekat inför att ivra för krig, oavsett hur blodiga de kunde vara, när det 
minsta av deras vanliga världsliga syften kunde vara betjänta av det. De stora 
religiösa krigen i Europa var helt uppviglade och eggade av dem; och, som alla 
vet, gjorde påven allt för att förhindra undertecknandet av fördraget i Münster, som 
satte stopp för det fruktansvärda trettioåriga kriget [1618-1648], och gick så långt 
som till att förklara eder som avlagts av de befullmäktigade ombuden vid den 
kongressen för att vara verkningslösa. 

Under hela hela medeltiden [påvens mörka tid] och under renässansperioden höll 
påvarna Italien i tumult och blodspillan för sina egna familjemässiga och territoriella 
fördelars skull, och de höll hela Europa i tumult, i två hundra år efter reformationen – 
i själva verket just så länge de kunde – i religionskrig. De gjorde allt de kunde för att 
uppvigla ett krig mellan Österrike och Preussen 1866, i tron att Österrike, en katolsk 
makt, säkert skulle vinna, och sedan allt för att uppvigla kriget i Frankrike mot 
Preussen 1870 för att förverkliga samma syfte att kontrollera tysk protestantism; 
och nu gör de allt de kan för att väcka hat, även att översvämma Italien med blod, i 
ett fåfängt försök att återvinna den världsliga makten, fast de måste veta att de inte 
kunde hålla den under någon längre tid, även om de skulle få den. 

De låtsas att de är angelägna om att ”rädda själar,” och särskilt att älska [romersk-
katolska] Polen och Irland, men de har i åratal använt de länderna som bara brickor i 
deras spel med Ryssland och Storbritannien, och skulle sälja alla katolska själar de 
innehåller till de grekiska och engelska kyrkorna om de därigenom skulle säkra det 
aktiva stödet av dessa två regeringar mot Italien. De har tvingat italienska ungdomar 
att välja mellan patriotism och kristendom [romersk katolicism], och resultatet är att 
de bästa av dessa har blivit ateister. Hela deras politik bygger på att väcka hat och 
främja konflikter som de hoppas kunna dra världsliga fördelar av.’ ” {5} [Kursivering 
tillagd] 

Romersk-katolsk statsman, 1899 
Fredkongress i Haag 
Ambassadör Andrew D. Whites dagbok 
Romanism: A Menace to the Nation 
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”Vi skall senare se att jesuiterna syftar till att framkalla samma hat mot en nation som 
de vill krossa, för att förmå andra länder att gå samman emot den [som gjordes mot 
Bismarcks protestantiska andra rike i första världskriget]. Förtal, lögn och smädelse 
är de vapen som de använder för detta ändamål, och det kan antas vara säkert att där 
dessa vapen används för att uppväcka massornas hat mot de övre klasserna, eller hat 
mot någon person eller personer som står i vägen för deras ambition, är de som 
använder dem jesuiter, eller i nära allians med dem [som påvens frimureriska judiska 
bolsjeviker var].” {6} [Kursivering tillagd] 

”Watchman,” 1916 
Anonym engelsk kalvinist & patriot 
Rome and the War: And
   Coming Events In Britain 

”När kardinal Manning [ärkebiskop av Westminster; kardinal från 1875-1892] 
talade om de medel som skall användas för återställandet av den påvliga makten 
[påvens världsliga makt som förlorades till kungen av Italien 1870], sa han, 

’Det finns bara en lösning på problemet, en lösning jag är rädd är nära 
förestående, och den är, det fruktansvärda gisslet av ett kontinentalt krig, ett 
krig som kommer att överstiga fasorna av något av det första rikets krig. Och 
det är min fasta övertygelse att, trots alla hinder, Jesu Kristi ställföreträdare 
åter kommer att sättas på sin egen rättmätiga plats [med hjälp av Mussolini  
1929]. Men den dagen kommer inte förrän hans motståndare kommer att ha 
krossat varandra med ömsesidig förstörelse [d.v.s. första världskriget].’ 

Nu var de huvudsakliga ’motståndarna’ till det påvliga bevarandet vid den 
tidpunkten, de protestantiska makterna, Storbritannien, Tyskland och USA, och vi 
förstår, därför, att Roms plan, som antyds av kardinal Manning, var att vidta 
åtgärder för att uppvigla dessa makter mot varandra, och utan skrupler eller ånger, 
störta dem i det blodigaste krig för att de skulle ’krossa varandra med ömsesidig 
förstörelse.’ 

Om denna fråga, sa pastor Hugh Price Hughes, i sina skriftliga minnen av den 
blivande kardinal Manning, ’Jag var helt enkelt förskräckt över det lugn med vilket 
han förklarade att han skulle vara beredd att översvämma hela Europa med blod 
för att krossa enhetligheten i Italien och återvinna påvens världsliga makt.’ ” {7} 

[Kursivering tillagd] 

”Watchman,” 1916 
Anonym engelsk kalvinist & patriot 
Rome and Germany: The Plot
   For the Downfall of Britain 
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”Som jag har påpekat, är jesuiterna en formidabel krigsmaskin, utformad under 1500-
talets hetta och kamp, och använd som en desperat resurs, full av fara för dem som 
använder den.” {8} 

Jules Michelet, 1843 
Fransk universitetsprofessor 
Jesuits and Jesuitism 

”Från Gaeta utgjöt han [påve Pius IX] sina förbannelser över sina undersåtar. Och 
medan han avgav dessa yttringar ur sitt faderliga hjärta, lade jesuiterna och kardinal 
[Giacomo] Antonelli upp planen för den infernaliska pakten mellan hovet i Rom och 
nästan alla diktatorer i Europa, att krossa och utplåna alla frön till civil och religiös 
frihet, och att, med skoningslös grymhet, mörda alla dem som ropade på reformer [i  
Italien], i Pius IX:s namn och under dennes ledning; en rättvis vedergällning, kunde 
det tyckas, för att ha litat på en präst, och trott honom vara en ärlig och liberal 
människa. Monsignore de Falloux, en jesuit, bror till Louis Napoleons dåvarande 
allsmäktige minister, förkroppsligade som bekant själva förhandlingarna, och det var 
han som beslutade för hovet i Rom att acceptera fransmännens bistånd.” [Riddare av 
Malta Alexander M. Haig, d.y., den förre chefen för NATO:s styrkor i Europa, en 
viktig aktör i mörkläggningen av Kennedymordet, president Nixons 
Watergateskandal och utrikesminister under honoräre shriner och riddare av Malta 
president Ronald Reagan – är inte hans bror, Francis R. Haig, också en högst  
mäktig jesuit?] {9} [Kursivering tillagd] 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
   Landsflyktig till England 
History of the Jesuits 

Från 1815 till det ödesdigra året 1871, hade jesuiterna, med sin Heliga allians av 
diktatorer, undertryckt varje försök i Europa att skapa en folklig regering med begränsad 
makt. Den romersk-katolska befolkningen i Spanien och Italien hade krossats. Frankrikes 
”borgarkung” Ludvig Filip, som hade utvisat kompaniet 1831 för vilket han nästan 
mördades av en tjuv, Giuseppe Fieschi, hade senare drivits i landsflykt. Jesuiterna skapade 
snabbt ett rike för sig med Napoleon III. Den stora protestantiska republiken Amerika hade 
krossats med ett fruktansvärt krig och på dess ruiner hade jesuiterna skapat sitt ”heliga 
romerska” amerikanska rike. Men den uppståndne, Guds son upphöjde en stor 
protestantisk ledare vars land skulle användas för att krossa jesuiternas politiska makt i 
Frankrike, Italien och Tyskland. Han var ”Järnkanslern,” ironiskt nog, frimureriske 
bibeltroende furst Otto von Bismarck. 
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När nu jesuiterna skapat det franska riket 1852 genom att föra Napoleon III till 
makten, kunde de föra krig för sina ändamål. Även om de officiellt var förbjudna, var Jesu 
sällskap Frankrikes herrar, i nitton år fram till 1871. 

Och vad gjorde jesuiterna under den tiden? De förde krig! Det första var Krimkriget 
av 1853-56. Vatikanens jesuiter kämpade mot den ortodoxa kyrkan. På Vatikanens sida 
fanns Frankrike, England och Turkiet. På den ortodoxa kyrkans sida fanns Ryssland. Och 
varför fördes detta krig? Det utkämpades över vilken ”kyrka” som skulle ”skydda” de 
”heliga platserna” i ”Palestina!” Hundratusen franska soldater kallades ”trosmartyrer” av 
prästerna, som det kriget var ett korståg. Ärkebiskopen av Paris gjorde följande 
komprometterande medgivande på uppdrag av jesuiterna och deras evigt stridande romerska 
påvedöme: 

”Krimkriget, mellan Frankrike och Ryssland, är inte ett politiskt krig, utan ett heligt 
krig; det är inte en stat som bekämpar en annan stat, människor som bekämpar andra 
människor, utan enbart ett religionskrig, ett korståg . . .” {10} [Kursivering tillagd] 

(Flera år senare skulle jesuiterna, med sitt ”heliga romerska” amerikanska rike, inleda ett 
massivt korståg i Europa, och president Eisenhower skulle senare befrämja sin spökskrivna 
bok med denna titel. Senare, skulle orden bedriva ett annat korståg i Fjärran östern. 
Ärkebiskop Spellman i New York skulle kalla de amerikanska soldaterna ”Kristi  
soldater;” det korståget skulle vara det ökända Vietnamkriget.) 

Från 1860-talet började jesuiterna drabbas av några allvarliga bakslag i synnerhet 
genom protestantiska Preussens förmedling. 1866 slog tyskarna Österrike, i hjärtat av 
Heliga alliansen, med det preussiska och österrikiska kriget. Detta gjorde jesuiterna 
rasande! Så fyra år senare, använde jesuiterna Napoleon III för att starta ett krig med 
Tyskland. Frankrike var skamligt slaget, vilket gjorde jesuiterna ännu mer rasande! Om det 
jesuitiska inflytande som orsakade det fransk-preussiska kriget 1870 läser vi: 

”Medan den franska armén spillde sitt blod i världens fyra hörn, och försvagades 
under det att de försvarade intressen som inte var hennes, var Preussen, under den 
framtide ’Järnkanslerns’ tunga medverkan, upptaget med att bygga ut sin militära 
makt för att förena de tyska staterna i ett enda block. Österrike var det första offret 
för dess vilja och makt. I samförstånd med Preussen som skulle erövra de danska 
hertigdömena Schleswig och Holstein, bedrogs Österrike av sin medbrottsling. De 
krig som följde, vanns snart av Preussen vid Sadowa den 3 juli 1866. Det var ett 
fruktansvärt slag för den antika Habsburgmonarkin som var på nedgång; slaget var 
lika svårt för Vatikanen, som Österrike så länge hade varit dess trognaste fäste inom 
de germanska länderna. Från och med nu, kommer protestantiska Preussen att 
utöva sin hegemoni över dem. Om inte . . . den romerska kyrkan finner 
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en ’sekulär arm’ som helt kan stoppa expansionen av den ’kätterska’ makten 
[som senare skulle bli det amerikanska riket 1917]. Men vem kan spela denna roll i 
Europa bortsett från det franska riket? Napoleon III, ’mannen som försynen sände,’ 
kommer att få äran att hämnas Sadowa . . . 

Själva Frankrike förklarade krig: 1870 års krig visade sig av historien vara 
jesuiternas verk.” {11} [Kursivering tillagd] 

Ännu en gång läser vi att jesuiterna har gjort sig skyldiga till: 

”. . . deras delaktighet i sammansvärjningarna för att ta livet av drottning Elisabet . . . 
deras ansvar för antändningen av trettioåriga kriget . . . deras avgörande inflytande i 
att orsaka återkallandet av nantesiska ediktet . . . och deras ansvar för framkallandet 
av   fransk-tyska kriget   1870  .” {12} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, den jesuitiska delaktigheten i att orsaka det fransk-preussiska 
kriget 1870 måste stå klart för dig om den katastrof som kallas ”1900-talet” skall kunna bli 
förstådd. För om jesuiterna orsakade 1870 års krig, orsakade de säkert första världskriget. 
Och om deras arméer var segerrika i första världskriget, kontrollerade de den plundring av 
Tyskland som kallas ”Versaillesfördraget.” Och om låg bakom det högst ökända fördraget, 
orsakade de andra världskriget. Och om deras allierade styrkor var segerrika i andra 
världskriget, kontrollerade de avtalen i Jalta, Potsdam, Kairo och Teheran. Och om de 
kontrollerade dessa konferenser, var de upphovsmän till det kalla kriget – jesuiternas 
kommunistiska inkvisition bakom ”järn- och bamburidåerna.” Internationell socialist-
kommunism bistods då av jesuiternas ekonomiska och militära koloss, det amerikanska 
riket, som det jesuitkontrollerade John Birch-sällskapet – uppkallat efter en baptistisk  
martyr i Kina!! – så skickligt har visat. Och om jesuiterna började det kalla kriget 1945, 
satte de stopp för det, med strecket av en penna i händerna på George H. W. Bush (CIA) 
och Michail Gorbatjov (KGB), på Malta 1989, bara för att fortsätta ”föra obevekliga krig 
mot alla kättare och liberaler.” 

Därför, eftersom jesuiterna skenbart avslutade det kalla kriget, är de då redo att slå 
sitt nästa stora slag mot det amerikanska riket? Detta slag tenderar att ytterligare befästa 
Europa till en nytt ”heligt romerskt rike.” Vilken nationell kris kommer att leda till 
uppkomsten av en absolutistisk, högerinriktad militärdiktatur? Skulle den militärdiktaturen 
försöka sig på förintelsen av de amerikansk-judiska ”kättarna” som i slutändan skulle leda 
till en enorm kinesisk-sovjetisk-muslimsk-latinsk-kubansk invasion och ockupation, och 
därmed krossa amerikanska protestantiska och baptistiska ”kättare”? Detta är samma 
dagordning jesuiterna använde för att krossa det protestantiska tyska riket (vars enande hade 
finansierats av en jude, Bleichroder) och judarna i Europa under de första och andra 
världskrigen. Oavsett vad för slags attack det kan bli, kommer den säkerligen att ske i 
enlighet med det tridentinska mötet! Och om president Kennedy i förtid hade avslutat det 
kalla 
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kriget och krossat CIA, skulle den långsiktiga dagordning som verkställs av Djävulen som 
styr världen genom sin uppståndne påvlige caesar från Jerusalem, aldrig ha uppfyllts inom 
hans tidsram som fastställts genom hans ordensgeneral och överkommando av assistenter, 
rådgivna av deras åttiofem, provinsialer över hela världen.) 

Som ett resultat av tyska segrar under 1870 års krig, var Napoleon III tvungen att dra 
tillbaka sina franska trupper från Rom. De hade skyddat påvens världsliga makt sedan 
1849. När fransmännen drog sig tillbaka, tog italienarna Rom, och skapade det suveräna 
konungariket Italien. Förlusten av påvens världsliga makt gjorde jesuiterna ännu mer 
rasande som de beskyllde Tysklands kejsar Vilhelm I och furst Bismarck. Både Italien 
och Tyskland skulle få betala dyrt för detta, som den protestantiske kejsaren, efter att ha 
avgått, skulle drivas i landsflykt (tack vare stororientens tyska frimureri) i förberedelserna 
inför andra världskriget – kulmen av ”utplånandet av kättare och liberaler” under 
jesuitgeneralens andra trettioåriga krig. 

När de jublande italienarna befriade Rom, blev Viktor Emanuel II kung av Italien. 
Pius IX flydde Rom och förklarade sig vara fånge i Sant’Angelos slott. Han bannlyste 
sedan Viktor Emanuel II med följande ord: 

”Genom bemyndigande av Gud allsmäktig, Fadern, Sonen och den helige ande, och 
de heliga kyrkliga påbuden, och av den obefläckade jungfru Maria, moder och amma 
till vår frälsare, och av de himmelska krafterna, änglar, ärkeänglar, troner, styren, 
makter, keruber, och serafer, och alla de heliga patriarkerna och profeterna, och av 
apostlarna och evangelisterna, och de heliga oskyldiga, som i åsynen av det heliga 
lammet, har befunnits värdiga att sjunga den nya sången, och av de heliga martyrerna 
och heliga bekännarna, och av de heliga jungfrurna, och av helgonen, tillsammans 
med alla de heliga och utvalda av Gud: exkommunicerar och bannlyser vi honom, 
och från tröskeln till Gud allsmäktigs heliga kyrka isolerar vi honom, på det att han 
må plågas i eviga kvalfulla lidanden, tillsammans med Datan och Abiram, och de 
som säger till herren Gud, ”Vik hädan från oss, vi önskar inget av ditt sätt.” Och 
liksom eld släcks av vatten, så låt hans ljus slockna för all framtid. Må Sonen som 
lidit för oss, förbanna honom. Må Fadern som skapade människan, förbanna honom. 
Må den helige ande som gavs till oss vid vårt dop, förbanna honom. Må det heliga 
Korset som Kristus, för vår frälsning, i triumf över sina fiender, uppsteg på, förbanna 
honom. Må den heliga och eviga jungfru Maria, Guds moder, förbanna honom. Må 
sankt Mikael de heliga själarnas förkämpe, förbanna honom. Må alla änglar och 
ärkeänglar, furstendömen och makter, och alla de himmelska arméerna, förbanna 
honom. Må sankt Johannes föregångaren, och sankt Petrus och sankt Paulus och 
Johannes döparen, och sankt Andreas, och alla andra Kristi apostlar, tillsammans 
förbanna honom, och må resten av hans lärjungar och fyra evangelister, som genom 
sina predikningar omvände den allmänna världen – och må det heliga och underbara 
sällskapet av martyrer och
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bekännare som genom sitt heliga arbete befinns vara behagliga för Gud allsmäktig – 
förbanna honom. Må kören av de heliga jungfrurna, som för att hedra Kristus har 
föraktat tingen av denna världen, förbanna honom. Må alla de helgon som från 
världens begynnelse, och evinnerliga tidsåldrar har visat sig vara älskade av Gud, 
förbanna honom. Må himmel och jord, och alla ting som förblir däri, förbanna 
honom. Må han vara förbannad varhelst han må befinna sig, vare sig inomhus eller 
utomhus, vare sig på vägarna eller på bivägarna, vare sig till skogs eller till sjöss, 
eller i kyrkan. Må han vara förbannad genom att leva och dö, genom att äta och 
dricka, genom att fasta och törsta, genom att slumra och sova, genom att se eller gå, 
genom att stå eller sitta eller ligga ned eller gå mingendo cancando, och genom all 
åderlåtning. Må han vara förbannad i alla sina kroppsförmögenheter. Må han vara 
förbannad till det inre och till det yttre. Må han vara förbannad i sitt hår. Må han vara 
förbannad i sin hjärna. Må han vara förbannad i toppen av sitt huvud och i sina 
tinningar. I sin panna och i sina öron. I sina ögonbryn och i sina kinder. I sina käkar 
och sina näsborrar. I sina framtänder och i sina kindtänder. I sina läppar och i sin 
hals. I sina axlar och i sina handleder. I sina armar, sina händer, och i sina fingrar. Må 
han vara förbannad i sin mun, i sitt bröst, i sitt hjärta, och i alla inälvor i sin kropp. 
Må han vara förbannad i sina nerver och i sin ljumske, i sina lår, i sina höfter och 
knän, i sina ben, fötter, och tånaglar. Må han vara förbannad i alla leder och 
ledgångar av sin kropp. Från toppen av hans huvud till sulan av hans fot må det inte 
finnas någon sundhet i honom. Må den levande Gudens son, med all ära av sitt 
majestät, förbanna honom, och må himlen, med alla de makter som rör sig däri, resa 
sig mot honom – fördöma honom och förbanna honom! Amen. Låt det så ske! 
Amen.” {13} 

(Käre sanningssökare, varför bannlyste inte påvlige caesar Pius XII Adolf Hitler som 
påvlige caesar Pius IX bannlyste Viktor Emanuel II? Enkelt. Hitler upprätthöll påvens 
onda världsliga makt, men Emmanuel krossade den. Dessutom gavs Hitler, liksom 
Surratt, äran av ”en högtidlig själamässa” efter sin ”död.” Och till yttermera visso, 
beordrade Adolf kardinal Bertram, ärkebiskop av Berlin, efter att ha hört om Hitlers 
låtsade död, alla kyrkoherdar i hans ärkestift 

”. . . ”att hålla en högtidlig själamässa till minne av führern och alla andra 
medlemmar i den nazistiska krigsmakten som har stupat i kampen för vårt tyska 
fosterland . . . och för den katolska kyrkan i Tyskland.’ ” [Oj!!] {14} [Kursivering 
tillagd]) 

Pius IX 1864 hade fördömt ”framsteg, liberalism (folklig regering) och civilisation” 
med sin Syllabus över irrläror. Eftersom ”påvens informationsinsamlare är jesuiter,” skrev 
de demonbesatta ”Satan söner,” Syllabys. Dessa åttio ”civilisationens irrläror” gjordes till 
en del av undervisningen i det första vatikankonciliet 1870, känt som ”Vaticanum I.” 
Vissa av dessa ”irrläror” var och är följande: 
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”Förkastat, förbjudet och fördömt är förslaget (nr 15 i Syllabus): ’Varje man, styrd 
av förnuftets ljus, har rätt att anta och att erkänna vilken religion han än anser vara 
den sanna.’ 

Förkastat, förbjudet och fördömt är förslaget (nr 16 i Syllabus): ’Genom att utöva 
vilken religion som helst kan män finna vägen till evig frälsning och uppnå evig 
salighet.’ 

Förkastat, förbjudet och fördömt är förslaget (nr 18 i Syllabus): ’Protestantism är 
bara en annan form av samma sanna kristna religion, och man kan i den vara lika 
godtagbar för Gud som i den katolska kyrkan.’ 

Förkastat, förbjudet och fördömt är förslaget (nr 55 i Syllabus): ’Kyrkan skall vara 
skild från staten, och staten från kyrkan [den första ändringen i USA:s 
konstitutionstillägg].’ 

Slutligen återstår förslaget (nr 80 i Syllabus): ’Påven i Rom måste följa och anpassa 
sig till utvecklingen, liberalismen, och den moderna civilisationen’ som är förkastat, 
förbjudet och fördömt, och därmed är en krona som satts på hela Syllabus.” {15} 

[Kursivering tillagd] 

1878, vid tidpunkten för Pius IX:s död, hatade de frihetsälskande, liberala romersk-
katolska italienarna påven så – denne tyranniske marionett åt den svarte påven – att de 
försökte kasta påvens kropp i Tibern den natt hans kvarlevor skulle transporteras till San 
Lorenzo Fuori le Mura. 

Käre sanningssökare, som du kan se är de ”irrläror” som påven med sina jesuiter 
fördömer samvetsfrihet, religionsfrihet, protestantism, frälsning utanför den katolska kyrkan 
och ”liberalism,” ”liberalism,” i betydelsen separation av påvens monarkistiska romersk-
katolska kyrkliga regering från en stats etablerade civila regering. ”Liberalism” omfattar alla 
konstitutionella begränsade regeringar – protestantiska eller katolska – som föddes ur den 
protestantisk-kalvinska nya tiden med början 1648. Syllabus är inget annat än en modern 
upprepning av jesuiternas otäcka och onda tridentinska möte. Under vatikankonciliet 
1869-1870 införlivades Syllabus inte bara i dess undervisning, utan den påvlige caesaren 
förklarades vara ”ofelbar” – och inte undra på; för en dag när han har uppstått från de döda, 
kommer han att sitta i Salomos återuppbyggda tempel i Jerusalem, 

”. . .  så att han sätter sig i Guds tempel 
och säger sig vara Gud.” 

– 2 Tessalonikerbrevet 2:4 
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Den påvlige caesarens, Roms kungs tron, 2000 # 194 
Roms kungs tron, undangömd från världens blickar, betecknar påvens antagna 
världsliga makt genom vars inkräktande han inte bara styr Italien, utan alla världens 
nationer. Jesuiterna arbetar oavbrutet dag och natt för att lägga alla nationer för 
påvens fötter, deras kungar, presidenter och diktatorer betygar sin vördnad för denne 
föregivne ”konungarnas konung och herrarnas herre,” som påstår sig ha samma 
allmänna, geopolitiska makt som rättmätigt tillhör den uppståndne, Guds son och skall 
utövas vid hans återkomst för att styra alla nationer från Jerusalem. Varje härskare 
som vägrar att lyda de absoluta diktaten från denne romerske caesar under religiös 
täckmantel kommer att bedömas vara en ”inkräktare” och en ”tyrann.” Sådan var 
president Kennedy: han förkastade faktiskt Roms kungs världsliga makt genom att 
vägra låta Roms söndagsmässa hållas i Vita huset, och genom att bryta alla 
förbindelser med ”den amerikanske påven,” Francis kardinal Spellman. Jesuiternas 
”moralteologi” gav JFK ”blykulan” 1963. 
Bilden vidarebefordrades till författaren av en internetforskare. 
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Första vatikankonciliet (1869-1870), Rom, Italien, 1870 # 195 
Detta högst förbannade av alla råd i Rom kontrollerades helt av de onda Loyolas 
söner, när ”påvens ofelbarhet” förordnades. Valet stod nu klart: ens yttersta auktoritet 
för tro och liv var antingen påven i Rom eller Guds ord – den protestantiska 
reformationsbibeln! Denna djärva attack mot alla protestantiska nationer i Europa 
resulterade i utvisning av orden från det tyska riket (1872) och Bismarcks 
”kulturkamp” med Pius IX:s påvedöme (1871-1878). Flera romersk-katolska nationer 
revolterade mot Vatikanen inklusive Italien, vars kung Viktor Emanuel II berövade 
Pius IX hans världsliga makt (1870) som skulle återställas genom Mussolini (1929). 
Men kompaniet, med full kontroll över det brittiska riket (1800), det amerikanska riket 
(1868) och det japanska riket (1868), planerade ett stort korståg – det andra 
trettioåriga kriget – mot kejserliga Kina, det protestantiska Preussiska riket, 
”liberala” Frankrike, det ortodoxa ryska riket och det islamiska ottomanska riket. 
Nyckeln till ordens världsomfattande korståg skulle bli dess dogmatiska stridsplan 
kallad Syllabus över irrläror – införlivad i pro-tridentinska mötets första 
vatikankoncilium. ”Förkastat, förbjudet och fördömt” skulle gälla samvetsfrihet (XV), 
protestantism, bibelsällskap och liberala sällskap (XVIII). Början på detta ”moderna 
ofelbara påvedöme,” skulle bli att fördöma ”kommunism” alltså början på påvens 
korståg mot ”gudlös judisk kommunism,” och samtidigt vara dess hemlige herre. 
Andra världskrigets ”fascism” skulle bli en konkret form av Roms Syllabus, som 
närmast ”motsvarar Roms kyrkas begrepp.” 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XVI, s. 676. 
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Frimurare furst Otto von Bismarck (1815-1898), 1871 # 196; # 197 
Andra tyska rikets ”Järnkansler,” 1871-1890 

Frigav 550 000 judar och bringade välsignelse över riket, 1871 
Utvisade   Jesu sällskap   från Tyskland, 1872-1917   

Bismarck, samtida till den store tyske adelsmannen och ex-jesuiten, greve Paul von 
Hönsbröch som skrev Fourteen Years A Jesuit (1911), var det redskap genom vilket den 
uppståndne, Guds son etablerade det protestantiska tyska riket som föddes ur bibel-
predikningar av en konverterad romersk-katolsk präst, John Ronge, Tysklands andre 
Martin Luther och pastor i den tyska katolska kyrkan i Breslau. Bismarck, med 
bistånd av Bayerns kung, Ludvig II, besegrade jesuiternas Napoleon III i det fransk-
preussiska kriget 1870-71; gjorde det möjligt för de italienska patrioterna att ta den 
världsliga makten från påven 1870, och bedrev sin ”kulturkamp” med Rom varvid 
vissa präster greps i predikstolen medan de predikade sitt högförräderi mot Vilhelm I, 
Tysklands lutherske kejsare och det protestantiska andra riket. Medan han rätteligen 
vägrade att förfölja den semitiska hebreiska/judiska rasen ibland dem som höll sig till 
judendomen, var hans största prestation att leda det tyska parlamentet till att 
bannlysa jesuitorden från hela riket under 1872, åtföljt av Frankrike åtta år senare. 
Men de ”kätterska och liberala” protestantiska och katolska tyskarna skulle få betala 
dyrt för detta, eftersom orden skulle använda protestantiska Amerika och England 
(med Frankrike och Ryssland) för att omringa, angripa och krossa det andra riket, 
med hela den preussiska lutherska protestantismen, under den svarte påvens andra 
trettioåriga krig från 1914 till 1945. 
Bismarck: The Story of a Fighter, Emil Ludwig, (New York: Blue Ribbon Books, 1927). 
Diplomacy, Henry Kissinger, (New York: Simon & Schuster, 1994) s. 103. 
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Kapitel 30 

Jesuiterna – 1872-1901 

Utvisas från Rom, Tyskland, Frankrike och hela Europa 
Mordet på italienska kungarna Viktor Emanuel II och Umberto I 
Mordet på Frankrikes premiärminister Léon Gambetta 
Trippelalliansen; trippelententen; förbereder för första världskriget 
Mordet på bayerns kung Ludvig II av Wittelsbach; Bayerns nazister 

”Ja, vårt århundrade är besynnerligt känsligt. Tror det att bålets aska är helt kall? Att 
det inte finns någon liten gnista kvar att tända en ensam fackla? Bara vi vet hur man 
förbereder en revolution. De oförståndiga – genom att kalla oss jesuiter tror de att de 
drar skam över oss! Men de där jesuiterna reserverar klander för dem, en munkavle 
och eld. Och en dag kommer de att vara herrar över deras herrar.” {1} [Kursivering 
tillagd] 

Okänd irländsk jesuit, 1825 
Assistent till jesuitgeneral Fortis 
20:e jesuitgeneralen, 1820-1829 

”Romersk-katolska kyrkan föddes i blod, har vadat i blod, har släckt sin törst i blod, 
och det är i blod som dess verkliga historia har skrivits.” {2} 

Baron de Ponnat, 1882 
Fransk historiker 

Jesuiterna var rasande! Det andra tyska riket hade just upprättats. Dess 
protestantiska arméer hade slagit ned det romersk-katolska riket Österrike-Ungern 1866 
tillsammans med det romersk-katolska franska riket 1871. Katolska Habsburg och 
Bonaparte, båda usla verktyg åt jesuitgeneralens Heliga allians, var mycket spaka. Som en 
följd, och i samband med den preussiska lutherska anti-papistiska politikens ”kulturkamp,” 
försökte jesuiterna mörda protestantiske furst Bismarck, en gång 1866 och igen 1874. 
Jesuiterna var ännu mer rasande som nödvändigheten av att dra tillbaka de franska 
soldaterna från Rom gjorde det möjligt för kung Viktor Emanuel II att ta den världsliga 
makten från påven. Tre år senare, 1873 utvisade kungen kompaniet från Rom, en utvisning 
som varade i tjugo år. Men droppen som kom bägaren att rinna över var den officiella 
landsförvisning av jesuitorden från Preussen. Jesuiterna använde det ultramontana politiska 
partiet (vilket senare ledde till nazismen) för att försöka styra riket. Så den 4 juli (Oh härliga 
dag!), 1872, utvisade det tyska parlamentet dem med följande ord: 
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”Jesu orden och därmed relaterade sällskap, liksom församlingar liknande denna 
[särskilt redemptoristerna som i själva verket är jesuiter under en annan ordens  
namn], utestängs från det tyska rikets territorier. Inrättandet av bosättningar av 
desamma är förbjudna. De i dagsläget befintliga bosättningarna skall vara upplösta 
inom en period som skall fastställas av riksdagen, och får inte överstiga sex 
månader.” {3} 

Och vad blev det tyska svaret? 

”Följaktigen upprepade hela den tänkande världen, bland katoliker, liksom bland 
protestanter, orden ’Prisa Gud att de är borta,’ och utomlands tyckte man att vi tyskar 
verkligen hade tur som hade en sådan regering.” {4} [Kursivering tillagd] 

”Denna lag förblev verksam efter utgången av kulturkampen [Bismarcks ”kamp 
mellan kulturer” eller snarare hans kamp med Roms inkräktande politiska 
rättskipning], och den upphörde inte definitivt att gälla förrän 1917 [efter början av 
jesuiternas andra trettioåriga krig som gjorde det möjligt för orden att införa 
Woodrow Wilsons bedrägliga ”fjorton punkter,” de stölder och mord som följde på 
ordens frimureriska  Versaillesfördrag och krossandet av det protestantiska tyska 
riket].” {5} [Kursivering tillagd] 

Men det tyska parlamentet eller ”riksdagen” (förstörd 1933 av Röhms homosexuella 
mordbrännargrupp) skulle aldrig ha utvisat jesuiterna om det inte hade varit för den tyska 
protestantiska församlingens fördömande av orden. Skrivet 1871 i Darmstadt (som 
senare avsiktligt skulle förstöras av allierade bombplan som jesuitisk vedergällning) och i 
överensstämmelse med många tyska romerska katolikers uppfattning, läser vi: 

”II. Angående jesuitorden. I beaktande av: 

(1) att jesuitorden i dess helhet består av medlemmar som är fjärmade från sina 
familjer, från det civila samhället, från sitt hemland, och underförstått lyder order 
från sin romerske överordnade; 

(2) att jesuitorden inte är ett förbund av fria individer, utan en strikt disciplinerad 
andlig armékår, under officerare och en ordensgeneral; 

(3) att sällskapet, sedan dess återupprättande av Pius VII (bulla av den 7 augusti 
1814), som innan dess avskaffande av Clemens XIV (påvebrev [bulla] av den 21 juli 
1773), arbetat med det enda syftet att förnya och betona den romerska hierarkins 
medeltida överhöghet över det mänskliga sinnet, och återinföra den romerska påvens 
högsta makt över furstar och folk; 
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(4) att jesuitorden har förklarat krig mot sinnesutvecklingen i hela världen, inte minst 
mot modern lagstiftning, och civil samt politisk frihet (se encyklika av påven [Pius 
IX] av den 8 december 1864 – Syllabus över irrläror) för att hindra mänsklighetens 
religiösa moraliska utveckling; 

(5) att den stör och underminerar familjefriden på ett sätt som hotar det tyska rikets 
varaktighet och utveckling, och varje gång visar fiendskap mot den tyska 
protestantismens rättigheter; 

(6) att den förstör ungdomarnas utbildning genom prästerlig undervisning, genom 
förödmjukelse av sanningenskärlek, genom förintelse av hederlig spontanitet, genom 
slavisk underkastelse under hierarkins myndighet, och därmed djupt skadar 
utvecklingen av formandet av nationens och av privatpersoners karaktär och 
sinnelag; 

(7) att den främjar vidskepelse och svaga män för ökningen av rikedom, och på ett 
ondskefullt sätt bidrar till utvidgandet av dess välde; 

(8) att föreningsfrihet och religiös förbundsfrihet bara är rätteligen instiftade i den 
mån dessa överensstämmer med statens och lagens förordningar, och är 
underordnade desamma: – i beaktande av alla dessa saker, uttrycker den tyska 
protestantiska unionen sin övertygelse om att säkrandet av rättsordningen, och 
statsmaktens och lagarnas myndighet, det civila samhällets välfärd, bevarandet av 
den konfessionella freden, och skyddet av andlig frihet och andlig kultur, kräver 
statens förbud mot jesuitorden i Tyskland. Unionen betraktar det även som en 
allvarlig plikt för tyska protestanter, och för hela den tyska nationen, att agera 
energiskt i dessa frågor, så att all form av inblandning i utbildningsmässiga och 
kyrkliga frågor, skall kunna hejdas när det gäller de som tillhör och är anslutna till 
jesuitorden.” {6} [Kursivering tillagd] 

Förutom protestanter som krävde ordens utvisning från Tyskland, vägrade 
inflytelserika romersk-katolska präster öppet att underordna sig den påvliga ofelbarhet som 
påbjöds 1870. Johann Joseph Ignaz von Dollinger (som använde pseudonymen ”Janus”), 
var en sådan präst, från ordens högborg i Bayern. Som ledare för de ”gamla katolikerna” 
och betraktad som den störste romersk-katolske historikern i Tyskland, motsatte sig von 
Dollinger vältaligt doktrinen om den världsliga makten i sitt 1857 års tal som hölls i Rom 
betitlat, Kyrkan och kyrkorna; eller, Påvedömet och den världsliga makten. Men hans brev 
till ärkebiskopen av München den 28 mars 1871, blev världsberömt, av vilket en del lyder 
som följer: 
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”Kyrkofäderna har alla, utan undantag . . . funnit påven vara enbart ofelbar. Om jag 
därför skulle acceptera denna förklaring med dekreten, för vilka alla bibliska grunder 
saknas, skulle jag begå mened. . . . de nya förordningarna är helt enkelt oförenliga 
med författningarna i Europas stater, och särskilt med den i [kung Ludvig II:s] 
Bayern; och att jag, som är bunden av ed till denna författning, som jag på sistone har 
svurit vid mitt tillträde till den statliga rådsförsamlingen, finner det omöjligt att 
acceptera de nya dekreten, och som deras nödvändiga följd bullorna ’Unam Sanctam’ 
och ’Cum ex Apostolatus officio,’ Pius IX:s Syllabus, med så många andra påvliga 
uttalanden och lagar . . . nu skall godkännas som ofelbara beslut även om de står i 
oförsonlig motsättning till landets lagar. . . . För det är inte bara jag som berörs, utan 
tusentals präster [vars ”liberala” efterföljare skulle komma att befinna sig i  
jesuitpåve Pius XII:s koncentrationsläger], hundratusentals lekmän, som tänker som 
jag gör, och finner det omöjligt att acceptera de nya trosartiklarna. . . . 

Den nya vatikanska doktrinen ger påven ett överflöd av makt . . . över hela kyrkan, 
samt över varje enskild lekman, präst och biskop . . . Mot honom kan ingen rätt 
bevaras, ingen personlig eller gemensam frihet . . . Guds och påvens domstol är en 
och densamma. Detta system har sina papistiska ursprung på sin panna, och kommer 
aldrig att kunna tränga in i germanska länder [bortsett från en av två världskrig 
orsakad jesuitisk ”utplåning”]. Som [romersk-katolsk] kristen . . . kan jag inte 
acceptera denna doktrin. . . . dess ändamål är just inrättandet av det världsrike som 
Kristus förkastade; . . . den ständiga strävan att förverkliga denna teori om ett 
världsrike hade kostat Europa floder av blod . . . och försämrat hela länder . . . Jag 
måste ta avstånd från denna dogm . . . För . . . denna doktrin . . . skulle, om den skulle 
styra den katolska delen av den tyska nationen, på en gång så fröt till obotligt förfall i 
det nya rike som just har byggts upp [för vilka obesvarade invändningar von 
Dollinger blev avsatt och bannlyst, medan han fick beklaganden från sin ”liberale” 
kung Ludvig II och valdes till rektor vid universitetet i München].” {7} [Kursivering 
tillagd] 

(Käre sanningssökare, detta är det sanna, ärliga, rättvisa, rena, vackra, goda och 
patriotiska svaret på jesuitism! Vad, i Kristi namn, gör ni protestanter och baptister i 
Storbritannien och USA? Vad tänker ni pastorer, som ni uppenbarligen är okunniga om 
denna historia eller är för fega att stå emot dessa ”Satans söner? Är Roms nöjen med 
professionell idrott och underhållning viktigare än att varna dina dyrbara Kristi får deras 
förestående undergång genom jesuitkontrollerade bödlars förmedling? (Kom ihåg att 
”filmstjärnan” Bing Crosby uppfostrades av jesuiterna, riddare av Malta Bowie Kuhn var 
en före detta medlem av 
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baseballkommissionen; riddare av Columbus och baseballidol Babe Ruth uppfostrades av 
jesuitpräster i St. Josefs skola för pojkar; malteserriddare Lawrence Welk och Danny 
Thomas var kända underhållare; fascistiske riddare av Malta Frank Capra var en av 
Hollywoods framgångsrika filmregissörer; och fascistiske riddare av Malta Joseph P. 
Kennedy var en av Hollywoods filmmoguler! Käre sanningssökare, är det konstigt att 
prästerna i Rom brukar framställas i en sådan fördelaktig dager, som prästen i Klockorna i  
St. Mary’s, eller som prästen i Den gamle och havet, eller som jesuiten som räddar den 
protestantiske engelske sjökaptenen från att brännas levande i Shogun, eller som nunnorna 
som räddar von Trapps från nazisterna i Sound of Music (med romersk-katolska Julie 
Andrews i huvudrollen), eller som de välvilliga nunnorna mot den självsvåldige Sidney 
Poitier (en annan svart, rasblandande, kommunistisk medborgarrättsagitator) The Lilies of  
the Field, eller som prästen som läser ur Skriften på folkets språk (Oh, vilket hyckleri!) 
medan han tröstar romersk-katoliker som fartyget sjunker (på grund av jesuitisk intrig) i 
Titanic, eller som den ångerfulle homosexuelle ex-prästen i JFK, eller som prästen som 
bryter mot kungens lag genom att i hemlighet gifta sig med William Wallace i Braveheart, 
eller som den rättfärdige prästen som dödar den onde biskopen i Robin Hood? Är inte 
Hollywoods ledande aktörer främst romersk-katoliker som porträtterar en pro-påvlig historia 
som skrivits om av jesuitkontrollerade manusförfattare? Är det så konstigt att vita 
protestanter eller bibeltroende porträtteras som hjärtlösa lögnare och kriminella mördare 
som den engelske missionären i Hawaii, eller löjtnant Kendrick i A Few Good Men, eller 
den bibelreciterande sjökaptenen som han bedriver otukt med en av fängslade svarta 
kvinnorna på sitt slavfartyg i Rötter, bara för att nämna några? Uppenbarligen är vi 
kriminella bibeltroende en plåga för världen och bör utrotas, som de ”envisa kättare” vi är!) 
Spelar det någon roll att dina barn eller barnbarn kommer att bli missnöjda slavar åt en 
obarmhärtig, absolutistisk fascistisk amerikansk diktator styrd av jesuiterna på Fordham- 
och Georgetown-universiteten? I Kristi Jesu namn, slå larm, blås i shofaren, höj era röster 
och ropa, 

”Se upp för Loyolas söner! Utvisa dem från vår nation innan de torterar och 
utrotar oss alla i ’fredens’ och den ’nationella säkerhetens’ namn precis som de 
gjorde med protestanterna och judarna i det fascistiska Nazityskland genom sin 
vita romersk-katolske ’storinkvisitors’ förmedling under det blodiga andra 
trettioåriga kriget (1914-1945) under den andre kejsar Ferdinand II, Adolf 
Hitler!!!” ) 

Jesuiterna var tillfälligt borta. Föga visste det tyska folket att det skulle få betala dyrt  
för detta! Jesuiterna skulle orsaka furst Bismarck att försvagas, eftersom han måste ha 
fruktat för sitt liv efter det andra mordförsöket 1874. Han upphävde sin politik som kallades 
”kampen med Rom” och avskaffade de egna Falklagarna som med rätta verkade på 
katolikerna i Preussen. Han ingick sedan en allians med jesuitutbildade påve Leo XIII och 
skapade ”Centerpartiet” 1877 – just det år som den store tsar Alexander II bröt de 
diplomatiska förbindelserna med Rom. Denna allians med påvedömet öppnade dörren för 
den påvliga överhögheten i den tyska politiken. 
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Några år efter Bismarcks död, under den pro-påvlige kejsar Vilhelm II:s 
regeringstid, tog sig jesuiterna lagligen åter in i riket 1917. Med tiden, använde orden 
framgångsrikt sitt ”Centerparti,” lett av dess jesuitpräst i riksdagen, Ludwig Kaas, som 
senare blev påvens finansminister, och riddare av Malta Franz von Papen – personlig 
rådgivare åt Pius XII – för att föra romersk-katolske nazistiske Hitler till makten och 
skapa denna Djävulens homosexuell-ledda hammare, den svarte påvens tredje rike. 
Jesuiterna skulle antända ett annat trettioårigt krig 1914 till 1945. Det protestantiska tyska 
riket skulle krossas och den protestantiske lutherske kejsar Vilhelm II, skulle drivas i 
landsflykt efter andra världskriget. Jesuiterna skulle upphöja det sodomitiska Nazistpartiet 
från sitt gamla katolska fäste Bayern och uppföra det tredje riket på Weimarrepublikens 
ruiner. Jesuiterna skulle föra Hitler till makten och deras formella förbud skulle vedergällas 
genom nedbränningen av det tyska parlamentet kallat ”riksdagshusbranden.” Jesuiternas 
SS skulle förfölja judarna från Spanien till Ryssland, från Italien till Danmark och därmed 
kasta Guds och Satans förbannelser över det manipulerade och vanhedrade tyska folket än 
i dag. Under andra världskriget, skulle Tyskland brandbombas av jesuitkontrollerade 
brittiska och amerikanska flygstyrkor, för att krossa protestantiska grupper och icke-militära 
mål som protestantiska Dresden och staden för den protestantiska unionen av 1871, 
Darmstadt. Hitler skulle användas för att förråda, besegra, och krossa den tyska armén i 
Ryssland, under ledning av protestantiska preussiska generaler, precis som Napoleon! Och 
från en bunker i Berlin skulle varje beslut führern fattade ytterligare krossa det lutherska 
östtyska folket, som översvämningen av de underjordiska avloppen där tusentals tog sin 
tillflykt från de allierades bombningar. 

Efter kriget, skulle jesuiterna ta ytterligare hämnd. Tyskland, på samma sätt som 
gjordes mot protestantiska Virginia under kriget mellan staterna, skulle delas – i öst till 
största delen protestanter och i väst till största delen romersk-katoliker. De överlevande 
protestanterna i öst, gängvåldtagna och plundrade av den brutala, ateistiska, sovjetiska Röda 
armén, skulle placeras under den jesuitutbildade storinkvisitorn, Josef Stalin, och skeppas 
iväg till den svarte påvens sibiriska koncentrationsläger. Katolska Västtyskland, ockuperat 
av de mer välvilliga amerikanerna, skulle ställas under det militära skyddet och ekonomiska 
stödet av Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) ledd av jesuiternas 
Utrikespolitiska råd som kontrollerar det amerikanska riket. Men protestantiska 
Östtyskland, under förtryck av jesuiternas ryska rike (kallat ”Sovjetunionen”), skulle hållas 
utfattigt och outvecklat fram till slutet av det kalla kriget med Berlinmurens fall. Allt detta 
gjordes med hjälp av de mordiska amerikanska 33:e gradens frimurarna, presidenterna 
Roosevelt och ”Dirty” Harry Truman. De var båda medlemmar av jesuiternas 
Utrikespolitiska råd kontrollerat av ärkebiskop Spellman och hans malteserriddare, Joseph 
P. Kennedy, J. Peter Grace, d.y., Myron C. Taylor och Henry R. Luce. Ursprunget till all 
denna tragedi var utvisningen av jesuiterna från tyska riket genom ett enat tyskt folk, 
protestanter såväl som katoliker. 
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Med segern över Napoleon III och slutet på det franska riket under ledning av 
jesuiterna, föddes Frankrikes tredje republik 1877. Med ställföreträdare Léon Gambetta – 
en frimurare som rättfärdigt varnade för att allmän rösträtt (efter att ha givits till alla 
”fjortonde ändringens förenta staters medborgare” 1870 via den femtonde ändringen) 
skulle få varje nation att hamna ”under prästernas ok” – utvisade den jesuiterna från 
Frankrike. Vi läser: 

”Under våren 1880 . . . togs ett dekret fram av ministeriet som, först och främst 
upplöste Jesu sällskap inom Frankrikes gränser, och stängde inom tre månader från 
dagen för förordningen, alla jesuitiska anläggningar i republiken. Gambettas 
försäkran, ”vår fiende är klerikalismen,” godtogs av republikanerna som en truism 
som de måste betrakta och agera utifrån inom ramen för den gemensamma rätten om 
självförsvar.” {8} 

Jesuiterna skulle få sin hämnd på samma sätt som med Coligny, Henrik IV, Ludvig 
XVI, Ludvig Filip, Eugene Sue och nu på den störste vältalaren och mest orädde ledaren i 
det moderna Frankrike. Två år senare, den sista dagen av 1882, blev premiärminister Léon 
Gambetta skjuten. Jesuiterna gav styrka åt hans älskarinna-lönnmördares hand som 
Gambetta, under sina sista timmar, led fruktansvärt av blodförgiftning. I enlighet med de 
jesuitskrivna Sions vises protokoll, dödar orden sina egna frimurare om det är nödvändigt 
som den gjorde med både Napoleon Bonaparte I och Léon Gambetta. I protokoll nr. 15 
läser vi: 

”9. Döden är det oundvikliga slutet för alla. Det är bättre att föra det slutet 
närmare till dem som hindrar våra affärer än än till oss själva, till grundarna av den 
här affären. Vi avrättar murare  på så vis att ingen så när som på broderskapet 
någonsin kan misstänka det, inte ens själva offren för vår dödsdom, alla dör när det 
behövs som av en normal form av sjukdom [som miljontals förgås via ordens 
medicinska inkvisition] . . .” {9} 

(Käre sanningssökare, som vi har bevisat, har jesuiterna återupplivat och kontrollerar 
frimureriets hemliga sällskap, vars religiösa och politiska dagordning är i enlighet med 
tridentinska mötet. Det är deras största verktyg, som tycks vara anti-påvligt! Men om 
enskilda murare stör planerna för Loyolas söner ignoreras, tystas eller mördas de. En 
amerikansk frimurare var president Garfield som hade blivit mördad ett år före vår orädde 
franske frimurare, Léon Gambetta.) 

Föga visste fransmännen att de också skulle få betala dyrt för sin utvisning av 
jesuiterna, som de aldrig har blivit upplysta när det gäller upphovsmännen till franska 
revolutionen och napoleonkrigen. Ättlingarna till de modiga Blaise Pascal, amiral Coligny, 
Henrik IV, general Lafayette, ”borgarkungen” Ludvig Filip, Eugene Sue, Jules Michelet, 
Edgar Quinet, Alexandre Dumas, Victor Hugo och Léon Gambetta – alla anti-jesuitiska – 
skulle bli vanhedrade med den anti-semitiska/judiska ”Dreyfusaffären,” som 
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kapten Alfred Dreyfus, den oskyldige judiske franske officer vars generalstabschef i första 
världskriget hade en jesuitisk biktfader, skulle bli orättvist dömd för ”förräderi” (precis som 
Rosenbergs i Amerika) och tillbringa flera år i kvalfull fångenskap på Djävulsön. 
Dessutom, skulle  kärnan av Frankrikes män falla på slagfältet och skulle gasas ihjäl eller 
begravas levande i skyttegravarna under första världskriget – i början av jesuiternas andra 
trettioåriga krig. Men allt gick inte väl för orden i Frankrike. Judarnas konung, på den 
högra sidan av sin fader i himlen, lyfte sin osynliga, av spikar märkta hand mot 
svartrockarna (och deras Edouard Drumont) som skapade massivt franskt anti-judiskt 
raseri. Vi läser: 

”1901 inleddes ett parlamentariskt korståg mot jesuiterna . . . som hade etablerat sig i 
Frankrike och blivit fientligt inställda till republiken. Föreningsförslaget . . . var 
ingen halvhjärtad åtgärd . . . Det rådde ingen tvekan om att det riktade sig mot ordnar 
som tagit sig in i den kommersiella sfären och vältrade sig i pengar. Några av 
ordnarna gjorde stora affärer som . . . skapare av patentmediciner . . . Den nya lagen 
tillämpades strängt, till stor del på grund av de negativa avslöjandena om vilken roll 
[jesuiterna] spelade i Dreyfusfallet [vilket ledde till anstiftan av ordens anti-
torahiska, arbetarsionistiska rörelse ledd av dess frimureriske jude, Theodor Herzl,  
som efter en audiens hos påve Pius X 1904, lovade skydda romersk-katolska 
”naturreservat” i ”Palestina” genom sina sionister som senare, under ledning av 
Chaim Weizmann och med hemlig välsignelse av påve Pius XII, etablerade sin 
anti-torahiska, arbetarsionistiska regering i Israel]. Naturligtvis förekom den vanliga 
opinionsstormen om religiös förföljelse. På den gavs det bästa svaret i Times på 
följande sätt. . . . ’De [jesuiterna] är en politisk organisation som arbetar för att 
utvidga inflytande av kyrkan i Rom över den franska armén och den franska 
lagstiftande församlingen . . . [Den] franska regeringen . . . har helt enkelt att göra 
med politiska agenter som syftar till omstörtande verksamhet i samhället, med de 
mest skandalösa och omoraliska metoder, och använder sin kyrkliga ställning enbart 
som en täckmantel för att dölja sin verkliga karaktär, och ett sätt att förgifta dolken de 
syftar till att köra in i sidan på statsapparaten.’ ” {10} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, jesuiterna körde in dolken 1914 när de började världskriget, vred om 
den 1940 med Hitlers framgångsrika invasion, och fick formellt återinträde av Pétains 
”Vichyregering” 1942, bemannad av nazister som Klaus Barbie, en SS-kapten i den svarte 
påvens högstående SD och med tillnamnet ”Slaktaren från Lyon”.) 

På denna punkt måste vi ställa en mycket svår fråga, en fråga som vilar på realiteten 
att Frankrike är total oförmöget att framgångsrikt stå emot påvens religiösa och därför 
världsliga/politiska MAKT. För hans milis återvände ständigt for att plåga nationen med 
fruktansvärda revolutioner, krig och mord, efter det att hennes mest älskade kungar hade 
utvisats orden i skam. Hennes mest respekterade ärkebiskopar blev 
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mördade i fullt dagsljus, som tre på varandra följande anti-jesuitiska, pro-galliska 
ärkebiskopar i Paris blev – monsignore Sibour, monsignore Affre och monsignore 
Darboy. Hennes folk reducerades till armod via kontinuerliga agitationer, som många 
socialistiska revolutionärer tjänade som ordens omedvetna verktyg. Vårt svar ligger i det 
nationella avvisandet av Guds ord som framgår av massmordet på dem som både levde och 
predikade de bibliska lärorna om den suveräna nåden – de kalvinska hugenotterna! Därmed 
har nationen aldrig övergivit den andliga påvens makt. Genom att handla på så sätt, skulle  
aldrig Frankrike, i motsats till protestantiska England, skaffa bort påvens världsliga makt, 
ett motstånd som åligger varje patriot om hans nation skall kunna uppleva frihetens och den 
sanna nationella suveränitetens välsignelser. Vi läser ur en 1800-talsuppsats med titeln, ”A 
Glimpse of the Great Secret Society Up to 1868:” 

”Många ädla ansträngningar har gjorts av det franska folket att skaka av sig 
jesuitismens grepp, som håller dem så ihärdigt. Även nu bär de ängsligt på denna 
mardröm. Naturligtvis uppstår frågan, Varför har de aldrig lyckats bli av med vad de 
har upplevt som så irriterande och så katastrofalt? Varför har alla ansträngningar varit 
förgäves? Varför har de delvisa framgångarna mot deras ondskefulla hemliga fiende 
alltid förvandlats till nederlag? Svaret är, att de aldrig nationellt har angripit sin 
fiende genom det enda sätt som kan bli dödligt för hans makt. De har aldrig frigjort 
sig från påvestolen i Rom; har aldrig på sitt eget språk haft en biblisk liturgi för sina 
kyrkor. De syftar enbart till att lindra våldsamma symptom på sjukdomen, av vilken 
de är smittade; och om de hade varit framgångsrika i detta, skulle symptomen ha 
försvunnit. Den påvliga överhögheten är jesuitismens styrka, eftersom Frankrike 
alltid har erkänt den ena, har hon varit, och är, byte för den andra. . . . Det fanns hopp 
om att undkomma den hemliga fienden, medan   Henrik IV   i visst mått förblev   
protestant. . . . I detta avseende, hade Frankrike fortfarande en stor del av framgången 
i sin kamp mot jesuitismen. Akterna från denna och liknande nationella kamper, visar 
huvudprinciper, vilka, allt eftersom de upprätthålls starkt eller svagt, bestämmer 
kursen och framgångarna för nationer. Den kritiska perioden har ofta nåtts och 
passerats, innan män blir uppmärksamma på vikten av epoken [den kritiska perioden 
i Amerika har varit Kennedymordet 1963]. 

En vändpunkt i den engelska historien inträffade vid ungefär samma tid som den 
franska: men, i England, segrade rättsprinciperna, medan det i Frankrike förekom 
tvekan och återfall i fel. Henrik IV av Frankrike hade de många förnäma och ädla 
egenskaper som M. de la Chalotais rättvist tillskriver honom. Som protestant var 
han en stor nationell ledare, och stred med framgång mot despotismens ultramontana 
anda, och mot jesuiternas anarkistiska angrepp. Ändå, präglades denne store regents 
liv av moralisk slapphet . . . 
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Men denna moraliska slapphet undergräver den verkliga storheten, ogiltigförklarar 
mannens gedigna makt, korrumperar dem omkring honom, och försvagar nationens 
respekt för dess regenter. Henrik IV, stor och älskad som han var, tvekade inför att på 
nytt ta upp kampen, där hans tidiga framgångar hade gjort honom mer uppskattad av 
den nation som han regerade över, han, till synes i alla händelser, bytte religion, och 
försonades med Rom . Detta tillmötesgående räddade honom inte; han dog genom en 
jesuitisk lönnmördares förmedling, så snart som hans planer åter störde sällskapets 
arrangemang [som JFK gjorde]. . . . 

Om man jämför beteendet hos Henrik IV av Frankrike med det hos hans samtida, 
Elisabet, måste man medge, att svårigheterna för Henrik IV i vissa avseenden var 
större än dom för drottningen av England, för religionen och kyrkan i Frankrike, även 
om de var   galliska  ,  [förnekade påvens absoluta världsliga/politiska makt över 
regeringarna i alla länder], och därför nationella till sin organisation, som M. de la 
Chalotais beskriver dem, var de bara augustinska   till sin anda och doktrin   
(jansenister, som de kallades på den tiden), inte   protestantiska   i den mening som 
avses i den reformerta religionen och engelska kyrkan. De erkände alltid påvens 
andliga överhöghet. Varken den religion som majoriteten av det franska folket 
omfattade, inte heller deras kyrka, hade någonsin haft den grundläggande delen av 
den nationella självständigheten som enbart ett oavbrutet beroende av Gud och hans 
uppenbarade vilja, som skrivits [i Bibeln], kan fastställa. . . . 

Det franska folkets nationella karaktär, målsättningar, smakriktningar, kan vara, och 
är, olika de engelska. Men när vi minns det moderna Frankrikes krampaktiga historia 
– när vi ser henne nu [under ordens fältherre, Napoleon III:s diktatur], utan att 
motstå en viss grad av kommersiell verksamhet [som i Amerika i dag men mycket  
utarmat tack vare den ekonomiska politiken i Washington som bestäms av ordens 
Utrikespolitiska råd], gjorde villiga verktyg av ambitiösa och beräknande män 
[Georgetown- och Fordham-universitetens jesuiter], nedtyngda av kraftig beskattning 
[som i Amerika i dag via påvens IRS] med en minskande befolkning [som USA:s vita 
befolkning är], och hennes kyrka styrd av en ultramontan och därför anti-nationell 
hierarki [som påvens amerikanska hierarki i hemlighet är helt ultramontan och 
därmed anti-nationell] – . . . [det är jesuiterna som är] de hemliga fienderna, som 
gjort så upprepade vrak av det franska folket.” {11} [Kursivering tillagd] 

1882, samma år Gambetta mördades, bildades ”trippelalliansen” i Europa. 
Nationerna som utgjorde alliansen skulle kallas ”centralmakterna.” Och vilka var cheferna 
för de tre nationer som utgjorde trippelalliansen? De lutherska ”kättarna och liberalerna” 
med kontroll över Tysklands ”andra rike” var kejsar Vilhelm I och hans ”Järnkansler,” 
Otto von Bismarck, vilka 
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hade utvisat ordern från riket 1872. Den ”liberale” med kontroll över Österrike-Ungern var 
kejsar Frans Josef – den Habsburg som hade återkallat Österrikes konkordat med påven 
1874 och vars kansler var en protestant, baron Beust! (Jesuiternas Heliga allians var nu 
under” kättersk” eller ”liberal” kontroll till skräck för jesuitgeneralen!) Sonen till den 
bannlyste och ”liberale” kung Viktor Emanuel II, som med all rätt tagit den världsliga 
makten över Italien från påven, var Umberto I, kung av Italien. Alla tre regeringar – en 
luthersk och två romersk-katolska – var anti-påvliga och hatade jesuiterna! Jag upprepar 
käre sanningssökare, ”trippelalliansen,” den skenbara skurken i det stora kriget, var anti-
jesuitisk 1882! Åh, om bara det tyska riket inte hade fördärvats av Roms Centerparti! Åh, 
om bara den ryska regeringen, som hade utvisat jesuiterna 1820 och avbrutit sitt konkordat 
med påven 1877, hade tagit parti för trippelallian! Åh, om bara den franska regeringen, som 
hade utvisat jesuiterna 1880, hade tagit parti för trippelalliansen! Åh, om bara regeringen i 
det protestantiska brittiska riket, som hade rättsligt förbjudit en romersk-katolik att sitta på 
dess tron 1689 och juridiskt utvisat orden 1829, hade tagit parti för trippelalliansen! Åh, om 
bara den serbiska regeringen, vars ortodoxa folk alltid är fiender till påven och hans jesuiter, 
aldrig hade ingått ett konkordat med den påvlige caesaren den 24 juni 1914, utan hade tagit 
parti för trippelalliansen! Åh, om bara protestanterna och baptisterna i det amerikanska riket 
tagit parti för trippelalliansen! Det skulle inte ha funnits någon ”trippelentente” som 
finansierats av jesuiternas J. P. Morgan 1910 och således inget första världskrig! 
Fyrahundraårsfirandet av den protestantiska reformationen skulle ha genomförts som 
planerat. Vi läser och gråter

”Frön av hat mellan Tyskland och England har planterats i de två ärorika 
protestantiska länderna av jesuiterna så att de skulle kunna utvecklas i tid för att 
blockera firandet av den protestantiska reformationen på dess fyrahundraårsdag – en 
händelse som var planerad att överträffa allt av detta slag som världen någonsin hade 
skådat, ett firande som skulle skjuta fram protestantismen femtio år. Jesuiterna, som 
förutsåg detta, iscensatte världskriget som helt växlade in den på ett sidospår.” {12} 

Folken och regeringarna i Europa hade revolterat mot påvens världsliga makt och 
Jesu sällskap. Världskriget skulle tjäna till att krossa en hel generation av anti-jesuitisk, 
europeisk mandom. Redan 1939, skulle Tyskland (dominerat av katolska Bayerns 
Nazistparti), katolska Österrike, katolska Italien och katolska Spanien vara så fördärvade av 
Rom att alla skulle ha ett konkordat med den påvlige caesaren. Och i slutet av det andra 
trettioåriga kriget 1945, skulle ”kättarna och liberalerna” i Europa, i synnerhet de 
protestantiska folken i Preussen, Tjeckoslovakien, Holland, Danmark, Finland, Norge och 
England, våldtas, plundras och mördas, medan påven och hans jesuitgeneral som satt på 
toppen av en ruin av vad som hade varit välmående ”kätterska och liberala” civilisationer, 
och på ett berg av stulet judiskt och protestantiskt guld, skulle vara de obestridda 
herrarna över alla! 
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Frimurare Viktor Emanuel II (1820-1878), 1860-talet # 198 
Förste kung av Italien, 1861-1878 

1870 förklarades Roms påvlige caesar vara ”ofelbar” vid det första vatikankonciliet, 
som stod under den svarte påvens totala kontroll. Samma år, efter nästan femtio års 
kamp, fick ett enat Italien sin nationella suveränitet och en plats bland jordens 
nationer. Viktor Emanuel II blev kung, efter att rättrådigt ha tagit den världsliga 
makten från påven i caesarens palats, Vatikanen. Emanuel, som underordnade sig Pius 
IX:s andliga makt, förklarade att han skulle utöva Italiens politiska eller snarare 
”världsliga makt” över det italienska folket. Denna förlust gjorde påven rasande; han 
förklarade sig vara fånge, bannlyste ondskefullt kungen och förbannade alla delar av 
hans kropp. Den påvlige caesaren skulle berövas sin världsliga makt under nästan 
sextio år då, 1929, jesuiterna skulle upphöja sina ”ödesman” och ”islams beskyddare” 
(varmed de hjälpe Saudiarabiens kung Ibn Saud), fascistiske Benito Mussolini. Il Duce 
skulle formellt återställa påvens rätt att vara ”Kristi ofelbare ställföreträdare, 
världens högste härskare på jorden, och nationers och kungars fader” så som anges på 
latin på hans påvliga tredubbla krona, för att skapa den suveräna Vatikanstaten med 
ett fördrag benämnt ett ”konkordat.” Under tiden skulle Viktor Emanuel II dö av 
”feber,” ännu ett offer för ordens ”giftbägare.” 
The Life and Times of Cavour, William Roscoe Thayer, (New York: Houghton Mifflin Co., 1911) vol. I, s. 467. 
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Jesuiterna utvisade från Rom under 21 år, 1872-1893 # 199 
Sedan sällskapet förbjudits ”för evigt” av Clemens XIV 1773, fungerade det under 
andra namn såsom ”Fäder i tron,” ”Illuminaterna,” och franska ”Sions gemenskap,” 
från vilket det judehatande Sions vises protokoll härhör. Orden återupplivades 1814, 
utvisades igen från Rom av påve Pius IX 1848, men släpptes in på nytt följande år 
efter att Rossi, påvens premiärminister, knivhuggits till döds och Pius IX förklädd 
tvingats fly till Gaeta. När kung Viktor Emanuel II rätteligen övertog påvens 
politiska/världsliga makt 1870, blev orden hans ondskefulla fiende, och kallade honom 
”en inkräktare och kyrkans mördare.” Men 1872 utvisades den svarte påven och hans 
mordmän från Rom under tjugo års tid. Orden tilläts, efter att ha förgiftat kungen 
1878 och försökt mörda hans son – kung Umberto I – samma år, att återvända 1893. 
1900 fick kungen tre ”blykulor” av en av kompaniets romersk-katolske anarkistiske 
mördare, Gaetano Bresci, som sällskapet aldrig underlåter att straffa sina fiender. 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XVI, s. 678. 
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Umberto IV av Savojen, 1844-1900 # 200 
Umberto I, andre kung av Italien, 1878-1900 

När jesuiterna mördade hans far, kung Viktor Emanuel II, uppsteg Umberto I på 
tronen 1878. Efter sin kröning förde Umberto en politik som på alla punkter var 
negativ för Loyolas söners strävan. Den framtida kungen, som hade kämpat vid sidan 
av de protestantiska preussarna mot ordens Österrikare i 1866 års krig, utmärkte sig 
som en modig man och erhöll tapperhetsmedaljen i guld. Kungen, känd som ”Umberto 
den gode,” var älskad av sitt folk: han var generös mot de utblottade under en 
översvämmning 1882; riskerade sitt liv för att rädda sina landsmän under en 
jordbävning 1883 och piggade upp folket genom att visa sin dristighet under en 
koleraepidemi 1884. Men Umberto var ”dödsmärkt” när han gick med i den anti-
påvliga trippelalliansen och djärvt försäkrade att Rom var hans kungarikes bestående 
egendom, trots jesuitutbildade påve Leo XIII:s påståenden. Därför uppmanade orden 
sina fanatiska italienska romersk-katolska mördare, anarkisterna, att döda vår hjälte. 
Sedan Acciaritos försök slog fel 1897, lyckades Gaetano Bresci med ”blykulan” 1900, 
två år efter ordens anarkistiska mord på ”Sissi,” kejsarinnan av Österrike. Umbertos 
son, frimurare Viktor Emanuel III, blev kung och förde ordens Benito Mussolini till 
makten, varpå Il Duce återställde påvens onda världsliga makt 1929. 1947, efter att 
den svarte påven hade straffat det italienska folket med sitt andra trettioåriga krig för 
deras förbannade ”liberalism,” bannlyste orden, via ”exillagen,” alla manliga ättlingar 
till Savoydynastin från Italien – fram till denna dag! DET är en jesuitisk vendetta med 
besked! 
http://en.wikipedia.org/wiki/Humbert_I_of_Italy
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Frimurare Léon Michael Gambetta, 1838-1882 # 201 
Talare, statsman, vice- och premiärminister 

Frankrikes tredje republik, 1877-1882 
På det fransk-preussiska krigets ruiner föddes Frankrikes tredje republik. Jesuiternas 
Paul de Cassagnac var dess mest otyglade fiende och vår hjälte, Léon Gambetta, var 
dess störste försvarare. Han var en främling att frukta, Frankrikes populäre idol och 
statsminister, och verkligen en fördömd och förbannad ”liberal” enligt den påvlige 
caesarens tridentinska möte. Som fransmännens störste talman, hatade han jesuiternas 
Heliga allians i dess av Napoleon III:s upprätthållna undertryckande av 
samvetsfriheten. Därför decentraliserade han makten i Paris och spred nationell 
vänskap under en anda av tolerans och välvilja. Under det att han djärvt förklarade 
jesuiterna för att vara Frankrikes fiender, framlade han 1880 avskaffandelagen som 
upphävde Jesu sällskap, godkänd av hans kollegor republikanerna inom ramen för 
den gemensamma lagstiftningen om självförsvar. Två år senare, den 27 november 
1882, på höjden av sin makt och på väg att bli den franska republikens näste 
president, fick han ”blykulan” från sidan av sin mördare-älskarinna ”av misstag.” 
Återigen utvisades orden helt 1901. Men typiskt nog, släpptes Loyolas söner in på nytt 
av Henri Pétains pro-nazistiska Vichyregering 1942, under den svarte påvens andra 
trettioåriga krig. 
Gambetta’s Final Years: ‘The Era of Difficulties’, 1877 – 1882, J. P. T. Bury, (NY: Longman Group, 1982). 
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Jesuiterna utvisas från Frankrike, 1880 # 202 
På denna härliga dag, den 29 mars 1880, utvisade premiärminister Léon Gambetta 
kompaniet från det av hennes anti-klerikala tredje republik regerade Frankrike. Men 
Frankrike skulle få betala dyrt för sitt mod, Gambetta skulle mördas, och republiken 
skulle krossas med den svarte påvens invasion av hans nazister och SS/SD 1940. Två år 
senare, skulle jesuitiske världslige coadjutor Henri Pétain på nytt släppa in sällskapet 
som övervakade de franska nazister som styrde Vichyregeringen. 
http://eapi.admu.edu.ph/jesuitica/adversaries/index.html
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Kejsar Vilhelm I av Hohenzollern, 1797-1888 # 203 
Sjunde kung av Preussen, 1861-1888 

Förste tyske kejsare av det protestantiska andra riket, 1871-1888 
Lutherske Vilhelm I av den hatade protestantiska Hohenzollerndynastin användes av 
den uppståndne, Guds son för att vara en av de största fiender som orden mött under 
de senaste 200 åren. Hans militära karriär började vid 17 års ålder med den 
preussiska och engelska segern över Napoleon vid Waterloo (1815). Under inrådan av 
sin lysande och djärve lutherske rådgivare, furst Otto von Bismarck, besegrade 
Vilhelm romersk-katolska Österrike och Bayern under 1866 års sjuveckorskrig. 
Överlämnandet av de främsta jesuitfästena Wien och München till Preussens 
lutherska Berlin gjorde Jesu sällskap rasande varför det senare började 1870-1871 års 
fransk-preussiska krig. När den av jesuiterna rådgivne Napoleon III kapitulerade vid 
Sedan, utropades Vilhelm till tysk kejsare i Versailles och därmed börjar det 
protestantiska andra riket (1871-1919). Efter att både tyska gamla katoliker och 
lutheraner krävde Loyolas söners utvisning efter det första vatikankonciliet (1870), 
antogs 1872 jesuitlagen som förbjöd orden att vistas i riket – precis samma år som 
kung Viktor Emanuel II utvisade sällskapet från Rom. 1878 försökte den svarte påven, 
som bidade sin tid, två gånger att mörda kejsaren med hjälp av sina 
socialistiska/kommunistiska agitatorer: den förste var den 11 maj genom Max Hodel 
och den andre den 2 Juni genom Karl E. Nobling som allvarligt sårade den 
”kätterske” Vilhelm. Kejsaren överlevde till skillnad från sin nevö, den ”liberale 
tyrannen” tsar Alexander II – mördad 1881 av jesuitledda nihilister. 
www.deutsche-schutzgebiete.de/kaiser_wilhelm_I.htm
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Tyskland mot jesuitutbildning, 1872 # 204 
Bismarck förutsåg ett kommande konkordat mellan Rom och Tyskland. Orden, som 
utvisades 1872 och släpptes in på nytt 1917, förverkligade sitt nazistiska konkordat 
1933. 

Vatikansk karikatyr beskyller judar för utvisning av jesuiter, Tyskland, 1872 # 205 
Orden, med frimureriske Karl Marx till höger, beskyllde både kommunistiska och 
kartell-kapitalistiska judar för dess förbud i Tyskland. Denna lögn skulle underblåsa 
ordens Dreyfusaffär och därmed grundandet av påvens frimureriska arbetarsionism. 
http://eapi.admu.edu.ph/jesuitca/adversaries/index.html
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Kung Ludvig II av Bayern, 1872 # 206 

Ludwig II Otto Friedrich Wilhelm von Wittelsbach, 1845-1886 # 207 
Fördömd ”liberal” romersk-katolsk kung av Bayern, 1864-1886 

Byggare av Bayerns tre mest kända och praktfulla slott 
Mördad av jesuitorden med ”blykulan” 

www.worldroots.com/brigitte/royal/gifts/ludwig2bbav.ipg
www.worldroots.com/brigitte/royal/gifts/ludwig2bav1.ipg
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Ludwig II Otto Friedrich Wilhelm von Wittelsbach, 1845-1886 
”Liberal” romersk-katolsk kung av Bayern, 1864-1886 

Ludvig II föddes i den mäktigaste romersk-katolska dynastin i hela Tyskland. Under 
århundraden hade de ökända Wittelsbachmonarkerna av Bayern hanterat 
påvedömets ”världsliga makts svärd” under ledning av jesuitpräster i enlighet med 
Bonifatius VIII:s mest hädiska bulla, Unam Sanctam. Den svarte påven hade använt 
Wittelsbachs hertig Maximilian I (1597-1651) för att leda den Katolska ligan mot den 
protestantiska unionen i ett försök att krossa HERRENS reformation i Tyskland under 
trettioåriga krigets folkmord. Bayern var kärnan i ordens motreformation; därför var 
ett fortsatt bevarande av en ultramontan, jesuitkontrollerad Wittelsbachätt av 
avgörande betydelse för orden. Ludvig uppsteg på tronen 1864 vid bara arton års 
ålder efter att hans far, kung Maximilian II, hade dött ”plötsligt och oväntat” efter en 
kort tids sjukdom i medelåldern femtiotvå – ännu ett offer för ”giftbägaren.” Ludvigs 
farfar, kung Ludvig I, hade utvisat orden den 17 februari 1848, för vilket han var 
tvungen att abdikera en månad senare. Fastän Ludvig var stormästare för riddarna av 
S:t Georgsorden, resulterade hans allians 1866 med katolska Österrike mot 
protestantiska Preussen i ett förkrossande nederlag. Därför motsatte han sig ordens 
tredje försök att förinta protestantiska Preussen 1870, då kompaniet hade planerat att 
använda en ny Katolsk liga bestående av Frankrike, Bayern och Österrike. Ludvig 
bistod Bismarck i segern över ordens så högt älskade Napoleon III, och han samtyckte 
till Bayerns 1871 års inträde i protestantiska Preussens andra rike. Som han stödde 
Tysklands mest lärde romersk-katolske präst – Johann Joseph Ignaz von Dollinger – 
efter att denne hade blivit avsatt och bannlyst för att ha vägrat acceptera den nya 
jesuitdogmen om påvlig ofelbarhet, förklarades den romersk-katolske kung Ludvig II 
klart för att vara en ”förbannad liberal.” Kungen hade, som president John F. 
Kennedy, försökt att motarbeta sin familjs jesuitiska herrars planer, genom att avvisa 
påve Pius IX:s fascistiska, pro-tridentinska mötes Syllabus över irrläror (1864). 1885 
försökte Ludvigs farbror, prinsregent Luitpold (1886-1912), att få kungen förklarad 
sinnessjuk och därmed möjliggöra sin lagliga bestigning av tronen. Den isolerade 
monarken, som insåg sin svåra situation, försökte upplösa sitt av jesuitiske världslige 
coadjutor premiärminister Lutz ledda kansli. Men följande år hölls Ludvig fängslad i 
sitt slott Neuschwanstein. Sedan han informerats om sitt kommande öde, sökte Ludvig 
hjälp hos sin favoritkusin, ”Sissi,” kejsarinnan av Österrike. Under det att han 
eskorterades av sin personliga läkare, doktor Gudden, försökte Ludvig fly men blev 
skjuten i ryggen med två ”blykulor” enligt en bekännelse som coronern från München, 
doktor Magg, gjorde på dödsbädden till dotter. Doktor Gudden hittades död med ett 
massivt sår i pannan. Kungen begravdes sedan i kompaniets S:t Mikaelskyrka i 
München, Bayern. Den svarte påvens mörkläggning följde därpå, och 117 år senare 
borrades ett hål i kistan av en lokal grupp av bayerska forskare. Till deras förvåning 
var kroppen borta! 
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Kejsarinnan Elisabeth ”Sissi” av Österrike, 1867 # 208 

Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, 1837-1898 # 209 
Kejsarinna av Österrike, 1854-1898, drottning av Ungern, 1867-1898 

Europas vackraste monark och främsta kvinnliga konstberiderska
Fördömd ”liberal” anti-jesuitisk romersk-katolik 

Mördad av jesuitorden med ”dolkstålet” 
www.geocities.com/Athens/Agean/7023/sisi.html
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Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, 1837-1898 
Kejsarinna av Österrike, 1854-1898, drottning av Ungern, 1867-1898 

I dess anspänning av varje nerv och brott mot varje gudomliga lag för att återställa 
den avskyvärda mörka tiden, skulle det motreformatoriska Jesu kompani inte avhålla 
sig från någon intrig eller användning av något redskap, hur avskyvärt det än kunde 
vara, för att uppnå sina sataniska ändamål; för ”ändamålen helgar alltid medlen.” För 
att återställa den ”välsignade despotismen” som den utövades när den blodtörstige och 
demonbesatte Innocentius III (1198-1216) styrde hela Europa under de första åren av 
det dystra tolvhundratalet – som av det stora hemliga sällskapet gavs tillnamnet ”det 
största av århundraden” – var det absolut nödvändigt att kompaniet kopplade ett 
dödsgrepp med kungamördande kontroll över båda de regerande Wittelsbach- och 
Habsburgdynastierna. Som bestraffning av påvedömet för att ha förbjudit och 
upphävt orden 1773, använde jesuiterna Napoleon Bonaparte, deras store, 
stororientens, frimureriske hämnare, för att upplösa påvens heliga romerska rike 
1806. Vid den tidpunkten, blev den helige romerske kejsaren Frans II sänd till 
Austerlitz och därigenom degraderad till titeln Frans I kejsare av Österrike (1806-
1835), bara för att senare bli den svarte påvens främste arkitekt för den tyranniska och 
absolutistiska Heliga alliansen (1814-1815). Vid hans död 1835, intog hans ”liberala” 
son Ferdinand tronen. Den 16 april 1848 utvisade han jesuiterna från Wien och den 8 
maj från hela riket. Ordens samhällsomstörtare tvingade kejsaren att fly till Wien och 
i december var han tvungen att abdikera till förmån för sin nevö, Frans Josef. Orden 
hade alltså drivit båda de Österrikiska och bayerska kungarna från deras troner 1848, 
sedan monarkerna vårdslöst utmanat Satans svarte påves MAKT! Ludvig II:s favorit 
var kusinen ”Sissi,” som gift sig vid sexton års ålder med den tjugofyra år gamle 
kejsaren Frans Josef av Österrike (1848-1916). Sissi, som ansågs vara Europas 
vackraste kunglighet under 1860-talet, och den främsta och mest kända kvinnliga 
konstberiderskan i världen under 1870-talet, drev igenom den ungerska 
kompromissen 1867, som återskapade den ”liberala” ungerska författningen. Detta 
resulterade i rikets delning i dubbelmonarkin ”Österrike-Ungern” – till jesuitordens 
yttersta ogillande! Väl medveten om ordens makt över Wittelsbachs tidigare furstar, 
visste Sissi att hennes favoritkusin, kung Ludvig II, i hemlighet hade mördats och 
begravts i ordens S:t Mikaelskyrka i München. Sedan hon krävt en republik under det 
att hon föraktfullt förklart den habsburgska monarkin vara ”krossad,” med avsky sett 
det växande anti-judiska raseriet uppstå i Österrike, och ätit middag med baronessan 
Rothschild dagen innan den dödliga attacken, mördades Elisabeth den ”liberala” 
skickligt i Genève med en fingradig, trekantig fil – fick ”dolkstålet” genom hjärtat – av 
en av den svarte påvens italienska romersk-katolska edsvurna anarkister, Luigi 
Lucheni. Medan hela Europa sörjde, gravsattes kejsarinnan av Österrike och Ungerns 
högt älskade drottning i Wiens kapucinerkyrka, ännu ett offer för kompaniets jesuited. 
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S:t Mikaels jesuitkyrka och -kollegium, München, Bayern, 1696 # 210 
Med slutförandet av kyrkan (1585-1597) och senare kollegiet (1644), blev denna 
religio-militära fästning den största jesuitkyrkan norr om Alperna och centrum för den 
svarte påvens sataniska motreformation. Den skulle tjäna som ordens operationsbas i 
dess användande av hertig Maximilian I av Wittelsbachätten för att sätta igång det 
mordiska trettioåriga kriget (1618-1648) utkämpat mot Herrens älskade lutherska 
tyskar i enlighet med jesuiteden och det onda tridentinska mötet, som förklarade, 
”förbannade vare alla kättare.” Med ordens formella förbud och upphävande av 
Clemens XIV 1773, sökte jesuitgeneralen kungligt beskydd för ordens många 
fastighetsegendomar i hela Europa. Samtidigt som kompaniet genomförde den franska 
revolutionen och därpå napoleonkrigen, blev därför S:t Mikaelskyrkan Wittelsbachs 
hovs kyrka! Så listigt bekvämt! Efter att jesuiterna mördat kung Ludvig II med 
”blykulan,” var det här han låg på lit de parade och sedan lades i en av dess kryptor 
1886. Vid den tidpunkten planerade Jesu kompani att sätta igång sitt andra trettioåriga 
krig (1914-1945), återigen med hjälp av europeiska kungligheter och påvens romerska 
hierarki. I Bayern skulle huvudaktörerna vara ”ex-prästen” Adolf Josef Lanz (”fader 
Jörg” Lanz von Liebenfels), Rudolf von Sebottendorff, kronprins Rupprecht av 
Wittelsbach och ärkebiskopen av München, Michael kardinal von Faulhaber, den 
dolde herren över frimureriska Thulesällskapet ur vilket Nazistpartiet, Hitler, 
Himmler och SS/SD uppstod. 
www.library.northwestern.edu/collections/garrett/kloster/muncjesu.htm.
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Jesuitordens S:t Mikaelskyrka i München, Bayern, 1990 # 211 
Hur pass nära Münchens jesuitiska huvudkontor ligger i förhållande till 
ärkebiskopens palats, framgår av katedralens ”dubbla kupoler” i den angränsande 
bakgrunden på den här bilden. Detta är fallet i varje huvudstad eller stora 
kommersiella centrum i Västerlandet, inklusive London, Washington D.C. och New 
York. Från sina militära fästningar kallade ”kyrkor, kollegier och universitet,” 
övervakar kompaniet ärkebiskoparnas styrelse från deras katedraler, medan de tillser 
hur regeringarna arbetar i deras huvudstäder. Engagerade i den ledningen är de 
frimureriska hemliga sällskapen som i hemlighet styrs av frimureriska jesuitiska 
coadjutorer som i hemlighet är edsvurna till påven. Ett exempel är ordens 
amerikanska sällskap ”Scull and Bones,” vilket, på samma sätt som frimureriska 
”Germanenordens” Thulesällskap, använder ett tecken med ”kranium och knotor.” 
Här i det post-reformatoriska Västerlandet, kan ingen människa klättra till någon 
maktposition utan att invigas i detta kontrollnät, som förblir osynligt för den oinvigde. 
Så var fallet i Tyskland 1919. Münchenjesuiterna underblåste en kommunistisk 
revolution som ledde till bildandet av den av betydande judar styrda ”bayerska 
Sovjetrepubliken.” Sedan kung Ludvig III tvingats från sin tron och det påvliga 
sändebudet Eugenio Pacelli öppet hotats av de av Pius IX:s Syllabus över irrläror så 
fördömda kommunisterna, använde jesuiterna sitt frimureriska Thulesällskap för att 
skapa frikårerna och därmed störta den ”fingerade motståndaren,” den 
kommunistiska republiken med Münchens ärkebiskops välsignelse. Genom att på ett 
klokt sätt använda sitt terroriserande ”frimureriska judisk-kommunistiska hot,” 
skulle orden entusiasmera Tyskland till en enad, socialistisk naziststyrka mot 
”bolsjevismen.” I slutet av 1945, skulle hela Europas manliga motstånd mot 
kommunismen vara förintat och Tyskland skulle vara krossat.
Fotot överlämnades till författaren av en internetforskare. 
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Jesuitiske världslige coadjutor Heinrich Himmler, 1929 # 212 
Den bayerske romersk-katoliken och gudsonen till prins Heinrich av Wittelsbach, 
Himmler, utsågs av Hitler till riksführer-SS vid 28 års ålder. I egenskap av Hitlers 
”Ignatius av Loyola,” skulle Himmlers SS fungera som livvakt åt Hitler och polis i 
Nazistpartiet på samma sätt som den svarte påvens Jesu sällskap tjänar som livvakt åt 
den romerske påven, medan det bevakar hela den romerska hierarkin. Himmler, 
storinkvisitorn, valdes till posten av Michael kardinal von Faulhaber under ledning av 
Münchenjesuiter bosatta i deras närliggande S:t Mikaelskyrka. Vid tidpunkten för 
Himmlers utnämning bestod SS av endast 280 män. Men med hjälp av sin kusin, 
Wilhelm August Patin – en dominikanpräst och kanik hos ärkebiskopen av München – 
och under överinseende av sin älskade ”patenonkel” – ärkebiskopen av Bamberg, 
Jacobus von Hauck (enligt Rolf Hochhuths The Deputy) – skulle riksführern och 
frimureriske ”stormästaren” bli minutiöst instruerad som han formade sin germanska 
orden av tyska riddare, ”dödskalleorden,” i enlighet med Jesu kompanis ordensregel. 
Med absolut polismakt, skulle Himmler inte tillåta gripandet av en präst utan hans 
godkännande. På samma sätt som ordensgeneralen har absolut kontroll över sitt 
militära kompani, så skulle även Himmler utöva absolut kontroll över SS/SD. På 
samma sätt som jesuiterna svär okritisk lydnad till påven, så skulle även SS svära 
okritisk lydnad till führern. På samma sätt som jesuiterna mördar fiender till deras 
orden och den svarte påvens påvedöme, så skulle även SS mörda fiender till deras 
orden och till den svarte påvens nazistiska romersk-katolska, jesuitledda tredje rike! 
Waffen-SS: Hitler’s Elite Guard at War 1939-1945, George H. Stein, (Bristol, U.K.: Cerberous Pubs., 2002).
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Ärkebiskop av München # 213 

Vår frus katedral: ”Frauenkirche,” München # 214 
Hitlers herres, Michael kardinal von Faulhabers palats 

”Maktboningen” bakom påvliga sändebudet Eugenio Pacellis Nazistparti 
http://qbdp.blogspot.com/2004_08_01_qbdp_archive.html
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Jesuitiske coadjutor Michael von Faulhaber, 1869-1952 # 215 
Ärkebiskop av München; 1917-1952, kardinal av München, 1921-1952 

Precis samma år som orden släpptes in på nytt i Tyskland, gjordes denne 
jesuitutbildade bayerske biskop till ärkebiskop av München, Europas starkaste 
jesuitfäste utanför Rom. Samtidig hade ärkebiskop och påvliga sändebudet Eugenio 
Pacelli – denne jesuitgeneralens älskling – sänts till München, för att besöka både 
Faulhaber och Bayerns kung Ludvig III för att börja sitt skapande av Nazistpartiet. 
Kardinalen skulle: beordra sin dominikanske kanik, Himmlers kusin, att gå med i SS; 
backa upp Pacellis konkordat av 1924 med Bayern; rättfärdiga uppkomsten av nazi-
jesuitisk fascism i opposition till ordens kontrollerade fiende av ”judisk-
kommunistiska element,” öppet stödja Hitlers nya nazistiska regering efter 
rikskonkordatet 1933; i hemlighet träffa Hitler i tre timmar på führerns tillflyktsort 
Obersalzberg 1936; i hemlighet backa upp ordens nazist-ledda, anti-judiska terror 
under ”Kristallnatten” 1938; stödja Hitlers annektering av Österrike och invasionen 
av Tjeckoslovakien 1938; beordra att ”Te Deums” skulle sjungas i Münchens katedral, 
som tack för att Hitler undkom mordförsöken 1939 och 1944; leda Vatikanens konklav 
vid valet av Pacelli till påve Pius XII 1939; i hemlighet kontrollera det närbelägna, 
prästfyllda 1933 inrättade koncentrationslägret Dachau; och upprätthålla förbindelser 
med påvens tyske jesuitiske biktfader och nazistiske SS/SD-herre, Robert Leiber. 
Fotot överlämnades till författaren av en internetforskare. 
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Bambergs kejserliga katedral, Bayern, 2000 # 216 
Denna fyratorniga katedral, som tros stå under en förbannelse av djävulen och är den 
enda påvliga begravningsplatsen norr om Alperna, blev aldrig bombad av de allierade 
under andra världskriget; för det innehöll gravarna åt den helige romerske kejsaren 
Heinrich II och Clemens II vars korta regeringstid slutade på grund av 
arsenikförgiftning. Som den hyste den mystiska statyn ”Bambergryttaren,” en symbol 
för den ”idealiske kung” som styr påvedömets heliga romerska rike – och alltså Hitlers 
nazistiska (heliga romerska) tredje rikes propagandachefs, jesuitutbildade Joseph 
Goebbels favorit – var det här som ärkebiskop Jacobus von Hauck vägledde sin 
bayerske kollega, Heinrich Himmler, i skapandet och organisationen av den svarte 
påvens ockulta SS. 1919 använde Münchenjesuiterna, understödda av kardinal von 
Faulhaber, sina frimureriska hovjudar ”för att framkalla en kommunistisk revolution. 
Från april till augusti störtade ”sovjetrepubliken” kung Ludvig III, hotade det påvliga 
sändebudet Eugenio Pacelli och terroriserade München, vilket väckte ytterligare ett 
beräknat hat mot alla judar. I det att de hävdade att ”Israel regerade Bayern,” flydde 
den konstitutionella regeringen till Bamberg, varifrån en fascistisk armé kallad 
frikårerna kom. En av dessa soldater skulle vara Heinrich Himmler, SS’ framtida 
riksführer. Därför var Bamberg typsnittet i tredje riket och Hitler var 
”Bambergryttaren.” 
http://homepages.compuserve.de/alfredgrezesiek/hpalt/e.htm
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Jesuitiske coadjutor Jacobus von Hauck, 1861-1943 # 217 
Ärkebiskop av Bamberg, Bayern, 1912-1943 

Minnesmynt av Jacobus von Hauck, ärkebiskop av Bamberg # 218 
Vägledd av jesuiterna från S:t Martins kyrka, Bamberg, Bayern 

Underställd ärkebiskopen av München, Michael kardinal von Faulhaber 
Organiserade Bambergs skapande av frikårerna som senare skulle bli SS 

”Patenonkel ” (biktfader) och vägledare åt Himmler i skapandet av SS 
Utformade jesuitfyllda SS efter Jesu sällskaps regering 

(Ärkebiskopen av Freiburg anslöt sig senare till Himmlers SS) 
Understödde 1939 års val av kardinal Pacelli som blev påve Pius XII 

Fotona överlämnades till författaren av en internetforskare. 
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Jesuitordens S:t Martins kyrka, Bamberg, Bayern # 219 
Hjälpt av jesuiter från deras närliggande kyrka S:t Martin i organiserandet av SS, 
leddes Hitlers ”Ignatius av Loyola” av sin ”fader-onkel” och hjälptes av sin 
”kanoniske rätts”-kusin” när det gällde att kopiera Jesu sällskap i alla dess aspekter. 
Som dess första budord är okritisk lydnad, skulle det frimureriska Thulesällskapets 
svartrockade, germanska, tyska SS uppfylla direktiven från Hitlers 
barndomdinstruktör, ”fader Georg,” från Wiens svastikafyllda Lambachs 
abbotskloster. Prästen Adolf Josef Lanz (”fader Georg”), som senare låtsades lämna 
prästerskapet för att öppet bli lutheran, skrev flera anti-jesuitiska böcker, bland annat 
en om ordens påvliga förbud, Das Breve ’Dominus ac Redemptor Noster’ (1904). 1900 
grundade han den nya tempelherreorden och valde, som stormästare, ”sauvastikat” 
som sitt emblem. Den judehatande, frimureriske jesuitiske coadjutorn Adolf Josef 
Lanz (alias Jörg Lanz von Liebenfels), hyllade den hedniska ”ariska” mytologin. Han 
predikade ordens korståg av gettoisering, deportering, slaveri, och förbränning av 
Europas judar som ”ett offer till Gud.” Denne hemlige jesuitiske världslige coadjutor, 
men ändå öppet frimureriske lutheran, gjorde det ytterligare möjligt för påvedömet 
att beskylla tyska ”kättare” för förintelsen. Under tiden, skulle påve Pius XII och hans 
jesuitorden undkomma dagens ljus. 
http://homepages.compuserve.de/alfredgrzesiek/hpalt/e.htm
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SS-general och Gestapo-chef, Heinrich Müller, 1940-talet # 220; # 221

Gestapos högkvarter, München, Bayern, 1930-talet # 222 
1917, när jesuitlagen upphävdes och orden åter fick tillträde till Tyskland, anlände ett 
jesuitutbildat påvligt sändebud, ärkebiskop Eugenio Pacelli, till kung Ludvig III:s 
Wittelsbach herrgård, avbildad ovan. Enligt det tydliga avtalet mellan riddare av 
Malta Wittelsbach kronprins Rupprecht och Münchens ärkebiskop Michael von 
Faulhaber, omvandlades herrgården till Gestapos högkvarter efter frimureriske 
Hitlers maktövertagande 1933. Överhuvud för ordens nazistiska inkvisition var 
ärkebiskopens trogne kyrkomedlem och tjurnackade polisinspektör, Heinrich Müller. 
Huset blev ett skräckkabinett bland de torterades gråt, som kompaniet infriade sin 
blodiga jesuited en gång till. 1945 bombades huset och Müller flydde från Europa, som 
han fick tillträde till USA genom kardinal Spellmans ”råttlinjer.” 
Fotona överlämnades till författaren av en internetforskare. 
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Port till Münchens koncentrationsläger Dachau, 1933-1945 # 223 
Utbasunerad på porten till det nazistiska rikets första slavarbetsläger fanns frasen 
”Arbeit macht frei,” som betyder ”arbete gör dig [andligt] fri.” Samma fras skulle 
placeras på porten till Auschwitz, ordens störst dödsläger i öst, övervakat av två 
berömda romerska katoliker, Rudolf Höss och Josef Mengele. Vad som undgår de 
flesta är att dessa tre ord sammanfattar den jesuitiska doktrinen om frälsning genom 
”goda gärningar,” som omfattar ”botgöringens sakrament” och ”världsliga straff som 
skall utstås” såsom anges i orden sjätte sammanträde i dess ogudaktiga 
motreformatoriska tridentinska möte. Precis som påvens ”första rike” (962-1806) 
straffade ”kyrkans” fiender med sina dominikanska och senare jesuitiska 
inkvisitioner, så straffade tredje riket (1933-1945) sina ”fiender till staten” med 
inkvisitoriska koncentrationsläger. Dachaus brutalaste lägerkommendant, den 
homosexuelle SA-ledaren Ernst Röhms mördare, var den judehatande romersk-
katolske Theodor Eicke. Som Himmlers ”inspektör av koncentrationsläger och 
befälhavare för SS’ vaktformationer,” var Eicke ansvarig endast inför riksführern 
fram till sin död på östfronten 1943. Eickes outbildade, icke-militära, SS-banditer hade 
bruna uniformer i stället för SS’ reglementsenliga svarta, bar ”dödskalle”-titeln 
”dödskalleförband” och utförde den svarte påvens nazi-SS inkvisition. Eicke, en av 
Michael kardinal von Faulhabers Heinrich Himmlers favoriter och Dachaus 
”lägerinstruktör,” var också en annan jesuitisk världslig coadjutor. Liksom orden, 
avskydda han judar, ledde ”ett korståg,” förtryckte varje ”samvetsrevolt,” spionerade 
på dem i ”SS-orden,” och trodde att ”ändamålen helgade medlen.” 
Dachau: 1933-1945; The Official History, Paul Berben, (London: The Norfolk Press, 1975). 
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SS Himmler inspekterar koncentrationslägret Dachau, 1930-talet # 224 
Jesuitiske världslige coadjutor Heinrich Himmler och hans stabschef, coadjutor Karl 
Wolff (till höger om Himmler) inspekterar Dachau, följda av Hitlers jesuitutbildade, 
anti-judiske propagandachef, Joseph Goebbels. Från och med 1936 skulle Himmler 
beordra sin SS-underordnade, friherre Fredrik Karl von Eberstein, att officiellt släppa 
in utländska ledare som besökare i lägret, däribland ”stora amerikanska 
polistjänstemän” – från det jesuitkontrollerade FBI! I vetskap om att Jesu sällskap är 
en militär orden bestående av en gemenskap av soldater under befäl av en general som 
rådges av en stab av assistenter, kan jesuiter offras ”till Guds större ära.” Enligt 
jesuitpäst Richard VandeVelde, dog tio jesuitpräster i Dachau, nämligen ”fäderna” 
Bednarski, Czudek, Dembowski, Felczak, Kaluza, Malinowski, Podolenski, Przystas, 
Sejbuk och Szopinski, varav de flesta var polacker och öppna motståndare till den 
svarte påvens nazistiska korståg i Polen. Under eviga löften om lydnad till sina 
jesuitiska överordnade gjorde dessa jesuitiska martyrer det möjligt ordens Gestapo att 
identifiera och arrestera deras anti-nazistiska polska anhängare, och därigenom 
undanröja rättfärdigt motstånd mot Himmlers inkvisitoriska dödsläger. Några dagar 
innan Dachau befriades, tilläts en jesuitpräst, Otto Pies, att ”fly.” Följande dag 
återvände han iklädd SS’ officersuniform som förare av en lastbil lastad med 
livsmedel. Han gick till prästernas inhägnad, gav dem mat och körde sedan iväg med 
trettio präster – mestadels jesuiter – i lasten. Två dagar senare återvände han i samma 
uniform med samma lastbil lastad med mat och ”räddade” fler präster utan att några 
gripanden gjordes av SS! Många av prästerna användes senare för att rädda viktiga 
SS-officerare via ordens ”vatikanska råttlinjer.” 
Dachau: 1933-1945; The Official History, Paul Berben, (London: The Norfolk Press, 1975). 
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Romersk-katolske riddare av Malta Friedrich ”Fritz” Thyssen # 225 

Det nazistiska Bruna huset, tidigare Barlowpalatset, 1931 # 226 
Baron Fritz Thyssen, författare till Jag betalade Hitler, kontrollerade det största 
industriella konglomeratet i tysk historia, Förenta stålverken. Uppmuntrad av den 
tyske generalen från första världskriget Erich Ludendorff, finansierade Thyssen 
Hitlers köp av Barlowpalatset åt Nazistpartiet 1928. Priset, inklusive kostnader för 
omarbete, uppgick till nästan 2 000 000 mark. Thyssen, i affärer som hängde ihop med 
en annan tysk stålmagnat (riddare av Malta Frederick Flick), finansierade Hitler 
under kriget tillsammans med sina amerikanska kompanjoner, Wall Street-bankirerna 
George Herbert Walker och svärson, riddare av Malta Prescott Bush, d.ä. – farfar till 
bones-man president George W. Bush. Efter kriget förläts Thyssen av den 
amerikanske högkommissarien (CFR) John J. McCloy. 
www.calvin.edu/academic/cas/gpa/bauten.htm
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Kapitel 31 

Jesuiterna   – 1872-1901   

Tillflykt i världens största protestantiska riken: 
   Storbritannien och fjortonde ändringens Amerika 
Mordet på frimurare president James A. Garfield 
Anarkistiska mordet på frimurare president William McKinley 

”Våra gamla fiender har ingen större tilltro till vårt sunda förnuft om de tror att vi 
någonsin skall kunna lita på dem, efter att så många gånger förut ha skådat djupet av 
jesuitisk list och dubbelspel. Ju förr vi låter vissa ärkebiskopar och kardinaler veta att 
vi är medvetna om deras avsikter, och inte på något sätt kommer att samarbeta med 
dem desto bättre är det för oss och vårt land. Naturligtvis kommer vi att buas ut som 
trångsynta personer, men vi kan tillåta oss att le åt de buropen, när de kommer från 
kyrkan som uppfann inkvisitionen, ”Ingen fred med Rom” är förnuftets samt 
religionens motto.” {1} 

Charles Haddon Spurgeon, 1873 
Englands predikanters furste 
Geese in Their Hoods

”Om det någonsin funnits ett land där det funnits arbete att uträtta, och kanske 
mycket att genomgå, är det här [England]; om det [bibelbaserade protestantiska 
kätteriet] störtades i England, skulle det vara störtat i hela världen. Alla dess 
riktningar möts här, och därför måste Guds [Roms] kyrka samlas i England, i all sin 
styrka [sedan påven hade åstadkommit de brittiska protestanternas underkastelse  
genom ordens 1919 års inrättande av Kungliga institutet för internationella frågor 
övervakat av ärkebiskopen].” {2} 

Henry kardinal Manning, 1880 
Ärkebiskop av Westminster 

”I dag är jesuiten [i England] i alla avseenden situationens herre. Hans favoritelever 
beslutar i protestantiska frågor, och ärar med lugn oförskämdhet sin kyrkas 
överhuvud som en världslig furste inför drottningen, och placerar honom i den 
position som han påstår vara hans av Guds nåde, som konungarnas konung och 
herrarnas herre.” {3} 

M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares kloster 
The Black Pope 

Jesuiterna – 1872-1901



Kapitel 31                                                                                                               713 

”Vi skulle nästan vara fräcka om vi hävdade att varje hinder som har kommit i vägen 
för att hindra den fria och mäktiga nationens progressiva frammarsch, till viss del har 
sin grund i den dolda delaktigheten av en jseuit. Det måste kommas ihåg att Rom, av 
alla saker, längtar efter det kätterska Englands undergång, och strävar efter att, med 
det yttersta av sin makt, skapa problem och svårigheter för detta fria land . . . 
’jesuiterna var biskoparnas högra arm’ . . . Och detta gör jesuiterna farligare än 
alla andra religiösa samfund. I själva verket skulle jag snarare se alla de olika 
arterna av dessa parasiterande djur som kallas munkar transplanteras till engelsk 
mark än att låta en jesuit leva på den en enda dag, och det är inte utan anledning som 
vi talar så i detta protestantiska land. Jesuiternas orden blev avsiktligt inrättad för 
att bekämpa, för att släcka protestantismen . . . Utplånandet av kätteriet är dess 
huvudsysselsättning, det arbete som gör dem meriterande i ögonen på Rom. . . . 
Komplotter och intriger mot protestanter, och mot all civil och religiös frihet, är 
kännetecknen på jesuiterna. . . . Och om protestantiska England inte snart kommer 
till insikt om dess fara, fruktar vi att hon kommer att ångra sig, för sent, för att ha närt 
dessa giftiga huggormar vid sitt bröst. Se vad som händer! . . . Se det ytterst 
oavbrutna upprorstillstånd i vilket prästerna håller de fanatiska papisterna på Irland, 
och vara säkra på att detta inte skulle vara fallet om ni inte hade jesuiterna bland dem. 
. . . Jag hoppas bli trodd. Jag har fötts och växt upp bland munkarna och jesuiterna, 
och det är därför att jag väl känner till dem som, i tacksamhet för den gästfrihet som 
visats mig, jag varnar England att akta sig för alla munkar, men framför allt för 
jesuiterna. Det är olycksbådande typer, som inte kan göra annat än att med sin 
giftiga andedräkt infektera den rena och fria luften i Storbritannien . . .” {4} 

[Kursivering tillagd] 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
   Landsflyktig till England 
History of the Jesuits 

”Jesuitens stora tanke har alltid varit en allmän andlig [och världslig] monarki, 
där . . . jesuiten bör härska enväldigt. England har alltid varit den önskade platsen 
för den för detta ändamål nödvändiga operationsbasen. Därav allt blod, alla fällda 
tårar, och alla planer som i det här landet gjorts upp av jesuiten. Han har inte på 
något sätt slutat sina ansträngningar för att underkasta världen under Rom via 
England.” {5} [Kursivering tillagd] 

M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares kloster 
The Black Pope 

Jesuiterna – 1872-1901



714                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

”De fakta som vi har nämnt rör de metoder som använts av den [jesuitkontrollerade] 
oligarki som styr Storbritannien [sedan 1800], för att göra London till det 
kommersiella och finansiella centrat i världen, och att göra alla andra nationer till 
bifloder till den brittiska. . . . För att förblinda utländska nationer angående den typ 
av bedrägeri, genom vilket hon lurar och berövar främmande nationer, kallar hon sin 
politik frihandel. [Den amerikanska grenen av malteserriddarna, inklusive Lee 
Iacocca, stödde ratificeringen av jesuitutbildade Bill Clintons NAFTA- och GATT-
fördrag (som, i slutet av 2006 har undanröjt över åtta miljoner tillverkningsjobb),  
den amerikanska versioner av brittisk frihandel, som ytterligare krossar USA:s  
industriella bas och gör henne oförmögen att föra krig.] . . . Hon hyr författare och 
köper upp tidningar för att göra ned den motsatta politiken till SKYDD FÖR DEN 
NATIONELLA INDUSTRIN som ett trångsynt och intolerant system, som motsätter 
sig frihet.” {6} 

J. Wayne Laurens, 1855 
Amerikansk patriot och historiker 
The Crisis: Or, the Enemies of
   America Unmasked

”De avskaffades med   bulla   1773 på begäran av   [de romersk-katolska monarkerna av] 
Frankrike, Spanien, Portugal, Parma, Neapel och Österrike. De finns dock 
fortfarande  överallt, och de innehar betydande egendom i England [och Amerika,  
medan de håller all mark och arbetskraft i båda kungariken som säkerhet för båda 
nationella skulder]. En modern författare kallar dem med rätta den ’svarta 
internationalen.’ ” {7} [Kursivering tillagd] 

Lady Queenborough, 1933 
Engelsk historiker 
Occult Theocrasy 

”När jesuiten utvisas från en plats är han inte sen att finna en annan. Frankrike 
kanske avvisar honom, inte utan orsak, men England öppnar sina armar för 
honom. Katolska Italien kanske berövar honom härligheten av hans en gång 
berömda hem i Gesù, men Amerika öppnar sin dörr för honom. Han är den 
papistiska kyrkans vandrande jude; han följs av förbannelser av dem som en 
gång älskade honom [i främst romersk-katolska länder], tills de upptäckte hans 
orättfärdighet.” {8} [Kursivering tillagd] 

M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares kloster
The Black Pope 
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”Jesuiterna hade försökt ta livet av Elisabet upprepade gånger; hon var omgiven av 
samma makt som Henrik IV var fram till det sista och alltför lyckade angreppet av 
Ravaillac. Mordet på båda dessa furstar planerades kontinuerligt och listigt. Sådan 
var den behandling som furstar, som i dessa dagar inte bara regerade utan styrde, 
alltid fått genom jesuiternas förmedling, när de motsatte sig deras ambitioner. Inte 
heller har deras anda och syfte förändrats – som försöket att ta livet av kejsarna av 
Frankrike [pro-jesuitiske Napoleon III] och Ryssland [anti-jesuitiske Alexander II,  
senare mördad 1881 av ordens nihilister] i Paris, av en skurk, som hade studerat 
jesuit [Juan] Marianas verk, nyligen har visat. . . . 

Det råder inga tvivel om att Englands växande storhet härhör från vändpunkten i 
Elisabets regeringshistoria. England har drabbats hårt i sina senare strider med den 
stora [jesuitiska] konspirationen; hon har behövt och har varit tvungen att underordna 
sig Cromwells intervention, och var tvungen att själv åvägabringa revolutionen av 
1688, på grund av de halvhjärtade Stuarts svaghet, tvekan, laster, trångsynthet och 
förtryck. Men den engelska nationen har inte lidit förgäves, genom styrkan i [den 
AV1611 bibelbaserade] reformationen har den hittills varit segerrik i sin utdragna 
och fortsatta strid. Medan den franska nationen, bland vilken reformationen aldrig 
var fullständig eller framgångsrik, har lidit mycket mer av förföljelse, genom 
revolutioner och krig, än den engelska; och utan att nå den framgång, vare sig 
moralisk eller materiell, som försynen har avsatt för England. . . . 

Den stora majoriteten av den brittiska nationen, är, tror vi, hittills trogen sin 
övertygelse . . . I gångna tider har den inte sparat på några uppoffringar för att bevara 
sin religion och sin frihet, den har, i århundraden, inte tillåtit någon, inte ens den 
högste, att komma mellan dem och sanningens ljus, som kommer från himlen. 
Därmed har de hittills gjort sig och hållit sig fria, de har trotsat och besegrat de 
hemliga fienderna, som gjort så upprepade vrak av det franska folkets frihet. Våra 
landsmän måste dock se upp, för de är omgivna av ränkerna som smids av jesuiterna, 
som nu gör detta rike till sitt huvudkontor. . . . Faran kommer, om vi slarvar . . . Så 
länge England troget fortsätter att protestera mot papistiska fel, kommer den makt 
som har bevarat henne hittills att förbli hennes. Så länge hennes folk har en offentlig 
[AV1611 kung Jakobs reformations-] bibel   har det en sköld mot all jesuitism  .” {9} 
[Kursivering tillagd] 

William Macintosh, 1872 
Brittisk protestantisk historiker 
”Introduction: England’s Only Safety” 
A Glimpse of the Great Secret Society 
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”[Jesuitpräst Pedro de] Ribadeneria [1526-1611] uppger att under Elisabets första 
år katolikerna i stort antal besökte [de anglikanska] kyrkorna, i tron att det räckte om 
de inte kom till eller lämnade dem i sällskap av protestanter! Men detta stoppades så 
snart ärendet hänskjutits till en kommitté bestående av teologer (varav en var [jesuit  
Diego] Laynez) i det tridentinska kyrkomötet [1545-1563], vars enhälliga beslut var 
att en sådan närvaro vid protestantisk gudstjänst var syndig. . . . 

[Tvåhundra år senare:] 

Under det långa kontinentala kriget [fört av ordens store hämnare, romersk-katolske 
frimurare Napoleon Bonaparte], gav den katolska gruppen sitt kraftfulla stöd, med 
det sociala och politiska inflytande den hade kvar, åt kungen [Englands avfällige 
protestantiske kung George III] och aristokratin [som i hemlighet skyddade 
jesuiterna i Storbritannien], i deras kamp mot den krönta anarkin i Frankrike. 
Samtidigt hjälpte närvaron i England av ungefär 8 000 franska emigrantpräster att 
bryta ned en stor del av de gamla fördomarna mot kyrkan [trots Rom blodiga, anti-
protestantiska förflutna på engelska mark]. Regeringen röstade även för att stora 
summor offentliga pengar skulle användas för deras stöd [i öppen strid med engelsk 
lag], eftersom frivilliga insatser visat sig vara otillräckliga [och därmed ytterligare 
tillhandahålla finansiella medel för konverteringen av Storbritannien till Rom under 
artonhundratalet mitt ibland John Newmans traktariska rörelse och det efterföljande 
avvisandet av reformationsbibeln – den AV1611].” {10} [Kursivering tillagd] 

William E. Addis, 1928 
Engelsk romersk-katolsk historiker 
A Catholic Dictionary 

”Ert [åter-] val innebär inte bara skydd till våra industrier utan upprätthållande av en 
sund valuta och av guldstandarden, själva hörnstenen i vårt ekonomiska och 
finansiella välbefinnande. Skulle dessa bli försvagade, så som de skulle genom 
framgång för våra [demokratiska] motståndare, skulle hela systemet för vår 
verksamhets förtroende och välstånd störtas i fördärvet. Ert nederlag skulle bli 
signalen till framgång för [den brittiska] frihandeln, för anarkin med en försämrad 
och instabil valuta, för näringslivets panik, depression och svåra tider och för 
undergrävandet av vår [protestantiska och isolationistiska] utrikespolitik [som 
försvarats av president George Washington].” {11} 

Senator Henry Cabot Lodge, 1900 
Talat till president McKinley 
Illustrious Life of William McKinley:
   Our Martyred President
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”Amerika är det förlovade landet, det land som används i den jesuitiska 
verksamheten för att nå upphöjdhet; de har inget behov av ett värvat schweizergarde, 
eller av hjälp av Heliga alliansens mäktiga bajonetter, utan av en majoritet av 
rösterna, vilken lätt kan erhållas genom en import av romersk-katolska väljare från 
Irland, Bayern och Österrike. Rom, sett på håll, är en koloss; nära inpå minskar dess 
prakt, dess charm försvinner. Men jesuiterna är överallt desamma, listiga, omoraliska, 
och smygande intrigmakare tills de har nått upphöjdhet. Rom känner av sin svaghet 
därhemma, hon vet att hon själv bara är en   politisk   institution, klädd i kristendomens   
plagg, hon är noga med att stödja den heliga   milisen  , jesuiterna  , för att tyckas vara 
vad hon inte är. Det är en strid för tillvaron. 

Jag är inte politiker, men med vetskap om jesuitismens aktiva anda, och de flesta 
protestanters likgiltighet, har jag inga som helst tvivel om att jesuiterna om TIO ÅR 
[1853] kommer att ha ett mäktigt inflytande över valet, och att de om TJUGO [1863] 
kommer att styra det, efter sitt eget godtycke [som de har under hela 1900-talet]. Nu 
kryper de, om tio år kommer de att hota, och om tjugo, befalla. . . . 

Religion har ingenting att göra med de politiska institutionerna i Amerika. 
Förhärligandet, eller svackan, segern eller nederlaget för religiösa kyrkosamfund, har 
ingen betydelse i den politiska ordningen i USA. Det är inte så med Rom; allt i 
papismen tenderar till Rom. Hon utövar en enorm makt över sina präster och genom 
dem över sina trogna anhängare; följaktligen är påven CHEFEN för denna milis, som 
överallt står att finna. . . . påven har sin trogna milis, jesuiterna i alla sina 
välden. . . . 

Vilken oerhörd makt, vilket otänkbart inflytande! Om hela världen vore romerska 
katoliker, skulle påven befalla över världen, och alla dessa miljoner präster skulle 
vara under hans myndighet, ledda av hans vilja, och alla skulle vara skyldiga att 
främja Roms intresse. Om hela världen, (jag upprepar), vore romerska katoliker, 
skulle det störa, underkuva och fördärva världen, som det gjort i evigheter, och nu 
faktiskt gör i Europa. 

Amerikaner! Protestanter! Att inte veta hur man förutser, är att inte veta hur man styr, 
eller hur man profiterar på det förflutna, eller hur man bedömer världen. Har ni inte 
APOSTOLISKA VIKARIER i Förenta staterna, som inte har några andra uppdrag än 
att främja Roms privata intresse? Har ni rätt att välja biskopar i ert land, vilket är 
fallet i Europa? Nej! I Frankrike, Preussen, Bayern, Sachsen, och även i Österrike, 
väljer kungarna och kejsarna sina egna biskopar; ingen regering eller makt skulle 
acceptera en biskop i sitt välde, som inte var vald av dem. Påven MÅSTE sanktionera 
det; jag 
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menar, påven måste sanktionera deras val, och om han vägrar att ge sitt samtycke 
tvingar de hans helighet att göra det, som gjordes i Preussen med ärkebiskopen av 
Köln, och i Ungern med ärkebiskopen i det landet. Men till Amerikas behov ger 
påven nådigt, han skickar sina gunstlingar, som tjänar under hans helighets banér, och 
inte under Unionens stjärnmärkta flagga. I Österrike får ingen präst regelbundet 
förrätta gudstjänst utan att vara en infödd österrikare, eller ha erhållit den kejserliga 
tillåtelsen att göra det. I Preussen, får ingen romersk-katolsk präst ta ansvar för en 
församling utan att vara en infödd preussare, eller att erhålla en särskild kunglig 
tillåtelse, vilken inte är så lätt att erhålla. Samma försiktiga statliga politik är antagen 
i Frankrike, och i alla andra riken och furstendömen i Europa, för att förhindra det 
ödesdigra inflytandet av jesuitismen, som skakade freden i Europa; som orsakade så 
mycket krig och blodspillan, av vilka Europas historia är så olyckligtvis full. Amerika 
är det enda land där Rom kan arbeta utan hinder. Amerika är scenen för påvliga 
åtgärder, där hennes avlönade anställda, en svärm av irländska präster, tyska munkar, 
italienska tiggarmunkar, och romerska jesuiter översvämmar landet, i syfte att främja 
Gregorius  ’   [Gregorius XVI:s] intresse, och förtrycka religiös och politisk frihet. 

Protestanter! Det politiska   systemet   i USA gläder Rom; det ger henne resurser att   
hoppas att snart att bli ÄLSKARINNAN till   Nord  , som hon är till Sydamerika  . Det 
romerska prästerskapet i USA, liksom i Irland, är mycket hängivna åt påven, mycket 
noggranna och undergivna inför Roms order [som den irländske Francis kardinal  
Spellman skulle bli när det gällde att döda JFK]; snart kommer hon (må herren 
förhindra det) att vålla besvär för USA, som Irland gör för den brittiska regeringen. . . 
. 

Columbia [Amerika]! Du land av frihet, asyl för de förtryckta, tyrannens gissel och 
den frie mannens glädje; mönster för alla nationer och folkets land. Skall Yucatans 
[Mexikos och Centralamerikas] dom också bli din? Vill du låta dina käraste söner bli 
slavar åt jesuiterna, och dina vackra döttrar [bli] demoraliserade av präster och 
munkar som de i Italien? Vill du tillåta att dina politiska institutioner, som har köpts 
dyrt med blodet av dina förstfödda hjältar, utplånas av den fega handen av en präst, 
som svänger sin blodiga härskarstav i Rom? Nej. Det får inte ske. Du är ung, det är 
sant, men klok nog. Du är oerfaren vad gäller jesuiternas knep, munkarnas intriger, 
och papismens finess, men du är stark nog att slå till i tid.” {12} [Kursivering tillagd] 

L. Aloysium Giustiniani, 1843 
Italiensk ex-romersk-katolsk präst 
Evangelisk lutheransk präst 
Papal Rome As It Is, By A Roman 
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”Anarkister [den svarte påvens frimureriska internationella anarkistiska 
terroristnätverk av mördare] hävdar direkt härstamning från [frimureriske] Diderot. . 
. . under [jesuitordens frimurarledda] 1789 års franska revolution . . . bildades det 
anarkistiska partiet den 29 september, 1872 [samma år som jesuiterna etablerade 
Saint Peter’s College i Jersey City, New Jersey, varefter en bosättning av italienska 
romersk-katolska anarkister senare skulle upprättas i närbelägna Paterson, New 
Jersey] när en splittring ägde rum i bland deltagarna i Haag i [kommunistiska] 
internationella arbetarförbundet, ett antal tog parti för [frimureriske] Bakunin medan 
andra samlade sig runt [33:e gradens judiske frimurare] Karl Marx. . . . Bakunins 
anhängare bildade det anarkistiska partiet . . . och uppmanade till terrorism som 
medel för att störta alla former av befintliga [”kätterska och liberala”] regeringar. 
[Max] Hädels försök att ta livet av [”kätterske” lutherske] tyske kejsar Wilhelm [I] 
1878, samt mordet på [den ortodoxe ”kätterske,” anti-påvlige, träl-frigivande 
”tyrannen”] tsar Alexander II av Ryssland, 1882, anstiftades av anarkister.” {13} 

[Kursivering tillagd] 

Lady Queenborough, 1933 
Engelsk historiker 
Occult Theocrasy 

”FÖGA anade det amerikanska folket att de frias land och de modigas hem skulle bli 
rött av blodet som gjutits av en anarkistisk hand. . . . I detta sammanhang kan det 
vara bra att notera hur den anarkistiska läran varit framgångsrik under det senaste 
[artonde] århundradet. Försöket att ta livet av [den ”kätterske” metodistiske, 
protektionistiske, och pro-konstitutionelle ”tyrannen”] president McKinley i Buffalo 
[där det fanns och nu finns ett mäktigt jesuitsamfund] följer med lite mer än ett år på 
mordet på [”liberalen,” ”tyrannen,” motståndaren till jesuitutbildade påve Leo 
XIII:s världsliga makt] kung Umberto [I] av Italien. Några månader innan Umberto 
dödades gjordes ett försök i [jesuitkontrollerade] Belgien att döda [den protestantiske 
”kätterske”] prinsen av Wales, nu kung Edvard av England. Under hösten 1898 
mördades [den ”liberala”] kejsarinnan Elisabeth [”Sissi”] av Österrike-Ungern i 
Schweiz. Under sommaren 1897 dräptes premiärministern i Spanien, Canovas del 
Castillo [vars regering hade utvisat jesuiterna 1868]. I juni, 1894, mördades 
president [Marie François Sadi] Carnot [vars regering hade utvisat jesuiterna 
1880] av Frankrike [liksom kung Henrik IV, knivhuggen genom hjärtat och i sin 
vagn, efter vilket den franska regeringen fann att anarkisterna hade varit i kontakt  
med och finansierades av Rothschilds, hertiginnan d’Uzes och höga romersk-
katolska kyrkodignitärer enligt kamrat Jean Jaurès, en av de femtio socialistiska 
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suppleanterna i kammaren i mars 1894]. . . . Artonhundratalet flöt rött av regenternas 
blod, med början 1801 med mordet på tsar Paul [I] av Ryssland genom några av 
hans adelsmän. Det förekom över femtio mord eller mordförsök på ledande statsmän 
och krönta huvuden, som inleddes med tsar Paul och slutade med president 
McKinley. . . . Dråpet på Marshall Prim, 1870, när han var överhuvud för den 
spanska provisoriska regeringen efter avsättningen av drottning Isabella, var en 
händelse som inspirerats av lokala politiska förhållanden [som jesuitorden också 
hade utvisats 1868], och det var också mordet på tsar Alexander [II] i Ryssland 
1881 [efter att orden hade varit utvisad från Ryssland sedan 1820]. . . . Varje mord 
och mordförsök sedan dess [1894] har varit deras verk. . . . Inom sju år dräpte de 
presidenterna i de två största republikerna i världen [Frankrike och Amerika], 
förutom att döda monarken i en stormakt [Italien], kejsarinnan i en annan stormakt 
[Österrike-Ungern], premiärministern i ännu ett annat europeiskt rike [Spanien], och 
försökte ta livet av arvtagaren till Storbritanniens tron [prinsen av Wales, krönt till  
kung Edvard VII]. Deras framgång i deras mordiska angrepp mot Förenta staternas 
president, avslutade ett rekord med fem personer ur det högre ståndet dräpta inom sju 
år, inte av något annat skäl än att de var personer som stod för [de ”kätterska och 
liberala”] regeringen, oavsett i vilken form.” {14} [Kursivering tillagd] 

Alexander K. McClure; 
   Charles Morris, 1901 
Amerikanska historiker 
The Authentic Life of William McKinley:
   Our Third Martyr President

”Vad anarkisterna än säger, . . . deras doktriner främjar och kräver mord, och att deras 
hjältar är mördare, . . . de har slaktat de bästa männen ibland dessa som de kallar för 
’stora härskare.’ . . . Paterson [New Jersey], är faktiskt, för anarkisterna i detta land 
vad New Orleans är för maffiasällskapet, . . . ’Silkesstaden’ New Jersey är 
huvudstaden för alla ’röda’ i USA. Den är säte för ett slags universitet för utbildning 
av [italienska romersk-katolska] kung  amördare  . Här blev Bresci, mördaren av [kung] 
Umberto, utbildad. . . . [Anarkisten] Ciancavilla sade då att det inte skulle dröja 
länge innan Amerika skulle få . . . en ’tyrann’ undanröjd, som han kallade president 
McKinley.” {15} [Kursivering tillagd] 

Murat Halstead, 1901 
Amerikansk historiker 
The Illustrious Life of William McKinley
   Our Martyred President 
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”Enligt All Roads Lead to Rome? av Michael de Semlyn, ISBN: 0-9518386-0-1, var 
jesuiterna ’förbjudna att vistas i England fram till 1902.’ Detta var under styret av 
Edvard VII [1901-1910], drottning Viktorias äldste son, som uppsteg på tronen 
efter Viktorias död i januari, 1901.” {16} [Kursivering tillagd] 

Alan O’Reilly, 2005 
Protestantisk brittisk författare och historiker 
Privat e-post till författaren 

”Kung Edvard [VII, ”frimureriets beskyddare” och den mäktigaste frimuraren i  
Förenade kungariket] kom under stark påverkan av [den engelske] jesuiten, fader 
Bernard Vaughan [som ledde kung Edvard VII till en hemlig allians med Frankrike 
och Ryssland mot det protestantiska tyska folket i Preussen som senare skulle komma 
att orsaka världskriget]. Han gjorde ofta i sällskap med sir Ernest Cassel, enligt 
pressen. 

Det första viktiga uppgivandet under 1900-talet av våra vid revolutionen 1689 
vidtagna skyddsåtgärder kom 1903, när kung Edvard [som, i egenskap av prins av 
Wales nästan blev mördad i Belgien av en anarkist kontrollerad av den svarte påven] 
bröt mot lagen om bosättning som utarbetades den 6 juni, 1701 e. Kr., och besökte 
påve Leo XIII i Vatikanen. Den stora lagen om rättigheter och bosättning, av den 6 
juni 1701, anger att: 

’Varje person som har förlikat eller förlikar sig med, eller håller nattvard med, 
den heliga stolen eller kyrkan i Rom, eller bekänner sig till den papistiska 
religionen, eller gifter sig med en papist, skall uteslutas och vara evigt 
oförmögen att ärva, äga, eller inneha kronan eller regeringsämbetet i detta rike 
och Irland.’ . . . 

Den brittiska Säkerhetstjänsten visste under 1914-1915 att påven och jesuiterna 
smidde ränker för det brittiska rikets fall [sedan jesuiterna hade haft total kontroll 
över brittiska SIS under kung Edvard VII:s och kung George V:s regerinstider]. 
Några mycket höga romersk-katolska fast anställda tjänstemän som hade spelat en 
mycket viktig roll i att skicka det illegala sändebudet till påven i december, 1914, 
avlägsnades tyst från Utrikesdepartementet 1915.” {17} [Kursivering tillagd] 

Albert Close, 1936 
Engelsk protestantisk historiker 
Jesuit Plots Against England: 
   From Queen Elizabeth [I] 
      to King George V 
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”Jesu sällskap bildades av Ignatius Loyola omkring 1540, och var det mäktigaste 
ombud som används av kyrkan i Rom när det gällde att hejda den protestantiska 
reformationens utveckling. Fastän orden förvisats för sin inblandning i den civila 
regeringen från nästan alla länder i Europa, existerar den fortfarande och är ett av de 
mest [det mest] starka politiska organen i vår tid. . . . De slår läger i vårt land som 
turkarna gör i Europa.” {18} [Kursivering tillagd] 

Charles A. Blanchard, 1906 
Rektor, Wheaton College 
Modern Secret Societies 

”Endast i protestantiska, eller åtminstone icke-katolska länder som England, Holland 
och Amerika har det [sällskapet] gjort obegränsade framsteg.” {19} 

E. Boyd Barrett, 1927 
Irländsk amerikansk ex-jesuit 
The Jesuit Enigma 

”Rom smider ränker för en uppdelning av det brittiska riket. Kardinal Manning 
erkänner djärvt detta ändamål. ’Vi måste,’ sade han, ’krossa eller kuva den vilja 
[”John Bull”] som nationer har ansett vara oövervinnelig och oflexibel.’ ’Om 
England, protestantismens fäste, störtades,’ säger kardinal Manning, ’skulle 
protestantismen störtas i hela världen [vilket störtande skulle ske med hjälp 33:e 
gradens frimurare Winston Churchill under påvens andra trettioåriga krig].’ 
Kampen i Irland mot England innebär papism mot religion. Det förklarar att påven i 
Irland har funnit en stödpunkt på vilken han kan placera sin hävstång av helvetiska 
avsikter att undergräva hoppets altare för mänskligheten. Papalismen i   England   och i   
Amerika   måste lamslås, och hållas i schack  . . . . 

Är USA en protestantisk eller katolsk nation? Detta är den fråga som det amerikanska 
folket ställs inför i dag. Om det är en katolsk nation, och kontrolleras av [jesuitiska] 
befogenheter från Vatikanen, då är våra händer bundna och vi kan inte se fram emot 
annat än förtvivlan och påvligt slaveri för våra barn; men, om det är ett protestantiskt 
land, varför skulle då de tjänstemän som vi väljer tillgodose den påvliga makten [som 
den så kallade protestantiske president George W. Bush gör, som på söndagen 
innan hans så kallade ”omval” till en andra mandatperiod, deltog i mässan i  
Florida]? . . . Varifrån härleder den tjänstemannen sin rätt att rösta för offentliga 
medel till förmån för privata och påvliga personer [vilket inkluderar scouterna,  
stamcellsforskning, pengar till privatpersoner i form av understöd och sjukresor,  
påvens USA-ledda militära korståg och allt utländskt bistånd,
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inklusive medel som ges till den suveräna Vatikanstaten i form av kupongsystemet för  
katolska skolor som så klart avvisades av president John F. Kennedy, men nu har 
godkänts av president George W. Bush, fastän USA:s konstitution uttryckligen inte  
beviljar sådana befogenheter till vår nu socialist-kommunistiska, romersk-katolska 
och frimurarkontrollerade kongress]? 

Varför skulle USA:s president hålla hemliga konferenser med företrädare för 
Vatikanen och behandla den papistiska makten på samma sätt som han skulle 
behandla en minister från någon främmande makt [utan ett formellt erkännande av 
påvens suveräna Vatikanstadsstat förrän 1984 av papistiske ärkeförrädare, krypto-
katolske president Ronald Reagan, sedan alla sådana tidigare möten därför varit  
olagliga]? Demokrater och republikaner [båda partier kontrolleras nu av ordens 
Utrikespolitiska råd sedan 1921] åsidosätter sitt eget samvete och tar hänsyn till 
katolicismen för att stärka sina politiska ställningar, utan att bry sig ett dugg om sina 
väljares intressen så länge som det är tillåtet för dem att plocka de politiska arbeten 
som utlovar en ersättning för deras tjänster, utan att tänka på eller bry sig om 
huruvida skattebetalarnas intressen är ordentligt bevakade eller inte. . . . 

Skam! Ja, evig skam över varje politiskt parti som glömmer sig själva i sådan 
utsträckning att de vältrar sig i de katolska föroreningarnas träsk för att fiska deras 
röster [vilket ytterligare illustrerar den onda, socialist-kommunistiska doktrinen om 
”allmän jämlikhet” i att tvinga på folk den orättvisa marxistiska maximen, ”en man,  
en röst.”] 

Om jag skulle åta mig att beskriva båda partiers eländighet, skulle jag ha svårt att 
finna ord till att göra det, som   republikanismen   alltid är beredd att anamma de   
påvliga degenererade vid varje tillfälle så att de ihärdigt kan hänga fast vid den 
offentliga nappen [som det var den jesuitkontrollerade, radikale röde republikanske 
talmannen i representanthuset, James G. Blaine, som omvandlade vår kalvinska 
republik till ett jesuitiskt rike med den socialist-kommunistiska fjortonde ändringen 
av USA:s konstitution] och   demokratin   står med en vattnande mun angelägen om   
att erbjuda den   vatikanska   makten jorden och dess fullkomlighet om de vill hjälpa   
till att knyta dem till regeringens offentliga medel [som det var jesuiterna som förde 
miljoner irländska och italienska romersk-katolska immigranter till Ellis Island i  
New York City, bara för att registrera dessa fattiga, vanliga arbetare i det  
Demokratiska partiet, som orden, genom sin kontroll av Tammany Hall, sedan kunde 
bankruttera medelklassens, vita anglosaxiska protestantiska folk med ett berg av 
socialistiska lagstiftningar; dessutom skulle orden, efter att ha använt de vita  
romerska katolikerna, sedan använda de svarta via Michael ”Lucifer” King, d.y. – 
som aldrig juridiskt bytte namn till ”Martin” – och den andra rekonstruktionen för  
att rättfärdiga mer 

Jesuiterna – 1872-1901



724                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

socialist-centralistisk lagstiftning, och de spanskspråkiga, utländska invaderande,  
mexikanska och latinska romersk-katoliker används för att rättfärdiga ännu mer 
upprörande socialism (fri utbildning och sjukvård), för att slutligen krossa den vita 
medelklassen inklusive en mängd patriotiska, frihetsälskande protestanter, baptister,  
romersk-katoliker och judar]. . . . 

För att läsaren skall kunna veta vilken del som kontrollerar de kommunala 
regeringarna, vill vi rikta uppmärksamheten på det faktum att över hälften av 
tjänstemännen i alla våra stora amerikanska städer är företrädare för Vatikanen, och 
att två tredjedelar av alla poliser i dessa städer [av vilka många är columbusriddare] 
är av samma sort [av vilket skäl ordens amerikanska underrättelsesamfund skulle  
understödjas av lokal polis i mordet på John F. Kennedy i Dallas, på Malcolm X i  
New York City, på Martin Luther King, d.y. i Memphis och på Robert F. Kennedy 
i Los Angeles]. . . . 

Författaren är mänsklig, och föredrar naturligtvis ett av de politiska partierna, men 
vill säga att jag inte är en [avfällig, presbyteriansk Grover] Cleveland-demokrat 
[som stod under ordens dominans som tidigare borgmästare i Buffalo och guvernör i  
New York], för medan han var president gjorde han det till en specialitet att 
rekommendera lagstiftningar som skulle rösta fram pengar för användning av 
katolska skolor som varje dag på året utbildade mot allt som är protestantiskt och 
amerikanskt [specifikt, bibelbaserade gemensamma skolor började av puritaner 
1695]. Jag är inte en [avfällig, metodistisk William] McKinley-republikan, eftersom 
han var allför hårt bunden av snöret i   biskop   [John] Irlands   dräkt under det   spansk-  
amerikanska kriget. . . . 

I den tropiska nattens stillhet, gungade pansarkryssaren Maine lugnt i hamnen i 
Havanna; . . . En krasch! Och de döendes skrik och stön skar genom luften; Maine 
har sprängts i bitar; den civiliserade världen är förvånad; Amerika gråter, från strand 
till strand [som Amerika grät över påvens sänkning av den med ammunition lastade 
Lusitania 1915; hans beräknade japanska attack mot Pearl Harbor 1941 med stöd 
av den Marina underrättelsetjänsten, och hans demolering av World Trade Center 
2001 med hjälp av FBI]. Men lyssna! Är det möjligt att vi hör rop av tillfredsställelse 
och glädje mitt i detta fruktansvärda blodbad? . . . Vad är detta för hjärtlöst pack? Följ 
dess tillvaros krokiga och slingrande stigar så skall ni finna er blicka ned på 
Vatikanens förorenade murar. Ni kommer inte att finna någonting annat än 
katolicismens kohorter; ni kommer att finna både präst och församlingsbo, som både 
demon och gam, sväva över dessa slitna och sargade sjömän [precis som den 
demoniske ärkebiskopen av New York, John kardinal Egan, förstörde WTC och 
angrep Pentagon med sin Georgetown University-jesuitutbildade, riddare av Malta 
och CFR-medlem, romersk-katolske George J. Tenet, CIA-direktör]. . . . 
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Kan vi förvänta oss mer av hennes delaktighet? Leder inte katolicism till barbari? . . . 
vad var budskapet [till Amerika] från påve Leo [XIII] av Rom? Havets sorgsna 
vågor frågar fortfarande: ’Vad var det?’ ’Rom ändrar sig aldrig,’ skryter katolikerna 
ständigt, så vi får anledning att tro att, i stället för att överhuvudet för den katolska 
kyrkan i Rom beklagar de usla, djävulska handlingar som begicks av hennes 
missriktade, obildade, urartade efterföljare, varje gren av hennes påvliga regering i 
hemlighet fylldes med glädje och tillfredsställelse . . . Ni ser påvens listiga 
delaktighet i varje gren av regeringen, ni ser hans slemmiga emissarier skynda till 
och från Vita huset, och de katolska dignitärerna från hav till hav och från Maine till 
Golfen i ett försök [att kraftfullt beveka] . . . den hand i Washington som har rätt att 
samla kongressen och rekommendera en krigsförklaring, . . . [att egga påvens press i  
Amerika att mana till krig med Spanien trots motviljan hos president McKinley, som 
efter sitt återval 1901, mördades i jesuitfästet Buffalo, New York, av en annan 
romersk-katolska mördare, Leon Czolgosz].” {20} [Kursivering tillagd] 

J. Scott Carr, 1900 
Amerikansk historiker; 
   Kongretionalistisk Plymouth-pastor 
The Devil in Robes; Or, 
   The Sin of Priests 

”Doktor Harvey R. Gaylord, i Buffalo, som kallades därnäst, vittnade om att han 
utförde obduktionen av president McKinleys kropp. . . . [Jesuitiske världslige 
coadjutor] doktor Herman Mynter var nästa vittne. . . . 

[Jesuitkontrollerade åklagare och medkonspiratör i mörkläggningen] Herr Penny – 
Vad var dödsorsaken? 

S. Orsaken var blodförgiftning genom absorptionen av giftämnen som orsakats 
av kallbranden. I första hand var det skottskadan. 

F. Ni var närvarande vid konsultationen [obduktionen]? 

S. Ja. Doktor Gaylord utförde den. De försökte under fyra timmar att lokalisera 
kulan [vilken naturligtvis aldrig hittades]. 

F. Varför avbröt ni dem? [Bra fråga!] 

S. Presidentens familj ville inte tillåta dem att fortsätta eller att skada kroppen 
mer [vilket var en oförskämd lögn]. De ville inte tillåta att något skulle tas bort från 
kroppen för bakteriologisk undersökning [vilken fabricerade anledning avslutade 
sökandet efter den förgiftade kula som förmodligen orsakade den inre kallbranden.] 
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Herr Matthew D. Mann, en annan av de läkare som skötte president McKinley . . . 
kallades sedan till korsförhör. 

”Var det tillstånd som ni fann vid obduktionen sådant som kan förväntas av den typ 
av sår som presidenten fått?” frågade herr Lewis. 

’Det var inte förväntat och mycket ovanligt. Jag har aldrig sett något liknande,’ 
svarade doktor Mann [förekomsten av en kallbrandsartad fläck ”stor som en 
silverdollar” på baksidan av presidentens mage är oerhörd efter en lyckad 
operation, vilket är ytterligare ett tecken på att kulan var förgiftad som i fallet med 
ordens mord på Vilhelm I av Oranien, fadern till de protestantiska Nederländerna 
och biblisk religiös frihet]. 

’Till vad tillskriver ni då de symtom eller tecken som ni upptäckte, det 
kallbrandsartade tillståndet på såret?’ 

’Det är mycket svårt att förklara det. Det kan bero på en av flera saker. Jag tror 
det är nödvändigt att göra ytterligare undersökningar innan några definitiva 
förklaringar kan göras. Det skulle vara patologernas uppgift [vilket aldrig skulle  
ske; obduktionen hade medvetet blivit bortschabblad som i fallet med 
Kennedymordet].’ . . . 

[Åklagaren Penny till sin vän och medbrottsling i ordens mörkläggning, herr 
Quackenbush] ’Vad blev av pistolen? Vet ni det?’ 

’Jag har den här,’ inflikande [den biträdande] åklagaren [och medkonspiratören, herr 
Haller], som han visade upp en papplåda [vars innehål domaren aldrig bekräftade], 
men den anfördes aldrig som bevis [eftersom det kan ha funits spår av gift på 
vapnet – Otroligt!!!!]. 

[Käre sanningssökare, tydligen har vi en konspiration på hög nivå för att mörklägga den 
verkliga dödsorsaken till ordens offerlamm, president McKinley. Czolgosz hålls  
informerad om platsen för presidentens alla framträdanden i Buffalo. Efter skjutningen, när 
McKinleys närvarande kirurger vid utställningen inte kan hitta kulan, reparerar de magen 
rejält och förväntar sig en normal återhämtning. I stället för ett sjukhus, tas han omedelbart  
till en närliggande herrgård tillhörande jesuitiske världslige coadjutor och utställningens 
ordförande John Milburn och börjar återhämta sig i sex dagar. McKinley får den första 
giftbägaren den 12 september: två dagar senare låg han död, privat behandlad av sin 
läkare från Vita huset, jesuitiske världslige coadjutor doktor Presley Rixey. Den lilla, 32.  
kalibers, förgiftade kulan kan inte hittas under obduktionen, eftersom dess upptäckt skulle  
ge belägg för att mördaren inte hade agerat på egen hand. Vid den efterföljande 
rättegången mot Czolgosz, då varken handeldvapnet eller kulan lades fram som bevis, blir  
det uppenbart genom Czolgosz’ upprepade påståenden att han verkligen var en aktör för  
någon annan som vi känner som den svarte påven. Vi fortsätter att läsa:] 
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’Det var ingen annan än jag. Ingen annan sa åt mig att göra det, och ingen betalade 
mig för att göra det.’ [Jesuitiske världslige coadjutor] domare Titus upprepade det 
på följande sätt på grund av fångens svaga röst: 

’Han säger att ingen hade något att göra med uförandet hans brott, utom han själv, att 
hans far och [döda] mor och ingen annan hade något att göra med och inte visste 
någonting om det. . . . Czolgosz, genom att ta livet av vår älskade president har ni 
begått ett brott som chockerat och upprört den civiliserade världens moraliska 
rättskänsla. Ni har erkänt den skulden [med hjälp av domaren], och efter att ha tagit 
del av alla möjliga fakta och omständigheter i fallet. . . . har ni sagt, enligt utsago av 
trovärdiga vittnen och er själv, att ingen annan person bistod er i att uföra denna 
fruktansvärda handling.’ . . . 

Det var på väg till Auburn, under det lugnande inflytandet av en cigarr [för ett väl  
utfört arbete] och omgiven av en pratsam grupp av officerare och kontaktpersoner, 
som Czolgosz kastade av sig sin reservation och talade om sitt brott. . . . 

’Jag skulle inte göra det igen och jag skulle inte ha gjort det om jag hade vetat vad 
jag gjorde. . . . Jag var mycket upprörd och kände att jag var tvungen att döda honom. 
. . . Jag talade inte om det för någon och ingen drev på mig. Jag gjorde allt själv. . . . 
Jag kände till Emma Goldman och vissa andra [anarkister] i [jesuitkontrollerade 
romersk-katolska] Chicago. Jag hörde Emma Goldman tala i [jesuitkontrollerade 
romersk-katolska] Cleveland. Ingen av dessa personer har någonsin sagt till mig att 
döda någon. Ingen har sagt det till mig. Jag gjorde allt själv.’ . . . 

’Skulle du vilja träffa en präst innan du dör, eller en frikyrkopräst?’ . . . Det tycktes 
dem som studerade hans uppsyn som om han tänkte på sin barndoms dagar när han, 
med oskyldig och ofördärvad [romersk-katolsk] tro [som han lärt sig i en privat  
romersk-katolsk kyrkoskola], hade sökt och fått tröst av biktfadern. 

Slutligen bröt han förtrollningen. ’Kanske en präst,’ stammade han. Det var allt. . . . 

Fortfarande hade han sympatisörer, och det finns några olösta mysterier. Det finns 
märkbara skäl att stödja antydan att vi inte fått reda på allt om lönnmördaren 
Czolgosz. Han har undersökts av forskare och visade sig inte vara galen, men han har 
visat överraskande svaghet. Han har inte visat några symptom på moralkänsla [i  
enlighet med jesuitordens kungamördande doktrin]. De vittnesmål som gicks igenom 
under hans rättegång är nog lärorika men inte avgörande. Var han sjuk av elakhet och 
en dåres dårskap – eller var han en artist [d.v.s., en skicklig skådespelare]? Hade han 
inga medbrottslingar? Hade han bara vilt konverterat till en kvinna [Emma 
Goldman] vars yrke 
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har varit att hålla straffpredikningar? Var det med hjälp av sina egna tankar och 
pengar som han gjorde resor, fastställde presidentens position och vilka hans rörelser 
skulle komma att bli? Hans kunskaper om presidentens schema var mycket 
detaljerade. Förde han på egen hand upp dessa saker på sitt eget konto och med 
absolut hemlighetsfullhet? ”[Naturligtvis inte!] . . . 

I domstolen stod dumhet skrivet i hans ansikte och oklarhet i hans ord [som anger att  
han saknade anlag att agera på egen hand]. Han höll fast vid påståendet att han 
ensam planerat och utfört ’detta brott,’ som han kallade det. Så envis var denna 
ihärdighet att det gav intryck av en lektion som hölls av en starkare person som 
inbillade sig att han skulle kunna användas som ett verktyg för att begå ett mord som 
skulle bli berömt.” {21} [Kursivering tillagd] 

Murat Halstead, 1901 
Amerikansk historiker 
Talat om Leon F. Czolgosz 
   Romersk-katolsk anarkistisk lönnmördare 
The Illustrious Life of William McKinley:
   Our Martyred President 

”I min karriär som [brittisk romersk-katolsk] professionell underrättelseofficer, hade 
jag vid många tillfällen fått tillgång till mycket sekretessbelagda handlingar, men 
under tjänstgöring som politisk vetenskapsofficer i Angola, Västafrika, hade jag 
tillfälle att se på en serie av topphemliga sekretessbelagda handlingar som var 
ovanligt tydliga. Vad jag såg fyllde mig med ilska och förbittring och förde fram mig 
på en kurs som jag har inte avvikit från, nämligen att klarlägga vilken makt det är 
som kontrollerar och hanterar de   brittiska   och   amerikanska   regeringarna  . 

Jag var helt förtrogen med alla de välkända hemliga sällskapen såsom Kungliga 
institutet för internationella frågor (RIIA), Utrikespolitiska rådet (CFR), 
Bilderbergarna, trilateristerna, sionisterna, frimureriet, bolsjevismen, rosenkreutzeriet 
och alla förgreningar av dessa hemliga sällskap. Som underrättelseofficer, och 
redan innan dess som ung student under mina studier på brittiska museet i London 
hade jag haft ögonen på dem alla, plus ett stort antal andra som jag trodde 
amerikanerna kände till. Men när jag kom till USA 1969, såg jag att namn som [den 
brittiska ”protestantiska”] orden av sankt Johannes av Jerusalem [som skapats av 
jesuitkontrollerade drottning Viktoria 1885], Romklubben, den tyska 
Marshallfonden, Cini-stiftelsen, det Runda bordet, fabianisterna, den venetianska 
svarta adeln, Mont Pelerin-sällskapet, Hellfire-klubbarna, och många andra antingen 
var helt okända här, annars var förståelsen för dem bristfällig, om den ens fanns. . . . 
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Hur kan konspiratörerna behålla sitt grepp om världen, och framför allt, sitt 
strypgrepp om   USA   och   Storbritannien  ? . . . Det enda sättet vi kan komma till rätta 
med konspiratörernas verkliga framgångar är genom att ta upp och diskutera de 
hemliga sällskapen . . . och de hundratusentals företag och stiftelser vars ledstjärnor 
utgör medlemskapet i De 300:s kommitté – det YTTERSTA kontrollorgan som leder 
världen . . . även kända som   Olympierna   [som 1912, besegrade de ”protestantiska” 
titanerna, genom att sänka dödsskeppet Titanic].” {22} [Kursivering tillagd] 

John Coleman, 1992 
Brittisk underrättelseofficer 
Conspirators’ Hierarchy: The Story of
   The Committee of 300

I befordrandet av sina planer – sin stora världskonspiration med en världsregering 
under sin ”ofelbare” och uppståndne påvlige caesar som skall styra allt folk på jorden från 
Jerusalem i enlighet med den djävulska läran i S:t Augustinus’ City of God – stötte 
jesuiterna på allvarligt motstånd under hela det ärorika artonhundratalet. Detta motstånd 
resulterade i många utvisningar från en mängd nationer runt om i världen. Jesuit Thomas J. 
Campbell, rektor vid ordens Fordham University från 1885 till 1888 och igen 1896 till 
1900, konstaterar i sin mycket detaljerade historia, The Jesuits, 1534 to 1921, att mellan 
1555 och 1921, orden utvisades minst åttiotre gånger från länder, stater och städer för att ha 
deltagit i politiska intriger, omstörtande komplotter och förräderi mot staten! 

Redan 1900, hade nästan hela Europa, Asien och Sydamerika fått nog av jesuitorden. 
Clemens XIV hade förbjudit kompaniet med ett dekret, första framställt som ett påvebrev 
men sedan spritt som bulla, 1773; England hade utvisats det 1579, 1581, 1586, 1602 och 
1604; Venedig 1606, 1612 och 1768; Danmark 1606; Japan 1587 och slutligen 1614 (vilket 
började av Edoperioden, sedan 111 jesuiterna avrättades redan 1651; insläppta på nytt 
1913); Kina 1623 ”för att ha lett det okunniga folket till uppror,” 1716, 1753, 1775 och 
1783; Indien 1623; Holland 1596 och 1816; Malta 1634 och 1768; Belgien 1818 och 1826; 
Ryssland 1723 (för vilket orden förgiftade tsar Peter den store), 1776 och ”för evigt” 1820; 
Spanien 1767, 1820, 1835, 1854, 1868 och 1932; Storbritannien och Irland 1829, Portugal 
1598, 1759, 1834 och 1910; Schweiz 1847; Bayern 1848; Italien 1848 och 1873; Österrike 
1769, 1770, 1772 och 1848; Paraguay 1733 och 1852; Tyskland 1872; Frankrike 1594, 
1606, 1764, 1804, 1806, 1831, 1845, 1880 och 1901; Guatemala 1872; Mexiko 1859; 
Brasilien 1874; Argentina 1841; Ecuador 1875; Colombia 1850 och 1875; Rom 1872; Costa 
Rica 1884; och Kuba och Filippinerna 1898 (vilket resulterade i ordens spansk-amerikanska 
krig). Och vart tog jesuiterna vägen? Till skam för de engelska och amerikanska 
protestanterna läser vi tårfyllt: 
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”De enda länder där jesuiterna levde i fred var de stater där protestantismen var i 
majoritet: England, Sverige, Danmark, Amerikas förenta stater.” {23} [Kursivering 
tillagd] 

Hector Macpherson berättar i The Jesuits in History:

”Så skadlig konstaterades jesuitorden vara att den, fram till 1860, hade blivit utvisad 
inte mindre än sjuttio gånger från länder som hade drabbats av dess intriger . . . Trots 
fastlandets varningar, har England [under drottning Viktoria (1837-1901) som tog 
upp förbindelser med Vatikanen 1877 och gjorde det möjligt för orden att utföra sina 
andra irländska massaker (1845-1850] blivit en jesuitisk avstjälpningsplats. De som 
andra länder genom sorgliga erfarenheter har funnit vara dess fiender, låter 
Storbritannien landa på hennes stränder, och ostört bedriva sitt laglösa arbete. Vi går 
till överdrift i vår tolerans, och om det inte sker en förändring av politiken, kommer 
denna nation en dag betala ett högt straff.” {24} 

Om fjortonde ändringens Amerika, förklarar David Mitchell:

”Amerika . . . var ett Mecka för flyktiga jesuiter under hela artonhundratalet.” {25} 

[Justin D. Fulton var fullkomligt överens med detta uttalande, som han förklarade 
detsamma i sin Washington In the Lap of Rome (1888).] 

Ja, käre sanningssökare, jesuiterna flydde till sitt nya ”heliga romerska” rike av 
fjortonde ändringens Amerika. Vi läser 1890: 

”Men vart tog den förvisade jesuiten vägen? Varthän beger han sig, när han misstänks 
av, och flyr från hatet hos den stigande frihetsandan i Europa, och var är han nu? Jag 
svarar, i Amerika, i USA [amerikaner utgör nu tjugofem procent av orden]. Vårt land 
är jesuiternas paradis. Utan varningar om andra länders erfarenheter, utan hänsyn till 
de band de väver runt frihetens armar och ben, har vi möjliggjort deras närvaro i detta 
land, till dess att de, nästan beredda att kasta av sig förklädnaden, nu hotar fördärva 
våra institutioner . . . Det är jesuiten som fördömer yttrandefrihet och samvetsfrihet 
och en fri press; som gör sitt yttersta i överensstämmelse med Konstitutionerna för 
det sällskap av vilket han är en edsvuren anhängare, och för påvedömet vars diktator 
och slav han samtidigt är, för att reducera det fria Amerika till underkastelse under en 
absolut monark [en fascistisk militärdiktator]. Vad blir resultatet? Märkligt och 
underbart nog, verkar olycka och katastrof för dem själva följa deras avsikter 
gentemot regeringen. 1870, var det deras inflytande som sammankallade och ledde 
vatikankonciliet, som skulle upphöja ännu högre kyrkliga dogmer, och störta den 
växande frihetsandan. 
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Det var, samtidigt, deras plan att förklara påven vara ofelbar, och att underkuva 
Italien och Europa under hans makt. Napoleon III av Frankrike, kyrkans favoritson, 
vars bajonetter var den påvliga tronens vakt och stöd leddes, genom jesuitiskt 
inflytande, till att förklara krig mot protestantiska Preussen. Men se, medan de 
diskuterade påvens ofelbarhet, överlämnade monarken över vilken Pius IX hade 
utgjutit sin fördärvliga välsignelse, sig själv, sin armé och sitt rike vid Sedan, och det 
fria Italien började marschera mot Rom. Många prelater flydde imperiestaden, och 
mullret av Preussens vapen vid Sedan besvarades av det fria Italiens kanoner, vända 
mot Roms portar. In i dess sedan länge urartade huvudstad drog frihetens härskaror, 
Kvirinalen blev till slott för det enade Italiens kung, Viktor Emanuel, och när några 
hundra av påvedömets präster, bara en bråkdel av rådet, godkände det dekret som 
gjorde påven till en ofelbar furste, blev det besvarat med hurrarop för frihet i hela 
Frankrike och Italien. Sedan dess har den ofelbare gnällt och protesterat, bett och 
hotat, men han är en italiensk undersåte mot sin vilja, och måste så förbli, när han 
stannar i Rom. Gud give att intrigerna i den romerska hierarkin kan leda till frigörelse 
för dess anhängare från påvligt tyranni i Amerika, som i Frankrike och Italien! Låt 
jesuitismen som har flytt till Amerika, för att bilda ett rike på republikens ruiner, 
sedan den genom påbud sopats bort från den gamla världen, finna en grav här; medan 
amerikanska kristna katoliker, papalister och protestanter, öppnar Guds ord, och 
därigenom porten till framsteg, här, i västerlandets fria republik.” {26} [Kursivering 
tillagd] 

Ja! Sedan jesuiterna hade flytt från Europa till fjortonde ändringens Amerika, 
skulle de bygga ett stor kommersiellt rike vars makt befästes i Washington. De indianska 
nationerna, som var ett hinder för rikets utveckling, skulle bli förrådda och krossade under 
andra hälften av artonhundratalet, medan miljontals bibelförkastande romersk-katolska och 
judiska invandrare skulle flyttas från Europa för att återbefolka östkusten, som skulle bli 
”det liberala östra etablissemanget.” Nästan femtio procent av alla romersk-katolska 
högre läroanstalter skulle finnas i påvens fjortonde ändringens rike av amerikansk 
nation. 

Jesuitordens makt var nu absolut i Washington. Charles Chiniquy, en av våra hjältar, 
vän till Abraham Lincoln och konverterad romersk-katolsk präst som blev presbyterian, 
skrev 1886: 

”Den amerikanska regeringens stora, ödesdigra misstag vid åtalet av Abraham 
Lincolns mördare var att ständigt hålla de religiösa inslagen i det hemska dramat 
utom synhåll. Ingenting skulle då ha varit lättare, att få reda medverkan av prästerna, 
som inte bara kom varje vecka och varje dag, utan som även bodde i detta
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mördarnäste. Men detta undveks noggrant från början till slutet av [den mörklagda] 
rättegången. När jag, inte långt efter avrättningen av mördarna, begav mig, inkognito, 
till Washington för att börja min utredning om dess sanna och verkliga upphovsmän, 
blev jag inte lite förvånad över att se att inte en enda av de regeringsmän som jag 
vände mig till, skulle samtycke till att ens prata med mig om denna fråga, utom efter 
det att jag hade givit mitt hedersord på att jag aldrig skulle nämna deras namn i 
samband med resultatet av min undersökning. Jag såg djupt bedrövad, att påverkan 
av Rom var nästan allenarådande i Washington. Jag kunde inte hitta en enda statsman 
som skulle våga ta itu med denna skändlig påverkan och bekämpa den.” {27} 

[Kursivering tillagd] 

1901 mördade jesuiterna frimuraren president William McKinley, medan Theodore 
”Rex” Roosevelt, deras högst lydige frimurare och vän till riddare av Malta William R. 
Grace (vars son, Joseph P. Grace, som finansierade bolsjevikiska revolutionen, vars son, J. 
Peter Grace, d.y., deltog i Kennedymordet), blev president och rikets förste riktige 
romerske kejsare. Vi ser: 

”Theodore Roosevelt var den förste av de moderna imperialisterna – i amerikansk 
version – som uppenbart förespråkade ekonomisk expansionism med hjälp av 
våldsam ekonomisk och finansiell aggression stödd av råstyrka, och avledde Förenta 
staternas regering till att bli det främsta redskapet för de stora amerikanska [Vatikan-
kontrollerade] företagens grandiosa system för att exploatera världen . . . Som 
vanligt, visste det amerikanska folket mycket lite eller ingenting om vad som pågick. 
Så icke den lille tjänaren som betalades av storföretagen [kontrollerade av 
jesuiternas J. P. Morgan som 1913, dog i Rom] – nämligen Theodore Roosevelt.” {28} 

[Kursivering tillagd] 

Dessutom måste vi komma ihåg att jesuiterna, med kontroll över president Franklin 
Pierce, med våld hade öppnat upp Japan för utlänningar 1853-54, med hjälp av amerikanska 
kanonbåtar under befäl av kommendör Matthew Perry. Jesuiterna fortsatte att åter ta sig in 
i Japan 1865 (enligt Andrew C. Ross’ A Vision Betrayed {29}) och mördade sedan kejsar 
Komei. Den unge kejsar Meiji hävde sedan det ”kristna förbudet” 1873, sedan orden 
hade varit utvisad under mer än tvåhundrafemtio år. Vedergällningens dag var nu i vardande 
för ”den uppgående solens land,” liksom för Kina inklusive dess Manchudynasti som 
också hade utvisat jesuitorden. Från den tidpunkt frimurare Theodore Roosevelt blev den 
amerikanske kejsaren (som sedan reste statyn av den djävulsdyrkande, 33:e gradens 
frimuraren Albert Pike i Washington, D.C.), skulle jesuiterna ha absolut kontroll över Vita 
huset genom Georgetown University fast beslutna att – med militärt våld – återställa påvens 
världsliga makt över allt folk på jorden! Redemptoristpräst och hemlige jesuitiske 
coadjutor, Isaac Heckers arroganta och bombastiska ord uppfylldes förvisso när han i slutet 
av artonhundratalet förklarade: 
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”1900 kommer Rom att ta det här landet och behålla det.” {30} 

Redan 1912 sades det om jesuiterna: 

”I dag är de starkare i USA än de någonsin var i något av länderna i Europa 
som utvisade dem som ett hot mot regeringen.” {31} [Kursivering tillagd] 

Jesuiterna skulle forma den krossade federala republiken av konfedererade 
suveräna stater, som främst bestod av vita protestantiska amerikanska fria män, till ett 
fungerande, centraliserat romersk-katolskt rike av fjortonde ändringens frigivna slavar – 
både vita och svarta – för att med hjälp av amerikansk militär makt återställa och 
upprätthålla den påvlige caesarens världsliga makt, inte bara i Italien utan i hela världen. 
Vår hjälte, Jeremiah Crowley varnade: 

”Hur konstigt det än kan verka för den tillfällige betraktaren, är det sant . . . att . . . 
den påvliga politiken för makt och vinning . . . hyllas . . . av godtrogna icke-katolska 
människor; och detta gäller särskilt i engelskspråkiga länder – England, Kanada och 
USA. Dessa skrupelfria politiker, höga och låga, är bara alltför villiga att tjäna påven 
i dennes gudlösa ansträngningar att återfå världslig makt.” {32} [Kursivering tillagd] 

Under tiden skulle jesuiterna störta regeringarna i de nationer som har utvisat ordern 
från sina gränser. Absoluta ”republikanska” kommunistiska diktaturer skulle införas, som 
sedan skulle underordnas påvens världsliga makt som en fråga om ”utrikespolitik.” Ett 
klassiskt exempel är den jesuitutbildade, romersk-katolske och kommunistiske 
utomäktenskaplige nazistsonen, Fidel Castro, Kubas diktator under de senaste fyrtiosju 
åren. Det amerikanska riket skulle fortsätta den politik som förts av ”Heliga alliansen” 
för att förhindra skapandet av folkstyren runt om i världen. 1908 skulle riket få en hemlig 
inkvisitorisk polis, Utredningsbyrån (BI), som i dag är känd som FBI. Dess chef skulle 
skydda den påvlige caesarens maffia från åtal, och förneka dess existens i flera år. 1913 
skulle jesuiterna, i förberedelserna för att finansiera det kommande andra trettioåriga 
kriget, betunga riket med en privatägd nationell bank – det federala riksbankssystemet. 
De rika judar, som inte skulle samtycka till jesuiternas ”kungliga bank,” skulle befinna sig 
på dödsskeppet Titanic. På 1930-talet skulle jesuiterna, via Boeing Aircraft, bygga tusentals 
långdistansbombplan, av modell B-17 och B-29, som finansierades av deras nationella bank 
i vars händer all kredit hade centraliserats under den stora depressionen. Med dessa 
flygplan skulle de bomba civilbefolkningen i Tyskland och Japan till underkastelse inför 
diktaten från Washington, kontrollerat av jesuitgeneralen i Rom. Redan 1941 skulle orden 
vara redo att straffa de nationer som fördrivit dess soldater från sin mark. Med den 
planerade förstörelsen av Pearl Harbor, skulle kongressen förklara krig för sista gången och 
jesuiterna skulle vara redo för den slutliga hämnden – i enlighet med det onda tridentinska 
mötet – andra världskriget! 
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Avfälliga protestantiska Viktoria av England, 1819-1901 # 227 
Drottning av det protestantiska brittiska riket 1837-1901 

Återigen vet vi inte hur vi skall beskriva denna den vårdslösaste av europeiska 
regenter. Bedrägligt framställd som en fiende till Rom av den engelske kardinal 
Wiseman, var drottning Viktoria, liksom George III, helt i händerna på den svarte 
påvens milis. Under ”det brittiska århundradet” (1815-1915) använde hennes 
premiärministrar, frimurare viscount Palmerston och frimurare Benjamin Disraeli, 
det protestantiska Englands diplomatiska och militära makt för att återställa och 
upprätthålla den påvlige caesarens världsliga makt runt om på jorden. Som en hemlig 
deltagare i ordens ”Heliga allians” kom London aldrig till de kämpande folkens 
undsättning när de gjorde motstånd mot de kontinentala tyranner som verkställde 
furst Metternichs ”Heliga allians;” utan snarare motsatte hon sig deras 
ansträngningar i hemlighet. England vägrade att ge de italienska patrioterna asyl när 
de flydde till brittiska Malta (1849); bedrev opiumkriget mot den så hatade kinesiska 
Manchudynastin; godkände jesuiternas statskupp som skapade Napoleon III:s franska 
rike (1852); tog parti för kompaniets Krimkrig mot ortodoxa Ryssland (1854); eggade 
den amerikanska ”anti-slaveriagitation” som orsakade den skoningslösa förintelsen av 
vår vita protestantiska sydstatskultur med kriget mellan staterna och pro-
negerrekonstruktionen från 1861 till 1876; invaderade Benito Juárez ”liberala” 
mexikanska republik 1864; öppnade dialog med Vatikanen på hennes eget initiativ 
1877; och tillät frimurarna Cecil J. Rhodes och Alfred Milners krig mot de holländska 
reformerta boerna, under det att de stal Transvaal som innehöll det största 
guldgruvkomplexet i världen (1899). Denna depraverade och själviska kvinna var 
symbolen för förräderiet mot den uppståndne, Guds sons kyrka! 
www.victorianstation.com/queen.html
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Jesuit arresteras i viktorianska England, 1877 # 228 
Under den frimureriske kung George IV:s regeringstid (1820-1830) ingicks en hemlig 
överenskommelse där jesuiterna, om den katolska emancipationslagen tilläts gå 
igenom, skulle underordna sig en utvisning ur kungariket (1829). Genom påverkan av 
frimureriske hertigen av Wellington, premiärminister och hjälte i slaget vid Waterloo, 
släpptes romersk-katoliker (som i hemlighet var lojala mot påvedömet) åter in i 
parlamentet och de ”förvisade” jesuiterna förblev ostörda i riket. Kompaniet 
genomförde sedan sina Oxford- och traktariska rörelser som utlovade att återställa 
den ”kätterska nationen” under den påvlige caesarens andliga makt. Samtidigt 
använde orden sitt frimurarkontrollerade brittiska rike (via hemliga världsliga 
coadjutorer) för att återställa och upprätthålla påvens världsliga makt runt om på 
jorden. Med Viktorias död 1901 började solen gå ned över det en gång protestantiska 
brittiska riket. Hennes frimureriske äldste son, kung Edvard VII (1901-1910), 
återställde Jesu sällskap 1902 som en förberedelse för den svarte påvens planerade 
krossande av de tidigare protestantiska rikena Tyskland och Storbritannien. Den 
vedergällningen för ordens utvisning från Storbritannien (1829), Tyskland (1872) och 
Frankrike (1880 och 1901) skulle bli det andra trettioåriga kriget (1914-1945). 
The Jesuits: A History, David Mitchell, (London: Macdonald Futura Publishers, 1980). 
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Frimurare James A. Garfield, 1831-1881 # 229 
Fördömd ”kättare;” bekant evangeliepredikant för Kristi lärjungar 

”Förbannad” politiskt liberal; federal generalmajor för frivilliga, 1863 
USA:s representanthus, 1863-1880, USA:s senat, 1880 
Omedvetet 4:e överbefäl för påvens ”heliga romerska” 

Fjortonde ändringens rike av amerikansk nation, 4 mars-19 september, 1881; 
Främjare av George Washingtons höga skyddstull

Främjare av bimetallism, cirkulation av guld- och silvermynt 
I enlighet med artikel I, avsnitt 10, USA:s konstitution; 

Främjare av inlösning av USA:s skuldsedlar i guld- eller silvermynt 
Anti-påvlig världslig makt, tillkännagav i sitt installationstal att: 

”Inte heller kan någon kyrklig organisation med säkerhet tillåtas att i minsta 
grad inkräkta på den nationella regeringens uppgifter och befogenheter.” 

Sårad av jesuiterna genom
Charles J. Guiteaus, 

Vägledd av sin bekantskap och (enligt Edwin A. Sherman, författare till The 
Engineer Corps of Hell (1883)) jesuitiske världslige coadjutor, 

Utrikesminister James G. Blaine, 
Guiteau med hjälp av ”blykulan;” 

Mördad av jesuiterna genom
Doktor D. Willard Bliss och hans allopatiska medicinska mördargäng, 

Med hjälp av det kirurgiska ”dolkstålet” och ”giftbägaren” 
Chester A. Arthur, Our Twenty-First President, Carol Brunelli, (Chanhassen, Minnesota: The Child’s World, 2001) s. 
24. 
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”Kättare” och frimurare James A. Garfield, 1831-1881     
Med härstamning från engelska puritaner och franska hugenotter som flytt Frankrike 
på grund av ordens återkallande av det nantesiska ediktet 1685, var Garfield den siste 
av de amerikanska presidenter som skulle födas i en stuga. I och med att hans far dött 
1883 och lämnat familjen i fattigdom, skötte hans mor , Eliza, den lilla gården och såg 
till sina barns utbildning genom att uppföra en liten skolbyggnad i ett hörn av sin 
mark. Under 1850-talet, var bibelbaserad religiös verksamhet och utbildning hans 
främsta intresse. James deltog i ett seminarium, som undervisade i distriktsskolor, och 
studerade och undervisade från 1851 till 1854 på Western Reserve Eclectic Institute 
där han ivrigt predikade Kristi baptistiskt titulerade lärjungars doktriner. Efter 
Eclectic, en lärjungeskola, började han på Williams College och tog examen 1856 med 
högsta betyg, i stånd att samtidigt skriva latin med ena handen och grekiska med den 
andra. Garfield återvände till institutet och blev dess rektor, som förrättade vigslar 
och begravningar under det att han var en levande predikant för Kristi lärjungar. 
Hans arminianska universalism ledde dock lett ett förkastande av bibliskt 
sanktionerat slaveri följt av hans stöd för illuminatus Horace Greeleys nyligen 
organiserade radikala Republikanska parti. Under det nordliga aggressionkriget, 
visade Garfield prov på enastående ledarskap och var generalmajor vid tidpunkten för 
sitt avsked 1863. Som medlem i representanthuset under jesuitiske världslige 
coadjutor Thaddeus Stevens ökända rekonstruktion, godkände Garfield ordens röda 
republikanska politik för allmän frigörelse, allmän jämlikhet, allmän rösträtt och 
allmän utbildning. 1880 valdes han in i USA:s senat men tog aldrig tog sin plats. I maj, 
efter 36 omröstningar vid Chicagos republikanska presidentkonvention, valdes han till 
kompromisskandidat framför förre presidenten Ulysses S. Grant och 
”halvblodscentralisterna” senator James G. Blaine och John Sherman. Medan han 
vann valet med bara 9 464 röster av 9 000 000, visste den svarte påven att Garfield var 
en konservativ expert på skattefrågor som från 1871-1875 hade varit ordförande för 
parlamentets anslagsutskott. Som trogen främjare av höga skyddstullar och försvarare 
av bimetallism, hävdade Garfield med rätta i sitt öppningsanförande, ” . . . guld och 
silver erbjuder den enda säkra grunden för ett monetärt system.” Vår modige gudsman 
gjorde också motstånd mot och besegrade ordens ”trogne” republikanske New York-
hövding och intime vän till vicepresident Chester A. Arthur, senator Roscoe Conkling, 
efter att agitationen rörande valet av uppbördsman i ordens hamn i New York hade 
antänts av coadjutor James Blaine. Som om dessa ärliga, protestantiska skattemässiga 
”heresier” inte vore nog, förseglade Garfield sin undergång när han proklamerade att 
ingen ”kyrklig organisation” (inklusive ordens romerska påvedöme) skulle ”tillåtas att 
i minsta grad inkräkta på den nationella regeringens uppgifter och befogenheter.” En 
förment protestant, Charles J. Guiteau – som utrikesminister Blaine personligen 
kände – valdes ut för att skjuta den ”liberale kättaren” i ryggen. När han väl en gång 
var sårad, gjorde doktor D. Willard Bliss, med sin stab av mördare, slut på 
presidenten den 19 september, 1881. 
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Lönnmördare Charles J. Guiteau, 1841-1882 # 230 
Skänkte sin kropp till sin daglige andlige rådgivare under fängelsetiden, Washingtons 

Präst och kaplan, jesuitiske världslige coadjutor doktor William W. Hicks 

Jesuitiske världslige coadjutor Charles J. Guiteau, 1881 # 231 
Självutnämnd ”kristen och patriot” och det Republikanska partiets ”frälsare” 

Utsedd skytt för att mörda den ”kätterske och liberale tyrannen,” 
James A. Garfield, i den svarte påvens konspiration inklusive: 

Vicepresident Chester A. Arthur, utrikesminister James G. Blaine, 
”Trogne” New York-senator Roscoe Conkling och läkare D. Willard Bliss 

(Jesuitiska Georgetown University äger den omfattande Charles Guiteau-samlingen.) 
www.hetzlersfakebook.com/files/Guitueau_op_152x200.jpg
The Assassination of James A. Garfield, Robert Kingsbury, (New York: Rosen Pub. Group, Inc., 2002) s. 39. 
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Jesuitiske världslige coadjutor Charles J. Guiteau, 1841-1882 
Född i Freeport, Illinois, anslöt sig Charles Guiteau senare till New Yorks otuktiga 
Oneida-samfund under ledning av jesuitiske världslige coadjutor och absolute 
diktator, John Humphrey Noyes. Sedan han praktiserat ”millennialistisk kommunism” 
mycket lik den socialism som fulländades på kompaniets paraguayanska reduktioner, 
lämnade Guiteau kommunen efter sin hemliga ”utbildning” på nästan fem år (1861-
1865), under vilken tid han kunde undvika värvning och militärtjänst. I egenskap av 
”advokat, teolog och politiker,” beundrare av New York Citys illuminatus och radikale 
röde republikan Horace Greeley, och därmed ivrig läsare av Greeleys New York 
Tribune, fungerade han som en ”bondfångare” mellan kompaniets fästen i New York 
och Chicago (för att även delta i Dwight L. Moodys väckelsemöten) i femton år fram 
till valet 1880. Med ett dödläge mellan de jesuitiska världsliga coadjutorerna Ulysses S. 
Grant och James G. Blaine, tillät orden utnämningen av James A. Garfield så länge 
jesuitiske världslige coadjutor Chester A. Arthur var hans vicepresidentkandidat. För 
att förordna avlägsnandet av president Garfield, beslutade centrala jesuiter vid 
Fordham och Georgetown University att använda sig av ett teatraliskt kungamord, i 
avsikt att ge intryck av att deras ”trogne” mördare var en sinnessjuk ”ensam galning.” 
Som flitig besökare i New Yorks Republikanska partihögkvarter på femte avenyn 
(styrt av jesuitiske världslige coadjutor senator Roscoe Conkling), och senare Vita 
huset och Utrikesdepartementet, blev Guiteau bekant med utrikesminister Blaine 
(hans hanterare) och vicepresident Arthur (mordets förmånstagare), vilka han mötte 
flera gånger under sken av att främja Garfield och söka en politisk utnämning. Men i 
hemlighet, planerades mordets detaljer. Efter att ha förföljt presidenten i flera veckor, 
och fyra gånger missat möjlighet att döda, sköt Guiteau, den 2 juli, i Baltimore och 
Potomacs järnvägsstation i Washington, på Garfield två gånger med en brittisk 44. 
kalibers revolver av märket ”Bulldog” med silverkolv, varvid ett skott snuddade hans 
högra arm och det andra gick in i nedre delen av ryggen. Han gav lätt upp, greps utan 
kamp och motstånd och avväpnades först vid ankomsten till stadens fängelse – vilket 
tydligt visar att han inte var någon galning! Som han hävdade att han avsåg att 
”förena det Republikanska partiet och rädda republiken,” pågick Guiteaus teatraliska 
skenrättegång från den 14 november till den 22 maj 1882. Under det att han låtsades 
vara vansinnig för att rädda sitt liv (som tas upp i hans nedan omnämnda dikt), 
förklarade han sig vara oskyldig med ett smart försvar grundat på ordens 
kungamordiska doktrin om att Garfield var en ”förrädare,” alltså en tyrann, och att 
skottlossningen inte var mord, utan ”en politisk nödvändighet,” att gärningen inte var 
hans, utan ”Guds gärning.” Guiteau hävdade också i sitt försvar att ”läkarna hade 
dödat Garfield” och, eftersom presidenten hade dött i New Jersey, ”hade inte 
domstolen någon domsrätt.” Under tiden, höll biträdande åklagare Edmond Bailey 
långa samtal med Guiteau och gjorde detaljerade anteckningar om hans liv, idéer och 
motiv – vilka kopiösa anteckningar Bailey förstörde! På galgen deklamerade Guiteau 
sin egen skrytsamma dikt I Am Going to the Lordy, och slutade med orden ”ära, ära, 
ära!
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Jesuitiske världslige coadjutor James G. Blaine, 1830-1893 # 232 
Ord kan inte uttrycka denne jesuitkontrollerade, radikale röde republikanske, 
sedemera ”halvblod” inom partiet och landsförrädares illasinnade orättfärdighet, 
hopplösa skam, djävulska list, hemliga fiffel och beräknade mord, som även var en 
hemlig lönnmördare av sitt anti-påvlig världslig makt, bibeltroende överbefäl, James 
A. Garfield. Känd som ”den världsmannamässige lögnaren från staten Main,” var 
Blaine var en drivande kraft i den framtvingade ratificeringen av ordens onda 
fjortonde ändringsförslag, en främjare av den blodiga och onda återuppbyggnaden av 
södern och nu den viktige aktören i ett grymt och kvalfullt mord på sin president. På 
den ödesdigra lördagen den 2 juli 1881, visste Blaine och hans mördare att deras 
timme var inne. Presidenten skulle, som planerat, ta tåget till New England, för att 
börja en sommar lång semester med sin hustru och familj. Vid ankomsten till 
Washingtons Baltimore och Potomacs järnvägsstation klockan 9:20, steg både Garfield 
och Blaine ur sin vagn och gick in i järnvägsstationen genom damernas tysta, mindre 
fullsatta väntrum, med Blaine i täten. Med lönnmördaren på väg ut ur en mellan en 
dörr och ett fönster dold nisch, blev den gode presidenten skjuten i ryggen – fick 
”blykulan;” ändå blev Blaine aldrig beskjuten, eftersom det var han som förmodligen 
varnade Guiteau (när båda träffades vid Utrikesdepartementet) att ”aldrig tala till 
mig igen.” Blaine blev president Arthurs utrikesminister, ställde åter upp i 
presidentvalet och blev senare den förste presidenten i ordens pan-amerikanska 
kongress på vars senare pan-amerikanska utställning McKinley sköts! 1893 dog 
Blaine, kom till helvetet och skall en dag, efter att ha redogjort för sitt liv inför den 
uppståndne, Guds son, kastas levande i eldsjön för evigt (Upp. 20:15)! 
James A. Garfield, Our Twentieth President, Carol Brunelli, (Chanhassen, Minnesota: The Child’s World, 2001) s. 27. 
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Jesuitiske världslige coadjutor doktor D. Willard Bliss, 1825-1899 # 233 
Efter att Guiteaus första skott snuddat vid presidentens högra arm, ropade Garfield, 
”Min Gud! Vad är det här!” Den andra salvan fällde offret till marken. Efter att han 
lyfts upp på en madrass som tagits från en av järnvägsvagnarna, försvann den 
verklige mördaren nästan omedelbart (och som planerat). Doktor D. Willard Bliss, en 
läkare från Washington och personlig vän till Blaine, granskade kulhålet bara för att 
sticka sitt smutsiga, ohygieniska pekfinger i det decimeterdjupa såret i avsikt att skada 
ett viktigt organ samt starta en infektion som skulle leda till blodförgiftning. Han förde 
sedan in en osteriliserat sond och skapade, med ytterligare våldsamt grävande, en 
falsk passage som förvirrande senare läkare i fråga om kulans rätta förlopp. Hans 
lögnaktiga ord avslöjade avsikten med hans sonderande för publiken: ”Det finns inget 
hopp för president Garfield. Han kommer förmodligen inte att leva tre timmar och 
kan dö inom en halvtimme. Kulan har genomborrat hans lever och det är ett 
livshotande sår.” Men ack, levern var inte genomborrad och vår gudsman skulle leva 
80 dagar till trots otrolig beräknad medicinsk tortyr. Efter nästan en och en halv 
timme, kännetecknad av upprepade uppmaningar från presidenten om att bli flyttad, 
fördes Garfield slutligen till presidentbostaden. Vid kvällstiden hade Bliss tagit fullt 
ansvar för Garfields fall utan någon inblandning från Blaine, eller tillstånd från 
presidenten. Vidare församlade Bliss sitt gäng med allopatiska mördare samtidigt som 
han tilldelade Garfields kusin, homeopat Silas Boynton, och fru Garfields personliga 
läkare, Susan Edson, roller som sköterskor. Efter ett knytnävsslagsmål körde 
allopatiske Bliss iväg presidentens personlige homeopat, J. H. Baxter, som aldrig såg 
Garfield mer. Tortyren fortsatte genom att: ytterligare förlänga såret från 1 till 5 
decimeter, framkalla kräkningar via stark mat och dryck, giftig rektal 
näringstillförsel, och underhållande av infektionen vilket orsakade en jämn ström av 
var från öron, näsa och mun, och en viktminskning på 35 kilo! Vid 
obduktionen hade ingen annan läkare rätt att övervaka undersökningen. Bliss hade 
givit den förbannade kättaren ”dolkstålet” och ”giftbägaren.” 
The Assassination of James A. Garfield, Robert Kingsbury, (New York: Rosen Pub. Group, Inc., 2002) s. 39. 
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Frimurare William McKinley, 1843-1901 # 234 
Fördömd metodistisk ”kättare;” förbannad politisk ”liberal” 

Menig till titulär major, 23:e regementet, Ohios frivilliga infanteri 1861-1865 
Omedvetet 8:e överbefäl för påvens ”heliga romerska” 

Fjortonde ändringens, korporativ-fascistiska rike av amerikansk nation, 1897-1901 
Tvingad att börja bygga den svarte påvens utlandsbaserade amerikanska rike 
Med användning av återförenade och integrerade nord- och sydstatssoldater 

Sammanförda till imperialistiska, internationellt baserade, 
Korsfarande, amerikanska romerska legioner 

Ledda av Wall Streets korporativ-fascistiska, kartell-kapitalistiska monopol 
Som styr regeringens verkställande gren, vars legion skulle finansieras med en 

Hög, progressiv och graderad, personlig såväl som företagsinkomstskatt
I enlighet med ordens marxistiska och frimureriska kommunistiska manifest; 

Främjare av presidenterna Washingtons och Garfields höga skyddstull, 
Sedan McKinleys tariff åstadkommit ”ett gyllene flöde” 

Som fick fart på den inhemska produktionen; 
Främjare av ärlig bimetallism, cirkulation av guld- och silvermynt 

I enlighet med artikel I, avsnitt 10, USA:s konstitution; 
Tvingad att överge silvermynt och att anta den oärliga ”guldstandarden” som

Ytterligare säkrade statsskulden genom att göra den svårare att betala; 
Tvingad att förespråka krig mot Spanien efter att jesuitiska världsliga coadjutorer 

Sprängde och sänkte USA:s slagskepp Maine i Havannas hamn, Kuba; 
Avsåg att verkligen upplösa ordens amerikanska korporativa monopol 

Personlig vän till Minnesotas ”protestantiske” påvlige ärkebiskop John Ireland 
Fick ”blykulan” av jesuitiske världslige coadjutor Leon F. Czolgosz 

Fick ”giftbägaren” av förtroendeläkare Presley Marion Rixey 
William McKinley, Our Twenty-Fifth President, Cynthia A. Klingel and Robert B. Noyed, (Chanhassen, Minnesota: 
The Child’s World, 2002) s. 30. 
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Frimurare William McKinley, 1843-1901 
Som en av åtta presidenter från Ohio, var McKinley det sjunde av nio barn, var 
mycket fattig och fick, i likhet med de flesta ungdomar på sin tid, sin utbildning i en 
enrums skolbyggnad fram till nio års ålder. Uppfödd på HERRENS AV1611 engelska 
reformationsbibel, var han en högst hängiven metodist vars mor hade hoppats skulle 
bli präst. 1852 gick han i Poland Academy där han utmärkte sig i att läsa, debattera 
och tala inför publik. 1861 anslöt han sig till Lincolns stora federala unionsarmé, 
visade sitt mod och sin ledarskapsförmåga i kampen, för att senare bli ”Ohios idol.” 
Sedan han lämnat armén med titulär majors rang, började han studera juridik utan 
minsta misstanke om att Jesu sällskap hade full kontroll över det Republikanska 
partiet. Som söndagsskolans rektor i Cantons första metodistkyrka och ordförande för 
KFUM, började McKinley sin offentliga karriär 1869 och var gift två år senare med 
Ida, den kvinna som dyrkade honom i trettio år. I egenskap av lågrankad frimurare, 
var William moralisk och hederlig, och förmanade sin krigiske nevö, James, att ”hålla 
både ditt liv och ditt tal rent, och var modig.” Genom att införa den bibliska maximen 
om ärlighet i sina politiska uppdrag, blev McKinley en fantastisk främjare av 
inhemska tillverkare och var därmed en mästare i höga skyddstullar – utan tillagd 
vinst! Som ordförande i budgetutskottet, var han drivkraften bakom godkännandet av 
McKinleys höga tariff av 1890 sim hatades så av ordens gunstlingar, men älskades av 
folket. 1894 slog Loyolas söner söner tillbaka (via president Grover Cleveland) som de 
godkände Wilson-Gormans tarifförslag som sänkte McKinleys tariff och införde en 
personlig inkomstskatt som senare förklarats strida mot konstitutionen av Högsta 
domstolen i Pollock v. Farmers’ Loan and Trust Company, 157 US 428 (1895). Detta 
bakslag skulle lösas med ratificeringen av den 16:e ändringen 1913. Medan den slog 
tillbaka och stöddes av McKinley, skulle den smickrande Dingleys lag av 1897 åter 
bringa tullen till en ny höjd – vilket ytterligare kränkte orden! Tulltaxan skulle sänkas 
1909 via Payne-Aldrich-tariffen och igen 1913 via Underwoods tarifförslag utan 
motstånd från presidenterna William Howard Taft eller Woodrow Wilson, de eländiga 
slavarna åt James kardinal Gibbons! Vald 1897, försökte president McKinley undvika 
krig med Spanien, så Roms agenter sprängde USA:s slagskepp Maine i Havannas 
hamn i Kuba, vilket antände påvens spansk-amerikanska krig av 1898. Det därav 
följande fördraget skyddade varje bit av den romersk-katolska kyrkans egendom 
inom USA och dess värdepapper, samtidigt som det lade grunden till den svarte påvens 
framtida brittiska erövring av Japan genom det onda förvärvet av Hawaii, Guam och 
Filippinerna. McKinley avsåg att bryta upp påvens stora frimureriska Rockefeller- 
och Morgantruster, och alltså hota de kartell-kapitalistiska makterna i riket. Han har 
också förordat bimetallism, men blev skrämd av utländska makter att överge silver, 
och undertecknande  guldstandard-lagen av 1900. Omvald 1901 med New Yorks 
frimureriska Theodore Roosevelt som vicepresidentkandidat, kallade orden på sitt 
onda internationella anarkistiska nätverk för att ”utplåna denna kättare från hela 
jordens yta.” 
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Jesuitiske världslige coadjutor Leon F. Czolgosz 1873-1901 # 235 
Romersk-katolske mördare av president William McKinley 

Påvliga anarkist Emma Goldman, 1869-1940 # 236 
Född i Ryssland i en förmögen judisk familj, invandrade Goldman till ordens 
amerikanska rike 1885 och blev USA:s mest kända anarkist. Sedan hon flyttat till 
jesuitstyrda New York City 1889, predikade hon anarki, socialism, preventivmedel, 
kvinnlig rösträtt, allmän jämlikhet och fackföreningsrörelse, som ytterligare krossade 
de goda vita protestantiska och baptistiska folken vars individuella, gemensamma 
rättspraxis har uppkommit på grund av deras AV1611 Bibel-baserade kultur. Som 
han påstod sig vara inspirerad av Goldmans predikningar, sköt Czolgosz presidenten 
av vilket skäl orden sedan kunde ”skylla på judarna,” börja sitt anti-judiska raseri i 
det tolerant USA, och rättfärdiga skapandet av dess Utredningsbyrå 1908. För sitt 
motstånd mot kompaniet genom att motsätta sig 1917 års första världskrigets 
inkallelse, utvisades Goldman tillbaka till Ryssland 1919 av den svarte påvens BI-agent, 
frimureriske J. Edgar Hoover! 
William McKinley, Our Twenty-Fifth President, s. 36. 
The Assassination of William McKinley, Antoine Wilson, (NY: The Rosen Pub. Group, Inc., 2002) s. 37. 
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Jesuitiske världslige coadjutor Leon F. Czolgosz 1873-1901 
Från 1900 var båda politiska partier klart i händerna på Jesu sällskap. Prästen Isaac 
Heckers ord blev nu uppfyllda; Rom hade tagit det här landet och var fast beslutet att 
behålla det. Förutom att skapa de uteslutande romersk-katolska, fascist-utformade, 
columbusriddarnas orden i New Haven, Connecticut (samma stad där avfälliga 
protestantiska Yale Universitys hemliga sällskap Scull and Bones och Book and Snake 
fanns), hade en rad militära fästningar uppförts i, eller nära, centrala städer i hela 
riket. Dessa fästningar, kallade för universitet, skulle fungera som mellanstationer för 
beräknade agitationer lanserade av frimurarkontrollerade terroristnätverk mot 
amerikanskas naiva folk och regering. Dessa terroristnätverk skulle omfatta först det 
anarkistiska, sedan det kommunistiska och slutligen det muslimska terroristnätverket, 
inklusive den svarta kulten Nation of Islam. Med jesuituniversit i Washington, Detroit, 
Cleveland, Buffalo och New York City, skulle anarkisterna återigen kunna användas 
för att undanröja en annan ”tyrannisk” motståndare mot påvedömets världsliga makt. 
Vald för uppgiften att mörda vår ”kätterske och liberale” William McKinley blev en 
Detroit-född romersk-katolik, Leon Czolgosz. Som han styrde anarkisterna i 
Cleveland genom ordens militära fästning John Carroll University, fick lönnmördaren 
instruktioner på flera områden – inklusive kungamord – från en ledande anarkist, 
Emil Shilling, under en serie möten. Efter mordet, skulle anarkisterna kunna bevisa 
att det inte fanns något samband mellan dem och Czolgosz, och påstå (via en före 
mordet skickligt offentliggjord anarkistisk tidningsartikel) att han var en ”spion” åt 
regeringen. När han kommit till Buffalo, skulle mördaren hållas noggrant informerad 
om varje steg presidenten tog under hela den amerikanska utställningen genom till 
kompaniets närliggande Canisius College anslutna världsliga coadjutorer. I syfte att 
döda ”tyrannen” på utställningens ”Presidentens dag” (efter att McKinley hållit sitt 
livs finaste tal) och den följande morgonen vid Niagarafallen, sköt Czolgosz slutligen 
presidenten den varma eftermiddagen i Temple of Music. Som han avfyrade en ,32 
kalibers revolver, snuddade den första omgången vid en knapp och tog lätt i bröstet. 
Men det andra skottet rev upp magen och kunde senare inte hittas. Påhoppad och 
kastad till golvet av två säkerhetstjänstemän, greps Czolgosz, som förklarade: ”Jag 
dödade presidenten för att jag gjorde min plikt.” Under det att han i flera år studerade 
anarkism, hade han förespråkat dödandet av ”kungar, kejsare och presidenter.” Under 
rättegången hade mördaren svårt att erkänna att han var romersk katolik och att han 
hade utbildats i (anti-republikanska, anti-protestantiska) katolska skolor. Dessutom, 
förklarade han flera gånger att han agerade ensam, att planen för att döda presidenten 
var hans idé – som han ytterligare dolde sina hemliga herrar. Samma dag som han 
avrättadedes i elektriska stolen , erkände han för en polsk präst och visade ingen 
ånger. Efter obduktionen, placerades hans kvarlevor i en omärkt fängelsegrav, 
dränktes med syra, täcktes med osläkt kalk och blev till damm – tills hans kommande 
domedag! 
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Jesuitiske coadjutor och frimurare Elihu Root, 1845-1937 # 237 
Krigsminister, 1899-1904, utrikesminister, 1905-1909 

Senator 1909-1915, nobelpristagare, 1912, pan-amerikansk promotor 
Konspiratör i mordet på president William McKinley, 1901 

Arbetade med högste riddare av Columbus Edward L. Hearn, 1907-1909 
En av grundarna av ordens Utrikespolitiska råd, 1921 

McKinley flankerad av lönnmördare; pan-amerikanska utställningen, 1901 # 238 
Inrikesminister Ethan A. Hitchcock, och utställningens ordförande, 

John G. Milburn i vars herrgård McKinley fick ”giftbägaren” 
The Illustrious Life of William McKinley: Our Martyred President, Murat Halstead, (Troy, Ohio: Union Publishing, 
1901). 

Jesuiterna – 1872-1901



Kapitel 31                                                                                                               747

Jesuitiske världslige coadjutor doktor Presley M. Rixey, 1852-1928 # 239 
Efter att ordens anarkistiske mördare skjutit McKinley i närvaro av 
medkonspiratörerna Milburn och Root i Temple of Music den 6 september 1901, 
flyttades presidenten till akutsjukhuset på ordens Buffalo-baserade pan-amerikanska 
utställning. Under hans omedelbara operation, kunde de kirurger som leddes av 
doktor Mann inte hitta kulan, men de läkte hans mage. Inom två timmar flyttades 
presidenten till Milburns herrgård, snarare än till ett sjukhus i Buffalo! Liksom 
president Garfield, vars sår inte var uppenbart dödliga, skulle McKinley också vara i 
händerna på en annan utvald medicinsk lönnmördare, doktor Presley Rixey. Liksom 
doktor Hunter McGuire, Stonewall Jacksons frimureriske medicinske mördare, hade 
coadjutor Rixey utbildats vid Philadelphias Jefferson Medical College och var nu, som 
McKinleys officielle Vita husets läkare, i stånd att ”expediera” en annan viktig fiende 
till den svarte påven. Sedan han stadigt återhämtat sig under sex dagar kände sig 
presidenten, efter en rejäl frukost torsdagen den 12 september, så bra att han bad om 
en cigarr. Fast hans begäran avslogs, var doktor Mcburney och hans läkarlag så 
grundligt nöjda med McKinleys tillstånd att de åkte till New York City – tillsammans 
med Elihu Root. Senare samma dag förgiftades presidenten, han klagade över trötthet 
samtidigt som han led av stigande puls. Senare den kvällen hade hans sjukdom 
förvärrats och på fredagen förgiftades han igen, eventuellt med stryknin eller arsenik. 
Under det att han led av feber, extrem utmattning och snabb hjärtrytm, dog president 
McKinley klockan 2:15 på lördag morgon, den 14 september, medan lönnmördare 
Rixey var den ende personen vid hans säng! För ett väl utfört arbete, befordrade 
president Roosevelt Rixey till arméöverläkare 1902 med konteramirals rang, varefter 
han förblev Roosevelts Vita husets läkare fram till 1909. En framgångsrik 
kombination av ”blykulan” och ”giftbägaren” hade genomförts än en gång! 
The Illustrious Life of William McKinley: Our Martyred President, Murat Halstead, (Troy, Ohio: Union Publishing, 
1901) s. 93. 
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Ärkebiskop John Ireland från S:t Paul, Minnesota, 1888-1918 # 240 
Medan han utåt sett var nära personlig vän till frimureriska presidenterna McKinley 
och Roosevelt, samtidigt som han var en förkämpe för ordens liberala 
”amerikanistiska” trick, var John Ireland bekant som ”den protestantiske 
ärkebiskopen.” Med full kännedom om Roms mord på presidenterna Lincoln, 
Garfield och McKinley, var han en makt i det Republikanska partiet, en drivande 
kraft bakom 1898 års krigsförklaring mot Spanien och utövade ett starkt inflytande i 
Washington beträffande kyrkans egendomar i Kuba, Puerto Rico och Filippinerna. 
Ireland, denne den amerikanska politikens ”Machiavelli,” som låtsades vara vän av 
blodköpta protestantiska friheter, förklarade i närvaro av kardinal Gibbons i 
Baltimore att: ”Den katolska kyrkan är den enda levande och varaktiga kristna 
auktoriteten. Hon har rätt att tala, och hon har en organisationen genom vilken hennes 
lagar kan efterlevas. . . . Vårt arbete är att göra Amerika katolskt. Vårt stridsrop skall 
vara ”Gud vill det,” och våra hjärtan skall spritta av korsfararens entusiasm.”* Enligt 
påve Leo XIII (1878-1903) skulle ett av ändamålen med att ”vinna” Amerika vara ”att 
kyrkan skulle få fördel av lagarna och beskydd av regeringen,” som nu är fallet under 
Scull and Bones-president George W. Bush. Ireland kritiserade öppet jesuitorden och 
beskyllde den för förlusten av reformatoriska England och samurajiska Japan, i 
vetskap om att orden nu regerande England via drottning Viktorias hov och härskade 
över Japan via sin unge kejsar Meijis hov. Jesuiterna gjorde öppet motstånd mot 
Irelands ”amerikanism” genom jesuitkardinal Camillo Mazzella (1886-1900), men var 
den hemliga maktfaktorn bakom rörelsen som de senare skulle komma att vara med 
frimurerisk modernism, frimurerisk kommunism, frimurerisk fascism och frimurerisk 
arbetarsionism. 
www.cathedralstpaul.org/about/history.asp
* Romanism: A Menace to the Nation, Jeremiah J. Crowley (Aurora, Missouri: The Menace Publishing Co., 1912) s. 
167. 
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James kardinal Gibbons, 1834-1921 # 241 
Uppmuntrad att bli präst av redemptoristpräst Isaac Hecker, 1854 

Ärkebiskop av Baltimore, 1877-1921 
Förste kardinal av Baltimore, Maryland, 1886-1921 

Andre amerikanske kardinal, utsedd av påve Leo XIII 
Rådgiven av jesuiterna vid Loyola College i Baltimore, Maryland 

Rådgiven av jesuiterna vid Georgetown University, Washington, D.C. 
Roms mäktigaste amerikanske prelat, ”den amerikanske påven” 

Kände personligen varje president från Lincoln till Wilson 
Efterträdd av den andre ”amerikanske påven,” ärkebiskopen av New York City, 

Patrick Joseph kardinal Hayes, 1919-1938 
Efterträdd av den tredje ”amerikanske påven,” ärkebiskopen av New York City, 

Francis kardinal Spellman, 1939-1967 
Herre över columbusriddarnas orden, 1882-1921 

Herre över 33:e gradens frimureri och Yales Scull and Bones 
Lönnmördare av presidenterna Lincoln, 1865, Garfield, 1881, McKinley, 1901 

Herre över frimureriske president Theodore Roosevelt, 1901-1909 
Herre över frimurare och ”bones-man” president William H. Taft, 1909-1913

Herre över president Wilsons rådgivare, frimureriske Edward M. House, 1913-1921 
Herre över Wilsons sekreterare, riddare av Columbus Joseph P. Tumulty, 1911-1921 

Hemlig skapare av New York Citys Utrikespolitiska råd, 1921 
The Life of James Cardinal Gibbons: Archbishop of Baltimore, 1834-1921, John Tracy Ellis, (Milwaukee: The Bruce 
Publishing Co., 1952). 
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President McKinley, kardinal Gibbons och amiral Dewey, 1899 # 242 
I ”amerikanismens” namn ledde kardinal Gibbons uppdraget att få fram bilden av att 
hans amerikanska romersk-katolska kyrka i själva verket var ”tolerant” och därmed i 
strid med ordens tridentinska möte, påve Pius IX:s Syllabus över irrläror (1864) och 
påvliga ofelbarhet som dekreterades av första vatikankonciliet (1870). Denna krigslist 
var nödvändig i sammansvärjningen att förena ”kätterska” amerikanska protestanter 
och ”liberala” romersk-katolska infödda och invandrare när det gällde att bygga den 
svarte påvens ”heliga romerska,” fjortonde ändringens, korporativ-fascistiska rike av 
amerikansk nation för att användas i återställandet av påvens världsliga makt runt om 
på jorden. Roms sammansvärjning i antändandet av 1898 års spansk-amerikanska 
krig lyckades genom sprängningen av USS Maine i Havannas hamn. McKinley 
upphörde sedan med sin fredliga diplomati, för att kräva kongressens krigsförklaring 
mot Spanien. Vid krigets slut fördes de romersk-katolska nationerna Kuba, Puerto 
Rico, Guam och Filippinerna under kontroll av kardinal Gibbons’ amerikanska 
hierarki som nu styr båda de politiska partierna och därmed regeringens 
verkställande gren. Ovan har vi president McKinley när han böjer sitt huvud i en 
avslutnigsbön ledd av hans mördare, kardinal Gibbons, efter att amiral George Dewey 
(hjälten från slaget vid Manilaviken) hade förärats ett svärd sedan kongressen röstat 
för detta. Två år senare skulle presidenten dö för att ha motsatt sig sin herre, James 
kardinal Gibbons, precis som JFK också skulle dö för att ha motsatt sig sin herre, 
Francis kardinal Spellman! 
The Life of James Cardinal Gibbons: Archbishop of Baltimore, 1834-1921, John Tracy Ellis, (Milwaukee: The Bruce 
Publishing Co., 1952). 
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33:e gradens frimurare kung Edvard VII, 1841-1910 # 243; # 244

Kung av Storbritannien och Irland, 1901-1910 
Medan han innehade titeln prins av Wales, för att senare bli den förste kungen av 
huset Sax-Coburg-Gotha, blev Albert Edvard, det äldsta av drottning Viktorias nio 
barn, stormästare för Londons ”stora moderloge” och frimureriets beskyddare. 
Beskylld av sin mor för sin far Alberts död över en offentliggjord utomäktenskaplig 
affär, degenererade han till en vårdslös frossare, beroende av cigarrer och omoraliska 
kvinnor. Utan några kännetecken på någon personlig rättfärdighet i sitt privatliv, blev 
han kung 1901 efter drottningens död. Som vax i händerna på sin 
”rådgivare/biktfader” – jesuit Bernard Vaughan – lade kung Edvard, tillgivet kallad 
”Europas farbror” och ”Bertie,” grunden för det kommande andra trettioåriga kriget 
som skulle börja 1914 med första världskriget. 1902 släppte han formellt på nytt in 
orden i riket efter över 70 års landsförvisning; 1903 fick han en privat audiens hos 
påve Leo XIII; samma år reste han till Paris och började förhandlingarna om det som 
blev Entente cordiale – de allierade styrkorna under första världskriget; 1907 blev han 
den förste brittiske monarken som besökte Ryssland, varigenom han förstärke den 
hemliga pakten mellan Storbritannien, Frankrike och Ryssland för den beräknade 
förintelsen av protestantiska Preussen via ett tvåfrontskrig och undanröjandet av sin 
hatade nevö, kejsar Vilhelm II; han moderniserade den brittiska hemflottan och 
förbättrade armésjukvården i rikets förberedelser inför världskriget; och slutligen var 
han en intim vän med frimureriske J. P. Morgan, ordens drivande kraft i skapandet av 
USA:s Riksbank, som i sin tur skulle finansiera första världskriget. Frimureriske 
Winston Churchill, son till Edvards älskarinna, Jennie Jerome, skulle leda nationen i 
andra världskriget! Efter hans död 1910, skulle hans gravsten prydas med Hitlers 
sauvastika! 
The McGraw-Hill Encyclopedia of World Biography, (New York: McGraw-Hill, Inc., 1973) vol. 3, s. 528. 
The History of Freemasonry, Albert Gallatin Mackey, (New York: The Masonic History Co., 1898) Vol. VII. 

Jesuiterna – 1872-1901



752                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

Frimurare Theodore ”Rex” Roosevelt, 1858-1919 # 245 
26:e president i Amerikas förenta stater 

9:e överbefäl för påvens ”heliga romerska” 
Fjortonde ändringens korporativ-fascistiska amerikanska rike, 1901-1909 

”Teddy” Roosevelt, medlem av jesuiternas ”Roosevelt-Delano-Rockefeller-dynasti,” 
var den svarte påvens förste riktige kejsare och överbefäl för den påvlige caesarens 
”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation, som syftar till att 
återställa påvens världsliga makt i hela världen och att genomdriva Heliga alliansens 
absoluta politik. Som han var en personlig vän till New Yorks riddare av Malta 
William R. Grace (efter vilkens orden han namngav sin malteserkorsstuga i North 
Dakota), jesuit Thomas Sherman, James kardinal Gibbons (ärkebiskop av Baltimore), 
och kardinal Satolli (Vatikanens hemlige diplomatiske representant i Vita huset), 
använde jesuiterna sin shriner frimurare för att börja bygga sitt korporativ-fascist-
frimureriska rike över hela västra halvklotet. Under denne onde avfällige protestant, 
som uppfört en staty av president Andrew Johnsons ockulte frimureriske befälhavare 
och Vita huses rådgivare, Albert Pike, i Washington, D.C., började Roms stora 
korporativa monopol, som förvaltades av J. P. Morgan, en annan shriner frimurare, 
och Nicholas F. Brady, en riddare av Malta, att byggas och att arbeta unisont i 
förberedelse för ordens massiva militärindustriella komplex för jesuitgeneralens andra 
trettioåriga krig. Det kommande första världskriget var det huvudsakliga syftet för att 
bygga Panamakanalen, som nu är i händerna på ordens kommunistiska röda Kina. 
Under tiden skulle jesuitkontrollerade protestantiska Amerika luras att överge 
president George Washingtons kloka isoleringspolitik, och börja genomdriva Satans 
påvedömes förslavande, politiska världsliga makt över varje nation på jorden enligt den 
svarte påvens otäcka och onda tridentinska möte. 
Theodore Roosevelt, Our Twenty-Sixth President, Ann Graham Gaines, (Chanhassen, Minnesota: The Child’s World, 
2002) s. 36. 
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President Theodore Roosevelt och James kardinal Gibbons, 1904 # 246 
Frimureriske Theodore Roosevelt var, i nära samarbete med New Havens Scull and 
Bones-män och deras angränsande columbusriddare, tydligen en villig tjänare åt sina 
jesuitkontrollerade herrar i Baltimore. Sedan han tagit parti för Rom i det han kallade 
amerikanska protestanter för ”bigotter” som uttryckte sin oro över påvens 
inkräktande ”världsliga makt” som utövades i deras huvudstad, står Roosevelt, som 
han som håller sitt tal under den tre veckor långa invigningen av Sankt 
Patrikskatedralen i Washington, D.C. Sittande på hans vänstra sida är kardinal 
Gibbons med den nya prästgårdens balkong och ingång fylld med statsmän, präster, 
jesuiter och biskopar (däribland ärkebiskop Ireland) mitt i en skara av nästan 15 000 
personer. 1905 skulle Roosevelt bli den viktigaste medlaren mellan Ryssland och 
Japan, sedan orden använt kejsar Meijis flotta via en smygattack, för att krossa tsar 
Nikolaus II:s ortodoxa Rysslands flotta. För detta skulle presidenten få ordens Nobels 
fredspris för att ha främjat ”världsfreden” – under vatikansk hegemoni! Gibbons 
kontrollerade senare president Taft och Wilson som han beslutsamt stödde nationens 
inträdande i första världskriget, vilket enade protestanter och romersk-katoliker i det 
beräknade krossandet av historiskt sett protestantiska Preussen. 
A Parish for the Federal City: St. Patrick’s in Washington, 1794-1994, Morris J. MacGregor, (Washington, D.C.: The 
Catholic University of America, 1994). 
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Höga frimurare Theodore Roosevelt och William H. Taft, 1905 # 247 
Efter Roosevelts omval 1904, valde han Scull and Bones-man William Howard Taft 
som sin krigsminister, för att ersätta ordens Elihu Root. Nu kunde denna dynamiska 
frimureriska duo fortsätta att utvidga påvens världsliga makt medan de byggde 
Satans ”heliga romerska,” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation. 1901 
skulle Roosevelt skapa det Amerikanska läkarsällskapet (AMA) och, 1906, 
Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) för att fungera som storinkvisitor åt 
allopatiska, drogbaserade, symptombehandlande, Rockefeller-finansierade, 
monopolistiska AMA – påvens nordamerikanska inkvisitionsdomstol. Taft skulle 
övervaka byggandet av den extraordinära, 8 mil långa Panamakanalen som 
förberedelse för den svarte påvens kommande andra trettioåriga krig (1914-1945). 
Backad av ”Rex” Roosevelt under hans segrande presidentval, skulle Taft bli James 
kardinal Gibbons’ lydige tjänare! Från 2006 skulle barnbarnbarnen Theodore 
Roosevelt IV och William H. Taft IV vara medlemmar av Utrikespolitiska rådet som 
ärkebiskop Egans undersåtar! 
William Howard Taft: Our Twenty-Seventh President, Melissa Maupin, (Chanhassen, Minnesota: The Child’s World, 
2002) s. 19. 
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President Taft i Sankt Patrikskatedralen, Washington, D.C., 1911 # 248 
Under Tafts presidentskap blev mycket utfört åt jesuitorden. 1909 undertecknade han 
den ondskefulla Payne-Aldrich-tariffen, som sänkte skyddstullarna på 
jordbruksprodukter från den protestantiska mellanvästern, men höjde tullarna på 
varor som tillverkats i det romersk-katolska nordost; 1913 skulle samme tidigare 
senator och frimurare Nelson Aldrich, farfar till frimurare Nelson A. Rockefeller, 
bevittna senatens antagande av ordens federala centralbankslag, sedan han varit en av 
dess upphovsmän på Jekyll Island, Georgia. Bones-man och frimurare Taft skulle 
inlemma New Mexico och Arizona i riket, för att ytterligare romanisera vår sydvästra 
gräns. Han skulle också fungera som hemlig medbrottsling med murare kung George 
V och J. P. Morgan i sänkandet av Titanic, i offrandet av en högst betydande 
protestantisk gentleman, major Archibald Butt, tillsammans med över 1 500 män, 
kvinnor och barn. Jesuit Bernard Vaughan var rådgivare åt kung George och hade 
skickligt konverterat Tafts syster till papism. I dag är en av Tafts avkomlingar, William 
H. Taft, IV, medlem av den svarte påvens New York-baserade Utrikespolitiska råd som 
nu styr det amerikanska riket. 
A Parish for the Federal City: St. Patrick’s in Washington, 1794-1994, Morris J. MacGregor, (Washington, D.C.: The 
Catholic University of America, 1994). 
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Engelske jesuit Bernard Vaughan (1847-1922), 1910-talet # 249 
Rådgivare åt kung George V och president William H. Taft 

Brorson till jesuit Richard Vaughan från Edinburgh, Skottland 
Bror till Herbert kardinal Vaughan, ärkebiskop av Westminster 

Kallade offentligt protestantism för en ”själlös religion” i Kanada 
Uppmuntrade engelsmännen mot tyskarna att ”döda de hunniska råttorna” under 

första världskriget 

Coadjutorer kardinal Gibbons och Theodore Roosevelt, 1918 # 250 
Sedan de arbetat tillsammans i över tjugo år, gläds den jesuitutbildade ”amerikanske 
påven” James kardinal Gibbons, med sin högst lydige frimureriske slav, den ”helige” 
romerske kejsaren, Theodore ”Rex” Roosevelt. Efter att ha lyckats ”att göra Amerika 
övervägande katolskt,” hade de också konspirerat för att installera president Wilson i 
ämbetet, skapat ordens Riksbank, godkänt inkomstskatteändringen, och fört USA in i 
första världskriget – det andra trettioåriga kriget (1914-1945). 
Romanism: A Menace to the Nation, Jeremiah J. Crowley, (Aurora, Missouri: The Menace Pub. Co., 1912) s. 192. 
The Life of James Cardinal Gibbons: Archbishop of Baltimore, 1834-1921, John Tracy Ellis, (Milwaukee: The Bruce 
Publishing Co., 1952). 
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Betungande jesuitiskt styre över romersk-katolska nationer, 1912 # 251 
Jesuitorden, som öppet styrt den utarmade, prästsledda, romersk-katolska 
befolkningen i Irland, Quebec, Spanien, Central- och Sydamerika under 
artonhundratalet, hade i hemlighet varit den religiösa, politiska och ekonomiska 
makthavaren i det en gång protestantiska brittiska riket. Med mordet på president 
McKinley, hade kompaniet nu full kontroll över både de Republikanska och 
Demokratiska partierna – som presidenterna Roosevelt, Taft och Wilson lydde orden. 
Som ex-prästen Jeremiah Crowley varnade i sin ovan rubricerade karikatyr, hade 
Loyolas söner nu betungat de protestantiska folken i påvens ”heliga romerska,” 
fjortonde ändringens, korporativ-fascistiska, frimurarledda rike av amerikansk nation 
med den ohyggliga politiska och ekonomiska bördan av att tjäna påvedömet i dess 
strävan att etablera en världsregering från Jerusalem. 
Romanism: A Menace to the Nation, Jeremiah J. Crowley, (Aurora, Missouri: The Menace Pub. Co., 1912) s. 389. 
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Kardinal Gibbons och den amerikanska hierarkin, 20 februari 1919 # 252 
Här sitter de djärva segrarna, påve Benedictus XV:s amerikanska hierarki (och 
gäster), sedan de erövrat protestantiska Amerika via den svarte påvens allestädes 
närvarande, ockulta frimureri. I ledningen för denna religiösa mordmaffia, där varje 
medlem är edsvuren att obetingat lyda och tjäna Roms ”konungarnas konung och 
herrarnas herre,” är ärkebiskopen av Baltimore, James kardinal Gibbons. Fotot togs 
på trappan till Gibbons Hall, Catholic University of America, Washington, D.C., vid 
firandet av kardinalens guldjubileum som biskop. Universitetet, som är nära 
förbundet med Vita huset och Kapitolium, grundades av två adliga Caldwell-systrar – 
baronessan von Zedtwitz och markisinnan des Monstiers-Meronville från Kentucky – 
som avsagt sig papalismen under fader Jeremiah Crowleys korståg mot denna 
hierarkis moraliska och politiska korruption. I samarbete med de inflytelserikaste av 
Loyolas söner som förskansat sig i det närbelägna Georgetown University, hade 
hierarkin börjat sin strävan att påbörda det vanliga, intet ont anande människorna 
socialist-kommunism och de rika korporativ-monopolistisk fascism – som skulle leda 
till reformationens vita protestantiska medelklass’ totala krossande! Det andra 
trettioåriga kriget rasade nu i både Tyskland och Ryssland, och Gibbons var en viktig 
aktör när det gällde att föra murare Hitler och Stalin till en framskjuten ställning med 
hjälp av Riksbanken, frimureriska icke-judiska och judiska bankirer, och Vita huset. 
Sittande i främre raden är (V-H) ärkebiskop Cerretti, särskilt sändebud åt påve 
Benedictus XV (1912-1922), kardinal O’Connell från Boston, kardinal Gibbons, 
kardinal Begin från Quebec och ärkebiskop Bonzano, apostolisk delegat i USA . 
Stående i främre raden, andra från vänster, är ärkebiskop Patrick Hayes. 
The Life of James Cardinal Gibbons: Archbishop of Baltimore, 1834-1921, John Tracy Ellis, (Milwaukee: The Bruce 
Publishing Co., 1952). 
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Kardinal Gibbons med sin efterträdare, ärkebiskop Hayes, 1920 # 253 

Utanför ärkebiskopens palats i Baltimore den 3 december 1920, mindre än fyra 
månader före sin död den 24 mars 1921, fotograferades denne ”kyrkofurste” med två 
av sina viktigaste underlydande i östkustens hamnstad. Till höger om kardinalen står 
ärkebiskopen av Philadelphia, Dennis Dougherty; till vänster om honom står 
ärkebiskopen av New York City, Patrick Hayes. Fastän irländske Gibbons var 
sekreterare åt ärkebiskopen av Baltimore när han, Martin J. Spaulding, dirigerade 
mordet på president Lincoln 1865, fastän Gibbons deltog i det första vatikankonciliet 
1870 då påven hade förklarats vara ”ofelbar” och samvetsfrihet blev fullständigt 
”förkastad och fördömd,” fick han ändå beröm av ex-presidenten Theodore Roosevelt 
som ”vårt lands mest respekterade och vördade och nyttige medborgare,” och av 
president William H. Taft för sin ”målmedvetna patriotism och kärlek till landet.” 
Gibbons skulle efterträdas i sin politiska makt av Hayes som, i sin tur, tyst skulle styra 
Vita huset via båda politiska partier från frimureriske president Warren G. Harding 
till frimureriske president Franklin D. Roosevelt genom National Catholic Welfare 
Conference (1919), och Utrikespolitiska rådet (1921). Stående bakom de tre ovan 
namngivna ärkebiskoparna är (V-H): fader Eugene J. Connelly, kansler i ärkestiftet 
Baltimore, fader Louis R. Stickney, katedralens kyrkoherde, fader Edward R. Dyer, 
S.S., sekreterare i styrelsen, ärkebiskop William H. Ketcham, sekreterare i 
kommissionen, och fader William J. Hafey ur katedralens personal. 
The Life of James Cardinal Gibbons: Archbishop of Baltimore, 1834-1921, John Tracy Ellis, (Milwaukee: The Bruce 
Publishing Co., 1952). 
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Kardinal Bonzano, guvernör Al Smith och kardinal Hayes, 1926 # 254 
Vid denna tidpunkt hade jesuitorden all politisk makt i staden och staten New York i 
ett järngrepp. Den vid Fordham University och S:t Ignatius Loyolas kyrka på Park 
Avenue garnisonerade svarte påvens milis styr inofficiellt ärkebiskopen; ärkebiskopen 
styr både guvernören och borgmästaren från den palatsliknande Sankt 
Patrikskatedralen, hans politiska och ekonomiska ”maktboning” som nu ligger tvärs 
över gatan från Rockefeller Center. Kardinal Gibbons första världskrig, som enande 
katoliker och protestanter i krossandet av det protestantiska tyska riket, hade nu 
upphört; det omoraliska, afrikaniserande ”glada tjugotalet” var över oss. Att 
ärkebiskopens fondbörs medvetet blåsts upp via en extrem kreditgivning av 
kompaniets Riksbank, skapade en illusion av välstånd i förberedelse för den stora 
depressionen; för att kontrollera det kommande ekonomiska misslyckandet och 
därmed överföringen av miljarder dollar i protestantiska och judiska tillgångar och 
infrastruktur i händerna på Vatikanen, skulle ärkebiskopen 1927 upprätta den 
amerikanska ”tungan” av den suveräna militära malteserorden bestående av de 
rikaste romersk-katolska affärsmännen i riket, däribland Joseph P. Kennedy – den 
man som orsakade 1929 års börskrasch! Hayes skulle utnyttja shriner FDR för att ge 
godkända rättsanspråk på landets guld till påvens Riksbank och att formellt erkänna 
ordens kommunistiska, inkvisitoriska regering under Josef Stalin när det gällde att 
bygga det avfälliga protestantiska Preussens bane och senare, det avfälliga 
protestantiska Amerikas bane. Ovan ser vi stående i första raden på trappstegen till 
stadshuset i New York (V-H): (romersk-katolske) affärsman Grover A. Whalen, 
(romersk-katolske) borgmästare Jimmy Walker, kardinal Giovanni Bonzano på väg 
till Chicagos eukaristiska kongress, riddare av Columbus guvernör Al Smith, och 
ärkebiskop Patrick kardinal Hayes. 
Proof of Rome’s Political Meddling in America, icke namngiven författare, (Washington, D.C.: The Fellowship Forum, 
1927) s. 111. 
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Den svarte påvens   jesuitiska Georgetown University, 1926   # 255 
Förbjudna av Clemens XIV 1773 under frimureriets första stora schism (1753-1813), 
sökte kompaniet skydd i det protestantiska brittiska riket under kung George III 
(långsamt förgiftad med arsenik) och i det nya protestantiska och baptist-kalvinska 
USA:s federala republik under George Washington (förgiftad med mjältbrand och 
eventuellt arsenik). Stonyhurst College skulle bli det högkvarter genom vilket orden 
skulle styra London; Georgetown University skulle styra Washington, D.C. ”Ex-
jesuitpräst” John Carroll återvände från Europa till sitt hemland Amerika och 
grundade Georgetown College 1789, nu Georgetown University. Som de verkade 
under namnet ”The Corporation of the Roman Catholic Clergy of Maryland,” 
återupprättades sällskapet formellt i USA av påve Pius VII 1805, under illuminatus 
Thomas Jeffersons presidentskap! Under skydd av vår baptist-kalvinska första 
ändring, var orden helt fri i sin strävan att ”göra (korporativa) Amerika (pro-) 
katolskt” och att uppfylla sin dröm om att skapa en världsregering under en 
jesuitutsedd från Jerusalem styrande påve. 1841 skulle orden grundlägga Fordham 
University varifrån den skulle styra New York City – ”världens politiska huvudstad.” 
Georgetown University skulle tjäna som utbildningsinstans för framtida amerikanska 
utrikessändebud som dess diplomatskola, av vilka en var riddare av Malta och chef för 
CIA, CFR-medlem George J. Tenet. Georgetown skulle också fungera som en 
rekryteringsinstans för frimureriske jesuitiske coadjutor J. Edgar Hoover för att fylla 
leden i hans FBI med jesuitutbildade irländska/italienska romerska katoliker. Som en 
viktig bas för den svarte påvens internationella underrättelsesamfund, fungerar 
Georgetown som forum för ordens mest kritiska propaganda, som kommer från dess 
Utrikespolitiska råd.
Proof of Rome’s Political Meddling in America, icke namngiven författare, (Washington, D.C.: The Fellowship Forum, 
1927) s. 29. 
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Påvlige riddare John H. Patterson (1844-1922), 1900-tal # 256 
NCR:s hänsynslöse och grymme ”fader till den moderna försäljningstekniken” 

Kardinal Gibbons (2FH) med John. H. Patterson (3FH), Ohio, 1903 # 257 
Eskorterad av prästen Martin Neville (4FH), pastor i Daytons Holy Angels Roman 
Catholic Church, säkrade ärkebiskop Gibbons en stark vatikansk förbindelse med 
John Patterson, ägaren av National Cash Register. Pattersons andrebefälhavare, 
Thomas J. Watson, d.ä., skulle senare bygga in Computing-Tabulation-Recording 
Company i ordens International Business Machines (IBM). OSS/CIA-chefen SMOM 
James J. Angleton skulle glädja sig åt NCR:s förmögenhet. 
Father, Son & Co.: My Life At IBM and Beyond, Thomas J. Watson, Jr. and Peter Petre, (New York: Bantam Books, 
1990). 
The Life of James Cardinal Gibbons: Archbishop of Baltimore, 1834-1921, John Tracy Ellis, (Milwaukee: The Bruce 
Publishing Co., 1952). 
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Frimureriske jesuitgeneral för IBM, ordförande Thomas J. Watson, d.ä. # 258 
Pattersons förbindelse med kardinal Gibbons och därmed den jesuitkontrollerade 
östkustens romerska hierarki skulle löna sig för hans andrebefäl, Thomas J. Watson. 
Sedan han lämnat NCR 1913, rekryterades Watson av Charles R. Flint, Wall Streets 
”trustkung,” vapenhandlare och finansiär, för att sköta Flints skulddrabbade 
Computing-Tabulating-Recording Company. Ovetande om att han fullföljde sitt öde, 
blev Watson intresserad av företaget genom en tabuleringsmaskin som använts i 
USA:s 1890 års folkräkning och konstruerats av en ingenjör vid namn Herman 
Hollerith. Med godkännandet av FDR:s Social Security Act 1935, blev Uncle Sam 
IBM:s största kund, frimurarbroder Watson och FDR blev intima vänner. Dehomag, 
IBM:s tyska dotterbolag, skulle senare hyra ut sina Hollerithmaskiner till nazisterna, 
vilket gjorde det möjligt för ordens SS att genomföra sin Europaomfattande judiska 
folkräkning. Som han visade sig vara en väsentlig del i den svarte påvens ”slutliga 
lösning,” fick Watson en medalj av Hitler via Riksbankens ordförande, frimureriske 
Hjalmar Schacht. Watson var också en viktig aktör i Patrick kardinal Hayes’ 
Utrikespolitiska råd, och slutligen, en intim vän till både riddare av Malta Henry Luce 
och Francis kardinal Spellman – MAKTEN bakom mordet på John F. Kennedy! 
Father, Son & Co.: My Life At IBM and Beyond, Thomas J. Watson, Jr. and Peter Petre, (New York: Bantam Books, 
1990). 
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Kapitel 32 

Jesuiterna   – 1882-1953   

Anarkistiska mordet på tsar Alexander II 
Mordhot mot påve Leo XIII; bullan Dolemus inter alia 
Underblåser den ”judiska frågans” agitation och anti-judiska pogromer 
Antänder bolsjevikiska revolutionen via påvens frimureriska ”hovjudar” 
Jesuitiske coadjutor Rasputin störtar Romanovdynastin 
Rensar ut och styr den rysk-ortodoxa kyrkan 
Skapar Tjekan/GPU/OGPU/NKVD/NKGB/MGB/KGB 

”Ni förstår, min handling äger rum under 1500-talet [då Djävulens Jesu sällskap 
grundades]. . . . Han [Guds son] kommer in på scen i min dikt, men han säger 
ingenting, bara visar sig och går vidare. Femton århundraden har gått sedan han lovat 
att komma i sin härlighet, femton århundraden sedan hans profet skrev, ’Jag kommer 
snart;’ . . . För det är femton århundraden sedan man har upphört att se tecken från 
himlen. . . . Men djävulen slumrade inte, och redan uppstod tvivel bland män om 
sanningshalten i dessa [bedrägliga papistiska] mirakel. Och just då visade sig i norra 
Tyskland ett fruktansvärt nytt [bibelbaserat lutherskt] kätteri. . . . Dessa kättare 
började hädiskt förneka mirakel. . . . 

Min historia tilldrar sig i Spanien, i Sevilla, under inkvisitionens mest fruktansvärda 
tid, när eldar tändes varje dag till Guds [större] ära, och ’de ogudaktiga kättarna 
brändes i den lysande autodafén.’ . . . Han [Jesus Kristus] besökte sina barn bara en 
stund, och där, där elden sprakande runt kättarna. I sin oändliga barmhärtighet kom 
han ännu en gång ibland män i den mänskliga form i vilken han gick ibland män i tre 
år för femton århundraden sedan. Han kom ned till den ’varma trottoaren’ i södra 
staden där dagen innan nästan etthundra kättare hade ad majorem Dei gloriam [den 
svarte påvens jesuitordens latinska motto och stridsrop], blivit brända av kardinalen, 
[den jesuitiske] storinkvisitorn, i en magnifik autodafé i närvaro av kungen, hovet, 
riddarna, kardinalerna, hovets mest förtjusande damer, och Sevillas hela befolkning. . 
. . 

Det hörs gråt, snyftningar, förvirring bland folket [efter att han uppväcker en liten 
flicka från de döda], och vid den tidpunkten passerar kardinalen själv, storinkvisitorn, 
förbi domkyrkan. Han är en gammal man, nästan nittio, lång och upprätt, med ett 
förtvinat ansikte och insjunkna ögon, där det fortfarande finns en strimma av ljus. 
Han är inte klädd i sina underbara kardinalskläder, som han var 
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dagen innan, när han brände fienderna till den romerska kyrkan – vid det tillfället bar 
han sin grova, gamla munkkåpa. På avstånd bakom honom kommer hans dystra 
assistenter och slavar och den ’heliga vaktstyrkan.’ . . . Han håller ut fingret och 
uppmanar vakterna att gripa honom. . . . Vaktstyrkan leder sin fånge till det 
närbelägna, dystra välvda fängelset i den heliga inkvisitionens gamla palats och 
stänger in honom i det. . . . 

I beckmörkret öppnas plötsligt fängelsets järndörr och storinkvisitorn själv kommer 
in med ett ljus i sin hand. Han är ensam, dörren stängs på en gång bakom honom. 
Han står i dörröppningen och blickar ett ögonblick eller två in i hans ansikte. 
Äntligen går han fram långsamt, sätter ljuset på bordet och talar. ’Är det du?’ . . . 
’Varför kommer du då för att hindra oss? . . . Du har gett oss rätten att binda och lösa, 
och nu kan du naturligtvis inte tänka dig att avskaffa den. Varför har du då kommit 
för att hindra oss? . . . Den kloke och fruktade anden [Satan], självdestruktionens och 
icke-existensens ande, den stora anden talade med dig i öknen, och vi får höra att han 
’frestade’ dig. Är det så? . . . Bedöm själv vem som hade rätt – du eller han som 
frågade dig då? . . . Men vet du att för det jordiska brödets skull kommer jordens 
ande att resa sig upp mot dig och kommer att kämpa med dig och besegra dig, och 
alla kommer att följa honom, och ropa, ’Vem är som vilddjuret? Han har givit oss eld 
från himlen!’ [Upp. 13] . . . Där ditt tempel stod kommer en ny byggnad att resas, det 
fruktansvärda Babels torn kommer att byggas igen [det hebreiska tredje templet i  
Jerusalem skändas av ”förödelsens styggelse”] . . . Men vi skall säga dem att vi är 
din tjänare och härska över dem i ditt namn. Vi skall lura dem igen, för vi kommer 
inte att låta dig komma till oss igen. . . . vi blir tvungna att ljuga. . . . För dessa 
patetiska varelser är inte bara intresserade av att hitta det som vem som helst kan 
dyrka utan att hitta något som alla skulle tro på och dyrka; vad som är viktigt är att 
alla kan vara   delaktiga   i det  . . . . Ingenting är mer lockande för människan än hans 
samvetsfrihet, men ingenting är en större orsak till lidande. . . . Men visste du inte att 
han till slut skulle avvisa även din bild och din sanning, om han tyngdes ned av det 
fria valets skrämmande börda? . . . 

Det finns tre makter, enbart tre makter som kan erövra och för alltid fängsla dessa 
impotenta rebellers samvete för deras lycka – de makterna är mirakel, mystik och 
auktoritet. Du har förkastat alla tre och har utgjort ett exempel i detta. När den kloke 
och fruktade anden [Satan] ställde dig på toppen av templet . . . vägrade du och ville 
inte kasta dig ned. . . . Jag svär, mannen är svagare och nedrigare av naturen än du 
har trott honom vara! . . . Han är svag och avskyvärd. Än sen om han överallt nu gör 
uppror mot vår [jesuitiska] makt 

Jesuiterna – 1882-1953



766                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

[tsarerna Alexander I och Alexander II för att ha utvisat orden från Ryssland och 
för att ha brutit diplomatiska förbindelser med Vatikanen], och är stolt över sitt 
uppror? Det är ett barns och en skolpojkes stolhet. De är små barn som gör upplopp 
och låser ut läraren från skolan. Deras barnsliga glädje kommer att ta slut; det 
kommer att stå dem dyrt [slutet av Romanovdynastin och ordens bolsjevikiska 
revolution]. . . . Och ankommer det på mig att för dig dölja vårt mysterium? Kanske 
det är din vilja att höra det från mina läppar. Lyssna då. Vi arbetar inte med dig, utan 
med   honom   – det är vårt mysterium  . . . . Vi tog Rom och caesars svärd från   honom  ,   
och utropade oss till ensamma härskare på jorden, men hittills har vi inte kunnat 
slutföra vårt arbete. . . . Det kommer att dröja länge innan det är slutfört och jorden 
kommer ännu att lida mycket, men vi skall segra och skall bli caesarer, och då skall 
vi planera människans allmänna lycka. . . . Jag ska bränna dig för att du kom för att 
hindra oss. För om någon någonsin har förtjänat vår eld, är det du.” . . . 

Jesuiterna . . . är helt enkelt den romerska armén för den jordiska suveräniteten i 
världen i framtiden, med påven i Rom som kejsare . . . det är deras ideal . . . Det är 
helt enkelt lust till makt, till snöd jordisk vinning, till dominans – något som en 
allmän livegenskap med dem som herrar  – det är allt de står för. De [de 
kommande jesuitiska bolsjevikerna] tror kanske inte ens på Gud.” {1} [Kursivering 
tillagd] 

Fjodor Dostojevskij, 1880 
Rysk romanförfattare 
”The Grand Inquisitor” 
The Brothers Karamazov 

”Medlemmarna i sällskapet är indelade i fyra klasser – bekännande, coadjutorer, 
lärjungar, och noviser. Det finns också en hemlig femte klass, känd endast för 
generalen och några trogna jesuiter, som kanske mer än någon annan, bidrar till 
ordens fruktade och mystiska makt. Den består av lekmän på alla nivåer, från 
ministern till den anspråkslöse skoputsarpojken . . . Dessa är anslutna till sällskapet, 
men inte bundna av några löften . . . de är personer som kommer att vara till nytta . . . 
de fungerar som ordens spioner . . . och tjänar, ofta omedvetet, som verktyg och 
medbrottslingar i mörka och mystiska brott [liksom majoriteten av judarna i  
ordens bolsjevikiska revolution]. [Jesuiten] fader Francis Pellico . . . tillstår öppet att 
’sällskapets många berömda vänner förblir ockulta, och tvingade att vara tysta.’ ” {2} 

[Kursivering tillagd] 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
History of the Jesuits 
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”I detta arbete har jag tillfälle att tala om varje beskrivning av jesuiten. Under tiden 
har jag några kommentarer att erbjuda när det gäller dessa Ignatius’ söner. Vilken 
roll spelar de i inkvisitionen? Den mest aktiva och mest inflytelserika. De är dess 
högra hand. Utan deras stöd skulle de tolv kardinala inkvisitorerna sitta förgäves; 
deras långa och hemliga möten varje onsdag under hela året i den stora 
Minervahallen skulle tendera till att inte ha någon verkan. Till vilken nytta skulle 
veckans församling av cirka sjuttio av inkvisitionens medlemmar, hållen i 
inkvisitionsdomstolens stora hall i Vatikanen varje måndag, vara, utan jesuiternas 
iver och oförtrutna verksamhet? Uppenbarligen så är de ingenting; i verkligheten, så 
är de allting [på samma sätt som var fallet i Sovjetunionen, styrt av dess  
jesuitkontrollerade, inkvisitoriska hemliga polis]. Bland de anställda i 
inkvisitionsdomstolen kommer en jesuit aldrig att [öppet] finnas [som i fallet med 
Tjekan] – sällan bland dess coadjutorer. En jesuit ses aldrig gå in i 
inkvisitionsdomstolens palats [Lubjanka i Moskva], eller samtala med en inkvisitor 
[NKVD]. Det vore rent av tänkbart att de högvördiga fäderna var emot institutionen 
[de amerikanska jesuiternas korståg mot den sovjetiska kommunismen via senator 
Joseph McCarthy], eller åtminstone att de tog avstånd från allt samröre och 
umgänge med den [minutiöst genomfört under hela ordens kalla krig]. Och så flitigt 
kan de hålla detta sken uppe, att många människor faktiskt tror att jesuiterna inte har 
någonting att göra med inkvisitionen [som många i dag anser att jesuitorden inte 
hade någonting att göra med den sovjetiska kommunismen och KGB]. Faktum är att 
jag en gång själv var av samma åsikt, tills jag blev helt upplyst om detta av en person 
som var jesuit, en värdig jesuit [som jesuiten vid Georgetown University Edmund 
A. Walsh, den svarte påvens mellanhand 1922-1924 mellan Vatikanen och 
bolsjevikerna, var]! . . . 

   ”Åh, jag hade varken lust eller förmåga att ta posten: förräderi, svek och illvilja är 
de kvalifikationer som krävs av dess agenter. En inkvisitor måste vara misstänksam, 
benägen att döma fel, att omvandla skuggor till substans, och att se varje sak i de 
mörkaste färger. I ögonen på en inkvisitor, är varje individ ond och förtjänar 
bestraffning. . . . En inkvisitor är, förutom, en som saknar alla mänskliga känslor, 
utan hjärta eller empati och mycket mer likgiltig än en stoiker. . . . 

   ’Hur! blandar sig jesuiterna i   inkvisitionen   [den sovjetiska KGB]? 
   ’Min käre vän, kommer det som en nyhet för dig? Vad skulle inkvisitionen [KGB] 
vara utan jesuiterna? Dominikanerna [frimureriska judiska bolsjeviker] kan kalla sig 
inkvisitorer, men de kunde inte ens böja substantivet   inkvisition   om inte jesuiterna   
lärt dem. . . . Fastän han var soldat, försiktig och vaksam i all sin verksamhet, 
motvillig att utsätta sig för fara, förmanade   Ignatius Loyola   sina efterföljare att   
använda största möjliga försiktighet i 
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att utföra sina åtgärder, och att under inga omständigheter dåraktigt utsätta sig för 
offentlig ovilja eller indignation [jesuiterna tilläts aldrig att öppet identifiera sig med 
Josef Stalins   OGPU/NKVD/NKGB/MGB/KGB som de gjorde med romersk-  
katolska   Benito Mussolinis   svartskjortor, romersk-katolska   Heinrich Himmlers   SS   
och romersk-katolska   Ante Pavelićs   kroatiska nazister/Ustašhi  ].’ ” {3} [Kursivering 
tillagd] 

Giancinto Achilli, 1851 
Dominikanpräst under samtal med 
   en italiensk jesuit 
Dealings With the Inquisition

”Dagen då razzian genomfördes, omgavs varje byggnad av 20 lastbilar och 50 
uniformerade män från NKVD med särskilt utbildade hundar. Män och kvinnor togs 
som de var – en del klädda, några halvnakna. Soldaterna föste på och vrålade 
’snabbare, snabbare,’ kvinnorna skrek och barnen grät. 

De personer som arresterades blev drivna in i specialfordon – ’svarta Marior 
[uppkallade efter Ignatius Loyolas hängivenhet åt och hans dyrkan av den svarta 
jungfru Maria i kyrkan i Montserrat, Spanien],’ en för denna användning 
konstruerad skåpbil. Metallboxar beklädde insidans väggar med en smal gång som 
avskiljde de motsatta gallren. Ett fängelse på hjul, men i ännu högre grad. För 
boxarna (de liknade förvaringsboxar) var avsedda för lagring av människor. Varje 
person som gripits knuffades in där det fanns utrymme bara för att sitta. . . . Det fanns 
inga fönster, och solen som brände ned på skåpbilens metall förvandlade insidan till 
en ugn. Fångarna var inte tillåtna att ge ifrån sig ett ljud, men identifierbara ljud 
hördes ändå. . . . En gång i en box försigick ett snabbt sönderfall. Stönande, jämmer 
och stilla gråt utgjorde den musikaliska bakgrunden för tankar . . . om vad? . . . 
Fångarna hade anlänt till fängelset. Som vanliga brottslingar, blev de beordrade att 
klä av sig och sedan grundligt undersökta; mun, ögon, näsa, ändtarm. Bilder togs, ärr 
noterades, nödvändiga karakteristika registrerades. 

Byggnaden med sitt tjocka murverk och sina tunga järndörrar var tyst. Det var en 
grav med fönstergluggar för de levande för att plira på dem som hade förvägrats sin 
rätt att leva [liksom de inkvisitoriska fängelsehålorna som evigt vanhedrade Europa 
under påvens mörka tid]. Hur mycket som förvägrats blev tydligare i 
förvaringscellen. Var och en av dessa järndörrar öppnades på en cell, men en som inte 
innehöll bara en fånge. Inuti fanns femton levande skelett! . . . Man hölls i dessa 
celler – för alltid, verkade det som. Brist på mat, brist på privatliv, brist på mänsklig 
värdighet tog ut sin rätt. Män hade reducerats till skelett – skelett till klumpar. Varje 
överträdelse av reglerna innebar straff och straffet hade ofta dödlig utgång. 
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Järnnyckeln som låste upp celldörren var ett tortyrredskap. En man som delade sin 
bänk eller flyttade sin hand fick känna på vikten av den nyckeln. Men detta var rent 
ingenting jämfört med vad som ägde rum på ’Vorobyevka’ N.K.V.D. Dörrar som 
smällde igen efter kvällssignalen 22:00 betydde början på förhör. Män togs från sina 
celler, föstes in i boxen på en ’svart Maria’ och fördes till N.K.V.D. Byggnaden ljöd 
av buller – svordomar, skrik och tunga ljud av kroppar som föll. I ett rum sitter ett 
stort och fult odjur bekvämt klätt för sitt ansträngande arbete i en öppen kragskjorta 
med upprullade ärmar. Den akt som vilar på skrivbordet framför honom har ditt 
namn. ’Den här innehåller alla fakta och material om din kontrarevolutionära 
verksamhet,’ förklarar han med tillfredsställelse. . . . Det fanns inga uppgifter. Det 
fanns inga bevis. Det fanns bara den här mannen som skrek och den här mannen som 
slog och torterade och dödade. . . . 

Zimmermans hade kommit från Tyskland, i ett försök att fly undan fascisterna. 
Peter . . . och Elza [var] upptagna med att förbereda sig för sitt första barn. Barnet 
blev fött i fängelset. Både Peter och Elza greps 1938 och beskylldes för att vara 
fascistiska agenter. Båda blev svårt torterade. Viss hänsyn togs dock till Elza när hon 
födde men det varade inte länge. Inte med [jesuitiske inkvisitor] Belov, deras 
förhörsledare. . . . När två månader hade gått togs de till Belovs kontor. Peter fick en 
möjlighet att se sitt barn, att leka med det, krama det, älska det. Belov   berättade för   
Zimmermans att tidningar höll på att förberedas som skulle frige dem. Vilken lycka! 
Vilken glädje! Vilken kvalfull förhoppning. Ytterligare en månad gick och de tre 
återförenades än en gång i Belovs kontor. Peter och Elza pratade glatt väntande tills 
två andra män kom in. Belov tog ut några maskinskrivna papper och lade dem på 
bordet. Sen sa han: ’Var snäll och lägg barnet på det här bordet medan ni skriver 
under dessa handlingar.’ Elza lade ned barnet och Belov gav dem papper att läsa. De 
läste och kunde inte tro vad de läste. Tidningarna uppgav att de båda hade varit 
medlemmar av en spionring och att de erkänt sina anti-sovjetiska brott. De läste och 
de förnekade vad de läste. Men de två vakterna tog tag i Peter och Elza bakifrån, och 
klämde fast deras armar mot ryggen av stolarna de satt på. Sedan packade Belov upp 
barnet och började nypa det hårt på dess ömmaste ställen. Barnet skrek och skrek. 
Föräldrarna bad Belov att inte röra vid barnet. Men Belov fortsatte nypa och vrida. 
När   Belov   började använda sin fimp för att bränna barnet  , bröt föräldrarna samman 
och skrev på papperna. Zimmermans fördes tillbaka till sina celler och togs ut igen 
den natten för att aldrig ses igen. . . . 

Kvinnornas dotterläger nära ’Vyatlag,’ där jag var internerad, rymde cirka 3 000 unga 
flickor . . . mellan 14 och 30 . . . Den politiska inriktningen i lägret var sex och sex 
tog sig många olika former. . . . Den verkliga 
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makten i lägret låg hos ’kobely’ – kvinnor som betedde sig som män. Dessa var 
tidigare prostituerade och kriminella som blev ledare för de politiska. Det var dessa 
kobely som organiserade lägret, som delade ut straff och belöningar i enlighet med 
sina infall. . . . 

Lägrets verkliga fasa var huvudströmbrytaren. Hit sändes alla ovilliga oskulder 
eller alla som behövde sättas på plats. Vakterna i huvudströmbrytaren var 
förhärdade fångar med välutvecklade benägenheter för sadism. Och deras 
vakthundar, stora tyska schäfrar, hade utbildats för att betjäna fångarna samt skydda 
dem. Hundarna kände inte ens till sin arts honkön, utan trodde att deras tikar var 
fångna flickor. Om männen blev utsatta för kroppslig bestraffning, blev kvinnorna 
föremål för förnedring och sexuella kränkningar. Regeln var att varje oskuld skulle 
skickas till huvudströmbrytaren för [sexuell] invigning. . . . Tre till fem vakter 
väntade på varje kandidat. . . . Vakterna brukade skratta och håna henne, kalla henne 
’suka’ (slyna eller förrädare) och tvinga henne att kalla sig själv för en slyna som 
förrådde sitt fädernesland och Stalin. Sedan började det verkligt roliga. Ogifta 
oskulder fick ett bröllop och en ’make.’ Maken var en tysk schäfer. Flickan var 
förpliktad att knäböja inför [den jesuitiske] kommendanten och vakterna förde in 
hunden. Sedan böjde sig flickan ned. Hunden släpptes lös och gick raka spåret fram 
till henne. Han brukade lukta och slicka, innan han besteg och penetrerade henne. 
Hunden kunde utföra akten upprepade gånger med liten övertalning, och flickan 
brukade tigga och skrika och slutligen svimma. Efter prövningen, utropades flickan 
till en riktigt slyna. . . . Om en kvinna var gift, användes hunden ’Älskaren.’  Den här 
stoppade in sin penis i flickans anus. . . . För religiösa flickor fanns ’Gud.’ . . . hans 
’kors’ . . . blev placerat i ’heliga’ delar av flickans kropp. ’Sekreteraren’ var 
reserverad för före detta parti- och regeringsfunktionärer. Vakterna brukade först 
tvinga sin fånge att utföra [analt] oralsex på dem, inte för tillfredsställelsens skull 
utan för att demonstrera makt och dominans. . . . Sedan togs Sekreteraren in och 
flickan var tvungen att böja sig ned inför hunden. Hunden kände lukten av kvinnans 
ansikte och slickade det. Sedan besteg han henne framifrån. . . . Hundarna ’Hitler’ 
och ’Stalin’ hölls för de kvinnor som har varit i det militära eller milisen. Hundarna 
besteg kvinnan framifrån och bakifrån samtidigt medan vakterna hånade henne: ’Nu 
står du verkligen för det ryska folket, som du blir k_____ från båda håll. Skydda den 
sida du gillar mest.’ [Detta medgivande av den jesuitiske kommendanten, bevisar 
ytterligare att orden styrde både Hitler och Stalin som i hemlighet samarbetade för 
att krossa de eurasiska ortodoxa, protestantiska och judiska folken].’ ” {4} 

[Kursivering tillagd]

Victor Herman, 1980 
Amerikansk jude; överlevde sovjetisk gulag
The Gray People 
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”Vi har sett att radikalism, till skillnad från liberalism [frihetsälskande ”förbannade 
liberaler” fördömda av ordens onda tridentinska möte], särskilt radikalism i dess 
mest extrema form, är helt i enlighet med jesuiternas revolutionära politik, och att det 
knappast kan råda något tvivel om att dess ursprung och utveckling till stor del har 
sin grund i dess inflytande, och att det fortfarande, till stor del, står under deras 
hemliga ledning  [via frimureri]. Det är ingen större skillnad mellan den extreme 
radikalisten och socialisten, och de båda parterna i staten ger varandra ömsesidigt 
stöd. Det är också uppenbart att socialism erbjuder jesuiterna en ännu effektivare 
metod för att underblåsa den stora revolution som de syftar till att åstadkomma, och 
som vi skall se, är modern   socialism   och   jesuitism   nära allierade  . . . . 

Socialism   stöds i själva verket öppet av Vatikanen  , och predikas av många av det 
katolska prästerskapet under namnet ’katolsk socialism’ som kommer att beröras 
senare. . . . När Vatikanen och alla den romersk-katolska kyrkans ordnar nu är under 
det jesuitiska sällskapets fullständiga kontroll, kan vi dra slutsatsen att socialism, 
som om den lämnats åt sig själv med all sannolikhet skulle ha uppnått litet inflytande, 
har stötts och utnyttjats av sällskapet för att underblåsa den stora revolutionen som 
det är deras syfte att få till stånd. Detta bevisas av den tyske ex-jesuiten, von 
Hönsbröck, som lämnade sällskapet [1892], eftersom han fann att jesuiterna i  
Tyskland var socialismens främsta ledarna och underblåsare i landet. Bismarck, 
som var en kompromisslös fiende både till jesuiterna och socialisterna, var väl 
medveten om den nära alliansen mellan jesuiterna och en stor del av de tyska 
socialisterna, och han klassade därmed den senare i två kategorier, som han kallade 
’de röda socialisterna’ [d.v.s., kommunisterna] och ’de svarta’ eller kerikala 
’socialisterna’ [d.v.s., fascisterna]. . . . 

De socialistiska ledarna håller fram löftet om ett arbetarparadis, med rikliga löner åt 
alla, när de har uppnått den högsta makten i staten och välstånd i landet och 
produktionsmedlen [både kartell-kapitalisterna och nationens arbeteskraft] är i deras 
händer. Detta är utan tvekan ’den gyllene tidsåldern’ [i romersk-katolske sir Thomas 
Mores socialist-kommunistiska Utopia] som jesuiterna lurar de okunniga med. Men 
guldet är glitter, som täcker över elände och misär. . . . Ett lands välstånd, och dess 
folks karaktär, deras mod, företagsamhet, själsstyrka, talang, och psykiska kapacitet, 
beror helt på den uppmuntran som ges till det fria utövandet av den enskilda energin 
och ansträngningen [nationell rikedom och välstånd är störst bland det historiskt sett  
vita anglosaxiska, reformationsbibelläsande, medelklassens folk]. Detta är vad 
ledarna för   jesuitisk socialism   försöker att krossa, för att själva få absolutistisk makt,   
och reducera nationens massa till slavvillkor och helt beroende av dem. . . . 
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Vittnesmål från så många författare, liksom jesuiternas tidigare historia, visar att de 
är upphovsmän till uppvigling och revolution i alla länder där de finns, och eftersom 
en uttalad del av deras nuvarande politik är att underblåsa revolutionen, var det bara 
att vänta att de skulle använda sig av socialismen för detta ändamål. Faktum är att 
socialismen aldrig skulle ha uppnått sin nuvarande utveckling i detta land 
[Storbritannien] och andra, utom genom sina jesuitiska ledares kraftfulla stöd, subtila 
inflytande, och bestickande sofisteri. Socialismen, som den existerar i dag, är i 
huvudsak en jesuitisk organisation för att underblåsa den stora revolutionen som det 
är deras syfte att få till stånd i alla länder. . . . 

Arbetarklasserna var också benägna att tro att, när de ledande industrierna och 
källorna till rikedom hade förvärvats av deras representanter i staten, de kommer att 
få de främsta vinsterna, och blir lovade att detta kommer att bli ”den gyllene 
tidsåldern.” Men de människor som sedan kommer att utgöra den staten kommer att 
bli de revolutionära ledarna, det vill säga jesuiterna. Är det troligt att de kommer att 
lämna över intäkterna från dessa branscher till människor som de bara ser som 
verktyg? [De jesuitledda] jakobinerna i den franska revolutionen gjorde liknande 
löften till de människor som användes som verktyg för att de själva skulle få den 
högsta makten, men revolutionen krossade de viktigaste källorna till rikedom, och 
arbetarklasserna i Frankrike blev reducerade till ett större tillstånd av fattigdom än de 
var innan [precis som arbetarklasserna i Ryssland efter den bolsjevikiska 
revolutionen], och de enda personer som gynnats var jakobinernas [bolsjevikernas] 
ledare. Så går det när   socialismens   jesuitiska ledare har fått den högsta makten och   
fullständig kontroll över den verkställande makten. Oavsett vilka vinster som erhålls 
genom reglering av industrier och resurser i det landet kommer de att behålla dem för 
sig själva och sina agenter. Detta är vad de gjorde i Paraguay när de styrde det landet. 
De tvingade människorna att arbeta för dem, och uppnådde på detta sätt en enorm 
rikedom, och har sedan dess betraktat sin roll i Paraguay som ett perfekt mönster för 
sin framtida politik när de kan få makten att bedriva den [som de nu har i Ryssland,  
Storbritannien och USA]. . . . 

Slutligen, eftersom dessa och andra socialistiska mål är oförenliga med 
[nytestamentligt bibeltroende] kristendom, predikar de socialistiska agitatorna 
egentligen ateism. ’Ateism  ,’ hävdar de, ’är den sociala revolutionens grundtanke  .’ 
Det är socialismens ledande egenskap.” {5} [Kursivering tillagd] 

”Watchman,” 1916 
Anonym engelsk kalvinist & patriot 
Rome and the War: And
   Coming Events In Britain
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” ’Kristus förbjuder inte att kättare [det ortodoxa folket i Ryssland] avlägsnas och 
avlivas.’ [Detta är en kommentar till Matt. 13:29, med citat ur ordens Douays bibel;  
studiematerial på Irlands kollegium i Maynooth.] 

’[Rysk-ortodoxa] kättare, genom offentlig myndighet, andlig eller världslig, må tuktas 
eller avrättas.’ [Douays bibel, Dublin, 1856] . . . 

Jesuiterna lär att ’den katolska kyrkan har obestridlig rätt att döda kättare, och alla 
civila regeringar måste döda kättare när det beordras av den katolska kyrkan.’ [The 
Ruin of Education in Ireland, Frank Hugh O’Donnell, inget datum] . . . 

För jesuiterna är lögn och bedrägeri dygder. De har fastställt att ’med ed 
bekräftade löften inte är bindande;’ att ’det att svära falskt inte är mened;’ att ’lögn är 
sanning;’ att ’oärlighet är lagligt;’ att lögn och mened är mycket rätt när det är 
bekvämt.’ Att ’ändamålet,’ kort sagt, ’helgar medlen,’ och de är därför fullständigt 
skrupelfria med avseende på de medel de använder för att uppnå sina lömska syften. 

Enligt samma princip, förespråkar och försvarar de mord, och lär att hemliga mord är 
lagliga; att ’kungamord inte är mord;’ att ’jesuiterna är skyldiga enligt lagen om 
välgörenhet att döda sina motståndare;’ att brott nu kan sonas med betydligt större 
iver och lugn än tidigare, och att synder nu suddas ut nästan lika snart som de har 
begåtts; att Gud på domedagen kommer att säga till många, ’Kom ni välsignade, som 
har dödat, hädat, etc. eftersom ni trodde att ni gjorde rätt genom att göra det.’ Det är 
tydligt att effekten av en sådan lära till de okunniga och fanatiska som de väljer som 
redskap för att genomföra sina syften [Rasputin], måste bli att krossa alla hinder för 
samvetet och rädslan för Gud, och att göra dem till perfekta vapen i deras händer. . . . 

För framgången med den ateistiska revolutionen, som jesuiterna strävar efter att 
åstadkomma, skulle, som redan påpekats, troligen ge dem den högsta makten som 
prästerskapet för framtidens religion [satanisk, illuminerad, frimurerisk 
luciferianism], som skall baseras på ett förkastande av Bibeln och kristendomen. Ett 
sådant resultat skulle inte bara göra hela nationen fruktansvärt olycklig, utan skulle 
ställa protestantiska [och ortodoxa] kristna under ett ateistiskt tyranni [via 
coadjutorer Lenin och Stalin] som är mycket mer bittert och kolossalt än under den 
papistiska inkvisitionen.” {6} [Kursivering tillagd] 

”Watchman,” 1916 
Anonym engelsk kalvinist & patriot 
Rome and Germany: The Plot
   For the Downfall of Britain 
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”. . . Fjodor Michajlovitj Dostojevskij var den störste fiende till Jesu sällskap som 
uppstått sedan [Blaise] Pascal. Alla jesuiternas omhuldade idéer, Roms allmänna 
välde, det mänskliga förnuftets makt att bekräfta tro, anpassning av kyrkans stränga 
lära [det onda tridentinska mötet] till människans begränsade förmågor, och sonandet 
av världens synder med hjälp av en moralteologi [fylld av de mest ohyggliga brott  
som begåtts till ”Guds större ära”] utformad med skickligheten hos en Aristoteles 
[ordens mest populäre grekisk-romerske hedniske filosof], alla dessa saker, som 
Loyolas lärjungar under trehundra år hade ägnat all sin energi och de mest 
självförhärligande insatser åt [inklusive politiska mord], hade utsetts av Dostojevskij, 
i ’Legenden om storinkvisitorn’ i Bröderna Karamazov, till det mest fruktansvärda 
avfall från Kristi sanna undervisning [vilket bevisas av Nya testamentets nådeläror]. . 
. . 

Dostojevskijs ’Legenden om storinkvisitorn’ var farligare än alla tidigare anti-
jesuitiska skrifter tillsammans, för dess författare hade till sitt förfogande den 
visionära skaparkraft som ensam kan ge tyngd och varaktighet åt hans anklagelse. . . . 
’Storinkvisitorn’ skiljer sig för övrigt från alla andra polemiska skrifter genom dess 
sublima opartiskhet. I katolicismens fullständiga ursäktande, skulle det vara svårt att 
finna ett annat arbete som beskriver jesuitismens underliggande tanke med sådan 
djup förståelse som de argument som Dostojevskij lägger i munnen på sin 
storinkvisitor. Hans kraftfulla, övertygande och vältaliga försvar av katolikernas 
[påvens] idé om världsmakt avbryts ingenstans av ett enda ord, en enda 
invändning.” {7} [Kursivering tillagd] 

Rene Fulop-Miller, 1930 
Romersk-katolsk tysk historiker 
The Power and Secret of the Jesuits 

Jesuiterna [på 1920-talet] såg efter de ryska ungdomarna [i Paris] i tacksamhet till 
kejsarinnan Katarina II som, när påve Clemens XIV upplöste Jesu sällskap 1775 
[1773] och varje land i Europa, även Spanien, utvisade dess medlemmar, gav 
jesuiterna asyl i Ryssland. Många av de ryska pojkarna blev romersk-katoliker och 
till och med präster och bildade ett band av missionärer för att åtfölja de arméer som 
en dag, trodde de passionerat, skulle leda dem tillbaka till moder Ryssland för att 
konvertera slaverna från Pravoslavnaya till romersk-katolska kyrkan.” {8} 

[Kursivering tillagd] 

Pierre van Paassen, 1964 
Holländsk reformert journalist 
To Number Our Days 
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”Jag uppmanar er att det är absolut nödvändigt att studera de åtgärder som vidtas av 
detta allestädes närvarande och rastlösa släkte, jesuiterna. Ni kanske inte känner till 
att secessionskriget i USA [bedrägligt kallat för ”inbördeskriget”] föranleddes av 
jesuitiska intriger. Jag kände till det vid den tidpunkten, men jag blev förvånad över 
att finna att pastor Chiniquy kände till detta faktum, och också hävdade att 
president Lincoln mördades av ett jesuitiskt sändebud. 

Jag kände också till den polska revolutionens [jesuitkontrollerade] utskott [riktat mot 
den anti-jesuitiske ”befriande tsaren” Alexander II av Ryssland] 1863 som satt på 
en gata i St. James, London [denna härd för jesuitiska intriger], och därifrån sände 
order till [Marian] Langievicz. Det meningslösa försöket att upprätta ett rike i 
Mexiko [besegrat av anti-jesuitiske Benito Juárez och Abraham Lincoln [som båda 
mördades i enlighet med kanonisk rätt och jesuiteden] var också en jesuitisk intrig. 

Ni känner till att det tidigare kriget mellan Frankrike och Tyskland [fransk-preussiska 
kriget (1870-1871) som utgjorde grunden för ordens trippelentente under första 
världskriget] orsakades av jesuiterna, och kejsarinnan Eugenie [Napoleon III:s 
drottning] kallade det sitt krig. Det korta kriget av 1866 [mellan protestantiska 
Preussen och romersk-katolska Österrike] var resultatet av en jesuitisk intrig att slå 
ned protestantiska Preussen, och centrera det tyska riket i katolska Österrike, men 
furst Bismarck, med en underbar energi och förmåga, förutsåg och besegrade den 
jesuitiska konspirationen. [Denna jesuitiska konspiration skulle senare lyckas med 
den pan-germanska anslutningen av Österrike-födde jesuitiske världslige coadjutor  
Adolf Hitler.] Det [lutherska] danska kriget 1864 hade exakt samma syfte, och 
Bismarck var återigen alldeles för snabb för dem och [de romersk-katolska] 
österrikarna retirerade. Det hannoveriska hovet stod vid tidpunkten helt under 
jesuiternas inflytande [och hade gjort det sedan den hannoveriske engelske kung 
George III:s dagar när han sände sina hessare mot vår älskade Washington], och 
gynnade Österrike. [Det lutherska danska] folket uppmanade Bismarck att rädda 
dem, och när preussarna anlände vägrade de hannoveriska trupperna att slåss. 

Jag har nämnt dessa jesuitiska intriger så att ni skall kunna bli varse det faktum att en 
liknande konspiration under flera år har frodats i Storbritannien [i drottning 
Viktorias själva hov], och har använt den [fanatiska romersk-katolska] irländska 
allmogen som ett sätt att förödmjuka och försvaga detta protestantiska land [som 
orden har använt den fortsatta socialist-kommunistiska svarta agitationen via vita 
frimurare, Earl Warren och Lyndon Johnson, och svarta frimurare, Jesse Jackson 
och Louis Farrakhan, för att försvaga de vita protestantiska folken i Amerika,  
neutralisera vår konstitution och att centralisera makten i Washington, D.C.,  
övervakad av ordens CFR och Georgetown University]. 
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De agitationer, som har underblåsts på Irland, har försvagat England, vid en tidpunkt 
då hela hennes energi krävs för att motstå jesuiternas krigsliknande ränksmiderier och 
enorma intriger på den europeiska kontinenten [i förberedelserna för påvens andra 
trettioåriga krig (1914-1945)]. . . . Inte heller är det bara protestantiska länder som 
lider under jesuitismens mardröm. Även påven [Leo XIII hade utbildats av 
jesuiterna på jesuitkollegiet i Viterbo och ordens Collegio Romano i Rom] själv 
känner väl till att deras system är ”lydnad mildrat av mord,” som en framstående 
fransk författare så träffande uttryckte det. . . . 

Förra sommaren [för att illustrera ovanstående punkt] publicerades i de dagliga 
tidskrifterna ett telegram från Rom som tillkännagav att påven [Leo XIII] hade blivit 
plötsligt och allvarligt sjuk. Nästa dag fanns ett telegram som sade att läkarna inte 
förstod påvens åkomma. Sedan, inom några dagar, fanns ett telegram som sade att 
påven mådde ganska bra. Dessa fakta kommer ni förmodligen ihåg. 

Nu till den utmärkta skildringen av prästen [som själv deltog i det första 
vatikankonciliet]. När man misströstade om påvens liv, visade sig en jesuit vid hans 
säng och sa: ”Helige fader, ni har tagit ett gift som era läkare är obekanta med, och ni 
kommer säkert att dö om ni inte får ett motgift som bara vårt sällskap känner till.’ 
’Vad kräver ni av mig?’ frågade den döende påven. ’Att ni ska underteckna och 
utfärda denna bulla.’ Påven skrev under, fick motgiftet, och tillfrisknade. Det var 
bullan ’Dolemus inter alia,’ som ger till Jesu sällskap alla de privilegier som 
jesuiterna någonsin besatt [innan det formella förbudet och upphävandet av Clemens 
XIV som de senare dödligt förgiftade]. En bulla utfärdas genom att den fästs på 
dörren till Peterskyrkan, men ännu har ingen utomstående sett den här bullan, och jag 
har funnit det omöjligt att få en kopia, även i Rom. Om motgiftet är sant – och jag 
tvivlar inte på det – visar det två saker: för det första, det sätt på vilket ofelbara bullor 
skapas, och för det andra, jesuiternas enorma och samvetslösa inverkan [kompaniet  
har total kontroll av påvedömet sedan dess formella återupprättande av påve Pius 
VII 1814]. . . . 

Ordens läror stadfäster tydligt godkännandet av tvetydighet och mened, stöld, mutor, 
även bestickning av domare, den grövsta omoral, avsättandet av kungar och härskare, 
lösandet av undersåtar från deras trohet, och även bemyndigandet av mord och 
kungamord.” {9} [Kursivering tillagd] 

Lord Robert Montague, 1886 
Engelsk protestantisk statsman 
The Papacy of Modern Times 
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”När Clemens XII uppmanades att välja mellan jesuiterna och dominikanerna, och 
man befarade att han skulle föredra de senare, trots att han var vid robust hälsa vid 
tidpunkten, dog han plötsligt. När Clemens XIII var på väg att utreda de anklagelser 
som förts fram mot orden, dog han också plötsligt. Clemens XIV, som förbjöd orden, 
fick utstå samma straff, och i dess mest skrämmande form. 1885 undkom den 
nuvarande påven, Leo XIII, med nöd och näppe ett liknande öde.” {10} [Kursivering 
tillagd] 

John McDonald, 1894 
Protestantisk skotsk historiker 
Romanism Analyzed 

”Den romersk-katolska kyrkan har naturligtvis alltid varit anti-semitismens källa. 
Anti-semitism var nästan okänd i det tsaristiska grekiska katolska Ryssland tills efter 
uppdelningarna i Polen under 1772 och 1795. Rysk anti-semitism insöps från 
romersk-katolska Polen. Den spanska ”heliga” inkvisitionen inrättades för att krossa 
judarna i Spanien.” {11} 

Encyclopedia Britannica 
Elfte upplagan, 1911 

”Benedictus XV och [”ex-jesuit”] Pius XI [rådgiven av sina jesuitiska biktfäder,  
Alissiardi och Celebrano] började diskret att förhandla med bolsjevikerna. 
Kardinal Gasparri, utrikesministern, hade varnat för att ”en seger för [ortodoxa] 
tsaristiska Ryssland, som Frankrike och England har gjort så många löften till, för 
Vatikanen skulle vara en katastrof större än reformationen” . . .” {12} [Kursivering 
tillagd] 

David Mitchell, 1981 
Engelsk historiker 
The Jesuits 

”I [president Woodrow] Wilsons krigsbesked 1917, inkluderade han en fantastisk 
hyllning till kommunisterna i Ryssland som handlingskraftligt slaktade medelklassen 
i det olycksdrabbade landet. 

’Försäkringar har lagts till vårt hopp om en framtida världsfred genom de fantastiska 
och uppmuntrande saker som har inträffat under de senaste veckorna i Ryssland. Här 
är en lämplig partner att sluta ett ärbart förbund med.’ 

Wilsons jubelsång till en blodtörstig regim, som sedan mördade sextiosex miljoner av 
sina invånarne på det mest barbariska sätt, avslöjar hans verkliga sympatier och hans 
sanna tillskyndare, bankirerna som hade finansierats de blodiga 
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utrensningarna i Ryssland. När den kommunistiska revolutionen verkade osäker, 
sände Wilson [kontrollerad av ärkebiskop av Baltimore James kardinal Gibbons] 
sitt personliga sändebud, [shriner frimurare och framtida grundare av 
Utrikespolitiska rådet] Elihu Root, till Ryssland med hundra miljoner dollar 
[$ 100 000 000 käre sanningssökare!!!] från sin akuta krigsfond för att rädda den 
störtade bolsjevikiska regimen. . . . I sin bok, Czarism and the Revolution, skriver 
general Arsène de Goulevitch, 

’Herr Bakmetiev, den framlidne ryske kejserlige ambassadören i USA, berättar att 
bolsjevikerna, efter segern, överförde 600 miljoner rubel i guld mellan åren 1918-
1922 till Kuhn, Loeb Company [jesuiterna, som i hemlighet anförde revolutionen,  
upprätthöll illusionen om att ”judarna” var ansvariga för blodbadet, fastän Jacob 
H. Shiff, från New York-baserade Kuhn, Loeb Company bara var en frimurerisk 
judisk arbetarsionistisk agent åt den svarte påvens huset Rothschild].’ 

Wilson fortsatte att vara starkt engagerad i den bolsjevikiska revolutionen, liksom 
[påvens frimureriska judar] House och Wiseman. . . . Ett telegram från sir William 
Wiseman [överste House på Downing Street] till House från London, den 1 maj 
1918, [antydde] allierad intervention på inbjudan av bolsjevikerna för att hjälpa till 
att organisera bolsjevikernas styrkor [vilket bevisar att både London och Washington 
var aktivt involverade i att uppnå de militära och politiska framgångarna i den 
svarte påvens inkvisitoriska bolsjevikiska revolution]. . . . 

Organiseringen av mäktiga truster i Ryssland under kommunismens sken gjorde det 
möjligt att erhålla stora mängder finansiell och teknisk hjälp från Förenta staterna.” 
{13} [Kursivering tillagd] 

Eustace Mullins, 1993 
Amerikansk patriot och historiker 
The Secrets of the Federal Reserve 

”Brobyggande till Sovjet inleddes 1918 under president Woodrow Wilson 
[kontrollerad av Baltimores ärkebiskop James kardinal Gibbons genom Wilsons 
sekreterare, riddare av Columbus Joseph P. Tumulty], innan dess hade bolsjevikerna 
fysiskt fått kontroll över bara en bråkdel av Ryssland. Som ett resultat av denna 
handel, kunde bolsjevikerna befästa sin totalitära regim. Edwin Day, dåvarande 
medlem av den amerikanska krigshandelsstyrelsen, senare dekanus för [fabiansk-
socialistiska] Harvard Business School och en gammal medlem av Utrikespolitiska 
rådet, är den mest sannolike upphovsmannen till ”brobyggandet” [med kunskap om 
att ett av de officiella namnen på påven är ”pontifex” som betyder ”brobyggare”]. 
Han finns noterad på följande sätt i Utrikesdepartementets arkiv för 1918: 
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”Herr Gay sade sin mening att det är tveksamt om politiken med blockad och 
ekonomisk isolering av dessa delar av Ryssland som stod under bolsjevikernas 
kontroll var den bästa politiken för att åstadkomma en etablering av en stabil och 
ordentlig regering i Ryssland. Herr Gay föreslog för styrelsen att om folket i 
bolsjevikernas delar av Ryssland gavs tillfälle att njuta av ett förbättrat ekonomiskt 
läge, skulle de själva åstadkomma en måttlig och stabil social ordning [USA backade 
Lenins bolsjevikiska revolution (1917) som de också skulle stödja Castros kubanska 
revolution (1959), medan de låtsades vara oförsonliga fiender till kommunismen – 
ledd av den svarte påven].” . . . 

Den 28 november 1917, sände överste House, som inte hade någon officiell position 
i USA:s regering och aldrig hade blivit vald till något ämbete [detsamma gällde 
FDR:s vitahusrådgivare och ”alter ego,” Harry Hopkins], telegram till president 
Wilson [via sekreterare Tumulty] bara   två   veckor efter början av den ryska   
revolutionen för att undertrycka tidningarnas kritik av de framväxande bolsjevikerna 
’ . . . det är [telegraferade House] ytterst viktigt att varje kritik undertrycks.’ Denna 
kommentar blev lagd till de ’sekretessbelagda handlingarna’ och offentliggjordes 
inte förrän på 1960-talet. [Oj!!!] Öppna offentliga diskussioner under 1917 om 
överste Houses instruktioner och avsikter kan mycket väl ha förändrat 
världshistorien. . . . 

I korthet, har alla presidenters administrationer, från Woodrow Wilsons till Richard 
Nixons, följt en utrikespolitik stödd av två partier [CFR-republikanska och CFR-
demokratiska] för att bygga upp Sovjetunionen. Denna politik är censurerad. Det 
är en politik för nationellt självmord. Dess skäl är inte kända [förräns nu, som 
Vatikanens jesuiters hemliga styre över Sovjetunionen är fullt förståeligt med tanke 
på Jesu sällskaps historia, dess tridentinska möte och hemliga styre över New Yorks  
CFR fyllt med hundratals pro-romerska, judiska arbetarsionister].” {14} [Kursivering 
tillagd] 

Antony C. Sutton, 1973 
Amerikansk akademiker och författare 
National Suicide: Military Aid to
   the Soviet Union 

”Som särskild biträde till justitieministern i USA under 1919, fick jag till uppgift att 
förbereda information om det nybildade [amerikanska] Kommunistiska partiet och 
[amerikanska] Kommunistiska arbetarpartiet [dess tvillingsyster är det brittiska 
laborpartiet grundadat av ordens fabianska socialister som stött ordens bolsjevikiska 
revolution]. Detta krävde en omfattande och genomträngande studie. . . . I denna 
information, som har överlämnats till riksåklagaren, drog jag slutsatsen: 
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’Dessa läror hotar lyckan i samhället, säkerheten för varje individ, och bibehållandet 
av varje hem och spisvrå. De skulle krossa freden i landet och tvinga in det i ett 
tillstånd av anarki och laglöshet och omoral som övergår fantasin.’ 

I dag, som jag skriver dessa ord, förblir mina slutsatser från 1919 desamma. 
Kommunismen är det största hotet i vår tid. I dag, hotar den själva existensen av vår 
västerländska civilisation.” {15} [Kursivering tillagd] 

J. Edgar Hoover, 1958 
Direktör, Federala utredningsbyrån 
Jesuitisk världslig coadjutor 
Avfällig presbyteriansk protestant 
33:e gradens frimurare, pro-nazistisk fascist 
Masters of Deceit: The Story of
   Communism in America and
      How to Fight It 

’Den 5 september 1917, utförde agenter från BI [Utredningsbyrån], biträdda av 
medlemmar från APL [Amerikanska skyddsförbundet], samtidigt räder mot IWW:s 
[Världens industriarbetare] huvudkontor i tjugofyra städer, beslagtog organisationens 
böcker, protokoll, finansiella uppgifter, korrespondens, och medlemslistor [som de 
började ordens BI-ledda, anti-kommunistiska korståg i Amerika två månader före 
utbrottet av ordens bolsjevikiska revolution]. . . . 

Ett år efter räderna mot IWW, iscensatte Utredningsbyrån och Amerikanska 
skyddsförbundet sin största kombinerade operation; på bara två dagar, i bara fyra 
städer, arresterade de femtiotusen misstänkta. Dessa var emellertid varken wobblies 
[medlemmar av kommunistiska ”Världens industriarbetare”], radikaler, eller 
utlänningar utan vanliga amerikanska medborgare. 

Värnpliktslagen av maj 1917 [undertecknad av Woodrow Wilson kontrollerad av 
James kardinal Gibbons varigenom amerikanska män tvingades att utkämpa första  
världskriget som började påvens andra trettioåriga krig] krävde att alla män i 
åldrarna tjugoett till och med trettio skulle registrera sig för uttagning till 
militärtjänst. Övertygade om att många unga män hade underlåtit att registrera dig, 
och medvetna om att ett antal andra hade deserterat när de blev inkallade, gav 
krigsminister Newton D. Baker och justitieminister Gregory BI-chef A. Bruce 
Bielaski tillstånd att genomföra ett antal små experimentella ’razzior’ i [de främst 
romersk-katolska invandrarstäderna] Pittsburgh, Chicago och Boston. Nöjd med 
resultaten, valde Bielaski att prova något mer ambitiöst. Den 3 september 1918, 
spreds trettiofem BI- 
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agenter, tvåtusen APL-spioner, ett lika stort antal militär personal, och flera hundra 
poliser ut över [de romersk-katolska invandrarstäderna] New York City, Brooklyn, 
Jersey City och Newark. Med våld, konfronterade de män på gatorna och 
spårvagnarna och slet dem ur frisörstolar, teatrar, biljardhallar, hotellfoajéer, och 
kontor, under det att de krävde att var och en företedde antingen ett   inkallelsekort   
eller ett   födelsebevis   vilket visade honom vara för ung eller för gammal för uttagning   
till militärtjänst. De som inte råkar bära på sig sådana handlingar, de flesta, blev 
drivna in i hastigt byggda ’fållor’ och kvarhållna tills deras status hade fastställts. . . . 

De två huvudansvariga för razziorna på latmaskarna var justitieminister Thomas 
Gregory och krigsminister Newton D. Baker. Var och en hade en särskilt begåvad 
underordnad som med tiden skulle avancera till en oerhörd maktposition. Gregorys 
var hans särskilda biträde i avdelningen för registrering av fientliga utlänningar, John 
Edgar Hoover. Bakers var hans konfidentielle sekreterare, Clyde Anderson 
Tolson. . . . Vad som med säkerhet är känt är att, även om han inte var direkt 
involverad i dem, studerade Hoover både razziorna på IWW och på latmaskarna 
ingående, för att bli en av departementets starkaste förespråkare för den typen av 
raider med stora polispådrag – kunskap som han, i en långt ifrån underordnad 
kapacitet, snart utnyttjade i de ännu mer ökända ’röda räderna’ under 1919-1920 
[under Wilson presidentskap]. . . . 

Ungefär elva och femton på natten den 2 juni 1919, slog den nye justitieministern, A. 
Mitchell Palmer, av belysningen i sitt hem i Washington och var på väg upp för att 
göra sin hustru sällskap i sängen när han hörde något dunsa tungt mot ytterdörren. De 
tryckvågor som nästan omedelbart följde krossade fönstren i hela kvarteret. . . . 
Följande dag uppgav New York Times [kontrollerad av New York Citys ärkebiskop 
Patrick Hayes genom mediemoguler i Utrikespolitiska rådet som snart skulle vara 
bildat] auktoritativt, utan några som helst bevis, att ’Brotten har uppenbart sitt 
ursprung bland bolsjeviker eller IWW.’ Den röda faran hade börjat. Faktiskt hade 
den tilltagit sedan den ryska revolutionen i november 1917 [eller mer korrekt,  
revolutionen i oktober beräknat efter den östliga kalendern, eftersom orden ännu inte  
ställt om sitt nya sovjetiska rike till jesuit Christopher Clavius’ gregorianska 
kalender, som ändrades 1923] . . . Omedelbart efter bombningen, gjorde Palmer flera 
ändringar i Justitiedepartementet. . . . Han avslöjade att den senaste tidens 
bombningar var en del av en sammansvärjning för att störta regeringen i Förenta 
staterna [bombningarna hade beräknats för att rättfärdiga mer inkvisitoriska BI-
polisiära befogenheter]. Inte bara det, men risken var överhängande [som 2007]. . . . 
Privat läckte Palmer information om att datumet för revolutionsförsöket skulle bli 
den 4 juli. . . . 
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Som i alla krig, var aktuell information om fienden viktig. Det beslutades att de extra 
medel kongressen hade tillgripits skulle användas för att inrätta en Allmän 
underrättelseavdelningen (GID) i Justitiedepartementet, vars funktion skulle bli att 
samla in och ställa samman information om radikaler som tillhandahölls av 
Utredningsbyrån, andra statliga organ, militär, den lokala polisen, och den privata 
sektorn [för att förvandla Förenta staterna till en Gestapo/Tjeka-polisstat under 
Roms diktat]. . . . Allmänna underrättelseavdelningen blev officiellt organiserad 
den 1 augusti 1919. På [andra generationens irländske katolske Francis S.] Garvans 
rekommendation, utsåg Palmer John Edgar Hoover, till särskilt biträde åt 
justitieministern, chef för GID. . . . [Med födseln av USA:s två kommunistiska partier  
i jesuitstyrda Chicago i slutet av augusti, 1919] använde Hoover den för att inleda sin 
karriär som en anti-kommunistisk riddare. . . . Kommunismen var, beslutade Hoover 
äntligen, ’den mest onda, ohyggliga konspiration mot människan sedan tidernas 
begynnelse’ [medan han befann sig under ledning av Georgetown University-jesuit 
Edmund A. Walsh som skulle sändas till Ryssland 1922 för att förhandla med 
ordens frimureriska judiska bolsjeviker på uppdrag av påven]. . . . 

Sent den sommaren fördes centrala BI-agenter och utvalda immigrationstjänstemän 
till Washington för hemliga genomgångar. De fick höra att det skulle göras två 
massrazzior . . . Det valda datumet, den 7 november 1919, var den andra årsdagen av 
den ryska revolutionen [medan det andra datumet för att rättfärdiga mindre 
massrazzior skulle vara den 2 januari 1920, som jesuiterna använde sin amerikansk-
finansierade ryska revolution för att rättfärdiga inrättandet av frimureriske 
Hoovers fascistiska amerikanska Gestapo/Tjeka som utövar inkvisitoriska 
befogenheter genom att skapa ”den kommunistiska röda faran”].” {16} [Kursivering 
tillagd] 

Curt Gentry, 1991 
Amerikansk historiker 
J. Edgar Hoover: 
   The Man and the Secrets 

”Sedan förintelsen av de europeiska judarna av nazisterna, är det inte längre på modet 
att offentligt hata judar i vissa kretsar, särskilt om man vill samla in pengar från judar. 
De marxistiska praktikerna [de öppet pro-kommunistiska jesuiterna, särskilt efter  
Vaticanum II], försöker därför genomföra sina brott i hemlighet, samtidigt som de 
visar upp en offentlig bild av att vara vänner till judarna [vilket bevisas av den öppna 
vänskapen mellan jesuit Edmund A. Walsh och sovjetiske bolsjevik Gregori 
Zinovjev (Apfelbaum)]. . . . Kapitel 14 visar hur födda judar som Trotskij kunde 
samarbeta med Lenin i att avrätta judar, och hur Lenins judiska sektion [bemannad 
av jesuiter] var ännu strängare än Lenin i att stänga synagogor och religiösa skolor, 
och förfölja och mörda rabbiner och religiösa judar. . . . 
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Min framlidne far, Harry Antelman (1899-1992) var den förste som talade om för 
mig att, genom sin erfarenhet av att ha genomlevt den sovjetiska revolutionen i 
Bessarabien och i första hand bevittnat hur   Trotskij   slaktat judar ostraffat  , att han 
kände till psyket hos dessa judar som hatade sin egen identitet . . . Hitler . . . 
produkten av en utomäktenskaplig förbindelse mellan hans mor, Klara Polzl, och en 
sabbatiansk frankist (1861-september 21, 1928), som var Hitlers verklige far . . . 
dolde inte sin fientliga inställning till judar. Stalin . . . mördaren av trettio miljoner 
människor, varav ungefär en miljon var judar . . . var dock mer upplyst. Han längtade 
efter den slutliga lösningen, och visste hur han skall använda judar och judiska 
pengar för sina egna syften. Som förklaras i denna volym, stödde Stalin Hitlers 
förintelse av judarna genom sina egna Gestapo-agenter som hoppade av till Ryssland 
efter andra världskriget. [1948, efter att ha begärt och mottagit en lista från Golda 
Meir bestående av sovjetiska judar som åsyftade att strida i israeliska 
självständighetskriget, deporterade Stalin dem till Sibirien för avrättning.] Men när 
vi begrundar professor Antony Suttons böcker, Wall Street and the Bolshevik 
Revolution och Wall Street and the Rise of Hitler, inser vi att förintelsen av judarna 
var iscensatt och planerad av CFR – Utrikespolitiska rådet – vars förkortning också 
står för Carnegie, Ford och Rockefeller. Kapitlen 13 och 14 i denna volym följer 
spåret från [frimureriske] Marx till [frimureriska] CFR [styrt av ärkebiskopen av New 
York City övervakad av centrala jesuiter vid Fordham University]. CFR har 
[hundratals] medlemmar av judisk härkomst som också innehar höga positioner, 
såsom den beryktade [KGB-agenten och NSA-tillgången] Henry Kissinger som blev 
formellt bannlyst från den judiska nationen.” {17} [Kursivering tillagd] 

Marvin S. Antelman, 2002 
Amerikansk ortodox rabbin 
Uppfann botemedlet mot AIDS 
To Eliminate the Opiate 

”Det var inte förrän vårt eget århundrade som Lenin antog de väsentliga jesuitiska 
principerna om supercentralisering och kåren av professionella revolutionärer.” {18} 

F. A. Ridley, 1938 
Amerikansk historiker 

Med kunskap om att jesuiterna var upphovsmännen till den franska revolutionen och 
anförde jesuitutbildade Francois Robespierre och dess resulterande militärdiktatur under 
icke-judiske Napoleon Bonaparte I, måste vi nu undersöka hur orden genom ryska 
revolution anförde jesuitledde Vladimir Lenin och dess resulterande militärdiktatur under 
icke-judiske Josef Stalin. På så sätt kommer vi att undersöka de viktigaste händelserna före, 
under och efter. 
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Även om tsarerna var malteserriddarnas beskyddare, hade de blivit ett problem för 
”kompaniet.” Alexander I utvisade jesuiterna från Moskva och S:t Petersburg 1816; och 
utvisade dem med en ukas 1820, som Peter den store, från Ryssland under det att han 
försäkrade att alla deras ansträngningar: 

”. . . inriktades enbart på att säkra fördelar för dem själva och utvidgning av deras 
makt . . .” {19} 

Fem år senare, dog plötsligt tsar Alexander I, vid god hälsa. Han, liksom Napoleon, hade 
förgiftats, hans plötsliga död tillskrivits ”apoplexi.” 

Efter Alexander I:s efterträdares – tsar Nikolaus I – död, uppsteg tsar Alexander II 
på tronen. Han gjorde jesuiterna mycket rasande! Med kunskap om att han som en av de 
viktigaste regenterna var skyldig att verkställa den politik som fördes av jesuiternas ”Heliga 
allians” antog Alexander II många liberala reformer. Han avskaffade spionage och frigav de 
livegna. Som en följd av detta uppeggade jesuiterna det polska upproret varför tsaren 
återkallade sin företrädares 1847 års konkordat med Rom. Tsaren bröt också de 
diplomatiska förbindelserna med Satans påvedöme 1866, och igen 1877, vilket gjorde 
jesuiterna ännu mer rasande och gav bränsle åt deras konspiration för att slutligen störta 
Rysslands Romanovdynasti. Slutligen 1882 – just det år som den anti-jesuitiska 
trippelalliansen bildades – hade tsar Alexander II, genom att lägga hörnstenen till sina 
reformer, satt sin signatur på den föreslagna konstitutionen i Ryssland. Detta skulle  
jesuiterna inte tolerera! Det bröt mot Heliga alliansens absolutism och gjorde intrång på 
den påvlige caesarens världsliga makt. Om tsarens absoluta monarki blev en 
konstitutionell monarki med uttryckliga begränsningar i sin makt, hur skulle jesuiternas 
”ofelbare” påve småningom kunna styra Ryssland i enlighet med tridentinska mötet? 
Dessa begränsningar skulle inskränka påvens världsliga makt, och göra honom oförmögen 
att styra det ryska folket genom Romanovs. Med ett fritt Ryssland, skulle jesuitgeneralens 
stora plan att underordna den ortodoxa kyrkan Kristi ställföreträdare aldrig komma att 
infrias. 

Jesuiterna var tvungna att agera snabbt. På samma sätt som de hade använt 
frimureriske Mazzini för att straffa påve Pius IX för att ha föreslagit en konstitution för 
Italien under 1846, så skulle de även använda frimureriska nihilister för att straffa tsaren för 
att nästan ha lyckats med att upprätta en ”liberal” regering i Ryssland. Pius IX var tvungen 
att fly från Vatikanen till Gaeta men Alexander II, som upprätthöll samvetsfrihet, skulle 
mördas. Vi läser: 

”Alexander II hade lyckats väl med sina stora reformer och hade satt sin signatur på 
en konstitution som skulle antas av Ryssland. Nästa dag [senare samma dag] 
kastades en bomb på hans vagn, och dödade och skadade ett antal kosacker, som 
följde vagnen. Fylld av medlidande lämnade kejsaren vagnen för att se till de döende 
männen, när en andra bomb sprängde honom i bitar.” {20} [Kursivering tillagd] 
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Vid sitt makttillträde blev Alexander III en våldsam absolutist. Fastän de var 
formellt förbjudna, använde jesuiterna denne tyrann för att förfölja judarna med ordens 
upprepade pogromer. Om en läser vi av den store Pierre van Paassen: 

”Men oftare vändes konversationen mot förföljelserna som judarna genomgick i 
Ryssland. Det stora kriget låg fortfarande i framtiden . . . Jag kommer livfullt ihåg 
den söndagkväll när en rysk jude med långt vitt skägg, som behöll sin hatt på, steg 
upp i predikstolen och på bruten tyska, berättade hela den upprörande historien om 
sitt folks förföljelse. Hans egna hustru och barn hade omkommit i den blodiga 
attacken. Före sin död, hade kvinnan sett folkhopen kasta hennes två barn i en 
brinnande ugn . . . Han fortsatte med att säga att tusentals unga judar över hela 
Ryssland hade börjat beväpna sig med revolvrar, fast beslutna att försvara sig om 
attackerna skulle upprepas.” {21} [Kursivering tillagd] 

Pogromerna fick önskad effekt. De bedragna judarna utvecklade ett stort hat mot 
tsaren – precis som jesuiterna! Och när tiden var inne för Nikolaus II:s störtande och den 
rysk-ortodoxa kyrkans utrensande förföljelser, skulle judarna samla sig för att förorsaka 
störtandet av Roms gamla fiender. (Kommer du ihåg Spelman på taket?) De anade inte att 
de hade ”satts dit” av Loyolas söner och skulle ställas till svars för de illdåd som begåtts av 
Rysslands ”sovjetiska kommunism.” En del av intrigen var offentliggörandet 1905 av 
ordens Paris-författade Sions vises protokoll av jesuitiske coadjutor och agent åt den 
tsaristiska ochranan, präst Sergyei Nilus. Som plan för en global socialist-kommunistisk 
stat, var den väldigt lik ordens hemliga möten i Chieri, Italien, exponerade 1848 av Abate 
Leones i The Jesuit Conspiracy: The Secret Plan of the Order. Dess författarskap tillskrevs 
judarna, men den verkliga källan var Jesu sällskap. Vi läser orden av vår ex-präst, 
bibeltroende och evangelist till den romersk-katolska befolkningen i New York City, Leo 
Lehmann: 

”Fastän de först publicerades i Ryssland 1903, hade   Sions protokoll   sitt ursprung i   
Frankrike och stammade från Dreyfusaffären, av vilken jesuiterna var de främsta 
anstiftarna. . . . Dessa protokoll av förment judiska ledare är inte de första 
dokumenten i sitt slag jesuiterna fabricerat. För över hundra år innan dessa protokoll 
gavs ut, hade jesuiterna använt sig av ett liknande bedrägeri kallat Bourg-Fontaines 
vises hemligheter mot jansenismen – en anti-jesuitisk fransk katolska rörelse bland 
det sekulära prästerskapet [senare förbjudit av en bulla, Unigenitus].” {22} 

Den framlidne Alberto Rivera, en orädd predikant och en omvänd ex-jesuit, instämmer:

”Vi fick lära oss att jesuiterna anvisade vissa [frimureriska] judar som var lojala mot 
påven, att skriva ett dokument kallat Sions vises protokoll. När det kom ut blev 
européerna galna.” {23} 
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Dessutom, i den lilla staden Fatima, Portugal såg tre barn i åldrarna sju till fjorton, 
skenbart ”Maria” visa sig sex gånger mellan våren och hösten 1917. Denna obibliska, 
jesuitkonstruerade, ”jungfrun i Fatima”-bluff, som manade till det tsaristiska Rysslands 
”konvertering” till katolicismen, var den religiösa propaganda som användes för att hetsa 
och sedan förena Europas vidskepliga massor för att angripa Roms gamla ortodoxa fiende 
med eld och svärd! Som en följd, skulle Ryssland från 1917 till 1989 erövras och sedan 
reduceras till lydnad till jesuitgeneralens ”ofelbare” påve, med hjälp av den ryska grenen av 
den suveräna militära malteserorden! Jesu sällskap skulle starta den bolsjevikiska 
revolutionen och det brutala inbördeskriget (1917-1920); det skulle sedan förhandla fram ett 
hemligt konkordat (ett fördrag mellan Lenin och påven) och etablera inkvisitionen genom 
sin ”storinkvisitor” – banditen – Josef Stalin, med hjälp av hans jesuitbeundrande hejduk 
och chef för Tjekan, Felix Admundovich Dzerzhinsky, vars far, Admund Dzerzhinsky var 
en jesuitkontrollerad, polsk romersk-katolsk präst. Stalin skulle rensa nationen på dess 
protestantiska och baptistiska kyrkor och, mot slutet av sitt liv 1953, försöka att döda alla 
rysk judar. Med hjälp av jungfrun i Fatima-bluffen och Hitler, skulle kompaniet också 
antända ett stort ”anti-ryskt orthodoxt/anti-ryskt judiskt kommunistiskt” korståg kallat 
”Operation Barbarossa” (1941-1945; uppkallat efter Tysklands helige romerske kejsare, 
Fredrik I Barbarossa (1152-1190), som ledde sina arméer genom ortodoxa Mindre Asien 
under Roms tredje korståg mot muslimerna med kontroll över Jerusalem); och sedan, skulle 
den svarte påven skapa ”det kalla kriget” (med CFR/CIA malteserriddare) som gjorde det 
möjligt för hans KGB att fortsätta sin ordens kommunistiska inkvisition i dess nya påvliga 
välde, ”Sovjetunionen” (1945-1989), som vann för dess romerske prästkung. 

Käre sanningssökare, all denna sorg, ödslighet och massmord – som det onda 
tridentinska mötet och jesuiteden påbördat – skulle finansieras av jesuitgeneralens 
Riksbank i New York City, den amerikanske påvens finansiella ”korgosse,” Baltimores 
ärkebiskop James kardinal Gibbons! Och Gud hjälpe den amerikanske president som 
skulle våga vara en Daniel och sätta stopp för det! Det är bäst att han för ett rent liv som 
han gör upp sin plan – dränkt i bön med stark gråt och tårar – styrt av Guds ande genom 
Guds ord. Begränsad av en kärlek till sitt hotade folk och förmanad av lojala rådgivare, 
måste han omges av orädda livvakter, av vilka alla män allvarligt söker den uppståndne, 
Guds son! För Jesus Messias måste de lita på helt, i vetskap om att: 

Han har all politisk makt, över människornas länder,
Och ingriper tyst, för Daniel och hans fränder.
Så i elden de ej bränns, de har kommit överens.

Nu kan han dem också löna, då han hört dem be och böna.
Sen skall alla veta det, att de sökt honom på knä.

Cromwells ord blir deras historia,
"Ja, så så fick jag min hjältegloria!"
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När nu ingen man ”brukade sin makt i landet till sanning,” hade den jesuitiska 
vedergällningens dag till Ryssland. Den romanovska ätten skulle sluta samtidigt som Roms 
gamla fiende, den ortodoxa kyrkan, skulle rensas ut på sitt anti-påvliga ledarskap. 
Oktoberrevolutionen skulle åstadkomma detta, i hög grad finansierad av malteserriddarna 
och de judiska frimurarna på Wall Street, av vilka en var Jacob H. Schiff från Kuhn och 
Loeb. Stanford University-professor Antony C. Sutton skriver i sin rättframma stil: 

”Vi finner att det fanns en koppling mellan vissa av New Yorks internationella 
banker och många revolutionärer, inklusive bolsjevikerna. Dessa bankherrar – 
som här identifieras – hade ett ekonomiskt intresse i, och stödde den 
bolsjevikiska revolutionen.” {24} [Kursivering tillagd] 

Två av dessa män var riddare av Malta, Joseph P. Grace (chef för National City Bank) och 
den judiske frimuraren, Otto H. Kahn (CFR och partner i Kuhn & Loeb). 

Parallellerna mellan jesuiternas franska och ryska revolutioner är slående och får 
inte förbises när identiteten på den hemlig MAKTEN bakom kulisserna allvarligt 
ifrågasätts. Dessa paralleller är följande: 

1. Båda revolutioner byggde på kommunistiska skrifter av frimurare – Voltaire och 
Marx. Fulländade inte jesuiterna, författarna till skotska ritens frimureri, 
kommunismen på sina reduktioner i Paraguay? 

2. Båda revolutioner plundrade statliga kyrkor. Var inte jesuiterna fiender till den 
romersk-katolska kyrkan i Frankrike och den ortodoxa kyrkan i Ryssland när 
revolutionerna bröt ut? 

3. Båda revolutioner slutade monarkierna. Var inte jesuiterna fiender till både de 
bourbonska och romanovska ätterna? Hade inte båda monarkier utvisat jesuiterna 
från sina länder? 

4. Båda revolutioner frambringade jesuitiska republiker – republiker till sin form, 
men absoluta monarkier till sin makt. Är inte jesuiterna absolutister? 

5. Båda revolutioner förklarade socialistisk ateism som statens religion. Bevisar inte 
deras gärningar, att jesuiterna verkligen är socialistiska ateister? 

6. Båda revolutioner genomdrev en terrorregim genom en hemlig inkvisitorisk 
polis. Är inte jesuiterna de största inkvisitorerna? 

7. Båda revolutioner ledde till militärdiktatorer som straffade fienderna till 
jesuiterna. Gynnades inte jesuiterna även om Napoleon och Stalin, för att vilseleda 
folket, öppet förbjudit orden från Frankrike och Ryssland?
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Jesuiterna började den bolsjevikiska revolutionen 1917 efter rysk-japanska kriget 
1905. Sedan de hade rekryterat ryska judar understödda av amerikanska judar från New 
York, fick jesuiterna revolutionen att verka vara av judiskt ursprung. Vi läser: 

”En kort tid efter det att den amerikanska konsuln i Moskva hade lämnat sitt 
betänkande, tillsatte vår regering en undersökning genom Overmanutskottet 1919 . . . 
Doktor George A. Simons, före detta föreståndare för metodistkyrkans mission i 
Ryssland, var en av de viktigaste vittnena inför detta utskott . . . Doktor Simons 
lämnade en del intressanta uppgifter: 

”Vi fick höra att hundratals agitatorer hade följt i spåret på [frimurare] Trotzsky 
[Trotskij]-Bronstein, män som hade kommit över från Lower East Side i New York . . 
. och det stod snart klart att mer än hälften av agitatorerna i den så kallade 
bolsjevikiska rörelsen var judar . . . Jag sympatiserar inte med den anti-semitiska 
rörelsen . . . jag är emot den. Men jag är djupt övertygad om att detta är jiddisch, och 
att en av dess baser finns i East Side i New York . . . jag var imponerad av detta, 
senator, att det kort efter den stora revolutionen vintern 1917 fanns mängder av judar 
som stod på bänkar och packlårar, och som talade till dess att deras munnar fradgade 
sig, och ofta påpekade för min syster ’Vart är vi på väg egentligen? Allt detta ser ut  
att vara så jiddisch.’ Fram till den tidpunkten hade vi mycket få judar, eftersom det, 
som ni kanske vet, fanns ett förbehåll mot att ha judar i Petrograd; men efter 
revolutionen svärmade de hit och de flesta av agitatorerna var judar. 

Jag kan här nämna att vi, när bolshevikerna kom till makten, över hela Petrograd på 
en gång hade en övervikt av proklamationer på jiddisch, stora affischer och allt stod 
på jiddisch.” {25} [Kursivering tillagd] 

Jesuiterna lyckades få den bolsjevikiska revolutionen att tyckas vara av judiskt 
ursprung med hjälp av judiska frimurare vars herrar (som shriners Jacob H. Schiff, Otto H. 
Kahn – vars herrgård gavs till jesuiternas heliga hjärtats orden – och Armand Hammer, 
hjärtevännen till Hollywoodskådespelaren Cary Grant och vars Occidental Petroleum, 
som understötts av påvens romerska hierarki, äger den amerikanska kolindustrin) var 
lojala mot jesuiterna genom huset Rothschild. Detta bedrägeri var så framgångsrikt att de 
flesta européer understödde Hitler, islams vän, i förgörelsen av de europeiska judarna. Men 
sanningen finns i detaljerna och förbises ofta. Följande information bevisar jesuiternas 
”svarta hand” under oktoberrevolutionen, inbördeskriget, Stalins ”skräckvälde” och andra 
världskriget. 

1. Jesuiterna deltog i hemlighet i den bolsjevikiska revolutionen. Enligt den 
jesuitutbildade irländske katoliken, John Loftus i hans Unholy Trinity, var en ungersk 
katolsk präst en aktör i revolutionen. 
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”Mellan 1932 och 1937 var NKVD:s mest ”illegale” i England fader Theodore 
Maly . . . ’när revolutionen bröt ut anslöt jag mig till bolsjevikerna’ berättade Maly 
en gång för en vän, som han förklarade hur tjänsten i Tjekan och Röda armén under 
det brutala inbördeskriget mot de [ortodoxa] vita [vitryssarna] hade härdat honom.” 
{26} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, Maly kämpade mot de ortodoxa vita, för han var en bekännande 
jesuit under ed som omkom genom just den diktator han hade bidragit till att införa. 
Dessutom, som en jesuit i Tjekan och sedan den ryska Civila underrättelsetjänsten (NKVD), 
var den sovjetiska hemliga polisen i själva verket en gren av jesuiternas 
inkvisitionsdomstol. Den store messianske judiske troende på Messias Jesus, Arno 
Gaebelein, berättar: 

”Ett polissystem invigdes, Tjekan, med uppdrag att tortera, att döda utan nåd . . . 
Tjekans blodiga arbete utfördes i en viss stor byggnad. Där blev offren grymt 
torterade, män, kvinnor och barn, innan ett skott slutade deras elände. För att dränka 
de olyckligas förtvivlade rop, omgavs byggnaden med ett antal kraftfulla lastbilar, 
vars motorer hade startats och som i flera timmar hölls igång. Sedan, kväll efter 
kväll, vecka efter vecka, i månader, kastades de nästan oräkneliga hundratals liken in 
i lastbilarna och forslades bort.” {27} 

2. Bolsjevikerna utvisade bedrägligt malteserriddarna från Ryssland 1917. Eftersom 
denna låtsade ”revolution” var en öppen krigslist i hemlighet tänkt att vara en jesuitisk 
inkvisition som förutsagt av Dostojevskij, finansierade och byggde de rika riddarna i New 
York och London i hemlighet Sovjetunionen! Verksamheten fortsatte som vanligt mellan 
amerikanska, tyska, engelska och ryska riddare. Om sammanhanget mellan det amerikanska 
och ryska samarbetsbolaget kallat ”Graces ryska företag,” skriver Antony C. Sutton, i sin 
Wall Street and the Bolshevik Revolution: 

”Amerikanska internationella korporationen (AIC) [nu Amerikanska 
internationella gruppen (AIG) tidigare ledd av CFR:s vice ordförande Maurice 
Greenberg] organiserades i New York den 22 november 1915, genom J. P. Morgan-
intressen, med större deltagande av Stillmans National City Bank och Rockefeller-
intressen . . . 

Alla eftertraktade aktierna i AIC, [riddare av Malta] Joe Grace (från W. R. Grace & 
Co.) ville ha 600 000 dollar utöver sitt intresse i National City Bank . . . I januari 
1917 bildades Graces ryska företag, vars ägare var W. R. Grace & Co. [i New York 
City] och San Gallis handelsbolag i Petrograd. Amerikanska internationella 
korporationen hade en betydande investering i Graces ryska företag [med] en 
samverkande ledning . . . Som bolsjevikiska revolutionen fick fotfäste i centrala 
Ryssland, 

Jesuiterna – 1882-1953



790                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

begärde utrikesminister Robert Lansing in synpunkter från Amerikanska 
internationella korporationen om den politik som skulle bedrivas mot den sovjetiska 
regimen. Den 16 januari 1918 – knappt två månader efter övertagandet i Petrograd 
och Moskva, och innan en bråkdel av Ryssland hade kommit under bolsjevikernas 
kontroll – överlämnade William Franklin Sands, verkställande sekreterare i 
Amerikanska internationella korporationen, den begärda promemorian om den 
ryska politiska situationen till sekreterare Lansing . . . 

Sands, som verkställande sekreterare i ett företag vars styrelseledamöter var de mest 
prestigefyllda på Wall Street, lämnade i korthet ett tydlig bifall till bolsjevikerna och 
bolsjevikiska revolutionen, och inom loppet av några veckor efter det att revolutionen 
börjat. Och som chef för Riksbanken i New York, hade Sands nyss bidragit med 1 
miljon dollar till bolsjevikerna [Oj!!!].” {28} [Kursivering tillagd] 

Om den irländska katolska familjen Grace behöver mer sägas rörande dess 
koppling till Roms jesuiter, malteserriddarna i Ryssland och bolsjevikiska 
revolutionen. Vi läser ur Executive Intelligence Review Special Report från 1987: 

”Den irländska katolska familjen Grace som var överherrar av det brittiska 
kungahuset, konkurrerades successivt ut av Cromwell, sedan Vilhelm [III] av 
Oranien [Prisa Gud!], och anslöt sig till den Stuartska saken i exil. 1850 anlände 
William R. Grace till Peru vid 18 års ålder, där han förvärvade ett brittiskt företag i 
guanobranchen som lade grunden för framtida större förvärv inom sjöfart, järnväg, 
banker, mineraler, sockerodlingar, och så vidare. Den kanske största ökningen av 
familjen Graces innehav i Peru uppstod efter Stillahavskriget, där familjen Grace 
hade levererat material till både Chile och Peru. Sedan utnyttjade greve 
Donoughmore, i ledningen för kommittén för de peruanska obligationsinnehavarna, 
William Grace för att göra ett fordringsavtal som ledde till utländska förvärv av 
största delen av Perus jordbruksekonomiska industri och infrastruktur. Under det att 
han lämnade en bror i Peru, flyttade [jesuitiske coadjutor] William R. Grace (1832-
1904) till New York, där han var borgmästare från 1880-1888 [och en av makterna 
bakom presidenterna Grover Cleveland och Theodore Roosevelt]. 

1907, gick Joseph P. Grace med i styrelsen för First National City Bank 
[tillsammans med kardinal Spellmans välgörare Nicholas F. Brady] – som då ägdes 
av Rockefeller-Stillman-intressen – och grundade Grace National Bank 1915. 
Joseph Grace blev medlem av Amerikanska internationella korporationen, 
huvudsakligen upprättad av Frank Vanderlip från City Bank, som handlade mycket 
med Ryssland före och efter bolsjevikiska revolutionen. Den var belägen på 120 
Broadway, ett kontor i ett företagskomplex som representerade alla större finansiella 
grupper på Wall Street som deltog i liknande affärer.” {29} [Kursivering tillagd] 
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Joe S. Grace och Nicholas F. Brady var båda multimiljonärer och påvliga 
malteserriddare. (1930 finansierade Brady byggandet av ett kostsamt jesuitnovitiat i 
Wernersville, Pennsylvania. Barnlös efter hans död, donerade hans fru Genevieve – USA:s 
främsta dam av Malta och jesuitisk föreståndarinna kallad ”Hertiginnan” – sina fantastiska 
fastigheter och sin herrgård Inisfada på Long Island, till Loyolas söner.) Båda fortsatte att 
handla med företag som ägdes av den ryska grenen av malteserriddarna före och efter den 
bolsjevikiska revolutionen. Var de frimureriska judarna ansvariga för denna inkvisition eller 
var de fotfolk som ”drog uppmärksamhet” från jesuiterna, de verkliga skyldiga bakom 
sammansvärjningen? Jesuiterna, New Yorks herrar, använde Roms malteserriddare, 
”jordens stora köpmän,” för att finansiera den bolsjevikiska revolutionen. För att svepa in 
denna ytterst viktiga hemlighet i en ”livvakt av lögner,” blev den ryska ”tungan” av 
malteserriddarna öppet utvisade av sina frimureriska ”judiska bolsjeviker;” Vladimir Lenin 
lade grunden till påvens kalla krig! 

3. Efter det två år långa inbördeskriget (1918-1920) och Lenins framkallade svält, gavs 
jesuiterna tillåtelse av bolsjevikerna att komma tillbaka till Ryssland efter att ha varit  
utvisade i över hundra år. Katolske präst James J. Zatko, med bidrag från Fordstiftelsen 
och University of Notre Dame (båda romersk-katolska institutioner är knutna till jesuiternas 
New York-baserade Utrikespolitiska råd) skrev 1965 i sin Descent Into Darkness, på 
sidorna 111 och följande:

”Sedan en skenbart välvillig stämning hade etablerats, mötte monsignore Pizzardo 
Vladimir Vorovskii [i mitten av 1922] för att definiera punkterna i en 
överenskommelse mellan påvestolen och Ryssland om en påvlig biståndsdelegation 
till Ryssland . . . Ändå hade det informella mötet inte någon effekt på konferensen, 
och det enda resultatet var överenskommelsen om den påvliga hjälpsändningen. 
Denna överenskommelse drog försorg om tre katolska ”ordnars” arbete i Ryssland, 
redemptoristernas [hemliga jesuiter] arbete i norra Ryssland, Jesu sällskaps arbete 
i centrala Ryssland, och det gudomliga ordets sällskaps [hemliga jesuiter] arbete i 
södra Ryssland.” {30} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, är det inte ett märkligt sammanträffande att Jesu sällskap i 
hemlighet var tillåtna av jesuitutbildade Josef Stalin och hans bolsjeviker att vistas öppet i 
centrala Ryssland som omfattar Moskva och Petrograd? Hade inte revolutionen sitt 
ursprung i dessa städer som Tjekans obarmhärtiga inkvisition utgick från? Nu skulle faktiskt 
hela Ryssland bli öppet invaderat av bekännande jesuiter under extrem ed för ”att föra 
obevekliga krig mot alla kättare . . .  att utplåna och utrota dem från hela jordens yta . . .  för 
att fullkomligt förinta deras usla släkte.” Jesuiterna med sina bolsjeviker, av vilka många 
var frimureriska judiska arbetarsionister, måste verkligen ha haft ”förbannat” kul! 
Några år senare skulle den svarte påven åter bli understödd av sina arbetarsionister, som 
Chaim Weizmann och USA:s reformerte rabbin Stephen S. Wise, för att genomföra den 
”slutliga lösningen på den judiska frågan” och därmed kunna skapa arbetarsionistiska 
Israel! 
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Det är anledningen till att Israels ledare i dag, även Shimon Peres, ALDRIG 
AVSLÖJAR Vatikanens judiska förintelse utan snarare använder den som en industri för 
att stödja påvens sionister som i sin tur kommer att använda den som den definitiva 
agitationen för att skapa globalt anti-judiskt raseri, och fördriva miljontals judar till Israel!) 
Prästen James J. Zatko fortsätter: 

”I den kommunistiska strategin skulle katolsk propaganda orsaka hela den ortodoxa 
strukturen att falla sönder . . . Redskapen för den nya alliansen mellan Sovjet och 
Vatikanen skulle vara jesuiterna, som beskrivs som den ortodoxa kyrkans ärftliga 
fiender. Enligt uppgift fanns, och hade under lång tid funnits, ett stort antal 
företrädare för jesuitorden i Moskva [under revolutionen] inklusive   biskop   
[Edward] Ropp. Påven, [Pius XI] som sägs ha lämnat jesuitorden innan han valdes 
till påve, agerade helt på uppdrag av [inte] greve [utan Wladimir] Ledochowski, 
jesuitordens general! Enligt samma rapport [för att upprätthålla illusionen om att  
orden inte hade full kontroll över bolsjevikerna], ansåg Vatikanen att den skulle 
kunna ställa den ryska [ortodoxa] kyrkan under påvlig dominans endast om Tikhon 
[patriarken för den rysk-ortodoxa kyrkan] blev eliminerad, en omständighet som 
bolsjevikerna tyckte hade infriats. Jesuiterna och Vatikanen å sin sida lovade att de, 
efter att ett konkordat [ett konkordat!!!] hade ingåtts, skulle göra allt som stod i deras 
makt för att sätta press på regeringarna i Italien, Frankrike och Belgien för att 
påskynda deras erkännande av den sovjetiska regeringen [vilket gjordes].” {31} 

[Kursivering tillagd] 

Edmond Paris, en av Frankrikes största auktoriteter på jesuiterna, har med rätta dragit 
slutsatsen: 

”Hade inte den ryska revolutionen, genom att undanröja tsarerna, den ortodoxa 
kyrkans beskyddare, halshuggit den stora konkurrenten och hjälpt den romerska 
kyrkans utbredning? Vi måste smida medan järnet är varmt! Det berömda ’Russicum’ 
[ryskt kollegium i Rom] skapas [1929] och dess hemliga missionärer kommer att föra 
de goda nyheterna till detta schismatiska land. Ett sekel efter deras utvisning av   tsar   
Alexander den förste  , kommer jesuiterna återigen att företa sig att erövra den   
slaviska världen [i syfte att uppfylla jungfrun i Fatima-bluffen].” {32} [Kursivering 
tillagd] 

Käre sanningssökare, jesuiterna var bolsjevikernas hemliga herrar! De ställde 
den rysk-ortodoxa kyrkan under påvlig dominans, ingick ett hemligt konkordat mellan den 
påvlige caesaren och bolsjevikerna i form av jesuitutbildade Josef Stalin – precis som 
Napoleon! Sedan genomförde Loyolas söner en massiv inkvisition, som delvis 
finansierades av Armand Hammer, den frimureriske judiske sionistiske miljardären och 
chefen för Occidental Petroleum, som talade flytande ryska och hade möjlighet att resa in i 
och ut ur det sovjetiska riket närhelst han ville. Och därmed använde Satans svarte påve, 
från 1917 till 1989, i ”kommunismens” namn, sitt
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”heliga romerska” amerikanska rike i väst och sitt ”heliga romerska” sovjetiska rike i 
öst, för ”att likvidera” åttiofem till hundra miljoner ”kättare och liberaler” i enlighet med 
jesuiternas onda tridentinska möte! 

4. Bolsjevikerna med Tjekan tog livet av två och en halv miljon ”kättare” i enlighet  
med jesuiteden och tridentinska mötet. Om detta massfolkmord fortsätter vår messianske 
bibeltroende jude, Arno Gaebelein: 

”Bland de 1 766 188 offren fram till början av 1922, siffror som erhållits från de 
sovjetiska dokumenten, var nästan femtusen präster, lärare, nunnor etc. i grekiska 
[ortodoxa] kyrkan . . . Men snart utsträcktes förföljelsen till att omfatta de 
miljontals lutherska, reformerta, baptistiska, metodistiska och särskilt 
mennonitiska kristna . . . Nästan 100 000 lutheraner förvisades levande, till 
halvsvält i Sibirien . . . De som led mest som kristna var kanske   mennoniterna  . 
Under många år hade de välmående bosättningar i södra Ryssland, de var laglydiga 
och allvarligt troende . . . 

Vilka hemska lidanden, tortyrer och dödsfall, dessa goda människor måste ha 
genomgått! Hela byar blev utplånade. Och i dag [1933] är hundratals av dem 
inspärrade i eländiga fångläger, där de lider under outsägliga plågor. Och i Sibiriens 
ödemark, längst uppe i norr, lever hundratals andra förvisade fortfarande förslavade, 
berövade alla de enkla bekvämligheter de behöver i livet, förnedrade och halvsvultna. 
De tusentals kvinnornas lidanden är helt enkelt obeskrivligt [massiv gängvåldtäkt]. 
Tusentals av de olika grenarnas kyrkor har rivits och rivningsarbetet fortsätter, så att, 
som tidigare nämnts, från 1937 inte en enda kyrkobyggnad eller möteslokal skall 
finnas kvar . . . Det behöver inte sägas, att tryckning av religiösa tidskrifter, 
marknadsföring av religiösa böcker, spridning av Bibeln . . . inte bara är strängt 
förbjudet, utan bestraffas med exil.” [Jesuiterna gynnades ytterligare av att använda 
sina bolsjeviker för att avrätta monsignore Budkiewicz stick i stäv med 
önskningarna från president Warren G. Harding och det onda federala 
(protestantiska) kyrkorådet styrt av jesuitiska coadjutorer. Detta mord eliminerade en 
allvarlig fiende samtidigt som det förenade katoliker och protestanter mot judar i  
enlighet med ordens hemliga avsikt.] {33} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, är det inte exakt samma religiösa förtryck som ägde rum i 
Spanien under den mörka tiden och över hela Europa med reformationens början? 
Är det inte samma förföljelse de franska hugenotterna led under kung Ludvig XIV, 
vägledd av sin jesuitiske biktfader, Père La Chaise? Faktum är att det är samma 
scenario som jesuiterna uppförde på 1600-talet och som orsakade trettioåriga kriget 
i Tyskland om vilket Griesinger, i sin största jesuitiska historia, skriver: 
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”. . . jesuiterna fortsatte i fem långa år, och under den tiden överlämnade de mer än 
fyrtiotusen lutherska biblar åt lågorna, medan de också då och då, för att snabbare 
förverkliga sitt syfte, konverterade ett antal protestantiska kyrkor till ruiner med hjälp 
av kanoner eller genom att spränga dem i luften med krut.” {34} [Kursivering tillagd] 

Med sina frimureriska judiska bolsjeviker finansierade av malteserriddarna på Wall 
Street, återställde jesuiterna påvens världsliga makt i sin ”Sovjetunionen” med hjälp av ett 
hemligt konkordat, verkställt av den ryska armen av jesuiternas inkvisitionsdomstol – den 
obarmhärtiga Tjekan. Därmed följde den mörka tiden och ett omfattande system av 
koncentrationsläger som kallades ”gulager.” Med sin infernaliska inkvisition under 
”kommunismens” namn, malde jesuiterna glatt sina offer till damm, i ”Sankt” Ignatius 
Loyolas kärleksfulla anda. 

(Käre sanningssökare, ur denna jesuitiska inkvisitions svåra prövningar, har Guds son 
skapat en av de största musiker som någonsin välsignat Bunyans ”öronport” i den mänskliga 
”staden Mansoul.” Sergej Rachmaninov Vasilievichs storsinta och medlidsamma hjärta har 
givit upphov till hans hypnotiserande mästerverk som han var den störste pianisten-
kompositören på sin tid. Som en trogen make och far, blev denne adlige, ortodoxe ryss 
fördriven från sitt hemland vid fyrtiofyra års ålder, till följd av Roms bolsjevikiska 
revolution. Han dog 1943 i exil i USA, sedan han haft protestantiska friheter under resten av 
sitt liv. Hans stora Symfoni nr. 2, Adagio gör det verkligen möjligt för författaren att tänka 
sig det godas seger över det onda med en förhandsvisning av Jesus Messias’ kommande 
tusenåriga styre som den störste Davids son sitter på sin härlighets tron. Han kommer att 
styra världen från sitt spektakulära tempel, som skall uppföras i Jerusalem som ett bönehus 
för alla icke-judiska nationer, varur en övernaturlig flod av vatten kommer att strömma och 
ge liv åt Döda havet, som förutsagt av profeterna Jesaja och Hesekiel och aposteln 
Johannes.) 

1933, med stöd av riddare av Malta Joe Kennedy och kardinal Hayes i New York, 
FDR, blev shriner frimuraren ”vald” till president i påvens amerikanska rike. Han sände 
riddare av Malta och CFR-medlem Myron C. Taylor till Rom som den amerikanske 
ambassadören i Vatikanen utan godkännande av kongressen. En annan högförrädisk 
handling var att formellt erkänna den blodtörstiga, jesuitkontrollerade ”Sovjetunionen.” 
Detta i sin tur öppnade för de stora amerikanska korporativa monopolen under vatikansk 
kontroll (liksom Ford Motor Company och General Motors) att finansiera och bygga 
Stalins Röda armé, som i sin tur skulle kunna användas för att helt krossa 
bibelförkastande, protestantiska Ostpreussen och östra Tyskland under och efter andra 
världskriget. Redan 1939 skulle jesuiterna, med sina verktyg Hitler och Stalin som 
handlade i samförstånd enligt påvliga konkordat, vara redo att rensa Polen och västra 
Ryssland på hennes mest hatade befolkning – de förmodade förövarna av internationell 
kommunism – judarna. Det var av detta skäl som Röda armén 1941, rensad på dess finaste 
generaler och officerare av Stalin i mitten av trettiotalet, medvetet hade försvagats och 
tvingats till reträtt vid 
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den tyska arméns framryckning under ”Operation Barbarossa.” Detta gjorde det möjligt 
för jesuiternas dödskalleorden – SS – att samla ihop hundratusentals ryska judar, bara för att 
de skulle gasas ihjäl och sedan begravas i massgravar, som Babi Yar i Kiev. Detta behagade 
inte bara coadjutor Hitler utan coadjutorbroder Stalin var också glad, för ”Koba” hatade alla 
judar häftigt. (Är det inte poetisk rättvisa att Stalins dotter Svetlana, skulle gifta sig med en 
jude?) Och bland SS, som enligt Walter Schellenberg (chef för jesuit Robert Leibers SD 
över SS) 

”. . . hade organiserats av Himmler [vars far, professor Gebhart Himmler, var en 
jesuitisk coadjutor som undervisade Bayerns prins Heinrich Wittelsbach] i enlighet 
med jesuitordens principer . . . , ” {35} 

fanns de jesuitiska ”missionärerna” från det i Rom 1929 uppförda ryska kollegiet 

”. . . med det särskilt syftet att organisera katolska missioner bland den rysk-ortodoxa 
befolkningen i Sovjetunionen.” {36} 

Efter kriget, blev jesuiternas ryska NKVD:s ”huvudjägare” KGB. Jesuiternas 
amerikanska OSS blev CIA. Jesuiternas tyska SS och nazistiska Underrättelsetjänst slogs 
samman med dem båda. Under det att de arbetarde tillsammans på toppen, som de hade 
gjort under sitt korståg i Europa (som Eisenhower kallade sin bok), kontrollerades båda 
organ av malteserriddarna som krossade folkstyren (liberalism) runt om i världen 
samtidigt som de upphöjde diktatorer (absolutister) lojala mot Rom. Jesuiterna, med sina 
enhetliga internationella Underrättelsetjänster, var i färd med att återställa påvens världsliga 
makt som ”världens herre” genom revolution och mord. Det är därför vi inte blir förvånade 
över att se den högsta ledningen för KGB och CIA samarbeta. För under andra världskriget 
var det jesuitgeneralens chef för OSS, riddare av Malta ”Wild” Bill Donovan, som arbetade 
med det amerikanska rikets ambassadör till den påvlige caesaren i Vatikanen, riddare av 
Malta Myron C. Taylor (vars ”diplomati” förhindrade Europas judar från att undkomma 
Himmlers SS/SD), som inledde det formella förhållandet. Anthony Cave Brown, världens 
främste auktoritet på dold underrättelseverksamhet, berättar i sitt stora arbete, ”C”: 

”Donovan hade flugit till Moskva under julen 1943 för att träffa [jesuitiska 
coadjutorerna] general [Pavel] N. Fitin, chef för den sovjetiska yttre Militära 
underrättelsetjänsten, och general [Alexander] S. Ossipov, som var ansvarig för 
sovjetisk gerilla-, sabotage-, och omstörtande verksamhet på tyskockuperat 
territorium. Vid detta möte, föreslog Donovan . . . en fullständig allians mellan   OSS   
och   NKVD   (den sovjetiska Säkerhetstjänsten  ), där de kunde upprätta missioner i 
varandras huvudstäder [vilka de i hemlighet har upprättat dag]. Detta utbyte av 
missioner har inte ägt rum . . . Men inte långt efter att FDR gav anvisningar om att 
utbytet inte skulle ske ”för närvarande,” sände Donovan NKVD stora mängder av 
amerikanskt underrättelsematerial om Tyskland tillsammans med tekniska 
anordningar såsom mikrofilm, kameror, läsare och skrivare.” {37} [Kursivering 
tillagd] 
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Denne påvlige riddare, mannen som mördade general George Patton, mannen som 
gav högteknologi till KGB och ytterligare förslavande det ryska folket, mannen som 
förrådde oss amerikaner genom att ständigt smida ränker med den usle, romaniserade 
irländske amerikanske jesuiten i själ och hjärta – Francis kardinal Spellman – blev 
belönad för sin lojalitet mot den judehatande Antikrist i caesarens palats Vatikanen – Pius 
XII: 

”Mot slutet av sitt liv besökte Donovan, som redan täcks med hedersutmärkelser, 
påve Pius XII för att ta emot S:t Sylvestermedaljen, Vatikanens högsta belöning för 
en livstid av offentliga- och säkerhetstjänster till den [hierarkiska] katolska kyrkan.” 
{38} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, kan denna ”livstid av säkerhetstjänster till [hierarkiska] katolska 
kyrkan,” övervakad och kontrollerad av Jesu sällskap, omfatta grundandet av den 
amerikanska OSS och sammanslagningen med den sovjetiska NKVD, och därigenom 
bidragandet till att skapa Roms internationella underrättelsesamfund – den 
internationella inkvisitionsdomstolen? Om ”kommunistiska Ryssland” verkligen är en 
fiende till Vatikanens jesuiter, varför gavs irländske katoliken Donovan påvens högsta 
belöning? 

Politiken för samarbete mellan dessa två organ fortsatte under hela det kalla kriget. 
För det var förrädaren, ”mullvaden,” chefen för kontraspionaget, riddaren av Malta och 
”kalle krigaren” som bemannade CIA:s ”vatikanska skrivbord” och ”israeliska skrivbord” – 
James Jesus Angleton – som förrådde Amerikas lojala, patriotiska CIA-agenter i händerna 
på KGB. Igen, skriver Anthony Cave Brown: 

”Angleton . . . visade sitt förtroende för [riddare av Malta] Golitsin genom att ge 
honom tillgång till CIA-akterna på personalen inom CIA:s viktigaste operativa 
avdelning under det kalla kriget med Ryssland, de över tusen männen och kvinnorna i 
den sovjetiska divisionen. Han bosatte sig i en lägenhet i New York City, där han 
tilläts ta emot och läsa akterna. Under denna period – kanske tre år – levererades 
många av de personliga och operativa akterna till honom . . . Vi talar om förstörda 
karriärer, om mängder av avskedsansökningar från människor inom kontraspionaget 
som var övertygade om att CIA oåterkalleligen hade penetrerats av KGB:s brickor, 
om män vi trodde var våra mullvadar i Moskva – arresterade och skjutna . . . 
[Amerikanske patriot, har ditt blod börjat koka än? Överlämna i Jesu Kristi namn 
aldrig någonsin ert rättvisans svärd! Vi kommer att behöva varje vapen och varje  
runda i kampen mot vår kommande fascistiska diktators styrkor liksom våra brutala  
och obarmhärtiga utländska inkräktare! För att citera orden av vår store och tappre 
ädle och protestantiske amerikanske sydstatshjälte, general George Patton, som 
antecknats av hans befälskollega på slagfältet, Harry H. Semmes, i hans Portrait of  
Patton på sidorna 153 och 157: ”Jag ber dagligen om att göra min plikt, behålla 
mitt självförtroende och förverkliga mitt öde. Ingen kan leva under det fruktansvärda 
ansvar jag har utan gudomlig hjälp . . . En man som 
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fortfarande har ett vapen i sin hand och som ger upp det är en ynkrygg. Men han är 
värre än en ynkrygg; han är dum. Det är mycket bättre att kämpa striden till slut och 
förmodligen vinna än det är att ge upp och säkert svälta [i amerikanska 
koncentrationsläger, särskilt påvens hemliga en miljon tunnland stora dödsläger i 
Alaska].”] Golitsin blev plötsligt evakuerad till en gård i New York. Akterna 
skickades till honom där men han återlämnade dem aldrig. . . . När detta upptäcktes, 
företogs en operation för att hämta dem, och enligt en CIA-officer som deltog, ’var 
två lastbilar skyldiga att återlämna dem till byrån – två billaster av våra hemligaste 
akter i besittning av en ryss ute på vischan någonstans norr om Albany! Ni kan 
föreställa er vad FBI tänkte när de fick höra vad som hade hänt med några av de 
hemligaste akterna!’ ” [SMOM Golitsin var en rysk adelsman vars fäder hade 
konverterat till papalismen genom jesuitiska instruktörer i S:t Petersburg. För detta,  
stödde prins Alexander Golitsyn tsarens utvisning av orden från Ryssland. {39}] {40} 

[Kursivering tillagd] 

Senare, blev höga CIA-officerare som vågade stå emot Angletons makt mördade. Enligt 
Anthony Cave Brown var tre av dem Eric Timm, Desmond Fitzgerald och Opus Dei-
medlem av malteserriddarna, William Colby. 

Ett identiskt förräderi inträffade inom ordens frimureriska brittiska direktorat för 
kontraspionaget känt som MI5. Samma falska KGB-avhoppare, Anatoli M. Golitsin, fick 
tillgång till Storbritanniens hemligaste akter från MI5:s generaldirektör sir Roger Hollis. 
Pensionerade biträdande direktör för MI5, Peter Wright, uppger i sin Spycatcher: The 
Candid Autobiography of a Senior Intelligence Officer: 

”Ända sedan hans första besök i Storbritannien 1963, öppnade vi oss för   Golitsin  ,   
och jag var lika ansvarig för det som någon annan. . . . Han visste från början att vi 
jagade en högstående spion, och det måste oundvikligen ha färgat de underrättelser 
han gav oss. Under 1963 års spända och nästan hysteriska månader, som doften av 
förräderi dröjde kvar i varje korridor, är det lätt att se hur hans teorier gav näring åt 
våra farhågor. . . . Golitsin kom över på våren 1968. I början ansatte jag honom med 
min begäran att komma över direkt, men det var vinter i London, och han sa att 
dunkelt att han redan hade sett för mycket snö i sitt liv. Han ordnades in i ett säkert 
hus i Brighton, . . . Varje vecka kom jag ned från Leconfield House med en portfölj 
med akter åt honom att studera. . . . I fyra månader gick Golitsin över MI5:s 
hemligaste akter, och varje månad gick Michael McCaul till Glyn Bank och tog ut 
10 000 pund i kontanter, placerade dem i en liten resväska och tog ned den till 
Golitsin. Men för de pengarna, var det lite Golitsin hade att ge. . . . Men på det 
avgörande området – huruvida han kunde kasta något ljus över [MI5:s] 
penetreringsproblemet [via KGB] eller ej – var han en fullständig förlust. . . . En 
dag meddelade han att han hade ett svar. 
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’Era spioner är här. Min metod har upptäckt dem,’ mässade han dunkelt, under det att 
han pekade som med ett häxfinger på två akter bordet på framför honom. Jag kände 
väl till akterna. De tillhörde Victor och Tess Rothschild. ’Var inte så absurt, 
Anatole,’ sa jag. ’Victor är en av de bästa vänner den här Säkerhetstjänsten någonsin 
har haft . . . Hur i hela friden har du dragit den förhastade slutsatsen?’ 

’De är judar  . David och Rosa är judiska namn   . . . ’ I mina öron lät det som KGB:s 
anti-semitism, och jag kunde inte låta bli att tänka att om detta hade varit CIA och 
jag hade varit Angleton, skulle Victor och Tess säkert ha blivit registrerade som 
spioner på Golitsins grundlösa tolkning [med kunskap om Stalins anti-judiska 
’läkarkomplott’ 1953]. Det största problemet med Golitsins metod var att han tolkade 
akterna som om han fortfarande var kvar i KGB. [Verkligen!] . . . Vid slutet av hans 
vistelse hade mina möten med Golitsin urartat till tråkiga smädelser om . . . 
återvunnen information som redan fanns i våra register [vilket visar att riddare av 
Malta Anatoli M. Golitsin förblev den svarte påvens KGB:s förbindelselänk mellan 
ordens CIA och MI5/MI6].” {41} [Kursivering tillagd] 

Sammanfattningsvis kontroller jesuitgeneralen både CIA och KGB genom den 
amerikanska och ryska grenen av malteserriddarna. De amerikanska riddarna, med kontroll 
över Wall Street, finansierade den bolsjevikiska revolutionen. Både OSS och NKVD 
arbetade tillsammans under andra världskriget och fortsatte senare, som CIA och KGB, att i 
hemlighet samarbeta samtidigt som de krossade världens ”kättare och liberaler” under den 
bluff som kallades ”det kalla kriget.” Detta är anledningen till att vi inte bör förvånas över 
att se CIA-agent Lee Harvey Oswald, sedan han utbildats i ryska språket av Marina 
underrättelsetjänsten medan han tillhörde amerikanska marinkåren, framställas som en 
kommunistisk överlöpare till Ryssland när han i själva verket blivit beordrad, ovetande om 
att han sattes dit för att vara en ”strykpojke” i mordet på president Kennedy. Vi förstår nu 
varför Lee Harvey Oswald, påvens framtida, mänskliga, lutherska offer, kunde komma in i 
den svarte påvens ”heliga romerska” sovjetiska rike, ha trevligt, och lätt resa därifrån (vilket 
var något oerhört på den tiden) med sin ryska fru, Marina Oswald, som var systerdotter till 
KGB-överste Vasilij Khritinin, som i sin tur övervakades av brittiska SIS/KGB:s riddare av 
Malta, Kim Philby, hjärtevän till amerikanske CIA/KGB/Mossads riddare av Malta, James 
Jesus Angleton ( hjärtevän till den nazistiske medlöparen David Ben-Gurion), som i sin tur 
var en högst hängiven slav åt sin herre i Sankt Patrikskatedralen, ”ärkebiskopen av världens 
huvudstad” och ”kyrkofurste,” riddare av Columbus Francis kardinal Spellman, som, när det 
gällde att kontrollera FDR:s Utrikesdepartement och Amerikas frimureriska judiska 
ledarskap i New York, förbjöd räddningen av europeiska judar från den svarte påvens 
nazistiska SS! Att känna till historien om ordens kontroll av amerikanska CIA, 
Sovjetunionens KGB och Castros Kuba gör det möjligt för oss att förstå slutspelet av 
kompaniets nuvarande ”krig mot terrorismen” och vår kommande kinesisk-sovjetisk-
muslimska invasion och ockupation. 
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Peter I ”den store” Romanov, 1672-1725 # 259 
Med-tsar, 1682-1694, tsar av Storryssland, 1694-1725 

Ansedd som det ortodoxa Rysslands störste reformator, införde Peter I HERRENS 
stora och ärorika reformations kulturella framsteg i sitt stora rike. Kejsaren grundade 
och byggde S:t Petersburg, ”Nordens Venedig” som senare blev hans huvudstad, han 
upprättade höga skyddstullar till försvar för inhemska tillverkare och grundade 
Vetenskapsakademin 1724. Fastän han var en välkänd förespråkare för religiös 
tolerans, eliminerade han alla religiösa utmanare mot sin absoluta makt, inklusive det 
ortodoxa patriarkatet – och jesuiterna! I vetskap om att det låg en konspiration för 
allmän politisk makt bakom dess mask av religiös iver, utvisade han kompaniet 1723 i 
det han kungjorde att, ”alla jesuiter befalles innerligt i kraft av dessa privilegiebrev att 
lämna det ryska väldet inom fyra dagar efter att meddelandet har nått dem, som 
världen är tillräckligt medveten om deras farliga intriger, och hur vanligt det är för 
dem att blanda sig i politiska frågor.” Två år senare, den 26 januari 1725, fick kejsaren 
”giftbägaren” via en havremjölsvälling, och dog två dagar senare. 1917 döpte ordens 
bolsjeviker om S:t Petersburg till ”Leningrad,” återställde patriarkatet som sin 
marionett, flyttade huvudstaden till Moskva 1918, och släppte på nytt in Jesu sällskap 
1922. Den ”kätterske och liberale” Peter I:s rike omvandlades till den svarte påvens 
Sovjetunionen! 
Peter the Great: His Life and World, Robert K. Massie, (New York: History Book Club, 1999) s. 785. 
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Riddare av Malta tsar Alexander II Romanov (1818-1881), 1870 # 260 
Storhertig av Finland, tsar av Storryssland, 1855-1881 
En förbannad religiös ”kättare” och en politisk ”liberal” 

Fiende till påve Pius IX och ordens doktrin om ”påvlig ofelbarhet”
Vän till den av kompaniet 1865 mördade president Abraham Lincoln 

Mördad av Jesu sällskap med användning av dess Narodnaja Volia (”nationella 
frihet”), föregångaren till de av ordens av Vladimir Lenin ledda bolsjeviker

Jesuiterna beskyller judarna för tsarens död, tsar Alexander III antänder pogromer 
The McGraw-Hill Encyclopedia of World Biography, (New York: McGraw-Hill, Inc., 1973) vol. 1, s. 113. 
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Tsar Alexander II Romanov, 1818-1881 
Storhertig av Finland, tsar av Storryssland, 1855-1881 

Den äldste brodern till tsar Nikolaus I, Alexander II var mer som sin farfar, tsar 
Alexander I, som utvisade kompaniet från riket 1820 och frimurarlogen 1822 för vilket 
han mördades 1825. Bekant för ett vänligt sinnelag och ömsinthet, visade sig denne 
kejsare inte bara vara en ”tyrann” (för att vägra försvara påvens världsliga makt), en 
ortodox ”kättare” för att försvara den rysk-ortodoxa kyrkans rättigheter, utan också 
en förbannad ”liberal” för vilket han blev obevekligt förföljd. Som han förlorade 
ordens brittisk-ledda Krimkrig (1853-1856), påbörjade tsaren en rad fantastiska 
reformer inklusive frigörelsen av fyrtio miljoner livegna vilket har kallats ”den största 
enskilda lagstiftningen i historien” (1861). Han etablerade lokalt självstyre (1864); såg 
över rättsväsendet (1864); förbättrade armén genom att införa ett utkast som var lika 
förpliktigande för alla ryssar (1874); bröt med Vatikanen över de polska upproren 
(framkallade av jesuiterna 1863) och påve Pius IX:s (1877) dubbelspel; förbättrade 
förhållandet för judarna genom att avskaffa tvångsvärvningen av 12-åringar till 
armén; öppnade städerna i Ryssland för judisk vidarebosättning och tillät judiska 
studenter att registrera sig i de statliga skolorna; och undertecknade Loris-Melikov-
konstitutionen som begränsade monarkens befogenheter – endast några timmar innan 
han mördades (1881)! Ett attentat gjordes mot hans liv 1866 (som mot furst 
Bismarcks) en kort tid efter det att han ensidigt upphävt Rysslands konkordatet med 
Vatikanen, två gånger under 1879 och igen 1880, blev han slutligen sprängd i luften i 
sin vagn av Ignacy Hryniewiecki, en polsk romersk-katolik och medlem i ordens 
anarkistiska grupp, ”Narodnaya Volya,” som skickats från jesuitfästet Vitryssland. 
Enligt rabbi Marvin S. Antelmans episka två-volyms arbete To Eliminate the Opiate, 
hade dessa Narodvoltsis socialist-kommunistiska terrorister öppet letts av den judiske 
sabbatiansk-frankistiske Michail Bakunin (1814-1876); var jakobinernas ättlingar; 
och var Adam Weishaupts studenter och därmed bundna till den svarte påvens 
frimureriska bayerska illuminater. Efter sonen son Alexander III:s tillträde (en hemlig 
slav åt ordern), blev faderns liberala reformer upphävda eller minimerade, och 
eftersom judinnan Jessie Helfman var delaktig i mordet, genomfördes en serie 
pogromer av extrema nationalister mot ”den judiska faran” – vilket på ett härligt sätt 
illustrerar den jesuitiska svekfullheten – orden styr båda sidor av varje konflikt med 
sina samtyckande ”förpåvligade hebréer” för att utföra kompaniets brottsliga politik 
mot fred och väfärd i ett land för vilket brott dess regering (i hemlighet styrd av orden 
via en ”betrodd tredje part”) skulle förfölja alla judar i allmähet! Som beräknat, växte 
ryska judar upp till att hata både Romanovs och den ortodoxa kyrkan och blev därför 
lurade att ta ledningen för ordens bolsjevikiska revolution 1917. Mordet på Alexander 
II, till glädje för Leo XIII, bidrog till det slutliga störtandet av ortodoxa Ryssland 
tillsammans med dess ”kättare och liberaler” samt ”svekfulla,” anti-kommunistiska 
ortodoxa judar. 
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Jesuitiske världslige coadjutor Gregory Rasputin, 1915 # 261 
På samma sätt som den svarte påvens frimureriske Comte de Cagliostro (Joseph 
Balsamo) uppmuntrade den franska revolutionen mot kung Ludvig XVI via 
”halsbandsaffären,” så skulle också ordens frimureriske Rasputin (Gregory 
Yefimovich) påverka den ryska revolutionen mot tsar Nikolaus II genom sin kontroll 
över den vackra kejsarinnan Alexandra som ledde till ökänd sedeslöshet vid hovet och 
förtryckande statspolitik. Enligt jesuit Edmund A. Walsh, ”diskuterades Rasputin, på 
en frimurerisk kongress som hölls i [jesuitstyrda] Bryssel vid denna tid [1911], som ett 
möjligt redskap för att sprida ordens principer i Ryssland, som man trodde att under 
hans destruktiva inflytande dynastin kunde krossas inom två år.”* Dessutom 
informerades ex-jesuit Alberto Rivera i Rom genom jesuit Augustin kardinal Bea om 
att Rasputin upptäckte den hemliga plats där tsarens guld fanns genom kejsarinnan. 
Den galne munken informerade sedan Tikhon, den ortodoxe patriarken, som senare 
överlämnade skatten till ordens bolsjeviker.** 
* The Fall of the Russian Empire: The Story of the Last of the Romanovs and the Coming of the Bolsheviki, 
Edmund A. Walsh, S.J., (Boston: Little, Brown, and Co., 1928) s. 110. 
** The Godfathers: Alberto Part Three, Jack Chick and Alberto Rivera, (Chino, California: Chick Publications, 1982) 
ss. 12-15. 
Rasputin: The Holy Devil, Rene Fulop-Miller, (New York: The Viking Press, 1928). 
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Jesuitiska coadjutorer Rasputin, biskop Hermogen och Iliodor, 1905 # 262 
Yefimovich Grigorij Rasputin, den demonbesatte, glansögde, utsvävande, galne 
munken, kom till ordens biskop Sergius, rektor vid teologiska seminariet i S:t 
Petersburg 1903, med ett starkt introduktionsbrev från Chrysanthos, arkimandrit i 
det ortodoxa biskopsdömet Kazan i ordens högborg Sibirien. Efter att omedelbart ha 
blivit väl mottagen, föreställdes denne ”Rysslands Caesar Borgia” för hovet hos tsar 
Nikolaus II och hans tyska kejsarinna, Alexandra – jesuiternas älskling. Flera år 
senare och för ett väl utfört arbete, skulle ordens frimureriske Josef Stalin återställa 
det ”ortodoxa påvedömet” 1942 genom att utse Sergius till Storrysslands förste 
patriark. Alla Rasputins politiska fiender, inklusive premiärminister P. S. Stolypin, 
avsattes eller mördades och från och med 1916, medan tsaren var borta vid 
krigsfronten, blev Rasputin, genom att kontrollera kejsarinnan, Rysslands egentlige 
härskare, som avskaffade det ryska parlamentet (duman) och, i tsarens namn, 
främjade anti-judiska lagar och pogromer varigenom ordens sionistiska bolsjevikiska 
revolution antändes. Både Rasputin och Stalin hade en gemensam mentor – biskop 
Hermogen – rektorn för Tiflis’ teologiska seminarium där flera jesuiter var 
instruktörer. Iliodor, en typisk jesuitisk agitator av stater, var denne ”gudsmans” store 
gynnare som predikade för stora folksamlingar om den galne munkens liv och 
förmågor medan han i hemlighet agerade spion åt sin herre, biskop Hermogen. 1916 
blev Rasputin rätteligen mördad, senare grävdes hans stympade kropp upp och 
brändes offentligt. 
The Rasputin File, Edvard Radzinsky, (New York: Anchor Books, 2001). 
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”Soso,” Tiflis’ seminarium, 1896 # 263 Stalins polisregistrering, 1910 # 264

Född i Gori, Georgien, var Josef var den yngste av de fyra barnen Djugashvili och den 
ende som överlevde spädbarnsåldern. Josef, vars mor älskade honom och vars far dog 
när han var 11 år gammal, fick det georgiska smeknamnet ”Soso” och var hängiven åt 
det ortodoxa prästerskapet. Han deltog i Goris romersk-katolska kyrkoskola som 
byggts av ”kapucinska missionärer,” som i själva verket var ockulta jesuiter: orden 
hade varit lagligt bannlyst från Storryssland sedan 1820. Som sin lärares favorit, fick 
Josef ett stipendium för att delta i undervisningen vid Tiflisseminariet i Tiflis, 
Georgiens huvudstad. Nästan 14 år gammal, började han sin ”jesuitiska” utbildning 
1894, som varade fram till maj, 1899, samtidigt som han tränades för att bli den svarte 
påvens marxistiska revolutions ”Ignatius Loyola,” hängiven att störta 
Romanovdynastin och neutralisera Roms prästerliga fiender inom den ortodoxa 
kyrkan. Öppet avstängd av ”fader Demetrius” (som senare blev Shemas ärkebiskop 
Anthony och ”mirakulöst överlevde” bolsjevikernas mord på över 5 000 ortodoxa 
präster och nunnor, liksom Stalins ”stora terror” under trettiotalet, för att slutligen dö 
1943 vid 76 års ålder), började ”Koba” (Kobran) att fullfölja sitt jesuitiska öde. 
Medveten om sin herres folkmord på 1,5 miljoner ortodoxa armenier via muslimska 
turkar, skulle Stalin fullända Lenins Kommunistiska parti genom att ”smida denna 
orden till en armé av stål.” Efter att ha utnämnts till sekreterare i Kommunistpartiet 
1922 av Georgetown University-jesuit Edmund Walsh under sken av att ge 
amerikanska spannmål till svältande bolsjeviker, skulle Stalin rensa ut varje hebré 
som deltagit i revolutionen utom en symbolisk jude – Lazar M. Kaganovitch. 
Frimureriske Stalins ”högra hand och huvud” skulle inte bli denne ökände skurk, 
utan en hemlighetsfull jesuit och Lubjanka-general, Alexander N. Poskrebyshev. När 
han delade Stalins lägenhet (liksom coadjutor Harry Hopkins gjorde i FDR:s Vita 
huset), ställde denne ”avskyvärde” privatsekreterare samman Stalins 383 
förteckningar över utrensningar 1937-1938 och försvann, efter att diktatorn fått ta 
emot sin ”giftbägare,” för att dö 1965! 
Svetlana: The Story of Stalin’s Daughter, Martin Ebon, (New York: The New American Library, 1967). 
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Riddare av Malta Nikolaus II Romanov, 1868-1918?, 1894 # 265 
Beskyddare av de ryska dotterklostren, tsar av Storryssland, 1894-1917 

Tsaren, i gammal rysk hovdräkt, visar samma dubbelhövdade Fenix som används av 
det ockulta frimureriet och suveräna militära malteserorden. Detta är självklart: 
Nicholas var en hemlig frimurare liksom sin engelske kusin, George V. Tsaren var 
också beskyddare av påvens ryska gren av malteserriddarna på samma sätt som 
kungen var beskyddare av den engelska grenen, som båda grenar i hemlighet arbetade 
tillsammans för den bolsjevikiska revolutionens seger – vilket nödvändiggjorde tsarens 
slutliga abdikering och skapandet av det engelskklingande ”huset Windsor” 1917, i 
förberedelse för Roms andra världskrig! I lydnad till sin jesuitiske herre bröt tsaren, i 
hemligt fördrag med England och Frankrike, sitt ord till kejsar Vilhelm II genom att 
beordra sina ministrar att mobilisera över en miljon soldater vid Preussen gräns och 
antända världskriget; han gick med på att hans armé vid Tannenberg sveks och 
kapitulerade; han övergav sitt hov för ordens Rasputin; och han beordrade sin 
hemliga polis, Ochranan, att förstulet arbeta med ordens bolsjeviker för att säkerställa 
en framgångsrik oktoberrevolution. Enligt Summer och Mangolds 1976 års 
mästerverk, The File on The Tzar, fördes kungafamiljen i hemlighet ut ur Ryssland och 
dess död simulerades medan världen leddes till att tro en ”internationell judisk 
konspiration” låg bakom mordet på tsaren för att främja judefientligt raseri i 
frimureriske Stalins Sovjetunionen. 
Rasputin: The Holy Devil, Rene Fulop-Miller, (New York: The Viking Press, 1928). 
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Romanovs lediga tron i Kreml, 1922 # 266 
Båda absolutisterna, Alexander III och son Nikolaus II, hade varit lydiga tjänare åt 
den svarte påven. Ingen av dem hade verkställt Alexander I:s utvisning av jesuiterna 
1820; båda stödde ordens blodiga pogromer mot judarna; både planerade krossandet 
av sina ”kätterska” ortodoxa landsmän; och båda var ockulta frimurare, med 
frimureriets sataniska allseende öga höjt över tronen! Orden erhöll besittning av 
Kreml, dess romanovska tron, skatt av guld och tsarsens kronjuveler som då 
värderades till 2 miljarder kronor. Tronen inväntar nu ankomsten av ”Gog från 
Magog,” den onde ryska prinsen av Moskva och Tobolsk, som kommer att attackera 
Israel under en falsk fred som möjliggjorts av påvens internationella fördrag som 
påbörjar den sjuåriga vedermödan (Hesekiel 38 & 39). 
The Fall of the Russian Empire: The Story of the Last of the Romanovs and the Coming of the Bolsheviki, Edmund 
A. Walsh, S.J., (Boston: Little, Brown, and Co., 1928). 
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Frimureriske Lenins judiska närmaste män; agenter åt jesuiterna, 1918 # 267 
Bolsjevikerna Gregori Zinovjev, Lev Kamenev, Anatoli Lunacharsky och Nikolai 
Bukharin var några av Lenins ledande närmaste män när det gällde att agitera vad 
jesuit Edmund Walsh förklarat vara ”den mest betydelsefulla politiska händelsen i den 
västerländska civilisationens historia sedan Romarrikets nedgång och försvinnande.” 
Den svarte påven var MAKTEN bakom den omvälvningen som han använde tyske 
general Erick Ludendorff för att föra sovjetiska judar till makten genom att göra det 
möjligt för Lenins plomberade tåg att passera genom Tyskland. Sedan Lenin fick 
”giftbägaren” 1924, ”likviderade” Stalin varje judisk deltagare i revolutionen under 
trettiotalets utrensningar utom Lazar Kaganovich – ordens symboliske jude! Dessa 
förrädare gav tilltro till den nazistiska protesten mot en ”internationell frimurerisk 
judisk konspiration.” 
The Fall of the Russian Empire: The Story of the Last of the Romanovs and the Coming of the Bolsheviki, Edmund 
A. Walsh, S.J., (Boston: Little, Brown, and Co., 1928). 
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Jesuit Edmund Walsh och bolsjevik Gregori Zinovjev, Moskva, 1922 # 268 
Sedan han grundat Georgetowns diplomatskola 1919, beordrades Walsh till Vatikanen 
1922 och utsågs av jesuitgeneral Ledochowski till att förhandla med ”bolsjevikerna” i 
skapandet av Sovjetunionen. Walsh, med hemligt befäl över sina frimureriska judiska 
bolsjeviker inklusive Gregori Zinovjev, övervakade det ondskefulla mordet på utvalda 
romersk-katolska präster samtidigt som han säkrade frigivningen av sin jesuitbroder, 
ärkebiskop Edward Ropp. Vid den tidpunkten låg Ryssland i spillror efter att ha 
blodbefläckats av första världskriget (1914-1918), inbördeskriget med de vita (1918-
1920), inbördeskriget med polackerna (1919-1920), massmordet på de ortodoxa 
prästerna och Lenins framkallade svält. Moskvas ordförande för Comintern (1919-
1926), Gregori Zinovjev (Apfelbaum), bildade tillsammans med Vladimir Lenin och 
Lev Kamenev den sovjetiska ”ledarskapskärnan” – i hemlighet styrd av Walsh. Den 
socialistiska världsrevolutionen, som den beskrivits i den svarte påvens hemliga möte i 
Chieri, hade nu släppts lös på ortodoxa Ryssland: scenen stod nu redo för den 
jesuitiska nazismens uppkomst. Frimureriske världslige coadjutor Josef Stalin 
”likviderade” senare Zinovjev vid den första stora utrensningsrättegången 1935. I det 
han framgångsrikt inför världen framställde den bolsjevikiska revolutionen som en 
anti-katolsk, ateistisk, marxist-leninistisk, frimurerisk judisk konspiration, ledde 
Walsh ordens SMOM-backade kalla krig och ”anti-kommunistiska korståg” i 
Amerika med Fordham Universitys rektor jesuit Robert I. Gannon, som Walsh rådgav 
jesuitutbildade senator Joseph McCarthy. 
www.cnewa.org/mag-article-bodypg.aspx?articleID=916
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Nazist-kommunistiskt arbetardagsemblem, 1934 # 269 
Även om Hitlers Min kamp spökskrevs av jesuiterna i enlighet med kompaniets anti-
frimureriska, anti-judiska och anti-kommunistiska propaganda som stöddes av påve 
Leo XIII, ser vi det hemliga samförståndet mellan nazism och kommunism i 
användningen av både hammaren och skäran och den onda sauvastikan som rör sig 
motsols, inom det frimureriska nazistiska emblemet ovan. Denna symbol, som skildrar 
en ung Karl Marx – den jesuitkontrollerade, judehatande, frimureriske sabbatianske 
juden som lärdes upp av jesuiterna i London – ger betraktaren den hemliga 
förståelsen av att ultramontan, radikal högerinriktad nazistisk fascism (ordens 
ÖPPNA men förlorande socialistiska politik) och radikal vänsterinriktad, sovjetisk 
kommunism (ordens HEMLIGA men vinnande socialistiska politik) – bara under det 
kalla kriget – arbetar tillsammans inom den svarte påvens politiska hegelianska 
dialektik som illustrerar att ”ytterligheterna möts.” Det är av detta skäl som Stalin, 
efter första världskriget, understödde Hitler när det gällde att rusta upp Tyskland som 
förberedelse för andra världskriget – fulländningen av påvens andra trettioåriga krig. 
Frimureriske Hitler (upplärd av jesuiterna i Wien, Österrike) och frimureriske Stalin 
(upplärd av jesuiterna i Tiflis, Georgien) samarbetade, via SS/SD och NKVD, när det 
gällde att genomföra påve Pius XII:s motreformatoriska korståg i Eurasien. Denna 
samverkan mellan ytterligheter belyser påvens nuvarande ”krig mot terrorismen.” 
To Eliminate the Opiate, Marvin S. Antelman, (Jerusalem: The Zionist Book Club, 2002), Vol. II, p. 215; Nazi Regalia, 
Jack Pia, (New York: Ballantine Books, 1971), s. 36. 
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Armand Hammer i jesuitordens Sovjetunionen, 1925 # 270 
Frimurerisk judisk arbetarsionist och medlem av Utrikespolitiska rådet, Armand 
Hammer, en förrädare mot sin egen judiska ras (tillsammans med Jacob Schiff 
Bernard Baruch och andra romaniserade frimureriska ”hovjudar”), byggde stora 
industrier inom kommunistiska Ryssland. Under en tid passerade all handel mellan 
USA och Sovjetryssland genom hans händer. I samarbete med jesuiternas irländske 
”episkopalistiske,” krypto-romersk-katolske Henry Ford (som spred det judehatande 
Sions vises protokoll och vars son, Henry Ford II, formellt konverterade till katolicism 
efter att han gift in sig i familjen McDonnell), fördes Fordson-traktorer in i Ryssland 
så tidigt som 1923. Som chef för Occidental Petroleum, tog han sig fritt in i och ut ur 
den svarte påvens ryska polisstat närhelst han ville. Han bidrog i hög grad till den 
jesuitskrivna illusionen att den internationella kommunismens religion var judisk, 
vilket gjorde jesuitkontrollerade fader Bernhardt Stempfles Min kamp trovärdig, vilket 
rättfärdigade Hitlers ”slutliga lösning på den judiska frågan” som infördes första 
gången 1880 av coadjutor professor Heinrich von Treitschke. Som han talade flytande 
ryska, var Hammer nära och personligt bekant med varje Sovjetledare från Lenin till 
Gorbatjov, som han i hög grad byggde rikets affärer vilket framgår av hans ”Hammer 
House,” det internationella handelscentrum och hotell som finansierats av jesuitordens 
Chase Manhattan och Bank of America, och som byggts i hjärtat av Moskva. Han 
hjälpte också till att finansiera upprättandet av den anti-torahiska, 
socialistiskt/kommunistiska, pro-påvliga, CFR-kontrollerade sionistiska staten Israel, 
vars frimureriska ledare i hemlighet hjälper jesuitorden eftersom det ständigt 
anstränger varje nerv för att få världen på knä i dyrkan av den uppståndne påvlige 
Antikrist som skall sitta i Salomos återuppbyggda tempel i HERRENS älskade 
Jerusalem. 
Hammer, Armand Hammer and Neil Lyndon, (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1987). 
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Frimurare Henry Ford med bolsjeviker, Dearborn, Michigan, 1929 # 271 
Ord kan inte uttrycka den skurkaktighet, de fullkomligt machiavelliska avsikter som 
utgick från jesuitorden sådana de framgick av den politiska och kommersiella politik 
som fördes av dess högst lydige amerikanske tjänare, 33:e gradens frimurare Henry 
Ford. Fotograferad med frimureriska judiska bolsjeviker Valery I. Mezhlauk, vice 
ordförande i det sovjetiska högsta ekonomiska rådet, och Saul G. Bron, ordförande för 
det sovjetiska bolaget Amtorg, gick Ford med på att bygga och driva en stor lastbils- 
och personbilsanläggning i Sovjetunionen. Vid denna tidpunkt, publicerade hans 
Dearborn Independent en serie anti-judiska artiklar (som beskyllde påvens 
frimureriska judiska bolsjeviker för den ”internationella judiska konspirationen”) 
som senare skulle införlivas i Fords spökskrivna episka arbete, Den internationelle  
juden. Ford fortsatte med att öppet finansiera och stödja frimureriske Adolf Hitler 
medan han i hemlighet finansierade frimureriske Josef Stalin – enligt Jesu kompanis 
samma identiska politik! Ford stod privat i samband med det jesuitiska samfundet i 
Detroit, dess University of Detroit Mercy och FDR:s jesuitstyrde rådgivare, radiopräst 
Charles Coughlin. Därmed var de amerikanska jesuiterna i hemlighet allierade med 
ordens sovjetiska OGPU/NKVD med säte i Detroit genom en vid grind nr. 2 på Ford 
River Rouge-anläggningen placerad avdelning av Amtorg! Med 1933 års erkännande 
av Stalins Sovjetunionen genom frimureriske FDR med jesuit Edmund Walsh 
närvarande i Vita husets ovala rum, öppnade Amtorg kontor i CFR-styrda New York 
City för en allt närmare samverkan med Morgan- och Rockefellerbankerna som 
bemannades av malteserriddare (d.v.s. Joseph J. Larkin), som i sin tur tjänade sin 
omedelbare herre, ärkebiskop av New York City Patrick kardinal Hayes. 
The Soviets In World Affairs, 1917-1929, Louis Fischer, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1951), 
Vol. 2.
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Henry Fords dömda amerikanska familjer på väg till Sovjetunionen, 1931 # 272 
1929 träffades en överenskommelse mellan Ford Motor Company och ordens 
sovjetiska företag Amtorg som skulle vara till och med 1938. Affären gällde byggandet 
av en stor lastbils- och personbilsanläggning i Gorkij, Sovjetunionen. Med många 
arbetslösa bilarbetare (på grund av ordens stora depression till följd av Wall Streets 
blankare riddare av Malta Joseph P. Kennedy), avseglade 73 Detroitfamiljer, totalt 300 
personer, inklusive den amerikanske juden Victor Herman (3:e från vänster, bakre 
raden), till Sovjetunionen (ovan) ombord på Leviathan. Vilket passande namnval! 
Anställda av Ford Motor Company i samarbete med Amtorg-baserade OGPU, och 
med tro på romersk-katolske sir Thomas Mores falska retorik om utopisk socialism i 
form av sovjetisk kommunismen, skulle var och en av dessa förrådda, arbetande 
amerikaner systematiskt gripas, torteras och mördas av den svarte påvens sovjetiska 
hemliga polis – det vill säga alla utom en, den judiske Victor Herman. 1936, före 
början av den av Stalins jesuitiska NKVD-tjänstemän Nicolai S. Vlasiks och Alexander 
N. Poskrebyshevs övervakade ”stora terror,” sades avtalet upp. Istället för att insistera 
på att dessa produktiva amerikanska arbetare återvände, övergav 33:e gradens 
frimurare Henry Ford och FDR dem till det sovjetiska gulagsystemet – ordens 
inkvisitionsdomstol! Inga amerikanska ögonvittnen till kommunistisk fasa skulle 
kunna tillåtas återvända levande vid den avgörande tidpunkt då jesuiterna behövde 
amerikansk makt för att bygga upp sitt militära Sovjetunionen! 
Coming Out Of the Ice: An Unexpected Life, Victor Herman, (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1979).
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Sam Herman bygger de första Fordbussarna i Gorkij, 1934 # 273 
Sam, Victors judiske far vissnade ångerfullt bort, ett lättlurat offer för sovjetisk 
kommunismen. 

”Molotovs bilfabrik” bemannad av amerikanska arbetare, Gorkij, 1934 # 274 
Ordens Sovjetunionen behövde modern transport omedelbart. Murare Henry Ford 
och Armand Hammer stödde Fords/Amtorgs biluppgörelse; en jude, Albert Kahn, 
konstruerade anläggningen; Austin Construction Co. byggde anläggningen och Ford 
Motor Co. tillhandahöll utrustningen och den erfarna arbetskraften. Med ökända 
judar i förgrunden och jesuiterna i skuggorna, skulle Sovjetunionen byggas upp till 
den militära koloss som krävdes för att krossa det avfälliga protestantiska väst. 
The Gray People, Victor Herman, (ingen stad: oberoende förlag, 1980). 
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Victor Herman med jesuitiske coadjutor Victor G. Reuther, 1976 # 275 
Den ovan avbildade osynliga tragedin visar ”den torterade med sin torterare.” Vår 
”svekfulle” jude skakar hand med en av ordens onda, socialist-kommunistiska 
Reutherbröder. Från 1933 till 1935 bodde både Walter och Victor Reuther i den 
”amerikanska byn” med resten av Henry Fords amerikanska bilarbetare som 
arbetade vid Gorkij. Båda var den svarte påvens fabianska socialistiska jesuitiska 
världsliga coadjutorer som krävde skapandet av ”ett sovjetiskt Amerika.” I hemlighet 
informerade av NKVD, avvek Reuthers från Stalins Sovjetunionen innan Victor 
Herman, den internationellt kände ”Amerikas Lindbergh,” arresterades 1938; 
torterades 55 dagar i rad; dömdes till döden; senare gavs ett tio år långt fängelsestraff 
i Gulag varefter han skickades till Sibirien för att arbetas till döds; tvingades förtära 
180 drunknade råa råttor för att komplettera sin diet på 700 kalorier per dag; 
tvingades leva i en ”ishydda” med sin hustru och dotter; och efter 45 år i Ryssland 
(1931-1976), tilläts att återvända till sitt land – bara för att bli vän med ännu en fiende, 
riddare av Malta och medkonspiratör i kardinal Spellmans Kennedymord, William F. 
Buckley. CIA-tillgång Walter Reuther var en av herrarna för det Demokratiska partiet 
och arbetarorganisationen. Han tjänstgjorde som ordförande för Bilarbetarförbundet 
(i det att broder Victor tjänstgjorde som hans administrative assistent) och 
vicepresident i Världsfederalisternas världsorganisation. Walter fick också 
hedersexamina av ordens S:t Mary’s College, Boston College, Xavier University och 
jesuitiska Georgetown University* endast för att dö i en flygolycka 1970, komma ned i 
helvetet och tillbringa evigheten i eldsjön. 
The Gray People, Victor Herman, (ingen stad: oberoende förlag, 1980). 
*Faith Is A Star, Roland Gammon, (New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1963) ss. 128-129.
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Rektor och studenter vid ordens ryska kollegium, Rom, 1979 # 276 
Vi är djupt sorgsna och i avsaknad av ord när det gäller att förstå denna 
nittonhundratalet stora ryska tragedi. Som en evig fiende till påvedömet vägrade det 
ortodoxa Ryssland, både dess patriark och romanovske tsar, att erkänna påvens i Rom 
överhöghet som ”allmän biskop, den allmänna kyrkans högste påve, tjänare åt Guds 
tjänare, världens kyrkoherde på jorden och furstar och konungars fader.” Utvisade av 
tsarerna Peter I det store 1723 (senare förgiftad) och Alexander I 1820 (också 
förgiftad), agiterade den svarte påvens obevekliga Jesu milis ständigt folket mot dess 
härskare samtidigt som de hade infiltrerat den ortodoxa hierarkin och varje 
efterföljande monarks hov. Detta oupphörliga krig, inklusive agitationen i det 
närbelägna romersk-katolska Polen, kulminerade slutligen i ordens våldsamma och 
blodiga störtande av Romanovdynastin med den bolsjevikiska revolutionens 
framgång. Med full kontroll över båda sidor under det ryska inbördeskriget som 
slutade 1920, utgick bolsjevikernas Röda armé som segrare över den förrådda, anti-
judiska, vitryska armén. Efter att de besegrats, släpptes Jesu kompani, på grund av 
frimureriske president Hardings livsmedelsbistånd till bolsjevikerna, formellt åter in i 
Ryssland efter över 100 års förbud. 1929 uppförde jesuiterna sitt ryska kollegium i 
Rom för utbildning av jesuitpräster som skulle styra den svarte påvens Sovjetunionen. 
Ovan, är ordensgeneralen, Pedro Arrupe, tredje från höger i andra raden. 
The Jesuits: A History, David Mitchell, (London: Macdonald Futura Publishers, 1980). 
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Georgetown Universitys SMOM, jesuit Edmund A. Walsh, 1933 # 277 
Efter att jesuiterna hade inlett den bolsjevikiska revolutionen och avslutat sitt blodiga 
inbördeskrig 1920, beordrade två år senare president Warren G. Harding sin 
handelssekreterare, Herbert Hoover, att ge 60 miljoner dollar i livsmedel till de 
svältande ryska bönderna och revolutionärerna! ”Biståndsdelegationen,” som 
utnyttjade det amerikanska biståndsförbundet och leddes av amerikanska jesuiter, 
skickades till ”Sovjetunionen” – på order av jesuitgeneral Ledochowski. Walsh, 
jesuiten som grundade diplomatskolan vid Georgetown University och senare blev en 
hemlig medlem av malteserriddarna, ledde delegationen som ”expert” på 
Sovjetunionens inrikesaffärer, och utsåg jesuitutbildade Josef Stalin som sekreterare i 
Kommunistpartiet. Under 1930-talet, upprörde frimurare Stalin världen med sina 
utrensningar genom att mörda miljontals av sina egna landsmän, som orden låtsades 
vara fiende till själva den kommunism den hade skapat och finslipat på reduktionerna 
i Paraguay. Jesu sällskap skapade illusionen av dess ”världsomfattande systematiska 
krig mot den gemensamma fienden till kristendomen och civilisationen,” samtidigt 
som det finansierade det genom sina påvliga riddare på Wall Street som bemannade 
Riksbanken och Chase Manhattan Bank. Efter det andra trettioåriga kriget (1914-1945), 
skulle jesuitiske andlige coadjutor Francis kardinal Spellman, genom att följa i 
fotspåren på präst Charles Coughlin – den ex-baslilanske (hemlige jesuit) präst som 
kallades ”hatradions upphovsman” och som ledde en kyrka i närheten av jesuitordens 
University of Detroit – fortsätta att bedriva kampanjen mot öppet frimurerisk ”gudlös 
judisk kommunism” under hela den svarte påvens kalla krigsbluff. Under denna tid 
hade inkvisitionsdomstolens hemliga internationella underrättelsesamfund 
finansierats, fulländats och underordnats den påvlige caesaren i Rom. 
Men Astutely Trained, Peter McDonough, (New York: The Free Press, 1992). 
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New York-guvernör Alfred E. Smith, Patrick kardinal Hayes & 
Riddare av Malta Nicholas Frederic Brady, 1878-1930 # 278 

Samtida till Wall Streets J. P. Morgan, Joseph P. Grace, Edward L. Doheny, och John 
D. Rockefeller, d.y. och samtidigt nära vän till New Yorks jesuiter, Thomas J. Delihant, 
J.S. och framtida central riddare av Columbus Francis kardinal Spellman (”en jesuit i 
kort dräkt” och i hjärtat), var irländske katolske Nicholas F. Brady en av det tidiga 
nittonhundratalets fem mäktigaste män. Som en av de ursprungliga tolv grundande 
medlemmarna av den amerikanska SMOM, avancerade Brady till att bli ägare, 
verkställande direktör eller ordförande i över hundra företag, bland annat Chrysler 
Corporation, Brooklyn Subway, National City Bank och Anaconda Copper. Delaktig i 
sänkandet av J. P. Morgans Titanic, jesuiternas bolsjevikiska revolution 1917-1920, 
1922-23 års Teapot Dome-skandal, och ordens 1929 års börskrasch, tar han här emot 
en av columbusriddarnas utmärkelser av den ”militäre kyrkoherden” och 
ärkebiskopen av New York City (med den irländske riddaren av Columbus Al Smith 
stående bredvid) som en högst trognen riddare av S:t Gregorius den stores orden. Som 
direktör för National City Bank, hjälpte han till att skapa Adolf Hitlers I. G. Farben. 
Nicholas och hans hustru, Geneviève, kallad ”hertiginnan,” var också båda 
medlemmar av den suveräna militära malteserorden och gav miljoner till jesuiterna, 
inklusive deras 3 miljoner dollars herrgård på Long Island, ”Inisfada,” och över en 
miljon dollar för slutförandet av ett utsökt jesuitnovitiat (nu en reträtt) i Wernersville, 
Pennsylvania 1930. 
A House of Bread: The Jesuits Celebrate 70 Years in Wernersville, Pennsylvania, Kathy M. Scogna, (Wernersville, 
Pennsylvania: Kathy M. Scogna, 2000) s. 17. 
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Genevieve Brady och hennes 87-rums egendom på Long Island, 
Inisfada, 1930-talet # 279 

Dam av Malta ”Hertiginnan” Brady med kardinal Pacelli på Inisfada, 1936 # 280 
1937 gav Genevieve Brady jesuiterna Inisfada och hundra tunnland som skulle 
användas för att ytterligare utbilda den svarte påvens milis. Tidigare påvliga 
sändebudet till Tyskland, ärkebiskop Eugenio Pacelli, som ovan är Pius XI:s 
utrikesminister, gjorde det möjligt för katolska Bayerns Nazistparti att ta makten 
1933. Pacelli blev senare påve Pius XII då, 1939, hans jesuitkontrollerade, romersk-
katolske Adolf Hitler och Heinrich Himmlers jesuitutformade SS antände andra 
världskriget. 
A House of Bread: The Jesuits Celebrate 70 years in Wernersville, Pennsylvania, Kathy M. Scogna, (Wernersville, 
Pennsylvania: Kathy M. Scogna, 2000) ss. 15, 23. 
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S:t Isaac Jogues’ novitiat, 1930 # 281 
En irländsk katolik, riddare av Malta, Wall Street mångmiljonär och en fåfäng kartell-
kapitalist, finansierade Nicholas F. Brady byggandet av jesuitordens ”S:t Isaac Jogues’ 
novitiat,” öppnat 1930 i närheten av Reading, Pennsylvania. 

”Hitlers påve,” utrikesminister Eugenio kardinal Pacelli, 1936 # 282 
Jesuitiska noviser och juniorer betygar den påvlige caesaren sin trohet genom hans 
andrebefäl, utrikesminister Eugenio kardinal Pacelli, som senare, som påve XII, 
kontrollerade Hitlers nazistiska rike och Himmlers SS som båda verkställde den svarte 
påvens ”slutliga lösning” på ordens ”judiska fråga,” i det att de dödande 3 miljoner 
judar som drivits in i Rysslands ”koloniområde” före första världskriget.
A House of Bread: The Jesuits Celebrate 70 Years in Wernersville, Pennsylvania, Kathy M. Scogna, (Wernersville, 
Pennsylvania: Kathy M. Scogna, 2000) ss. 61, 141. 
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William Joseph ”Wild Bill” Donovan, 1883-1959 # 283 
Riddare av Malta, OSS’ grundare, CIA:s upphovsman 

Denne hängivne irländske katolik och riddare av Malta var fullkomligt lojal mot den 
svarte påven, den påvlige caesaren och ärkebiskopen av New York, Francis kardinal 
Spellman. Han försåg Stalins NKVD med högteknologi och var kopplingen mellan 
”Dirty” Harry Trumans Centrala underrättelsetjänst, övervakad av ärkebiskop 
Spellman, och ”Farbror” Joe Stalins KGB, övervakad av patriark Agagianian. 
Donovan formella koppling till den högsta ledningen inom KGB gick genom hans 
ärkedjävul och chef för kontraspionaget, riddare av Malta James Jesus Angleton. Här, 
för att citera Anthony Cave Brown, ”besöker Donovan,” efter att tidigare ha tilldelats 
påvens Lateranmedalj, ”påve Pius XII för att ta emot S:t Sylvestermedaljen, 
Vatikanens högsta utmärkelse, för en livstid av offentliga- och säkerhetstjänster till 
[den hierarkiska] katolska kyrkan.” Denne beryktade irländske katolske förrädare, 
som talesman för USA:s dotterbolag till Hitlers I. G. Farben i Nordamerika, stödde 
jesuitorden i finslipandet av dess inkvisitionsdomstols internationella 
underrättelsesamfund med befäl över världens arméer, öst och väst, genom vilka Jesu 
sällskap mördade nästan tvåhundra miljoner människor under ”det amerikanska 
1900-talet,” inklusive general Patton, i enlighet med den svarte påvens onda 
tridentinska möte. 
The Last Hero: Wild Bill Donovan, Anthony Cave Brown, (New York: Times Books, 1982). 
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Guy Liddell, MI5 # 284 Sir Roger Harris, MI5 # 285

Anthony Blunt, MI5 # 286 Kim Philby, MI6/SIS # 287

Brittiska underrättelsetjänstens byggare av 
den svarte påvens   sovjetiska hemliga polis   

Från bolsjevikiska revolutionen (1917), under hela det ryska inbördeskriget (1920), 
under hela Lenins framkallade svält och amerikanske shriner president Hardings 
efterföljande livsmedelsbistånd (1922), till Stalins ukrainska svält och trettiotalets 
utrensningar, under hela andra världskriget och fortsatt under hela den kalla 
krigsbluffen, byggde och fulländade jesuitgeneralens frimureriska Brittiska 
underrättelsetjänster (MI5/MI6) den sovjetiska hemliga polisen! Dessa förrädare 
bemyndigade dessa NKVD/KGB-monster som begick inkvisitoriska mord i sovjetiska 
koncentrationsläger. 
Mask of Treachery, John Costello, (New York: William Morrow and Co., 1988).
Spycatcher: The Candid Autobiography of a Senior Intelligence Officer, Peter Wright med Paul Greengrass, (New 
York: Viking Penguin, Inc., 1987).
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Kapitel 33 

Jesuiterna   –   1880-1915   

Gör Amerika övervägande katolskt; omfattande invandring 
En nations födelse: frimureriska vita riddarna av Ku Klux Klan 
General Shermans son – jesuiten 
Den sicilianska maffian, som kontrollerar påvens organiserade brottssyndikat 
Mordet på José Rizal, Filippinernas nationalhjälte 

”Satan citerar Skriften för sitt syfte! 
En ondsint själ, på heligt vittne stödd,

är som en skurk, vars mun helt vänligt ler, 
ett härligt äpple, ruttet in till kärnan. 

Tänk vilken grann fasad som falskhet har!” {1} 

Edward de Vere, 1590 
17:e greven av Oxford 
   Alias ”William Shakespeare” 
Köpmannen i Venedig 
Akt I, scen III 

”1900 kommer Rom att ta det här landet och behålla det.” {2} [Kursivering tillagd] 

Präst Isaac Hecker, 1888 
Paulisternas grundare
Redemptoristisk (jesuitisk) missionär 
   till protestantiska Amerika 

”Att skriva jesuitismens historia är att i detalj registrera helgad skurkaktighet, som 
den med ett helgons ansikte och en djävuls hjärta har bott i och bearbetat den här 
världen, för att göra sitt värsta mot [biblisk] kristendom, broderskärlek, manlighet 
och rättfärdighet. . . . Washington [D.C.] är i knäet på Rom . . . jesuiterna som styr 
Washington kan ge dispens från alla lagar, mänskliga och gudomliga, upplösa alla 
eder och löften, och lösa män i presidentens kabinett från de skyldigheter som binder 
andra män. . . . Det jesuitiska universitetet [Catholic University of America] blir 
byggt i Washington som konspirationshall, i hopp om att friheten skall kvävas i sitt 
fäste. . . . ’Där i Washington finns den jesuitiska 
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organisationen som har förutsatt sig att kontrollera detta land, som har förkastats av 
varje fritt land, katolskt och protestantiskt, i den gamla världen. De har kommit till 
våra gränser, de är bland oss i dag, och för att stanna; och de förstår att de skall 
säkerställa kontrollen över denna kontinent, genom att krossa det allmänna 
skolsystemet i Amerika.’ ” {3} [Kursivering tillagd] 

Justin D. Fulton, 1888 
Amerikansk teolog och historiker 
Ärade senator Henry W. Blair 
Tal i senaten, 15 februari, 1888 
Washington In the Lap of Rome 

”I hedniska tider bedrevs det stora motståndet mot [biblisk] kristendomen av de 
invigdas hemliga sällskap, som till att börja med försökte stoppa den nya religionen 
genom förföljelse, och sedan, med större framgång, att korrumpera den genom att 
tvinga sig in bland dess lärare och rådgivare. En slående parallell finns i 
jesuiternas hemliga sällskap – den outtröttliga orden som utan tvekan räddade 
den papistiska kyrkan från undergång under reformationsperioden, och sedan 
dess har visat det huvudsakliga stödet för och styrkan i systemet med förtäckt 
hedendom som vi har strävar efter att exponera. Men hur energiska dess medlemmar 
än visat sig vara i förgångna tider, är det sannolikt att de aldrig varit det mer än 
under de senaste åren. Beträffande deras ansträngningar kan vi hänvisa till att 
papismens ström återigen nått de protestantiska länderna i England, Amerika och 
Tyskland. . . . 

Med den tålmodiga uthållighet som skulle kunna karakterisera högutbildade män, 
tränade att betrakta sina individuella insatser som ett rent bidrag till åtgärderna av en 
omfattande och skickligt styrd organisation ägnad åt att genomföra en plan [en 
global konspiration] som enligt vad som påstås kommer att kräva många år att 
förverkliga, har jesuiterna arbetat vidare. Det har gradvis säkrat ett stort inflytande 
över pressen [via CFR i Amerika och RIIA i Storbritannien]; de har blivit katolska 
präster och frikyrkopräster i olika samfund, och när det, i sådana lägen, inte varit 
lämpligt att ingjuta deras egna principer i deras undervisning, har de nöjt sig med att 
vara ortodoxa i det enda syftet att sprida denna doktrin om tolerans och kristlig kärlek 
som ständigt finns på deras läppar [som skedde i furst Bismarcks protestantiska 
andra rike], tills de har samlat tillräckligt med makt för att genomdriva lydnad till sitt 
egna järnhårda tyranni [som skedde i Hitlers pro-romersk-katolska nazistiska tredje 
rike]. För de erkänner ständigt det faktum att det är lika viktigt för deras syfte att 
mildra protestantiska känslor, och att försvaga protestantiska 
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organisationer, som att sprida sina egna åsikter. Inte heller behöver man vara rädd för 
att de är glömska av sin ordensregel som leder dem till att sprida revolutionära 
känslor, och att uppmuntra uppvigling och anarki, i de länder där påvens överhöghet 
inte erkänns. Hittills har det brittiska riket varit deras stora hinder, men resultatet av 
deras arbete kan nu ses i alla delar av det, både hemma och i kolonierna och de 
underlydande områdena.” {4} [Kursivering tillagd] 

Mourant Brock, 1883 
Engelsk anglikansk präst
’Modern Jesuitism’ 
Rome: Pagan and Papal 

”Ja! Det rika San Francisco, Stilla havets stora drottning, är i händerna på jesuiterna! 
Från de allra första dagarna efter upptäckten av guldgruvorna i Kalifornien, hade 
jesuiterna hoppats bli herrar över dessa outtömliga skatter, och de smidde i hemlighet 
sina planer, med den mest djupsinniga förmåga och framgång. De såg, på en gång, att 
det stora flertalet av de lyckliga gruvarbetarna, av varje troslära och nation, åkte hem 
så snart de fått nog för att säkra en hedervärd inkomst åt sina familjer. Det blev 
uppenbart, att av de många som törsten efter guld hade fört med sig från världens alla 
hörn, inte en av femtio skulle slå sig ned i San Francisco. Jesuiterna såg med en enda 
blick att om de kunde övertala de irländska katolikerna [George Hearst, far till den 
döpte katoliken och mediemogulen William Randolph Hearst] att bosätta sig och 
stanna kvar där, skulle de snart bli herrar och härskare i den gyllene staden vars 
framtid är så ljus och så underbar! Och detta system, som de arbetade på dag och 
natt, med största uthållighet, har krönts med fullkomlig framgång [de ”irländska fyra 
stora” kallade ”silverkungarna av Comstocks malmåder,” nämligen William S. 
O’Brien, James G. Fair, John W. Mackay och James C. Flood som 
testamenterade sin underbara herrgård i Menlo Park, Kalifornien till jesuiternas 
Jesu Kristi heliga hjärtas orden].

Följden är att medan det finns bara ett par amerikanska, tyska, skotska, och engelska 
miljonärer i San Francisco, finns det mer än femtio katolska irländska miljonärer i 
samma stad. Dess rikaste bank (Nevada Bank) är i deras händer, och likaså alla 
spårvägar. Stadens huvudkontor är fyllt med irländska romerska katoliker. Nästan 
hela polisen består av samma klass, liksom de frivilliga militära organisationerna. 
Deras kompakta enhet, i händerna på jesuiterna, med sin enorma förmögenhet, gör 
dem nästan till allenarådande herrar över Kaliforniens och Nevadas gruvor [den 
största bank som nu betjänar Kalifornien och Nevada är jesuitordens dotterbolag till  
pro-latinska utländska invasionens CFR, Bank of America]. 
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När man känner till det sätt på vilket de irländska romerska katolikerna, rika eller 
fattiga, absolut och uselt underkastar sig sina präster, hur sinnet, själen, viljan, 
samvetet, hänger fast och oupplösligt samman med fötterna på deras präster, kan man 
lätt förstå att jesuiterna i Förenta staterna utgör en av de rikaste och mäktigaste 
företag världen någonsin skådat. Det är välkänt att dessa femtio katolska miljonärer, 
med sina oräkneliga anställda genom sina fruar och av sig själva, ständigt finns vid 
fötterna på jesuiterna, som simmar i ett gyllene hav. Ingen, som inte är romersk-
katolsk, eller en av dessa så kallade protestanter som lämnar sina döttrar till nunnorna 
[liksom frimureriske president Andrew Johnson], och sina söner till jesuiterna för 
att få utbildning [liksom den kallblodige mördaren federale general William T. 
Sherman], har något större hopp, där jesuiterna styr, om att få inneha något lukrativt 
ämbete i USA i dag.” {5} [Kursivering tillagd] 

Charles Chiniquy, 1886 
Amerikansk protestantisk ex-präst 
Fifty Years In the Church of Rome 

”I [jesuitutbildade] påve Leo XIII:s encykliska brev, skrivet [av jesuiter] till 
amerikanska katoliker, den 1 november 1885, säger han: 

’Vi uppmanar alla katoliker som ägnar noggrann uppmärksamhet åt offentliga 
angelägenheter att ta aktiv del i alla kommunala frågor och val, och att gynna kyrkans 
principer i alla offentliga tjänster, möten och sammankomster. Alla katoliker måste 
göra sig kända som verksamma element i det dagliga politiska livet i de länder där de 
bor. De måste, om möjligt, tränga igenom i förvaltningen av civila frågor; måste 
ständigt använda största uppmärksamhet och energi för att förhindra användningen 
av [protestantisk, konstitutionell] frihet från att gå bortom gränserna för Guds 
[påvens] fasta lagar [som gjorts kända genom kanonisk rätt och påvliga dekret]. Alla 
katoliker bör göra allt som står i deras makt för att åstadkomma att staternas 
konstitutioner och lagstiftning utformas enligt den sanna kyrkans principer [den 
fjortonde ändringen tjänar detta syfte]. Alla katolska författare och journalister [som 
nu kontrolleras av ordens Utrikespolitiska råd i New York] får aldrig ett ögonblick 
låta ovanstående föreskrifter falla dem ur minnet. Det är inte lagligt att följa en regel i 
ens privata beteende och en annan i statens regering, nämligen: att kyrkans auktoritet 
bör iakttas i den privata sfären, men däremot inte i statliga frågor. Den romerska 
kyrkan har rätt att utöva sin auktoritet utan att statsförvaltningen sätter någon gräns 
för den. Påven och prästerna bör ha herravälde över världsliga frågor; den romerska 
kyrkan och hennes eklektiker har rätt till immunitet mot civilrätt; i händelse av 
konflikt mellan kyrkliga och civila makter bör kyrkliga makter råda.’ . . . 
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’Påven kan ge dispens från varje lag [inklusive USA:s konstitution]. Påvarnas 
konstitutioner och dekret är förklaringar av den gudomliga lagen, och är därför 
bindande så snart de tillkännages. Kyrkan erkänner inte regeringens rätt att besluta 
huruvida påvliga dekret skall verkställas [president George W. Bush syftar 
visserligen till att genomföra den politik som förs av påve Johannes Paulus II]. Hon 
är allenarådande och oberoende, och kan därför inte erkänna någon inblandning 
[nämligen, konstitutionella begränsningar] i sin auktoritet [världsliga makt].’ . . . – 
Peter Dens’ teologi. 

Strax efter det att dekretet om ofelbarhet tillkännagavs, och denna bekännelse av 
huvudsaklig trohet till påven gjordes i New York, sade The New York Herald, som 
alltid har varit kontrollerad av en moderat romersk-katolik: 

’Det finns tusentals [förbannade ”liberala”] romersk-katoliker i detta land som inte 
sätter Rom över USA och vars patriotism inte kan omstörtas genom trohetseder till 
religiösa dogmer och läror.” 

På detta patriotiska yttrande, som vi gärna vill tro är sant, svarade The New York 
Tablet, romersk-katolsk, i november 1872: 

’The Herald är efter sin tid, och verkar ännu inte ha lärt sig att de tusentals katoliker 
den talar om helt enkelt inte alls är katoliker, om den inte förtalar dem [Oj!]. 
Gallicanismen  , som förnekar påvens världsliga makt, är ett kätteri, och den som   
förnekar den påvliga överhögheten i den allmänna kyrkans regering [liksom 
president John F. Kennedy] är så långt från att vara en katolik som han som 
förnekar inkarnationen, eller den verkliga förekomsten [vilken doktrinär position 
dömer till döden omkring nittio procent av amerikanska romersk-katoliker som, efter  
att de tvingats blandas med svarta under mer än femtio år kommer att offras under 
påvens nuvarande angloamerikansk-ledda korståg mot islam, slaktas under de 
kommande raskrigen i innerstäderna, och förintas med ordens kommande kinesisk-
sovjetisk-muslimska invasion, varvid det högst hängivna romersk-katolska nordost  
och Quebec eventuellt besparas mycket av blodbadet]. Kyrkan är mer [viktig] än 
land, och lojalitet till tron att Gud lär och ålägger genom henne, är mer [viktig] än 
patriotism. Vi måste lyda Gud [påven] snarare än människan. Vår kyrka är Guds 
kyrka, och inte ansvarig inför vare sig stat eller land.’ . . . 

Alltså ser ni hur hierarkins organ uppsäger den måttliga papalismens doktrin, som 
endast hade insisterat på lojalitet mot landet [liksom Italiens kung Viktor Emanuel II  
som, för att genomföra ett sådant kätteri, mördades, som var vår patriotiske 
president John F. Kennedy]. 
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’Nationalitet måste underordnas religion, och vi måste lära oss att vi är katoliker först 
och medborgare sedan. Gud är större än människan och kyrkan är större än staten.’ – 
Biskop Gilmour. 

’Katoliker i USA är lika starkt hängivna åt uppehället och vidmakthållandet av den 
helige faderns världsliga makt som katoliker i någon annan del av världen, och om 
det skulle bli nödvändigt för dem att bevisa det genom sina gärningar, är de redo att 
göra det.’ – Kardinal McCloskey. . . . 

’Om den amerikanska republiken alls skall kunna uppehållas och bevaras, måste det 
ske genom att förkasta   reformationens   principer   [förbjuda AV1611 
reformationsbibel från offentliga skolor via frimureriska Högsta domstolen; krossa 
medelklassen och göra slut på riktiga val; eliminera individuellt fördelade skatter  
och reda pengar; avskaffa nationell patriotism; överge militär isolationism; utkämpa 
utländska korståg åt påvedömet; avskaffa den vita rasen, etc.], och att acceptera 
katolska principer [socialism, kommunism, fascism, socialistisk demokrati, anti-
torahisk sionism, jesuitisk statlig överhöghet över den enskilde, frihandel,  
pappersvaluta, progressiv inkomstskatt, centralbank, förmögenhetsskatt, arvsskatt,  
körkort, jaktlicens, äktenskapslicens, gemensamma rättigheter reducerade till  
privilegier, etc.]. 

Om trohet mot kyrkan kräver vårt motstånd mot politiska principer som antagits av 
vår civila regering, bör vi inte tveka att följa kyrkan. Medan staten har rättigheter, har 
hon dem bara i kraft av och med tillåtelse från den högsta auktoriteten, och den 
auktoriteten kan endast uttryckas genom kyrkan. Vi är helt enkelt katoliker och 
bekänner förbehållslöst lojalitet till kyrkan, som har företräde framför, och styr vår 
trohet mot staten [vilket ger upphov till frågan om varför europeiska och latinska 
romersk-katoliker invandrat till vårt vita protestantiska land över huvud taget: det  
finns bara ett svar – att subtilt krossa det ”till Guds större ära.” Denna agitation är  
”den romerska frågan,” inte ”den judiska frågan.”].” – Catholic World. . . . 

’Hur kan detta (påvliga) oberoende av civil auktoritet säkras? Bara på ett sätt. Påven 
måste själv vara en regent; ingen världslig furste, vare sig kejsare, eller kung eller 
president, eller lagstiftande organ, kan ha någon laglig jurisdiktion över påven. 
Vilken rätt har påven att vara oberoende gentemot alla civila härskare? Han har det i 
kraft av sin värdighet, som Kristi ställföreträdare. Kristus själv är konungarnas 
konung, men påven styr kyrkan i Kristi namn och som hans företrädare. Hans 
gudomliga ämbete gör honom, därför, överlägsen all politisk världslig och folklig 
regering.’ – Pope’s Temporal Power; Number 46. . . . 
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En av de mest begåvade och lärda författarna i den romersk-katolska kyrkan är 
[jesuitiske världslige coadjutor] doktor O. A. Brownson, på The Catholic Review. 
Ur hans skrifter hämtar vi följande: 

’Alla de rättigheter som sekterna har eller kan ha, härrör från staten och vilar på 
lämplighet [vilken maxim utgör grunden för den romerska civilrätt som genomförts i  
USA via ordens fjortonde ändring och Högsta domstolens prejudikatsdoktrin]. Som 
de, i sin egenskap av sekter [de olika reformerta kyrkorna], fientliga till den sanna 
religionen [papalism], inte har några rättigheter enligt naturens lag eller Guds 
lag  ; blir de varken kränkta eller berövade sin frihet om staten vägrar att ge dem några   
rättigheter alls [som vi nu förstår varför Rom kunde mörda tiotals miljoner ”kättare 
och liberaler” utan att det betraktats som brott i lagstiftningen i dessa länder där 
påvens massakrer framkommit]. 

Protestantism har inte och kan aldrig ha några rättigheter där katolskhet (papalism) 
har segrat [nu, över varje större stad i Amerika, och av vilken anledning varje federal  
domare säger att vi inte har några konstitutionella rättigheter, bara privilegier som 
beviljats av regeringen]; därför tappar vi andan vi förbrukar genom att orera mot 
bigotteri och intolerans och till förmån för religiös frihet, eller varje människas rätt 
att tillhöra den religion som bäst behagar honom.   Detta är vårt land  ; som det skall   
bli helt katolskt, har vi djupare intressen i dess offentliga angelägenheter än alla 
andra medborgare.’ . . . 

Vad kan då det amerikanska [vita anglosaxiska, AV1611 Bibel-troende,  
protestantiska och baptistiska, manligt dominerande, hårt arbetande, medelklass-] 
folket förvänta sig för framtid av denna regering med sin kongress och sitt 
lagstiftande organ som till stor del består av en klass av utlänningar vars första och 
mest bindande lojalitetsed är till påven i Rom? . . . 

Vad kan då finnas för säkerhet, med [James] kardinal Gibbons [1834-1921] i 
ledningen för de demokratiska katolska massorna, med [riddare av Columbus, 
William F.] Harrity, medlem i Baltimores katolska kongress, som ordförande för 
demokraternas nationalkommitté [1892], och en katolik som dess sekreterare? Eller 
för att dubbla försäkran, ärkebiskop [John] Irland [1838-1918] i ledningen för de 
republikanska katolska massorna, med [Thomas H.] Carter, en hängiven katolik 
[och senare under två ämbetsperioder senator], som ordförande för republikanernas 
nationalkommité [1892-1896], och en katolsk sekreterare [vilket visar att Rom vid 
sekelskiftet hade tagit detta land, med kontroll över både de demokratiska och 
republikanska politiska partierna tack vare att ordens radikala röda republikaner 
krossade det jeffersoniska demokratiska folket i södern]. Låt läsaren komma ihåg 
orden i New York Tablet, en katolsk tidning, som skriver: 
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’Den romersk-katolska medborgaren i Förenta staterna är inte skyldig någon trohet 
mot regeringsprinciper som fördöms av kyrkan eller påven.’ 

Låt honom också minnas vad den papistiske biskopen O’Connor, säger: 

’Religiös frihet uthärdas bara tills motsatsen kan bringas i verksamhet utan risk för 
den katolska kyrkan.’ 

Sanningen i detta rent papistiska yttrande av biskop O’Connor har 
återupprepats genom jämrandet av femtio miljoner martyrer, upplysts av 
bränderna i Smithfield, framstönats från inkvisitionens fängelsehålor, gurglats i 
Bartolomeimassakerns flytande blod, och jämrats i de förbannades eviga ångest 
som de upprepade parodierna på den papistiska inkvisitionens fruktansvärda 
dödsmarsch blandar sina tjut i den ohyggliga kalabaliken i helvetets hämnande 
eld.” {6} [Kursivering tillagd] 

J. Scott Carr, 1900 
Amerikansk historiker; 
   Kongretionalistisk Plymouth-pastor 
The Devil in Robes; Or, 
   The Sin of Priests 

”Från 1928 till mitten av 1930-talet, köpte, syndikerade och publicerade [påvlige 
riddare William Randolph] Hearst [den episkopalistiske jesuitiske coadjutor som 
kämpade för ordens saker som socialism, fascism, irländskt katolskt hemstyre, det  
federala riksbankssystemet och nazismen] i sin söndagstidning essäer av Benito 
Mussolini, den tidigare journalist som nu var den italienske premiärministern [vars 
biktfader var en jesuit] . . . och [nazisternas] tyska politiska ledare, bland dem . . . 
Herman Göring, [riddare av Malta] Franz von Papen, och [den 
jesuitkontrollerade] Adolf Hitler.” {7} [Kursivering tillagd] 

David Nasaw, 2000 
Amerikansk historiker 
The Chief: The Life of William 
   Randolph Hearst 

Jesuiterna var nu överlägsna i Washington, D.C. De hade mördat Lincoln på 
”Långfredagen” med hjälp av sina frimurare, Andrew Johnson och Edwin Stanton medan 
”broder” Booth flytt staden med ett lösenord. De anställde de bästa advokaterna för att 
försvara ärkeskurken John H. Surratt, den lydige sonen till jesuit Bernadine F. Wiget. 
Genom jesuitisk påverkan var juryn juryn oenig, varför den inte kunde döma Surratt och 
slutligen gick  mördaren fri. Samma jesuitiska apparat som stödde Surratt, mördade 
Garfield och McKinley. Vi läser: 
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”. . . det stöd som denne unge förrädare fick från prästerna i Washington, Kanada, 
England och Italien var tillräckligt för att ansett dem vara de verkliga konspiratörerna 
och för att ha bringat dem till rättslig prövning genom att hänga dem på samma 
schavott som deras lättlurade personer. Hade detta gjorts, hade det kanske besparat 
oss mordet på de andra [”kätterska och liberala”] presidenterna i denna republik, 
[murare James A.] Garfield och [William] McKinley!” {8} 

Jesuiternas plan för deras nya amerikanska rike var att göra det till ett redskap för 
hämnd på de europeiska och asiatiska nationer som hade utvisat dem och att samtidigt 
underordna varje land deras ”ofelbare” påvlige caesars i Rom världsliga makt (jordiska 
styre). På samma gång skulle jesuiterna krossa Washingtons republiks historiska 
protestantism i enlighet med det tridentinska mötet. Och hur skulle jesuiterna göra detta i 
ett land som fortfarande var främst protestantiskt och baptistiskt, vars invånare var av den 
vita keltisk-anglosaxiska rasen som omfattas av konstitutionstilläggen och väl beväpnade 
med en auktoriserad kung Jakobs version av Bibeln i en hand och en pistol i den andra? 
Jesuiterna skulle få kontroll över alla delstater samt den nationella regeringen, och sedan 
godkänna en lag för att främja sina skändliga ändamål. För att göra det här måste den 
utländska och naturaliserade romersk-katolska befolkningen, som åtnjutit den 
kommunistiska maximen om allmän rösträtt sedan ratificeringen av den femtonde 
ändringen 1870, ökas genom invandring och sedan manipuleras att rösta ”i massor” för de 
kandidater som hierarkin tillstyrkte. Detta skulle ske till förmån för påven, hans hierarki  
och hans jesuitorden, inte de ödmjuka, ”liberala” katolska prästerna eller folken. 

Medan de arbetade med detta stora arrangemang skulle de använda Förenta staternas 
konstitution för att skydda varje bit av den romersk-katolska kyrkans egendom i Amerika 
som en följd av fördraget som beslutade det spansk-amerikanska kriget 1898. Vi läser ur 
Black’s Law Dictionary, femte upplagan: 

”Romersk-katolska kyrkan. Den romersk-katolska kyrkans juridiska person, med 
rätt att föra talan och att ta och hålla egendom . . . Den blev formellt erkänd mellan 
Spanien och påvedömet och av spanska lagar från början av bosättningarna i Indien, 
även av vårt fördrag med Spanien 1898, varigenom dess äganderätt blev högtidligt 
skyddad.” {9} [Kursivering tillagd] 

I fråga om invandring, är detta precis vad jesuiterna gjorde. Vi läser: 

”Stora katolska befolkningsökningar gjordes mellan 1881 och 1890, när 1 250 000 
katolska invandrare nådde amerikanska stränder. 1890 fanns det nästan 9 miljoner 
katoliker i USA. Från 1891 till slutet av århundradet hade ännu 1 225 000 anlänt och 
den totala katolska befolkningen växte till 12 041 000. Från 1901 till 1910 var 
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antalet katolska nykomlingar nästan 2 320 000 och den totala katolska befolkningen 
tog ett hopp till 16 336 000. Inom en kort period om två decennier hade det romersk-
katolska antalet ökat med mer än 7,3 miljoner [i den utsträckning att nu, under 
2007, romersk-katoliker utgör över fyrtio procent av landets befolkning (inklusive 20 
miljoner mexikanska utländska inkräktare) – tillräckligt för att upprätthålla ordens 
upphävda konstitution och skapandet av en fascistisk militärdiktatur].” {10} 

[Kursivering tillagd] 

Vid ankomsten till påvens ”heliga romerska” korporativ-fascistiska amerikanska rike, 
användes romersk-katolikerna av prästerna för att kontrollera valen. En av våra hjältar, 
Jeremiah Crowley, citerar ”The Catholic World” 1912: 

”Romersk-katoliken skall använda sin röst för att säkra katolsk upphöjdhet i det här 
landet. All lagstiftning skall styras av Guds vilja osvikligt angiven av påven. 
Utbildning måste kontrolleras . . . och uttalanden i pressen ingår [via Utrikespolitiska 
rådet skapat 1921] . . .” {11} [Kursivering tillagd] 

Detta innebär att inom trettio år, från 1880 till 1910, hade den katolska befolkningen 
fördubblats, varigenom jesuiterna ytterligare skulle kunna kontrollera båda partiers mäktiga 
partiapparater med hjälp av sina juniorjesuiter, columbusriddarna, tillsammans med 
maffian och deras lättlurade personer – det uppkörda, manipulerade och kontrollerade 
romersk-katolska folket. Det hierarkiska styret i Tammany Hall i New York City är bara ett 
exempel. Med öv.löjtn. Fletcher Proutys ord, porträtterad i Oliver Stones fantastiska och 
högst exakta film JFK, Director’s Cut, 

”Politik är makt, inget mer!” {12} 

Vid omkring denna tid under 1900 till 1910, blev de amerikanska protestanterna och 
baptisterna uppmärksamma på denna stora jesuitiska konspiration och varnade både 
katoliker och protestanter om tidigare och nuvarande jesuitiska intriger. Den protestantiske 
prästen, B. C. Oggel, förklarar i en rad möten i Mellanvästern: 

”Jag vill påminna er om Websters definition av en jesuit: en intrigmakare, en 
ränksmidare. Om kyrkan i Rom rådde, skulle påven vara allmän kung . . . Jesuiterna 
är här för att stämpla och konspirera och, om möjligt, ta ifrån oss den civila och 
religiösa frihetens ädla arv. Jesuitordens regler rättfärdigar stöld, tygellöshet, lögn, 
falsk vittnesbörd, självmord och mord på föräldrar och andra släktingar. De största 
brotten i historien som begåtts mot individer och nationer har begåtts av 
jesuiterna . . . Var än jesuiterna är har de facklan för att bränna, svärdet för att döda, 
inkvisitionen för att tortera [som i alla fascistiska och kommunistiska nationer]. De är 
fiender till [den bibeltroende] kristendomen. De lever för erövring, lycka och 
framgång.” {13} [Kursivering tillagd] 
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För att motverka att sanningen spreds om jesuitorden och Roms strävan att krossa 
USA:s protestanters fri-och rättigheter använde jesuiterna Thomas Sherman, son till denna 
skam för vapenkonsten, general William T. Sherman, vars fru var en högst hängiven 
katolik. Thomas Sherman, jesuiten, definierade sällskapet i ett andetag och försvarade det 
sedan i nästa, samtidigt som han fördömde de ex-präster som avslöjade Roms rätta ansikte. 
Vi läser: 

”Det var Ignatius som utformade den djärva planen att smida vapnet för att slå 
tillbaka reformationen . . . Han organiserade en order uttryckligen för att bekämpa 
och slå ned protestantismen. Han ansåg alla utanför kyrkan som sina dogmatiska 
fiender och det gör vi nu . . . Jag har i trettio år varit under jesuiternas påverkan . . . 
och att fördöma Jesu orden är inte bara att fördöma framsteg och tro och kultur och 
dygd, och allt som är ljuvt och vackert [???], utan att fördöma Jesus Kristus själv 
[påven], med vilken och för vilken jesuiten blir korsfäst . . . Dessa ex-präster är 
anarkister av värsta slag [i full vetskap om hans orden kontrollerade de 
internationella anarkistiska mördarnas nätverk]. De vädjar till yttrandefrihet. Om 
yttrandefrihet innebär rätt att förföra kvinnors och barns tankar efter behag [genom 
att berätta sanningen om bikten och prästernas privatliv], då säger åtminstone jag, 
bättre skyttefrihet än yttrandefrihet.” {14} [Kursivering tillagd] 

Prästen Thomas Sherman, den jesuite bedragaren var samtida med två av våra 
hjältar, ex-prästerna Charles Chiniquy och Jeremiah Crowley. Han trotsade dem aldrig! 
Slutligen, drev honom hans lögner och dåliga samvete till ett självmordsförsök. Inspärrad i 
Milwaukees sanatorium nära ordens Marquette University, skrev han dessa högst patetiska 
ord till sin jesuitiske regionale befälhavare: 

”Jag har inte den blekaste strimma hopp om [gärningarnas] frälsning sedan den 30 
juli 1911 . . . Upprepade bekännelser men ingen frid. Har läst mässan de senaste 
veckorna, en pina att släpa mig fram till altaret. Inget hopp över huvud taget om evig 
frälsning – kontinuerliga insatser för att hålla tillbaka hädelser mot Gud. Blind 
lydnad har inte medfört någon förbättring. Jag kommer inte att få ett ögonblick av 
frid för närvarande eller i evigheten. På detta är jag alldeles säker. Ändå tyngs jag av 
mina löften och jag kommer att fortsätta att lyda blint [den blinda lydnaden på 
uppdrag av ordens fyra eviga löften] . . . 

I ytterlig förtvivlan, 
T. Sherman 

P.S. Ingen allmän bekännelse 1910. Rädd för att ställas inför mitt samvete [för  
Sherman kände till sin fars roll i krossandet av den protestantiska södern, ordens 
inblandning i morden på Lincoln, Garfield och McKinley, ordens användning och 
befrielse av Jefferson Davis och sällskapets juridiska försvar av John H. Surratt.].” 
{15} [Kursivering tillagd] 
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Med invandrarna kom under tiden den italienska maffian, naturligtvis underordnad 
jesuitorden. Maffian skulle först och främst användas för att förtrycka den katolska 
befolkningen i de norra storstäderna, förbjuda människor att bosätta sig i protestantiska 
nybyggen eller tillåta sina barn att delta i bibelläsande offentliga skolor och protestantiska 
kyrkor. Maffian skulle kontrollera brottsligheten på ett organiserat sätt, upprätta monopol på 
trafiken med sprit, prostitution, spel, pornografi och droger, för att ytterligare berika Roms 
kassakistor! Senare skulle den ackumulerade rikedomen och makten användas politiskt för 
att kontrollera både de Republikanska och Demokratiska partierna ytterst genom mord på 
hög nivå. Otroligt nog, skulle jesuiterna vara så djärva att de använde sin maffia i samarbete 
med Marina underrättelsetjänsten (ONI) under andra världskriget. Vi läser ur The Luciano 
Project: 

”Lucky Luciano och hans maffiakompanjoner hjälpte inte bara flottan att skydda 
New Yorks hamn mot spioneri, sabotage, och arbetarstrider; deras inflytande nådde 
över Atlanten till hamnstäder i Sicilien och Italien under de kritiska invasionerna av 
Hitlers Medelhavsgränser . . . [Historien] hemlighölls i tjugotre år, med en rollista 
på hundratals marinofficerare, maffiahöjdare, och utpressare, domare, 
allmänna åklagare, kriminalvårdstjänstemän och övervakare, för att inte tala 
om hemliga agenter från alla grenar, som arbetade från Great Meadow-
fängelset till den italienska kampanjens frontlinjer.” {16} [Kursivering tillagd] 

Jesuiterna skulle också använda sina maffiasoldater vid sidan av agenter från OSS i andra 
världskriget, med kunskap om att chefen för OSS var en irländsk romersk-katolik vars bror, 
Vincent Donovan, var en dominikanpräst. Vi läser: 

”Under andra världskriget, beslutade William Donovan, chef för amerikanska 
Underrättelsetjänsten (OSS), att en ”kår av skickliga kassaskåpstjuvar, inbrottstjuvar 
och mördare” kunde befrämja krigsansträngningarna. Donovan säkrade den bäste – 
maffiachef: Charles ”Lucky” Luciano – som använde sitt inflytande för att skydda 
de maffiaangripna amerikanska dockorna från axelmakternas sabotage. I gengäld, 
beviljades Luciano en förvandling av ett långt fängelsestraff [dömd för 
tvångsprostitution], och utvisades till Italien 1946.” {17} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, samarbetet mellan maffian och OSS är viktigt att förstå, som det gör 
det möjligt för oss att förstå maffia/CIA-mordet på president Kennedy.) 

För att återvända till 1880-talet, behövde jesuiterna, med planen att ”göra Amerika 
övervägande katolskt,” genom invandring och kontroll av politiken, mer än maffian, shriner 
frimureriet (inklusive ”skämtarnas kungliga orden” som den romersk-katolske 
skådespelaren John Wayne tillhörde) och Rothschilds illuminatier. De behövde en ny 
inhemsk orden för att ytterligare kontrollera fjortonde ändringens Amerikas politiska 
makt och ekonomiska styrka. Denna nya orden skulle också göra anspråk på att vara  
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fiende till jesuiternas gamla stridshäst, shriner och 33:e gradens frimureri, och skapa 
ytterligare agitationer mellan intet ont anande katoliker och protestanter. Viktigast av allt, 
skulle denna nya orden användas för att driva protestanter i armarna på jesuitgeneralens 
skotska ritens frimureri och därigenom krossa renheten i HERRENS protestantiska och 
baptistiska kyrkor. Så 1882, ett år efter lönnmordet på Garfield, föddes en organisationen, 
som erhållit sitt namn från en spansk jude som hade varit en ökänd slavhandlare och pirat. 
Om columbusriddarna läser vi: 

”Columbusriddarna, som grundades i New Haven, Connecticut [exakt samma stad 
där Yale Universitys frimureriska hemliga sällskap ”Scull and Bones” och 
frimureriska ”Book and Snake” är baserade, bevisar ytterligare ett hemligt  
samförstånd mellan båda romersk-katolska och protestantiska ordnar] den 2 februari 
1882, av [jesuitkontrollerade] pastor Michael J. McGivney, komminister i Jungfru 
Marias kyrka . . . hade den 1 januari 1905 [under Roosevelts administration] ett totalt 
medlemskap på 127 206 personer . . . de sägs nu (1912) vara över 300 000 man 
starka . . . En livaktig del av den här organisationen, i vilken endast romersk-katoliker 
är önskvärda, är de fyra gradernas invigda tjänst . . . de arbetar i samverkan med 
hierarkin, och är politikens själ och hjärta. Detta faktum är väl känt av partiapparater 
och icke-katolska politiker, vars kandidater måste få godkännande av Rom och 
riddarna innan de vågar nominera dem till antingen hundfångare eller presidentskap. 
Columbusriddarnas . . . huvudsakliga verksamhet är politik, ja, jesuitisk politik.” 
{18} [Kursivering tillagd] 

Och i vilket syfte leder oss columbusriddarna och deras jesuitiska politik? Med 
kunskap om att president Kennedy och hans mördare, Francis kardinal Spellman, båda 
var medlemmar av orden, kunde det vara upprättandet av ett fascistiskt tyranni? Är inte en 
av de symboler som används i columbusriddarnas emblem en fasces, som är ett spöknippe 
sammanbundet kring en yxa med utskjutande blad? Är inte den högst olycksbådande 
symbolen (liksom kompaniets frimureriska sauvastika – vars fyra hakar pekar i motsatt 
riktning mot den historiska svastikan – för Bayerns övre skikt i Thulesällskapet (sedan den 
ursprungliga svastikan hade antagits av en jesuitisk ”missionär” till Indien, Robert di’ 
Nobili, 1605, i ett försök att vinna över den styrande klassens brahmaner till orden) vars 
främste arkitekt var baron Rudolf von Sebottendorff som var född i ordens polska 
Schlesien och blev uppfostrad av en romersk katolsk österrikisk adelsman under sin tid i 
Turkiet) som främjar den svarte påvens romerske påvlige caesars råa, otyglade och 
centraliserade makt, väl synlig längst fram i senatens kammare i ordens ”heliga romerska” 
fjortonde ändringens rike av amerikansk nation? Syftet som dessa edsvurna soldater åt en 
främmande makt arbetar för kan endast vara krossandet av folkliga rättigheter, som 
fördömts så av jesuiternas tridentinska möte, och samtidigt underordna det amerikanska 
riket påvens absoluta världsliga makt. Skrivet 1924, läser vi: 
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”Förstörelseprocessen har pågått stadigt från mordet på de fem presidenterna i USA, 
(Harrison, Taylor, Lincoln, Garfield och McKinley), som inleddes 1841 och har 
fortsatt med vissa mellanrum, och har lämnat oss utan ett sken av en fri press. Efter 
sextio års verksamhet av dessa utländska fiender inom våra gränser, vad är det vi ser? 
Vi ser omstörtning av yttrandefriheten, en underminering av den fria pressen, vi hittar 
ett förnekande av det amerikanska folkets rätt till fredlig sammankomst. . . . Och av 
vem bedrivs denna samordnade plan för förstörelse, främst? Av prästerna och 
lekmännen i den romersk-katolska kyrkan. . . . Under Wilsons förvaltning, leddes 
armén, marinen, Finansdepartementet, Säkerhetstjänsten, posten, hjälpflottan, 
transport, tryckeri, flygplan och dussintals andra av fjärde gradens columbusriddare! 
PLUNDRINGEN av Hog Island och hjälpflottan under E. N. Hurley finns 
registrerad i kongressprotokollen, och belöpte sig till miljoner. Herr Hurley är en 
romersk-katolik och riddare av Columbus. ”Flygplansskandalen” under ledning av 
John M. Ryan, en ivrig romersk-katolik och fjärde gradens riddare av Columbus, 
uppgick till miljarder och var också föremål för undersökning . . . Ett av 
columbusriddarnas syfte är att återställa påvens   världsliga makt  .” {19} [prioriteringar 
tillagd] 

(Vi kan också tillägga att de avfälliga protestanterna och frimurarna, FDR och J. Edgar 
Hoover, innehade offentliga ämbeten under en annan ökänd amerikansk förrädares och 
avfällig presbyterians förvaltning, presidenten Woodrow Wilson (1913-1921) som senare 
blev förgiftad, och dog av så kallad ”apoplexi” för ett väl utfört arbete.) 

Den trohet mot påvens andliga och världsliga makter som svärs av höga 
columbusriddare bekräftas med en ed. Den slutliga fjärde eden, som skapar ”riddaren av 
fjärde graden,” är nästan identisk med den extrema installationsed som avläggs av jesuiterna 
av fjärde löftet. Eden innehåller också frimureriskt språk som leder läsaren till slutsatsen att 
columbusorden bara är en typ av frimureri för traditionalistiska, tridentinska romersk-
katolska män: den är i mycket som Opus Dei, helt kontrollerad av den svarte påven. Med 
ett innehav av en magisterexamen i historia från ordens Marquette University, tror jesuitiske 
världslige coadjutor doktor Justin Walsh, att eden, även om den är ”en förfalskning” blev 
skriven av en murare. Han fortsätter sedan med att dokumentera den uppenbara samverkan 
mellan riddarna, den romerska hierarkin (styrd av jesuiterna) och frimureriet. Han skriver: 

”1912 års val såg en ökning av [amerikansk, frimurarkontrollerad] inhemsk 
fientlighet, i stor utsträckning riktad mot de 300 000 medlemmarna i 
columbusriddarna. Riddarna var avbildade som förtrupperna för den romerska 
erövringen av Amerika, män som avlade en falskt ed som faktiskt skrivits en murare 
vid namn William C. Black: . . . 
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Christopher Kauffman föreslog att en anledning till återkomsten av anti-katolicism 
under 1912 var den respektabilitet som skänktes riddare av statliga tjänstemän. 
Columbus dag, 12 oktober, var en helgdag i 30 delstater på grund av 
columbusriddarnas lobbning. 1907 inrättade kongressen Columbus’ minneskommitté 
och tillgrep 100 000 dollar för att konstruera ett passande monument. Utrikesminister 
Elihu Root (1907-1909) och [backare av den onda 16:e ändringen] Philander Knox 
(1909-1913), vilka båda var murare, tjänstgjorde i kommittén tillsammans med 
högste riddare [Edward L.] Hearn (1907-1909) och James A. Flaherty (1909-
1927) [frimurare och columbusriddare samarbetar]. . . . 

Minnesmärket, passande beläget mittemot Union Station i Washington, D.C., blev 
invigt den 8 juni 1912. Tidigare högste riddare Hearn var ordförande i närvaro av 
president William Howard Taft, största delen av kabinettet, och flera senatorer, 
representanter och Högsta domstolens justitieråd. Rektorn vid Catholic University of 
America höll ett anförande, varefter president Taft, en murare, hyllade ’Columbus’ 
mod.’ . . . 

Tolvhundra dignitärer närvarade vid banketten den kvällen. Bland gästerna ingick 
[amerikanske påve] James kardinal Gibbons och representanthusets talman Champ 
Clark, en Missouri-demokrat och en murare. . . . [katolska] amerikanister, under 
ledning av [i hemlighet anti-amerikanistiske] James kardinal Gibbons och 
ärkebiskop John Ireland, var ståndaktiga i sitt stöd till frimurerisk fransk 
republikanism [som senare skulle störtas av Hitlers invasion av Frankrike] och 
klerikal liberalism [dessa förbannade ”liberala” präster skulle senare krossas av 
nazisterna SS i enlighet med jesuiteden]. . . . 

1920 tilldelade [president Wilsons] krigsminister Newton Baker, en murare, högste 
riddare [av Columbus] James Flaherty militärförtjänstkorset som ett erkännande av 
bidrag till [första världskrigets] kriginsatser [vilket enade protestantiska murare och 
katolska riddare mot en gemensam fiende – det fördömda protestantiska tyska riket] 
av orden. . . . 

Att följa den skotska riten genom att upprätta ett DeMolay-liknande 
ungdomsförbund var inte det enda område där columbusriddarna verkade söka 
efterlikna frimureriet. Som ett kvasihemligt sällskap, hade orden varit ambivalent 
mot frimureriet från början. Liksom frimureriet, trivdes den med sekretess, 
svårbegripliga symboler, esoteriska tecken, lösenord och bisarra regalier. Så tidigt 
som 1892 sade tysk-amerikanska katoliker att orden var ’ett fördärvligt hemligt 
sällskap.’ Och som Christopher Kauffman påpekar, var inte misstankarna 
begränsade till tyska katoliker: ’Den ceremoniella karaktären . . . var särskilt stötande 
för konservativa katoliker . . . och tyckes dem som pseudo-frimureri i katolsk 
kostym.’ . . . 
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Frågan om samhörighet med frimureriet ställdes på sin spets efter ordens nationella 
konvent 1919. Högsta rådet beslutade att hedra ”de amerikanska och franska 
arméernas ärorika gärningar” i det senaste kriget och röstade enhälligt för att 
överlämna en staty av Marquis de Lafayette – ’den franske försvararen av den 
amerikansk friheten [och en romersk-katolsk frimurare]’ – till Lafayettes hemstad 
Metz. . . . 

Den 5 augusti 1920, gick högste riddare James Flaherty och 235 riddare ombord 
för att fara till Frankrike. De var på väg till den mest pompösa demonstrationen av 
columbianism hittills, tillsammans med en mer än sjutton fot bred och hög ryttarstaty 
i brons. Statyn beskrevs av den högste mästaren av fjärde graden: 

’Hela bildstoden verkar [vara] ett verklighetstroget, levande andande objekt. 
Lafayettes ansikte är skarpt markerat, intelligent, aristokratiskt. Basrelieferna är 
förfärdigade av marmor från Tennessee och framsidan av piedestalen avbildar general 
Pershing [en murare] vid graven, där han yttrar de berömda orden, ’Lafayette, vi är 
här.’ Baksidan skildrar hur Columbus upptäcker Amerika [engelsmannen John 
Cabot är den sanne upptäckare av den nya världen]. Ena sidan visar hur 
[protestantiske] president Wilson [uppbackad av murare Edward M. House och 
Bernard Baruch] hålla sitt . . . krigstal till kongressen, den andra [jesuitutbildade 
romersk-katolske] marskalk Foch, vars . . . geni möjliggjorde segern över [det 
protestantiska lutherska] preusseriet.’ 

Tusentals välkomnade riddarna på dagen för överlämnandet, 21 augusti. Den 
amerikanske ambassadören öppnade festligheterna, statyn invigdes, och Flaherty 
överlämnade till Foch en marskalkstav från Tiffany’s som kostat 15 000 dollar. Sedan 
omfamnade Foch, en frimurare, en fullt uppklädd högste riddare medan han 
känslomässigt stammade, ’Jag välkomnar er, columbusriddare, som företrädare för 
Amerika. Jag känner till era meriter på grund av vad ni har gjort i kriget.’ ” {20} 

[Kursivering tillagd] 

Låt oss nu läsa columbusriddarnas fullständiga fjärde gradens ed. Vi måste komma 
ihåg att den kanske blev skriven av en murare under jesuitisk tillsyn, som eden syftar till att 
öppet och offentligt skapa en gemensam romersk-katolsk fiende till protestanter, baptister 
och lågstående frimurare, och avleda alla tankfull uppmärksamheten från den svarte påvens 
högstående, ”frimureriska osynliga rike” som då styrde påvens ”heliga romerska” fjortonde 
ändringens rike av amerikansk nation på uppdrag av James kardinal Gibbons. Ja, käre 
sanningssökare, den amerikanska romersk-katolska hierarkin, underställd Loyolas söner, 
använde miljontals av sin egen lojala romersk-katolska befolkning som en fint – en 
alternativ syndabock – samtidigt som den utkämpade totalt och obevekligt krig mot våra 
historiskt sett protestantiska friheter, som uppskattas så av både protestanter och romersk-
katoliker via frimureriets osynliga svärd. Vi börjar: 
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”Jag ______________, lovar och svär nu inför Gud allsmäktig, den välsignade 
jungfru Maria, den välsignade ärkeängeln Mikael, den välsignade Johannes döparen, 
de heliga apostlarna, S:t. Petrus och S:t Paulus, och alla himlens helgon och 
härskaror, och inför er min andlige fader, ordensgeneral för Jesu sällskap, grundat av 
S:t Ignatius Loyola under Paulus III:s pontifikat och fortsatt till närvarande tid, vid 
jungfruns sköte, Guds matris och Jesu Kristi spira (penis), att hans helighet påven är 
Kristi ståthållare och är det enda sanna överhuvudet för den katolska och 
allmänneliga kyrkan på hela jorden, och att han genom kraften av nycklarna till att 
binda och lösa givna till hans helighet av min frälsare, Jesus Kristus, har rättighet att 
avsätta kätterska kungar, furstar, stater, samvälden och regeringar, som alla är 
olagliga utan hans helighets bekräftelse, och att de säkert kan krossas. 

Därför skall och vill jag, av alla mina krafter, försvara denna lära och hans helighets 
rättigheter och fordringar mot de kätterska eller protestantiska makternas alla 
troninkräktare, särskilt den lutherska kyrkan i Tyskland, Holland, Danmark, Sverige 
och Norge, och de nu förment rättsliga kyrkorna i England och Skottland, och de nu 
på Irland och på den amerikanska kontinenten och på annat håll etablerade grenarna 
av desamma; och alla anhängare i beaktande av att de är inkräktande och kätterska, 
och motsätter sig den heliga moderkyrkan i Rom. 

Jag tar nu avstånd från och förnekar all trohet till varje kättersk kung, furste eller stat, 
protestantisk eller [romersk-katolsk] liberal eller lydnad under deras lagar, domare 
eller officerare.

Jag lovar vidare, att de läror som bekänns av kyrkorna i England och Skottland, av 
kalvinisterna, hugenotterna och alla andra protestanter eller murare är fördömliga, 
[alltså med avsikt att förena Jehovas protestantism med Satans frimureri i strid med 
Guds ord, och därigenom krossa den sanna, bibelbaserade protestantismen], och de 
personer fördömda och värda fördömelse, som inte överger desamma. 

Jag lovar vidare, att jag skall hjälpa, understödja och rådgiva alla hans helighets 
agenter varhelst jag befinner mig, i Schweiz, Tyskland, Holland, Danmark, Sverige 
och Norge, England, Skottland, Irland eller Amerika, eller i något annat kungarike 
eller område jag kommer till, och göra mitt yttersta för att utplåna deras kätterska 
protestantiska eller frimureriska [liberala] läror, och att krossa alla deras förmenta 
rättigheter, vare sig de är lagliga eller olagliga.

Jag lovar vidare och svär, att oaktat jag ges i uppdrag att antaga någon kättersk 
religion [inklusive buddism, taoism, shintoism, judendom och islam] för att utvidga 
moderkyrkans intressen,
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hemlighålla alla hennes agenters råd som kan anförtros mig och att inte förråda dem, 
direkt eller indirekt, i ord, skrift eller på annat sätt utan att verkställa varje befallning, 
som kan föreslås, åläggas, eller avslöjas för mig av er, min andlige fader, eller någon 
i denna heliga orden [eller ”kloster”]. 

Jag lovar vidare och svär, att jag inte skall ha någon egen åsikt eller vilja, eller någon 
som helst mentalreservation liksom en död kropp (perinde ac cadaver), utan tveklöst 
skall åtlyda varje befallning som jag kan få av mina överordnade i påvens och Jesu 
Kristi milis. 

Att jag skall bege mig till vilken del av världen jag än kan sändas, till Nordens frusna 
regioner, till Afrikas heta öknar, eller till Indiens djungler; till Europas mest 
civiliserade länder, eller till de vilda och barbariska infödingarnas vistelseorter i 
Amerika, utan att knota och klaga, och skall underkasta mig allting som anförtros 
mig.

Jag lovar vidare och svär att jag, när tillfälle ges, skall börja och föra obevekliga krig, 
hemligt eller öppet, mot alla kättare, protestanter och murare [liberaler], som jag blir 
anvisad att göra, att utplåna och utrota dem från hela jordens yta, och att inte skona 
varken ålder, kön, eller samhällsställning, utan att jag skall hänga, bränna, förstöra, 
koka, flå, strypa och begrava levande dessa avskyvärda kättare, sprätta upp buken på 
deras kvinnor och krossa deras barns huvud mot väggen, för att fullkomligt förinta 
deras usla släkte. Att jag, när sådant inte kan göras öppet, i hemlighet skall använda 
giftbägaren, strypsnaran, dolkstålet eller blykulan, utan hänsyn till anseende, klass, 
värdighet eller myndighet, oavsett personens eller personernas samhällsställning, 
antingen privat eller offentligt, som jag när som helst kan anvisas att göra av någon 
av påvens agenter eller överordnade i den heliga trons brödraskap, Jesu sällskap.

Som bekräftelse därpå viger jag härmed mitt liv, min själ och alla mina kroppsliga 
krafter, och med denna dolk som jag nu får, skall jag teckna mitt namn med mitt eget 
blod, i intyg därom; och skulle jag befinnas vara falsk eller vackla i min 
beslutsamhet, kan mina bröder och soldatkollegor i påvens milis hugga av mina 
händer och fötter, och hals ifrån öra till öra, öppna min buk och bränna svavel däri, 
med alla straff som kan tillfogas mig här på jorden och min själ torteras av demoner i 
ett evigt helvete [vilka bestraffningar först ses i frimureriska eder]. 

Att jag i mitt röstande alltid kommer att rösta på en riddare av Columbus i stället för 
en protestant, särskilt en murare, och att jag kommer att lämna mitt parti för att göra 
det; att jag om två katoliker finns på listan kommer att förvissa mig om vem som är 
den 
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främste anhängaren av moderkyrkan. Att jag kommer att placera katolska flickor i 
protestantiska familjer så att en gång i veckan en rapport kan göras över kättarna. Att 
jag skall förse mig med vapen och ammunition så att jag är beredd när sigalen ges, 
eller jag blir befalld att försvara kyrkan antingen som enskild person eller med 
påvens milis. 

Allt detta svär jag, ___________, vid den välsignade treenigheten och nattvarden, 
som jag nu skall få, att utföra för egen del och obrottsligt hålla. 

Till bevis därpå tar jag denna nattvard, och bevittnar densamma vidare med mitt 
namn, skrivet med denna dolk doppad i mitt eget blod och bekräftar detsamma inför 
denna heliga nattvard.” {21} [Kursivering tillagd] 

Som vi kan se av den öppet anti-frimureriska – ändå i hemlighet frimureriska – 
jesuiteden ovan är kompaniet, med sin romerska hierarki och columbusriddarorden, 
skyldiga sin trohet bara till den vite påven som han lyder jesuitgeneralen. Den svarte påven 
har för avsikt att underordna alla folkliga regeringar under den vite påvens jordiska styre 
eller världsliga makt, den slutlige vite påve som, uppstånden från de döda, skall bli 
”odjuret” i Uppenbarelseboken 13. David S. Phelan, en präst i St. Louis, skrev 1913: 

”Berätta för oss att vi är katoliker först och amerikaner eller engelsmän sedan, det är 
vi naturligtvis. Berätta för oss, att vi i konflikten mellan kyrkan och den civila 
regeringen tar kyrkans parti, det gör vi naturligtvis. Om därför regeringen i Förenta 
staterna låg i krig med kyrkan, skulle vi i morgon säga, Åt helvete med regeringen i  
Förenta staterna, och om kyrkan och alla regeringar i världen låg i krig, skulle vi 
säga: – Åt helvete med alla regeringar i världen. Vad beror det på, att i detta land, där 
vi har bara sju procent av befolkningen, den katolska kyrkan är så pass fruktad? Hon 
är älskad av alla sina barn och fruktad av alla [på grund av jesuitordens historia]. 
Vad beror det på att påven har en sådan enorm makt? Därför att påven är 
världens härskare. Alla kejsare, alla kungar, alla furstar, alla presidenter i 
världen är som dessa mina korgossar.” {22} [Kursivering tillagd] 

Vår välvillige ”fader” Phelans yttrande är i fullständig överensstämmelse med de 
läror som fastställts av Rom och som stöds av dess ”änglalike doktor,” Thomas av Aquino: 

”Påven, av Guds nåde, har andlig och världslig makt, som världens suveräne 
kung . . .” {23} [för]” . . . påven i Rom, som överhuvud för den påvliga regeringen, 
gör anspråk på absolut suveränitet och överhöghet över alla regeringar på 
jorden.” {24} [Kursivering tillagd] 
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Och i att underordna USA under Roms påvlige caesars världsliga makt, var 
jesuiterna fast beslutna att krossa protestantismen. Ex-prästen och en av våra hjältar, 
Jeremiah J. Crowley, citerar samme präst, David S. Phelan: 

”Protestantism – vi skulle rensa den och stycka den. Vi skulle spetsa den på en 
påle och hänga upp den som kött åt kråkorna. Vi skulle riva upp den med 
kniptång och hetta upp den med smält bly, och sänka den i hundra famnar av 
helvetets eld.” {25} [Kursivering tillagd] 

När Jeremiah Crowley var präst 1902 frågade han kardinal Martinelli vad han skulle göra 
med protestanterna, om katolikerna i detta land uppgick till omkring sjuttio miljoner och om 
protestanterna uppgick till omkring tio miljoner? Han svarade: 

”Herregud, jag skulle krossa dem!” {26} [Kursivering tillagd] 

Roms inställning till ”kättare” har aldrig förändrats på samma sätt som jesuiterna, från deras 
tridentinska möte till deras Andra vatikankoncilium aldrig har förändrats! Faktum är att det 
stora romerska stridsropet är ”Semper eadem!” – Alltid densamma! Det är skälet till att den 
store protestantiske predikanten Isaac Lansing 1890 förkunnade: 

”Jag tvekar inte att säga att, i all uppriktighet och på goda grunder, varje romersk-
katolik som bekänner denna trohet mot påvedömet, bör berövas rösträtt i USA, och 
förbjudas rätten att, som medborgare, såväl inneha ett ämbete som att rösta.” {27} 

Sedan de hade fördubblat den katolska befolkningen i det amerikanska riket 1881 till 
1910, sedan de hade satt in den italienska maffian i våra större städer för att kontrollera den 
katolska befolkningen och den organiserade brottsligheten, och sedan de hade grundat 
columbusriddarna för att genomföra ”jesuitisk politik,” hade nu Jesu sällskap, med kontroll 
över påven och hans hierarki, underordnat den amerikanska kongressens civila makt 
under den påvliga makten – den svarte påvens hemliga vilja. Vi läser 1894: 

”  Jesuiter i Washington  

Papalismen i Washington är av den jesuitiska typen. Jesuitiska kollgier, jesuitiska 
klubbar, jesuitiska kyrkor, jesuiter i framträdande roller i de lagstiftande, dömande 
och verkställande organen, med jesuitiska principer och metoder som sticker fram 
överallt! Det är mer än troligt att det inte finns någon annan huvudstad i världen med 
så många jesuiter. Och ändå rör det sig inte om hundratals för orden är inte stor i 
världen. De europeiska huvudstäderna tolererar dem inte. Den tyska förbundsdagen 
har nyss sagt att jesuiterna måste hålla sig borta. Vår egen regering ger dem ett bud 
på att strypa vårt nationella liv och störta våra surt förvärvade och folkliga 
institutioner . . . För flera år sedan när en viktig  
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lagstiftning togs upp i representanthuset, som hade tagits upp på landsorten och 
allmänt godkänts, under det att pressen inom alla områden och även den religiösa 
pressen (utom de romersk-katolska tidningarna) upprätthöll den, och som i 
kongressen hade stöd av medlemmar ur alla partier mötte den i omröstningen, 
plötsligt och oväntat, det mest katastrofala nederlag. ’Hur skall detta förklaras?’ 
frågade en ledamot. Hans vän svarade ’Jag skall visa dig’ och tog sin vän vid armen i 
det han ledde honom på en rundtur i lobbyrummen i huset, och pekade ut nio 
jesuitpräster. Kommer detta tillstånd att bestå på obestämd tid, och till stort förfång 
för landet, och den nationella lagstiftningens oberoende?” {28} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, på samma sätt som jesuiterna med kontroll över Nazityskland låg 
bakom den lagstiftning som krävde vapenregistrering 1935, så är även deras agenter i 
Washington upptagna av att försöka krossa den andra ändringen 2007. Senator Edward 
”Ted” Kennedy, en riddare av Columbus under fjärde gradens ed och en förvaltare av 
ordens Boston College i Massachusetts, är en av deras viktigaste verktyg.) 

Redan 1912 skriver Jeremiah Crowley: 

”Jag vet och hävdar utan rädsla för framgångsrika motsägelser att det 
vatikanska systemet – den romersk-katolska hierarkin – har fått grepp om vår 
regerings samtliga departement, från presidenten till departementssekreteraren, 
inlusive lagstiftning, rättsväsende och verkställande departement, både federala 
och statliga – och de tillmötesgående politikerna, katolska och icke-katolska, i 
synnerhet de senare bär skulden för allt.” {29} [Kursivering tillagd] 

På Crowleys tid  kontrollerade jesuiterna presidenterna Theodore Roosevelt (1901-
1909), William Howard Taft (1909-1913) och Woodrow Wilson (1913-1921). Och med 
kontroll över presidentskapet, kunde orden styra Högsta domstolen som presidenten har rätt 
att utnämna ledamöterna. Högsta domstolen med sin nya, onda ”federala 
jurisdiktionsfråga” kunde sedan efter överklagande upphäva eller vidmakthålla de femtio 
delstaternas Högsta domstolars beslut samt de tio federala distriktsdomstolarnas beslut. 
Domstolens många revolutionära, anti-konstitutionella beslut skulle fattas i enlighet med 
Roms planer för fjortonde ändringens Amerika som inkluderade förnekandet av att 
konstitutionstilläggen var immuniteter och privilegier enligt fjortonde ändringens 
medborgarskap;  godkännandet av ersättningen av den engelska gemensamma 
rättspraxisen med romerskt civilrättsligt förfarande i både statliga och federala domstolar; 
avskaffandet av segregation; krosssandet av det offentliga skolsystemet genom påtvingad 
integration av vita och svarta medan bibelläsning och bön avskaffades; förbjudandet av 
dödsstraff; legaliseringen av abort och upphävandet av en eventuell lagstiftning riktad mot 
jesuiterna – bara för att nämna några! Om denna kontroll av presidentskapet, senaten och 
Högsta domstolen, skriver Crowley: 
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”I händelse av ett negativt beslut i de lägre domstolarna, genom påverkan av Rom, 
bör fallet överklagas, och skall vid behov föras vidare till Högsta domstolen i USA, i 
vilken överdomare White, en jesuitisk romersk-katolik, presiderar gynnad av 
[frimureriske] president Taft [en Scull and Bones-medlem sedan 1878].” {30} 

[Kursivering tillagd] 

Dessutom, var det uppenbart för alla att landets mest inflytelserike frimurare, 
president William Taft, var intim vän med hierarkin i Amerika och sände sin personlige 
medhjälpare major Archibald Butt – som, tack vare jesuiterna, gick under på Titanic som 
gjorts av undermåligt stål – för att överlägga med påven i Rom. Taft var också hjärtevän till 
federale general Shermans son, jesuiten Thomas Sherman. Dessutom, omvände ”fader” 
Bernard Vaughan, en engelsk jesuit och främste rådgivare åt kung George V, Englands 
Rasputin, Tafts syster till papalismen. 

Och det var president Theodore ”Rex” Roosevelt, med sin ”malteserkorsstuga” i 
Badlands i North Dakota, som brännmärkte amerikanska protestanter som ”trångsynta 
personer” om de oroade sig över Roms växande makt i Washington. Bunden till påvens 
amerikanska magnater inom finans och industri, inklusive rederipamp William R. Grace 
(vars sonson, riddare av Malta J. Peter Grace, d.y., skulle fungera som kardinal Spellmans 
viktigaste agent i 1963 års mord på president Kennedy) och J. P. Morgan, började han 
också den fortsatta centraliseringen av makten i presidentskapet. En av hans handlingar var 
inrättandet av Utredningsbyrån:
 

”Från den tidpunkt då Theodore Roosevelt tillträdde presidentskapet, hade 
amerikanska presidenter under nittonhundratalet börjat ställa exempellösa krav på att 
centralisera makten i presidentkansliet. Som en del av denna nya federalism, hade 
president Roosevelts justitieminister, Charles Bonaparte, genom exekutiv order 
skapat Utredningsbyrån 1908 som en heltidsarbetande undersökningsavdelning av 
Justitiedepartementet [Amerikas inkvisitionsdomstol].” {31} [Kursivering tillagd] 

Och av vilken orden och i vilket syfte kontrolleras de lagstiftande, verkställande och 
dömande organen av den federala regeringen? Crowley berättar: 

”Roms jesuitiska sändebud, agenter och missionärer finns överallt. De har inget 
samvete, utom påvens föreskrift. De får anta vilken klädsel de vill; för att bättre 
dölja sig, alla yrken i kyrkan eller staten; de finns i de högsta och lägsta stånden, och 
har gjort sig kända för att uppträda som aktiva och hängivna medlemmar i icke-
katolska samfund och kyrkor – där de ibland innehar framträdande protestantiska 
prästämbeten . . . Deras syfte är att ge upphov till stridigheter, för att påverka 
partiandan [hatad av George Washington], att skapa splittring, att förorda 
uppror, att smida ränker och planera mord.” {32} [Kursivering tillagd] 
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Att förstå både jesuitordens kontroll och planer i Washington är absolut nödvändigt 
om vi ska kunna förstå Kennedymordet. För jesuiterna skapade sin överdomare Earl 
Warren för att mörklägga mordet med sin Warrenkommission samt försvara riddare av 
Malta, Clay L. Shaw under hans rättegång i New Orleans, som initierades av Jim 
Garrison. Jesuiterna använde president Lyndon B. Johnson för att utse 
Warrenkommissionen och använde, med Justitiedepartementet, J. Edgar Hoover och hans 
FBI för att hemlighålla bevis på en konspiration. Jesuiterna, med sina irländska katolska 
agenter i kongressen, som de framlidna Thomas ”Tip” O’Neill och Daniel Patrick 
Moynihan, gjorde allt de kunde för att motarbeta arbetet i mordutredningen 1976, där man 
drog slutsatsen att det var en konspiration för att mörda president Kennedy tack vare Robert 
Groden, författare till High Treason. 
 

Orden från vår hjälte, Charles Chiniquy, var nu uppfyllda. Jeremiah Crowley, 
Amerikas nittonhundratalets Martin Luther, bevisade, utan vederläggning, Roms kontroll 
över både federala och delstatliga regeringar. Men varningarna gick spårlöst förbi. 
Protestanterna, med sitt jesuitsmittade federala kyrkoråd, gjorde ingenting. 
Frihetsälskande amerikaner – protestanter, baptister, judar och ”liberala” katoliker – hade 
för det mesta glömt att de verkligen befann sig i ett heligt krig som inletts av de ständigt 
närvarande krigsherrarna, Loyolas söner. Prästen Isaac Hecker hade rätt. Rom, som 
kontrolleras av jesuiterna, tog den amerikanska regeringen från det amerikanska folket i 
början av 1900-talet, och har behållit den! Sedan dess har jesuiterna använt den militära och 
finansiella makten i deras ”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk 
nation som ”kyrkans svärd,” för att underordna världens nationer den kannibalistiske, 
förvandlande påvlige caesarens världsliga makt. Må Gud hjälpa oss att ångra oss så att han 
må förlåta oss! 

Om året 1913 frågar vi så här i efterhand, ”Vad skulle jesuiterna göra nu när de hade 
fått kontroll över varje president från Theodore Roosevelt till Woodrow Wilson?” De 
skulle vidareutveckla sitt amerikanska rike format efter deras reduktioner i Paraguay. I 
förberedelserna för det andra trettioåriga kriget (1914-1945) skulle de skapa en nationell, 
inkvisitorisk polis och genomföra två av pelarna i Det kommunistiska manifestet. 1908, just 
det år Rom förklarade att det amerikanska riket inte längre var ett missionärsland (det var nu 
erövrat), grundade de Utredningsbyrån, senare omdöpt till FBI. 1913 skapade de sin 
privatägda nationella bank, kallad ”det federala riksbankssystemet,” etablerade en ”tung 
progressiv inkomstskatt” med den sextonde ändringen och skapade påvens 
Skattemyndighet för att samla in den. Rom skulle nu ha en polisstat med korporativa 
monopol samtidigt som de krossade den vita protestantiska medelklassen. Roms frön till 
fullständig jesuitisk korporativ fascism hade framgångsrikt planterats och skulle komma i 
full blom under den svarte påvens 2000-talets, engelsk-amerikansk-ledda korståg mot 
islam. Allt vi amerikanerna nu behöver är ytterligare en av ordens terroristhändelser, 
upphävandet av konstitutionen och därmed undantagstillstånd. Då kommer vi äntligen att ha 
våra amerikanske Josef Stalin! 
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1917 tog jesuiterna, i motsats till Washingtons avskedstal, fjortonde ändringens 
Amerika ur dess isolering – för att användas som nationerna i Heliga alliansen – för att 
ingripa i främmande länders frågor via militär invasion för att återställa och upprätthålla 
påvens världsliga makt. Detta skulle bli det verkliga syftet med det amerikanska riket i  
första världskriget. Presidenten Woodrow Wilson, den avfällige presbyterianske 
protestanten och enligt utsago en förrädare, skulle användas för att straffa det protestantiska 
tyska riket och därefter kraftigt begränsa judisk invandring som förberedelse för ordens 
eurasiska judiska förintelse. För kejsar Vilhelm I och furst Otto von Bismarcks regering 
under det protestantiska andra riket hade förvisat jesuiterna 1872 och 1907, hotat att 
omedelbart utvisa varje katolsk präst från riket i vedergällning för påve Pius X:s ”ofelbara” 
dekret, ”Ne temere.” (Detta dekret förklarade, helt enkelt, att alla katoliker som inte gifts av 
en romersk-katolsk präst levde i äktenskapsbrott och deras barn var oäkta. Förnedrad, 
ändrade påven dekretet till att inte gälla för Tyskland!) 

President Wilson skulle också bli verktyget som inledde Roms hämnd på ortodoxa 
Ryssland. Genom att understödja den bolsjevikiska revolutionen, skulle han användas för att 
bestraffa Rysslands romanovska dynasti och ortodoxa kyrka. Jesuiternas nya ryska rike, 
kallat ”Sovjetunionen” skulle expandera i hög grad under ordens storinkvisitor – Josef 
Stalin. För 1866 avskaffade tsar Alexander II, som upprätthållit religiös tolerans för alla i  
sina styren omfattade trosbekännelser, Rysslands 1847 års konkordat med Roms 
överstepräst och kung, den påvlige caesaren (som praktiserar kannibalism genom den 
bibelförkastande, Baal-dyrkande läran om ”förvandling,” att dricka blodet och äta köttet av 
sin falske, döde och obibliske ”Kristus” som fortfarande hänger på korset på hans ockulta 
krucifix), och ledarna för den ortodoxa kyrkan hade vägrat att delta i vatikankonciliet av 
1870. 1880 varnade Dostojevskijs profetiska ord för jesuiternas makt i Ryssland. Återigen, 
upprepar vi hans stridsrop: 

”. . . dessa är de värsta av katolikerna, inkvisitorerna, jesuiterna! . . . De är helt 
enkelt den papistiska armén för den jordiska suveräniteten i världen i framtiden, med 
påven i Rom som kejsare . . . det är deras ideal, men det finns ingen mystik eller 
upphöjd melankoli över  det . . . dess simpla önskan om makt, om snöd jordisk 
vinning, om dominans – något som en universell livegenskap med dem som herrar  – 
det är allt de står för. De tror kanske inte ens på Gud.” {33} [Kursivering tillagd] 

”Jesuiterna ber om de storas och mäktigas gillande. För att få det, rackar de ned 
på tron på Gud, gå med i angreppen på Rom, spelar ateister eller otrogna [som 
de skulle göra i bolsjevikiska revolutionen].” {34} [Kursivering tillagd] 

Jesuiterna blev ännu mer rasande av svaret från tsar Nikolaus II (som hade 
påverkats av patriarken i den ortodoxa kyrkan) på påvens dekret, ”Ne temere,” för 1907. 
Som Tyskland, fördömde Ryssland det totalt. Crowley skriver: 
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”Varför går inte de styrande och regeringarna i alla icke-katolska länder in för att 
skydda folkets rättigheter från en sådan farlig och skamlig invasion av påven i Rom, 
liksom den ryska regeringen som nyligen åtalade biskop Casimir Ruszkiewiez, 
biträdande biskop till ärkebiskopen av Warszawa [notera att SS-general Heinrich 
Himmlers guide, som var fadder  till riksführern, också var ärkebiskop av Bamberg], 
och fader Cisplinski anklagade för att ogiltigförklara lagliga äktenskap, och därmed 
göra intrång på den civila myndigheten? Resultatet blev en sexton månaders 
fängelsedom för både präst och biskop. Domen skall avtjänas på fästning och 
biskopen ska avsättas från sitt stift. Ryssland känner till Rom och kväver henne 
därför i sin linda för att förhindra henne från att få överhöghet över den civila 
myndigheten.” {35} [Kursivering tillagd] 

Jeremiah J. Crowley ställde sedan denna mycket inträngande fråga: 

”Varför åtalar och bestraffar inte regeringarna i det brittiska riket och USA enligt 
lag de präster och prelater som är skyldiga till liknande, och mycket värre, brott?” {36} 

Svaret, broder Crowley, är att 1912, som i dag under 2007, kontrollerade jesuiterna 
båda protestantiska riken, fjortonde ändringens Amerika och Förenade konungariket 
Storbritannien. Jesuiterna, i sin tur använde dessa två protestantiska riken för att straffa 
Roms två största fiender, det protestantiska tyska riket och det ortodoxa ryska riket med 
början med ”det stora kriget” – första världskriget – som skulle börja ordens 1900-talets 
folkmord på de eurasiska vita raserna! 

Det stora kriget, som inleddes 1914, skulle påbörja straffet för både Tyskland och 
Ryssland i trettio år. Befolkningarna i de båda länderna, särskilt protestantiska östra 
Tyskland, skulle lida fruktansvärt under den ryska kommunismens jesuitiska inkvisition 
under ”det kalla kriget,” kraftigt främjat av CIA:s malteserriddare Henry R. Luce från Time 
Magazine och William F. Buckley, d.y. från National Review. Det kalla kriget, som 
egentligen skall förstås som Roms gamla ”inkvisition” som dödade ”kättare, liberaler och 
otrogna” på båda sidor, under ledning av jesuitgeneralens internationella 
underrättelsesamfund, slutade skenbart 1989 med Berlinmurens fall, Tysklands 
återförening och ”Sovjetunionens fall.” Tiden får utsäga om kompaniets kalla krig 
verkligen slutade eller om Ryssland fortfarande är vår oförgängliga fiende trots illusionen 
om att president George W. Bush och president Vladimir Putin är tillfälliga allierade (som 
Stalin och Hitler var) i utkämpandet av den svarte påvens ”krig mot terrorism!” Under 
tiden, skulle de skott som small i Sarajevo den 28 juni 1914, fyra dagar efter det att påve 
Pius X hade ingått ett konkordat med Serbien till det ortodoxa serbiska folkets förvåning, 
börja jesuiternas andra trettioåriga krig. Och en lurad amerikansk och brittisk befolkning, 
protestantisk såväl som katolsk, skulle gå samman för att utkämpa ” . . . kriget som skulle 
avsluta alla krig . . . mot [den lutherske] hunnen . . . och göra världen säker för [den påvliga 
socialist-kommunistiska] demokratin . . . ”där borta.” ”
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Frimurare José S. Rizal, 1861-1896 # 288 
Med ordens utvisning från Spanien 1868, började den svarte påven få i gång en 
uppdelning av det spanska riket via sitt ”osynliga rike” av internationellt frimureri. 
Vid ungefär denna tidpunkt började Rizal, ”Filippinernas George Washington,” sin 
utbildning i händerna på jesuiterna och senare dominikanerna. 1882 avreste han till 
Europa där han fortsatte sina medicinska studier för att slutligen bli flytande i tio 
språk och skriva latin, hebreiska och grekiska. Medan han befann sig i jesuitstyrda 
Madrid, blev han frimurare och insöp Voltaires doktriner (ordens jesuitutbildade, 
frimureriske, franske samhällsomstörtare), sedan Rizal av kompaniet fast beslutsamt 
avsetts att vara dess verktyg för att bryta hans nation ur det spanska styret, endast för 
att den skulle förrådas vid fredskonferensen, förnekas sin självständighet och bifogas 
som ett ”territorium” till ordens 14:e ändringens amerikanska rike. Men Rizal, som 
nu blivit en bibeltroende protestant, hade attackerat papalismen som en sann 
nationalist. Han uppdagade de franciskanska, augustinska och dominikanska 
prästerna, tillkännagav att det var Rom som höll hans nation i andlig träldom samt 
politisk och ekonomisk förlamning. Två allvarliga fel föranledde ordens hemliga vrede 
över ”den förnämste filippinen:” Rizal krävde att spanska präster ersattes med 
inhemska filippinska präster och han krävde de protestantiska rättigheterna till 
yttrandefrihet, tryck- och samvetesfrihet för sitt folk. Mot sina högutbildade 
föräldrars inrådan, återvände Rizal till Filippinerna 1892. Men vår tappre patriot var 
en dömd man! Arresterad och utvisad, tillbringade han fyra år med forskning, 
samtidigt som grundade en skola och ett sjukhus. Efter att Rizal hade deporterats till 
Spanien 1896, antände orden en revolution med hjälp av sin Katipunan (med 
tillnamnet ”KKK”), ett frimureriskt hemligt sällskap. Rizal återfördes till Manila och 
gavs skulden för att ha inlett revolutionen – en fysisk omöjlighet! Dömd att bli skjuten, 
vaktades han av jesuitprästerna Pastalls och Balaguer som sökte en avsvärjelse av 
hans ”kätterska” tro och ”liberala” åsikter. Som han nekade, fördes den lugne José 
Rizal inför en arkebuseringspatrull i åsynen av påve Leo XIII:s närvarande jesuiter – 
vår hjältes vatikanska mördare! 
http://rizalslifewritings.tripod.com/Biography/man_and_martyr/chapter16.htm
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Jesuitpräst Thomas Ewing Sherman, 1856-1933 # 289 
General Shermans son 

Jesuit Thomas Sherman var son till denne skamfläck för den militära vapenkonsten, 
federale general William Tecumseh Sherman, som under inrådan av jesuit Pierre de 
Smet och med välsignelse av Thaddeus Stevens, påbörjade sitt mordiska korståg 
genom den amerikanska södern för att krossa de vita protestantiska civilisationerna 
Georgia, South Carolina, North Carolina och Virginia i enlighet med det onda 
tridentinska mötet. Jesuit Sherman var en nära personlig vän till ordens frimureriske 
amerikanske president Theodore ”Rex” Roosevelt, som tjänade som kaplan i det av 
frimureriske J. P. Morgan antända spansk-amerikanska kriget (1898) och, som på en 
middag för att hedra Shermans (1906), blev inbjuden av Roosevelt att följa med en 
enhet av USA:s kavalleri för att åter utspela general Shermans våldtagande och 
stjälande marsch mot havet. Ett upprört protestantiskt Georgia tvingade presidenten 
att dra tillbaka jesuit Shermans militära eskort, vilket satte stopp för hans närapå 
färdiga skamliga resa. Sherman blev en av ordens mest inflytelserika jesuiter i den 
svarte påvens ”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation, och 
hatade två av våra hjältar, Charles Chiniquy och Jeremiah Crowley, som vågade 
uppdaga den påvlige caesarens Jesu sällskaps avsikter mot vår älskade George 
Washingtons kalvinska republik. Sherman dog 1933 och begravdes på den gamla 
jesuitkyrkogården i St. Charles College i Grand Coteau, Louisiana, tillsammans med 
en annan jesuitbroder, John Salter (1877-1933). Och Salter var frimurare Alexander 
Stephens, den södra alliansens vicepresidents, brors sonson! Frimureriet leder till 
Rom! 
General Sherman’s Son: The Life of Thomas Ewing Sherman, S.J., Joseph T. Durkin, S.J., (New York: Farrar, Straus 
and Cudahy, 1959).

Jesuiterna – 1880-1915



Kapitel 33                                                                                                               849

Jesuitiske andlige coadjutor ”fader” Michael J. Mcgivney, 1852-1890 # 290 
Grundare av den amerikanska hierarkiska högerinriktade och ”amerikanistiska” 

Columbusriddarnas orden som organiserade utländska romersk-katolska invandrare; 
Undersåte åt den förste ”amerikanske påven,” James kardinal Gibbons 

Columbusriddarnas ordens sigill # 291 
Innebörden av de av orden använda symbolerna i sammanställandet av dess sigill är 
slående och är följande (V-H): Först är det allmänna sigillet för orden som använder 
en romersk ”fasces” som mittpunkt: jesuiternas prioriterade regeringsform är fascism. 
Nästa, sigillet för fjärde graden: dess ed är både jesuitisk och frimurerisk. Slutligen, 
sigillet för rådets tredje rankade officer känd som ”kansler.” Hans emblem är 
Isabellakorset (som den fjärde graden), samma Isabella som, 1492, inte bara 
bemyndigade Columbus, utan också utvisade judarna från Spanien . ”Kraniet och 
knotorna” är en frimurerisk symbol för döden som användes av den nazistiska SS, 
kanslerns dräkt är svart, med delar av vitt, försedda med silverkanter – i likhet med 
de germanska tyska riddarnas och Himmlers jesuitformgivna SS’ kläder! 
www.fathermcgivney.org/mcg/life/index.cfm
http://users.erols.com/kc2169/jewels.htm
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Jesuit med pistol som sköt ärkehertig Franz Ferdinand, 2004 # 292 
För att ha stoppat den svarte påvens pan-germanska rörelse, gjordes Franz Ferdinand 
”slut på” och gavs sista smörjelsen av jesuit Anton Puntigam som i sin tur fick vapnet 

av en vän till ärkehertigen. Orden hade börjat sin första världskrig. 

Greve Leopold von Berchtold, 1914 # 293 
Jesuitisk världslig coadjutor Österrikes utrikesminister 

Efter det framgångsrika mordet på ärkehertigen, använde kompaniet sedan sin 
österrikiske utrikesminister för att antända krisen i första världskriget – hämnden för 
dess nederlag i det fransk-preussiska kriget (1870-71)! Berchtold, inte kejsar Vilhelm 
II, är skurken när det gällde att orsaka det stora kriget, tillsammans med ”Europas 
farbror,” kung Edvard VII och hans deltagande i 1892 års ryska kejserliga 
konspiration. 
Company: The World of Jesuits and Their Friends, “Austrian Jesuits and World War I Artifact,” Martin McHugh, 
Editor, (Chicago: Daniel L. Flaherty, SJ, Fall 2004) s. 5.
World War I, S. L. A. Marshall, (New York: American Heritage Press, 1971) s. 27.
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Katolsk och judisk invandring, Ellis Island, New York, 1900 # 294 
Kompaniet, med kontroll över USA:s invandringspolitik, ångbåtslinjerna och 
hamnarna, romaniserade våra nordliga städer vilket krossade New Englands 
protestantism. New York City skulle tjäna som Roms politiska och ekonomiska 
maktbas över riket, som ärkebiskopen också styr maffian och judarna i B’nai B’rith. 
A Nation of Immigrants: John F. Kennedy, (New York: Harper & Row, Pubs., 1964). 
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Bostadsslum, Lower East Side, New York, 1900 # 295 
Utan att bry sig om utfattiga katolska invandrare, använde orden dem för att 
kontrollera valen i nordstaternas städer och för att rättfärdiga genomförandet av 
socialistisk politik som frimureriske FDR:s Nya giv. Samtidigt betalade kompaniets 
frimureriska kartell-kapitalister dessa människor svältlöner för deras arbete på 
platser i dålig miljö. Men evangeliet om Kristus nådde hans utvalda bland dessa 
fördrivna folk och raser. 
A Nation of Immigrants: John F. Kennedy, (New York: Harper & Row, Pubs., 1964). 
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Frimureriskt sydstatligt vitt Ku Klux Klan-möte, 1920-talet # 296 
Förrådda och besegrade under ordens ”inbördeskrig” och nu hotade av massiv 
romersk-katolsk invandring, skapade frimureriska vita sydstatsbor nya KKK på Stone 
Mountain, Georgia, som enade färgade protestanter och baptister mot ”katoliker, 
niggrer och judar,” ovetande om att de införde fascism i Amerika. 
A Nation of Immigrants: John F. Kennedy, (New York: Harper & Row, Pubs., 1964).
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Mafioso och italiensk romersk-katolik, Charles ”Lucky” Luciano, 1936 # 297 
Detta fräcka odjur till ond människa fälldes för tvångsprostitution och dömdes till från 
30 till 50 år i New Yorks Clinton State Prison, ”alla amerikanska straffanstalters 
Sibirien.” Från Great Meadow-fängelset blev han benådad och deporterad 1946 
genom ärkebiskop Francis kardinal Spellmans makt. 

Charles ”Lucky” Lucianos begravning, 1962 # 298 
Lucianos i detalj utarbetade begravning i Neapel, Italien 1962, inklusive en likvagn, 
utskuren i silver och svart (SS’ färger), och dragen av åtta svarta hästar. Med stöd av 
sin ekonomiske ”judepojke” och trofaste underordnade – Meyer Lansky, och i 
ledningen för Amerikas hamnområden via hamnarbetarförbundet, instrumenterade 
denne italienske utlänning sin maffia med FDR:s Marina underrättelsetjänst för att 
säkra en ”trygg landning” under de allierades invasion av Sicilien. Detta 
”partnerskap” drog i sanning in miljarder åt Vatikanen genom påvens upprörande 
svarta marknad. Alliansen mellan maffian/ONI/CIA/FBI skulle senare komma att 
mörda president Kennedy på order av Francis kardinal Spellman, som i sin tur alltid 
haft den påvlige caesarens i Rom välsignelse. 
The Luciano Project, Rodney Campbell, (New York: McGraw-Hill Book Co., 1977).
Mafia, U.S.A., Nicholas Gage, (Chicago: Playboy Press, 1972).
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Marinkapten Roscoe C. Macfall, 1943 # 299 
Irländsk påvlig riddare MacFall, tredje marindistriktets underrättelseofficer, bar det 
övergripande ansvaret för Lucianoprojektet som döptes till ”Operation Underworld.” 

Great Meadow-fängelset, New York, 1940 # 300 
Flyttad från Clinton-fängelset till Great Meadow-fängelset 1942, arbetade FDR:s 
Marina underrättelsetjänst, liksom Arméns underrättelsetjänst och Strategiska 
underrättelsetjänsten, med Lucianos sicilianska internationella brottssyndikat under 
andra världskriget. Samma nätverk skulle fulländas under påvens kalla krig och 
därmed mörda JFK för att försöka bryta dess makt. Två i Kennedys mord delaktiga 
marinofficerer var konteramiral Edward C. Kenney, marinöverläkare, och 
konteramiral George G. Burkley, JFK:s läkare, som 1985 berättade för författare 
Henry Hurt att JFK:s död berodde på en konspiration! 
The Luciano Project, Rodney Campbell, (New York: McGraw-Hill Book Co., 1977).
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Kapitel 34 

Jesuiterna   – 1908-1934; 1963; 2001   

Historiskt sett underrättelseinsamlare 
Skapar Amerikas inkvisition; den  Federala utredningsbyrån 
Frimureriske FDR ger frimureriske Hoovers FBI absolut makt 
FBI-högförräderi: JFK-mord/mörkläggning; KGB/Mossad-samverkan 
Opus Deis FBI/MI5 Louis J. Freeh, direktör 
Opus Deis FBI/KGB Robert Philip Hanssen, ”kontraspionaget” 

”Borde vi inte dra slutsatsen att vi är kallade att åt Gud [påven], vinna inte bara 
en enda nation, ett enda land, utan alla nationer, alla riken i världen?” {1} 

[Kursivering tillagd] 

Ignatius Loyola, 1540 
Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556 

”Se, min herre, från det här rummet – från det här rummet styr jag inte bara 
Paris, utan Kina: inte bara Kina, utan hela världen, utan att någon vet hur det 
går till.’ ” {2} [Kursivering tillagd] 

Michaelangelo Tamburini, 1720 
14:e jesuitgeneralen, 1706-1730 
Talar med hertigen av Brancas 

”Med avseende på infiltration av Vatikanen genom frimurarna, till exempel, har 
Vatikanen, genom den nuvarande påven [Johannes Paulus II], inte bara tagit 
ombord olika murare från olika loger, utan den har också förvärvat sina egen version. 
Dess namn är   Opus De  i (Guds arbete)  . . . . Mot bakgrund av det faktum att denna 
katolska sekt delar många åsikter och värderingar med den korrupta P2 och att 
[jesuitstyrda] Opus Dei är en kraft att räkna med i Vatikanstaten är en del 
grundläggande information i sin ordning. 

Opus Dei är en romersk-katolsk organisation av internationell räckvidd. Även om 
dess faktiska medlemskap är relativt litet (uppskattningarna varierar mellan 
sextiotusen och åttiotusen), är dess inflytande stort. Det är ett hemligt sällskap, något 
som är strängt förbjudet av kyrkan. Opus Dei förnekar att det är en hemlig 
organisationen men vägrar att göra sin medlemslista tillgänglig. Den grundades av en 
spansk präst, monsignore Josemaría Escrivá de Balaguer de Balaguer [en 
”monsignore” har omedelbar tillgång till påven inklusive påvens jesuitiske 
rådgivare], 1928. Den är en del av den extrema högern i 

Jesuiterna – 1908-1934; 1963; 2001



Kapitel 34                                                                                                               857 

den katolska kyrkan [kontrollerad av ”traditionalisiska” jesuiter, fascismens 
förkämpar], ett politiskt faktum som har sett till att organisationen har lockat till sig 
fiender såväl som medlemmar. Cirka 5 procent av medlemmarna är präster 
[jesuitiska andliga coadjutorer], medan resten är lekpersoner av båda könen 
[omedvetna jesuitiska världsliga coadjutorer]. Även om Opus Dei har medlemmar 
från många samhällssektorer, är dess syfte framför allt att locka dem som kommer 
från de övre klasserna [precis som jesuiterna], inklusive unga yrkesverksamma med 
potentialen att avancera till maktpositioner. Doktor John Roche, en föreläsare vid 
Oxford University och tidigare medlem av Opus Dei, beskriver den som ’dyster, 
hemlighetsfull, och Orwellsk.’ Det kan vara så att medlemmarnas engagemang i 
självförödmjukelse [liksom jesuiterna via Ignatius Loyolas Andliga övningar] är 
orsaken till mycket av den fientlighet som media [kontrollerat av ordens 
Utrikespolitiska råd] har riktat mot sekten. Säkert kan idealet att aga sig själv på sin 
bara rygg och bära band av metall med inåtpekande uddar runt låret till Guds större 
ära [den ökända jesuitiska maximen ”ad majorem Dei gloriam”] visa sig vara svårt 
för de flesta människor i den senare delen av nittonhundratalet. Ingen bör dock tvivla 
på den totala uppriktigheten hos Opus Deis medlemskap [inklusive Opus Dei-
medlem och Hollywoodskådespelare Mel Gibson som nu skapar judefientligt raseri  
över hela riket]. De är lika hängivna åt kyrkan. Det borde vara en anledning till den 
största oro inte bara för romersk-katoliker utan även för alla andra. Under påve 
Johannes Paulus II, har Opus Dei frodats. Om den nuvarande påven inte är medlem 
i Opus Dei, är han för sina anhängare allt de kan önska sig av en påve. En av hans 
första åtgärder efter att han valts var att gå till   Opus Deis   grundares grav och be  . 
Sedan beviljade han sekten status som en personal prelatur, ett viktigt steg på resan 
till [Chicagos] kardinal Codys land, där man blir ansvarig endast inför Rom [den av 
jesuiterna styrda hierarkin] och Gud [den vite påven under ledning av den svarte 
påven]. 

Den här organisationen har, enligt dess egna påståenden, medlemmar som arbetar på 
över sexhundra tidningar, tidskrifter och vetenskapliga publikationer spridda runt om 
i världen. Den har medlemmar i över femtio radio- och TV-stationer [inklusive den 
amerikanska Fox News Network]. På 1960-talet fanns tre av dess medlemmar i den 
spanske diktatorn Francisco Francos [beskyddaren av kroatiske massmördaren Ante 
Pavelić, vilket alltså förbinder Opus Dei med jesuitledda kroatiska Ustašhi] kabinett, 
där de bidrog till att skapa Spaniens ’ekonomiska mirakel.’ Chefen för den enorma 
Rumasa-koncernen i Spanien, Jose Mateos, är medlem i Opus Dei; han är också för 
närvarande på flykt [gripen i Västtyskland, 1984] efter information om det nätverk av 
korruption han byggt, ett nätverk inte helt olikt [Roberto] Calvis. 
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Opus Dei   är väldigt rika  . Jose Mateos ensam har samlat in miljoner till 
organisationen. En stor del av pengarna från Mateos kom från illegala 
affärsuppgörelser Calvi gjorde i både Spanien och Argentina. P2  -kassör och   Opus   
Dei  -kassör  : kan detta vara vad kyrkan menar när de säger att Herrens vägar är 
outrundliga [Opus Dei är kopplat till Vatikanens bankskandal, som de tog emot 
tiotals miljoner från Roberto Calvi (tillsammans med andra jesuitkontrollerade 
betrodda tredje parter såsom Italiens kristdemokrater (d.v.s. romersk-katolska 
socialister), Vatikanens bank (IOR), frimureriska P2, högerinriktade neo-nazistiska 
juntor i Sydamerika {3}, inklusive Bolivias ex-nazistiske, Gestapo/SD-inkvisitor, Klaus 
Barbie {4}, och ja, frimureriska judiska arbetarsionistisk-ledda Israel {5}]?” {6} 

[Kursivering tillagd] 

David A. Yallop, 1984 
Amerikansk romersk-katolsk historiker 
In God’s Name: An Investigation into 
   the Murder of Pope John Paul I

”Den som Opus Dei kända vatikanska prelaturen är en djupt hängiven katolsk sekt 
som har varit föremål för nyliga kontroverser på grund av rapporter om hjärntvätt, 
tvång, och en farlig företeelse som kallas ”kroppslig förödmjukelse.” Opus Dei har 
just avslutat bygget av ett nationellt huvudkontor för 47 miljoner dollar på 243 
Lexington Avenue i New York City.” {7} 

Dan Brown, 2003 
Engelsk romersk-katolsk författare 
The Da Vinci Code

Innan vi börjar att upptäcka hur den svarte påvens milis konverterade det 
illuminatstyrda, frimurarledda ”heliga romerska,” fjortonde ändringens, socialist-
kommunistiska, korporativ-fascistiska amerikanska riket till en polisstat med 
frimureriske J. Edgar Hoovers FBI måste vi först bli påminda om dess förflutna 
kommersiella makt med dess förmåga att samla in information om praktiskt taget vem som 
helst. Vi läser ur arbetet av en stor engelsk protestant, William Howitt, som publicerades 
1833: 

”De slog sig på handel, och spreds över hela världen, utan några yttre kännetecken 
utom handelsmannens, men upprätthöll ändå en hemlig korrespondens med varandra, 
och med sin general, och sände information och rikedom från jordens alla hörn . . . 
De hade uppenbarligen utformat den djärva planen att förvärva den andliga 
och politiska överhögheten i världen . . . Låt oss föreställa oss tjugotusen handlare, 
spridda över världen, från Japan till Brasilien, från Godahoppsudden i norr, som alla 
korresponderar med varandra, alla blint lyder under en individ, och som arbetar åt 
honom ensam . . .” {8} [Kursivering tillagd] 
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Här bedrev alltså Jesu sällskaps internationella orden världsomspännande handel 
samtidigt som den samlade in underrättelser i varje hamn. All information blev sedan 
skickad till generalen i Rom där stora arkiv upprätthölls över allt och alla. Eugene Sue, den 
världsberömde författaren till Den vandrande juden, berättar 1844 om den svarte påvens 
internationella underrättelsesamfunds barndom i jämförelse med det monster det skulle 
bli under det blodiga nittonhundratalet. För att citera Letters on the Clergy skriven av Libri, 
medlem av den franska akademin, läser vi i fetstil om denne subtile orms högst vidriga 
beskrivning: 

”De viktigaste kollegierna skriftväxlar med det i Paris, de står också i direkt 
förbindelse med generalen, som är bosatt i Rom. Skriftväxlingen mellan 
jesuiterna, så aktiv, varierande, och organiserad på ett så underbart sätt, har till 
syfte att förse cheferna med all information de kan behöva. Varje dag, får 
generalen en mängd rapporter, som tjänar till att kontrollera varandra. I det 
centrala kollegiet i Rom finns omfattande register, vari namnen står inskrivna 
på alla jesuiterna, på deras anhängare, och på alla betydande personer, vare sig 
vänner eller fiender, som de har något samband med. I dessa register 
rapporteras, utan förändring, hat eller passion, de fakta som berör var och ens 
liv. Det är den mest gigantiska biografiska samling som någonsin har grundats. 
En kvinnas svagheter, en statsmans hemliga fel, blir upptecknade i den här 
boken med samma kalla opartiskhet. Utarbetade för att vara användbara, är 
dessa biografier nödvändigtvis exakta. När jesuiterna vill påverka en individ, 
behöver de bara vända sig till den här boken, så känner de genast till hans liv, 
hans personlighet, hans själsgåvor, hans fel, hans projekt, hans familj, hans 
vänner, hans heligaste band. Tänk, vilken handlingsförmåga detta enorma 
polisregister, som omfattar hela världen, måste ge ett sällskap! Dessa register är 
ingen bagatell; jag har fått mina uppgifter från en person som har sett den här 
samlingen, och som är mycket väl förtrogen med jesuiterna. Här, finns det alltså 
något att fundera över för alla de familjer, som fritt i sitt hus släpper in 
medlemmarna i en gemenskap som går så långt i sin biografiska forskning.” {9} 

[Kursivering tillagd]

(Käre sanningssökare, vi undrar hur många jesuiter som bemannar den svarte påvens 
Federala utredningsbyrå, hur många som arbetar för justitieministerns inkvisitoriska 
Justitiedepartement, och hur många som är verksamma i djupet av den Centrala 
underrättelsetjänstens invecklade apparatur, inklusive dess hemliga världsomspännande 
underjordiska anläggningar, och dess gigantiska partner som sysselsätter 25 000 människor, 
Nationella säkerhetstjänsten! Med det senaste skapandet av den Nationella 
underrättelsetjänsten, är dess förste direktör en Yale-akademiker och CFR-medlem, John 
Negroponte. Med översikt över femton underrättelsetjänster, är hans herre inte ”bones-
man” George W. Bush, utan Jesu sällskap!) 
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En artikel, nästan identisk med skildringen av Eugene Sue, dök upp i ”Harper’s  
Weekly” av den 21 maj 1870. Vi läser om den jesuitiska posteringen i Rom: 

”De operationer som utförs av detta mäktiga sällskap omfattar alla delar av världen, 
och bedrivs med hjälp av det mest invecklade maskineri människan någonsin hittat 
på. Sällskapet är indelat i fem klasser: 

1. Bekännande [fäder] medlemmar (professi) [präster som avlagt de tre eviga 
löftena och det eviga fjärde löftets dödliga jesuitiska extrema ed förvaltad av 
jesuitgeneralen själv] 
2. Andliga coadjutorer [präster som avlagt de eviga tre löftena] 
3. Lekmanna- [världsliga] coadjutorer [lekbröder som avlagt de tre eviga löftena] 
4. Godkända elever [juniorer och lärljungar som avlagt de tre eviga löftena] 
5. Noviser [under utbildning, som avslutas genom att avlägga de tre eviga löftena] 

Från sin bostad i Rom styr generalen sällskapets rörelser i alla delar av världen med 
hjälp av ett system där ’spioneriets’ konst fulländas. Varje månad eller varje kvartal 
får han rapporter från cheferna för alla underordnade enheter, och därefter vart tredje 
år kataloger över alla provinser, med detaljerade rapporter om varje medlems 
kapacitet och uppförande, vilka läggs fram för honom. Förutom detta, upprätthålls 
den mest aktiva korrespondens med alla delar av världen, för att förse sällskapets 
kontor med den information de behöver. I det centrala kollegiet i Rom finns 
omfattande register, vari namnen står inskrivna på alla jesuiterna, på deras anhängare, 
och på alla betydande personer, vare sig vänner eller fiender, som de har något 
samband med. I dessa register, säger man, redovisas utan förändring, utan hat, utan 
passion, de fakta som berör var och ens liv. Det är den mest gigantiska biografiska 
samling som någonsin har grundats. En kvinnas svagheter, en statsmans hemliga fel, 
blir upptecknade i den här boken med samma kalla opartiskhet. Utarbetade för att 
vara användbara, är dessa biografier nödvändigtvis exakta. När jesuiterna vill 
påverka en individ, behöver de bara vända sig till den här boken, så känner de genast 
till hans liv, hans personlighet, hans själsgåvor, hans fel, hans projekt, hans familj, 
hans vänner, hans heligaste band. Genom användningen av ett sådant maskineri 
har orden uppnått sin höga ställning och sitt omfattande inflytande.” {10} 

[Kursivering tillagd] 

Som vi kan se, hade jesuitorden i början av nittonhundratalet denna mäktiga 
allenarådande underrättelseverksamhet. Att veta allt om alla var en av dess främsta mål. Vi 
måste komma ihåg att jesuiterna hade kontroll över England senast 1800 under kung 
George III:s regeringstid. Under årens lopp, med hjälp av malteserriddarna och shriner 
frimureriet blev deras makt enorm 
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och de hade därför kontroll över den brittiska Säkerhetstjänsten. Vi måste också komma 
ihåg att jesuiterna hade kontroll över Vatikanen med dess hierarki eftersom deras 
återupprättande av påve Pius VII 1814. Det innebär att all korrespondens från varje präst, 
biskop, ärkebiskop och kardinal i hela världen var föremål för jesuitisk översyn. Även 
påvens biktfader var och är i dag en jesuit. Nino Lo Bello berättar: 

”Påvens biktfader, en ordinarie präst, måste vara en jesuit: han måste besöka 
Vatikanen en gång i veckan vid en bestämd tidpunkt, och han ensam kan frikänna 
påven från hans synder.” [Hur kan en ofrälst man begå dagliga syndiga handlingar 
och samtidigt vara ”ofelbar” när han talar ”auktoritärt” under ett kort  
tidsögonblick medan han förordnar den påvliga institutions jesuitskrivna doktriner?] 
{11} 

Men hur skulle jesuiterna utöka sina polisregister, förteckningar och index på 
individer, i USA? De skulle använda Bonapartes igen. För på samma sätt som frimurare 
Napoleon I var deras verktyg under napoleonkrigen, och hans nevö, Napoleon III var deras 
verktyg under både Krimkriget och det fransk-preussiska kriget, så skulle även Charles 
Joseph Bonaparte bli deras redskap när det gällde att skapa Utredningsbyrån. Bonaparte, 
en frimurerisk påvlig riddare och kejsarens brors sonson, skapade det som blev Federala 
utredningsbyrån – rikets ”inkvisitionsdomstol.” Den underställdes rikets ”storinkvisitor,” 
justitieministern och hans Justitiedepartement (som senare skulle bemannas under 1984 av 
jesuiter som advokat John MacCoon), nyetablerat 1870. Rikets ”storinkvisitor” bildades i 
mitten av en nationell kris kallad ”rekonstruktionen” (1865-1876) – under 
undantagstillstånd, inklusive våldtäkten, plundringen och röveriet på sydstatsborna genom 
nordstatssoldater och politiska lycksökare – två år efter den tvingade ratificeringen av den 
fjortonde ändringen 1868. 

Käre sanningssökare, rikets ”inkvisitionsdomstol,” FBI, skulle en få enorm tillväxt 
under jesuiternas andra trettioåriga krig under det allseende ögat av dess shriner 
frimurare, J. Edgar Hoover. Hoover skulle rekrytera de flesta av sina romersk-katolska 
inkvisitorer från jesuituniversitet. Vi läser: 

”Så katoliker var i slutändan att föredra. Hoover gynnade enligt uppgift irländska 
katolska ungdomar, som han i allmänhet fann vara  rena och snygga och allvarliga i 
fråga om sin religion. Han sökte dem aktivt och rekryterade dem senare, efter att 
Notre Dame och [jesuitiska] Marquette beviljade honom hedersexamina, i hög grad 
på de universiteten.” {12} [Kursivering tillagd] 

Trots konstitutionen, skulle Bonapartes byrå komma att utöva verklig inkvisitorisk 
makt inte bara nationellt utan även runt om i världen. FBI skulle föra det jesuitiska registret 
med polisindex på enskilda personer inom det amerikanska riket och skulle vara en viktig 
länk i jesuiternas internationella underrättelsesamfund med säte i Rom inom 
jesuitgeneralens ”kuria,” eller snarare hans femvåningars ”krigsrum” 
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med tillnamnet – Borgo di Santo Spirito. Om införandet av FBI, inklusive dess grundare, 
Charles Bonaparte, läser vi ur Curt Gentrys mästerverk: 

”Den hade, till att börja med, blivit född illegitimt, den 1 juli 1908. Den var som en 
politiker på ett korrekt sätt hade betecknat den på den tiden en ’byråkratisk 
bastard,’ ättlingen av en av kongressen i USA osanktionerad union. Dock var dess 
far känd. Han var Charles Joseph Bonaparte, Napoleon I:s brors amerikanskfödde 
sonson och justitieminister i USA från 1906 till 1908.” {13} [Kursivering tillagd] 

Ur The Boss läser vi: 

”Från den tidpunkt då Theodore Roosevelt tillträdde presidentskapet, hade 
amerikanska presidenter under nittonhundratalet börjat ställa exempellösa krav på att 
centralisera makten i presidentkansliet. Som en del av denna nya federalism, hade 
president Roosevelts justitieminister, Charles Bonaparte, genom exekutiv order 
skapat Utredningsbyrån 1908 [ett hemligt sällskap enbart för män] som en 
heltidsarbetande undersökningsavdelning av Justitiedepartementet [mot kongressens 
uttryckliga önskemål och medan den hade tagit rast!].” {14} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, när du funderar på de två sista citaten, anar du att ”här ligger en hund 
begraven” i skapandet av FBI? Var inte FBI egentligen en skapelse av Roosevelts närmaste 
herre, ärkebiskopen av Baltimore – James kardinal Gibbons? Borde vi inte kräva att den 
avskaffas omedelbart, som den är en gren av ”inkvisitionsdomstolen?”) 

Byrån inrättades för att ”upptäcka och beivra brott mot Förenta staterna.” Så 
jesuiterna – dessa socialist-kommunismens herrar och bolsjevikiska revolutionens 
upphovsmän delvis finansierade av Englands ”Rundabordsgrupp” under ledning av 
högrankade frimurare lord Alfred Milner – skapade en fingerad motståndare kallad ”den 
röda faran” och gav sedan sin amerikanska ”Tjeka” befogenhet att skjuta ned den. Byrån, i 
en av sina massrazzior 1918, arresterade femtiotusen vanliga amerikanska medborgare! 

1921, utnämndes J. Edgar Hoover till biträdande chef för byrån; 1924 utsågs han till 
tillförordnad direktör och 1935, blev byrån ”FBI.” Fram till dess han mördades 1972, var 
Hoover en faktisk diktator i nästan femtio år som byrån hade formats efter den 
monarkistiska regeringen i jesuitorden. För Hoover, i likhet med jesuitgeneralen, utövade 
makten hos en absolut autokrat. 

Under andra världskrigets år, växte FBI enormt i makt och inflytande under 
överinseende av rikets mest formidabla frimurare, J. Edgar Hoover och Franklin D. 
Roosevelt. Båda var avfälliga protestanter som ingen av dem accepterade Bibeln som sin 
yttersta auktoritet i tro och liv. Detta gav bilden av att det amerikanska tyranniet var 
protestantiskt! Vi får inte glömma att Charles 
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Bonaparte – en frimurare (vars farfar, Jerome Napoleon Bonaparte (1784-1860), förutom 
att vara en högstående fransk frimurare, hade varit officer i staben hos jesuiternas Napoleon 
I) – skapade den byrå som skulle installera Hoovers inkvisitor, och Joe Kennedy – en av 
ärkebiskop Hayes’ malteserriddare – skulle ansvara för valet av FDR. Som vanligt finns 
frimurarna i förgrunden medan jesuiterna och deras malteserriddare finns i bakgrunden. 

Liksom det jesuitiska ”polisindexet” i Rom, etablerade Hoover index och listor på 
tusentals personer olagligt, och undersökte deras privatliv utan tillstånd från 
Justitiedepartementet. Det är en inkvisition! Hoover sammanställde också andra listor som 
han förutsåg uppförandet av koncentrationsläger. Vi läser: 

”Hoover hade också – på eget initiativ och utan lagstadgad befogenhet – upprättat en 
lista för frihetsberövande [nu, de röda och blå listorna], av personer som skall gripas 
och fängslas i koncentrationsläger, om behov skulle uppstå. Listan omfattade . . . mot 
administrationen kritiska journalister, mot FBI kritiska författare, och vissa ledamöter 
i kongressen [vars yttersta fulländning är Federala katastroforganisationens 
”Operation Garden Plot,” som nu skall genomföras av ordens Departement för  
inrikes säkerhet].” {15} [Kursivering tillagd] 

Hoover, som sin nazistiske motsvarighet Himmler, hatade judarna. Han motsatte sig 
judisk invandring och skyllde jesuiternas ökända brott på judarna. Till exempel, beskylldes 
och deporterades Emma Goldman för att ha inspirerat till mordet på president William 
McKinley 1901, och Rosenbergs dömdes och avrättades i elektriska stolen för att ha givit 
Stalin nukleära hemligheter. Sanningen är att jesuiterna i Buffalo, New York iscensatte 
mordet på McKinley med en av sina fanatiska, polska romersk-katolska mördare, Leon 
Czolgosz, och de använde FDR för att ge Stalin ”kärnladdningen” 1943. Detta tekniska 
högförräderi, med hjälp av kompaniets internationella underrättelsesamfund (OSS och 
NKVD), främjade illusionen om ”det kalla kriget” och ”det kommunistiska hotet.” Att 
använda judarna som syndabockar är ingenting nytt: vi är väl förtrogna med 
Dreyfusaffären och Sions vises protokoll. 

Slutligen, hade FBI ett fungerande samarbete med MID och ONI som skulle 
fullbordas under åren. Om dess början år 1939 läser vi: 

”Under Hoovers möte med Roosevelt och [CFR Cordell] Hull, hade presidenten 
beordrat honom att samordna FBI:s undersökning med arméns   Militära   
underrättelsedivisionen   (MID) och Marina underrättelsetjänsten (ONI)  . Roosevelts 
begäran formaliserade helt enkelt det som redan var en pågående relation . . . Den 26 
juni 1939, sände Roosevelt ett konfidentiell presidentdirektiv – som utarbetats av FBI 
och Justitiedepartementets tjänstemän – till cheferna för de berörda avdelningarna där 
han uppgav att, ’Det är min önskan att undersökningen av alla frågor som rör 
spionage, kontraspionage och 
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sabotage skall kontrolleras och hanteras ’av FBI, MID, och ONI, och att ingen 
utredning inom dessa områden skall genomföras ’med undantag av de tre byråer som 
nämns ovan.’ ” {16} [Kursivering tillagd] 

Efter andra världskrigets slut avgick en mängd FBI-agenter vilket resulterade i att de 
ersattes med många jesuitutbildade romerska katoliker. (Två sådana agenter och Opus Dei-
medlemmar var Louis J. Freeh, FBI-chef och knuten till ordens brittiska MI5 genom sin 
generaldirektör Stella Rimington, och Robert Philip Hanssen, ”kontraspionaget” – vars 
idol var förrädaren Kim Philby – och USA:s mest förrädiske spion, knuten till ordens KGB 
via Vladimir Kyruchkov.) Vi läser: 

”Under byråns första år hade det funnits några katoliker på de högre nivåerna inom 
FBI, även om det var ett överflöd av murare. Även om Hoover förnekade att han var 
partiskt, började inte FBI förrän i mitten av 1940-talet att rekrytera sökanden som 
agenter vid katolska universitet såsom Georgetown [jesuitiskt], Fordham 
[jesuitiskt], och Notre Dame. Två saker som var ansvariga för förändringen; FBI-
direktörens insikt om att den katolska kyrkan var starkt anti-kommunistisk, och 
därmed skulle kunna vara en värdefull allierad; och behovet av att ersätta de särskilda 
agenter som hade hoppade av i massor i slutet av kriget. [Varför dessa avhopp?] 
Förutom att värva katoliker som agenter, hade informella kontakter utvecklats med 
olika kyrkliga tjänstemän, till exempel Francis kardinal Spellman*, monsignore 
Fulton J. Sheen, och fader John F. Cronin.* FBI upprätthöll starka band till 
Spellman, till stor del genom Lou Nichols och, senare, New York SAC John Malone, 
även om Hoovers akter innehöll många påståenden om att Spellman var en mycket 
aktiv homosexuell.” {17} [Kursivering tillagd] 

När Lou Nichols gick i pension 1957, var mannen som tog hans plats som ledare för 
avdelningen för brottsregistrering och därför blev förbindelselänken mellan FBI och 
kardinal Spellman Cartha DeLoach – en riddare av Malta! Vi läser: 

”. . . Cartha DeLoach . . . efterträdde Louis Nichols som chef för avdelningen för 
brottsregistrering vid den senares avgång från byrån 1957.” {18} 

Jesuiternas band till FBI, och därmed KGB, är uppenbara. Genom den 
jesuitutbildade ”amerikanske påven,” kardinal Spellman, och akademikerna från 
jesuituniversiten, hade orden intima band till Hoover. Direktören anställde inte bara 
akademiker från jesuiternas Georgetown- och Fordham-universitet, utan han 
promoverades till hedersdoktor vid jesuiternas Marquette University och upprätthöll starka 
band till denne mäktige jesuit och dekanus vid Georgetown University, Edmund A. Walsh! 
Och det var Walsh, ”en expert” på den internationella politiken och Sovjetunionen, som 
ledde ett lag av jesuiter till Ryssland 1922 med förmodade påvliga ”hjälpsändningar.” Strax 
efter Walshs ankomst, utsågs jesuitutbildade Josef Stalin till sekreterare i 
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Kommunistiska partiet och därmed den synliga toppen av ordens KGB, och kom så att 
förbli till den dag den uppståndne, Guds son själv ingrep med ett ord från sina läppar och 
gav upphov till tyrannens förtidiga död. För Satan inspirerade Stalin, i ett försök att 
upphäva löftena till Abraham, Isak, Jakob och David, 1953 med ”läkarens fall” för att 
rättfärdiga försöket att avrätta varje jude i Ryssland! 

Och på grund av den jesuitiska kontrollen över FBI, förnekade Hoover förekomsten 
av den romersk-katolska italienska maffian. Faktum är att han umgicks med New Yorks 
maffiachef Frank Costello, personlig vän till riddare av Malta, Joe Kennedy. Vi läser: 

”Det fanns inget som hette ’organiserad brottslighet,’ insisterade Hoover, inget sådant 
som en ’maffia,’ medan själva påståendet att det fanns ett ’nationellt brottssyndikat’ 
var ’struntprat’ . . .” {19} 

Det fanns teorier om ”Varför?” Många misstänkte att orsaken var personlig. 

”De drog slutsatsen att J. Edgar Hoover själv tog mutor, att han nått en uppgörelse 
med syndikatet, och i synnerhet med New Yorks förbrytarchef Frank Costello . . . 

Enligt en berättelse  träffades [frimurare] Hoover och Costello regelbundet på en 
bänk i Central Park – knappast en hemlig mötesplats – för att diskutera gemensamma 
intressen . . . Andra uppgifter säger att paret umgicks på Waldorf, där båda hade 
gratis sviter, eller, i de flesta versioner, på Stork Club . . . Som Hoover, var Costello 
stamkund på Stork Club [inklusive frimurare Thomas J. Watson från IBM], liksom 
många andra maffiafigurer . . . 

Ändå råder det inga tvivel om att de träffades eller att de nådde en uppgörelse, av 
något slag . . . och, Hoover, av egna fortfarande mystiska skäl, vägrade att erkänna att 
en nationell kriminella organisationen fanns [tills italienske romersk-katolske 
gangstern Joseph Valachi vittnade inför kongressen mot brottsfamiljen Gambino 
1962].” {20} [Kursivering tillagd] 

Jesuiterna, med kontroll över frimureriska FBI genom broder J. Edgar Hoover, och 
den frimureriska maffian genom dess ”kommission” (en av dess medlemmar var Frank 
Costello som besökte New Yorks Stork Club liksom FBI-direktören), var nästan obestridda 
1946. Med kontroll över både den amerikanska regeringen och den organiserade 
brottsligheten, skulle jesuiterna skapa Förenta nationerna och det kalla kriget med sina 
frimureriska verktyg, ”Dirty Harry” Truman och ”Smokin’ Winston” Churchill. Varför? 
För att infria jesuiteden genom att uppfylla tridentinska mötet, återställa påvens världsliga 
makt runt om på jorden, och att skapa arbetarsionistiska Israel, i syfte att återuppbygga 
Salomos tempel mitt ibland miljoner av muslimska fanatiker, och för att slutligen försöka 
det slutliga massmordet på den judiska rasen. För om ”det heliga släktet” (de fysiska 
ättlingarna till Jakobs söner, inklusive Manasse stam, som Efraim är ett annat namn för 
Josefs stam) kan krossas 
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”. . . från dem Kristus kommit som människa . . . ,” 
– Romarbrevet 9:4 

skulle dess Messias inte ha några ättlingar till Jakob att härska över, som han skall sitta på

”. . . Davids tron . . . för evigt [med de tolv apostlarna som sitter på] 
”. . . tolv troner och döma Israels tolv stammar.” 

– Jesaja 9:7, Luk 1:32, 33 
– Matteus 19:28 

Israels Messias skall styra över alla nationer i ett världsomfattande jordiskt 
kungarike som skall medföra säkerhet, fred och ära för hans ångerfulla judiska folk, om 
vilket han sa, 

”. . . vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna.” 
– Johannes 4:22 

I vetskap om detta, försöker Djävulen, med sin ”ofelbare” påve som använder socialist-
kommunistisk arbetarsionism, förhindra dessa villkorslösa löften från Gud, givna till 
Abraham, Isak, Jakob och David, från att uppfyllas i framtiden. 

Sammanfattningsvis har jesuiterna varit de stora underrättelseinsamlarna i det 
förflutna och hade från 1870 den största underrättelseapparaten i världen. 1908, utvidgade 
jesuiterna den apparaten till USA med skapandet av BI genom en av deras frimureriska 
påvliga riddare, Charles Joseph Bonaparte. För att ge intryck av att BI, som senare blev 
FBI, inte var en romersk-katolsk hemliga polis, utsågs J. Edgar Hoover, en avfällig, 
homosexuell, presbyteriansk protestant och 33:e gradens frimurare till direktör under nästan 
femtio år. Byrån utövade inkvisitorisk makt från början. Massrazzior, listor, hemliga 
avdelningar, hemliga index, planer på koncentrationsläger etc., som alla svek ”den 
byråkratiska jävelns” rätta prägel. Det var den amerikanska hemliga polisen, med lika 
kolossal makt som Stalins NKVD, som senare skulle visa sig vara lika obarmhärtig som 
Hitlers Gestapo. Utan förbarmande, skulle den listigt mörda kvinnor och barn i en 
protestantisk religiös sekt i Waco, Texas, som var anti-påvlig, liksom hustrun och sonen till 
Randy Weaver, den gröna baskern och Vietnam-veteranen, medan de levde i fred i Idahos 
obygd. (FBI:s skarpskytt som mördade Vicki Weaver och upprepade gånger sköt in i 
Davidianernas inhägnad var en japansk romersk-katolik och påvlig riddare, Lon Horiuchi, 
vars senare överordnade var FBI-chef, en romersk-katolsk påvlig riddare och medlem i 
Opus Dei, Louis J. Freeh. (Louis Freeh, som arbetade tillsammans med den svarte påvens 
israeliska Mossad i planeringen för demoleringen av World Trade Center, befäste ytterligare 
byråns förbindelse med de frimureriska judiska sionisternas  Anti Defamation League 
genom att förklara att FBI/ADL:s partnerskap hade ”nått nya höjder!”) Herren över både 
Freeh och hans
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Opus Dei-broder, John Freeh, var det amerikanska rikets ”militäre kyrkoherde” och New 
Yorks ”ärkebiskop av världens huvudstad,” John kardinal O’Connor.) 

Med bemyndigande av president Franklin D. Roosevelt, rådgivna av ärkebiskop 
Francis Spellman samt (jesuitkontrollerade) präst, Charles E. Coughlin, smidde Hoovers 
FBI allianser med arméns militära underrättelseavdelning samt med Marina 
underrättelsetjänsten. Öppet förnekade FBI att maffian fanns; i hemlighet arbetade byrån 
och maffian tillsammans i att utöva ömsesidiga intressen. Senare, skulle FBI/ONI skapa en 
allians med romersk-katolske Lucianos italienska maffia. Irländske romersk-katolske 
”Wild Bill” Donovans Strategiska underrättelsetjänst skulle också samarbeta med Lucianos 
maffia. Under kriget, skulle OSS bistå –  utan presidentens bemyndigande – krypto-
romersk-katolske Stalins NKVD samt etablera ett samarbete med sir Stewart Menzies 
brittiska säkerhetstjänst. Efter kriget, skulle OSS hjälpa till med att utrymma 
jesuitgeneralens nazistiska SD, vapen-SS och underrättelsegrupp ur Europa via de 
vatikanska råttlinjerna, som samtidigt användes av påvens frimureriska judiska 
sionister för att leda Europas överlevande och intet ont anande judar till Kanaans land, som 
Hitlers bästa gick samman med CIA i väst och KGB i öst. 

Från 1963, var det internationella underrättelsesamfundet på plats. CIA, FBI, 
ONI, MID, maffian, tidigare nazistiska SS inom CIA, den tyska BND, den brittiska 
underrättelsetjänsten, Mossad och KGB arbetade alla tillsammans, precis som de hade gjort 
under hela jesuiternas andra trettioåriga krig (exklusive Mossad eftersom det inte fanns 
något Israel vid den tidpunkten). Och med anspråk på att fortsätta det amerikanska korståget 
i Vietnam kallat ”Spellys krig,” mördade Roms internationella underrättelsesamfund 
kejsaren och överbefälet för jesuitgeneralens ”heliga romerska” amerikanska rike. 
Mordet begicks av anti-kommunistiska krigare från det kalla kriget – vissa och utvalda 
amerikanska malteserriddare i samarbete med vissa och utvalda shriner frimurare. Dessa 
krigare vägleddes av den osynliga handen av Francis kardinal Spellmans – den 
amerikanske påven – som han hade personlig kontakt med varje fraktion av 
underrättelsesamfundet, inklusive KGB, och därmed Fidel Castros kubanska 
underrättelseverksamhet, med hjälp av en av hans riddare i CIA, James Jesus Angleton. 
Jesuiterna mörklade sedan framgångsrikt mordet och dödade över hundra vittnen inom en 
trettiofemårsperiod. 

Evangelisk-lutherske pastor Giustiniani, en till reformationsbibelns verklige 
Herren Jesus Kristus omvänd lärd ex-romersk-katolsk präst, sammanfattade denna 
skändliga jesuitiska makt och dess hot mot Amerika redan 1843. Han skrev: 

”Är det underligt att män utan några moraliska principer, med en stor satsning, 
välutbildade och disciplinerade män, vars ändamål alltid helgar medlen, utan 
hindrande barriärer, utan någon lag som de inte skulle komma undan, utan några 
knep som de inte skulle ta sin utväg till, för vilka ingenting är för lågt eller simpelt, 
ingenting för farligt som 
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de var bundna av ed att försöka om de beordrades av sin general – är det underligt att 
dessa män inte skulle låta sig hejdas av något? Vad har de inte åstadkommit? Hur 
många har deras kollegier blivit? Hur stor deras förmögenhet och deras 
[internationella] makt! Deras tygellöshet och korruption! Intrig, inkräktande och 
tyranni har följt var de har ställt sin kurs. . . . 

[Vita] amerikanska protestanter, ni är den mest gynnade nationen på det här 
halvklotet, som har fördelen av att andas republikanismens fria luft och njuta 
av en sund politisk konstitutions välsignelser; låt historien om det förflutna bli 
en vägledning inför framtiden, låt tidigare erfarenheter inte gå förlorade, utan 
bli en lärdom för framtiden. 

Läs om sammansvärjningarna, intrigerna och morden, som inte upptar någon liten del 
av jesuiternas historia. De var inblandade i mordet på Henrik III av Frankrike; de 
planerade [invasionsförsöket av England med den] spanska armadan; försökte ofta ta 
livet av Elisabet [I] England; utarbetade krutkonspirationen; anstiftade mordet på 
Henrik IV av Frankrike; utförde återkallandet av det nantesiska ediktet, och 
förföljelsen av protestanter som följde på det (en av de mest blodiga och skamliga 
bilderna i världshistorien); krossade Jakob II, och kort sagt, var djupt engagerade i 
alla grymheter och eländigheter, som ödelade Europa under nästan två hundra år. Så 
avskyvärda, omfattande och ständiga var deras brott, att de utvisades antingen helt 
eller delvis från alla länder i Europa. . . . Herr De Prat, den romerske ärkebiskopen 
av Malines, säger: ’Trettionio gånger har de blivit förvisade och utvisade, innan deras 
avskaffande 1773, genom Ganganelli (Clemens XIV).’ . . . 

Innan jag slutar kommer jag att ge en kort beskrivning av de väsentliga 
missförhållandena i Ignazius [Ignatius] Loyolas sällskap. Deras grundläggande 
principer, att deras orden skall kunna upprätthållas på bekostnad av samhället i 
stort, och att ändamålet helgar medlen. Dessa principer är helt oförenliga med 
välfärd i någon mänsklig gemenskap. Deras system med släpphänt och böjlig moral 
som rättfärdigar varje lastbarhet och auktoriserar varje illdåd, har lämnat djupa och 
varaktiga härjningar på den moraliska världens yta. Deras iver att utvidga Roms 
domstols behörighet över varje civil regering [inklusive Amerikas] gav spridning 
till principer som respekterade plikten att sig motsätta furstar som var fientligt 
inställda till den påvliga trosbekännelsen, som skakade grunden för all politisk 
tillhörighet och uppluckrade skyldigheter för all mänsklig rätt. Deras outtröttliga flit 
och otaliga påfund i motståndet mot utvecklingen av den protestantiska 
religionen, begick papismens mest ödesdigra misstag, och sköt upp triumfen för 
toleranta och [nytestamentliga] kristna principer. . . . 
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Domen att avskaffa dem, som vi såg, avkunnades av senaterna och monarkerna, 
statsmännen och teologerna i kyrkan i Rom, av påven och av nästan varje civiliserat 
land i världen. Nästan varje land har befläckats och sönderslitits av deras brott; och 
nästan varje land har i sina offentliga register de mest högtidlig protester mot deras 
existens. Det onda i jesuitismen uppstår inte ur att den bryter mot principerna i orden; 
tvärtom är de naturliga och nödvändiga frukter av systemet; de är inte begränsade till 
någon ålder, plats eller person; de följer, i likhet med kometens svans, samma 
katastrofa kurs som själva ljuskällan; och följdaktigen, är inte den eller den nationen, 
utan mänskligheten, förfärad vid återuppträdandet [återställda av Pius VII 1814] av 
denna gemensamma fiende till människan.” {21} [Kursivering tillagd] 

Faktum är att ”kyrkans arm är lång”; för den är
Jesu sällskap 

genom sitt FBI och internationella underrättelsesamfund som har 
kontrollerat den ”heliga romerska” fjortonde ändringens, socialist-kommunistiska, 

korporativ-fascistiska amerikanska rike under de senaste hundra åren, 
genom vilket rike det i hemlighet styrde världen under 

33:e gradens frimurare och shriner J. Edgar Hoovers, 
riddare av Malta Henry R. Luces och jesuiten John Courtney Murrays 

”amerikanska århundrade.” 
Gud   hjälpe oss att vakna  ! 

FBI-direktör J. Edgar Hoover, 1960-talet # 301 
Jesuitisk världslig coadjutor, shriner och 33:e gradens frimurare 

Förelöpare till FBI/Opus Dei-män Louis Freeh och Robert Philip Hanssen 
Fotot överlämnades till författaren av en oberoende  internetforskare. 
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Påvlige riddare Charles Joseph Bonaparte, 1851-1921 # 302 
Förenta staternas justitieminister, 1906-1908 

Denne illvillige man fördes till makten av president Theodore ”Rex” Roosevelt, ordens 
33:e gradens frimurare och förste riktige kejsare av den svarte påvens ”heliga 
romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation. Som amerikanskfödd 
romersk-katolik, skapade den store jesuitkontrollerade hämnaren Napoleon I:s brors 
sonson, och sonson till Jerome Napoleon Bonaparte som tjänade som kejsar Napoleon 
III:s president i den jesuitstyrda franska senaten, självmant Utredningsbyrån 1908 och 
mot kongressens uttryckliga vilja, som den var rädd att ”denna byråkratiska bastard” 
skulle bli ett ”spionsystem som bedrivs av den nationella regeringen för att gräva upp 
mäns privata skandaler.” Det resulterande FBI har blivit just detta. Ännu värre är, att 
”FBI-orden” inte är något annat än en förlängning av den påvlige caesarens 
inkvisitionsdomstol med Churchills MI5:s, Hitlers Gestapos eller Stalins NKVD:s alla 
befogenheter. FBI skulle finslipas under ledning av jesuitgeneralens 33:e gradens och 
shriner frimurare, J. Edgar Hoover, som ständigt angrep ”kommunismens” falska 
fiende i lydnad till Francis kardinal Spellmans kalla krigspolitik under hela 1960-talet. 
Senare har FBI använts i mordet på riddare av Columbus president John F. Kennedy 
och den mordiska mörkläggningen som övervakades av byråns biträdande direktör, 
kardinal Spellmans riddare av Malta, Cartha D. DeLoach. FBI är nu underställt 
ordens nationella underrättelsetjänst. 
The FBI: A Comprehensive Reference Guide, Athan G. Theoharis, (Phoenix, AZ: The Oryx Press, 1999) s. 3. 
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Riddare av Columbus, ärkebiskop Francis kardinal Spellman # 303 
33:e gradens frimurare, FBI-direktör J. Edgar Hoover 

Riddare av Columbus, minister för postväsendet (1940-talet) James A. Farley 
Homosexuelle Spellman hade fullständig kontroll över den amerikanska inkvisitionen 
genom sin homosexuelle, anti-kommunistiske storinkvisitor och 33:e gradens 
frimurare, J. Edgar Hoover. Rekryterade från de jesuitiska institutionerna 
Georgetowns, Fordhams och Marquettes universitet, fyllde många irländska och 
italienska romersk-katoliker leden i Hoovers Federala utredningsbyrå, inklusive Ray 
Abbaticchio och hans nevö, G. Gordon Liddy. Som Hoover, Spellman och CFR:s 
pressmagnat Henry R. Luce oförskräckt suggererade den lurade amerikanska 
allmänhetens sinnen i genomförandet av den svarte påvens anti-kommunistiska 
agitation, blev hemliga CFR-förbindelser som upprättats mellan maffian och CIA 
(erkända av CIA-agent, överste i Arméns underrättelsetjänst och medlem av 
Genovese-familjen, den avlidne riddaren av Malta Albert Vincent Carone), samt FBI, 
ONI och Säkerhetstjänsten, absoluta. Samarbetet mellan dessa av Georgetowns 
jesuiter och kardinal Spellmans påvliga riddare övervakade myndigheter skulle vara 
nödvändigt för att genomföra Kennedymordet. Dessutom, skulle varje ärkebiskop av 
New York fortsätta att använda CFR:s justitieminister, med sitt Justitiedepartement 
och ”FBI-orden,” för att upprätthålla den stora jesuitiska mörkläggningen genom 
åren. Ovan, var riddare av Columbus James Farley en vaktmästare i Sankt 
Patrikskatedralen, en kompanjon med New Yorks och Chicagos maffiabossar och en 
medlem av FDR:s kansli. 
The American Pope, John Cooney, (New York: Times Books, 1984). 
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Opus Dei/FBI-tjänsteman Robert Philip Hanssen, 1980-talet # 304 

KGB-tjänsteman Viktor Cherkashin, 1980-talet # 305 
Robert Philip Hanssen, alias ”Doktor Död ”och ”Begravningsentrepenören,” var en av 
FBI:s mest betrodda ryska experter på ”kontraspionaget” vars svek mot USA:s 
spioner resulterade i KGB:s avrättnng av Dimitri Polyakov, Valery Martynov och 
Sergei Motorin. Som en viktig medlem av den svarte påvens internationella papistiska 
broderskap känt som Opus Dei, gav Hanssen avgörande underrättelsehemligheter till 
ordens KGB under tjugotvå år. I samarbete med Viktor Cherkashin, KGB:s andreman 
i Washington, D.C., övervakades Hanssen i hemlighet av sin chef, FBI-direktör Louis 
Freeh, som också var medlem i Opus Dei och gick i St. Catherine of Siena Church i 
Great Falls, Virginia, ledd av Opus Dei-prästen Franklyn Martin McAfee. Som han 
erkänt sig skyldig till tretton anklagelser för spionage och var känd av ordens KGB 
som ”Ramon Garcia,” fängslades Hanssen enligt uppgift på ”livstid,” medan Opus Dei 
överlevde ännu en ökänd skandal. 
The Bureau and the Mole, David A. Vise, (New York: Atlantic Monthly Press, 2002). 
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FBI-direktör Louis J. Freeh och son; president Bill Clinton, 1999 # 306 

FBI Louis J. Freeh; justitieminister John Ashcroft;
CIA-direktör George J. Tenet, 2001 # 307 

Som en följd av Hanssens fällande dom för spioneri tvingades den praktiskt taget 
oberörbare Opus Deis FBI-direktören att avgå. Men den inkvisitoriska effekten av 
hans tid i ämbetet utökade kraftigt den svarte påvens FBI:s befogenheter. Freeh ökade 
byråns budget med 58% till 3,4 miljarder dollar; han verkade för övervakning av e-
post och mobiltelefoner; han mer än fördubblade FBI:s utomeuropeiska närvaro med 
agenter baserade i 44 länder som förberedelse inför påvens korståg mot den 
islamistiska ”terrorismen” – ett krig som skulle antändas av CFR/riddare av Malta 
George J. Tenet vars CIA imploderade World Trade Center, inklusive byggnad nr. 7, 
på order av New Yorks ärkebiskop Edward kardinal Egan. 
The Bureau and the Mole, David A. Vise, (New York: Atlantic Monthly Press, 2002). 
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Kapitel 35 

Jesuiterna   – 1912-1915   

Sänker dödsskeppet Titanic; Lusitania följer garanterat 

”Genom Guds befallning, är det lagligt att mörda oskyldiga, att råna, och att begå alla 
oanständigheter, eftersom han [påven] är herre över liv och död, och alla ting, och 
därmed är det vårt uppdrag att uppfylla vår plikt!” {1} 

Pietro Alagona, 1624 
Italiensk jesuit 

”Det finns ingen notering i historien över en sammanslutning vars organisation i 
trehundra år har bestått oförändrad och oförvandlad trots alla människornas och 
tidens övergrepp, och som har utövat ett sådant enormt inflytande över 
mänsklighetens öden . . . ’Ändamålen helgar medlen’ är hans favoritmaxim, och som 
hans enda ändamål, och som vi har visat, är orden, så är jesuiten beredd att begå 
vilket brott som helst.” {2} 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
   Landsflyktig till England 
History of the Jesuits 

” ’Varför blev den verkliga roll som spelades av J. Pierpont Morgan, bankiren och 
pampen som var den verklige ägaren till Titanic, mörklagd vid den amerikanska 
undersökningen? Hur klarade sig riksåklagaren [sir Rufus Isaacs], som dominerade 
den brittiska undersökningen, undan med att göra insideraffärer med aktier i 
Marconi-företaget just då dess värde förstärktes av telegrafens centrala roll i 
räddningen?’ . . . Blev två av de överlevande besättningsmännen som stod vakt vid 
eller i närheten av bryggan på Titanic när hon rammade sitt isberg mutade av White 
Star för att hålla mun, både vid undersökningarna och långt senare? Vilken skyldig 
hemlighet delade de? Ignorerade officeren som hade vakttjänstgöring tre tidigare 
varningar om is från mastkorgen?’ . . . 

Bland dessa och andra pussel, stora och små, får vi inte glömma att Titinics centrala 
mysterium förblir vad det alltid har varit: 

’Varför accelererade kapten Smith in i ett ovanligt stort och sydligt isområde 
som han hade blivit varnad för flera gånger, både före och under sin senaste 
resa?’ . . . 
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Vi omvärderar också och kastar nytt ljus över många punkter, bland dem: 
försvinnandet av utsiktens kikare; branden, mörklagd av kapten Smith, som rasade 
nedanför i en kolbunker från före jungfruresans början tills timmarna före 
katastrofen, överstyrman Henry Wildes intygade ovilja att ta sig an sina uppgifter; 
de femtiofem passagerarnas avbeställda bokningar (inklusive J. P. Morgans) kort före 
avresan; de massiva ändringarna i Titanics överbyggnad dagarna innan hon 
avseglade; och gåtan med ”mysteriefartyg(en)” som kanske – eller kanske inte – hade 
lämnat den tragiska scenen medan den fortfarande utspelades, vilket ökar möjligheten 
att långt mer än en av tre av de ombordvarande kunde ha blivit räddade. . . . 

Titanics slentrianmässiga prövningar, en blek kopia av Olympics, följdes av en brand 
i kolbox nummer tio. Den skulle ha kunnat hanteras i Southampton, med en stor 
hamn för brandsläckning och utan att påverka seglatstiden; i stället kallades tolv extra 
brandmän in för att ta itu med den till havs. Flammorna, . . . doldes för [kapten 
Maurice Harvey] Clarke, handelsdepartementets inspektör. Varför lät inte Smith 
släcka branden så snart som möjligt? Varför måste han dölja den? På tal om det, 
varför fick hans fartyg konsekvent en liten slagsida åt babord i lugnt vatten före 
kollisionen, som noterat av flera ombord? Berodde detta på några oförklarade skador 
– en läcka i den försvagade aktern, till exempel? Varför lät Smith efter kollisionen 
köra motorerna långsamt framåt i några minuter, som styrks av vittnen, en åtgärd som 
skulle ha förvärrat översvämningarna i de främre avdelningarna? Varför försökte han 
inte skapa ett motflöde som ett sätt att hålla fartyget på rätt köl längre? Varför hittade 
inte doktor [Robert D.] Ballard något vattentätt skott på sin karta över Titanic när 
han utforskade vraket? . . . 

Varken doktor Ballard eller någon annan som har besökt vraket i avsikt att 
fotografera eller plundra har åstadkommit ett enda föremål eller foto av något som 
visar namnet ”Titanic” – utom på bogen och på ett bagagekvitto. Namnet visas inte 
på någonting annat både i fartyget inbyggt och hittills återvunnit eller registrerat. Vi 
fann det här tillräckligt anmärkningsvärt för att bjuda in alla lämpliga källor för att 
lösa ärendet en gång för alla genom att bevisa att vraket var Titanic. Reaktionerna 
varierade från munterhet via irritation till förlöjligande och chock över att någon 
skulle ta upp en sådan fråga. 

Vår svårighet var att ett utbyte, långsökt eller ej, såg ut som en lovande förklaring på 
så många pussel [författaren drar slutsatsen att White Stars allvarligt skadade 
Olympic blev marginellt reparerad och sänd till havs som ”Titanic;” att den 
verkliga Titanic, som fått namnet ”Olympic,” fortsatte med att bli använd i första 
världskriget, och att J. P. Morgan gynnades av skeppsbrottet]. . . . 
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Men när det gäller intresse och betydelse, är J. P. Morgan, den faktiske ägaren till 
olycksfartyget, den enastående frånvaranden, överst på den ovanligt långa listan på 
femtiofem passagerare kända för att ha avbeställt sina bokningar i elfte timmen 
[inklusive Morgans affärspartner och den avgående ambassadören i Paris Robert 
Bacon, amerikanske stålbaron Henry C. Frick, järnvägs- och rederipamp George 
W. Vanderbilt, Amerikas chokladkung Milton Hershey, New Yorks finansmagnat 
Horace J. Harding och pastor J. Stuart Holden, rektor vid den anglikanska Sankt  
Pauls-katedralen i London]. Han mådde alltför dåligt för att segla på världens mest 
påkostade kryssningsfartyg, men tillräckligt bra för att återförenas med sin älskarinna 
i Aix-les-Bains, där han hittades ’vid utmärkt hälsa’ av en reporter ’strax efter att 
fartyget sjunkit.’ Tillfrågad om katastrofen, ’visade han extrem sorg.’ Han hade 
kommit fram till det franska tillhållet efter en kryssning på Nilen och besök till Rom 
och Florens [och rådgörelser med sina herrar i Vatikanen och Borgo Santo Spirito]; 
nyheterna som bekräftade katastrofen offentliggjordes på hans sjuttiofemte 
födelsedag, den 17 april [genom att förläna denne mördande, finansielle tyrann en 
mycket angenäm födelsedag!]. Lyckligtvis råkade en stor del av hans konstsamling, 
som fanns i Europa för att undvika den amerikanska importtullen (som lyckligtvis 
lättades precis som Storbritannien införde arvsskatt), missa fartyget ’på grund av att 
lastningen fördröjdes i sista minuten.’ Den slutlige ägaren till det förlorade fartyget 
blev således välsignad två gånger: åt den som har skall vara givet.” {3} [Kursivering 
tillagd] 

Robin Gardiner & Dan van der Vat, 1995 
Engelsk sjöfartshistoriker 
The Titanic Conspiracy 

Från tidigare kapitel känner vi till syftet med jesuitorden. Men innan vi börjar blicka 
in i avgrunden av tragedin kallad ”Titanic,” och som innebar att den tidens största 
havskryssare hade konstruerats för att förrädiskt kunna sänkas genom de kombinerade 
blixtarna från den olympiska jesuitorden, kända bland sig själva som ”de perfektas 
kompani,” måste vi se över hur denna åsiktskontrollerade, krigande, internationella 
Loyolas marinkår utför sina blodsgärningar när de beordrats av sin ”fader general.”  

” ’Jag bör betrakta mig själv som en död kropp, utan vilja eller intelligens, som ett 
litet krucifix som vänds på motståndslöst enligt viljan hos honom som innehar det, 
som en stav i händerna på en gammal man, som använder den som han behöver den, 
och som det passar honom bäst.’ ” {4} 

”. . . när generalen kräver att något brott begås . . . eller att någon handling utförs, 
oavsett hur svekfull eller skamlös – skall jesuiten, i var och ett av dessa fall, 
verkställa hans befallningar utan ’rädsla för överträdelse.’ ” {5} 
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(G. B. Nicolini skriver, genom att citera jesuiternas elaka Konstitutioner, om generalen:) 

” ’Ingen konstitution, deklaration, eller levadsregel, kan innebära en skyldighet att 
begå synd, dödlig eller förlåtlig, om inte överordnaden befaller det i vår herre Jesu 
Kristi namn, eller i kraft av helig lydnad, som skall göras i de fall eller personer där 
det skall anses att det i hög grad kommer att leda till det särskilda goda för envar, 
eller till det allmänna bästa [för jesuitorden], och, i stället för rädslan för överträdelse, 
låt kärleken och längtan till all perfektion fortsätta, så att vår Skapare och herre, 
Kristi större ära och pris, kan komma att följa.’ ” {6} [Kursivering tillagd] 

(Den ärade Pennsylvania-kongressmannen E. Joy Morris i Philadelphia, förklarar i 
sin Remarks Against the Introduction of the Monastic System and the Secret  
Religious Orders of the Church of Rome into that Commonwealth, Delivered on the 
Final Passage of a Bill to Incorporate the Third Order of Franciscans, in Cambria 
County, Into a Body Politic, 1856, strax före USA:s krig mellan staterna:) 

”Med vilket tungt ok de monastiska broderskapen styrs av sina ordensgeneraler, och 
hur fullständigt den individuella självständigheten krossas under ett sådant system, 
kan förstås utifrån följande utdrag från ett arbete av pastor fader jesuit [Xavier] 
DeRavignan, De l’ Existence et de l’ Institut des Jesuits, ss. 53, 54. Vi läser i artikeln, 
’Lydnad inför överordnade:’ ’Ni skall alltid se Jesus Kristus i generalen, ni skall lyda 
honom i varje sak, er lydnad skall vara gränslös i genomförandet, i vilja och 
förståelse, ni skall övertyga er själva om [mot det gemensamma samvetet] att Gud 
talar med hans mun, att när han befaller, så befaller Gud själv. Ni bör utföra hans 
befallningar omedelbart, med glädje och med stadga. Ni skall genomträngas av 
tanken att allt som han beordrar kommer att vara rätt; ni skall offra er egen vilja med 
en blind lydnad. Ni skall vara bundna vid hans begäran, vara redo att avslöja ert 
samvete för honom. Ni skall, i hans händer, vara en död kropp, som han kan styra, 
flytta, rubba, enligt sin vilja. Ni skall likna staven som en gammal man stödjer sig 
på.’ . . . 

’De har bidragit,’ säger [Henry] Hallam i sin Constitutional History of England, ’i 
mycket väsentlig grad till att hejda reformationens ström. Raffinerat likadana, och 
orädda, böjliga i sin riktning, fasta i sitt syfte, under ed, oförsonliga, skrupelfria 
fiender till protestantiska regeringar, var jesuiterna det legitima föremålet för 
avundsjuka och hinder. Som varje medlem i sällskapet ingår en förpliktelse om 
absolut, tveklös lydnad inför sina överordnade, kunde ingen med rätta klaga över att 
han åtminstone förmodades vara kapabel att begå något brott som den politik som 
fördes av hans monark [jesuitgeneralen] skulle kunna ålägga.” {7} [Kursivering 
tillagd] 
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”Generalen besatt hemligheterna om varje medlem . . . Han vet om karaktären, 
böjelserna hos varje medlem . . . Han görs bekant med samvetet hos alla som måste 
lyda honom, särskilt provinsialer och andra åt vilka han har anförtrott funktioner av 
stor betydelse . . . Varje år görs där en lista över sällskapets kollegier och medlemmar, 
namn, talanger, dygder, brister hos alla . . . ’och [med generalens ord] vi har män för 
martyrskap, om de skulle behövas.’ ” {8} 

Året är 1909. Byggandet av Titanic har börjat på ett varv i Belfast, huvudstad i 
Nordirland. Belfast är irländarnas protestantisk tillflyktsort och hatas av jesuitorden. Redan 
1912, skulle nästan femhundratusen Ulsterprotestanter underteckna Ulsteravtalet som 
lovade ”att besegra konspirationen för att inrätta ett parlamentariskt självstyre.” Irland är 
fortfarande en del av det brittiska riket men det mesta av ön kommer att skiljas från den 
brittiska kronan som en följd av jesuiternas första världskrig. Panamakanalen är under 
uppbyggnad och kommer att avslutas i tid för att börja bli användbar under ”det stora 
kriget.” Kompaniets planerade krossande av det protestantiska brittiska riket är för handen 
och kommer att slutföras i slutet av jesuitgeneralens ”kalla krig.” Krossandet av det 
protestantiska tyska riket, som modigt utvisat Loyolas svartrockar, har redan satts i gång 
med ett hemligt avtal mellan ordens agenter i Frankrike och Ryssland. Störtandet av det 
ortodoxa ryska riket har redan börjat, som jesuiterna hade provocerat fram ett krig 1904 med 
hjälp av kejsar Meiji i Japan. Krossandet av kejserliga Japan är i vardande som hämnd för 
att kejsarens shogun utvisade de jesuitiska ”missionärerna” i över tvåhundrafemtio år. 
Grymheterna under jesuiternas bolsjevikiska revolution och senare jesuitutbildade Josef 
Stalins inkvisition kommer att skyllas på judarna, medan européerna omvandlas till 
ovetande verktyg åt Roms tredje rike. Den judiska förintelsen kommer att användas för att 
rättfärdiga Roms inrättande av den arbetarsionistiska nationen Israel, som banar väg för ett 
ännu större ”brännoffer” av judar, eftersom de flesta av dessa ättlingar till Jakob, på grund 
av globalt anti-judiskt raseri, ska drivas från alla nationer till en geografisk plats. Som 
Kanaans land är nödvändigt för detta ändamål, kommer Englands general Allenby att ta 
Jerusalem från de muslimska turkarna 1917, och göra det möjligt för Salomos tempel att 
till sist återuppbyggas för den ”ofelbare” påven, 

”. . . en furste som kommer” 
– Daniel 9:26 

För att finansiera denna stora plan, måste jesuiterna få sin privatägda ”Riksbank” på 
plats innan korståget börjar. Den banken måste etableras i det största välfärdsproducerande 
landet på jorden som bestod i huvudsak av medelklassens vita anglosaxiska protestanter och 
baptister kända för sin ärliga och hederliga ”protestantiska arbetsmoral.” Med kunskap om 
att orden har utvisats från Europa, har fått fristad i de protestantiska amerikanska och 
brittiska rikena, finns dess frimureriska verktyg på plats och redo att lydigt verkställa 
planen. 
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Men det finns de i regeringnen och storfinansen inom både riken som inte är villiga 
att deltaga. Deras makt och förmögenheter kommer inte att användas för detta ändamål. Så 
de måste visas ut ur denna världen på ett mycket skrämmande sätt! Döden genom 
drunkning, bland skriken, vrålen, tjuten, klagandena och gråten av hjälplösa män, kvinnor 
och barn som kämpar i Nordatlanten, där de oskyldiga kommer att sänkas över tiotusen fot – 
tre kilometer – till sin mardrömsliknande undergång! 

Därför skapas trafikbolaget White Star för att få in invandrartrafiken – irländska,  
franska och italienska romersk-katoliker – i USA i enlighet med Roms plan ”att göra 
Amerika främst katolskt.” Men dödsskeppet Titanic blir byggt, i hatade protestantiska 
Belfast, för att sänkas och kommer att användas för att locka trehundratjugofem av världens 
rikaste och finaste att gå ombord ”det osänkbara” människotillverkade sjöodjuret, lastat med 
ytterligare nittonhundra protestantiska och katolska ”djur.” Med en passageraravgift på 
femtiotusen riksbankssedlar med dagens standard för första klass, går multimiljonärer 
ombord på fartyget, tre av dem judiska – Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, chefen för 
”Macy’s” varuhus, och frimurare John Jacob Astor – en flitig resande på trafikbolaget 
White Star, en framstående amerikansk patriot och soldat, och den rikaste mannen ombord 
på Titanic. 

Befälhavaren på fartyget är Edward J. Smith, världens störste kapten och mästare 
över Nordatlantens vatten, garvad av tjugosex år på öppet hav. Kapten Smith är i själva 
verket en av den svarte påvens osynliga och okända jesuitiska världsliga coadjutorer. Detta 
innebär att han inte var en präst utan en ”jesuit i kort dräkt,” som fransmännen skulle kalla 
honom, som tjänar orden i sitt yrke. Han kommer att begå detta brott ”utan vilja eller 
intelligens,” – detta skamlösa och hjärtlösa illdåd – enligt viljan hos sin herre som håller 
honom ”som ett litet krucifix” och ”som använder honom som det passar honom bäst.” 
Edward J. Smith har behövts för ”martyrskap.” 

Vid avgång från södra England från hamnen i Southampton klockan 12.00 den 10 
april 1912, hade kaptens herre bordat. Denne stilige och anspråkslöse unge man var agent 
för den mäktigaste jesuiten i Irland som i sin tur rapporterade direkt till den svarte påven i 
Rom, Francis Xavier Wernz. Kaptenens herre var en militär hemlig agent, ”en käpp i 
handen,” på sin överordnade provinsial i den irländska provinsen (i vilken provins då 
Australien ingick) i Jesu sällskap. Den mannen var Francis M. Browne, nu i de sista åren 
av sin jesuitiska bildning och gjord internationellt känd än en gång för vår generation av 
National Geographic i ”tacket till personer som bidragit” till videon Secrets of the Titanic 
som släpptes 1986 – året efter det att den irländske jesuitprästen Edward E. O’Donnell 
upptäckte Brownes fotografiska samling i en stor metallkoffert, och gjorde redaktören för 
London Sunday Times uppmärksam på den. Browne var, i bedrägligt och ”skyddande” 
ändamål, öppet och av allt att döma bara en fotograf för kyrkan, men i hemlighet var han i 
tjänst enligt order och fungerade som en Abraham Zapruder genom att fotografera den 
sjöfarande limousinen och dess utsatta passagerare som omedvetet snärjts i denna 
”exekutiva åtgärd!” 
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(Född i en av de framträdande familjerna Cork 1880, blev Francis Browne föräldralös 
under mitten av tonåren, för att sedan upprostras av sin mäktige farbror, Robert Browne – 
biskopen av Cloyne! Efter att han börjat på jesuitnovitiat 1897, genomgick Francis sin 
ohyggliga filosofiska instruktion från 1903 till 1906 vid den ökända jesuitiska institutionen i 
Chieri, Italien, inte långt från Turin, där Abate Leone upptecknade det hemliga mötet 1825 
mellan ordensgeneral Fortis och hans assistenter, inklusive den framtide jesuitgeneralen 
och ”jesuiternas återuppbyggare” Johannes Roothaan. 1912, var Browne nästan trettiotvå 
år och inne på sitt andra år av jesuitisk ”moralteologi” vid Milltown Park i Dublin. Den 
jesuitiska institutionen lärde ut precis samma kungamordiska doktriner som offentligt hade 
fördömts och bränts av det franska parlamentet 1761! Browne skulle senare ta examen 1915 
och vigas till jesuitpräst samma år genom medverkan av sin morbror – provinsialens 
jesuitiske andlige coadjutor – biskopen av Cloyne. På grund av Titanics hemlighet som han 
bar på i sitt bröst, skulle Francis senare avsiktligt skickas till stridens hetta som kaplan, som 
tjänstgjorde med de irländska vakterna vid två av de mest fruktansvärda och ändå avsiktligt 
uppoffrande blodbaden i första världskriget – Somme och Passendale! Gasad, sårad fem 
gånger och förklarad för att vara ”den modigaste människa jag någonsin träffat” av överste 
(senare fältmarskalk) Montgomery, blev Browne en högst betrodd jesuit av fjärde löftet, 
som undervisade i Ignatius Loyolas Andliga övningar på reträtter och predikade över hela 
Irland. Jesuit Browne tjänade lydigt den svarte påven under hela det andra trettioåriga 
kriget och kalla kriget fram till sin död 1960 – tre år före mordet på JFK!) 

Käre sanningssökare, sammansvärjningen är tät och planen är väl uppgjord. ”Lord 
Browne,” en av Irlands biskopar i över sjutton år, en tjänstgörande rektor vid det bigotta 
nationella kyrkliga kollegiet i Maynooth som hänvisats till i föregående kapitel, och 
personligen känd över hela Irland, köper en förstaklassbiljett åt sin nevö, Francis . Den 
biljetten (nr 84) omfattade de två första etapperna på Titanics jungfruresa. Pengarna som 
användes för att köpa denna biljett härstammade förmodligen från ett civilmål där biskopen 
och sex präster, inklusive hans jesuitiske nevö och Francis bror, William Francis Browne, 
tilldelades totalt femhundra pund av en jury för förtal. (Svaranden som offentliggjorde detta 
hade hävdat att den ”mest högvördige herr biskopen,” i enlighet med ordens doktrin om och 
strävan efter ”självstyre,” hade beordrat katoliker i sitt stift att avskeda alla sina anställda 
protestanter, som naturligtvis är i enlighet med den kanoniska rättens maximer som lärs ut 
vid Maynooths kollegium!) Biskopen gav också sin nevö en ny kamera för att fotografera 
hela fartyget och dess passagerare, särskilt de oerhört rika utsatta affärsmän som motstod 
den ”ofelbare” påvens världsliga makt. För att ge prästen tillträde till havskryssarens alla 
skrymslen och vrår, skrev biskopen ett omhuldat ”introduktionsbrev” som skulle visas upp 
för en pålitlig irländsk romersk-katolik, trafikbolaget White Stars trivsamme 
”överhovmästare” på fartyget, sedan länge befälskollega till kapten Edward Smith, 
jesuitiske världslige coadjutor Hebert W. McElroy. Den här mannen hade studerat till präst, 
var medlem i en orden kallad, ”Lateranfördragets reguljära kaniker,” hans bror 
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Richard var en präst och han hade värvats till dödsskeppet 9 april, dagen innan hon avgick 
från Southampton: han skulle offra sitt liv för påven på Titanic. 

Med välsignelse av sin biskop-farbror, sin prästbroder William Francis, och sin 
herre jesuitprovinsialen i enlighet med Jesu sällskaps Konstitutioner, avreser den betrodde 
jesuiten och teologistudenten till Southampton, England. Han har bildats av jesuiterna i 
femton år, han är väl bevandrad i kanonisk rätt, känner till ordens omoraliska 
”moralteologi” och naturligtvis dess ”förbannade” tridentinska möte. Han har med största 
sannolikhet avlagt en ed i biskopens kusliga katedral med utsikt över Queenstown och dess 
hamn för att förekomma Titanics slutliga avgång till Nordatlanten; till katedralens 
upphetsning kommer han att fullgöra sitt uppdrag och gå vidare i största möjliga tystnad 
under det att han följer sin herre provinsialens plan till punkt och pricka. Han korsar kanalen 
med färja och bordar ett nattåg till London. Som han anländer på morgonen till ordens 
kommersiella världshuvudstad, dröjer han kvar där den dagen och ännu en natt med sin bror, 
ögonspecialist och jesuitiske världslige coadjutor, doktor James Browne. Efter en härlig 
frukost avreser han klockan 9:45 på ”Titanic Special” från Waterloos station till 
Southampton för att komma fram klockan 11:30. Som planerat väntar Tom Brownrigg, en 
annan jesuitisk världslig coadjutor, enligt order på Browne på järnvägsstationen: de träffas, 
utbyter hälsningar och fortsätter till Titanics förstaklasshytt, A-37. Både inspekterar 
bostaden, som den nu är prästens ”säkerhetsbostad.” Jesuiten säger adjö till sin assistent 
innan Titanic avgår vid middagstid klockan tolv. Ah! Det är middagstid, den idealiska 
tidpunkten för att börja en morkomplott – och det skulle upprepas med ankomsten av 
president Kennedys Air Force One på Love Field i Dallas, Texas, den 22 november 1963. 

Jesuit Browne börjar den andra etappen av sitt uppdrag. Han har den perfekta 
täckmanteln: förklädd till gudsman, är han harmlös och anspråkslös. Efter att ha fortsatt till 
överhovmästarens kontor, åtnjuter han Herbert W. McElroys fryntliga vänskap. Vid 
uppvisandet av biskopens ”introduktionsbrev,” ger broder McElroy jesuiten tillgång till 
varje tum av Titanic under den 10 och 11 april, 1912. Varje rum fotograferades, varje 
förstaklasspassagerare registrerades och många på lägre däck avbildades, allt till förmån för 
den svarte påven i Rom. 

Den jesuitiske fader provinsialen (av vilka det bara finns tio för det amerikanska 
riket) vet att hans jesuitiske teologistudent och biskopens syskonbarn under hans extrema 
kontroll kommer att tillbringa två dagar på dödsskeppet med att ta bilder av passagerarna, i  
vetskap om deras öde! Alla jesuitiska coadjutorer kommer att bli fotograferade, från kapten 
Smith, till sekond Murdoch, till överhovmästare McElroy, alla kommer att registreras för 
eftervärlden. Efter att ha lagt till vid den franska hamnen i Cherbourg där Astor bordade, 
avslöjar videon, berättad av Hollywoodskådespelare (en pro-Bill Clinton-aktivist som 
hjälpte Janet Reno i hennes försök att bli Florida-guvernör), Martin Sheen (som bytte namn 
efter biskop Fulton J. Sheen), en annan av jesuiternas älskling som har besökt deras gamla 
S:t Isaac Jogues’ novitiat i Wernersville, Pennsylvania: 
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”En semestrande präst, fader Francis Browne tog dessa gripande bilder på sina 
medpassagerare, de flesta av dem på en resa till evigheten. Nästa dag gjorde Titanic 
sin sista anhalt, och pausade utanför kusten till Queenstown, Irland. Här förde jollar 
ut de sista passagerarna, de flesta irländska invandrare på väg till nya hem i Amerika. 
Och här, gick den lycklige fader Browne i land . . . Fader Browne tog en bild på 
kapten Smith som kisade ned från Titanics brygga där han balanserade på ödets gräns 
. . .” {9} [Kursivering tillagd] 

Ah, den slutliga ögonkontakten mellan kapten Smith och jesuiten mitt ibland dömda 
irländska romersk-katoliker och massvis av skandinaviska lutherska protestanter som går 
ombord på ångaren är verkligen ”en bild som säger mer än tusen ord.” Med kunskap om att 
det enligt jesuit Pietro Alagona, ”är lagligt att mörda de oskyldiga,” och att enligt jesuit 
Luis de Molina, ”präster får döda lekmän för att bevara sina varor,” var båda dessa 
brottslingar helt övertygade i sina hjärntvättade sinnen om att de var rättfärdiga i sin 
förödelse. Denna scen, porträtterad med penseln av en Rembrandt eller en Thomas 
Kinkade, skulle fungera som en förkrossande kritik mot varje nation som skulle ge de 
religiöst bombastiska Loyolas söner tillgång till deras stränder. 

För här är jesuitiskt förräderi när det är som bäst. Jesuit Browne bordar Titanic, 
fotograferar offren, informerar med största säkerhet kapten Smith om sin ed som jesuit, och 
tar följande morgon farväl av honom. Han tar ett kort på den dystre kaptenen som kikar ned 
från bryggan tillsammans med två besättningsmän som förmodligen är inblandade i 
sammansvärjningenen, som ”det lyckliga” sjöodjuret går i land den elfte april medan glada 
hälsningar från ombordstigande irländare når hans öra, men aldrig hans hjärta. Möjligen, 
springer en liten rödhårig flicka fram och ropar med ivrig optimism, 

”God morgon, fader!” 

En ung man närmar sig och frågar tyst: ”Kommer ni att lyssna till min bekännelse innan jag 
ger mig av, fader?” 

En man med sin stora familj närmar sig och hävdar tyst: ”Ni har varit en bra präst för oss. Vi 
önskar er lycka till, fader Browne.” 

Och slutligen kommer Danny, en liten föräldralös pojke som uppkallats efter den 
stora irländska balladen, Londonderry Air, som långsamt haltar framåt, som han hårt håller 
sin mors hand. Med tårar i ögonen av kärlek till denna präst som hade varit en far för honom 
medan jesuiten hade undervisat på Belevderes kollegium i fem år, kvider han: 

”Tack för att ni hjälpte mig. Farväl, fader.” 

Det var faktiskt farväl – för alltid! Lille Danny skulle förgås i det fasansfulla tillhållet för de 
inlåsta, hjälplösa oskyldiga på Titanics nedre däck! 
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Käre sanningssökare, om Francis Browne hade varit en man, skulle hans hjärta ha 
brustit! Men han, liksom jesuiten Rodin i Den vandrande juden, är en av ”borgerna” i Star 
Trek, som uppkallats efter den tidigare jesuitgeneralen Francis Borgia, liksom generalens 
nuvarande huvudkontor ”Borgo di Santo Spirito” i Rom. Han är en jesuit under extrem ed 
för detta uppdrag. Han är en maskin i en mans kropp, en perfekt manchurisk kandidat för att 
vara en av ledarna för helvetets ingenjörstrupper. Han skulle döda sin egen mor för att 
främja den globala politiska makt som utgår från en tyrannisk syndare som kallar sig ”Kristi 
ställföreträdare!” Men han är en föräldralös, han har inga ömhetsband till mor och far. Så 
han går igenom sina religiösa rörelser och kommer så förbi. Som Titanic dockar i 
Queenstown, erbjuder sig en rik amerikansk passagerare att betala för jesuitens 
förstaklassbiljett till New York, men han vet att det förbjudits honom. Ändå sänder han, för 
att blidka ”kättaren,” ett meddelande till sin jesuitiske befälhavare för att be om tillåtelse att 
avresa. Svaret som lämnades är komprometterande:

”STIG AV FARTYGET – PROVINSIAL.” {10} [Kursivering tillagd] 

Som ”fader” Browne ser Titanic försvinna över horisonten med en brand nere i 
kolbox nummer tio, hyser han ingen ånger. Han vet att provinsialens soldater kommer att 
göra sin plikt. Han känner också till ”kyrkans lag” och som han inte hyser någon ”rädsla 
för överträdelse,” är han övertygad om att detta brott begås ”till Guds större ära” – den 
Gud som sitter i Petri stol! Som dödsskeppet ångar mot öppet hav, ser biskop Browne och 
jesuitprovinsialen, uppflugna på den högsta punkten i Queenstown i biskopskatedralen med 
översikt över Atlanten, ivrigt på det försvinnande sjöodjuret med glädje i vetskap om att 
centrala mäns död på det kommer att göra det möjligt för påvens federala centralbankslag 
att godkännas i god tid före början av första världskriget: det är dags för en universell 
jesuitisk hämnd på ett ”kätterskt och liberalt” Eurasien som gav orden dess ”katastrofens 
århundrade” medan evangeliet om Herren Jesus Kristus fördes av brittiska och 
amerikanska bibeltroende missionärer intill jordens yttersta gränser! Prisa Gud! 

Ombord på fartyget, vet jesuiten kapten Smith sin plikt. Han är under ed. Det finns 
ingen återvändo. Fartyget har byggts för fienderna till orden. Han, efter tre dagar till sjöss, 
med bara en kikare för bryggan, driver fram i full fart – tjugotvå knop – på en månfri, mörk 
natt genom ett gigantiskt isområde, nästan tretton kvadratmil stort, trots minst åtta 
varningstelegram liksom många andra försiktighetsåtgärder. Han vägrar att lyssna. Fast 
besluten om förstörelse, när man närmade sig isberget, hade sekond William M. Murdoch 
– en annan konspiratör – fått i uppdrag av kaptenen vad han skulle göra. Han beordrar att 
motorerna skall lägga i backen medan fartyget svänger kraftigt till vänster, dess 
styrbordsida. Hade kaptenen inte lagt i backen på sina motorer hade Titanic mycket 
snabbare ändrat sin framåtgående rörelse. Det här felet var en kränkning av en av de 
grundläggande säkerhetsreglerna, som är att aldrig vända ett fartygets bredsida mot faran! 
(Skall vi tro att kapten Smith, en mästare i sitt yrke, skulle begå en sådan grundläggande 
tabbe förutom att ånga i full fart framåt genom de förestående isberg han hade blivit varnad 
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för? Självklart, ville han bryta fartyget itu! Detta är inget annat än en upprepning av 
Napoleons förevisning vid Waterloo och Hitlers skådespel i Ryssland – där båda 
diktatorerna medvetet offrade sina arméer – och en förhandsvisning av brottet mot de mest 
grundläggande säkerhetsreglerna i Dallas, Texas, 1963 som resulterade i president Kennedys 
död.) Titanic snuddar vid isberget klockan 23:40, den fjortonde april. I vetskap om fartygets 
otillräckliga antal livbåtar och att besättningen inte tilldelats några båtar i händelse av en 
nödutrymning, går kapten Smith tillbaka till radiorummet och instruerar sin officer att 
skicka ett CQD; sedan, ett SOS. Smith, den jesuitiske coadjutorn, har fullgjort sina avsedda 
ändamål i lydnad till sin jesuitiske herre, ”fader” Francis M. Brownes jesuitprovinsial, i 
enlighet med jesuiteden. 

Bland de oskyldiga passagerarna börjar den brutala besättningen evakuera fartyget. 
Men de judiska multimiljonärerna Astor, Guggenheim och Straus blir förbjudna att ta sig 
ombord på livbåtarna. Några timmar senare, mitt i skräcken och paniken, med musikerna 
som spelade det walesiska folkets inspirerande protestantiska psalm, Närmare Gud till dig, 
delas Titanic itu, och går till havets botten tillsammans med över femtonhundra själar. 
Astors unga andra hustru överlever och jesuiterna förvärvar högst sannolikt användningen 
av hennes förmögenhet genom deras ”ekonomiska stiftelse” i lydnad till deras Hemliga 
instruktioner. (Gynnades inte jesuiterna när Harvards Widener-biblioteket byggdes med en 
donation från en av Titanics överlevande, Eleanor Widener? Omkom inte både hennes man 
George och son Harry i katastrofen, och lämnade över ansvaret till henne för den största 
förmögenheten i romersk-katolska Philadelphia? Gynnades inte jesuiterna genom att 
undanröja Astor, Guggenheim och Straus som de var eniga med det judiska amerikanska 
justitierådet, Louis Brandeis, om att motsätta sig godkännandet av ordens federala 
centralbankslag? Om Brandeis motstånd konstaterar vi: 

”I mitten av november 1910 begav sig flera medlemmar av Aldrichkommissionen 
ned till miljonärsklubben på Jekyll Island, förmodligen genom tillsmötesgående av 
Morgan, för att utarbeta en särskild plan. Expeditionen omfattade Aldrich, Davison, 
Vanderlip, Warburg, A. Platt Andrew, och [irländska katolske] Ben Strong, nu 
vicepresident för bankstiftelsen [kallad ”Morgan-mannen” som i egenskap av 
ordförande för New Yorks Riksbank, bidrog till ordens 1929 års börskrasch]. . . . 
Under de kommande två veckorna, utarbetade dessa män planer för ett nationellt 
system av regionala banker under ledning av en central styrelse av privata banker 
[riksbankssystemet]. . . . Den demokratiska kongressen var inte överens, och under de 
kommande två åren [för oss till 1912 och sänkningen av Titanic] förkastade den 
’Aldrich-planen’ för att den gav för mycket makt till privata banker. När den federala 
centralbankslagen slutligen antogs i december 1913, föreskrev den en styrelse i 
Washington, som utsågs av presidenten, för att företräda det allmänna intresset.* . . . 

* Woodrow Wilson tyckte att denna blandning av offentliga och privata intressen 
skulle ge regeringen överhanden och effektivt göra banker till ”redskapen  
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för, inte herrarna över affärer och enskilda företag och initiativ.’ Louis Brandeis 
invände och hävdade att det inte går att kompromissa med djävulen – att 
’eftergifter till de stora företagens intressen i slutändan måste visa sig 
meningslösa.’ ” {11} [Kursivering tillagd] 

Var inte J. P. Morgan – den ”ofelbare” påvens ekonomiske agent inom det 
amerikanska riket och den man som lockade dessa judar ombord på Titanic – den sanne 
sponsorn för den federala centralbankslagen med sin ”Aldrichkommission?” Var inte 
”bones-man” och 33:e gradens frimurare president William Howard Taft – tjänaren åt 
ärkebiskop James kardinal Gibbons och före detta diktator över Filippinerna, liksom 
förrädare mot sin militäre medhjälpare, major Archibald Butt, sedan han offrat honom på 
Titanic – en ivrig anhängare av den federala centralbankslagen, som uppmanade landet att 
”på allvar ta itu med problemet att upprätta en centralbank,” enligt Jean Strouse i hans 
mästerverk, Morgan: American Financier?) 

Detta leder författaren till att tro att det fanns fler än två jesuiter ombord på 
dödsskeppet. Det fanns förmodligen minst tio ur fartygets befäl och besättning som var 
”bekännande” och under ”extrema ed.” Det fanns möjligen flera columbusriddare under 
fjärde gradens ed samt några frimurare lojala mot märket ”IHS” – den svarte påvens sigill! 
Detta förklarar varför jesuit Browne, den direkte agenten för sin jesuitprovinsial och det 
betrodda syskonbarnet till den lokale irländske biskopen personligen skulle gå ombord på 
fartyget! Han måste lugnt ha slutbehandlat planen med sina soldater att ta ut denna utvalda 
grupp av fartygets expeditionsofficerer – som hyrts in i sista stund på grund av en påhittad 
strejk i England – som på jesuit kapten Smiths order att överge fartyget, att snabbt hala det 
otillräckliga antalet livbåtar, mindre än till hälften fulla med bara kvinnor och barn, i vattnet 
och samtidigt förbjuda männen – utvalda monetära mål – från att borda. De fattigare 
passagerarna på lägre däck skulle låsas in för att hindra ordens rika offer från att undfly 
deras vakande öga och möjligen gå ombord på en livbåt mitt i hysterin och förvirringen på 
däck. (Jesuit kapten Smiths avsiktliga sänkning av Titanic var en förhandsvisning av 
sänkningen av den dömda U.S.S. Indianapolis övervakad av ordens CFR-medlem och 
befälhavare för Stillahavsflottan, amiral Chester William Nimitz, tillsammans med flera 
oärliga underordnade inklusive kapten Oliver Naquin . Fartygets kapten och ”strykpojke,” 
kapten Charles B. McVay III, efter att ha varit ordförande i de kombinerade stabschefernas 
förenade underrättelsekommitté i Washington, D.C., måste ha vetat för mycket och skulle 
”tystas.” Men kapten McVay överlevde en av den amerikanska marinens största katastrofer i 
historien. Förutsägbart nog, tog den oskyldige och gode kapteten, 1968, som inte längre 
klarade av sina psykiska kval, sitt liv, till synd och skam för amerikanska marinens högsta 
ledning kontrollerad av den svarte påven via hans malteserriddare och högrankade 
frimurare!) För att förhindra närbelägna fraktfartyg från att svara med hjälp, lyste 
nödraketerna vita (dags för fest!) när de normalt skulle varit röda! Det var anledningen till 
att endast en av livbåtarna återvände för att hämta de frysande i mörkret, som 
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temperaturen i dessa vatten endast var minus två grader! Som ”valen” i Auschwitz, skulle 
de som ”valdes” att ta sig ombord på livbåtarna leva. Resten, på fartyget eller i vattnet, 
måste döden dö inklusive flera jesuiter, murare och möjligen columbusriddare eller katolska 
aktionister, inklusive jesuitiska världsliga coadjutorer Smith, Murdoch och McElroy. 

Detta leder oss till en annan fråga. Vem ägde trafikbolaget White Star? För, dess 
ledning var ytterst ansvarig för att välja de män som skulle bemannena fartyget. Och med 
pengarna som var inblandade i finansieringen av dessa lyxkryssningsfartyg (Titanic, 
Britannic och Olympic), kunde bara utvalda malteserriddare och den moderna 
tempelherreorden – utvalda shriner frimurare – 

”. . . jordens köpmän . . . jordens stormän . . .” 
– Uppenbarelseboken 18:3, 23 

ha varit initiativtagarna till detta angrepp på de privata förmögenheter som innehades av rika 
judar i åtnjutande av den protestantisk-kalvinska frihetens välsignelser som säkerställs av 
Vilhelm I av Oranien, Oliver Cromwell och George Washington – liksom Otto von 
Bismarck! Riddarna visste att hebréerna i både de amerikanska och brittiska rikena aldrig 
hade lidit formell förföljelse på mer än två hundra år, och som en följd, investerade sina 
förmögenhet i stora industrier som gav ekonomiskt välstånd åt båda protestantiska folken. 
Ungefär vid tidpunkten för Titanic, övergav den berömde kompositören Gustav Mahler, 
som dirigerade Wiens hovopera och som komponerat sin odödliga och storslagna Symfoni 
nr. 5 ”Adagietto,” det romersk-katolska Österrike och bosatte sig i New York City 1909 för 
att njuta av protestantisk frihet och samtidigt dirigera New York-filharmonikerna – som 
jude. Trettio år senare, förbjöds hans symfonier av Roms nazister som ”urartad judisk 
musik.” Bibeln är faktiskt fortfarande sann, som den förkroppsligade Guds son för 
nationerna förklarar sitt utlovade svar på deras behandling av hans tjänare Abraham, vilket 
senare bekräftas för Isak och slutligen för Jakob, inklusive hans tolv söner och deras 
fysiska ättlingar – huset Israel: 

”Jag skall välsigna dem som välsignar dig 
och förbanna den som förbannar dig . . .” 

– 1 Mosebok 12:3 

”. . . Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. 
– Sakarja 2:8 

”Jag, HERREN, har inte förändrat mig, 
och ni, Jakobs barn,  har inte utplånats.” 

– Malaki 3:6 
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Så jesuitgeneralen använde sina påvliga riddare väsentligen för att krossa detta 
lyckliga förhållande mellan amerikanska protestanter, baptister och judar som han skapade 
sitt ohyggliga, internationella monopol kallat ”Riksbanken.” En av hans frimureriska 
tempelherrar var multimiljonär John Pierpont Morgan! Denne onde och illvillige man, som 
då drev en av de största bankerna i världen, skulle vara ansvarig för hemlighållandet av 
Nikola Teslas briljanta uppfinningar inklusive fri energi för hela världen. Enligt Antony C. 
Sutton i hans Wall Street and the Bolshevik Revolution, skulle efter Morgans död 1913 en 
del av hans enorma förmögenhet som investerats i Amerikanska internationella 
korporationen (AIC) i New York (nu Amerikanska internationella gruppen (AIG) ledd av en 
gemensam CFR vice hedersordförande och chef, Maurice R. Greenberg) finansiera 
bolsjevikiska revolutionen – denna jesuitiska inkvisition i ortodoxa Ryssland! Enligt en 
dokumentärvideo från Arts and Entertainment, hade den här J. P. Morgan, vars 
internationella handelsflotta (IMM) hade finansierat White Star Line och därmed byggandet 
av Titanic, utformat en hytt speciellt inredd och reserverad för sig själv (svit B52, som 
tidigare tilldelats stålbaron Henry C. Frick) som hans utlovade närvaro skulle tjäna som 
lockbete för de dödsmärkta. Och i sista stund precis innan Titanic lämnar Southampton, 
avbokade denne andlige bastard sin reservation (som han åberopade ohälsa) förutom 
femtiofyra andra rika eller mäktiga män, men med insiderinformation {12}, och övergav sin 
vän och ordförande för IMM, J. Bruce Ismay (den vanhedrade amerikanske syndabock som 
senare fick sparken från sitt jobb efter att ha lyckats överleva sin avsedda död genom att 
hoppa i en livbåt), och återvände till New York på ett annat fartyg. Vi undrar om biskop 
Browne och frimureriske Morgan ställde till fest och skålade för den ”ofelbare” påvens 
världsliga makt som de såg jesuitprästens bilder på de mördade rika och mäktiga männen, 
som nettovärdet av Titanics passagerare uppgick till över femhundra miljoner dollar 1912! 
I själva verket läser vi om J. P. Morgans uppenbara glädje medan han ”hämtade sig” efter 
världens värsta katastrof till havs: 

”Morgan, som vi minns, åberopade sjukdom som sin ursäkt för att inte följa med på 
fartygets första och sista resa. Två dagar efter det att Titanic sjönk, upptäcktes han av 
den amerikanska pressen på Grand Hotel i den franska brunnsorten Aix-les-Bains, 
där han drack brunn. Han var vid utmärkt hälsa och i sällskap med sin franska 
älskarinna.” {13} [Kursivering tillagd] 

En annan högrankad frimurare som också ”avbokade” sin reservation på Titanic var 
Milton Hershey, Pennsylvanias chokladkung! Han hade mycket att vinna, som amerikanska 
soldater skulle tilldelas ”Hershey choklad” på vilken de skulle utkämpa jesuiternas andra 
trettioåriga krig, finansierat av deras Riksbank. Andra vita frimureriska ofrälse som 
”avbokade” sina reservationer i sista minuten var Robert Bacon (Morgans tidigare 
affärsförbindelse), Henry C. Frick (Amerikas stålbaron), och George W. Vanderbilt 
(Amerikas järnvägs- och rederipamp vars familjs herrgård av 1895, ”Breakers,” som vetter 
mot Atlanten i Newport, Rhode Island nu kontrolleras av orden via malteserriddarna). 
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Som vanligt, kom Loyolas söner undan med massmord och storstöld än en gång, 
eftersom deras makt i de amerikanska och brittiska rikena var kontrollerande. Trots ett 
mycket avslöjande senatsförhör på New Yorks Waldorf Astoria Hotel, det formella 
palatset för alla ärkebiskopens middagar, åtalades inte en själ! 

”En utredning av senaten, och en annan av brittiska handelsdepartementet, fann en 
rad skrämmande mänskliga och tekniska fel, men riktade inga anklagelser mot Ismay 
eller IMM. . . . privata skadeståndskrav mot White Star som uppgick till 16 miljoner 
dollar gjordes till slut upp utanför domstolen 1916 med 664 000 dollar.” {14} 

[Kursivering tillagd] 

Dessutom läser vi om amerikanske senator William Alden Smiths ”undersökning” 
och påminns om den fingerade Warrenkommissionen: 

”I denna ytterst viktiga fråga, med tanke på Smiths inställning mot truster och hans 
anspråk på självständighet i början, var hans undersökning en mörkläggning, och 
attacken mot britterna delvis en skenmanöver. Maskeringen av den amerikanska 
inblandning genom en betydande person som J. P. Morgan och hans allsmäktiga 
intressen var en lögn genom försummelse.” {15} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, dessa judar hade dristat sig till att blockera bildandet av jesuiternas 
Riksbank, genom vilken orden skulle finansiera första världskriget och andra 
världskriget – Roms andra trettioåriga krig, inklusive Europas judiska förintelse, som 
möjliggjordes av ordföranden för påvedömets I.B.M., frimurare Thomas J. Watson, vän 
och frimurarbroder till Hitlers finansminister, Hjalmar Schacht!) 

Det finns ännu ett offer för denna komplott som oftast förbises och ändå omkom en 
högst berömd man på dödsskeppet. Han var en engelsk frimurare, William T. Stead, 
journalisten som avslöjade kompaniets trafik med engelska prostituerade. Beskriven som: 
”Lärd, drömmare, humanitär, den störste och mest betydande mannen ombord på 
Titanic. . . . berömd över hela världen. . . . personlig vän till fler levande och döda monarker 
än någon privatperson på jorden,” förundras vi över hans uppenbara mod: 

”London var ruttet med spetälska av vit slavhandel. Adeln, parlamentsledamöter, 
hertigar, lorder, alla bedrev intensiv handel med unga flickor . . . [Spiritualisten] 
William T. Stead   såg och visste  . . . . Stead hade funnit ett obestridligt bevis för vad 
han ville dokumentera. Han visste att makten var emot honom, att pengarna var emot 
honom, och att korruptionen var emot honom. . . . Bit för bit samlade han in sina 
vittnesmål, namn efter namn säkrades, och sedan, en förmiddag 1885, blev det slag 
som ändrade Englands moral . . . utdelat. London vaknade för att stirra, för att kippa 
efter andan. Stead hade kallat sin exponering, ”Den jungfruliga hyllningen till 
Babylon” och det fanns sanning för att stödja varje uttalande. Stead greps. Han 
kastades i fängelse anklagad för att ha begått en överträdelse av lagstiftningen. Men 
han bara log. Han visste att han 
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hade vunnit, att parlamentet skulle tvingas att anta en lag som skulle utplåna det vita 
slaveriet. Och det gjorde parlamentet.” {16} [Kursivering tillagd] 

Sänkningen av Titanic var inte bara nödvändig för att inrätta ordens Riksbank, den 
var början på krossandet av USA:s verkliga ekonomiska välstånd, så typiskt för 
bibelläsande, hårt arbetande, moraliska, innovativa, modiga, barskt individualistiska, vita 
medelklassens protestantiska länder. Om orden skulle lyckas i sin motreformatoriska attack 
på väst, måste den privata förmögenheten skickligt tas från protestanter och ges till ordens 
påvliga riddare och ockulta murare med avsikt att styra korporativa Amerika. Om detta 
eftertraktade och ändå avskydda protestantiska ekonomiskt välstånd, uppenbart inte bara i 
USA under president McKinley, utan i England under drottning Viktorias regeringstid, 
läser vi 1899: 

”Det är protestantismen som med Guds hjälp, har varit orsak till England välstånd, 
och  alla andra [vita] protestantiska länders. Medan romersk-katolska länder, som 
erkände påvlig överhöghet, sjunkter på nationernas skala, växer de protestantiska 
ländernas välstånd överallt, och de utvidgar sina gränser på alla håll. De 
protestantiska länderna är i ledningen för världen, i allt som gör nationer verkligt 
stora och ärorika. Vi har därför ingen anledning att skämmas för ordet protestantism . 
. .” {17} [Kursivering tillagd] 

Denna fruktansvärda tragedi, som kan tävla med Shakespeares Kung Lear, hade 
kunnat förhindras, om både de brittiska och amerikanska regeringarna hade gjort sin 
bibliska plikt för att straffa ondskan! Om den engelska kronan hade utvisat jesuiterna och 
malteserriddarna på samma sätt som drottning Elisabet I hade gjort under 1500-talet, och 
om de frimureriska logerna hade stängts på samma sätt som Cromwell hade gjort under 
1600-talet, hade de förtvivlade irländska katolikerna och protestanterna, vars söner och 
döttrar offrades av Irlands jesuitiske herre – Francis M. Browne – aldrig fällt sina titaniska 
tårar över förlorade nära och kära, och ytterligare färgat den irländska historiens sidor. Ah, 
se upp med den femtonde april! Titanic sänktes den femtonde april, samma dag Lincoln 
hade kallat ut trupper till den protestantiska södern, samma dag Lincoln dog genom 
medverkan av sin jesuitkontrollerade lönnmördare, och samma dag alla fjortonde 
ändringens medborgares livegna under jesuitgeneralens ”heliga romerska” amerikanska 
rike gör sina årliga ”bekännelser” till påvens privatägda Skattemyndighet i enlighet med det 
fjärde laterankonciliet av 1215 styrt av den demonbesatte påve Innocentius III. (Den 
lagkodex som reglerar det amerikanska riket har verkligen utformats efter den lagkodex 
som reglerar påvens vatikanska rike!)

Om jesuiterna skulle sänka ett fartyg fullt med folk bara för att komma åt en man, 
skulle de inte göra samma sak med ett flygplan? Var det inte en ”slump” att kongressman 
Larry S. McDonald ombord på flyg KAL 007 (sedan ”den lycklige” 33:e gradens 
frimuraren senator Jesse Helms hade gått ombord på det icke drabbade systerplanet i 
Alaska och senare skulle lägga ned undersökningen 1992) skenbart ”sköts ned” av ett ryskt  
SU-15 
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jetstridsflygplan 1983, som han krävde en kongressutredning av Utrikespolitiska rådet och 
Trilaterala kommissionen? Är det inte uppenbart varför president Ronald Reagan, en ren 
slav åt riddare av Malta och CIA-direktör William J. Casey, vägrade att slå tillbaka mot 
Sovjet, som Casey mycket väl kände till att flygplanet hade blivit utrustat för att förstöras på 
Andrews flygvapenbas med en radioaktiv bomb; att KAL 007 hade sprängts av en 
närbelägen amerikansk uderrättelsestation och sänkts 400 miles söder om den officiella 
vrakplatsen varunder 269 oskyldiga dödades? Var det inte en slump att John F. Kennedy, 
d.y. ”tappade kontrollen” över sitt flygplan (sedan det fått stjärtpartiet internt bortsprängt) 
och störtade ned i Atlanten, varunder hans fru och svägerska dödades (alla tre kropparna var 
fulla av splitter enligt Cincinnatis radiopratare och baptistpastor Ernie Sanders), som han 
strävade efter att finna sin fars verkliga mördare? Som en möjlig New York-senator, en 
mångmiljonär, en framgångsrik förläggare och älskad av folket, skulle han ha löst 
”århundradets brott.” Det finns inga olyckor! Genom sådana tragedier, som den avsiktliga 
sänkningen av U.S.S. Indianapolis under andra världskriget, gynnades jesuitorden och hade 
makt att mörklägga den med sina viktigaste män som ansvarade för att utreda morden. Vi 
måste också dra slutsatsen att på något sätt ”borgernas” jesuitorden absorberade de rikas 
förmögenheter för dess användning i att krossa den protestantiska reformationen och 
samtidigt reducera nationerna till tjänande diktatorer lojala mot påven, som i sin tur hatar 
judarna. Flera år senare, skulle jesuiterna, med kontroll över ”jesuitteatern” (eller 
”Hollywood,” det trä av vilket trollspön gjordes) genom sina frimureriska judiska 
arbetarsionister, släppa den dyraste och mest lönsamma filmen genom tiderna, för att 
högtidlighålla sitt stora offer i Nordatlanten till deras ”gud” som sitter i Petri stol. Den 
filmen var Titanic. En tidigare film hade också släppts som återuppförde ett annat av deras 
viktigaste människooffer i Nordamerika. Den filmen var JFK, Director’s Cut. 

Käre sanningssökare, om vi inte lär av våra misstag från det förflutna inklusive 
Titanics avsiktliga skeppsbrott, är vi dömda att upprepa dem med fler nationella tragedier 
som 1929 års börskrasch (Amerikas Titanic), Kennedymordet, Watergateskandalen, 
Iran-Contra-affären, Whitewater-fiaskot, Chinagate-skandalen (sedan Opus Deis 
Justitiedepartement hade lagt ned femtioåtta åtalspunkter mot den skyldige kinesiske 
underrättelseagenten doktor Wen Ho Lee, och därmed dolt högförräderiet begånget av 
ordens CIA, som djärvt gav information om USA:s mest hemligstämplade termonukleära 
stridsspetsar till blottörstiga röda Kina) och nu attacken mot World Trade Center och 
Pentagon. För den svarte påven, 

”. . . är sällskapets gud, och ingenting annat än hans elektriska kontakt kan uppliva 
deras döda kroppar till liv och handling. Tills han talar, är de som ormar hoprullade i 
sina vinterlika gravar, livlösa och inaktiva, men det ögonblick han ger befallning, 
kommer varje medlem omedelbart på fötter, lämnat det oavslutat som kan ha 
engagerat honom, redo att anfalla vem han än kan kräva skall anfallas, och att utdela 
ett slag varhelst han anvisar att ett slag skall utdelas.” {18} 
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Jesuitgeneralens sigill över S:t Isaac Jogues’ novitiat, 1930 # 308 

Hollywoodskådespelare Martin Sheens sommarbesök i Wernersville, PA 
”S:t Isaac Jogues’ jesuitcenter för andlig tillväxt,” 1990-talet # 309 

Under ett nedtystat besök, utan pressnärvaro, guidades Martin Sheen (3:e från 
vänster), en pro-jesuitisk teaterskådespelare, socialdemokrat och Clintonaktivist, och 
nu en framstående försvarare av mexikanska utlänningar (varav de flesta är romersk-
katoliker lojala mot påvens amerikanska hierarki) som vistas olagligt i västra USA, 
runt det f.d. novitiatet med jesuit Patrick Kelly (längst till vänster) och jesuitiske 
skådespelare Michael Kennedy (längst till höger). Vi måste komma ihåg att riddare av 
Malta Joseph P. Kennedy var en av grundarna av Amerikas bioduk. Rederipamp och 
riddare av Malta Spyrous Skouros var en gång chef för Twentieth Century Fox. 
Hollywood är verkligen jesuitteatern som skickligt avslöjar ordens förflutna och 
därför valdes Sheen för att berätta Secrets of the Titanic. 
A House of Bread: The Jesuits Celebrate 70 years in Wernersville, Pennsylvania, Kathy M. Scogna, (Wernersville, 
Pennsylvania: Kathy M. Scogna, 2000) s. 157. 
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Weekendbjudning på Harcourts Nuneham Park, 1907 # 310 
Sittande i mitten är kung Edvard VII (1901-1910), den svarte påvens mäktigaste 
frimurare över hans brittiska rike. Stående på trappan, fjärde uppifrån, är John P. 
Morgan, den svarte påvens mäktigaste frimurare i hans ”heliga romerska” fjortonde 
ändringens rike av amerikansk nation. Båda männen stod i tacksamhetsskuld till 
kompaniets föreskrifter, engelske jesuit Bernard Vaughan var en av flera. Kungen och 
Morgan var nära vänner och ömsesidigt hänsynslösa, Edvard (medan han var prins av 
Wales) dolde konstnären Walter Sickerts (alias ”Jack Uppskäraren”) mord, och 
Morgan orsakade USA:s fyra största finansiella kriser från 1873 till 1893. 1907 
orsakade båda män, under det att de styrde sina nationella bankimperier, USA:s 
största finansiella panik som ledde till det hemliga utarbetandet av den federala 
centralbankslagen på Jekyll Island, Georgia, av Morgans agent Henry P. Davison. 
Medvetna om konspirationen att monopolisera landets kredit i händerna på James 
kardinal Gibbons Morgan-styrda imperium, motarbetade judiske frimurare John 
Jacob Astor och andra sammansvärjningen. Botemedlet var att skicka Astor till hans 
grav på Titanic (eller eventuellt den skadade Olympic), varefter de påföljande 
amerikanska och brittiska undersökningarna skulle tjäna som enbart mörkläggningar. 
Varken Edvard VII eller Morgan levde för att se skapandet av ordens Riksbank, 
vilken, liksom påvens frimureriska Bank of England, finansierade första världskriget. 
Morgan: American Financier, Jean Strouse, (New York: Random House, 1999). 
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Överste John Jacob Astor IV, 1912 # 311 
John Astor, en veteran från spansk-amerikanska kriget och den rikaste mannen 
ombord på Titanic, var en olydig judisk frimurare som gjorde motstånd mot ordens 
John P. Morgan och därmed den romerske påvlige caesaren i Satans vatikanska palats. 

Den svarte påvens   MÅLTAVLA, John Jacob Astor IV, 1912   # 312 
John Jacob Astor IV, med sin andra, gravida unga hustru Madeleine, som senare födde 
en son, John Jacob Astor VI, utsedd till jesuitordens MÅLTAVLA, går ombord Titanic. 
Astor, och senare justitieråd Louis D. Brandeis, motsatte sig införandet av det som 
blev det amerikanska rikets J. P. Morgan-stödda, socialist-kommunistiska, kartell-
kapitalistiska centralbank. Privat kontrollerad av påvliga malteserriddare och shriner 
frimurare på uppdrag av den svarte påven, var det den stjälande ”Kungens bank” – det 
federala riksbankssystemet. Frimureriske sonen Vincent ärvde $ 200 miljoner, gick 
med i CFR och tjänade ordens FDR! 
Secrets of the Titanic, (National Geographic Society, 1986) video, 60 minuter. 
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Engelske journalisten frimurare William T. Stead, 1849-1912 # 313 
Avbildad ovan med sin hustru, blev William Stead allmänt sörjd vid sin död, sedan 
han omkommit på order av den svarte påven. Född i fattigdom hos en ”förbannad” 
kongretionalistisk, ”kättersk” minister i Northumberland, England, utvecklade Stead 
en vilja av stål, som han tvingades försörja familjen vid fjorton års ålder efter sin fars 
tidiga död. Genom år av slit, oförfärad beslutsamhet och försynens välsignelse, 
avancerade Stead från att vara en springpojke, som tjänat tolv cent per vecka, till att 
bli den egentlige redaktören för Pall Mall Gazette. Med London ”ruttet av det vita 
slaveriets spetälska,” avslöjade Stead på egen hand korruptionen med sitt episka 
arbete, The Maiden Tribute of Babylon, och tvingade parlamentet att antaga en lag 1885, 
som utplånade den underjordiska tvångsprostitution som i hemlighet älskades av 
adeln och de som hade makten, inklusive jesuitkontrollerade prinsen av Wales och 
premiärministrarna. Stead, en teosof och spiritualist, var engagerad med 33:e gradens 
frimurare Cecil J. Rhodes och lord Alfred Milner när det gällde att skapa vad 
Georgetown Universitys jesuitkontrollerade historiker och mentor av Bill Clinton, 
Carroll Quigley, kallade ”rundabordssamtal,” det som senare skulle bli ordens 
Kungliga institut för internationella frågor (1919). Men Stead uteslöts från gruppen 
för att ha motsatt sig boerkriget (1899-1902), som krossade de ”kätterska” holländska 
protestanterna och stal deras guldgruvor i Transvaal. Fastän Steads senare 
mästerverk, If Christ Came to Chicago, ytterligare förstärkte hans världsberömmelse, 
undgick han inte Satans svartrockars osynliga, tysta, hämnande hand. 
Sinking of the Titanic, Thomas H. Russell, redaktör, (ingen stad, L. H. Walter, 1912). 

Jesuiterna – 1912-1915



Kapitel 35                                                                                                               895

Jesuitiska coadjutorer William M. Murdoch och Edward J. Smith, 1912 # 314 
Kapten Smith (till höger), som poserar med sin i sammansvärjningen invigde sekond, 
hindrade ordens rika judiska måltavlor från att stiga ombord de delvis fyllda 
livbåtarna. 

Titanics skyldige kapten Smith i färd med att avresa, 1912 # 315 
Som jesuiten Francis M. Browne steg av Titanic för att återvända till den svarte påvens 
irländska provins, tog han denna sista bild på kapten Smith som kikade ned från 
bryggan. Ögonkontakten mellan jesuiten och dödsskeppets pilot förrådde den 
edsvurna plikt som kaptenen skulle uppfylla. 
Secrets of the Titanic, (National Geographic Society, 1986) video, 60 minuter. 
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Dömda irländska emigranter redo att borda Titanic, 1912 # 316 

Denna ankommande färja, under Titanics sista anhalt i Queenstown, Irland, var lastad 
med glada, optimistiska irländska emigranter på väg mot protestantiska Amerika. 

Dödsmärkta irländska protestanter och katoliker bordar Titanic, 1912 # 317 
Taget av Browne själv, visar detta högst beklagansvärda fotografi hur dömda 
irländare, främst romersk-katoliker, går ombord på dödsmärkta Titanic med full 
kännedom om Brownes obarmhärtiga jesuitprovinsial under extrem ed. Skickligt nog, 
klev den ”den tursamme prästen” av fartyget innan Titanic avreste, i vetskap om att 
dess slutdestinationen skulle bli botten av den iskalla norra Atlanten. 
Secrets of the Titanic, (National Geographic Society, 1986) video, 60 minuter. 
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Jesuit för den irländska provinsen, Francis M. Browne (1880-1960), 1939 # 318 
Francis M. Browne, nevö till Irlands biskop Browne och disciplinerad agent för 
Irlands jesuitprovinsial lydande under den svarte påven, beskrivs högst korrekt av den 
konverterade G. B. Nicolini av Rom 1889 när han skarpsinnigt skrev i History of the 
Jesuits: ”Deras onda geni är ständigt närvarande och aktivt.” 

RMS Titanic avgår med gräddan av det amerikanska samhället, 1912 # 319 
Som dödsskeppet gav sig av för att uppfylla sitt förutbestämda öde, kände de lydiga 
Loyolas söner ombord ingen ånger. För sänkningen av Titanic skedde, med ordens 
motto, ”ad majorem Dei gloriam” (”till Guds större ära”), i själva verket, för att 
ytterligare utvidga den världsliga, jordiska makt som utgår från den svarte påvens 
”ofelbare” Gud på jorden som sitter i Vatikanens Petri stol! 
Secrets of the Titanic, (National Geographic Society, 1986) video, 60 minuter. 

Jesuiterna – 1912-1915



898                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

Francis Browne, biskop Robert Browne, William Browne, 1920-talet # 320 
Dessa är de brutala mördare, de obarmhärtiga monster, fulla av bedrägeri och 
förräderi, hjärntvättade med Ignatius Loyolas sataniska Andliga övningar för att, i den 
”heliga lydnadens” namn, tysta alla samvetsbetänkligheter som utlösts av avskyvärda 
brott mot den högste Guden. Francis Patrick Mary Browne, den yngsta av åtta barn, 
föräldralös sedan tonåren och uppfostrad av sin onkel, biskopen av Cloyne Robert 
Browne, började på jesuitnovitiat 1897 vid 17 års ålder. 1912 var jesuiten inne på sitt 
första år av ”moralteologi,” helt insupen med Aquinos maxim, ”det är inte mord att 
döda en kättare.” Sedan han givits en kamera och en förstaklassbiljett av sin onkel för 
att fotografera hela Titanic, tillbringade Browne en dag och en natt på dödsskeppet 
med att fånga utsatta förstaklasspassagerares sista rörelser liksom 
Dublinprovinsialens jesuitiska världsliga coadjutorer som erfordrades ”för 
martyrskap,” inklusive kapten Edward Smith, sekond Murdoch och chefspurser 
McElroy. Som han blivit vän med en rik amerikansk förstaklasspassagerare som 
erbjudit sig att betala hans resa till New York, anhöll Browne hos sin överordnade om 
tillstånd att resa i vetskap om att fartyget var dömt! Svaret blev ”STIG AV 
FARTYGET – PROVINSIAL.” Jesuit Browne lämnade skeppet i Queenstown och 
återvände till katedralen till glädje för sin bror, jesuit William (1876-1938), och hans 
biskops-onkel som planerade att förverkliga irländskt ”självstyre.” 
www.encyclopedia-titanica.org
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Brittiska krigsfartyget och passagerarfartyget HMS Lusitania, 1915, 1915 # 321 
När jesuitgeneralen nu hade fullständig kontroll över både den amerikanska och 
engelska regeringen genom högrankat frimureri, försökte han skapa en incident 
varigenom hans internationella press kunde sporra det amerikanska folket att inträda 
i första världskriget. Lusitania var inte endast ett flytande palats av bekvämlighet, 
utan var också listat som en ”väpnad handelskryssare,” som ståtade med tolv sextums 
kanoner! På väg från New York den 1 maj, hade den tyska regeringen varnat alla 
passagerare att gå ombord på egen risk, som tyska ubåtar skulle sänka henne vid ett 
eventuellt möte. Cunard Lines’ ångfartyg, som omfattades av den engelske 
marinministerns, frimureriske Winston Churchills, jurisdiktion hade laddats med 
5 000 tretums artillerigranater, 6 000 000 .303 kalibers gevärskulor, ytterligare 200 ton 
ammunition från den dockade Queen Margaret, och en enorm mängd bommulskrut 
som exploderar vid kontakt med vatten! Fartygets kapten var den modige och härdade 
William Turner; föga visste han att han skulle bli Churchills syndabock. Den 7 maj, 
anlände Lusitania två mil utanför Irlands kust, sedan dess eskort, kryssaren HMS 
Juno, hade dragit sig undan utan kaptenens vetskap. Sedan han tagit emot kodade 
meddelanden från Marindepartementet, lydde Turner snabbt och flyttade därmed sitt 
fartyget i perfekt läge för den väntande tyska u-båten. En torped som träffade 
ångfartyget orsakade en ohygglig sekundär explosion. Som Lusitania sjönk på endast 
18 minuter, miste över 1 200 människor, inklusive 128 amerikaner livet och kapten 
Turner gavs orättvist skulden. Fastän tyskarna betalade Amerika skadestånd, använde 
jesuiterna denna propaganda för att slutligen, 1917, dra in det amerikanska riket i 
påvens andra trettioåriga krig. 
History of the World War: An Authentic Narrative of The World’s Greatest War, Francis A. March, (Chicago: The 
John C. Winston Company, 1919) s. 259. 
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Kapitel 36 

Jesuiterna   – 1913-1936   

Påvens privata bankmonopol; det federala riksbankssystemet 
Finansierar Roms korståg; den kommunistiska graderade inkomstskatten 
Påvens skatteindrivare: den inkvisitoriska Skattemyndigheten 
Ärkebiskopen av Baltimore, James kardinal Gibbons – ”den amerikanske påven” 
Mordet på Pennsylvania-kongressman Louis T. McFadden 

”[Jesuiterna utgör] ett sällskap . . . ett ständigt aktivt och nästan överallt närvarande 
redskap för påvlig despotism; den hemliga, inställsamma, men ständigt vakande och 
påpassliga fienden till frihet, civil eller religiös, och till det rena oförfalskade 
evangeliet om Kristus.” {1} 

John Dowling, 1845 
Amerikanska bereansk pastor 
The History of Romanism 

”Jesuiternas enorma rikedom har skänkts till dem genom testamenten som skrivits i 
sista minuten!” {2} 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
   Landsflyktig till England 
History of the Jesuits 

”Jesuiten har, tvärtom, alltid ställt högljudda krav på makt och rikedom, och har 
följaktigen sysselsatt sig både individuellt och kollektivt med de rika i stället för de 
fattiga.” {3} [Kursivering tillagd] 

M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares kloster 
The Black Pope

”. . . det amerikanska folket måste faktiskt vara mycket blinda, om de inte inser att 
om de inte gör något för att förhindra det, dagen är mycket nära när jesuiterna 
kommer att styra deras land . . . De är redan är herrar över   New York   [City genom 
ärkebiskop Michael Corrigan]. . . .” {4} [Kursivering tillagd] 

Charles Chiniquy, 1886 
Amerikansk protestantisk ex-präst 
Fifty Years In the Church of Rome 
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”Husen för de bekännande var för jesuiterna av den första ordningen som inte fick 
inneha någon egendom, utan var beroende av välgörenhet. Husen för bosättning eller 
prövning var för dem av den andra ordningen, som fick inneha vilka belopp som 
helst. Många av dessa hus sägs ha varit lika praktfulla som Frankrikes kungars och 
furstars palats. En framliden författare säger: 

’Vid avskaffandet av denna orden, befanns dess egendom överstiga tio gånger 
det påvliga Finansdepartementets under dess mest blomstrande och välmående 
tid, och ändå hittades knappast några pengar i deras institution, utan tvekan på 
grund av deras försiktighet i att hålla dem hemliga för framtida bruk.’ ” {5} 

[Kursivering tillagd] 

L. Aloysium Giustiniani, 1843 
Italiensk ex-romersk-katolsk präst 
Evangelisk lutheransk präst 
Papal Rome As It Is, By A Roman 

” ’Det är ett faktum . . . Att, näst efter holländarna, bedriver jesuiterna den mest 
omfattande och mest värdefulla handeln med östra Indien . . . enligt denna 
beskrivning, i Surat, Agra, och Goa, eller andra platser där de kan skapa en hemvist, 
tas de för vad de utger sig för att vara, nämligen handlare. Jag vet, dock, att det finns 
jesuiter, och också djupt invigda, med kännedom om även de förtroligaste 
hemligheter. Det är dessutom uppenbart att de har valts ut från olika nationer, och det 
finns även armenier och turkar [nu, Saud- och bin Ladin-dynastierna], som ägnar sig 
helt åt Jesu sällskaps intressen. . . . de erhåller således genom sin handel, verkligen 
omätbara fördelar för samhället. Och den kredit de har är ännu mer fantastisk, 
eftersom den till synes inte alls kontrolleras, och inte redogörs för av någon, som 
vissa fäder gör. . . . de förklädda är, förutom det vanliga löftet om lydnad, skyldiga 
att avlägga en ännu mer strikt ed om att de aldrig kommer att förråda något för någon 
som inte har invigts, och, å andra sidan, att de kommer att kämpa till det yttersta i 
strävan efter profit och vinst åt sällskapet. För att det skall kunna förekomma något 
utbyte mellan de invigda och lekmännen, måste ett hemlighet [frimureriskt] tecken 
ges som måste igenkännas, och på detta sätt vet alla om de har en broder framför sig 
eller ej. . . . Hur viktig och stor denna typ av handel än var, visste jesuiterna samtidigt 
hur det skulle hålla den hemlig, och såg därmed till att ingen bekymrade sig om den.’ 
” {6} [Kursivering tillagd] 

Monsieur Martin, 1697 
Generalguvernör i de
   franska besittningarna i Indien 
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”I den här boken finns kulmen av mina ansträngningar mot jesuiterna och jesuitismen 
– för den romersk-katolska hierarkin är i dag jesuiserad. . . . 

’VATIKANEN SER TILL AMERIKA 

Vatikanen har kommit att se mer och mer till Amerika som det katolska fästet. 
De fantastiska framstegen för kyrkan i USA har inte bara varit en källa till 
entusiastisk tillfredsställelse för påve Pius [X], utan har lett kurian till att tro att den 
Nya världen erbjuder fler möjligheter än den Gamla [sedan den utvisat jesuiterna 
från nästan hela Europa och tsaristiska Ryssland]. 

Herr Ryan är i högsta grad   persona grata   i Vatikanen  . Han står i intim kontakt med 
de finansiella frågorna i den romersk-katolska kyrkan, och det förutspås att det bara 
är en fråga om en kort tid tills han, eller snarare hans bankirfirma, kommer att få 
oinskränkt fullmakt över kyrkans omfattande fonder . . . ’.

Ni kommer säkert ihåg vem Thomas F. [Fortune] Ryan är: ni kommer säkert ihåg 
en del av hans tvivelaktiga meritlista. Hans karriär som plundraren av 
transportväsendet i New York City, plundraren av Seaboards järnvägsföretag, 
bestickaren av domstolar och lagstiftande församlingar, köparen av politiska 
kandidater, och fördärvaren av Virginias politik, är i högsta grad misstänkt. . . . 

[Käre sanningssökare, Thomas F. Ryan var en mäktig riddare av Columbus som flitigt  
tjänade biskop av Richmond, Virginia, sedan Augustinus van de Vyver hade ”vigts” till  
sitt biskopsämbete av ingen annan än Baltimores ”amerikanske påve,” James kardinal 
Gibbons. Hemmahörande i New York City, donerade herr och fru Thomas Ryan den nya 
Heliga hjärtats katedral med inventarier till en kostnad av nästan en halv miljon dollar  
utöver senare kyrkor, skolor och kloster i området kring Richmond. Roms strävan att  
”katolisera” hjärtat av den gamla protestantiska och baptist-kalvinska södern var i full  
gång.] 

Tammany Hall är en katolsk organisation [ur vilken New York-guvernör Alfred E. 
Smith uppstod som senare backade FDR i presidentvalet 1932], organiserad för 
politisk plundring, och att dela bytet med prästerna. Ryan är herre också över 
Tammany, och det var det som gav honom straffimmunitet när han rånade folket 
genom sina uppgörelser inom transportväsendet. Om han blir påvens finansiella 
agent [i hemlig samverkan med de frimureriska finanshusen Morgan och 
Rockefeller], med Roms nästan obegränsade ekonomiska resurser till sitt förfogande 
[som slutligen skulle slås samman med det federala riksbankssystemets bankfilial i  
New York], kommer kampanjen för den politiska kontrollen över Amerika av den 
italienska hierarkin att börja på allvar [vilken politiska kontroll, när detta skrevs 
(1912), redan hade uppnåtts]. 
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I åratal, har det amerikanska prästerskapet förberett folkets sinne på att ta order från 
Rom i politiska frågor. I åratal, har de koncentrerat sina krafter på Amerika. I åratal, 
har de stadigt närmat sig New York [City] och Washington City, två strategiska 
punkter av största vikt [New York City hyser ordens viktigaste gren av Riksbanken 
och Washington, D.C., hyser ordens Riksbankstyrelses ”tempel”]. Från staden New 
York, kontrolleras näringslivet. Från den stora metropolen utges tidskrifter och 
tidningar med de största upplagorna. Från samma stad kontrolleras 
transportföretagen. Den som styr i New York är kung över denna nation [vilken för 
närvarande är ärkebiskopen av New York, Edward kardinal Egan, vars 
inledningstalare vid 2006 års Alfred E. Smith-middag på Waldorf-Astoria Hotel var 
den krypto-romersk-katolske episkopalisten och CFR-medlemmen, republikanske 
John S. John McCain, III]. Den stadens ekonomiska intressen dominerar alla 
andras. Wall Street expanderar och kontraherar valutan, påskyndar paniker och 
kontroller dem [som gjordes av frimureriske krypto-romersk-katolske episkopalist J. 
P. Morgan 1907 vilket rättfärdigade kongressens tidigare planerade främjande av en 
marxistisk centralbank med fullständigt monopol], dikterar den statliga politiken, 
skrämmer förvaltningar, piskar kongressen till att underkasta sig dess vilja, använder 
statskassan som sin egen bankfilial, tvingar regeringen att dra in 150 000 000 dollar 
av dess guld, får en inteckning i republiken när den behöver en i sin verksamhet [då 
att återställa påvens världsliga makt]; och vid tillfälle, kan i praktiken stoppa 
spridningen av nationens egna pengar [för att slutligen dra in silvercertifikat och 
silvermynt med kryptokatolske LBJ], orsakar priser och förmögenheter att falla nedåt 
[som senare skulle få upplevas av det amerikanska folket med 1929 års börskrasch 
på grund av tre irländska katolska blankare – Tom Bragg, Ben Smith och Joe 
Kennedy], medan Förenta staternas president, polismän, armén och marinen [alla i  
dag kontrollerade av ordens Utrikespolitiska råd (CFR)], och en nation av nästan 
etthundra miljoner människor hjälplöst ser på. Med den romersk-katolska kyrkans 
enorma rikedomar till sitt förfogande [i hemlighet hanterade av frimurare J. P. 
Morgan], kunde   Thomas F. Ryan   helt dominera New York och Wall Street  ; och 
genom de hjälpmedel som redan nämnts, kontrollera amerikansk handel, amerikansk 
politik, amerikansk lagstiftning, amerikansk politik på hemmaplan och utomlands, 
och – värst av allt – förgifta det amerikanska sinnet, . . .” {7} [Kursivering tillagd] 

Thomas E. Watson, 1912 
Georgia-senator, 1921-22 
The Roman Catholic Hierarchy 
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”Den verklige härskaren av denna nation bor inte i Vita huset i Washington, utan i 
palatset i Baltimore [James kardinal Gibbons]. Ingen viktig ledare som påverkar 
den papistiska kyrkan blir tryckt förrän den har lämnats till kardinalen för hans kritik. 
Vi häpnar över den makt som utövas. Ingen medlem av kongressen får tillträde till 
Washington, förrän han vägts i de papistiska vågskålarna. Om han får ihop stålar åt 
kyrkan och röster för hennes politik, alla är bra. Om inte, väntar räkenskapens dag, 
och ett [osynligt] inflytande utövas på en gång som berör maktens drivfjädrar i hans 
fjärran hem [via hemliga sällskap]. Som en politisk maskin, är Rom en enastående 
framgång: och jesuiten hade mer än till hälften rätt när han sa: ”[Den inhemske] 
företrädaren för påven i Vatikanen [som, fram till 1921, var ärkebiskopen av 
Baltimore] är härskare över Förenta staterna.’ ” {8} [Kursivering tillagd] 

Justin D. Fulton, 1888 
Amerikansk teolog och historiker 
Washington In the Lap of Rome 

”Vi befinner oss i omedelbar fara i detta land för att underordnas en   utländsk   
potentat  , vars tron finns på stranden av den avlägsen Tibern  . Påven i Rom gör 
anspråk på rätten att inneha och utöva världslig makt varhelst han kan få den. För 
detta ändamål lyder hela hans hierarki hans vilja och befallning. Den mäktigaste 
organisationen som står till hans förfogande, är edsvuren, för att omstörta 
konstitutionen och lagarna i alla länder på order av påven. . . . I detta, kan den 
romersk-katolska hierarkin i USA, tacka sig själva för den mest kompakta och 
beslutsamma organisationen,   som någonsin grundats  , för att stå emot det politiska 
maskineriet i denna kyrka.” {9} [Kursivering tillagd] 

Scott F. Hershey, 1894 
Protestantisk föreläsare i kanonisk rätt 
Errors of the Roman Catholic Church

”Ni vet vad som händer när ni är anställda av ett företag. Ni har inte vid något tillfälle 
tillgång till de män som verkligen fastställer företagets politik [14:e ändringens 
Amerika via påvens CFR]. . . . 

Det är sant att, medan de flesta män alltså är nersänkta i företaget, upphöjs några få, 
mycket få, till en makt som de som individer aldrig hade kunnat utöva. Genom de 
stora organisationer över vilka de är chefer, får ett fåtal möjlighet att spela en roll 
utan motstycke i historien när det gäller kontrollen över affärsverksamheten i landet 
och vid fastställandet av lyckan för ett stort antal människor. . . . 
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Sedan jag gav mig in i politiken har jag i huvudsak fått mäns åsikter anförtrodda åt 
mig privat. Några av de största männen i Förenta staterna, inom handel och 
tillverkning [J. P. Morgan och John D. Rockefeller], är rädda för någon, är rädda 
för något [liksom Woodrow Wilson]. De vet att det någonstans finns en makt som är 
så organiserad, så subtil, så vakande, så sammankopplad, så komplett, så 
genomgripande, att det är bäst att inte tala högt när de talar i fördömande ordalag om 
den. 

De vet att [14:e ändringens, korporativ-fascistiska] Amerika inte är en plats där man 
kan säga, som det brukade vara [under den gamla unionen (1787-1868)], att en man 
kan välja sin egen kallelse och ägna sig åt den just i den utsträckning som hans 
förmåga gör det möjligt för honom att ägna sig åt den; eftersom det, i dag, om han 
ger sig in i vissa områden, finns organisationer som kommer att använda metoder 
mot honom som kommer att hindra honom från att bygga upp en verksamhet som de 
inte vill ha uppbyggd, organisationer som kommer att se till att marken inskränks 
under honom och marknaderna stängs för honom. . . . Landet har drabbats av denna 
oamerikanska uppsättning av villkor som gör det möjligt för ett litet antal män som 
kontrollerar regeringen att få tjänster från regeringen; att genom dessa tjänster 
utesluta sina kompanjoner från lika affärsmöjlighet, att genom dessa tjänster bygga ut 
ett kontrollnätverk som för närvarande dominerar varje industri i landet . . . Jag talar 
för närvarande om den kontroll över regeringen som utövas av de stora företagen. 
Vad som ligger till grund för hela ärendet är, naturligtvis, sanningen att, i den nya 
[världs-] ordningen, måste regering och näringsliv vara nära förbundna [d.v.s.,  
jesuitisk korporativ fascism]. . . . Ett osynligt rike har bildats ovanför demokratins 
former. . . . Herrarna över regeringen i Förenta staterna är de kombinerade [kartell-] 
kapitalisterna och tillverkarna i USA. . . . de stora bankerna, de stora tillverkarna, de 
stora handelsherrarna, cheferna för järnvägsföretagen och ångbåtsföretagen. . . . som 
genom bland dem själva utlämnade avtal kontrollerar priserna, och att samma grupp 
män kontrollerar de större krediterna i landet. . . . Det finns knappast en del av USA 
där män inte är medvetna om att hemliga privata syften och intressen har styrt 
regeringen. De har styrt den med hjälp av de intressanta personer som kallas politiska 
’chefer.’ . . . Vi kan lura oss själva med den glädjande tron att vi väljer våra egna 
tjänstemän, men naturligtvis är det ett faktum att vi bara göra ett likgiltigt och 
ineffektivt val mellan två grupper av män . . . som nominellt opponerar sig mot 
varandra men som faktiskt arbetar i perfekt förståelse och samverkan [och] . . . för 
intressen som inte är våra.” {10} [Kursivering tillagd] 

Woodrow Wilson, 1913 
28:e president för USA 
The New Freedom
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”Det verkliga hotet mot republiken är denna osynliga regering som likt en gigantisk 
bläckfisk sträcker sin slemmig längd över staden, staten och nationen. Som 
bläckfisken i verkliga livet, är den verksam under sken av ett egenhändigt skapat 
skydd. Den griper tag med sina långa och starka tentakler i våra ledande 
befattningshavare, våra lagstiftande organ, våra skolor, våra domstolar, våra 
tidningar, och varje organ som skapats för allmänhetens skydd. Den vrider sig i 
mörkrets käftar och kan således bättre fatta regeringens tömmar, säkra antagandet av 
för korrumperade företag gynnsam lagstiftning, bryta mot lagen om straffrihet, kväva 
pressen och nå till domstolarna. 

För att avvika från enbart generaliseringar, vill jag säga att på toppen av denna 
bläckfisk finns Rockefeller-Standard Oil-intressen och en liten grupp mäktiga 
bankirfirmor som allmänt hänvisas till som de internationella bankirerna. Detta lilla 
kotteri av mäktiga internationella bankirer förestår nästan den amerikanska 
regeringen [via CFR] för sina egna själviska syften. De kontrollerar praktiskt taget 
båda politiska partier, skriver politiska plattformar, göra blinda redskap av 
partiledarna, använder de ledande männen i privata organisationer, och tar till varje 
knep för att till höga offentliga ämbeten nominera endast sådana kandidater som 
kommer att bli mottagliga för de korrupta storföretagens diktat. De konspirerar för 
centralisering av regeringen enligt teorin att en liten grupp av handplockade, privat 
kontrollerade individer vid makten kan vara mer lätthanterlig än en större grupp 
bland vilka det sannolikt kommer att finas män som är uppriktigt intresserade av den 
offentliga välfärden. Dessa internationella bankirer och Rockefeller-Standard Oil-
intressen kontrollerar majoriteten av tidningarna och tidskrifterna i det här landet. De 
använder sig av kolumnerna i dessa tidningar för att tvinga till underkastelse, eller 
köra ut från ämbetet offentliga tjänstemän som vägrar att lyda de mäktiga 
korrumperade kretsar som utgör den osynliga regeringen.” {11} [Kursivering tillagd] 

[Författaren till ovanstående citat var en sådan person under total kontroll av Rom. John F. 
Hylan (1868-1936) var en irländsk romersk-katolsk amerikan som avlade juristexamen vid 
New Yorks juridiska fakultet 1897. Demokrat och uppbackad av New York Citys Tammany 
Hall, blev Hylan under två perioder borgmästare i New York City (1918-1925). Därmed var 
Hylan en fullkomlig bricka åt ärkebiskop Patrick Hayes övervakad av ordens närbelägna 
Fordham University. Han var väl förtrogen med dåvarande riddare av Columbus Nicholas 
Brady och stöddes av mediajätten frimurare William Randolph Hearst. Hylans 
propaganda var identisk med den jesuitiska retorik som försvaras av ordens Rockefeller-
finansierade John Birch-sällskap: Beskyll Rockefellers och internationella banker för Jesu 
sällskaps gärningar.] 

John F. Hylan, 27 mars, 1922 
Romersk-katolsk borgmästare i New York City 
”Mayoral Speech,” The New York Times 
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”Det hat som Europa en gång manifesterade mot den centrala kyrkliga makten håller 
snabbt på att försvinna . . . det kommer att råda en allmän enighet om att upphöja 
Rom . . . Alla nationers rikedomar är på väg att överlämnas i hennes händer . . . 
[regeringen i] Förenta staterna . . . kommer att lägga de obegränsade resurserna 
i detta land i händerna på denna makt.” {12} [Kursivering tillagd] 

Stephen N. Haskell, 1907 
Amerikansk teolog 
The Story of the Seer of Patmos

”En centralbank innebär alltid en enorm belastning för nationen för ’upprustning’ och 
’försvar’ för att skapa en oförstörbar skuld, samtidigt som den skapar en 
militärdiktatur och förslavar folket att betala ’räntan’ på skulder [via den bedrägliga 
”inkomstskatt” på lönerna som för första gången lades på amerikanerna som andra 
världskrigets ”segerskatt” av 1942] som bankerna på konstgjord väg har skapat. . . . 
H. W. Loucks kritiserade den federala centralbankslagen i The Great Conspiracy of  
the House of Morgan [1916]: 

’I den federala centralbankslagen, har de slitit från folket och för sig själva säkrat den 
konstitutionella makten att utfärda pengar och reglera deras värde. . . . Huset 
Morgan [i underkastelse under jesuiternas styre över York City] har nu enorm 
kontroll över vår industri, handel och våra politiska frågor. De har fullständig kontroll 
över de demokratiska, republikanska och progressiva partiernas politiska 
beslutsprocess.’ . . . 

Företrädare för New Yorks Riksbanksdistrikt i den första federala 
rådgivningsnämnden var J. P. Morgan [d.y.]. Han utnämndes till ordförande i den 
verkställande kommittén. Alltså, satt Paul Warburg och J. P. Morgan [d.y.] i 
konferens vid Riksbankstyrelsens sammanträden under de första fyra åren av dess 
verksamhet, omgivna av de andra guvernörerna och ledamöterna i rådet, som 
knappast kan ha varit omedvetna om att deras framtid skulle styras av dessa två 
starka banker. . . . 

Morgans kontroll över det federala centralbanksystemet utövas genom kontroll över 
Riksbanken i New York. . . . Citicorp . . . Morgans First National Bank of New York, 
slogs samman med National City Bank 1955 . . . Chase Manhattan, . . . Chase och 
Bank of Manhattan slogs samman, Rockefeller- och Kuhn, Loeb-gruppen . . . 
Chemical Bank i New York, . . . Dessa är de banker som köpte de första aktier som 
Riksbanken utfärdade 1914.” {13} [Kursivering tillagd] 

Eustace Mullins, 1993 
Amerikansk patriot och historiker 
The Secrets of the Federal Reserve 
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” ’JERUSALEM KOMMER ATT GES TILL PÅVESTOLEN:’ 
Sagt att Italien kommer att ta det Heliga landet och överlämna det till Vatikanen för 
av staten tagna fastigheter [1870 av kung Viktor Emanuel II] 

CHICAGO: 12 oktober – Att Italien inte kommer att sluta fred med Turkiet förrän det 
har ryckt Jerusalem   och det   Heliga landet   ur muslimsk suveränitet och överlämnat 
dem till påven som en påvlig stat, är ett uttalande från L’Italia, en italiensk tidning i 
Chicago, utgiven av Oscar Durante. Flera kolumner på första sidan av tidningen, 
som kommer att ges ut i morgon, ägnas åt ledare och nyheter, vars tyngdpunkt är: 

Att Italien kommer att kräva ett slut på Jerusalem   och det   Heliga landet   som 
ersättning för de kostnader som uppsått i samband med krig med Turkiet över Tripoli 
[som senare förverkligades av britterna 1917]: 

Att det   Heliga landet   kommer att överlämnas till påven, och på så sätt   
återställa hans världsliga makt [vilket styrker påvens avsikt att utöva sin återställda 
världsliga makt från Jerusalem]: 

Att detta kommer att leda till en försoning mellan Vatikanen och Kvirinalen, 
och få ett slut på den helige faderns självpåtagna tillbakadragande sedan Påvestaten i 
Italien [med rätta] beslagtagits av den italienska regeringen [1870 genom frimurare 
kung Viktor Emanuel II]: 

Att för första gången sedan korstågens dagar korset kommer att ersätta 
halvmånen i det land som är heligast för dem som bekänner sig till den kristna 
[romersk-katolska] religionen. . . . 

Nyheten som artiklarna bygger på kommer från ett särskilt kabeltelegram från en 
korrespondent, som under många år påstås ha haft särskilt goda informationskällor i 
Vatikanen. Under rubriken: ’Italien skall återvinna det Heliga landet. Det kommer att 
göra en gåva av det till kristenhetens överhuvud [påven], kommer L’Italia att uppge: 
’Hur ett protektorat i Tripoli och ett erbjudande om ersättning inte längre kommer att 
tillgodose Italien, utan fullständig annektering och återbetalning av de hittills 
uppkomna krigskostnaderna kommer att krävas. Efter detta publiceras ett telegram 
från Auturo Ceti, L’Italias korrespondent i Rom med följande lydelse: – ’Jag är i 
stånd att kommunicera ett mycket viktigt faktum, som jag fått veta genom en högt 
uppsatt personlighet inom Vatikanens diplomati [kardinalsekreterare]. Förutom att 
erövra Tripoli, planerar Italien att ta kontroll över staden   Jerusalem   och det   Heliga   
landet   och att överlämna dem till påvestolen för att hållas under den italienska   
regeringens protektorat [som frimureriske kung Viktor Emanuel III i hemlighet var 
underkastad Rom].” {14} [Kursivering tillagd] 

Oscar Durante, 1911 
Amerikansk romersk-katolsk redaktör 
L’Italia 
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”Ansvaret för säkerheten i mitt land tvingar mig till försvarsåtgärder. Jag har gått till 
den yttersta gränsen för det möjliga i mina ansträngningar att bevara freden i världen. 
Det är inte jag som bär ansvaret för den olycka som nu hotar hela den civiliserade 
världen. Det vilar i era [tsar Nikolaus II:s] händer att avvärja den. . . . 

Om [tsarens order om militär] mobilisering [av 14 000 000 ryska soldater vid 
gränserna till  Österrike och Tyskland] inte längre kan dras tillbaka – vilket inte är 
sant – varför vädjade då tsaren [Nikolaus II, kusin till kung George V] till mig att 
medla tre dagar efteråt utan att nämna utfärdandet mobiliseringsordern? . . . Lättsinne 
och svaghet kommer att störta världen i det mest fruktansvärda krig, som så 
småningom syftar till att krossa [protestantiska] Tyskland. För jag tvivlar inte längre 
på det: England, Ryssland och Frankrike har kommit överens sinsemellan . . . om att  
använda den österrikisk-serbiska konflikten som en ursäkt för att utkämpa ett  
förintelsekriget mot oss. . . . Det är den verkliga nakna situationen i embryot  som 
skickligt igångsatts, förvisso av   Edvard VII   [som släppte in jesuiterna på nytt i  
Storbritannien 1902], har bedrivits, och systematiskt byggts upp genom de förnekade 
konferenserna mellan England och Paris och S:t Petersburg och till sist avslutats av 
George V [rådgiven av jesuit Bernard Vaughan], och börjat arbeta. . . . 

Så den berömda ”begränsningen” av Tyskland har äntligen blivit ett komplett faktum, 
trots alla ansträngningar av våra politiker och diplomater för att förhindra den. Nätet  
har plötsligt kastades över våra huvuden, och England skördar hånleende de mest 
lysande framgångar med hennes ständigt bedrivna rent anti-tyska världspolitik, mot 
vilken vi har visat oss vara hjälplösa, samtidigt som hon drar åt snaran kring vårt 
politiska och ekonomiska krossande genom vår trohet mot Österrike, som vi våndas 
isolerade i nätet. En stor prestation som väcker beundran även   hos den som skall   
krossas som dess resultat! . . . 

Hela kriget är tydligt arrangerat mellan England, Frankrike och Ryssland för 
förintelsen av Tyskland [för att fulländas av Hitlers andra världskrig] slutligen 
genom samtalen med [jesuitkontrollerade Raymond] Poincaré i Paris och 
Petersburg, och de österrikisk-serbiska stridigheterna är bara en ursäkt för att kasta 
sig över oss! Gud hjälpe oss i denna kamp för vår existens, framkallad genom 
falskkhet, lögner och giftigt avund!” {15} [Kursivering tillagd]

Lutheranske kejsar Vilhelm II till 
   ortodoxe tsar Nikolaus II, 1914 
Telegram i avsikt att avvärja första världskriget 
The Russian Imperial Conspiracy:
   1892 – 1914
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”Sir George Buchanan var den engelska ambassadören i Ryssland vid tiden för 
revolutionen. I sin bok, My Mission to Moscow, tillbringade han sexton sidor med att 
försvara sig mot anklagelser om att han och den engelska regeringen var ansvariga 
för marsrevolutionen och tsarsens död. Efter första världskriget, gjordes den 
anklagelsen av ett antal kunniga observatörer, men konstigt nog nämns den aldrig i 
dag. Varför? Är det för att det görs en medveten ansträngning [via ordens 
Rockefeller-finansierade frimureriska John Birch-sällskap] för att övertyga oss om 
att Jacob Schiff [ensam] finansierade bolsjevikiska revolutionen? . . . Efter 
bolsjevikiska revolutionen, sände [frimureriske] lord [Alfred] Milner Bruce 
Lockhart till Ryssland som sitt personliga sändebud. I sin bok, British Agent, 
[skriver] R. H. Bruce Lockhart: 

’En ny bekantskap under dessa första dagar i bolsjeviserade S:t Petersburg var 
Raymond Robins, chef för amerikanska Röda Korsets delegation. . . . Även om han 
själv var en rik man, var han anti-kapitalist [men var, som murare Rockefeller och 
Morgan, kartell-kapitalist]. . . . Hittills hade hans två hjältar varit [frimurare 
Theodore] Roosevelt och [frimurare Cecil] Rhodes. Nu hade [frimurare] Lenin 
fångat hans fantasi. . . . Robins var den ende man som Lenin alltid var beredd att 
träffa, och som någonsin lyckats tvinga sin egen personlighet på bolsjevikernas 
oberörde ledare.’ 

Raymond Robins representerade William Boyce Thompson från Riksbanken, 
[frimurare] överste House och [frimurare] J. P. Morgan [d.y.]. Bruce Lockhart 
konstaterade att han och Robins uppmanades att delta i bolsjevikernas centrala 
verkställande kommittés möten, och rådfrågades om viktiga beslut. I sin bok, The 
Creature From Jekyll Island, skrev G. Edward Griffin: 

’Bolsjevikerna var väl medveten om den makt dessa män representerade, och 
det fanns ingen dörr som var stängd för dem. De tilläts delta i centralkommitténs 
möten, och tillfrågades om viktiga beslut.’ 

Är det inte  konstigt att en engelsman och en amerikan var inbjudna att delta i 
sådana viktiga möten? 

Raymond Robins arbetade för William Boyce Thompson som var ledamot av 
Riksbankstyrelsen. När Antony C. Sutton undersökte Utrikesdepartementets 
underrättelsearkiv, fann han flera hänvisningar till det faktum att William Boyce 
Thompson gav Lenin en miljon dollar. Dessutom fann han att Lenin förstatligade 
varje bank i Ryssland utom den Rockefellerkontrollerade National City Bank, som 
förblev öppen och fortsatte att förse bolsjevikerna med pengar [precis som 
Rockefellers Chases bankfilial i Paris, under ledning av vice ordförande för 
Europafrågor, riddare 
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av Malta Joseph J. Larkin, förblev öppen under den nazistiska ockupationen av 
Frankrike. Med 1940 års vapenvila mellan Hitler-Pétain som avskaffade det  
juridiska franska motståndet mot Hitler, och Rockefellers riddare av Malta-ledda 
Chase Bank som finansierade nazisterna, skulle Pétains Vichyregering kunna arbeta  
med den svarte påvens Gestapo för att uppfylla tridentinska mötet . Hitler befriade 
sedan jesuiterna från militärtjänst 1941, medan Pétain på nytt släppte in sällskapet i  
Frankrike under 1942 och undanröjde alla hinder för ordens avsedda konsekvenser  
av Rockefeller- och Morgan-finansierad nazistisk fascism.] Varifrån fick 
bolsjevikerna den mat och medicinska utrustning de behövde för att befästa sin 
kontroll över Ryssland? [Senare 1921 CFR-medlem] Herbert Hoover ledde den 
amerikanska biståndsdelegation efter första världskriget. Den 28 maj 1919, skrev han 
till president Wilson: 

’Som ett resultat av bolsjevikernas ekonomiska uppfattning, dör folket i Ryssland av 
svält och sjukdomar med en hastighet av några hundratusen varje månad i ett land 
som tidigare levererade mat till en stor del av världen [som den uppståndne, Guds 
son med hjälp av Satans jesuiter svalt ihjäl det ”förbannade” och ”kätterska” 
ortodoxa ryska folk för att ha deltagit i så många pogromer mot judarna]. . . . 
Bolsjevikerna har använt sig av terror, blodsutgjutelse och mord i en utsträckning 
som för länge sedan övergivits även av reaktionära tyrannier [som det organiserade 
”Tjeka-mordet” i själva verket var en jesuitisk inkvisition].’ 

Vid den tidpunkten innehade Lenin och hans anhängare endast ett litet område, resten 
av landet kontrollerades av dem som ville återställa det ryska folkets frihet. Med 
tanke på bolsjevikernas brutalitet och omänsklighet, skulle man kunna tro att det 
mesta av vår nödhjälp skulle ha skickats till anti-kommunisterna, men så var inte 
fallet. Herbert Hoover katalogiserade destinationen för livsmedel och medicinsk 
utrustning som vi skickade till Ryssland [1922]: 

’Mat, kläder och medicinsk utrustning: 
27 588 ton skickade till de av anti-kommunisterna kontrollerade områdena.  
740 571 ton skickade till de av bolsjevikerna kontrollerade områdena. 

Välgörenhet från USA: 
332 508 dollar skickade till de av anti-kommunisterna.kontrollerade områdena. 
55 994 588 dollar skickade till de av bolsjevikerna kontrollerade områdena.’ 

Dessa siffror får de 20 miljoner dollar Jacob Schiff förment skickade till 
bolsjevikerna att verka obetydliga, men Herbert Hoovers statistik nämns aldrig i dag 
[för att inte den finansieringen skall spåras tillbaka till Wall Streets icke-judiska 
malteserriddare och höga frimurare som förvaltar kompaniets Riksbank]. 
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För att underlätta handeln, behövde bolsjevikerna en internationell bank. De valde 
flera tidigare tsaristiska bankmän och representanter från [frimureriska] tyska, 
svenska och amerikanska banker för att ta plats i deras styrelse. Medel för den 
sovjetiska banken kom från [Montagu Normans Bank of] England, och direktören 
för bolsjevikernas banks avdelning för utländsk valuta var Max May, vicepresident 
för Guaranty Trust Company, en J. P. Morgan-bank. Alltså finner vi att brittiska och 
amerikanska banker till stor del kontrollerade bolsjevikernas centralbank. [Riddare 
av Malta och CFR-medlem Martin F. Shea skulle senare bli vice ordförande för 
Morgan Bank. Från Morgans banks huvudkontor i New York City förbinder ett telex 
USA:s gren (eller ”tunga”) av den suveräna militära malteserorden med SMOM:s 
huvudkontor i Rom! Riddare av Malta och CFR-medlem Francis X. Stankard skulle  
leda frimureriske David Rockefellers Chase Manhattan Bank, också i New York 
City. Senare, skulle Notre Dames rektor fader Theodore M. Hesburgh bli direktör 
för Chase och ordförande för Rockefellerstiftelsen! Stadens ärkebiskop skulle styra 
över den amerikanska tungan av malteserriddarna från ordens huvudkontor i Sankt  
Patrikskatedralen, som gränsar till Rockefeller Center med kontroll över nationens 
press via CFR med dess tillsynsmyndighet, CIA, enligt ärkebiskopens befallningar 
och förordningar. Med total kontroll över både Rockefellers och Morgans finansiella 
imperier sedan Theodore ”Rex” Roosevelts presidentskap, var 1900-talet verkligen 
”det amerikanska århundradet,” som den svarte påven ledde in både den sovjetiska 
kommunismen och nazistiska fascismen i skärselden av sitt största av alla påvliga 
korståg hittills – det andra trettioåriga kriget (1914-1945).] General [Peter] 
Wrangel anförde den vitryska armén i södra Ryssland. Hans styrkor besegrade 
bolsjevikerna till dess att brittiska agenter beordrade honom att dra tillbaka sin armé 
till Svarta havet och lämna Ryssland. Han fick veta att om han vägrade, skulle de 
skära av källan till hans leveranser, och hans män skulle omkomma. Engelska agenter 
förstörde flygplanen han hade köpt, och så småningom var general Wrangel tvungen 
att överge sina ansträngningar för att fria Ryssland. 

Amiral [Aleksandr] Kolchak ledde den anti-kommunistiska armén på östfronten. 
Även han besegrade bolsjevikerna fram till dess att hans leveranser blev avskurna av 
de brittiska och amerikanska finansiärer som hade finansierat honom. När bankerna 
hade utvunnit de ekonomiska eftergifter de ville ha från Lenin, slutade de att stödja 
hans fiender. 

I sitt trevolymers verk, Western Technology and Soviet Economic Development, 
dokumenterade Antony Sutton det faktum att den ryska kommunismen har 
finansierats av västerländska banker och västerländska företag sedan starten. I sin 
bok, Wall Street and the Bolshevik Revolution, dokumenterade han att Rockefellers 
och Morgans banker försåg 
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bolsjevikerna med lån, medan den amerikanska industrin försåg dem med de fabriker 
och den teknik som de behövde. Westinghouse, [33:e gradens frimurare] Henry 
Ford, [Scull and Bones-man, CFR-medlem, FDR:s ambassadör i Stalins Moskva] 
Averell Harriman, [CFR-medlem, frimureriske judiske sionistiske] Armand 
Hammer, [Rockefellers] Exxon, och andra amerikanska företag byggde upp den 
infrastruktur som gjorde det möjligt för Sovjetunionen att överleva. Samma sak 
händer i dag. 1983, berättade John Lehman, marinsekreterare, för avgångsklassen i 
Annapolis: 

’Inom några veckor, kommer många av er att se ut över bara några hundra fot 
vatten på något av den modernaste teknik  som någonsin uppfunnits i Amerika. 
Tyvärr finns den på sovjetiska fartyg.’ 

1982, talade senator William Armstrong till Förenta staternas senat, och sade: 

’Amerikas budgetmässiga elände skulle inte alls vara så svårt om inte vår 
ekonomi jämrade sig under belastningen av att finansiera två militära budgetar: 
vår egen, och en betydande del av Sovjetunionens. . . . Det är svårt att 
överskatta i vilken utsträckning västlandet har bidragit till det militära hot som 
nu äventyrar vår existens.’ 

Som jag konstaterade tidigare, kontrolleras de flesta judiska banker av dem som 
förknippas med antingen Runda bordet [nu det ”Kungliga institutet för internationella 
frågor” – RIIA] eller dess amerikanska motsvarighet, Utrikespolitiska rådet. Gav 
Jacob Schiff verkligen bolsjevikerna 20 miljoner dollar? Jag har inte kunnat 
dokumentera att han gjorde det, men jag kan bevisa att bolsjevikernas stora 
donationer kom från icke-judiska källor [d.v.s., de vita icke-judiska Rockefeller- och 
Morganbankerna i New York City i ledningen för den svarte påvens Riksbank, och 
Londons icke-judiskt styrda Bank of England – för det är ”hedningarnas tider” 
(Lukas 21:24)]. Det finns de som vill få oss att tro att sionism är den primära källan 
bakom insatserna för att upprätta en världsregering [d.v.s. ordens Kommunistiska 
manifest  tillskrivet den frimureriske juden och hataren av det älskade 
hebreiska/judiska/israelitiska folket, Karl Marx; de franska jesuiternas i hemlighet 
skrivna Sions vises protokoll; ”fader” Bernard Stempfles Min kamp, frimureriske 
Henry Fords jesuitiskt spökskrivna Den internationelle juden; jesuitordens tidskrift 
”Civilta Cattolica” på slutet av artonhundratalet, etc.]. Det är den inte.” {16} 

[Kursivering tillagd] 

Stanley Monteith, 2000 
Amerikansk kristen historiker 
Brotherhood of Darkness 
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”I den särskilda internationella situation som för närvarande möter oss, är den 
ledande internationella bankirfirman J. P. Morgan & Co., världens i dag mest 
dominerande bankinflytande. . . . Denna kontroll av världens näringsstruktur och 
mänsklig lycka och utveckling av en liten grupp är en fråga om högst intensivt 
allmänt intresse. I att analysera det, måste vi börja med den internationella grupp som 
koncentreras kring J. P. Morgan & Co. Aldrig tidigare i världshistorien har det 
funnits en sådan mäktig centraliserad kontroll över ekonomi, industriell produktion, 
kredit, och löner som vid denna tidpunkt ligger hos Morgangruppen. 

Morganintresset kan utöva en hög grad av kontroll över internationell växelkurs, lån, 
och handel genom att moderblaget Morgan fungerar som finansombud åt 
Storbritannien, Frankrike, Belgien och Italien [alla styrda av Jesu sällskap], är det 
dominerande inflytandet i den nya Internationella regleringsbanken, och har det 
största inflytandet över det federala riksbankssystemet, som faktiskt är en 
monopolsammanslutning av våra nationella tillgångar. Morgans kontroll över det 
federala centralbanksystemet utövas genom kontroll över förvaltningen av 
Riksbanken i New York och den mediokra representationen och samtycket av 
Riksbankstyrelsen i Washington. Denna internationella sammanslutning av 
finansiella företag under en central kontroll [i påvliga Rom] markerar en ny epok i 
världens ekonomiska historia och är grunden för den största faran den fria regeringen 
har stött på under flera århundraden [sedan början av reformationens moderna era 
1648]. . . . 

Inkräktandet på myndigheten har redan gått långt. Riksbanken i New York, med 
tillstånd av Riksbankstyrelsen i Washington, har ställt miljarder dollar i krediter till 
förfogande åt [Morgan- och Rockefeller-ägda] New York-banker att lånas utomlands 
genom att diskontera utländsk växelacceptering och möjliggöra utländska lån av alla 
slag, utan tillstånd av det amerikanska Finansdepartementet. Om de befogenheter, 
som den nu utövar över krediter i USA, tillåts, eller kommer att tillåtas enligt lag, så 
ligger det inom Riksbankstyrelsens bestämmanderätt att, om den så önskar, flytta 
hela det amerikanska folkets monetära rikedom för att användas av utlänningen [som 
är ingen mindre än den svarte påven].” {17} [Kursivering tillagd] 

Louis T. McFadden, 1931 
Pennsylvania-kongressman 
Ordförande för bank- 
   och valutautskottet  
Collective Speeches of Congressman 
   Louis T. McFadden
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”När Theodore Roosevelt tillträdde presidentskapet under samma år som Morgan 
skapade U. S. Steel [som senare skulle ledas av malteserriddare Myron C. Taylor 
och John Farrell], gjorde offentliga protester frågan om trusterna till den viktigaste 
angelägenhet han stod inför. Det var ett politiskt dilemma. Antitrustlagstiftningen, 
hade den nya presidenten förklarat, var ungefär lika effektiv som en bulla mot en 
komet. . . . Morgans ståltrust, utsträckt över den mest grundläggande moderna 
industrin, skulle övervakas av Roosevelts tillsynsmyndigheter och ”trusttämjare,” 
liksom hans järnvägsmonopol i New England. . . . Men det mest uppenbara offer som 
allmänheten krävde var [frimureriske jesuitiske världslige coadjutor] John D. 
Rockefeller [d.ä.] och Standard Oil. . . . 

Midsommaren 1907 pågick sju federala rättegångar mot Standard och dess olika 
dotterbolag . . . Årets mest spektakulära rättsliga smäll kom i det omtalade [domare 
”Kenesaw Mountain”] Landis-fallet . . . Landis beslut ändrades faktist vid 
överklagandet. . . . Men . . . USA:s [jesuitkontrollerade] Justitiedepartement inledde 
en rättegång i den federala distriktsdomstolen i Missouri, och framställde om 
upplösningen av själva trusten som en konspiration mot konkurrensklausulen [en 
mycket mildare anklagelse än utpressning eller prissättning]. . . . Regeringen vann 
fallet, och fortsatte vinna på den långa vägen till överklagan. Det var en kylig dag i 
mars 1911 som [jesuitiske världslige coadjutor – enligt ex-prästen Jeremiah J. 
Crowley] överdomare White i Högsta domstolen [som tog sin juristexamen vid 
jesuitiska Georgetown University] reste sig för att läsa upp det utslag som slutligen 
upplöste Standard-trusten: . . . Efter att ha hört nyheterna, sände Rockefeller en 
humoristisk dödsruna till sina gamla kompanjoner: ’Älskade, vi måste följa denna 
[jesuitordens] Högsta domstol. Vår fantastiska, lyckliga familj måste skingras [som 
Rockefeller i hemlighet arbetade med Roosevelts ”trusttämjare” för att skapa 
illusionen av att hans trust i själva verket var förstörd].’ . . . 

Bläckfisken uppdelades i 39 olika och teoretiskt sett konkurrenskraftiga företag vid 
tidpunkten för upplösningen, men äganderätten förblev i händerna på samma 
aktieägare som alltid hade haft kontroll, och under åratal skulle de nya företagen 
fortsätta att respektera varandras territoriella krav [liksom påvens frimureriska 
vatikanska hierarki, påvens frimureriska maffiafamiljer, påvens frimureriska 
underrättelsetjänster och påvens frimureriska bankfamiljer – både judiska och icke-
judiska]. 

Trustens liv efter döden visade sig bli en ironisk epilog till rättegången. För inom en 
vecka efter det att aktieägarna fått sina aktier, handlades med Standard-företagen på 
Wall Street för första gången. Den exploderade i den dittills största kända 
kursstegringen för en enda aktie, och ökade värdet på den förutvarande trusten 
dramatiskt. Standard i New Jersey ökade i värde från 260 dollar per aktie till 580 
dollar och Standard i Indiana från 3 500 dollar till 9 500 dollar. Medan människor 
alltså 
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firade att trusten hade brutits upp, lades ännu 200 miljoner dollar till värdet av 
Standards aktier inom loppet av fem månader. . . . President Roosevelt själv såg 
ironin i det hela. I ett tal 1912 [samma år som kompaniet skickade Titanic till botten 
av norra Atlanten], funderade han över resultaten av trusttämjandet och sade: ’Inte 
undra på att Wall Streets bön nu är: ’ Åh barmhärtiga försyn, ge oss en annan 
upplösning.’ ” . . . 

För David [Rockefeller] och hans bröder, var andra världskriget . . . ett steg framåt. 
Ändå visade en skandal i dess början hur långt familjen hade kommit från den tiden 
då Standard Oil och Rockefeller var synonyma, och visade återigen det kloka i 
Juniors beslut att minimera offentlig identifiering med företaget [en beprövad 
jesuitisk militär taktik för indirekt kontroll genom en betrodd tredje part]. För som 
Amerika började mobilisera, var Standard Oil än en gång föremål för chockerande 
avslöjanden. På 1920-talet hade bolaget i Jersey ingått i en kartell med det tyska 
petrokemiska monopolet, I. G. Farben [senare förvaltat av påve Pius XII:s 
romersk-katolske påvlige riddare Otto Ambrose och Hermann Abs]. 
Affärsrelationen hade fortsatt även efter Hitlers maktövertagande. 1941, på tröskeln 
till Pearl Harbor [varvid orden hade full kontroll över murare Hirohito och FDR,  
alltså cheferna för både den amerikanska och japanska Militära 
underrättelsetjänsten], under utfrågningarna av amerikanska senatens kommitté för 
att undersöka det nationella försvaret, läste biträdande justitieminister Thurman 
Arnold ett brev från Standards vice ordförande Frank A. Howard som anmärkte att 
företaget hade förnyat kartellöverenskommelsen med nazisterna i Holland 1939. 
Villkoren hade förefallit lida sådan brist på patriotisk omsorg . . . att den [öppet] 
engagerade ordföranden [som i själva verket i hemlighet var lojal mot Rom, 
frimureriske jesuitiske världslig coadjutor] Harry S. Truman hade lämnat rummet 
frustande, ’Jag anser att detta närmar sig förräderi.’ . . . 

Med minnen av [Ivy] Lee-skandalen i tankarna, blev Junior i hög grad oroad som 
Truman-kommittén undersökte oredan i Standard-Farben-kartellen. (Från 1942, var 
Farben kända för att vara verksamma med slavarbete från de nazistiska 
koncentrationslägren.) Han begärde privat en promemoria från Standards 
företagsledare med en förklaring av deras kontakter med axelmakterna som han 
kunde använda i sitt försvar om det skulle komma till det. Men det gjorde det aldrig, 
han hade blivit en medborgare som stod över misstanke [precis som frimurare 
Thomas J. Watson från IBM, och därmed genomförde shriner Harry Truman 
lydigt mörkläggningen].” {18} [Kursivering tillagd] 

Peter Collier och David Horowitz, 1976 
Amerikanska CFR-kontrollerade historiker 
The Rockefellers: An American Dynasty
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”Inget avslöjar tydligare den roll i vilken [judiske frimurare Paul] Warburg 
avsiktligt användes av dessa [påvedömets vita icke-judiska frimureriska] 
konspiratörer än deras behandling av honom, efter att han hade tjänat sitt syfte. Så 
snart de hade tvingat britterna till underkastelse och gått med på att dra in oss i första 
världskriget för att finansiera och utkämpa det åt de allierade, blev Warburg 
utmanövrerad från deras ’Riksbank,’ för att aldrig återvända dit, vare sig direkt eller 
indirekt. Han hade tjänat ut sin roll som ’slagpåse.’ . . . 

Dessutom fanns hans kunskaper om centralbanksväsenet och värdet som jude som 
skulle tjäna dem väl i att avleda uppmärksamheten från deras egna [icke-judiska] 
fördärvliga roll och i att erbjuda en syndabock med det inflammatoriska värdet som 
’Shylock’ och jude [vilken jesuitiska retorik förfäktatades av ”fader” Bernard 
Stempfles Min kamp, frimureriske Adolf Hitlers ständiga och bittra kritik, och de 
utrycksfulla talen av Hitlers jesuitutbildade romersk-katolske propagandaminister,  
Joseph Goebbels, i att skylla på både tyska och amerikanska frimureriska judar – i  
hemlighet lojala mot påvedömet – för att dra in Amerika i första världskriget och 
därmed krossandet av Bismarcks protestantiska preussiska rike].” {19} [Kursivering 
tillagd]

Emanuel M. Josephson, 1968 
Amerikansk läkare och historiker 
The ”Federal” Reserve Conspiracy 
   & Rockefellers 

”Svaret på Kennedymordet ligger hos Riksbanken. Underskattar inte det. Det är fel 
att skylla på [riddare av Malta James] Angleton och CIA [ledd av riddare av 
Malta John A. McCone] i sig bara. Detta är bara ett finger på samma hand. De 
människor som levererar pengarna står över CIA.” {20} [Kursivering tillagd] 

Marina Oswald, 1964 
Hustru till Lee Harvey Oswald 
Rule By Secrecy 

” ’ . . . prästerskapet [jesuiterna] har . . . för att öka eller behålla sina rikedomar, alltid 
stört det politiska och ekonomiska livet i nationen.’ Krigsindustrierna erbjöd en 
lönsam investering. Den tidigare hjälp som gavs av Morgan Bank, den största 
banken i världen . . . hade blivit påvestolens fullmakt i Amerika . . .” {21} 

[Kursivering tillagd] 

Edmond Paris, 1964 
Fransk advokat och historiker 
The Vatican Against Europe 
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”1906, bevärdigades [frimureriske] kung Edvard VII [som på nytt släppte in 
jesuiterna i Storbritannien 1902] en privat rundtur av [frimureriske J.] Pierpont 
[Morgan] i hans konstsamling på 13 Princess Gate, det radhus han ärvt av sin far. 
Han hade givit kungen finansiell rådgivning, och de två möttes ofta vid europeiska 
vattenhål. . . . Hans svärson   Herbert Satterlee   noterade en perfekt jämställdhet   
mellan kung och bankir: ’De var bara två vänner tillsammans och verkade nöjda med 
att sitta under tystnad ibland och inte försöka att underhålla varandra.’ Som en 
kröningsgåva [1901], hade Pierpont givit kungen en väv till ett värde av 500 000 
dollar, som gav upphov till en långvarig förbindelse mellan huset Morgan och 
brittiska kungligheter [som båda frimureriska hus är underordnade den svarte  
påven]. . . . 

Även om [avfällige episkopalistiske] Pierpont höjde sig mot himlen, fick han 
religiösa män att tänka i jordiska termer. Efter en audiens 1905, pustade påve Pius X 
beklagande: ’Vad synd att jag inte tänkte på att be herr Morgan ge oss några råd 
om vår ekonomi!’ Huset Morgan skulle senare komma att ge påvedömet råd 
angående dess inköp av amerikanska aktier. . . . Huset Morgan hade ett utmärkt läge. 
Genom sina hus i London och Paris, hade det hjälpt Frankrike finansiera det fransk-
preussiska kriget och England [med] boerkriget [sedan båda krig hade framkallats av 
jesuiterna i avsikt att ”utplåna” lutherska preussare och holländska reformerta 
boer]. . . . 

I december 1913, undertecknade   president Wilson   den federala centralbankslagen  , 
som försåg regeringen med en [marxist-kommunistisk] centralbank och befriade den 
från beroende av huset Morgan i nödfall; det nya riksbankssystemet var en 
blandinstitution, med privata regionala Riksbanker och en offentlig Riksbankstyrelse 
i Washington. Ändå handlade huset Morgan så underfundigt för att bilda en allians 
med [jesuitgeneralens] Riksbanken i New York att det under de kommande tjugo 
åren faktiskt skulle vinna makt genom det nya finansiella systemet. . . . 

I början av 1920, hade Jack Morgan [John P. Morgan, d.y. (1867-1943)] en nästan 
omvänd världsbild: de rika slog honom som maktlösa, massorna som allsmäktiga i 
händerna på demagoger. I detta rädda sinnestillstånd, anlitade han en privatdetektiv, 
[irländske romersk-katolske] William Donovan, en [New York-] advokat och officer 
som tilldelats höga utmärkelser i första världskriget. (Senare känd som [riddare av 
Malta] ”Wild Bill” Donovan, som skulle bli chef för Strategiska 
underrättelsetjänsten, föregångaren till CIA.) . . . Jack bad Donovan att undersöka 
den Kommunistiska internationalen (Comintern), som bildades 1919, och som hade 
pekat ut bankirer som ärkefiender till arbetarklassen [som orden främjade lögnen att  
kommunismen var en fiende till påvens kartell-kapitalister som finansierade den]. 
Som en före detta bankman åt tsar Nikolaus II, såg Jack på bolsjevikerna med extra 
betänklighet. . . . 

Jesuiterna – 1913-1936



Kapitel 36                                                                                                               919

Den 22 juni 1940, gav den nye franske premiärministern, marskalk Henri Philippe 
Pétain [som, 1942, på nytt släppte in jesuitorden i Frankrike efter över fyrtio års  
utvisning], efter för nazisternas blixtkrig och undertecknade ett vapenstillestånd med 
Hitler, vilket lät Storbritannien ensamt kämpa mot axelmakterna. . . . Under den tyska 
ockupationen . . . förblev [tre av] de amerikanska bankerna med Paris-filialer – J. P. 
Morgan, Guaranty Trust, och [Rockefellers] Chase National – öppna [vilket tyder 
på att både Morgan- och Rockefeller-bankerna var i maskopi med de ockuperande 
nazistiska SS] . . . I slutet av juni 1940, greps Leonard Rist från Morgan et 
Compagnie och sändes till ett tyskt fångläger i Sudetenland. . . . Huset Morgan 
befriade slutligen Leonard genom sin gamle vatikanske vän, Bernardino Nogara, 
kassaförvaltare för påvestolens särskilda förvaltning [påve Pius XII:s tyske 
biktfader, jesuit Robert Leiber, som var den svarte påvens omedelbare herre över 
Hitlers SS och Gestapo]. . . . 

New York Times kommenterade, ’J. P. Morgan & Co:s privata bankirhus. . . . fick en 
ställning av världsomfattande betydelse och en plats i de internationella finansiella 
affärerna som inte ens huset Rothschild uppnådde under perioden av dess största 
makt.’ . . . Men inte förrän efter andra världskriget, skulle någon jude tränga in i huset 
Morgan [på samma sätt som med Jesu sällskap; judarna fick inte tillträde förrän 
1946]. . . . 

I februari 1941, stängdes Morgan-kontoret i Rom [sedan påvedömet hade planerat 
den nazistiska SS-ockupationen av Rom 1943 för att deportera det hundratals år 
gamla judiska gettot till Auschwitz]. Två veckor senare, dök den okuvlige [Giovanni] 
Fummi spontant upp i London för att övervaka en hemlig överföring av vatikanska 
guldtackor lagrade i ett källarrum vid Morgan Grenfell [för att skydda det vatikanska 
guldet från tyska bombplan]. Under hela 1930-talet, hade Vatikanen köpt guld för ett 
fast pris om 35 dollar per uns, utan att någonsin sälja något. Fummi skulle diskret 
kalla det för den ’särskilda handelsvaran.’ Av säkerhetsskäl, beslutade nu Vatikanen 
att skeppa guldet till New York [vilket lär iakttagaren att när Vatikanen flyttar sitt 
guld från en nation och till en annan, är en nationell kris nära förestående i den 
tömda nationen]. Den krigstida överföringen utfördes under den officiella ledningen 
av [romersk-katolske påvlige riddare] lord Halifax, tills nyligen brittisk 
utrikesminister [som jesuiterna har fullständig kontroll över det amerikanska och 
brittiska Utrikesdepartementet via CFR och RIIA]. Guldet hamnade i Riksbanken i 
New York. Där skulle det svindlande stiga i värde under efterkrigstidens år.” {22} 

[Kursivering tillagd] 

Ron Chernow, 1990 
Amerikansk ekonomisk historiker 
The House of Morgan 
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”Den upptecknade utvecklingen av vår republik, materiellt och andligt, visar i sig det 
kloka i att den nedärvda politiken med icke-inblandning i Gamla världens frågor [i  
enlighet med George Washingtons Avskedstal]. . . . Vi vill inte delta i ledningen av 
den Gamla världens öden. Vi vill inte inveckla oss. . . . Men Amerika, vårt Amerika, 
det Amerika som byggts på den grund som lagts av de inspirerade fäderna, får inte bli 
part av någon permanent militär allians. Det får inte ta på sig några politiska 
engagemang, eller åtaga sig några ekonomiska förpliktelser som kommer att 
underställa våra beslut någon annan än vår egen myndighet [inklusive kungen av 
England eller påven i Rom]. . . . varje engagemang måste ske inom ramen för vår 
nationella suveränitet. . . . en världsomfattande superregering [Nationernas 
förbund] strider mot allt vi omhuldar och får inte ha någon påföljd för vår 
republik [vilket tal förseglade Hardings undergång].” {23} [Kursivering tillagd] 

Warren G. Harding, 1921 
29:e president för USA 
U.S. Inaugural Address

” ’Giftmordfallet med Harding’ tog tre volymer om 350 000 ord, index, 
illustrationer, och bilagor för att bevisa att Harding blev förgiftad på väg till Alaska, 
sedan innan han anlände i Seattle, än en gång som tåget rusade ned från Seattle och 
slutligen i San Francisco. Påfallande nära den verkliga tidpunkten för Hardings 
hjärtattack och [homeopatiske doktor] Sawyers’ omåttliga tillämpning av laxermedel, 
kan det ha varit baserat på insiderinformation, eftersom det satts samman av en 
säkerhetstjänsteman i Harding administration, tidigare anställd på Burns byrå och 
FBI-agent Walter Thayer, som hade stöd av Charity Remsberg [Harding syster]. 
Medan han var anställd i Säkerhetstjänsten arbetade han på ett fall med förfalskade 
obligationer till ett värde av tolv miljoner dollar, ett ’insiderjobb’ där 
Finansdepartementets tryckplåtar använts, och som kanske involverade Gaston 
Means och Jess Smith [den homosexuelle kompanjonen till irländske katolske 
jesuitiske världslige coadjutorn och justitieministern Harry M. Daughetry]. Thayer 
hävdade att Harding ’själv ledde en utredning’ av bedrägeriet genom biträdande 
justitieminister Charles Brewer. Harding dog när Brewer var i San Francisco på 
detta fall. Vidare hävdade han att Säkerhetstjänstens chef W. H. Moran hade ’sänt ut 
en trupp av sina män för att hitta något om [Utredningsbyråns chef och Hoovers  
överordnade] William J. Burns.’ [Den svarte påvens frimureriske] J. Edgar Hoover 
sa att Thayer var ’mentalt obalanserad’ och såg till att all hans omfattande forskning 
och data förstördes.” {24} [Kursivering tillagd] 

Carl Sferrazza Anthony, 1998 
Amerikansk historiker i rikets första damer 
Florence Harding 
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”Amerika är fattigt på guld . . . Det finns ingenting kvar i Fort Knox utom skräpguld . 
. . 1934 överlämnade   president Franklin Delano Roosevelt   nationens guldleverans   
till riksbankssystemet som en gåva . . .” {25} [Kursivering tillagd] 

Peter David Beter, 1974 
Advokat, 1961-1967, 
   USA:s export-importbank 
The Fort Knox Gold Scandal

”[I februari] 1929, vid tidpunkten för Lateranfördraget [genom vilket Mussolini  
återupprättade påvens världsliga makt], hade Vatikanens statliga skatt blivit en 
officiell fond, så att när Mussolini samma år överlämnade 1 750 miljoner lire (vid 
den tidpunkten motsvarande 92 miljoner dollar) till Vatikanen som en slutlig 
uppgörelse av den romerska frågan, investerade påve Pius XI, en lika god affärsman 
som Benedictus [XV], större delen av den här stora summan i Amerika omedelbart 
efter att marknaden kollapsat [i oktober, 1929, orsakad av blankare Joe Kennedy]. 
Det var ett lönsamt drag, för efter den stora depressionen på trettiotalet [1929-1939], 
skördade kyrkan enorma vinster när USA:s ekonomi återhämtade sig [via FDR:s 
socialist-kommunistiska Nya giv och nybildade, militärindustriella komplex 
beskyddat av USA-kongressen med kredit skapad av påvens privatägda, kartell-
kapitalistiska Riksbank]. . . . 

Bortsett från den ömsesidiga gemenskapen av ideologiska och politiska intressen 
mellan den katolska kyrkan och USA . . . var en av de främsta anledningarna till att 
Vatikanen valde USA som sin förvaltare och bankir att kyrkan där redan var miljardär 
och att hon som sådan utövade tillräckliga befogenheter på det monetära området för 
att se till att hennes intressen skyddades på ett adekvat sätt. . . . 1952 . . . medgav 
biskop McShea, för den påvlige företrädaren, Vatikanens guldköp . . . Han tillade att 
ett stort antal påvliga tackor lagts undan i Riksbankens valv i New York. . . . 

Det berömda huset Rothschilds – som, för övrigt, hade lånat ut pengar till Vatikanen 
sedan 1831 – kom än en gång i förgrunden genom köpet, försäljningen och 
sammanslagningen av miljontals aktier och andra investeringar på uppdrag av 
Vatikanen [liksom Nathan Rothschild när han 1815, som agent för den förbjudna 
jesuitorden, i själva verket köpte Londons fondbörs, sedan den hade kraschat på 
grund av den falska rapporten (via missdåd) om Wellingtons nederlag vid 
Waterloo]. . . . Det är intressant att komma ihåg att Frankrikes president, herr 
[Georges] Pompidou, under många år arbetat för Rothschilds privata Bank [de 
Paris].” . . . 
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Vatikanen, som vi redan har upprepat, har stora investeringar med Rothschilds   i   
Storbritannien, Frankrike och Amerika, med Hambros Bank, med Credit Suisse i 
London och Zürich. I USA, har den stora investeringar med Morgan Bank [med ett  
telex direkt till Vatikanen], [Rockefeller-Kuhn, Loeb] Chase Manhattan Bank, First 
National Bank of New York, Bankers Trust Company, och andra. . . . 

Vatikanens skatt i massivt guld har av ’United Nations World Magazine’ uppskattats 
belöpa sig till flera miljarder dollar. Den stora merparten av detta lagras i guldtackor 
hos USA:s Riksbank, medan banker i England och Schweiz innehar resten. Men 
detta är bara en liten del av den katolska kyrkans rikedom, som enbart i USA, som vi 
redan har sett, är större än den som landets fem rikaste jätteföretag innehar.” {26} 

[Kursivering tillagd] 

Avro Manhattan, 1983 
”Protestantisk” riddare av Malta 
Engelsk påvlig historiker 
The Vatican Billions 

”Bara en konkret uppgift kom fram av detta [1975 års] möte [mellan Hyman 
Krieger, Washingtons regionchef för Allmänna revisionsverket (GAO) och 
tjugotvåårige Virginia-kongressman J. Kenneth Robinson]. Krieger medgav för 
första gången, att Fort Knox – och ja, hela USA:s statskassa – praktiskt taget hade 
tömts på rent guld. Han bekräftade detta häpnadsväckande uttalande i ett brev till 
[Edward] Durell [en rik industriman från Ohio] den 11 april 1975, och sade att 
endast 24,4 miljoner uns av USA:s guldreserver återstod. . . . Med andra ord, mindre 
än 10% av 264 miljoner uns av det så kallade återstående ’guldet’ kunde anses vara 
’bra levererbart’ guld – den enda form som är godtagbar i den internationella 
handeln. . . . Det betyder att 480 000 000 gram rent guld har försvunnit – 95% av vårt 
ursprungliga bestånd – mellan 1957 och 1972. . . . De vilda spekulationerna är 
många, men sanningen är förmodligen att regeringen inte visste hur den skulle 
förklara varför det stora centralvalvet, som mäter cirka 65 gånger 80 fot var helt tomt. 
. . . 

[Biträdande finansminister] herr [Gene E.] Godley talade utan tvekan sanning. Efter 
många års utredning, verkar det nu som om guldet transporterades från   Fort Knox   
lagligt, som en del av någonting som kallas ’London guldpool.’ Men det gjordes helt 
säkert utan allmänhetens fulla vetskap eller förståelse, och resultatet – trots att det var 
tekniskt lagligt [som FDR tidigare överlät nationens guld till Riksbanken] – var inte 
desto mindre ett brott mot Förenta staternas folk. . . . 
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Skandalen i New Yorks Analysverk uppdagades den 21 december 1978 när flera 
tidningar publicerade rapporter om att mer än 433 pund guld saknades i 
Analysverket, och att anställda hade varit inblandade i stölden. New Yorks 
Analysverk var en viktig transitpunkt för USA:s guldlager. Av de 480 000 000 uns 
rent guld som gått förlorade mellan 1957 och 1972 har regeringen medgett att 
233 723 565 uns av det levererades från Fort Knox till New York – 90% till USA:s 
Analysverk, och resten till Riksbanken i New York. Exakt var de andra 246 276 435 
unsen rent guld tog vägen förblir oförklarat. . . . Detta guld tillhör det amerikanska 
folket, inte Riksbanken och deras utländska vänner och ägare. Om man accepterar det 
värsta scenariot att centralisering av världens guldreserver i Fort Knox bara var en 
komplott för att på sikt överföra detta guld i privata händer i Europa, skulle tyvärr 
usel redovisningspraxis och statlig mörkläggning vara en nödvändighet.” {27} 

[Kursivering tillagd] 

Bill Still, 1995 
Amerikansk konspirationsforskare 
On the Horns of the Beast

”Från första början var Riksbanken inblandad i rena konspirationsteorier. Hemgjorda 
skrifter och polemiska böcker beskrev den som den hemliga förbindelsen mellan 
illvilliga krafter i världen. Riksbanken var agent åt ’makterna,’ vanligen benämnda de 
’internationella bankirerna’ och ibland ’illuminaterna’ eller den ’sionistiska 
konspirationen,’ som speglade den febrila anti-semitismen i samband med pengar 
sedan medeltidens [mörka tidens] kristendom [papalism]. Riksbanken, sades det, var 
det operativa centret för ett mystiskt nätverk av osynliga men hemskt mäktiga 
personer som manipulerade samhället för sina egna syften – världsherravälde. På 
1970-talet, som inflationen accelererade, frodades de mörka teorierna om Riksbanken 
på nytt, och spreds ut i massvis med hemmagjorda nyhetsbrev och privat utgivna 
böcker. När Paul Volcker godkändes av senatens bankkommitté i augusti 1979, hade 
en medborgargrupp från Virginia vittnat mot honom och noterat hans förbindelser 
med den ’topphemliga’ Bilderbergkonferensen,   David Rockefellers   Chase   
Manhattan Bank, Utrikespolitiska rådet och Trilaterala kommissionen – alla 
huvudbeståndsdelar i de populära teorierna om en ’världkonspiration’ [som de 
faktiskt är]. . . . 

På ett snedvridet sätt, var tron på en stor konspiration en religiöst aktningsvärd 
gärning, en bekräftelse av människor på att någon eller något hade avlägsen och 
oförklarlig makt över dem. . . . Någonstans, på en dolt plats, fanns det dödliga män 
som konspirerade för att styra över alla – för att inkräkta på befogenheter som 
tillhörde endast Gud [som påven gör]. . . . 
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Men Riksbanken var också verksam inom religionens rike. Dess mystiska makt att 
skapa pengar [värdelösa papperslappar med ett antaget värde], ett arv från 
prästerliga förfäder [som Roms ”avlat” av synd också var värdelösa papperslappar 
med ett antaget värde genom orden av en penningpåve], skyddade en komplex packe 
av sociala och psykologiska betydelser. Med sin egen form av hemliga besvärjelser, 
ledde Riksbanken skräckinjagande sociala ritualer, transaktioner så mäktiga och 
skrämmande de verkade ligga bortom den gemensamma förståelsen. . . . 

[Romersk-katolske jesuitutbildade världslige coadjutor, CFR-talman, tidigare 
ordförande och VD för den amerikanska börsen] Richard [F.] Syron, vicepresident 
för Riksbanken i Boston [och förvaltare av ordens Boston College] som under en 
tid tjänstgjorde som särskilt biträde till [Paul] Volcker, påstod att 
riksbankssystemets institutionella temperament och struktur mest liknade den 
katolska kyrkan, i vilken han hade uppfostrats [som tyder på att en jesuitisk 
världslig coadjutor måste ha övervakat byggandet av den federala 
centralbankslagen, nämligen J. P. Morgans närmaste man, den kallsinnige ”Scull 
and Bones” Henry S. Davison, som enligt Morgans Thomas W. Lamont, en annan 
bones-man-broder, ”tjänade som skiljeman under expeditionen till Jekyll Island”]. 

’Systemet är precis som kyrkan. Det är förmodligen därför jag känner mig så väl till 
mods med det. Det har en påve, ordföranden; och ett kollegium av kardinaler, 
cheferna och bankordförandena; och en kuria, de högre tjänstemännen. 
Motsvarigheten till lekmännen är affärsbankerna. Om du är en stygg 
församlingsmedlem i den katolska kyrkan, går du till biktbåset. I detta system, om du 
är stygg, går du till diskontoluckan för ett lån. Vi har även olika ordnar av religiösa 
troende som jesuiter och fransiskaner och dominikaner men vi kallar dem 
pragmatiker och monetarister och neo-keynesianer.’ ” {28} [Kursivering tillagd] 

William Greider, 1987 
Amerikansk journalist på 
   CFR-kontrollerade Washington Post 
Secrets of the Temple: How the Federal
   Reserve Runs the Country

Faktum är att 1913 var ”ett mycket bra år” för att tala med den katolske mafioson och 
riddaren av Malta, Frank Sinatra, tillsammans med hans medhjälpare, USA:s förste svarte 
riddare av Malta, Sammy Davis, d.y. Jesuiterna, med hjälp av kumpaner till J. P. Morgan 
och John D. Rockefeller, d.y., smög den federala centralbankslagen genom kongressen 
vid uppehållet under julen (Baal-mässan) den 23 december 1913. Samma år, hade den 
sextonde (inkomstskatte-) ändringen förklarats vara ”ratificerad” och, med 
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godkännandet av statsinkomstlagen, skapade orden ”den kommersiella inkvisitionen.” Och 
varför infördes dessa Det kommunistiska manifestets programpunkter? För att finansiera det 
kommande korståget – det andra trettioåriga kriget – som skulle börja 1914. Detta 
korståg skulle finansieras precis som gamla tiders korståg. Vi läser: 

”1166 och igen 1188 upptog kungarna i England och Frankrike av sina lekmanna- 
och prästerliga undersåtar för att stödja ett korståg en skatt på deras inkomster [en 
korstågsskatt] . . . Indrivarna . . . utsåg bedömare, som gjorde bedömningar själva . . . 
eller genom eder av skattebetalarna själva.” {29} [Kursivering tillagd]

Käre sanningssökare, Riksbanken är det amerikanska rikets vatikanska centralbank 
som kräver ett personnummer (slavövervakning) av privatkunder. Inkomstskatten är en 
peterspenning, en skatt för att finansiera Vatikanens korståg – nämligen första världskriget, 
andra världskriget och varje konflikt under och efter kalla kriget. Den onda inkomstskatten 
lades på de amerikanska arbetarna 1942 under andra världskriget och kallades ”segerskatt.” 
Denna onda Skattemyndighet släpptes lös på en förtroendefull offentlighet, som 
myndigheten, liksom den mörka tidens inkvisitorer, kräver en fullständig ”frivillig” 
finansiell bekännelse en gång om året på vår egen tid och bekostnad. För, med John D. 
Rockefeller, d.y.:s ord, ”Det är en synd att gå med vinst!” 

Med jesuitgeneralens amerikanska rike i ett ständigt krigstillstånd sedan Trumans 
exekutiva order av 1950, måste den fjortonde ändringens medborgare fortsätta att betala 
sin ”krigsskatt” annars skulle den drivas in med våld i ”krigsdomstolar” under rikets 
överbefäls ”krigflagg.” För att få mer produktivitet för Vatikanens obevekliga ”kriginsats,” 
fick den amerikanske undersåten/trälen fler dagstimmar för att utföra sina uppgifter. Därför 
införde jesuiterna, 1918 under första världskriget, och på nytt 1942 under andra världskriget, 
”sommartid,” kallad ”krigstid!” När tiden är inne för ”skattebetalaren” att betala sin 
”krigsskatt” på sitt högst heliga arbete, bedöms han antingen av IRS’ bedömande präster 
eller bedömer sig själv frivilligt under ed, precis som på den mörka tiden när Roms 
prästkung och påvlige caesar var världens teokratiske allmänne monark! 

Med dessa tre programpunkter på plats, kunde landets alla företag nu följas upp och 
regleras av styrelsen för ett privat bolag – ”Kungens bank.” Detta bolag skulle aldrig lämna 
in en skattedeklaration och skulle aldrig heller någonsin granskas. I slutändan skulle var 
”person” med ”inkomst” vara tvungen att ”lämna in” en ”deklaration,” för att göra en 
bekännelse av varje riksbankssedel som förtjänats och varje riksbankssedel som använts i 
”specificerade avdrag.” (Riksbankssedlar är inte ”dollar” eller ”lagliga pengar” utan utgör 
snarare en ”privat valuta,” som i själva verket är en ”pappersvaluta,” men ändå, genom ett 
kongressbeslut, ett ”lagligt betalningsmedel,” som inte backas upp av annat än folkets 
”förtroende” – eller snarare ”tro.” Detta gör riksbankssedlar identiska med den historiska 
pappersvalutan i den romersk-katolska 
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kyrkan – ett annat privat bolag – som kallas ”avlater.”) Alla giltiga bekännelser till 
Skattemyndighetens präster måste avläggas senast på årsdagen för högtidlighållandet av 
Roms krossande av George Washingtons kalvinska konfederala republik av suveräna stater 
– de amerikanska förenta staters federala republik. Den dag då jesuiterna anstiftade sitt 
kriminella ”nordstatliga aggressionskrig” med sitt federalistiska ”radikala röda/svarta 
Republikanska parti” – denna skammens dag – den femtonde april! 

Faktum är att jesuitgeneralens fjortonde ändringens ”heliga romerska” 
amerikanska rike är påvens stridshäst, som utvidgar påvens världsliga makt runt om på 
jorden medan den verkställer påvens tridentinska möte. Och ve, ve, ve över den påvens 
fjortonde ändringens romerske medborgare som vägrar att utkämpa påvens krig (alla 
krig sedan ärkebiskop James kardinal Gibbons spansk-amerikanska krig 1898), som vägrar 
att delta i påvens krigsförbrytelser (att massmörda ”kättare, liberaler, protestanter, judar, 
muslimer och hedningar”), som vägrar att betala påvens krigsskatt (inkomstskatt), till stöd 
för påvens krigsskuld (statsskulden som är nu omöjlig att betala – och aldrig borde betalas 
på grund av Riksbankens kyrkas falska pengaskapande), som vägrar att identifieras med 
påvens krigsnummer (det socialistiska opersonlighetsnumret), som vägrar att finansiers av 
påvens krigskista (det nationella kreditsystemet som pengarna placeras i omsättning som 
en följd av skapandet av skulder/krediter i stället för det ärliga skapandet av kapitalvinst – 
den framgångsrika ekonomiska gyllene medelvägen mellan mark och arbete), som vägrar att 
leva enligt påvens krigstid (sommartid, på samma sätt som alla tyska protestantiska 
amishka människor vägrar att ”vrida klockorna tillbaka”), som vägrar att använda påvens 
krigsdomstolar (både federala och delstatliga domstolar, amishka och mennoniter vägrar att 
göra så än i dag), som vägrar att använda påvens krigsnamn (som givits honom av påvens 
krigsdomstolar – ett riktigt namn stavat med versaler, vilket nom de guerre används av de 
federala domstolarna i alla civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder), och som vägrar att 
underordna sig påvens krigsdomstolars personliga jurisdiktion (med hjälp av ett lagstadgat 
upphävande eller på något annat sätt utmanar domstolens jurisdiction in personam), som 
framgår av närvaron av påvens krigsflaggor (både federala och delstatliga) kantsatta med 
guldfransar – precis som påvens flagga är kantsatt med guldfransar! Käre sanningssökare, 

”. . . en furste som kommer . . .” 
– Daniel 9:26 

”[Är] först inte mer än en kung av män [den siste påven i Rom], som tillvinner sig 
den romerska jordens [världsliga och politiska] lojalitet, och som efteråt [när han 
återhämtat sig från sitt dödliga sår] påstår sig vara gudomlig [som ”laglöshetens 
människa”], och kräver dyrkan av [den avfälliga protestantiska, ortodoxa avfälliga 
och hedniska romersk-katolska] kristenheten.” {30} 

Om den kommande fursten – den påvlige romerske caesaren som ”antikrist” – läser vi: 
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”. . . fästenas gud skall han i stället ära . . .” 
– Daniel 11:38 

Krigets gud! 

Och varför? Därför att 

”. . . den organiserande principen i alla samhällen finns för krigets skull. Statens 
[absoluta] auktoritet över dess folk ligger hos dess krigsmakt.” {31} [Kursivering 
tillagd] 

Och i vilket syfte? För vilket ”ändamål” motiveras dessa ”medel”? 

Eftersom absolutistiska krig förda av den romerske påvlige caesaren med sitt Jesu sällskap 
krossar alla religiösa och politiska friheter som förbannats så av det onda tridentinska 
mötet, som alla ”kättare och liberaler” kan massmördas utan inblandning av vederbörligt 
rättsligt förfarande. För närvarande i den stridande jesuitgeneralens amerikanska rike kallas 
det ”extraordinära krigsbefogenheter” som har skapat ett monster kallat ”Nationella 
säkerhetstjänsten” med dess hyrda mördare – utvalda CIA-agenter, Gröna baskrar och 
flottans jägarförband.
 

Från mitten av nittonhundratalet, skulle amerikansk protestantiska och baptistiska fria 
män reduceras till tillvaron av ”skattebetalare.” Berövade sin ställning genom jesuiternas 
fjortonde ändring, skulle varje ”skattebetalare” vara föremål för en inkvisitorisk revision, 
godtyckligt beslag av bankkonto eller en diktatorisk löneavgift, som varje fysisk ”person” 
skulle anses vara skyldig till ”skattefusk” eller ”skatteflykt” tills han visat att han var 
oskyldig för en fientlig och fördomsfull revisor. Den kontrollerande känslan mellan 
medborgaren och hans regering skulle alltså vara RÄDSLA! (Dominikanerna, som IRS, 
skötte inkvisitionsdomstolen under den mörka tiden på samma sätt, som de kontrollerade 
folket med RÄDSLA.) 

Denna radikala nya makt skulle börja att uppfylla den jesuitiska strävan att 
underordna USA under påvens världsliga makt. Jesuiternas forna fiender – den vita keltisk-
anglosaxiska protestantiska medelklassen – skulle reduceras till kreditkortens fattigdom; 
biljoner dollar skulle föras över till bankernas utlandsbaserade fristäder, och folket skulle 
räddhågset underordna sig den inkvisitoriska byråkratins absoluta makt. 

1914 var jesuiterna nu redo att börja sin hämnd – det andra trettioåriga kriget – på 
ett Europa, Ryssland, Kina och Japan som med rätta förvisat kompaniet ”för evigt” från sina 
kuster. Orden skulle använda sin Riksbank, deras finansiella ”Frankenstein,” för att betala 
för det. ”Riksbanken” fick exklusiva rättigheter att skapa krediter utan säkerhet, d.v.s. ”ur 
tomma intet.” Liksom bolsjevikiska revolutionen – också finansierad av Riksbanken och 
uppbackad av president Woodrow Wilson – skulle jesuiterna använda sina frimureriska 
judiska sionister som Paul Warburg 
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(som längtade efter att återuppbygga Salomos tempel) som de synlige ledarna för 
Riksbanken. Detta skulle göra det möjligt för orden att rättfärdiga amerikanskt anti-judiskt 
raseri vid en senare tidpunkt i form av den ex-basilianske (hemliga jesuitiske) radioprästen, 
Charles E. Coughlin, ”hatradions fader.” Som personlig vän till J. Edgar Hoover och 
FDR, skulla han skylla på judarna för ordens stora depression och ”Den nya given,” och 
kalla den för ”Den judiska given.” 

Denna jesuitiska privata kredit utsträcktes till den amerikanska kongressen, 
kontrollerad av jesuiternas Utrikespolitiska råd, för att bygga en stor krigsmaskin för att 
utkämpa den svarte påvens andra trettioåriga krig. Denna jesuitiska krigsmaskin blev 
fjortonde ändringens Amerikas ”militärindustriella komplex.” Alltså skulle det amerikanska 
rikets militärindustriella komplex, finansierat av Riksbanken som förslavade det 
amerikanska folket för att återbetala skulden från kredit skapad ur ingenting, riktas mot de 
ryska och tyska rikena, fienderna till jesuitgeneralen och hans ”språkrör,” den ”ofelbare” 
påven. (Kom ihåg, att det ryska riket bestod av ortodoxa ”kättare,” förbannade av 
tridentinska mötet. Det riket hade utvisats ordern från sina gränser 1820. Det tyska riket 
bestod av lutherska ”kättare,” förbannade av tridentinska mötet. På samma sätt hade det 
riket utvisat orden 1872. Båda rikena var helt emot jesuiternas upprättande av påvens 
världsliga makt inom sina gränser.) 

Jesuiterna väntade från 1913 till 1929 med att göra ett faktiskt monopol av sin 
”Frankensteins Riksbank.” Den stora depression försatte alla mindre banker i konkurs och 
gjorde Riksbanken till ”herre över alla.” Och vem orsakade den stora depressionen? Enligt 
FDR:s svärson, Curtis Dall, var det riddare av Malta, Joseph P. Kennedy. Vi läser: 

”Känslan på Wall Street, under de efterföljande månaderna, var att det fanns framför 
allt tre stora aktieblankare, enligt uppgift, Tom Bragg, Ben Smith, och Joe Kennedy 
. . . Av de tre nämnda välkända blankarna, var Joe Kennedy enligt uppgift den 
viktigaste, den mäktigaste och mest framgångsrike. Denna tjänst . . . gjort honom 
ovärderlig . . . Blev Joe Kennedy noga utvald av världens ekonomiska ledare att 
blanka?” [Faktiskt, för den penningutlånaren var New Yorks ärkebiskop Patrick 
kardinal Hayes med kontroll över New Yorks Riksbank.] {32} [Kursivering tillagd] 

Rom, för att skapa den stora depressionen med Joe Kennedy, installerade sitt 
federala reservsystem i fjortonde ändringens Amerika som dess internationella kärna för 
att återställa påvens världsliga makt runt om på jorden. Rikets privatägda centralbank, som 
skapats av jesuitgeneralens J. P. Morgan på Millionaire’s Club utanför Georgias kust på 
Jekyll Island, blev herre över både nord- och sydstaternas amerikanska folk medan de blev 
dess slavar. Men den levande Guds son, som har fått all makt på jorden, höjde en kraftfull 
röst hörd av alla sanna statsmän i Washington. Den modige Pennsylvania-
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kongressmannen Louis T. McFadden, ordförande i parlamentets bank- och valutautskott, 
talade till representanthuset den 10 juni 1932 som följer: 

”Herr ordförande . . . Vi har haft att göra med effekten av saker i stället för med 
anledningen till saker . . . vi har i detta land en av de mest korrupta institutioner 
världen någonsin skådat. Jag syftar på [den onda] Riksbankstyrelsen och [de onda] 
Riksbankerna . . . de orättvisor som uppstått genom att Riksbankstyrelsen och 
Riksbankerna agerar tillsammans har kostat landet tillräckligt med pengar för att 
betala statsskulden flera gånger om . . . Denna onda institution har utarmat och 
förstört Förenta staternas folk. Den har gjort detta genom . . . de korrupta metoder 
som används av de penninggamar som kontrollerar den . . . Riksbankerna . . . är 
privata kreditmonopol som tär på Förenta staternas folk till förmån för dem själva . . . 

Wilson-administrationen, under ledning av de illvilliga Wall Street-figurer som stod 
bakom [”den helige munken”] överste [Edward M.] House, inrättade här i vårt fria 
land ”Kungens banks” maskätna monarkistiska institution för att styra oss från 
vaggan till graven . . . Med andra ord, utövas den kejserliga makten över den 
offentliga valutans elasticitet uteslutande av dessa centrala företag som ägs av 
bankerna . . . 

Varför ska insättarna i våra nationella banker och vår regering tvingas att finansiera 
ammunitionsfabriker i Tyskland och Sovjetryssland? . . . Förenta staterna har 
berövats och plundrats. Vår inre struktur har tagits ur och bara väggarna står kvar . . . 
Det här är John Law-svindeln om igen. Stölden av Teapot Dome [orsakad av 
malteserriddarna] var en struntsak jämfört med den. Vilken kung har någonsin rånat 
sina undersåtar i den omfattning som Riksbankstyrelsen och Riksbankerna har rånat 
oss? . . . Jag har valt ut Riksbankens valuta för några kommentarer eftersom det på 
sistone har talats en del om hennes ”pappersvaluta” . . . ja, pappersvaluta! . . . Alla 
ansträngningar har gjorts av Riksbankstyrelsen att dölja sin makt men sanningen är 
att Riksbankstyrelsen har inkräktat på USA:s regering. Den kontrollerar allt här och 
den kontrollerar alla våra utrikesförbindelser [via påvens Utrikespolitiska råd]. Den 
skapar och bryter sönder regeringar efter eget gottfinnande . . . När den federala 
centralbankslagen antogs uppfattade inte Förenta staternas folk att ett världssystem 
var under uppbyggnad här som skulle göra en amerikansk lärares besparingar 
tillgängliga för en narkotikaförsäljare i Macao. De uppfattade inte att Förenta staterna 
skulle sänkas till positionen av en kulination som inte har något annat än råvaror och 
massivt gods för export; att Ryssland var avsett att tillhandahålla arbetskraft och att 
detta land skulle tillhandahålla finanskraft till en internationell superstat – en 
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superstat kontrollerad av internationella bankirer och internationella industriledare 
som agerade tillsammans för att förslava världen [under påven] . . .” {33} [Kursivering 
tillagd] 

Ah, käre sanningssökare, varningarna från denne store amerikan gick spårlöst förbi och en 
fruktansvärd dag, vid det tredje försöket, mördades kongressman McFadden – fick 
”giftbägaren” av herrarna för Riksbanken, dessa Loyolas söner! 

Jesuiternas ”ofelbare” påve som styr från Salomos återuppbyggda tempel i 
arbetarsionistiska Jerusalem skulle regera över denna världsomfattande superstat. Detta 
är anledningen till att jesuiternas Riksbank, som lagrar vatikanskt guld, finansierade 
störtandet av ortodoxa Ryssland 1917. Detta är anledningen till att jesuiternas Riksbank 
finansierade Adolf Hitlers tredje rike, och därigenom rensade Europa och västra Ryssland på 
dess ”kätterska” judar. Detta är anledningen till att jesuiternas Riksbank finansierade 
byggandet av Stalins Röda armé och därigenom rensade Ryssland, Baltikum och östra 
Tyskland på dess ”kätterska” protestanter. Detta är anledningen till att jesuiternas Riksbank 
finansierade byggandet av det amerikanska rikets militärindustriella komplex som 
resulterade i massbombningarna, bastardiseringen och uppdelningen av Tyskland. Vi 
upprepar, vad jesuiterna gjorde mot den amerikanska protestantiska delstaten Virginia 
gjorde de också mot det vita protestantiska Tyskland. 

I dag, är William J. McDonough, medlem av jesuiternas Utrikespolitiska råd 
(tillsammans med sin vän och rektor vid jesuiternas Fordham University, bekännande av 
fjärde löftet, Joseph O’Hare, som påverkade valet av Michael Bloomberg – en annan 
frimurerisk judisk sionist – att bli borgmästare i New York City), en irländsk påvlig riddare, 
medlem av ordens CFR och Trilaterala kommission, jesuitutbildad ekonom och tidigare 
ordförande för Riksbanken i New York, som tillsammans med sina medlemsbanker, är den 
största banken i världen! Med jesuiternas Riksbank och den sextonde ändringen på plats, var 
två programpunkter i Marx’ och Engels’ Det kommunistiska manifestet nu aktiva i fjortonde 
ändringens Amerika. Med godkännandet av statsinkomstlagen, började IRS’ 
”affärsinkvisition” sitt slutliga krossande av den vita protestantiska medelklassen 
tillsammans med dess privata rättigheter och välstånd. Efter ytterligare etthundra år skulle 
kompaniets obehindrade strävan krönas med framgång! 

Nu kunde världskriget börja. Åtta månader efter det att Riksbanken skapades, började 
”augustikanonerna” dåna. Det stora kriget, ja, början på jesuiternas andra trettioåriga krig – 
”korståget i Europa” som pro-frimureriske Eisenhower kallade det – var igång. 
Vedergällningens dag var inne för de anti-påvliga, anti-jesuitiska, ryska och tyska rikena. 
Till evig skam för både de protestantiska och baptistiska folken i väst, skulle Satans 
kompani använda de starka protestantiska rikena Amerika och Storbritannien för att straffa 
hemlandet för den störste och mest liberale av tsarerna, Alexander II, samt hemlandet för 
Europas modigaste hjälte – reformationens förkämpe för Bibeln – Martin Luther. 
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Jesuitisk kontroll över Vatikanen, 1902 # 322 
Den svarte påven, spanjoren Louis Martin (1892-1906), hade verkligen total kontroll 
över det vatikanska riket och dess öppet anti-frimureriske suveräne monark, påve Leo 
XIII – vars kardinalsekreterare greve Mariano Rampolla i hemlighet var en ledande 
medlem av den frimureriska Orientens Tempelorden (OTO)! Ordens egenhändigt 
skapade påve var nu ”ofelbar,” och därmed kunde hela det romerska kollegiet av 
kardinaler och hierarkin styras genom en enda mans förordningar. Med jesuiterna 
som ”påvens informationsinsamlare,” kunde varje ultramontan dogm ”utfärdas,” för 
att ytterligare piska det romersk-katolska folket till blind lydnad inför jesuitpåven. 
Med styre över påvedömet, kompaniet och både det brittiska och amerikanska riket, 
skulle ordensgeneralen straffa alla nationer som utvisat hans orden under 
artonhundratalet – ”katastrofens århundrade!” 
http://eapi.admu.edu.ph/jesuitca/adversaries/index.html
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Jesuitisk kontroll över Kapitolium och presidentbostaden, 1888 # 323 
Jesuitordens orm börjar sin strävan efter total kontroll över huvudstaden från dörren 
till det närbelägna Georgetown University. Den passerar förbi en fallen president 
Lincoln, som mördats av Washingtons dirigerande jesuitpräst och biktfader åt både 
John Wilkes Booth och John H. Surratt, Bernadine F. Wiget. Den påvliga ormen 
slingrar sig runt Kapitoliebyggnaden med huvudet på påve Leo XIII som längtansfullt 
blickar mot presidentbostaden, som i dag kontrolleras av ordens ”betrodda tredje 
part,” det ökända Utrikespolitiska rådet i New York. 
Washington In The Lap of Rome, Justin D. Fulton, (Boston: W. Kellaway, 1888). 
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Jesuithövdad bläckfisk styr 14:e ändringens Amerika, 1900 # 324 
Georgia-senator Thomas E. Watson, ”Den vise från Hickory Hill,” skrev 1912 om 
Roms allomfattande makt i det jesuitstyrda Washington, D.C.: ”I dag är den romerske 
prästen den mest oförskämde och arrogante mannen i Amerika. . . . Politikerna lyder 
hans befallning. Pressen är rädd för honom. . . . Hans starka hand kontrollerar 
kongressen och presidenten. . . . Han tvingar sin kyrka till en union med staten. . . . 
Hans giriga tassar håvar offentliga medel ur . . . de nationella statskassorna för att 
användas av hans kyrka. . . . I USA sopar den politiska papalismen bort allt i dess 
väg. . . . För några månader sedan, försäkrade amerikanska prelater för fader Pius [X] 
att vår republik snart skulle tillhöra Rom. För bara några veckor sedan, förklarade en 
amerikansk romersk-katolsk biskop att hans kyrka hade för avsikt att ta över 
presidentskapet. Den är redan makten bakom tronen. [James] kardinal Gibbons var 
en potentat som [president Grover] Cleveland inte vågade förnärma, och [de 
frimureriska] presidenterna McKinley, Roosevelt och Taft har som bekant 
kontrollerats vid olika tillfällen av samma smygande inflytande, oemotståndliga 
inflytande. . . . [New York Citys] Tammany Hall är en katolsk organisation . . . [jesuiten 
Bernard] Vaughan säger att romersk-katoliker snart kommer att styra detta land . . . 
Rom håller på att erövra [har helt erövrat] Nordamerika.”*
Errors of the Roman Catholic Church and its Insidious Influence in the United States and Other Countries, 15 
bidragsgivare, (Cincinnati, Ohio: J. H. Chambers & Co., 1894) s. x-xi. 
* The Roman Catholic Hierarchy: The Deadliest Menace to American Liberties and Christian Civilization, Thomas 
E. Watson (Thomson, Georgia: The Jeffersonian Publishing Co., 1915) ss. 7, 32, 30, 38, 32. 
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Påvlige riddare John Pierpont Morgan (1837-1913), 1903 # 325 
Finansiell herre över New York City, den svarte påvens kommersiella centrum för

Den vite påvens ”heliga romerska” fjortonde ändringens, socialist-kommunistiska, 
Korporativ-fascistiska, brittisk-förbundna, frimurarstyrda, militaristiska 

Rike av amerikansk nation skapat för att återställa 
Påvens världsliga makt runt om på jorden; 

Finansiär av den svarte påvens frimureriske mormonske ledare, Brigham Young; 
Sedan huset Morgan finansierat Frankrikes fransk-preussiska krig mot 

Protestantiska Preussen och Englands boerkrig mot de protestantiska boerna; 
Finansiär i byggandet av ordens Panamakanal i förberedelse för första världskriget; 

Nära kompanjon med den svarte påvens frimureriske brittiske kung Edvard VII; 
Skapare av U.S. Steel åt ordens SMOM-ledda militärindustriella komplex; 

Drivkraft bakom skapandet av den svarte påvens onda Riksbank; 
Finansiär av frimureriske kung Edvard VII:s jesuitstyrda 

Första världskrigets trippelentente; 
Förenad med Yale University; Arbetsgivare åt Scull and Bones-man Harold Stanley; 

Finansiell herre över frimureriska presidenterna Theodore Roosevelt, William H. Taft; 
Finansiell herre över president Wilson via CFR:s grundare Thomas W. Lamont; 

Finansiell slav under rikets ”amerikanistiske,” jesuitutbildade och rådgivne, 
Ärkebiskop av Baltimore James kardinal Gibbons – ”den amerikanske påven” 

The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance, Ron Chernow, (New York: 
Atlantic Monthly Press, 1990). 
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Jesuitgeneralens amerikanske vatikanske bankir, J. P. Morgan, 1912 # 326 
Morgan, 33:e gradens och shriner frimurare, befinner sig på White Stars pir 1912, 
ungefär vid tidpunkten för sänkandet av Titanic. Som han avbröt sin bokning i sista 
minuten på grund av en förmodad sjukdom, och hans konstskatt inte kunde lastas på 
grund av låtsade svårigheter vid piren, undvek Morgan skickligt sitt dödsskepps 
avsedda öde. Med ordens judiska amerikanska motståndare ur vägen, inte att 
förglömma det beräknade mordet på hundratals ”kätterska” skandinaviska 
lutheraner och ”liberala” irländska romersk-katoliker i enlighet med ordens 
tridentinska möte, kunde Morgan och hans illuminati-frimureriska bröder, däribland 
kung George V, John D. Rockefeller, d.ä., och Englands Rothschild-agent Jacob H. 
Schiff nu skapa Bank of Englands ”amerikanska kusin” för att finansiera påvens 
andra trettioåriga krig och skapandet av arbetarsionistiska Israel. Nio månader innan 
ordens federala centralbankslag blev undertecknades, dog Morgan i en svit för 500 
dollar om dagen i Roms Grand Hotel. Yrande av feber och med häftig puls, var 
”kätterske” Morgan ännu ett offer för den svarte påvens ”giftbägare.” Faktiskt, 
”kärlek till pengar är en rot till allt ont  . . .” (1 Timoteusbrevet 6:10). 
Morgan: American Financier, Jean Strouse, (New York: Random House, 1999). 
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Illuminatus John Davison Rockefeller, d.ä. 1839-1937 # 327 

John D. Rockefeller, d.ä.; John D. Rockefeller, d.y. (1874-1960), 1920 # 328 
Malteserriddare Nicholas F. Brady (1878-1930) och Joseph P. Grace – far till SMOM J. 
Peter Grace, d.y. – var mäktiga New York-industrialister. Joe Grace var också en 
direktör för Rockefellers internationella, pro-nazistiska National City Bank. Den yngre 
Rockefellers kusin, Percy, var medlem i den svarte påvens ”Scull and Bones.” 
The Rockefellers: An American Dynasty, Peter Collier och David Horowitz, (New York: Holt, Reinhart och Winston, 
1976). 
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John D. Rockefeller, d.ä.; John D. Rockefeller, d.y., 1920 
Den svarte påvens   vita icke-judiska, korporativ-fascistiska, socialist-kommunistiska   
viktiga frimureriska jesuitiska världsliga coadjutorer i jesuitstyrda New York City 

Ord kan inte uttrycka den fullständigt motviljan och avskyn hos alla AV1611 
bibeltroende, frihetsälskande vita protestantiska och baptistiska patrioter vid 
omnämnandet av dessa skändliga, brutala, hjärtlösa och depraverade förfallna 
individer. Som ”irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt (Jud 
13),” var båda dessa frimureriska, germanska, avfälliga baptister delaktiga i att skapa 
ordens Riksbank centrerad i New York City. John D. Rockefeller, d.y., var i själva 
verket svärson till senator Nelson Aldrich som var ordförande i de hemliga mötena på 
Jekyll Island. Genom att arbeta tillsammans med ordens huset Morgan, blev huset 
Rockefeller, via dess onda stiftelse, den svarte påvens främsta finansiär av varje 
jesuitisk intrig som skapats för att krossa den ”förbannade” protestantiska 
reformationsbibelbaserade, högstående vita västerländska civilisationen, och samtidigt 
återställa påvens världsliga makt runt om på jorden som en dag kommer att vara 
centrerad i Jerusalem. Som de gynnades av ordens skapande av fjortonde ändringens 
Amerika (1868), bildade Senior Standard Oils bolagetstrust 1870. 1880 kontrollerade 
han raffineringen av 90% av USA:s olja och hade 1900 hänsynslöst byggt sitt 
internationella monopol på petroleum som hanterade två tredjedelar av världens 
oljeförsörjning för kompaniets avsikter. Efter det att J. P. Morgan skapat U.S. Steel 
1901 valde han John D. Rockefeller, d.ä., som en av dess direktörer. När de 
socialistiska Loyolas söner skapade den Nationella föreningen för främjandet av 
färgade människor (NAACP) 1909 – för att på kort sikt dra nytta av svarta och på 
lång sikt krossa både vita och svarta – använde de en socialistisk Harvard-akademiker 
och frimurerisk mulatt, doktor W. E. B. Du Bois; NAACP:s finansiär var Senior. När 
ordern skapas sitt ekumeniska, bibelförkastande, federala (protestantiska och 
baptistiska) kyrkoråd, användes Rockefellers pengar igen. I att erövra den rysk-
ortodoxa kyrkan, inklusive dess beskyddare Romanov, använde orden frimureriske 
John D. Rockefeller, d.y., för att finansiera bolsjevikiska revolutionen. Som de antände 
det andra trettioåriga kriget 1914, använde orden sin Rockefellers oljemonopol till att 
förse båda sidor med bränsle. 1924, skulle orden använda Morgans bankir Charles 
Dawes för att låna ut totalt 800 miljoner dollar för att skapa den tyska kemijätten I. G. 
Farben – ryggraden i påve Pius XII:s nazistiska tredje rike, Rockefellers National City 
Bank skulle hantera tre fjärdedelar av lånen. Alltså skapades en allians med 
Rockefellers Standard Oil i New Jersey (numera Exxon), vars ordförande Walter 
Teagle hade varit nära lierad med Farbens ordförande och dömde krigsförbrytare – 
påvlige riddare Hermann Schmitz. Under det kalla kriget skulle ordens Morgan-
Rockefeller-CFR-kontrollerade Riksbank fortsätta att bygga Roms Sovjetunionen och 
finansiera kompaniets blodiga inkvisition i Kina, sedan ordens ordförande Mao hade 
utvisat 8 000 bibelpredikande missionärer. Under tiden stödde Rockefellers 
Vatikanens Catholic University of America och dess University of Notre Dame. 
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Riddare av Malta Thomas Fortune Ryan, 1851-1928 # 329 
En av den svarte påvens irländska katolska herrar på Wall Street, Ryan, blev 
föräldralös vid 14 års ålder, konverterade till jesuitisk katolicism efter sitt äktenskap 
med Ida Ryan (gjord till ”grevinna av det heliga romerska riket” av påve Pius X) i 
Baltimore – USA:s östliga katolska stad uppkallad efter en fiskeby i Irland. Därefter 
flyttade han till New York och blev en partner till William C. Whitney och en vän till 
tyske romersk-katolske Charles M. Schwab, J. P. Morgans förste president för U.S. 
Steel. Ryan köpte sin egen plats i New York-börsen i det han gjorde i detalj utarbetade 
affärer med sin närmaste man, frimureriske judiske sionist Bernard Baruch. Som 
herre för ordens Tammany Hall, ”plundraren av både New York Citys 
transportväsende och Seaboard Air Line Railway, fördärvaren av domstolar och 
lagstiftare, köparen av politiska kandidater och förstöraren av Virginias politik,” ägde 
Ryan ett nätverk av järnvägar, spårvagnar, belysningssystem, kolföretag, 
tobaksföretag, livförsäkringsbolag och diamantgruvor. Hans internationella 
verksamhet utvidgades till koks, kol, olja, bly och skrivmaskiner när han 
omorganiserade diamantgruvorna i den fria staten Kongo som ägdes av ordens intima 
kompanjon, stormästare för malteserriddarna och mördare av 10-15 miljoner svarta 
kongoleser, kung Leopold II. 1910 var riddare Ryan värd 100 miljoner dollar: han 
byggt en stor herrgård på Fifth Avenue med ett privat kapell för kompaniet från dess 
närliggande kyrka Sankt Franciskus Xavier. Med band till Morgan-, Rockefeller- och 
Schiffintressen, understödde riddare Ryan sina påvliga herrar när det gällde att 
ekonomiskt ruinera sin jesuitiskt Georgetown-utbildade son, Allan A. Ryan, för att ha 
stridit mot Vatikanens New York-börs. 
Real Lace: America’s Irish Rich, Stephen Birmingham, (New York: Harper & Row Publishers, 1973). 
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Broder Ludovico Chigi della Rovere Albani, 1940-talet # 330 
76:e stormästare för suveräna militära malteserorden (SMOM), 
1931-1951; krigsherre i den svarte påvens andra trettioåriga krig 

Med status som en romersk senator/kardinal, var italienske prins Chigi befälhavare 
för 12 000 personer som utgjorde världens högadel. Riddare Franz von Papen förde 
Hitler till makten; riddare Joseph P. Kennedy förde FDR till makten; riddare Joseph 
J. Larkin tjänade det tredje riket som vicepresident för Rockefellers Chase Bank; 
riddare, friherre, påvlige Chamberlain och industriman Luigi Parrilli* understödde 
riddare Donovans OSS när det gällde att rädda SS-general Karl Wolff från allierad 
rättvisa; riddare J. Peter Grace, d.y. var nyckeln bakom Operation Paperclip som 
förde tusentals nazister till USA efter kriget; riddare Friedrich Wilhelm Schultz-
Wenk** anställde tidigare nazister på sin Volkswagenfabrik i Brasilien; riddare Juan 
Perón och baron de Zichy skyddade Martin Bormann i Buenos Aires***; och riddare 
George DeMohrenschildt, den framtida CIA/JFK-mördaren, gavs också en fristad i 
Amerika, då denne ryske adelsman var en vän till Roms familjen Chigi som namnet 
uppträder i Georges adressbok. 
Horizon, “The Knights of the Maltese Cross,” Edith Simon, (NY: James Parton, 1961) vol. III, nr. 4, s. 69. 
*The Splendid Blonde Beast, Christopher Simpson, (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1995) s. 201. 
**Aftermath: Martin Bormann and the Fourth Reich, Ladislas Farago, (New York: Simon and Schuster, 1974) s. 299, 
*** 433. 
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Frimurare och CFR-medlem Walter C. Teagle (1878-1962), 1935 # 331 
Ordförande för Rockefellers Standard Oil i New Jersey, 1917-1937 
Innehade personligen 500 000 aktier i amerikanska I. G. Farben. 

Heinrich Himmler med I. G. Farbens tjänstemän i Auschwitz, 1941 # 332 
Jesuitiska världsliga coadjutorer riksführer Himmler och Farbens chefsingenjör 
Walter Dürrfeld inspekterar Auschwitzanläggningen. Det uppenbara sambandet 
mellan den svarte påvens SS/SD och I. G. Farben-Rockefellers korporativa 
konglomerat stödjer slutsatsen att utan ärkebiskopen av New Yorks CFR-baserade 
Rockefeller-Morgans finansiella uppbackning, skulle Hitler aldrig ha stigit till makten. 
Dessutom omfattade Himmlers vänkrets malteserriddare Fritz Thyssen och Frederick 
Flick som på så sätt sammanlänkade Vatikanen direkt till SS-orden. 
World Without Cancer: The Story of Vitamin B17, G. Edward Griffin, (Thousand Oaks, Kalifornien: American Media, 
1974). 
The Crime and Punishment of I. G. Farben, (New York: The Free Press, 1978). 
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Tyske riddare av Malta Hermann Schmitz (1881-1960), 1947 # 333 
Ordförande, I. G. Farben, kompanjon med Standard Oil of New Jerseys Walter Teagle 

Dömd i Nürnberg; frisläppt av USA:s högkommissarie John J. McCloy 
Brorson Robert anställd av SMOM J. Peter Grace, d.y., via W. R. Grace & Co. 

Auschwitz’ dödsläger I, II och III, I. G. Farben, zon IV, 1944 # 334 
World Without Cancer: The Story of Vitamin B17, G. Edward Griffin, (Thousand Oaks, Kalifornien: American Media, 
1974). 
The Bombing of Auschwitz: Should the Allies Have Attempted It?, Michael J. Neufeld and Michael Berenbaum, (New 
York: St. Martin’s Press, 2000). 
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Den svarte påvens   högrankade, socialist-kommunistiska frimurare  : 
Kinesiske orientaliske massmördare Mao Zedong (1893 -1976) 

Svarte/mulattiske amerikanske W. E. B. Du Bois (1868-1963), 1959 # 335 
W. E. B. Du Bois: The Fight for Equality and the American Century, 1919-1963, David Levering Lewis, (New York: 
Henry Holt and Company, 2000). 
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Den svarte påvens högrankade, socialist-kommunistiska frimurare: 
Mao Zedong (1893 -1976), W. E. B. Du Bois (1868-1963), 1959 

Sedan den svarte påvens amerikanska Utrikespolitiska råd och brittiska Kungliga 
institut för internationella frågor installerat den mordiske ordförande Mao 1949 via 
sin CIA och brittiska Hemliga underrättelsetjänst, beundrar W. E. B. Du Bois, en 
mulattisk Harvard-akademiker och grundare av Rockefeller-finansierade Nationella 
förening för främjandet av färgade människor (NAACP), denne storinkvisitor som 
rensade ut Kinas bibeltroende nytestamentliga kyrkor efter att ha utvisat 8 000 
protestantiska och baptistiska missionärer. Som han förklarade, ”Jag är bolsjevik” på 
sin resa 1926 till Sovjetunionen och senare älskades för att ha ”förlåtit Stalins terror,” 
förklarade denne ursinnige talesman för påtvingad integration av USA:s vita och 
svarta raser att ”de amerikanska negrernas hopp är socialism.” I sitt hat mot Marcus 
Garveys separatistiska ”tillbaka till Afrika-rörelse,” vägrade DuBois att lyssna på 
Garveys nyktra varning om ett förestående raskrig inom 50 till 100 år och jublade 
över sin motståndares orättvisa utvisning åstadkommen av agenter för kompaniet som 
styrde president Hardings Justitiedepartement. Bosatt i Harlems Rockefeller-byggda 
Dunbar-lägenheter och uppbackad av riddare av Columbus historiekommissions 
ordförande, doktor Edward McSweeney (en före detta biträdande 
invandrarkommissionär på Ellis Island som hjälpt orden ”att göra Amerika 
övervägande katolskt”), skrev han The Gift of Black Folk (1924). Som han främjade 
aborträttigheter, kvinnors rösträtt och svart social jämlikhet (d.v.s. överhöghet via 
”positiv särbehandling” och många andra federala program), var Du Bois förbunden 
med ordens ADL-stödda amerikanska judiska kongress sedan den förrått sina egna 
etniska bröder till Hitlers dödsläger under andra världskriget. I öppen motsättning till 
kardinal Spellmans kalla krig inklusive den Nordatlantiska fördragsorganisationen 
(NATO), Marshallplanen och Koreakriget, gick han med i Kommunistpartiet 1961. 
Sedan han avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap, flyttade han till staden Accra i 
den kommunistkontrollerade, svarta nationen Ghana, med hjälp av dess biskop och 
hemlige jesuit, Joseph O. Bowers – prästvigd av beskyddaren av den amerikanska 
grenen av malteserriddarna (SMOM) Francis kardinal Spellman själv! Under tiden 
gick orden vidare med dess fabianska socialistiska, anti-vita medelklassens 
medborgarrättsrörelse verkställd med federala bajonetter mot sydstaternas 
segregerade vita folk med välsignelse av den frimureriske socialist-kommunisten och 
Kennedy-mördaren, Lyndon Baines Johnson. Flera viktiga möten hölls i frimurarloger 
i södern med romerska präster synliga i alla större marscher ledda av socialist-
kommunistiske Michael (alias ”Martin Luther”) King. Jesuiternas hemliga syfte var 
att använda de amerikanska svartas fattigdom, medan de förföljdes av ordens 
frimureriska Ku Klux Klan, som ett rättfärdigande för CFR-kontrollerade federala 
lagstiftare för att krossa den vita protestantiska medelklassen via fabiansk socialistisk 
politik. För att överleva, skulle alla vita senare drivas in i ordens socialistiska, nazist-
fascistiska, nya republikanska höger kontrollerad av malteserriddarna. 
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Svarte frimurare Asa Philip Randolph (1889-1979) skakar 
hand med vite frimurare president Lyndon B. Johnson, 1964 # 336 

Genom att tilldela Randolph presidentens frihetsmedalj, fortsatte Johnson ordens 
strävan att krossa Herrens historiskt sett vita anglosaxiska protestantiska och 
baptistiska folk som utgjorde nationens livsmedelsproducerande, religiöst toleranta 
medelklass. Via påtvingad integration, massiv socialism och stjälande ”omfördelning 
av välståndet,” skulle ordens medborgarrättsagitation bli en oändlig ”kamp för allmän 
jämlikhet” mellan vita och svarta. Känd som ”Mr. Black Labor,” var Randolph 
kompaniets främsta medborgarrättsledare, var kompanjon med DuBois, och tjänade 
som kommunistiske Martin Luther King viktigaste strateg, rådgivare och taktiker. I 
det han ansåg den bolsjevikiska revolutionen vara ”den största prestationen under 
1900-talet,” samtidigt som han agerade tillsammans med sina vita frimureriska 
socialistbröder inklusive presidenter Roosevelt, Truman och Johnson (liksom 
frimureriska Högsta domstolens justitieråd Earl Warren och Thurgood Marshall), 
spelade Randolph en nyckelroll när det gällde att helt integrera Amerikas industriella 
bas, försvaret, de offentliga skolorna, den professionella idrotten och 
underhållningsbranschen. Alltid med kontroll över båda sidor av varje agitation, har 
orden gjort sitt amerikanska rike till en pro-svart färgad nation via sitt socialistiska, 
frimureriska ”osynliga rike,” samtidigt som den utnyttjat ökända frimureriska 
judiska sionister, som Randolphs medagitator och ordförande för den amerikanska 
judiska kongressen, rabbin Joachim Prinz, med det ändamålet att universellt 
judefientligt raseri senare ska kunna skapas ”till Guds större ära.” 
Mr. Black Labor: The Story of A. Philip Randolph; Father of the Civil Rights Movement, Daniel S. Davis, (New 
York: E. P. Dutton & Co., 1972). 
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Morgans Henry S. Davison # 337 Rockefellers Nelson Aldrich # 338

Rockefellers hem på Jekyll Island, Georgia, 1913 # 339 
I denna stuga skapade Amerikas mäktigaste bankirer den svarte påvens Riksbank. De 
närvarande var Rockefellers senator Aldrich, J. P. Morgans H. S. Davison, Jacob 
Schiffs Paul Warburg från Kuhn, Loeb Company, Frank Vanderlip från National City 
Bank och Charles D. Norton från First National Bank. Uppbackade av president 
Wilson och hans frimureriske finansminister, William Jennings Bryan, blev rättsakten 
till lag den 23 december 1913. Ordens frimureriska, vita icke-judiska kartell-
kapitalister skapade bankkrediten för att finansiera det ömsesidiga krossandet av vita 
protestantiska och vita ortodoxa nationer med det andra trettioåriga kriget (1914-1945) 
och det kalla kriget (1945-1989). 
The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance, Ron Chernow, (New York: 
Atlantic Monthly Press, 1990). 
The ”Federal” Reserve Conspiracy & Rockefellers, Emanuel M. Josephson, 1968, (NY: Chedney Press, 1968) s. 43. 
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Frimurare John W. Davis (1873-1955), 1930 # 340 
Som en advokat åt J. P. Morgan, förvaltare av ordens Rockefellerstiftelse, West 
Virginia-kongressman (1911-1913), USA:s biträdande justitieminister (1913-1918), 
rådgivare åt Paris’ fredskonferens (1919), ambassadör i Storbritannien under 
president Wilson (1918-1921) och en framträdande grundare av den svarte påvens 
Utrikespolitiska råd i New York (1921), tilldelades Davis rollen som ordens 
”kontrollerade motståndare” mot dess planer, som alltid förlorade mot sina skenbara 
motståndare som i hemlighet styrdes av kompaniet. På samma sätt som 1924 års 
demokratiske presidentkandidat, så delade också Davis medvetet partiet (liksom 
ordens frimureriske Stephen Douglas gjorde 1860): han fördömde lynchande, pseudo-
protestantiska, anti-judiska, Ku Klux Klan (nybildat 1915 för att vara en 
frimurarledd, anti-katolsk, vit-suprematistisk, AVSEDD FÖRLORANDE REAKTION 
mot ordens riddare av Columbus/Rockefeller-finansierade, frimurarledda, pro-
katolska, pro-ekumeniska, pseudo-baptistiska och protestantiska, integrationistiska 
AVSEDDA VINNANDE AKTION som utgick från det tidigare 1909 skapade NAACP). 
Davis attack skedde på begäran av Tammany Halls columbusriddare för att på så sätt 
garantera en jordskredsseger för republikanske president Calvin Coolidge som 
avancerat till presidentposten genom den giftbägare som orden gav shriner Warren G. 
Harding. 1932 försökte kompaniet att göra shriner FDR till en fascistisk diktator med 
hjälp av marinkårsgeneral Smedley Butler: en av de tre förrädarna som vände sig till 
Butler var ingen mindre än frimureriske John W. Davis. Sedan han återvänt till privat 
verksamhet där han, inför Högsta domstolen 140 gånger, förlorade flera 
konstitutionella bestridanden i fråga om FDR:s socialistiska Nya giv, ”förlorade” han 
stort i ordens Brown kontra Skolstyrelsen-agitation (1954) inför en mureriskt styrd 
domstol under NAACP:s advokats, frimureriske Thurgood Marshalls mål. Ett år före 
sin död, bevittnade Davis 1954 färdigställandet av ordens Wheeling Jesuit University i 
sin hemstat West Virginia – som ytterligare krossade den vita protestantiska södern!
http://en.wikipedia.org/wiki/John_W._Davis
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Fascistiske frimurare Benito Mussolini i Vatikanen, 1929 # 341 
Sedan 1870 hade påvedömet rätteligen nekats sin världsliga makt. Påven var inte 
längre ”Kristi ställföreträdare” som ”konungarnas konung och herrarnas herre,” som 
kungen av Italien hade tagit ifrån den vite påven hans låtsade rätt att politiskt styra 
alla nationer trots kanonisk rätt och det onda tridentinska mötet. Därför, baserat på 
jesuitskrivna Syllabus över irrläror (1864), skapade kompaniet sin bedrägligt anti-
kommunistiska, jesuitiska fascism först i Italien, där Mussolini fördes till makten 1922 
ett år före Hitlers misslyckade ölstugekupp. Il Duce gav omedelbart ekonomiskt stöd 
till ärkebiskop Eugenio Pacellis bayerska nazister före Hitlers kupp, ett stöd som 
fortsatte under hela tjugotalet. 1929, precis samma år som det påvliga sändebudet 
Pacelli avslutade ett konkordat med Preussen, undertecknade Mussolini ett konkordat 
med påve Pius XI:s utrikesminister, Pietro kardinal Gasparri. Med förhandlingar 
förda av jesuit Pietro Tacchi-Venturi (1861-1956), slöts den svarte påvens 
Lateranfördrag som omfattade återställandet av påvens världsliga makt; skapandet av 
den suveräna Vatikanstaten, förtrycket av protestantismen – som förbjöd evangeliska 
möten i privata hem och spridningen av protestantiska biblar, och förordnade att 
romersk katolicism skulle vara Italiens officiella religion. Bilden ovan föreställer 
Mussolini i Vatikanen sedan han förrått sitt eget italienska folk genom att underteckna 
ordens konkordatet. 1938 avskedade hans Fascistiska partis högsta råd varje judisk 
officer från armén. Allt det ovanstående skulle ha varit omöjligt utan den ekonomiska 
krediten från ordens Riksbank i New York. 
Mussolini, Dennis Mack, (New York: Alfred A Knopf, 1982). 
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33:e gradens frimurare Henry Ford och nazisterna, 1938 # 342 
Ord kan inte uttrycka det machiavelliska dubbelspel som bedrevs av Amerikas mest 
kände bilfabrikant, avfällige protestantiske episkopalistiske, anti-judiske, CFR-
kontrollerade, frimureriske jesuitiske världslige coadjutor Henry Ford. Även om han 
öppet angrep judarna på Wall Street, växlade han aldrig hugg med anti-judiska, icke-
judiska murarbröder Morgan och Rockefeller, som han behövde både U. S. Steel och 
Standard Oil för att bygga upp och tanka sina fordon. Bosatt i Detroit nära ordens 
University of Detroit Mercy och öppet förbunden med närbelägne anti-judiske 
hatradioprästen Charles Coughlin, publicerade Ford sin Dearborn Independent som 
imiterade ordens uppviglande, anti-judiska retorik, och ytterligare tände den 
internationella ”judiska frågan” inom USA. 1920 publicerade Ford sitt bokverk i fyra 
band, Den internationelle juden (spökskriven av jesuitiska coadjutorer och publicerad 
även i Tyskland), som citerade från Sions vises protokoll (också skriven av jesuiterna 
vid tiden för Dreyfusaffären (1890-talet)). Publicerad 1925, hänvisar prästskrivna Min 
kamp både till Protokollen och Den internationelle juden, vars anti-judiska läror är 
identiska med kompaniets romerska månadstidskrift, La Civilta Cattolica. Ford inte 
bara omvände tyska ungdomar till nazismen, utan finansierade Hitler genom general 
Ludendorff – Tysklands idol. 1928 införlivade Ford också sina tyska tillgångar med 
Rockefellerstödda I. G. Farben för vilket Hitler hängde upp en bild på denna ”fule 
amerikan” på sitt kontor i Münchens Bruna hus. 1938 tilldelade Hitler finansiärer 
Ford och Mussolini den tyska örnens storkors, som båda fascister, frimureriska 
coadjutorer skapat ”führern” med vilken orden skulle föra sitt eurasiska korståg. 
Who Financed Hitler: The Secret Funding of Hitler’s Rise to Power, James Pool & Suzanne Pool, (New York: The 
Dial Press, 1978).
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Frimurare Thomas W. Lamont och John P. Morgan, d.y., 1936 # 343 
Lamont, äldre partner i huset Morgan och en annan viktig grundare av ordens CFR, 
talar med Morgan under NYE:s utfrågningar av ”vapenhandlarna” om Morgans 
finansiering av första världskriget. George Whitney sitter i mitten. 

33:e gradens frimurare kung George VI och J. P. Morgan, d.y., 1939 # 344 
Judehatande, vite icke-judiske, avfällige protestantiske Morgan, vars bankintressen 
var intimt förenade med Bank of England genom partner Teddy Grenfell, talar med 
kung George VI i Washingtons ambassads trädgård. Frimureriska ledare för både 
England och Tyskland, finansierade av huset Morgan, skulle fortsätta påvens andra 
trettioåriga krig – för att ytterligare krossa vita protestantiska nationer! 
The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance, Ron Chernow, (New York: 
Atlantic Monthly Press, 1990). 
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Frimureriska icke-judiska bankirer 
Hjalmar Schacht & Montagu Norman, 1938 # 345 

Avfällige protestantiske Riksbankens ordförande Schacht hälsar Bank of Englands 
avfällige protestantiske guvernör Norman: båda var judehatande, vita icke-judiska 
murare som finansierade ordens anti-judiske, hemlige tyske murare, Adolf Hitler. 

Icke-judiska frimurare: hertigen av Windsor och Adolf Hitler, 1936 # 346 
Kung Edvard VIII, som blev hertig av Windsor sedan han abdikerat på gund av sitt 
äktenskap med en amerikansk skild kvinna, var en politisk och ekonomisk anhängare 
av den frimureriska tyska ordens jesuitstyrda Thulesällskap, som stödde pan-
germanske, anti-judiske, ”anti-kommunistiske” Adolf Hitler. Orden använde sina 
avfälliga protestantiska frimureriska magnater i väst för att finansiera sina fascistiska 
romersk-katolska diktatorer i Europa (Hitler, Mussolini och Franco) via ordens 
Riksbank i New York. 
The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance, Ron Chernow, (New York: 
Atlantic Monthly Press, 1990). 
Who Financed Hitler: The Secret Funding of Hitler’s Rise to Power, James Pool & Suzanne Pool, (New York: The 
Dial Press, 1978).
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Judiske frimurare Edward Mandell House (1858-1938), 1920 # 347 
Rådgivare åt president Woodrow Wilson, 1913-1921 

En viktig person i New Yorks ärkebiskops kontroll över det Demokratiska partiet 
genom Tammany Hall var överste House, som kallades ”den helige munken,” direkt 
inblandad när det gällde att göra Woodrow Wilson och Franklin Roosevelt till 
presidenter för det amerikanska riket. Som Wilsons rådgivare och ”alter ego,” tryckte 
han på för att godkänna J. P. Morgans federala centralbankslag som presenterats av 
ordens symboliske frimureriske judiske sionist, Paul Warburg. House, som den 
förmodade författaren till Philip Dru, Administrator, försökte konvertera Amerika till 
en socialist-kommunistisk stat ”som Karl Marx drömt om.” Demokrat och riddare av 
Columbus Al Smith, New Yorks socialistiske romersk-katolske guvernör under fyra 
ämbetsperioder, beredde vägen för FDR:s onda, socialistiska Nya giv i början av 1930-
talet. Den svarte påvens Nya giv – utformad efter påve Pius XI:s 1931 encykliska 
Quadragesimo Anno – förordades av den jude-hetsande, pro-nazistiske, korporativ-
fascistiske, ”hatradions fader,” ex-baslilanske (hemlige jesuit) präst, Charles Coughlin, 
var det stjälande lagstiftande botemedel som lurade nationen att tro att FDR förde den 
genom den stora depression som orsakats av den störste aktieblankaren, Patrick 
kardinal Hayes riddare av Malta, Joseph P. Kennedy. House var också ansvarig för att 
dra in det pro-tyska, isolationistiska, vita protestantiska, amerikanska folket i det 
stora kriget på Roms trippelententes sida. Två av jesuiternas många segrar i första 
världskriget var krossandet av furst Bismarcks protestantiska tyska rike och 
minskningen av Amerikas reda penningmängd genom nedsmältningen av över 270 
miljoner av Morgans silverdollar (270 232 722) för ”krigsansträngningen.” 
The New Encyclopedia Britannica, femtonde upplagan, (Chicago: Helen Hemingway Benton, publicist, 1974) 
Macropaedia, vol. V, s. 154. 
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President Woodrow Wilson, fru Wilson och överste House, 1917 # 348 
Flytande i tyska, var egoistiske Princetonprofessor och tidigare New Jersey-guvernör 
Thomas Woodrow Wilson, född i Virginia och förste president att inneha en avlagd 
doktorsexamen, ordens utkorade redskap för både nationell och internationell 
socialistisk revolution. Som en beskyddare av Morgans kartell-kapitalism och en 
marxist-kommunist, installerades ”kamrat Wilson,” – den avfällige protestantiske 
sonen till en presbyteriansk minister – i ämbetet av James kardinal Gibbons med 
användning av Theodore Roosevelts tredje partis kandidatur. Sedan han installerats, 
sänkte han skyddstullen, lagstadgade den marxistiska federala centralbankslagen, 
försvarade frimureriske president Tafts marxistiska 16:e (personliga, icke-
proportionella inkomstskatt) ändring, antog en annan marxistisk inkomstskatt som 
höjde de av de 33 miljarder dollar Amerika spenderde på den svarte påvens första 
världskrig med hälften och berömde bolsjevikerna som mördade den anti-jesuitiska, 
vita rysk-ortodoxa medelklassen ”till Guds större ära.” Dessutom inrättade Wilson en 
ondskefull nationell inkallelse som förvandlade landet till ett väpnat läger, han 
genomdrev matransonering med ”köttlösa måndagar” och ”vetelösa onsdagar,” och 
införde ”sommartid” – påvens militärindustriella krigstid! Med kompaniets brittiska, 
tyska och amerikanska militära underrättelseorgan i samarbete, ledde Wilson in USA i 
”ett korståg för att göra världen säker för demokratin,” vilket resulterade i 117 000 
amerikanska dödsfall med 2,8 miljoner av USA:s militärer skickade till Europa. Efter 
kriget, besökte Wilson Rom, gavs en audiens hos påve Benedictus XV, främjade USA:s 
ratificering av påvens Versaillesfördrag – inklusive det onda Nationernas förbund – 
för vars lockbete med ”världsfred” han fick ordens Nobels fredspris. Den 2 oktober 
1919 drabbades presidenten av ett andra slaganfall vilket lämnade hans andra hustru, 
Edith Galt Wilson, att spela ut sitt ”förvaltarskap” som tillförordnad president fram 
till mars 1921 – medan orden hela tiden förde befälet! Den 3 februari 1924, med sin 
hustru och bödel vid sin hans säng, dog ”kätterske” Wilson, sedan han hade svikit 
påven, av ”apoplexi,” ännu ett offer för ”giftbägaren.” 
The Intimate Papers of Colonel House, Charles Seymour, (Boston: Houghton Mifflin Co., 1926) vol. II av IV. 
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New York frimureriske judiske bankir, Jacob H. Schiff (1847-1920), 1915 # 349 
Morgans undergivne Rothschild-partner bakom hans federala centralbankslag, 1913 

Finansiär av den svarte påvens rysk-japanska krig (1904-05), första världskriget 
(1914-1918), och bolsjevikiska revolutionen (1917-20), som erövrade ”kätterska” 

ortodoxa Ryssland 

Skadeståndskommissionen, Paris’ fredskonferens, 1919 # 350 
Frimurare J. P. Morgan, d.y. representeras av Thomas W. Lamont stående längst till 
vänster; frimurare Edward M. House står i mitten; Herbert Hoover sitter längst till 
vänster; och New Yorks frimureriske judiske arbetarsionist Bernard Baruch sitter 
andra från höger. Denna öppna och högst kända påverkan av frimureriska judar i 
krossandet av det protestantiska tyska andra riket genom första världskriget, och den 
efterföljande rovgiriga fredskonferensen, skapade det ”uppenbara” rättfärdigandet 
för ordens Nazistparti att mana till förintelsen av de europeiska judarna. 
The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance, Ron Chernow, (New York: 
Atlantic Monthly Press, 1990). 
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Marskalk Foch i Old North, jesuitiska Georgetown University, 1919 # 351 
Som överbefälhavare för de allierade i ordens trippelententes styrkor, var frimureriske 
franske romersk-katolske marskalk Ferdinand Foch den svarte påvens andre Napoleon 
Bonaparte, med befäl över frimureriske brittiske general sir Douglas Haig och privat i 
ledningen för sin juridiskt oberoende underordnade, frimureriske amerikanske 
general John J. Pershing. Med världslige coadjutor Foch i hemligt samarbete med sina 
tyska motsvarigheter, generaler Hindenburg och Ludendorff, skulle kompaniet få 
Tysklands, Rysslands, Italiens, Storbritanniens och Frankrikes mandom att betala 
dyrt för sina härskares utvisningar av ordern under artonhundratalet. Som hämnd för 
Bismarcks seger över ordens Napoleon III i det fransk-preussiska kriget, lurades 
obesegrade Tyskland (via president Wilsons fjorton punkter) att acceptera 
Ludendorffs begärda vapenstillestånd, men var sedan tvunget att underordna sig de 
rovgiriga ny villkoren i det onda Versaillesfördraget, inklusive ovillkorlig kapitulation 
och förverkande av allt Riksbankens guld. Uppbackad av Wilsons frimureriska 
världsliga coadjutorer Thomas W. Lamont, John Foster Dulles och Bernard Baruch, 
avtvingade orden Tyskland godkännandet av Versaillesfördraget via en grym militär 
blockad av all livsmedelsimport som omringade nationen. England blockerade 
Tysklands norra Östersjökust och Foch verkställde ordens skoningslösa landblockad. 
Ovan, står frimureriske ”korsfarare” Ferdinand Foch, den intime vännen till ordens 
amerikanske columbusriddare, med sina svartrockade herrar i USA:s hemliga 
huvudstad, jesuitiska Georgetown University! 
Georgetown University: First in the Nation’s Capital, Joseph T. Durkin, J.S., Garden City, New York: Doubleday & 
Company, Inc., 1964). 
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Frimureriska fältmarskalker Ferdinand Foch och sir Douglas Haig, 1919 # 352 
Sedan Haig utkämpat slagen vid Somme (1916) och Passendale (1917) som sände 
hundratusentals brittiska soldater i döden förtjänade han smeknamnet, ”Slaktaren 
från Somme.” Ordens frimureriska militära coadjutorer på båda sidor bedrev listigt 
ett utnötningskrig som slaktade den finaste vita brittiska, franska, tyska, ryska och 
italienska ”kätterska” och ”liberala” mandomen. 

General för USA:s arméer, John J. ”Black Jack” Pershing, 1920 # 353 
Kallad för ”Nigger Jack” av West Point-kadetterna på grund av sitt befäl över svarta 
soldater under ordens ”etniska rensning” av amerikanska indianer, utkämpade 
avfällige protestantiske Pershing påvens krig från det spansk-amerikanska till första 
världskriget. Sedan han befordrats till brigadgeneral via frimureriske president 
Theodore Roosevelts inflytande, skapade han rikets ”nationella armé.” Sedan han 
befodrats 1920 till den högsta rangen av alla generaler (som innehas endast av 
Washington, Grant, Sherman och Sheridan), ledde hans befäl under första 
världskriget över Amerikas två miljoner soldater till de federalas seger över ”hunnen” 
1918. 
The Guns of August, Barbara W. Tuchman, (New York: The Macmillan Co., 1962). 
History of the World War: An Authentic Narrative of The World’s Greatest War, Francis A. March, (Chicago: The 
John C. Winston Company, 1919) s. 709. 
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Kronprins Rupprecht och kejsar Vilhelm II, 1916 # 354 
Som arméns befälhavare i väst, var kronprins Rupprecht von Wittelsbach en riddare 
av Malta vars lojalitet i första hand låg hos påven i Rom. Sedan riddare av Malta 
Franz von Papens katolska Centrumparti upphävt 1872 års anti-jesuitiska lagar, 
återvände Loyolas söner lagligt till det preussiska riket i april 1917 i det att de förde 
med sig sin av Riksbanken stödda amerikanska militärmakt: den svarte påven var ivrig 
att äntligen besegra kejsarens annars oövervinneliga tyska arméer. Frimurare och 
storamiral von Tirpitz’ obegränsade ubåtskrigsföring, i hemlighet uppbackad av 
Irlands jesuiter och Storbritanniens marinminister (frimurare Winston Churchill), 
drog effektivt in Amerika i kriget. Prins Rupprecht, rådgiven av jesuiterna på fältet, 
däribland sårade Münchens jesuitkaplan Rupert Mayer, bidrog till general 
Ludendorffs begäran om en vapenvila och protestantiske kejsar Vilhelm II:s 
abdikering. Kronprinsen skulle återvända till sitt bayerska hov där han skulle 
konspirera med påvliga sändebudet ärkebiskop Eugenio Pacelli och Münchens 
ärkebiskop Michael kardinal von Faulhaber för att föra frimurare Adolf Hitler till 
makten och slutligen krossa det ”kätterska” vita protestantiska Preussen! 
The Guns of August, Barbara W. Tuchman, (New York: The Macmillan Co., 1962). 
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Hindenburg, Vilhelm II och Ludendorff i högkvarteret, 1917 # 355 
Ludendorff förrådde kallt sin kejsare och förde slutligen Hitler till makten. Von Papen 
tvingade Hindenburg att samtycka till Hitlers kanslerskap 1933. 

Hitler och kompanjoner inför rätta för ölstugekuppen, 1924 # 356 
Kuppmakarna är (V-H) Pernet, Weber, Frick, Kriebel, general Ludendorff, Hitler, 
Brueckner, Röhm och Wagner. I sin olydnad mot kejsaren och sitt bidrag till 
Tysklands nederlag, beskyllde jesuitiske världslige coadjutor Erich Ludendorff 
frimureriska judiska politiska ledare och banker för den bolsjevikiska revolutionen 
och Tysklands fruktansvärda ekonomiska kollaps som var resultatet av det onda 
Versaillesfördraget. Han främjade Hitlers Nazistparti, stödde ekonomiskt den svarte 
påvens Riksbank i New York och frimureriske Montagu Normans Bank of England, 
som Norman arbetade med Riksbankens ordförande, frimureriske icke-judiske 
Hjalmar Schacht. 
The Burden of Guilt: A Short History of Germany, 1914-1945, Hannah Yogt, (New York: Oxford University Press, 
1964) ss. 22, 78. 
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33:e gradens frimurare Warren G. Harding (1865-1923), 1921 # 357 
29:e president i Amerikas förenta stater, 1921-1923 

Omedvetet 12:e överbefäl för påvens ”heliga romerska” 
fjortonde ändringens, korporativ-fascistiska rike av amerikansk nation, 1921-1923; 

Fördömd baptistisk ”kättare;” förbannad politisk ”liberal” 
Förste mulattiske president enligt hemstadens och historiska källor 

Staten Ohios republikanske senator, 1899-1903; viceguvernör, 1903-1905 
Konservativ republikansk senator mot ”diktator” Wilson, 1914-1921 

Röstade för att förklara krig mot Tyskland, stödde kompaniets första världskrig, 1917 
Röstade för 18:e ändringen (förbud), som gynnade den svarte påvens maffia 

Röstade för 19:e ändringen (kvinnans rösträtt), ovetande om gynnandet av den
romerska hierarkins kontroll över omröstningen, som ytterligare skapade socialistisk 

demokrati; backad i presidentutmaningen av kardinal Gibbons ”republikanska” 
Ohiogäng;” organiserade en kampanj för ”återgång till det normala” efter Wilsons 
socialism och första världskrigets jordskredsseger i valet; vägrade att stödja USA:s 
medlemskap i den svarte påvens Nationernas förbund; sänkte skatterna; minskade 
arbetslösheten; skapade Budgetbyrån; minskade krigsunderskottet; ökade BNP via 

låt-gå-ekonomi; begränsade utländsk invandring i motstånd mot att orden ”gör 
Amerika katolskt;” utsåg fyra konservativa justitieråd som motsatte sig FDR:s Nya 
giv; politisk och ekonomisk isolationist, predikade ”Amerikas först,” vägrade ingå

militära allianser och godkände den största skyddstullen i USA:s historia; 
Kämpade mot J. P. Morgans U.S. Steel för att minska dess arbetstid från 12 till 8 

timmar; förespråkade att läs- och skrivkunniga amerikanska svarta bör rösta, inte 
utländska vita analfabeter; kritiserade lynchning; släppte fri den av Wilson fängslade 
anti-första världskrigets Eugene Debs; undertecknade 1922 Fishs förslag som stödde 
en Judisk stat för judar; fick kompaniets ”giftbägare” av Charles ”Doc” Sawyer på 

order av justitieminister Harry M. Daugherty, varvid Sawyer hjälptes av 
”hertiginnan,” fru Florence Harding, och Hardings privatsekreterare, George B. 

Christian, d.y. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Wharding.ipg
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Shriner Warren Gamaliel Harding, 1865-1923 
Född i den abolitionistiske läkaren George Hardings familj i det flyktiga slavdistriktet 
Blooming Grove, Ohio, var Warren den äldste av åtta barn. Hans mor Phoebe, en 
sjundedagsadventist, ingjöt protestantisk moral i sin son, som hon dagligen läste 
Herrens AV1611 Bibel. Läskunnig vid fyra års ålder, var Warren inte särskilt begåvad 
och var märkt av att han var ”en del nigger,” som hans fars mormors mor Elizabeth 
Madison varit en ”negerkvinna.” Sedan han sexton år gammal avlagt examen från 
Ohio Central College, blev han ensam ägare till Marion Star och offentliggjorde sin 
journalistiska ”Star Office Creed” som anbefölls alla hans medarbetare. 
Framgångsrik i affärer, var det förödande misstaget i Warrens liv att ta den elaka 
Florens Kling till hustru, en ogift mor som hatade sin missbrukande far och försökt att 
dominera alla män – och därmed, enligt Harding, gav honom ”ett jäkla liv,” medan 
hon drev honom i armarna på många andra kvinnor – inklusive Nan Britton. Med 
tillnamnet ”Hertiginnan,” bjöd Florens regelbundet in astrolog Madame Marcia till 
Vita huset, sedan häxan tidigare hade förutsagt att Warren skulle bli vald till 
president, men plötsligt skulle dö i tjänst av ”gift.” Förd till Washington via en 
framgångsrik valkampanj av ordens ”Ohio-gäng” lett av kriminelle ränksmidare 
Harry M. Daugherty, åstadkom Harding ändå mycket gott för vårt land efter ordens 
offer av 116 708 amerikanska soldater och tvingade skuldsättning på miljarder dollar 
till den svarte påvens riksbankirer som hade finansierat socialistiske Woodrow Wilsons 
de facto diktatur under första världskriget. Som han sökte en ”återgång till normala 
förhållanden,” återupprättade Harding politisk och ekonomisk isolation, begränsade 
presidentens befogenheter som han förklarade att biståndåtgärder var ett lokalt 
ansvar, och försökte att återskapa den privata ”låt-gå-ekonomins” fria företagsamhet. 
Understödd av senator Henry Cabot Lodge, vägrade han att ansluta sig till påvedömets 
Nationernas förbund; han vägrade att ingå något fördrag som skulle kräva en militär 
insats till försvar av de avtalsslutande parterna för att därigenom undvika ett nytt 
världskrig; han stod för 1921 års Washington-konferens för begränsning av 
upprustning och förklarade djärvt, ”Våra hundratals miljoner vill ha mindre 
upprustning och inget krig;” han skapade Budgetbyrån som knöt den federala 
regeringen till en fast budget för första gången i dess historia; han krävde ”mindre 
regering i näringslivet” (inklusive jordbruksstöd) liksom president Ronald Reagan, 
och undertecknade Fordney-McCumber-tariffen 1922 som fastställande de högsta 
taxorna i den amerikanska historien – för att skydda produkter från både gårdar och 
fabriker; och han satte stopp för depressionen av 1920 inom arton månader genom att 
antända ”det glada tjugotalets” välstånd. Men Hardings omoraliskta liv uppmuntrade 
hans fiender mot honom! Förrådd av flera medlemmar av kabinettet, fru, och 
närmaste vänner, fick Harding ordens ”giftbägare,” varefter ”Hertiginnan” motsatte 
sig en obduktion, omedelbart lät balsamera kroppen, var helt känslolös på den mest 
besökta begravningen sedan Lincolnmordet, och därefter brände nästan alla 
presidentens brev. För att ha motstått ordens politik förstördes Warren Hardings 
rykte – precis som gjordes mot JFK!
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President Harding, ”Doc” Sawyer, Christian, och Florens, 1923 # 358 
Denna sista bild av Harding togs som han steg av tåget i San Francisco styrt av de 
jesuiter där de ”simmar i ett gyllene hav” enligt ex-prästen Charles Chiniquy. 
Presidenten dog i stadens Palace Hotel under överinseende av kompaniet befäst i 
University of San Francisco byggt 1855. 

Den svarte påvens   mördare på president Hardings begravning, 1923   # 359 
Enligt dåvarande FBI-agent och tidigare Hardings säkerhetstjänsteman Walter 
Thayers 350 000 ords, 1930 års rapport med titeln ”The Harding Poison Murder 
Case,” förgiftades presidenten fyra gånger under sin ”färd av förståelse,” som slutade 
med hans död i San Francisco. Hardings homeopatiske läkare, brigadgeneral och 
”Hertiginnans Rasputin,” Charles ”Doc” Sawyer, var den listige mördaren som 
hjälptes av Florens ”Hertiginnan” Harding, och av presidentens kontrollerande Vita 
husets sekreterare, George B. Christian, d.y. Med rätta kallad en ”papistisk 
sammansvärjning” av KKK, övervakades mordet verkligen av ordens Edward B. 
”Ned” McLean genom justitieminister Daugherty som aldrig dömdes för något av sina 
brott. Frimureriske jesuitiske coadjutor J. Edgar Hoover förstörde Thayers rapport 
och kallade honom ”psykiskt obalanserad:” Hoover skulle återigen förstöra viktiga 
bevis i Kennedymordet fyrtio år senare. 
Florence Harding: The First Lady, The Jazz Age, and the Death of America’s Most Scandalous President, Carl S. 
Anthony, (New York: William Morrow & Co, 1998). 

Jesuiterna – 1913-1936



Kapitel 36                                                                                                               961

Harry M. Daugherty (1860-1941) och Jess Smith, 1922 # 360 
Den svarte påven, som kontrollerade coadjutor Daughertys ”Ohiogäng” och Chicagos 
1920 års republikanska nationella konvent, installerade frimureriske Harding i 
ämbetet, i förberedelse för andra världskriget för att främja sin motreformation. 
Presidenten utsåg sedan Daugherty till justitieminister i hemlighet styrd av sin ”dollar-
om-året-anställde,” mångmiljonären och Washington Posts ägare Ned McLean, vars 
irländska katolska fru, Evalyn, var intim vän med ”Hertiginnan” och ägarinna till den 
förbannade Hope-diamanten. Som han deporterat Marcus Garvey för att ha motsatt 
sig uppblandningen av Amerika, byggde Daugherty ordens spritimperium, vari hans 
sodomitiske följeslagare Jess Smith sålde ”tillstånd” till vissa mafiosos och illegala 
tillverkare inklusive påvlige riddare Joseph P. Kennedy. Direktör för justitieministerns 
Utredningsbyrå (BI) var den korrupte William J. ”Billy” Burns, chefen för den 
korrupte Gaston Means (som senare riktade uppmärksamheten från Hardings 
verkliga mördare, som han hävdade att ”Hertiginnan” agerat ensam): Hans 
andrebefäl var frimureriske J. Edgar Hoover, som fram till angivare Joseph Valachis 
vittnesmål inför kongressen 1963, förnekade förekomsten av ”maffian.” 1922 
anklagade kongressen Daugherty för att han hade underlåtit att tillämpa 
antitrustlagarna; hade vägrat att åtala krigsprofitörer och illegala tillverkare; hade 
utverkat benådningar för gynnade brottslingar; hade anställt korrupta människor i 
Justitiedepartementet; hade skickat federala agenter att trakassera kongresskritiker 
(som ökade under senator Thomas J. Walshs 1923 års undersökning av Teapot Dome-
skandalen); hade använt medel för illegalt bruk, och hade underlåtit att åtala 
Rockefellers Standard Oil för olaga intrång på regeringens oljehamnar och därmed 
skyddat orden CFR-ledda osynliga företagsimerium, lagligt och olagligt. Harding blev 
sedan mördad, beskylld för alla Daughertys skandaler, däribland Teapot Dome med 
oljemagnat och riddare av Malta Edward L. Doheny som både byggde och fyllde 
USA:s örlogsflottas oljetcisterner på Hawaii i förberedelse för andra världskriget. 
Coadjutor Daugherty dog helskinnad, efter tjugo år av fridfull pensionering. 
Florence Harding: The First Lady, The Jazz Age, and the Death of America’s Most Scandalous President, Carl S. 
Anthony, (New York: William Morrow & Co, 1998). 

Jesuiterna – 1913-1936



962                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

Frimureriske brittiske general Allenby går in i   Jerusalem  , 1917   # 361 
Ack! Utan att avfyra ett skott och efter muslimskt styre under 673 år, överlämnades 
den heliga staden äntligen av kompaniets frimurarstyrda islamiska ottomanska rike 
till kompaniets frimurarstyrda, vatikankontrollerade, protestantiska brittiska rike. 
Den 11 december, gick fältmarskalk Edmund Henry Hynman Allenby, befälhavare för 
de brittiska och allierade styrkorna, in i staden genom Jaffaporten – i enlighet med 
påvens korsfarares sedvana! I det han förklarade att han inte skulle marschera in i 
”den store konungens stad” som en erövrare utan som en pilgrim, steg rikets finaste 
kavalleribefälhavare av, för att gå in till fots. General Allenby gjorde det möjligt för 
ordens brittiska frimureriska arbetarsionister (som finansierats av Vatikanens judiska 
Rothschild-bankirer) att återställa påvens heliga romerska rike och att skapa sitt 
avgörande historiska ”konungarike Jerusalem” 1948 – nationen Israel. Under 2000-
talet, skall det tredje hebreiska templet byggas åt Satans Antikrist! Dess finansiering 
kommer från Roms Riksbank styrd av SMOM! 
History of the World War: An Authentic Narrative of The World’s Greatest War, Francis A. March, (Chicago: The 
John C. Winston Company, 1919) s. 511. 
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Den ärade Louis T. McFadden (1876-1936), 1920-talet # 362 
Som vår ordförande i bank- och valutautskottet, förklarade Pennsylvanias 
republikanske kongressman Louis McFadden (1915-1935) rättrådigt totalt krig mot 
den svarte påvens Riksbank. Sedan han skarpt klandrat Riksbankstyrelsen för att ha 
”inkräktat på USA:s regering,” introducerade han, den 13 januari 1932, en resolution 
som åtalade Riksbankstyrelsen för ”kriminell konspiration,” i det han påstod att den 
hade ”konspirerat för att krossa den konstitutionella regeringen i Förenta staterna.” 
Med beslutet ignorerat under nästan ett år lade han, den 13 december 1932, fram ett 
förslag om att ställa ordens CFR- och Böhmiska lunden-medlem president Herbert 
Hoover inför riksrätt: när det inte lyckades, förklarades McFadden vara ”lagligen 
död” av representanthusets CFR-kontrollerade republikanske majoritetsledare – med 
demokraternas tysta medgivande. Sex månader senare, den 23 maj 1933, attackerade 
han banken hänsynslöst, som han lade fram representanthusets resolution nr. 158 i ett 
försök att ställa finansministern, två biträdande finansministrar, och 
Riksbankstyrelsen tillsammans med tjänstemän och chefer på Riksbankerna inför 
riksrätt för konspiration, bedrägeri och förräderi, inklusive deras samverkan när det 
gällde att orsaka den stora depressionen via förlängningen av 80 miljarder dollar i 
bankkrediter 1928 som resulterade i 1929 års marknadskollaps – understödda av den 
store blankaren av aktier, kardinal Hayes ”riddare av Malta Joseph P. Kennedy! 
McFadden visste att Riksbanken hade finansierat första världskriget, den 
bolsjevikiska revolutionen och nu uppkomsten av fascism i Tyskland. I fruktan för 
upphöjelsen av en absolutistisk diktator som stod i tacksamhetsskuld till en 
utlandsstyrd bank som hade stulit nationens guld, gjorde vår hjälte ett stort misstag: 
han följde Henry Fords och Charles A. Lindberghs ledning genom att skylla på ”de 
internationella judarna.” Inte ett ord yttrades mot Vatikanen eller dess amerikanska 
”betrodda tredje part,” kompaniets CFR (som styr Riksbanken), då och nu full av 
judiska arbetarsionister som förråder sin egen ras, medan de står i tacksamhetsskuld 
till påvedömet. 1936, efter två attentat mot honom – det första genom pistolskott och 
det andra genom matförgiftning – dog McFadden plötsligt av ”tarminfluensa:” ja, en 
osynlig hand smög åt honom ”giftbägaren.” 
Fotot överlämnades till författaren av en internetforskare. 
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Frimurare FDR och Marriner S. Eccles, Riksbankens ordförande, 1935 # 363 
När kompaniet använde blankaren Joseph P. Kennedy och sin Riksbank för att orsaka 
1929 års stora depression, var ordens beräknade lösning dess socialistiska Nya giv. En 
viktig aktör var sonen till en rik bankir från Utah, mormonske frimurare Marriner S. 
Eccles (längst till höger). Som han följde ordens radioprästs, Charles Coughlins, 
socialdemokratiska retorik, förespråkade Eccles stora utgifter i form av 
förmyndaraktiga biståndsåtgärder, bland annat en minimilönelag, 
arbetslöshetsförsäkring och ålderspension. Utsedd till finansminister 1933, blev han tio 
månader senare ordförande för Riksbankstyrelsen (1934-1948). Han skrev 1935 års 
banklag (som undertecknas ovan) och förbättrade därigenom Riksbanken genom 
centraliseringen av all makt i dess Riksbankstyrelse och etablerandet av styrelsens 
oberoende av Finansdepartementet. Eccles, som gav intryck av att rädda banken 
skapade i själva verket det monster den är i dag: dess filial i New York och 
Riksbankstyrelsen i Washington styrs nu av Georgetown-jesuiter genom centrala 
banktjänstemän som är ökända CFR-medlemmar. Eccles blev USA:s delegat till New 
Hampshires 1944 års Bretton Woods-konferens, som skapade den svarte påvens 
Världsbank och Internationella valutafond och därigenom beredde vägen för 
världshandel under ”laglöshetens människa – vilddjuret.” Liksom papalismen, är 
det mormonska riket under sken av religion en av ordens ”osynliga rikes” tentakler, 
som jesuit Pierre de Smet ledde frimurare Brigham Young till Great Salt Lake när de 
träffades i Council Bluffs, Iowa, 1846. 
Know Your Government: The Federal Reserve System, Gary Taylor, (NY: Chelsea House Pubs., 1989) s. 56. 
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Malteserriddare William E. Simon och Gerald R. Ford, 1975 # 364 
Detta Vita hus-möte rörande New York Citys 1975 års finansiella kris visar 
ärkebiskopen av New Yorks bankirers enhetliga ekonomiska makt i vägledningen av 
den politik som förs av den amerikanske presidenten. Från vänster till höger: L. 
William Seidman, president Fords ekonomiske assistent; Ellmore C. Patterson, 
ordförande för J. P. Morgan & Co.; CFR-medlem Walter B. Wriston, ordförande i 
Citicorp, den största banken i USA; riddare av Malta och CFR-medlem William E. 
Simon, finansminister som, med kongressens godkännande, förhandlat fram ett 
statligt lån till riddare av Malta Lee Iacoccas Chrysler Corporation för att 
återuppbygga dess tillverkningsbas inklusive dess produktion av stridsvagnen M1 i 
förberedelse för ordens korståg mot islamiska länder; riddare av Malta, 33:e gradens 
frimurare, CFR-medlem, president Gerald R. Ford, medlem av Warrenkommissionen 
och medbrottsling i mörkläggningen av JFK-mordet; 33:e gradens frimurare, 
Bilderbergare, styrelseordförande för CFR (1970-1985) David Rockefeller, ordförande 
för Chase Manhattan Bank; och den österrikiskfödde romersk-katolske CFR-
medlemmen Arthur F. Burns, ordförande för Riksbankstyrelsen, Washington, D.C. 
Påvliga riddare Simon och Ford, under ledning av CFR styrt av jesuiterna i 
Georgetowns och Fordhams universitet, var ordens ”betrodd tredje parter,” som på 
den tiden administrerade den svarte påvens ”heliga romerska” fjortonde ändringens 
rike av amerikansk nations kartell-kapitalistiska, socialist-kommunistiska ekonomiska 
politik. Varje efterföljande förvaltning, republikansk eller demokratisk, har fortsatt 
att vara ordens ”betrodda tredje part” som genomfört de av CFR fattade besluten. 
John F. Kennedy gjorde medvetet motstånd mot sina jesuitiska herrar varför han 
offentligt ”gjordes slut på.” 
The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance, Ron Chernow, (New York: 
Atlantic Monthly Press, 1990). 
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Eccles-byggnaden, Riksbankens huvudkontor, Washington, D.C., 1989 # 365 
På samma sätt som mormontemplet i Laie, Hawaii, formades efter det antika Salomos 
tempel, så liknar även Eccles-byggnaden det historiska Jerusalems tempel. Särskiljd 
från Finansdepartementets plats och funktion, visar denna imponerande ”hedniska 
katedral” som byggts för Riksbankstyrelsen på styrkan i den svarte påvens 
förordnande av rikets ekonomiska politik. Riksbanken kontrolleras genom 
Utrikespolitiska rådet (CFR) med kontor i både New York och Washington, D.C. CFR 
övervakas och leds av jesuiterna i Georgetown University; ordens tillsynsmyndigheter, 
som håller alla politiker i schack som kan vara ett hot mot dess Riksbank, är FBI/CIA 
– medbrottslingarna i mordet på JFK! 
Know Your Government: The Federal Reserve System, Gary Taylor, (NY: Chelsea House Pubs., 1989) s. 56. 
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Den svarte påvens   Riksbank, New York, 2002   # 366 
Byggd på alla amerikaners blod och skatter, finansierade denna högst viktiga av de 
tolv medlemsbankerna påvens andra trettioåriga krig (1914-1945); båda sidorna av 
påvens kalla krig, även den militära och ekonomiska uppbyggden av fascistiska 
romersk-katolska efterkrigstidens Europa, kommunistiska Ryssland, röda Kina, 
islamiska Iran, Irak och Saudiarabien (1945-1989) – och nu påvedömets 
angloamerikansk-ledda korståg mot muslimerna. Med sitt innehav av historiens 
största guldreserver, har detta vatikanska monopol förslavat USA via sitt exklusiva 
privilegium att skapa krediter för den obegränsade användningen av kongressen vilket 
därmed lett till en enorm statsskuld som skyddas av den fjortonde ändringen. 
Know Your Government: The Federal Reserve System, Gary Taylor, (NY: Chelsea House Pubs., 1989) s. 93. 
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Riksbankens guldvalv, New York, 2000 # 367 
Med sammanlagt över 600 000 tackor av ädelmetaller, är detta den svarte påvens 
guldberg som erhållits genom bedrägeri, mord och krig under de senaste 100 åren. 
Skickligt förklarat av den lysande juden, Emanuel M. Josephson, i hans mästerverk 
The ”Federal” Reserve Conspiracy & Rockefellers: Their ”Gold Corner,” (New York: 
Chedney Press, 1968), lyckades orden konsolidera hela nationens guld i källaren på sin 
Riksbank i New York City (vars förste ordförande var Scull and Bones-man Pierre 
Jay) via dess ”betrodda tredje part,” Utrikespolitiska rådet. Med användning av sina 
”riddare” av varje slag för att bemanna de frimureriska bankirfirmorna Morgan och 
Rockefeller, har kompaniet inte givit världen annat än värdelösa pappersvalutor att 
göra affärer med sedan slutet av den globala guldmyntfoten 1971. Efter påvedömets 
nuvarande världskrig mot islams folk och västerlandet, kommer Amerika att besegras 
och delas, och dess romersk-katolska nordost kommer att ockuperas av europeiska 
styrkor. Dessa guldtackor kommer att flyttas till Israel via Schweiz för att pryda det 
tredje hebreiska templet – ”Guds tempel.” (Upp 11:1-2) ordens rika ”jordens 
köpmän . . . har levt i lyx och överflöd på jorden.” (Upp. 18:11; Jak. 5:3) 
Smithsonian, “As Good As Gold,” T. J. Stiles, (New York: Ronald C. Walter and Michelle A. McMahon,Director; New 
Media, September, 2000) s. 114. 
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Riddare av Malta William J. McDonough, 2002 # 368 
Georgetown Universitys jesuitutbildade ekonom, CFR:s styrelse 

VD och koncernchef, Riksbanken i New York, 1993-2003 
Medlem, Bilderberggruppen, medlem i Trilaterala kommissionen 

Styrelseledamot med riddare Boisi, Carnegie Corporation of New York 

Frimurare Peter G. Peterson och Alan Greenspan, 2000 # 369 
Peterson, icke-juden, en tidigare vice VD för Lehman Brothers och Kuhn, Loeb & Co. 
(1977-1984) är för närvarande ordförande för Riksbanken i New York och ordförande 
i ordens Utrikespolitiska råd (CFR), med ett hedersdoktorat från jesuitiska 
Georgetown University. Greenspan, juden, en före detta ordförande i Council of 
Economic Advisers under 33:e gradens frimurare president Gerald Ford (1974-1977), 
var ordförande för Riksbankstyrelsen (1987-2006), är en mäktig medlem av CFR och 
hedersriddare av den svarte påvens brittiska rike från och med 2002. 
Council on Foreign Relations: Annual Report, 2003, (New York: Harold Pratt House, 2003) s. 9. 
Council on Foreign Relations: Annual Report, 2003, (New York: Harold Pratt House, 2003) s. 93. 
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Riddare av Malta Geoffrey T. Boisi, 2005 # 370 
Avbildad ovan är en av många mäktiga katolska amerikanska malteserriddare som 
tjänar den svarte påvens ockulta regering. Herr Boisis omfattande meritförteckning 
illustrerar den totala kontroll med vilken jesuitorden styr det amerikanska rikets 
investeringsbankers industri. Den makten sträcker sig – och har alltid sträckt sig – till 
framstående judiska bankföretag i New York via ordens New York-baserade 
Utrikespolitiska råd. Denna skickligt dolda sanning motsäger den retorik som kommer 
från högerinriktade, neo-fascistiska propagandister av varje slag och som bedrägligt 
beskyller judar i allmänhet för den stora depressionen 1929, vår faktiska nationella 
konkurs 1933 och det därav följande ekonomiska och monetära monopol som ägs av 
kompaniets onda federala reservsystem, vars New York-filial innehar nationens 
guldreserv som FDR (vars politiska återkomst 1924 han tillskrev New York-
guvernören, riddare av Columbus Al Smith) gav alla rättigheter, titlar och intressen. 
Herr Boisi är en förvaltare åt Carnegie Corporation i New York; ordförande och äldre 
partner i Roundtable Investment Partners, LLC; en allmän partner i Rhone-gruppen, 
LP; en särskild begränsad partner i Tremont-gruppen, LLC; en ledamot i styrelsen för 
Freddie Mac; en övervakare av Wharton School (som New Yorks romersk-katolska 
industriman Donald Trump gick i); en förvaltare åt ordens Boston College; en direktör 
för CFR-kontrollerade Brookings Institute; en förvaltare åt (riddare av Malta) Joseph 
P. Kennedy Enterprises; en medlem i Trilaterala kommissionen; och en förvaltare åt 
The Papal Foundation. Herr Boisi har varit vice ordförande i JPMorgan Chase och 
fungerat som VD för JPMorgan (vilket styrker förbindelsen mellan både Morgans och 
Rockefellers imperier); en av grundarna av The Beacon Group, som senare 
förvärvades av Chase; en ledande medlem av Goldman, Sachs som fungerat som 
partner med ansvar för global ekonomi; chef för investeringsbankernas tjänster och 
partner med ansvar för fusioner och förvärv. Som han tilldelades 
Cancerforskningsinstitutets Oliver R. Grace Award och hedrades av Johannes Paulus 
II som aposteln Petrus’ förtroendeman, tjänar Herr Boisi ”den stora staden, som 
regerar över kungarna på jorden.” (Upp.17: 18) 
www.carnegie.org/sub/about/g.boisi.html
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Riddare av Malta Edward L. Hennessy, d.y., 2006 # 371 
Jesuiterna håller alltid sina fascistiska irländska katolska kartell-kapitalister utom 
synhåll medan de håller fram sina socialist-kommunistiska CFR-kontrollerade 
frimureriska hovjudar i rampljuset, och ”bevisar” därmed att den ”internationella 
kommunistiska konspirationen” för en världsregering är ”judisk.” Låt oss läsa denne 
mäktige påvlige riddares meritförteckning som den uppgavs av Floridas Palm Beachs 
medborgarförening för 2006: ”Herr Hennessy fungerade som styrelseordförande och 
VD för Allied Signal, Inc. från 1979 till 1992. Före det var han vice ordförande, en 
direktör och en medlem i styrelsen för United Technologies Corporation. Herr 
Hennessy var en ekonomisk konsult åt Vatikanen och en tidigare direktör för sex 
företag på New York-börsen. Han har under två ämbetsperioder suttit i styrelsen för 
Riksbanken i New York [vilket visar att den privatägda Riksbanken styrs av agenter åt  
dess ägare – påven i Rom!]. Han är en förvaltare åt Stevens Institute of Technology och 
Palm Beach Community Chest/United Way, där han var en av ordförandena för Alexis 
de Tocqueville Society i tre år, och är chef för Palm Beachs sammanslutning av kristna 
och judar [romersk-katolska påvliga riddare, frimureriska protestanter och frimureriska 
hovjudar som tjänar påven] och Palm Beachs rundabordsgrupp. Han tjänstgjorde i 
strandbevakningens styrelse åt staden Palm Beach. Herr Hennessy var vice 
ordförande i den nationella March of Dimes och var under 14 år ordförande och en 
förvaltare för sitt lärosäte, Farleigh Dickinson University. Han har flera 
hedersexamina och är en riddare av Malta, riddare av S:t Gregorius den stores orden 
[liksom den fascistiska nya republikanska högerns medlem, CFR-medlem och Fox News’ 
mediemogul Rupert Murdoch] och riddare av den heliga graven.” Riddare Hennessy och 
hans korsfararbröder styr det amerikanska riket på sina viktigaste centra för religiös, 
ekonomisk och politisk makt. Hennessy är slav åt sin herre i Sankt Patriks 
katedralpalats i New York City, ”ärkebiskopen av världens huvudstad,” Edward 
kardinal Egan!
http://www.palmbeachcivic.org/officers.html
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Riddare av Malta Lachlan Reed, 2006 # 372; # 373 
Med vetskap om att brittiska SIS-agent och riddare av Malta sir John Philby var en 
mycket viktig aktör när det gällde att göra Ibn Saud till kung av Saudiarabien för att 
därigenom ge Mecka och Medina i händerna på ordens nazist-fascistiska wahhabitiska 
islamister, kan vi förstå hur påvedömet styr sina saudiarabiska oljefält. En av påvens 
agenter är riddare Lachlan Reed vars direktörerskollegor i Floridas Palm Beachs 
medborgarförening omfattar även riddare av Malta Alexander M. Haig, d.y. ”Doktor 
Reeds affärsmässiga, statliga och filantropiska arbete i USA och i utlandet härrör från 
hans födelse i Turkiet och erfarenhet i Mellanöstern. Efter Andover, Yale och 
amerikanska örlogsflottan under andra världskriget, undervisade han i Andover, var 
en särskild medhjälpare under Eisenhowers presidentskap [vilket anställde flera 
malteserriddare inklusive Charles E. Bohlen och bröderna Dulles] och senare en 
företagsledare för Honeywell. På 1960-talet och 1970-talet organiserade han flera 
nystartade företag i de arabiska Gulfstaterna: General Electric radars (Saudiarabien), 
DuPont explosives (Dubai, Oman), Caterpillar (Abu Dhabi) och Dairy Queen (flera 
stater). I Stockholm och London, blev hans Computer Systems International 
Companies en del av Bankers Trust och Tradax. Reed ledde senare frivilliga 
medicinska välgörenhetsuppdrag i Egypten, Syrien, Palestina, Turkiet, Irak och 
Jemen. För närvarande hjälper han, som medlem i Johanniterorden 
[malteserriddarna], ordens oftalmologiska sjukhus i östra Jerusalem [på vilket ett foto  
finns i VLIII]. Han är en aktiv förvaltare av American University i Kairo, International 
College i Beirut, AmidEast, ANERA och Americans for Middle East Understanding. 
Bosatt i Palm Beach sedan 1980, sitter han också i styrelserna för Society of the Four 
Arts, Preservation and Bio-Motion Foundations, och Palm Beach Tennis Patrons. Han 
är medlem i Society of the Four Arts och Bath & Tennis, Everglades och Seminoles 
golfklubbar.” Denne riddare är en av flera johanniterriddare som för närvarande styr 
de arabiska muslimska nationerna till förmån för Vatikanen! 
http://www.palmbeachcivic.org/officers.html, andra fotot överlämnades av en internetforskare. 
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Den påvlige caesaren JPII vid Kapitolium, Washington, D.C., 1995 # 374 
Det som en gång var amerikanska protestanters och baptisters berättigade rädsla är 
nu en grym verklighet. Djävulens påve i Rom styr ”det heliga romerska” fjortonde 
ändringens rike av amerikansk nation: Washington sitter faktiskt i knäet på Rom! 
Orden har, med sina tjugoåtta högskolor och universitet, fått oinskränkt kontroll över 
rikets religiösa, ekonomiska, militära, akademiska och industriella affärer. Med 
upphöjelsen av frimureriske Theodore ”Rex” Roosevelt till presidentskapet, via ordens 
mord på William McKinley, bytte presidentbostaden namn till ”Vita huset,” som 
påven alltid är klädd i ”vitt.” Riket tillhör alltså påven, dess fjortonde ändringens 
medborgare tillhör påven, dess Vita hus tillhör påven och rikets inrikes- och 
utrikespolitik är påvens, som finansieras av hans Riksbank, övervakad av hans 
malteserriddare inom hans New York City-baserade Utrikespolitiska råd. 
Smokescreens, Jack T. Chick, (Chino, Kalifornien: Chick Publications, 1983) s. 89. 
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PAUS IV 

Jesuiterna – 1914-1989 

Jesuitisk makt – ultramontan universell fascistisk absolutism 
   rättfärdigad av ordens ”internationella kommunistiska konspiration” 
Slutmål: världsregering från Jerusalem 

”I vårt land, fanns det en tid när den stoltaste benämning en man kunde bära var den 
att vara en amerikansk medborgare. ’Jag är en amerikansk medborgare,’ innebar 
frihet och säkerhet – skydd och rättvisa. Då var nationella skölden, faktiskt, en sköld 
med vapen – en sköld som försvarade medborgarna mot varje tyrannisk och 
inkräktande handling – en sköld som vaktade över honom på land och till sjöss, 
hemma och utomlands. Då var den personliga friheten en medborgares födslorätt. Då 
var yttrandefrihet befriad från bojor. Då kunde herr Webster utropa: ’Den’ 
(yttrandefriheten) ’är en inhemsk rätt – ett informellt privilegium. Den har alltid 
åtnjutits i varje hus, stuga, och koja i nationen. Den skall inte drunkna i kontroverser. 
Den är lika obestridlig som rätten att andas luften och vandra på jorden. Den är en 
rättighet som inte kan angripas utan att krossa den konstitutionella friheten. Därmed 
bör denna rättighet vaktas och skyddas av   fria män   i detta land med en svartsjuk   
omvårdnad, om de inte är beredda på kedjor och anarki.’ ” {1} [Kursivering tillagd] 

John A. Marshall, 1870 
Amerikansk historiker 
American Bastile [Bastilj] 

”. . . om ni tar jesuitorden för vad den borde eller verkar vara, begår ni den största av 
tabbar. Teckna karaktären efter vad jesuiten verkar vara i London, så kommer ni inte 
att känna igen ert porträtt i jesuiten från Rom. Jesuiten är omständigheternas man. 
Despotisk i Spanien, konstitutionell i England, republikansk i Paraguay, bigott i Rom, 
avgudadyrkare i Indien, antar han och agerar ut med sin egen egen person, med 
beundransvärd flexibilitet, alla dessa olika funktioner genom vilka män vanligtvis är 
skilda från varandra. Han kommer att följa med världens muntra kvinnor till teatern, 
och kommer att delta i vällustingens överdrifter. Med högtidlig uppsyn, kommer han 
att ta sin plats vid sidan av den religiösa mannen i kyrkan, och han kommer att njuta i 
värdshuset med frossaren och fyllbulten. Han klär sig i alla dräkter, talar alla språk, 
känner till alla sedvänjor, finns överallt men igenkänns ingenstans – och allt detta, 
kan det tyckas (o ohyggliga hädelse!), till Guds större ära – ad majorem Dei 
gloriam.” {2} 
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G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
   Landsflyktig till England 
History of the Jesuits 

” ’Slutligen, när vi riskerar att vårt projekt störs, av de upptagna fanatiker som iakttar 
oss med blodhundars uthållighet [som många av oss är fast beslutna att göra vid 
denna sena timme 2007]; har våra trogna jesuiter fått i uppdrag av sina herrar 
[assistenter och provinsialer], påven och kejsaren, att agera med försiktighet. Förråd 
inte någon passion, och inte heller skuldmedvetandet. Fastän tagen på bar gärning . . . 
avge en lögn inför dina fienders sinnens själva bevis! FÖRNEKA ALLT, ERKÄNN 
INGENTING! Och i värsta fall, anta den sårade oskuldens rörande attityd, och höj ett 
ramaskri om FÖRFÖLJELSE AV VÅR HELIGA RELIGION!’ ” {3} [Kursivering 
tillagd] 

”Den romerska hierarkin” 
William C. Brownlee, 1836 
Amerikansk reformert pastor 
Popery. An Enemy to Civil and
   Religious Liberty; and
      Dangerous to Our Republic

”Med avseende på papismens lära behöver man inte söka efter den i böckerna av de 
teologer som i likhet med [franske präst och krypto-jesuitiske Jacques-Benigne] 
Bossuet [1627-1704] och [irländske Nicholas kardinal] Wiseman, [1802 -1865,  
förste ärkebiskop av Westminster] har beskrivit en katolicism som är helt annorlunda 
än den verkligen är, och på så sätt snärjer uppriktiga protestanter att gå med i den 
romerska kyrkan. Man måste gå till Rom och som man följer allt med ett vakande 
öga, kommer man att se att den verkliga romersk-katolska kyrkan har tre olika läror – 
den officiella läran, som är mycket elastisk, och som sådan, kan uppfattas som 
snarast positiv. Den läran fungerar som ett vapen för jesuiterna och deras anhängare, 
och med den dubbla innebörden i den läran visar de troende katolikerna att 
protestanter smädar katolicismen. De har en andra lära, som de kallar den teologiska 
läran, som går mycket längre än den officiella läran, men fortfarande håller sig 
inom vissa gränser. Slutligen finns den verkliga läran, den som lärs ut till folket, och 
som de praktiserar, som är full av vidskepelse och ofta full av hädelse. . . . 

Jesuiterad papism kan bara bli känd som den verkligen är i Rom. Bara i statens 
sekretariatet, i sekretariatet för extraordinära kyrkliga frågor, 
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i kongregationen för propaganda, och i kongregationen för inkvisitionen, kan man 
lära sig att klarlägga hela laglöshetens hemlighet, bara där kan man lära sig de 
undanflykter och de onda konster som de använder för att samla alla riken på jorden 
under påvens ok. Det är en otrolig sak att säga, men det är likväl sant; Rom är glad 
över utvecklingen av otrohet och rationalism [sedan franske jesuit Pierre Teilhard 
de Chardin varit en ledande främjare av den otrogna evolutionsläran och New age-
rörelsen], eftersom den hoppas, och inte utan anledning, att ett land som blir otroget 
lättare kan göras till föremål för papism [vilket är fallet med det övervägande 
otrogna amerikanska folket 2007]. . . . 

Den politik som förs av det jesuiterade Rom är motstridig och vilseledande; den 
utropar och fördömer samtidigt samvetsfrihet; den utropar den i de länder där den 
inte styr [liksom James kardinal Gibbons], och kan därmed successivt skapa 
förvirring, och en dag få makten [liksom i Amerika i dag]. Den fördömer den i de 
länder där den styr, av rädsla för att förlora detta välde. Ett sådant beteende visar 
uppenbarligen att den inte agerar enligt en högre princip än dess eget intresse. Jag 
skulle aldrig kunna sluta om skulle jag räkna upp alla monstrositeter som ingår i 
sammansmältningen av papism med jesuitism.” {4} [Kursivering tillagd] 

Luigi Desanctis, 1852 
Officiell censor vid inkvisitionen
Popery, Puseyism and Jesuitism 

”Kardinal James Gibbons . . . som nu är furste av Baltimore . . . är den 
amerikanske smickraren och den italienska kyrkans jättesmickrare. Han är en 
spräcklig katt som spinner, kröker på ryggen för en smekning, och ljudlöst smyger 
runt vardagsrummet, tills matmor lämnar den åt att dvala på mattan framför elden, 
medan hon går ut för att se efter i köket. När hon återvänder, är hon chockad över att 
upptäcka att katten har satt i sig kanariefågeln, och ser lika älskvärt oskyldig ut, som 
om den lugnt väntade på att bli utfodrad. . . . 

Mindre än fyrtio italienska präster, som kallar sig själva för ”det heliga kollegiet,” 
utser en annan italiensk präst, som de kallar påven, fadern, pontifex maximus [”den 
högste brobyggaren”]. . . . 

Mindre än fyrtio italienare, här under 1900-talet . . . censurerar våra offentliga 
bibliotek, vår offentliga press, vår gemensamma nyheterstjänster, dikterar för 
amerikanska katoliker vad de skall läsa, skall tro, säga och göra. Den arroganta 
kretsen på mindre än fyrtio italienare skickar sin lobby till statliga huvudstäder och 
till landets huvudstad för att se över lagstiftningen, skapa nätverk mot för frihet 
gynnsamma lagar, och att konspirera och skrämma till förmån för 
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lagstiftning som förstärker den italienska kretsens makt och rikedom. Alltså en 
kyrkans Tammany [Hall], förankrad i en ’religion’ och som talar i den treenige 
gudens och alla helgons namn, och tillväller sig, och över hela jorden, den despotiska 
och korrupta kontroll som familjerna Tweed, Croker och Murphy har utövat över 
New York. Dock har kardinal Gibbons, en jesuit, den oändliga oförskämdheten att 
beskriva denna italienska Tammany som världens ljus, upphovet till alla goda ting, 
bevararen av frihet och liberalism, modern till rättvisa lagar och ärlig regering, den 
strålande stöttepelare som leder människan till det förlovade landet av allmän kärlek, 
allmän välvilja, allmän broderskap, allmän tolerans [via hans Nationernas förbund]! 

Vilket fruktansvärt misstag den ofelbare påven, Clemens XIV, gjorde när han 
fördömde och förbjöd jesuiterna. Denne ofelbare påve förklarade vid den tidpunkt 
han undertecknade dekretet, (1773) att han undertecknade sin egen dödsdom. Han 
sade aldrig ett sannare ord. En kort tid senare (1774) dog han. . . . Då kom jesuiterna 
tillbaka. En annan påve, lika ofelbar som den arme karl jesuiterna förgiftade, 
beslutade att dekretet att avskaffa dem var fel. . . . De styr nu påven och påvedömet. 
De är nu den italienska krets som gör anspråk på den gudomlig rätten att styra 
världen och att bära nycklarna till livet efter detta. Och kardinal Gibbons är en av 
dem.” {5} [Kursivering tillagd] 

Thomas E. Watson, 1917 
Georgia-senator, 1921-22 
Popery: In Its Relation to
   Civil and Religious Liberty

”PÅ SITT smygande allra mjukaste sätt, har kardinal Gibbons redan upprättat tre 
romersk-katolska nationella funktioner. . . . Pan-amerikanska Tacksägelsedagen [som 
kommersiellt enar romersk-katolska Central- och Sydamerika med protestantiska 
Nordamerika genom en av ordens maximer om världsregering – ”brittisk frihandel”] 
. . . ”Kardinalsdagen” [som uppmärksammas i Washington City av de högsta 
lagstiftande, verkställande och rättsliga tjänstemän som administrerar den 
amerikanska regeringen, och] . . . Columbusdagen. . . . De amerikanska prelaterna 
talar milt om för oss att påvens makt bara är andlig [utan att någonsin nämna 
doktrinen om påvens allmänna, blodiga världsliga makt]. Varför hedrar då vår 
regering ambassadören för en andlig suveränitet? . . . Hur kommer vår federala 
regering i officiell kontakt med påven i Rom? Det hela är olagligt,   och det är farligt  . 
Det var aldrig känt, tills under president [Grover] Cleveland [(1885-89), en 
skapelse av ordens politiska maskin i New York City som tjänstgjorde under två 
ämbetsperioder]. . . . 
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Men förutom att den har tvingat vår regering att officiellt ansluta sig till de italienska 
påvarna, har den katolska lobbyn i Washington lyckats etablera permanenta 
förbindelser med statens finanser. Aldrig kan en kongress avslutas utan att slösa 
offentliga medel på påvens välgörande institutioner i Washington, och på hans 
indianska skolor, där hans lärare bär sina religiösa dräkter och praktiskt taget lär ut 
påvens religion. Aldrig kan en kongress komma och gå, utan att påvens lobby 
högljutt kräver mer präster och mer makt att tvinga icke-katoliker att avstå från sin 
religionsfrihet. 

I armén och flottan, har religionsfriheten redan krossats av de katolska prästerna. 
Kardinal Gibbons, och hans lobbyist, [riddare av Columbus] O’Hearn – 
uppbackade av den allestädes närvarande och oundviklige [privatsekreteraren åt  
president Woodrow Wilson, romersk-katolske riddare av Columbus Joseph P.] 
Tumulty [den intime vännen till kardinal Gibbons högste riddare av columbusorden, 
James A. Flaherty, liksom en kompanjon med en annan riddare av Columbus, 
amiral William S. Benson, flottchefen] – tvingade denna demokratiska 
administration [under president Wilson] att befordra präster till officerares rang: 
därför är soldaterna och sjömännen, som en fråga om militär disciplin, tvingade att 
delta i den påvliga dyrkans apspel. . . . 

Men Vatikanen och dess amerikanska satelliter har kunnat uträtta ett annat stort 
arbete för det romerska systemet. De har kunnat tvinga två presidenter, av motsatt  
politik, att inlägga veto mot den lagstiftande delen av vår regering, i fråga om 
invandring [precis som orden ligger bakom dagens olagliga invandrarinvasion av 
mexikanska romerska katoliker]. De har, i varje fall, lyckats att inlägga en mans vilja, 
för att besegra viljan hos en överväldigande majoritet av folkets företrädare. De har 
kunnat kontrollera [pro-columbusriddare] Wilson, demokraten [som gav Amerika det 
marxistiska riksbankssystemet], med samma lätthet som de kontrollerade 
[frimureriske bones-man] Taft, republikanen [som inrättade den onda, marxistiska 
sextonde (inkomstskatte-) ändringen]. De har kunnat förhindra kongressen i USA 
från att förverkliga det amerikanska folkets önskningar. . . . 

Det verkar som om Vatikanen skulle kunna sakta ned en stund och vila på sina lagrar. 
Den har fått så oerhört mycket sedan Clevelands tid, att även ett rovgirigt påvedöme 
mycket väl kan ha råd att vänta, ha tålamod och vara försonligt. Den har 
chefsämbetet i republikens Högsta domstol [romersk-katolske Edward D. White 
(1910-1921), utsedd till domstolen av Grover Cleveland 1894)]: den har en 
tillförordnad president i Vita huset [avfällige presbyterianske Woodrow Wilson 
kontrollerad av hans sekreterare, 
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riddare av Columbus Joseph P. Tumulty]. Den har upprättat tre nationella 
funktioner: och det har snärjt den federala regeringen i den olagliga Pan-amerikanska 
unionen [avsedd att till sist krossa protestanterna i Nordamerika, medan orden också 
främjade den pan-slaviska rörelsen med skapandet av Jugoslavien före första 
världskriget, och predikade den pan-germanska rörelsen som den beskrivs i Hitlers  
jesuitskrivna Min kamp; båda rörelserna resulterade senare i massmordet på 
”kätterska” ortodoxa serber och ”kätterska” lutherska preussare under andra 
världskriget]. 

Den har erövrat regeringens tryckeri helt, och riddaren av Columbus, som är 
ansvarig, har verkställt det löfte som ingår i den ed han påstås ha avlagt, genom att 
avskeda protestantiska anställda. Den har erövrat tre fjärdedelar av allt stöd i 
departementen i Washington: och de få protestanter som arbetar där vet att de 
spioneras på systematiskt av katolikerna. 

De har tvingat järnvägarna att frakta deras präster, och deras nunnor, och deras 
kapellvagnar gratis. De har fått kontroll över nästan hälften av armén och marinen, 
genom sitt olagliga kapell i West Point, och deras framgångsrika krav på präster i 
officersställning i tjänsten. De har terroriserat våra dagstidningar till den grad att inte 
en av dem vågar skriva sanningen om orsakerna till den mexikanska revolutionen, 
eller om sådana påvliga brott som det fega mordet på William Black [en 
bibeltroende ex-präst som blev kongretionalistisk frikyrkopräst och som offentligt  
hävdade att han hade avlagt columbusriddarnas ”påstådda” fjärde gradens ed, som 
finns registrerad i kongressens protokoll från 1913] av columbusriddarna [1915]. 
De har av duperade amerikaner fromt knyckt hundratals miljoner dollar, som 
investerats i den finaste fasta egendom som undantas från beskattning. De har 
legaliseras den process genom vilken deras arbetsplatser med svältlöner förses med 
protestantiska slavarbetare, tillhandahållna av så kallade ungdomsdomstolar. De har 
på livstid fängslat 56 000 amerikanska kvinnor, under förevändningen att dessa 
kvinnor är glupskt förtjusta i frihetsstraff; och de blir bittert förnärmade över 
förslaget att staterna skall öppna dessa fängelsedörrar, och fråga dessa kvinnor om 
de vill ha sin frihet. 

Skulle man inte kunna tänka sig att ens en så girig potentat som den italienske påven 
skulle vara nöjd med all denna anhopning av rikedomar, privilegier och makt – nöjd 
en liten stund? 

Men det är han inte. Ju mer han får, desto mer vill han ha. Så länge som ett påvligt 
mål förblir oupnått, har ingenting gjorts. Därför har vi en påvlig kampanj som pågår 
för att upprätta en censur av pressen, i den romersk-katolska kyrkans intresse. Den 
vill återvända till medeltiden, så nära 
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som möjligt, och njuta av privilegiet att från kritik avskärma det mest avskyvärda och 
förödande system som någonsin förbannat mänskligheten. . . . Gode Gud! Har 
någonsin ett folk svikits och hånats och korsfästs så, som vårt folk har, genom denna 
demokratiska administration [under president Woodrow Wilson som på sin resa 
efter kriget till Europa, fick en ”audiens” hos den skändlige påven i Rom]?” {6} 

[Kursivering tillagd] 

Thomas E. Watson, 1915 
Georgia-senator, 1921-22 
The Italian Pope’s Campaign
   Against the Constitutional Rights
      Of American Citizens

”I första föredraget uppgavs att papalismen inte är en religion, utan en 
världsomspännande politisk organisation, och att den har planer för Förenta 
staterna. . . . I den föregående föreläsningen bekräftade jag att papalismens dekret 
mot kättare inte bara aldrig har återkallas, utan fortfarande lärs ut som gudomliga 
doktriner, och att den gamla andan av förföljelse – berövad sin juridiska makt – 
fortfarande existerar, vilket visar sig på olika sätt. . . . 

Thomas av Aquino levde på tolvhundratalet, men hans ”De Regimine Principum” 
och ”Summa” lärs fortfarande ut på katolska seminarier. Påve Leo XIII befallde, i 
sin encyklika av 1879, att alla Aquinos doktriner skall läras ut [Aeterni Oatris, para.  
31]. Och denna befallning, liksom alla andra påvliga befallningar, är fortfarande lag i 
den katolska kyrkan. Jag kan bara ge er ett stycke av denna katolska undervisning av 
i dag, och här är den – verbatim et literatim.

’Kyrkan i Rom är en monarki över alla riken på jorden, och är, bland de 
världsliga kungarikena, som sinnet och själen i kroppen av en man, eller som 
Gud i världen. Kyrkan i Rom inrättades av Kristus för att leda människor till 
människans slutliga mål; och måste därför vara osviklig, och måste också styra 
alla andra mål; måste befalla över allt som har minsta förbindelse med det 
slutliga målet, vare sig det hjälper eller hindrar människor när det gäller att nå 
målet. Därför måste kyrkan i Rom inte bara ha all andlig makt, utan också den 
högsta världslig makten.’ 

Hur låter det här i Amerika år 1914? . . . Från den första proklamationen om allmän 
påvlig överhöghet till det sista ordet som sagts i frågan av den nuvarande påven, har 
den katolska kyrkan lärt, som hon alltid har för avsikt att lära, att påven är den enda 
logiska härskaren i världen. . . . 
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Hur kommer det sig att den romerska kyrkan har ett permanent kabinett som, genom 
hennes anställda världen runt, håller Vatikanen informerad om alla uppgifter om 
statliga angelägenheter under solen [inklusive mordet på JFK]? Och om Vatikanen 
inte befattar sig med politiken, varför önskar den då sådan information? . . . 

Varför sände president Taft major Butt, en anställd i USA:s regering, till Rom? Jag 
har sett förklaringen att major Butt bara förde med sig hälsningar från presidenten till 
påven. Men varför denna partiskhet? Varför sände inte presidenten majoren med 
hälsningar till överhuvudet för episkopalkyrkan i England, och överhuvudet för den 
lutherska kyrkan i Tyskland, och överhuvudet för den grekiska kyrkan i Ryssland? 
[Applåder.] Skall vi dra slutsatsen att hans förråd av hälsningar var alltför begränsat 
för att räcka till alla? [Skratt.] Jag tycker inte det är konstigt att ’Titanic,’ på vilken 
överföraren av hälsningarna återvände hem, beslutade att dölja sitt rodnande ansikte 
och gick till havets botten [som den medryckande talande sydstatsbon var helt  
omedveten om den svarte påvens avsedda mord på major Archibald Butt, eftersom 
majoren kunde ha blivit varnad att inte gå ombord på dödsskeppet av sitt överbefäl  
och medbrottslingen i det beräknade massmordet, republikanske frimureriske bones-
man, William Howard Taft]. . . . Och varför har våra presidenter tagit för vana att 
med medlemmar i kabinettet bege sig till Sankt Patriks på Tacksägelsedagen, så att de 
därmed skapar ett avskyvärt prejudikat, och, vare sig de erkänner eller förnekar det, 
officiellt erkänner den romersk-katolska kyrkan? . . . 

Sedan dessa möten började, har många hört sig för om färgen på min politik. Jag har 
inget att dölja, och jag ska erkänna att jag har tillbringat hela mitt liv med att rösta på 
[William Jennings] Bryan. [Skratt.] Och när Wilson installerades och Bryan blev 
utrikesminister, kastade jag upp min keps och ropade, ’Hurra! Landets är räddat 
igen!’ [Skratt.] Men när på senaste Tacksägelsedagen, Wilson och Bryan – var och 
en församlingsäldste i presbyterianska kyrkan – gick till Sankt Patriks mot de förenta 
protesterna av Washingtons präster och önskningarna av hela den amerikanska 
protestantismen som hade tillsatt dem på ämbetet, och deltog i en ceremoni från 
vilken deras hjärtan var lika avlägsna som polerna är från varandra, skämdes jag att 
se min hund i ansiktet och berätta för honom att jag var demokrat. . . . Om inte 
vägvisarna alla är felmärkta, har de demokratiska och Republikanska partierna 
båda sålt sig till Rom, och sitter båda i samma båt – där de sjunker tillsammans. . . . 
Den katolska kyrkan är varken demokratisk eller republikansk. Men de demokratiska 
och Republikanska partierna är båda katolska.” {7} [Kursivering tillagd] 

George P. Rutledge, 1914 
Amerikansk präst i Kristi kyrka 
CENTER-SHOTS AT ROME
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”Det är helt möjligt för medlemmar av kungliga familjer, och medlemmar av 
aristokratin, att i nuläget vara verkliga om än krypto-jesuiter, medan de offentligt 
sköter sina uppgifter i världen, utan att någon omkring dem misstänker den verkliga 
sanningen [som i fallen med de krypto-jesuitiska brittiska monarkerna drottning 
Viktoria, Edvard VII, George V och George VI]. . . . 

De få hundra i Storbritannien och Irland bosatta jesuitprästerna utgör inte alla ordens 
tjänare. De är bara officerare i en mycket stor armé, alla underkastade order av en 
utlänning utan lojalitet till Edvard VII – jesuiternas general i Rom. Och denna armé, 
om generalens befallningar någonsin råkar i konflikt med vår kung Edvard VII:s 
lagstiftning, kommer att följa generalen i stället, och låta kungen se om sig själv. En 
mer otillfredsställande skara nominella undersåtar vistas inte i hans majestäts styren 
än den på dessa sidor beskrivna jesuitiska armén. Deras officerare har, om och om 
igen, fördrivits från varje romersk-katolskt land. Borde de inte, som en fråga om 
strikt rättvisa, utvisas också från de brittiska besittningarna – inte bara från 
moderlandet, utan också från alla våra kolonier och underlydande områden [liksom 
de romersk-katolska kungarna av Frankrike, Spanien och Portugal, såväl som den 
påvlige caesaren på sjuttonhundratalet, gjorde]? . . . 

För att avsluta denna förteckning över jesuitiska bedrägerier, knep, uppviglingar, 
förräderier, och brott i Storbritannien, är det viktigt att påpeka att orden aldrig har 
ångrat sina tidigare överträdelser. Vad den har gjort tidigare skulle den göra i dag, om 
omständigheterna var gynnsamma. Med vetskap om dess historia, inte bara i de 
styren som kung Edvard VII härskar över, utan i alla länder i världen, inser vi att 
den, med sina hemliga verksamheter spridda överallt utomlands, med dess mångfald 
av okända och edsvurna anhängare i varje samhällsklass, utgör en ständig fara för 
riket. Vad den har gjort mot Frankrike [att använda nationen som sin stridshäst via 
Napoleon III:s tyranni] kommer den att göra mot det brittiska riket om den bara 
ges tid [att använda Storbritannien som sin stridshäst via George V:s tyranni och 
dess fabianska socialistiska Laborparti], och protestanter kan luras att sova i 
illusorisk säkerhet. Den skulle behandla oss som Delila behandlade Samson förr i 
världen, och med samma katastrofala resultat. Det är meningslöst att förvänta sig att 
det så kallade ’Jesu sällskap’ skall omdanas. En välkänd engelsk jesuit [och 
rådgivare åt kung George V], pastor Bernard Vaughan, uppges av Catholic Times 
ha sagt under en föreläsning han nyligen höll i Dublin, om ’Den faktiska och fiktiva 
jesuiten,’ att: – ’En sak är säker, och det var att (det jesuitiska) sällskapet aldrig 
hade blivit, och aldrig skulle bli, omdanat. Det var det enda de stolt skröt med 
att om det hade misslyckats med något så berodde det på dess enskilda 
medlemmar, inte på dess organisationen, dess konstitution, eller dess 
gemensamma liv.’ Det är, med andra ord, hopplöst obotligt. . . . 
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Det brittiska riket, både hemma och i dess kolonier och underlydande områden, är 
det främsta centret för jesuitisk verksamhet i nuläget. Dess ledare vet mycket väl att 
krossandet av protestantismens makt i kung Edvard VII:s styren skulle vara den 
största tjänst de kunde göra kyrkan i Rom. De franska jesuiternas arbete i samband 
med Dreyfus-fallet, och smädelsen av England av jesuitiska tidningar och tidskrifter 
på kontinenten, i samband med det senaste sydafrikanska [boer-] kriget, har givit 
orden dåligt rykte ännu en gång bland de brittiska protestanterna. Utvisade från 
Frankrike [1880 och 1901] strömmar de till England [olagligt], men inte för 
Englands bästa. Alla älskare av protestantism bör inse mer tydligt än någonsin 
att jesuitorden är den stora fienden till vår civila och religiösa frihet.” {8} 

[Kursivering tillagd] 

Walter Walsh, 1903 
Engelsk protestantisk historiker 
The Jesuits In Great Britain

”Det är betecknande att en sådan triumf [1870 års dekret om påvlig ofelbarhet] inte 
har mildrat jesuiternas energi ett dugg. De har inom sin egen gemenskap allt som de 
har kämpat för; men de kommer att bevara det bara i den mån de kan hålla ett öga på 
varje kärna av eventuellt missnöje. Som de har fiender utanför, från vilka deras 
vakande blick aldrig ett ögonblick avleds – protestanter, judar och frimurare. Den 
traktariska rörelsen och de därpå följande konvulsionerna i engelska kyrkan, . . . 
den omfattande anti-semitiska agitationen på kontinenten som har antagit sådana 
fruktansvärda former av inbördes stridigheter, det privata eländet och den nationella 
skammen i Dreyfus-affären i Frankrike – det förstulna införandet av tidningar under 
jesuitiskt inflytande, med en underton av ’Ned med protestanterna!’ till det mäktiga 
ropet av ’Ned med judarna!’ – förmodligen intygar alla dessa saker, och säkert 
många fler, den oföränderliga energi, elakhet, och listighet, med vilken sällskapet 
fortfarande besjälas. . . . 

Jag skall nöja mig med att säga att om jesuiterna skulle åvägabringa en annan 
Bartolomeimassaker i Frankrike – om de skulle leda tillbaka England till den 
romerska gemenskapens famn, och upprätta en annan inkvisition på ruinerna av en 
protestantisk konstitution [som nu håller på att göras med avfälliga Amerika] – om 
allmän protestantism skulle bli ett annat jättelikt vrak som hela deras väg är beströdd 
med – vore det knappast mer underbart än vad de redan åstadkommit.” {9} 

[Kursivering tillagd] 

W. Blair Neatby, 1903 
Engelsk protestantisk historiker 
The Programme of the Jesuits
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”Mitt intima samband med de katolska prästerna, men framför allt med hierarkin, 
både i Amerika och Europa, har fört mig i nära kontakt med inte bara det hemliga och 
inre arbetet i den romerska kyrkan utan också med de läror som den regleras av. . . . 
Jag fann mig äntligen vara en erkänd medlem i kyrkans politik, och vid källan och 
hjärtat av den esoteriska katolicismen. Guds härlighet och Kristi lära var då bara en 
rustning och sköld för att dölja Vatikanens verkliga anspråk; . . . I Kristi namn, vars 
rena bild sedan länge hade blivit suddig av papismens slagg, i rättfärdighetens och 
pliktens namn, kastade jag av mig det som fanns kvar av papalismens skrud, och 
beslutade mig för att stå inför min Gud som en upprätt, om än naken själ. . . . Jag vill 
framför allt att min avsägelse av Rom först bör bli känd här i Amerika, eftersom det 
var här, som jag först utbildades i påvedömets tjänst, och här som jag först badade i 
den esoteriska katolicismens vatten. . . . 

Kyrkan i Rom som organisation betraktat har aldrig tolererat individualism bland sina 
medlemmar [i motsats till bibelbaserad protestantism]. Den bekräftar och förnekar på 
samma gång det individuella samvetet, eftersom det samvetet ständigt måste sökas i 
institutionens dogmer och riktning. Vilka är nu institutionens läror? Det finns två 
skilda grupper och rubriker. De första: de för de oinvigda, eller fåren. De andra: de 
för de invigda, eller herdarna. Med andra ord, finns det exoterisk och esoterisk 
katolicism [som inom ordens skotska ritens frimureri]. . . . 

Jesuitiska hårklyverier är dag, och har sedan reformationen varit, det mäktiga 
intellektuella band som hindrar organisationen från upplösning. Opassligheterna och 
övergreppen i påvedömet, i skriande kontrast till den kristna läran, kunde inte 
motiveras under kyrkans doktorers läror; jesuiterna åtog sig att överbrygga klyftan, 
som blev större, mellan kristendomen och katolicismen; och utarbetade genom sina 
fäder, ett nytt system för etik, för att möta alla krislägen, och som i sin fullständighet 
och försonliga anda, rättfärdigade de kränkningar som begicks mot den accepterade 
moraliska koden, av kyrkan i Rom. . . . 

Under hela den mörka tidens medeltidsanda, var kyrkan i Rom . . . ensam domare 
över sina åtgärder och principer, och jonglerade med den kristna läran som det 
passade dess syfte. Men som det religiösa sinnelaget kom fram i sanningens ljus, bröt 
den protestantiska reformationen ut som en kraftfull protest mot felen. Den 
romerska kyrkan anklagades utan inskränkningar. Det var sedan, som svar, på Luther, 
Melanchthon, och Calvin, som jesuiterna uppstod som kyrkans mästare. Det var 
inte, som allmänt troddes, för att bekämpa kätteriet som jesuiterna, en orden, kom 
till; det var för att rädda den romerska kyrkan från den avgrund och undergång 
som hotade den. . . . 
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Jesuitism är bara påtagliggjord esoterisk katolicism. Den är hela systemets själ och 
hjärta; och om det har funnits, eller inte funnits, och fortfarande finns påvar och 
prelater som är fientligt inställda till dess nödvändiga hegemoni, är de medvetna om 
att om katolicismen och påvedömet skall bestå, är jesuitism absolut nödvändig för 
deras rättfärdigande; . . . 

Hela Roms system, för närvarande, och hennes plan för utbildning, pekar direkt på 
övertagandet av makt – . . . makt i händerna på en person i vilken Rom har förstört 
den moraliska känslan. Detta kan endast leda till revolution och anarki, till övergrepp 
och brott. . . . Fasta principer måste frångås, moraliska övertygelser måste överges, 
mänskliga sympatier för medmänniskor måste kvävas och krossas under foten av det 
mäktiga lejonets makt. . . . Strävan efter pengar är, därför, den viktigaste metod som 
nu används av Rom för att återta dess förlorade makt . . . i inget land är det möjligt 
för romersk-katolska kyrkan att utöva den fulla omfattningen av dess makt där den 
inte kan förföga över rikedom. . . . Att fritt uttrycka sina tankar i det här landet 
har nu blivit föråldrat; överallt tvingar romersk påverkan eller press genom mutor 
och hot före detta frihetsälskande medborgare, att även känslan av frihet i viss mån 
fördrivits för att lämna plats för kärlek till makt och rikedom; det är motiv som Rom 
kan använda och manipulera. Frihet i varje form är hon maktlös att hantera. . . . För 
att grundligt besegra protestantismen, och att sudda ut denna oförsonliga fiende från 
jorden, skulle Rom välkomna varje medel [inklusive kontrollerade världskrig]; . . . 
Romersk-katolska kyrkan . . . kan aldrig frigöra sig från atmosfären i dess 
huvudsakliga miljö. . . . papalismen med dess orubbliga järnprägel är den kraftfulla 
broms inom staten, som håller tillbaka människor från kunskap och tränger samman 
deras intellekt . . . Den samarbetar inte längre med staten eller uppfyller något av dess 
behov. Tvärtom, har den inom sina gränser etablerat ett fientligt läger, och ställer som 
motsats till den en olaglig överhöghet. Detta är fallet i det sönderslitna och störda 
Frankrike av i dag, ett resultat av hennes desperata försök att rädda staten och skydda 
dess framtid; och, igen, i det ihållande motståndet från ’Centerpartiet’ i den tyska 
riksdagen att rösta för någon åtgärd av patriotisk betydelse, utom med hänsyn till en 
tillräcklig fördel för kyrkan i Rom. Den vägrar att rätta sig efter det moderna 
tänkandet och initiativet, och utmanar tvärt alla ansträngningar i den riktningen. Den 
lider under den sämre ställning som den nu intar, och kan aldrig glömma att den en 
gång var staten.” {10} [Kursivering tillagd] 

Baronessan von Zedtwitz, 1906 
Amerikansk ex-romersk-katolik 
Vän till Jeremiah J. Crowley 
The Double Doctrine of
   the Church of Rome
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”1800-talet gav oss bedrövligt dålig kunskap om historien om konflikterna mellan 
kyrka och stat. Fakta om den mänskliga utvecklingen sedan reformationen har blivit 
så tilltrasslade, att vi har upphört att försöka reda ut dem. Vi nöjer oss i Amerika med 
bara en ytlig kunskap om händelserna, och de slutsatser vi kommit fram till, istället 
för att hjälpa oss att nå fram till den verkliga sanningen, för oss bara längre bort från 
en förståelse av den verkliga innebörden av dessa händelser. Alltför stor tonvikt har 
lagts på enbart den ekonomiska aspekten av den globala situationen. De ideologiska 
och teoretiska ursprungen till nazist-fascismen har, följaktigen, nästan helt förbisetts. 
Forskning är nödvändig för att visa var sociala, politiska och religiösa konflikter 
hindrar varandra. 

Det finns ett överflöd av obestridliga bevis på att religionens krafter, som de 
representeras av den katolska kyrkan, har lyckats dominera det politiska och sociala 
området, och att det finns ett nära band mellan dem och hela den europeiska nazist-
fascistiska rörelsens ursprung, metoder och mål. Dessutom har denna dominans 
redan spridit sig till Amerika. Historien visar att i varje försök som gjorts under det 
gångna halvseklet mot mänsklighetens liberala framsteg, har jesuitorden, som ledare 
för Katolsk aktion, spelat en avgörande roll. Vi kan till och med gå så långt som till  
att påstå att nazist-fascismen hade sitt ursprung i Jesu sällskap, och att den, i  
likhet med andra tidigare rörelser liknande dagens fascism [internationalistisk,  
marxist-leninistisk socialist-kommunism], planerades för att tjäna Ignatius Loyolas 
lärjungars traditionella mål. 

Så länge denna frånsida av konspirationen mot demokratisk liberalism förblir 
oupptäckt, kommer fascismen att överleva [som den gjort här i USA sedan slutet av 
andra världskriget tack vare ordens CFR och dess tillsynsmyndighet, CIA, som 
övervakar dess nazi-tyska motsvarighet, BND]. Den demokratiska ideologins 
försvarare kommer inte att segra förrän de går ut öppet mot sin verkliga fiende – det 
svarta korstågets riddare. 

Jesuiterna utvisades en gång oåterkalleligen från Europas nationer, och från själva 
den katolska kyrkan, av Clemens XIV 1773, och den enda fristad de kunde finna 
under sina fyrtio år av landsförvisning var hos den ogudaktiga Katarina av 
Ryssland. Svurna att följa och försvara påven i alla frågor, var de hårt pressade (även 
som jesuiter) att hitta en väg ut ur dilemmat av att vara skyddslingar åt en monark 
som räckte lång näsa åt påven – för att skydda dem från hans vrede. För att inte låta 
sig övertrumfas, protesterade jesuiterna vänligt och diplomatiskt hos Katarina för att 
därmed inte lyda påven. Och sedan de därigenom hade uppfyllt kraven i sin ed, 
fortsatte de med gott samvete att acceptera hennes gästfrihet [som de skulle också 
skulle skyddas av kungarna Fredrik II och George III]. 
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Faktum är, att jesuiterna inte är så mycket svurna åt att skydda någon 
enskild påve som sådan, utan snarare påvedömets institution. Genom 
denna jesuitiska åtskillnad hävdar de sin frihet att stå emot varje påve 
som underlåter att följa deras diktat, och inte heller skulle de beklaga sig 
om en sådan påve ’av försynen’ påskyndades på sin väg till himlen. Det är 
i själva verket de, som utgör påvedömet. Deras oföränderliga mål är att 
återställa världens nationer under kontroll av den katolska kyrkan [d.v.s.,  
ordens ”ofelbare” påve]. 

Så sent som 1886, talade den offentliga pressen uppriktigt och utan rädsla om 
jesuiternas hotfulla taktik för att säkra denna påvedömets världskontroll. I en 
rapport från Rom i New York Tribune, den 19 september, samma år, som redogjorde 
för påve Leo XIII:s allvarliga sjukdom och hans efterföljande snabba återhämtning, 
uppgavs att London Times hänvisade i en ledarartikel till rapporten att påve Leo var 
nära döden ’på grund av giftet som jesuiterna givit honom.’ Den förtäljer att påven, 
efter sin plötsliga återhämtning, inrättade en ny politik i kyrkan mot jesuiterna, ’och 
att denna nya linje i politiken är det pris till vilket han kunde anskaffa motgiftet 
som bara de kunde leverera.’ Tribune fortsätter med att säga [med kunskap om att  
New York Citys största dagstidningar nu censurerats av jesuiterna genom dess  
Utrikespolitiska råd liksom Londons största dagstidningar av ordens Kungliga 
institut för internationella frågor]: 

’Inom tre dagar efter återhämtningen från sin sjukdom, utfärdade påven en 
bulla som återinförde alla privilegier, immuniteter, undantag och avlater som 
tidigare beviljats jesuiternas sällskap, och ogiltigförklarade alla dokument som 
hans föregångare någonsin författat mot orden. Det faktum att Leo XIII 
återställde orden till vad den var under dess högsta makts dagar är mer än 
tillräckligt för att förlama alla förhoppningar om en fredlig lösning på 
konflikten mellan Vatikanen och Kvirinalen; för jesuiterna utgör katolicismens 
krigförande inslag, och är alldeles ’oförsonliga’ när det gäller den världsliga makt 
på jorden som undgår kyrkans kontroll. . . .’ 

För att nå sitt mål, använde de all sin energi (som nazist-fascismen gör) mot de två 
krafter som de anser vara skadliga för sin sak – judendomen och frimureriet [precis  
som ex-jesuit Alberto Rivera bekände att han lärdes att bekämpa frimureriet när han 
senare upptäckte att jesuitgeneralen själv var frimurare och medlem i  
Kommunistpartiet]. Från dess första grundare, har jesuitorden kämpat, med alla 
medel mot dessa två, eftersom de [de vanliga, etniska judarna och lågstående 
frimurarna] är de främsta förespråkarna för tolerans och frihet för alla. Genom
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den hänsynslösa elimineringen av [etniska] judar och [”liberala”] frimurare i så 
många länder i Europa, har nazist-fascismen bara verkställt vad jesuiterna har 
planerat och arbetat för under många århundraden. 

I Frankrike, Tyskland, Ungern, Polen, Spanien, Belgien och Italien, har jesuiterna, i 
många år innan Mussolini och Hitler, lett kampen mot judarna och frimurarna. I 
vart och ett av dessa länder var det en katolsk präst (prototyper för fader Coughlin) 
som gick i spetsen för fascistiska angrepp på både judendomen och frimureriet. I 
Frankrike var det jesuitiske fader du Lac, med sin Lique Nationale Anti-semitique 
de France; i Tyskland jesuitfäderna Overmanns, Muckermann, Loeffler och 
Pachtler; i Ungern var det fader Adalbert Bangha, och fader Bresciana i Italien – 
alla dessa arbetade under den positiva kristendomens och kristna frontens paroll i 
kampen mot judendomen och frimureriet, för att få miljontals intet ont anande icke-
katoliker att tjäna deras syften. . . . 

Jesuitfäderna Pachtler och Muckermann proklamerade den fascistiska nazismens 
läror innan någon hört talas om Hitler. Fader Muckermann skrev till förmån för 
rashygien och sterilisering, och fortsatte att göra det trots fördömandet av sterilisering 
i det [avsiktligt vilseledande] encykliska Casti Connubii av [pro-jesuitiske] påve Pius 
XI 1929. 

Jules Michelet, den store franske historikern [som avsattes från sin 
universitetsprofessur av ordens Napoleon III], i sin Histoire de France, och den 
tyske historikern Wilhelm Herzog, betonar det faktum att de som ledde anti-
semitismen under tiden för Dreyfusaffären var beroende av instruktionerna och, 
framför allt, av det ekonomiska stödet från jesuiterna. Croix de Feu och Parti  
Français i Frankrike, och det katolska Rexistpartiet i Belgien fick också stöd från 
jesuiterna. Libre Parole, anti-semitisk dagstidning, grundades med jesuitiska pengar 
och dess egen kassa fylldes ständigt på av dem. De anti-semitiska ledarna av 
Dreyfusaffären, vilken var en komplott mot [anti-jesuitiska] Frankrike, var 
produkter av jesuitiska skolor eller hade jesuitiska biktfäder. I Frankrike, liksom på 
andra håll, antog anti-semitism och anti-frimureriska kampanjer formen av 
’integrerad nationalism.’ De krävde utvisning av judar och frimurare, störtandet av 
den franska republiken, och inrättandet av en ’nationalistisk stat’ [som senare skulle 
komma att kulminera i Henry Pétains Vichyregering]. Henleins parti i 
Tjeckoslovakien förkunnade, på samma sätt, Othmar Spanns doktriner, den 
korporativa [korporativ-fascistiska] statens teoretiker och en skyddsling åt 
jesuiterna. . . . 

I sin Min kamp [som spökskrevs av jesuiterna och upprepade flera av de läror som 
finns i ordens Sions vises protokoll för vilka alla judar i allmänhet skulle beskyllas 
för den svarte påvens 
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bolsjevikiska revolution] upprepade Hitler dessa jesuiternas principer mot 
judendomen och frimureriet som en välutbildad papegoja. Allt som han säger mot 
judarna [i allmänhet utan åtskillnad] och revolutionen i Tyskland efter kriget [utförd 
i jesuitfästet München!], om sionismen, den judiska exploateringen av oanständighet 
och obscenitet i litteratur, film, teater och pressen, deras roll i organiseringen av 
lastbarhet, prostitution och vit slavhandel [som de mäktiga och inflytelserika 
frimureriska judarna bakom denna avsiktliga försvagning av ”fria” Tyskland bara 
följde order från Rom som de gör här i USA via sitt medlemskap i ordens CFR], har 
lånats nästan ordagrant från jesuiternas officiella skrifter. Allt han säger även mot 
[lågstående] frimurare – deras kamp för religiös tolerans, deras ansträngningar för 
att bryta ned rasistiska och religiösa barriärer [fastän högst upp, beräknade att krossa 
det en gång vita protestantiska Preussen som har åstadkommits här i USA], samt 
deras påstådda illojalitet mot Tyskland under kriget [faktiskt, som stororientens loge 
var ansvarig för det rovgiriga fördraget i Versailles och den dolt pro-jesuitiske 
protestantiske kejsarens tronavsägelse] – överensstämmer med vad som lärs ut av 
både jesuiterna och påvarna i deras encyklikor mot frimureriet [sedan kompaniet har 
använt sina högstående judiska och icke-judiska frimurare för att krossa den tyska 
kulturen genom konst och vapen, och därigenom rättfärdigat uppkomsten av nazist-
fascism som det också ganska framgångsrikt gör här i USA]. Den jesuitiske fader 
Bea [senare, biktfader åt påve Pius XII], skrev strax efter revolutionen i Tyskland 
[1919]: 

’Den roll som spelades av många [av Vatikanens frimureriska hov-] judar vid tiden 
för revolutionen . . . den [påvliga sabbatiansk-frankistiska, socialist-kommunistiska,  
frimureriska judiska arbetar-] sionistiska rörelsen . . . allt detta borde vara en läxa 
för dem som tar sin religion och sitt land på allvar för att hålla sig resolut på 
defensiven [för att förena bayerska katoliker och preussiska protestanter mot alla 
etniska och religiösa judar i allmänhet, under ledning av en jesuit vars första 
lojalitet inte tillkommer Tyskland utan påven!]. Ökningen av anti-semitisk 
litteratur och anti-semitiska organisationer [finansierade och ledda av bayerska 
jesuiter som Augustin Bea] är bevis för att foket är redo för kampen mot judendomen 
[vilket jesuiterna har velat i hela Europa sedan Wienkongressen, 1815].’ 

Så långt tillbaka som 1911 uppger fader Overmanns, som han skriver i Stimmen aus 
Maria Laach, följande: 

’Det är omöjligt att förneka judarnas skadliga inflytande [alla judar i allmänhet 
och inte påvens ”hovjudar” i synnerhet] på de ideal som vi önskar i vår litteratur 
[en jesuit som talar som en patriotisk tysk i syfte att bevara den stora, vita tyska 
kulturen? Så hycklande!]. . . . 
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Judarna [igen, alla judar i allmänhet utan åtskillnad] använder sig av sitt 
inflytandes stora räckvidd [frimureriska judiska bankirer som kontrolleras av Rom] 
för att sprida korrupta och oanständiga principer och därmed orsaka enorma 
skador på det andliga livet [liksom många av påvens CFR-kontrollerade judar gör 
här i USA]. . . . Alla kan se att de skapar många litterära verk som är inspirerade 
av ondskefulla och världsliga idéer . . . dessa författares böcker är fyllda med 
nedriga livsnjutningar, en avskyvärd sensualitet och ren naturalism. Judarnas 
kommersiella känsla kränks inte av de värsta vidrigheter, vitt slaveri, 
prostitution och all slags omoral [som alla judar i allmänhet beskylls för de onda 
gärningar som begås av påvens jesuitkontrollerade, internationella sicilianska 
maffia med användning av dess ateistiska judar som täckmantel för att leda Roms 
afrikaniserade nöjesindustri] . . .’ 

Historien om Tysklands samarbete med Vatikanen [för att försöka återställa påvens 
världsliga makt] i det senaste kriget har berättats, som så ofta tidigare, av en 
hängiven romersk-katolik som själv hade befunnit sig på intrigens insida och som, 
fåfäng till sin natur och bitter av besvikelse, uttalade sig när han kände att han hade 
övergivits av sina tidigare kompanjoner [jesuiterna]. Vårt vittne är ingen mindre än 
Matthias Erzberger, en ledande medlem i det katolska Centerpartiet, militant tysk 
imperialist 1914, Tysklands chef för utländsk propaganda fram till 1917 när han 
främjade riksdagens berömda fredsresolution, kejserlig statssekreterare, ledare av den 
tyska delegation för vapenvila, finansminister och en av upphovsmännen till 
Weimarrepubliken [uppbackad av romersk-katoliker och socialister, och inte tyska 
protestanter]. Han mördades 1921 av unga tyska nationalister, några månader efter 
offentliggörandet av sin frispråkiga bok, My Experiences in the World War.

Ett av Erzbergers främsta mål var att säkra diplomatisk immunitet och 
extraterritoriella rättigheter åt påvestolen. Så tidigt som oktober, 1914, några veckor 
efter hans utnämning till chef för utländsk propaganda, föreslog han inrättandet av en 
liten neutral påvlig stat i den del av Rom som ligger på vänstra stranden av Tibern, 
med en korridor till havet och en hamn. Hans förhandlingar ledde slutligen till ett 
förslag till fördrag ’om erkännande av påvens världsliga makt.’ Detta fördrag, säger 
han, hade godkännande av ’behöriga personer i det tyska Utrikesdepartementet [som 
jesuiterna då kontrollerade alla liberala protestantiska regeringars 
utrikesdepartementet och utrikeskanslier i väst, inklusive Storbritannien, USA och 
Kanada].’ Den första versionen lämnades in av Erzberger och hans vänner i de 
vatikanska kretsarna i början av 1915 [i skydd av det stora kriget med välsignelse av 
kejsar Vilhelm II]. Det var formulerat med karakteristisk grundlighet. Följande utdrag 
ur detta hemliga fördrag är från Erzberger bok (sidorna 127ff): 
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’Artikel I 
Påvens världsliga makt erkänns av de höga fördragsslutande makterna med en 
utsträckning över ett territorium inklusive Vatikanska kullen och en markremsa som 
ansluter den till Tibern och med järnvägen till Viterbo och som skall utses till 
kyrkostat. . . . 

Artikel II 
Kyrkostaten är permanent oberoende och neutral. Dess självständighet och 
neutralitet garanteras av de höga fördragsslutande makterna [detta språk liknar det  
hemliga fördraget i Verona, 1822]. 

Artikel III 
Regent i kyrkostaten är påven. Under den tid då [påve-] stolen är obesatt utövas 
regentskapet av kardinalskollegiet. . . . 

Artikel X 
Detta fördrag skall ratificeras så snart som möjligt. Ratifikationshandlingar 
kommer att lämnas in till påvestolen. Fördraget träder i kraft den dag då 
ratifikationshandlingarna har deponerats.’ 

Är det inte förvånande att den liberala regeringen i Italien [upprättad av bannlyste  
frimurare kung Viktor Emanuel II 1870] skulle ha harmats över detta planerade 
intrång i deras lands suveränitet av Tyskland och Vatikanen. . . . Erzbergers 
propagandauppdrag avslutades strax efter att det att Pacelli hade bosatt sig i Tyskland 
[1917]. Med lovvärd uppriktighet berättar Erzberger (sid 7) att han hade hjälp av ’ett 
antal jesuitpräster som gjorde oss mycket värdefulla tjänster i att upplysa 
utlandet [möjligen samma jesuiter som övervakade författandet av Min kamp]. . . . 
Mordet på Erzberger 1921 hade planerats under en tid. De unga [nazistiska] 
fanatikerna som dödade honom var bara redskap åt andra som ville eliminera den här 
mannen som visste för mycket, som redan hade sagt för mycket och som hade varit 
alltför nära förbunden med händelser där främjarna av detta världskrig såg Tysklands 
förnedring. . . . 

’Den anti-demokratiska karaktären av både fascism och nazism visar vidare att deras 
källor inte kunde ha varit av lågt ursprung. Deras inspiration kunde inte ha fötts i den 
slum varifrån Hitler och Mussolini kom. Eftersom dessutom under de första åren 
efter första världskriget även den tyska regeringen, liksom alla andra, var påverkad 
av liberalism, kom ett understöd av dessa två rörelser [fascism och nazism] av något 
europeiskt lands själva regering inte på fråga [av vilken anledning orden använde 
New York-bankerna för att finansiera tredje riket]. 
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Under dessa omständigheter skulle det ha varit omöjligt för dunkla nollor, som Hitler 
och Mussolini var vid den tidpunkten, att mobilisera massorna till ett blodigt korståg 
mot folkets massor och deras liberala regeringar om de inte backats upp av någon 
politisk kraft med extraordinära egenskaper – en kraft som når upp till 
samhällets toppar samt ned till dess djup, en som utövar ett starkt inflytande på 
den internationella arenan och håller sig skickligt ur sikte. Det finns bara en 
kraft kvalificerad på detta enastående sätt, nämligen det politiska påvedömet,  
centrerat i Vatikanen. . . . 

Det har sagts att Frankrike styrdes av ungefär tvåhundra aristokratiska och rika 
familjer [ledda av den franska grenen av malteserriddarna], men bakom dessa 
familjer har alltid Vatikanens starka organisation stått, och beordrat dem i 
enlighet med dess politiska strategi [som sker här i USA via New Yorks ärkebiskops 
Utrikespolitiska råd]. Dessa styrande familjer i Frankrike var bara alltför villiga 
att vägledas på det sättet eftersom de visste att de hade ett gemensamt intresse 
och att deras styre över Frankrike inte kunde angripas effektivt av folket så 
länge de följde Vatikanens riktlinjer. Därmed satt de reaktionära partierna i 
Frankrike vid statens roder, och styrde fartyget som de ville. Hitlers [fascistiska] nya 
[världs-] ordning fann, i deras själar [de rika, besuttna, aristokratiska familjernas 
själar], ett mycket förstående eko, och det är inte förvånande att biskoparna i 
Frankrike entusiastiskt hälsade Hitlers nya ordning och lovade [den nazist-
fascistiska] Vichyregeringen sitt fulla samarbete. För dem var den [anti-jesuitiska] 
tredje republikens fall verkligen en ’himmelsk välsignelse.’ . . . 

Amerikanerna har kännedom om endast en sida av påven, hans andliga auktoritet 
över en gammal och vacker kyrka. Men vi européer [Leopold Mannaberg, fil. dr.] 
har, genom historia och erfarenhet, blivit bekanta med en annan aspekt av påven, 
nämligen, som chef för en erkänt anti-demokratisk och anti-liberal internationell 
politisk organisationen [påvens absoluta världsliga makt]. . . . Vi är därför 
berättigade att inte ta påvens ’strikta neutralitet’ under andra världskriget alltför 
allvarligt. Den är ingenting annat än en strategisk rökridå avsedd att täcka hans 
förhållande med våra fiender, som han inte ens brydde sig om att dölja fram till 
USA:s inträdande i kriget. . . . 

Den 13 oktober 1935, höll den framlidne kardinal Hinsley, katolsk ärkebiskop av 
Westminster [London], påvens främste agent i England, ett tal till försvar för den 
vänliga attityd Vatikanen intog mot fascismen i dess krig mot [icke-romersk-katolska,  
”förbannade kätterska,” svarta koptiska kristna] Abessinien [Etiopien], och 
avslutade med följande ord: 
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”Även om jag inte i princip accepterar fascismen, vill jag säga att om fascismen 
går under i Italien, då kan ingenting rädda landet från kaos. Därmed kommer 
Guds verksamhet [d.v.s. påvens verksamhet] också att gå under.’ ” . . . 

Oavsett vad den katolska kyrkan nu kan tycka om Hitler och hela den nazist-
fascistiska axelns system, råder det ingen tvekan om att Vatikanen var Hitlers 
bundsförvant från början. [Riddare av Malta] Fritz Thyssen [i kompanjonskap med 
jesuitutbildade, amerikanske riddare av Malta Prescott Bush, d.ä.], rik katolsk 
stålmagnat som finansierade Hitler [Thyssen skrev I Paid Hitler (1941)] vittnar om 
detta. Efter det att han reste till Schweiz 1940, skrev Thyssen en artikel i den 
schweiziska Arbeiterzeitung betitlad: ’PIUS XII, SOM PÅVLIGT SÄNDEBUD, 
FÖRDE HITLER TILL MAKTEN.’ . . . 

FÖR SEXTIO ÅR SEDAN, gjorde ’The New York Times’ en profetia att ’kyrkans i  
Rom världsliga politiks djupa omoral’ skulle vara orsaken till krig under de 
kommande åren. . . . Tidningsledaren publicerades i The New York Times av den 8 
februari 1887, och lyder som följer: 

’Allt är mäld [spannmål som skall malas] som kommer till kvarnarna i Rom. 
Kollisionen mellan andan av militär absolutism [nazist-jesuitisk fascism och/eller  
sovjet-jesuitisk kommunism] och andan av parlamentarisk frihet i Tyskland, en 
tävling som betraktas med djupaste intresse över hela världen, och vars fråga kommer 
att vara stark i att forma Europas historia under de kommande åren, ses av påven bara 
som ett välkommet tillfälle att förbättra villkoren för den romersk-katolska kyrkan i 
Tyskland [via militär absolutism under en monark (kejsaren) eller en vald funktionär 
(Hitler)]. 

Centerns parti i riksdagen är det katolska partiet. Doktor Windthorst, som har 
varit dess ledare under hela den långa kampen mot Majlagarna [eller ”Falklagarna,” 
(som endast gällde för protestantiska Preussen) sedan de haft sin upprinnelse i  
Bismarcks ”kamp” med Rom för att bevara protestantisk/liberal preussisk ”kultur” 
genom att göra motstånd mot påvens av jesuiterna förfäktade absoluta världsliga 
makt] är dess ledare nu. Han ledde det framgångsrika motståndet mot Bismarcks 
förslag att utöka armén och förse den med utrustning under en period av sju år, 
vanligen kallat Septennat-förslaget [Bismarck försökte att stå emot Roms militära 
avsikter mot protestantiska Preussen och dess andra rike]. När riksdagen hade 
förkastat förslaget och Bismarck hade upplöst detta organ och ett nytt allmänna val 
hade beordrats, sände baron Frankenstein till Rom, genom det påvliga sändebudet i 
München, en förfrågan om påvens åsikter och önskemål beträffande katolikers 
förhållande i kampen. Påvens svar lämnas i ett brev skrivet av kardinal Jacobini: 

Jesuiterna – 1914-1989



994                                                                                                    Vatikanska Lönnmördare

”Att Septennat-frågan omfattar religiösa och moraliska överväganden som 
rättfärdigar honom [påve Leo XIII] att uttrycka den åsikten att han av Centerpartiets 
förlikning i åtgärden kan förvänta sig en positiv effekt i den slutliga översynen av 
Majlagarna.” [Med andra ord, Rom kommer att stödja Septennat-förslaget om 
riksdagen upphäver Majlagarna, vilket förverkligades 1887, sedan påven förklarat  
att konflikten med ”Kulturkampen” var över.] Påven önskar dessutom ”att 
tillmötesgå kejsar Vilhelms och Bismarcks synpunkter, och därigenom förmå det 
mäktiga tyska riket att förbättra situationen för påvedömet.” . . . 

En mening i doktor Windthorst tal visar med obarmhärtig och kanske oavsiktlig 
uppriktighet kyrkans i Rom världsliga politiks djupa omoral. 

”Påvens förespråkande av Septennat-förslaget,” sade doktor Windthorst, ”var 
oberoende av fördelarna med åtgärden, och uppstod på grund av opportunism 
och politiska överväganden.” 

Det skulle vara svårt att utarbeta en mer noggrann analys av de påvliga motiven och 
samtidigt påvisa ett mer omfattande fördömande av den påvliga politiken. Liberala 
principer, rätten till folklig regering, den tyska grundlagen och dess garanti för 
parlamentariska institutioner, säger påven, kan offras om vi kan säkra ytterligare 
några lagändringar som berör kyrkan, och på så sätt förbättra villkoren när det gäller 
påvedömet i Tyskland.’ 

The New York Times’ förskräckliga profetia besannades, som första och andra 
världskrigen tyvärr vittnar om. Påve Leo XIII:s befallning till det katolska 
Centerpartiet 1887 att understödja militarismen i Tyskland [i förberedelse för anti-
Bismarckske, pro-vatikanske kejsar Vilhelm II] var en bidragande orsak till första 
världskriget. Igen 1933, när Vatikanen avlägsnade det katolska Centerpartiet som det 
enda återstående hindret för Hitlers maktövertagande, började andra världskriget.” {11} 

[Kursivering tillagd] 

Leo H. Lehmann, 1944 
Redaktör: The Converted Catholic Mag. 
Sekreterare: Christ’s Mission, New York 
Omvänd irländsk amerikansk ex-präst 
Sänd till Rom för att försvara USA:s 
   biskopars sak mot jesuiterna medan 
      han ännu var romersk-katolsk präst 
Behind the Dictators 

Jesuiterna – 1914-1989



PAUS IV                                                                                                                 995 

”Om det inte är sant, som anklagelsen lyder, att en privat ledningstråd löper från Vita 
huset i Washington, till kardinalens palats, i Baltimore, och att varje viktig fråga 
rörande papalismens intressen i Amerika läggs inför hans ögon, innan den blir en 
offentlig handling, är det sant att kardinalen [James kardinal Gibbons] är en faktor i 
politiken. Papalismen är den dominerande makten i Kapitolium i USA. . . . 

Papalismen är den andliga världens malaria. Den förslöar hjärnan, bedövar hjärtat, 
och  sveder samvetet som med ett hett järn. Den kommer, liksom frestaren, med 
gåvor i sina händer; av styre, av makt, och av välstånd, till alla som vill falla ned och 
dyrka den. De som ger efter får frid och beröm [liksom president George W. Bush]. 
De som vägrar måste bekämpa en fruktansvärd fiende [liksom president John F. 
Kennedy]. . . . Politiker, i denna makts grepp, är oförmögna eller ovilliga att röra sig. 
De rasslar sina kedjor med glädje och ära över att vara allierade med en sådan 
slumrande och så klok organism. . . . Den stora republikens huvudstads 
kapitulationen för Rom innebär döden för friheten. . . . den jesuitiska fienden, . . . 
kryper inte längre under täcket eller döljer sig i skuggan av någon väggen, utan 
smyger modigt fram på sitt onda ärende.” {12} [Kursivering tillagd]

Justin D. Fulton, 1888 
Amerikansk teolog och historiker 
Washington In the Lap of Rome 

Käre sanningssökare, du har nu avslutat din tredje sektion av jesuitisk historia. Bra 
gjort! Du har bekantat dig med en mycket missförstådd tidsepok. För genom att förstå det 
förflutna, kan du nu förstå det närvarande. Artonhundratalet (av orden kallat 
”katastrofens århundrade”) under vilket de europeiska folken befriade sig från jesuitiskt 
tyranni, banade väg för ordens blodiga hämnd på nittonhundratalet, en ”vedergällning” 
som i stort sett är okänd i dag. Jesuiterna, utvisade från Tyskland, Spanien, Frankrike och 
Ryssland på artonhundratalet, skulle på nytt släppas in på nittonhundratalet. Påven, som 
förlorade sin världsliga makt samt all respekt från alla nationer på artonhundratalet, 
skulle otroligt nog återvinna dem båda på nittonhundratalet efter sitt världsomfattande 
korståg, först här benämnt som ”det andra trettioåriga kriget” (1914-1945). Genom att 
noggrant observera dessa händelser kan vi börja förstå den oerhörda, den gigantiska, den 
nästan obegripliga, den häpnadsväckande, allestädes närvarande förekomsten av ”den 
jesuitiska bläckfiskens osynliga rike” som består av ett sammanflätat, internationellt och 
imponerande nätverk av broderskap lett av en osynlig ”svart hand” genom vilken 
Djävulens svarte påves MAKT ständigt flödar över varje land på jorden. Men låt oss inte 
tappa modet, i vetskap om att dessa människors fördömelse är säker, för: 

”. . . det människan sår skall hon också skörda.” (Galaterbrevet 6:7) 
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Ja, från president Theodore Roosevelt till president William Clinton, skulle ”det 
amerikanska århundradet” helt tillhöra påven i Rom och hans svartrockade milis, Jesu 
kompani. För vi måste instämma i de Satans ord som talas av den romersk-katolske 
skådespelare, Al Pacino i filmen Djävulens advokat: 

”Vem vid sina sinnens fulla bruk skulle kunna förneka att 1900-talet var helt 
och hållet mitt? Alltihop!” {13} 

Jesuiterna, med befäl över både de brittiska och amerikanska rikena, skulle gå vidare 
till att långt överträffa sin tidigare universella makt utövad innan deras förbud 1773. De 
skulle krossa ”kättarna” och ”liberalerna” i Europa under det andra trettioåriga kriget 
1914 till 1945. Jesuiterna skulle skapa två ”supermakter” för sitt ”kalla krig” från 1945 till 
1989 (”den våldsamma fredens tidsålder”), under vilket de skulle fortsätta att mörda 
miljontals ”kättare” och ”liberaler,” medan de fulländade sitt internationella 
underrättelsesamfund – inkvisitionsdomstolen! Loyolas söner skulle använda alla onda 
påhitt människan känner till för att återställa påvens världsliga makt runt om på jorden, till 
följd av deras onda tridentinska möte. 

Ja, under det kalla kriget, skulle de brittiska, amerikanska och sovjetiska rikenas 
utrikespolitik vara det tridentinska mötet, med installation av diktatorer, öppet och dolt 
lojala mot ”Kristi ställföreträdare,” i hela Central- och Sydamerika, Afrika, Asien och 
Europa. Och på toppen av jesuitisk makt, skulle orden, med malteserriddarna på ön Malta, 
formellt sätta stopp för kalla kriget. Detta skulle ge den jesuitstyrda CFR-regeringen i det 
amerikanska riket rättfärdigandet, för att vilseleda folket, att stänga många militära 
anläggningar medan den ytterligare avväpnade nationen med mer ( konfiskerande ) 
vapenkontrollagar, och därmed inbjuda till ett raskrig mellan vita och svarta, anarki, en 
fascistisk diktatur, dödsläger och slutligen, efter mordet på USA:s judar, en massiv kinesisk-
sovjetisk-muslimsk utländsk invasion. Dessutom, skulle Loyolas söner uppröra världens folk 
genom amerikanska ingripanden i utländska nationers privata angelägenheter. Mordet på 
ledare, massbombningar, militärinvasion och ekonomiskt krossande av civilbefolkningen 
skulle vara det sätt på vilket kompaniet skulle förslava alla nationer för sina ändamål – 
världsomfattande jesuitkontrollerat, icke-kristet tyranni lett av ”konungarnas konung” i 
Rom. Detta skulle orsaka alla de utländska nationerna i världen att hata amerikaner och att  
hata judar i Amerika, med kunskap om att det alltid har funnits framträdande CFR-judar i 
alla presidenters administrationer. Vid rätt tidpunkt kommer jesuitgeneralen att rangera sin 
milis och rikta en koalition av fientliga nationer mot sitt besegrade amerikanska rike, för att 
äntligen krossa den protestantiska reformationens sista fäste, och därmed, USA:s 
protestanter, baptister, judar och hedniska flyktingar, sedan dessa utländska invandrare har 
försökt att undkomma sina egna nationers obarmhärtiga absolutism installerad och 
finansierad av påvens ”heliga romerska” amerikanska rike. Jesuiterna kommer sedan att 
inrikta sig på att göra sin ”ofelbare” påvlige caesar till ”världens universelle despot” som 
styr från Salomos återuppbyggda tempel i Jerusalem. 
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Men i uppnåendet av detta mål, blandade sig en amerikansk president i den 
världsliga makt som utgick från ordensgeneralens ”ofelbare” ”vite påve” till vilken han 
har svurit lydnad. Han mördades för det och sanningen om: 

• Varför? 
• Vem gynnades? Och 
• Vem har makt att mörklägga det? 

hemlighölls under nästan fyrtio år. Men svaren på dessa frågor har slutligen publicerats i den 
här boken (nu i sin tredje utgåva) med en medföljande CD-skiva, som är tillgänglig för hela 
världen, via ”Internet” på www.vaticanassassins.org

I den fjärde och femte sektionen av vår jesuitiska historia, käre sanningssökare, får 
du dessa svar med förhoppningen om att också du kommer att göra din plikt i motståndet 
mot jesuiterna, Satans tjänare. För Loyolas söner skulle beröva dig på allt som gör livet 
vackert och värt att leva – friheten att dyrka Gud i enlighet med hans reformationsbibel som 
är källan till vår älskade samvetsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet och rätt att bära vapen – 
och samtidigt tjäna Herren Jesus Kristus med ett gott samvete, rena händer och ett 
uppriktigt hjärta. 

Och i sin tjänst till Satan, har den den svarte påvens milis, i ett försök att 
översvämma det amerikanska riket med ”biblar” översatta från en ond, pro-grekisk 
Septuagintans (LXX) gammaltestamentlig hebreisk text och en otäck, pro-latinsk 
Vulgatans grekisk nytestamentlig text i enlighet med den fjärde sessionen av det onda 
tridentinska mötet, med största säkerhet bemödat sig om att beröva oss på vår standard 
genom vilken vi bedömer oss själva och vilka saker som helst. Det yttersta rättesnöret för 
tro och praxis är de verkliga ofelbara Guds ord, Bibeln som användes av valdenserna under 
Roms mörka tid och den protestantiska reformationens hörnsten, den hebreiska masoretiska 
och grekiska Textus Receptus som troget översatts till engelska (i strid mot jesuiternas onda 
tridentinska möte) av ”de fyrtiosju lärda och gudfruktig engelsmännen” – den auktoriserade 
kung Jakobs version från 1611 i sin nuvarande upplagan av 1769. 

Käre sanningssökare, kommer du att tillåta jesuiterna att krossa Amerika, det sista 
fästet i Herrens stora och ärorika protestantiska reformation? Kommer du att göra det 
möjligt för dem att använda sina CFR-styrda, politiska prostituerade att beröva dig på ditt 
andens svärd – Guds ord – och ditt rättvisans svärd – pistolen? Slutet på den fjärde och 
femte sektionen kommer att skrivas av dig min broder i Kristus. Må du står fast i 
motståndet mot anti-kristet tyranni, och utkämpa denna goda troskamp, 

”. . . så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig 
och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.” 

– 1 Johannesbrevet 2:28 
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Frimurare kung Edvard VII och kejsar Vilhelm II, 1907 # 375 
Kung Edvard VII (1901-1910), bror till drottning Viktoria (1837-1901), hatade sin 
nevö, kejsar Vilhelm II (1888-1918). Edward var den perfekte hedonist genom vilken 
orden på nytt släpptes in riket 1902, året efter Viktorias bortgång. Känd som 
”Europas farbror,” planerade den svarte påvens mäktigaste engelske frimurare krig 
mot Vilhelms tyska rike och i synnerhet mot protestantiska Preussen. Sedan de 
utvisats från Tyskland 1872, hade orden gamla mellanhavanden att göra upp med 
barnbarnet till den ”förbannade kättaren,” kejsaren Vilhelm I. Den pro-katolske, icke-
frimureriske lejsaren, som avskedat Bismarck från hans tjänst 1890, blottade sig för 
ordens subtila angrepp från flera håll inklusive: hans onde ”farbror Bertie,” 
trippelententens arkitekt, som republikanska Frankrike sökte hämnd för nationens 
nederlag i det jesuitframkallade fransk-preussiska kriget (1870-71), och kusin 
Nikolaus II:s tsaristiska Ryssland, vars minister Isvolski var en av kompaniets agenter. 
Som en följd av första världskriget, skulle orden juridiskt åter komma in Tyskland 
(1917) och Lenins ”Sovjetunionen” (1922), men Vilhelm skulle tvingas abdikera (1918), 
och blev kvar i exil till sin död 1941. 
Wilhelm Hohenzollern: The Last of the Kaisers, Emil Ludwig, (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1927). 
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Kejsar Vilhelm II Hohenzollern (1859-1941), 1907 # 376 
Riddare av Malta, kejsare av Tyskland, kung av Preussen, 1888-1918 

Med ett av malteserriddarnas kors på sitt bälte (nedan till vänster), krossade denne 
fåfänge och absolutistiske protestantiske furste och beskyddare av den lutherska 
kyrkan i slutändan det protestantiska andra riket på grund av jesuiternas dialektiska 
intrig. Som han förkastade bibeltroende furst Bismarcks varningar om Rom, försökte 
han, liksom kung Henrik IV av Frankrike, att blidka påvedömet genom att: kyssa 
påve Leo XIII:s ring under en privat audiens 1893; köpa ett palats åt jesuiterna i Rom 
samma år, sedan kung Viktor Emanuel II hade utvisat orden 1872; på nytt släppa in 
”Redemptoristerna” och ”den Helige andes fäder” (vilken fräck hädelse!) 1894, ordnar 
som båda är förlängningar av Jesu kompani; bygga ett kloster åt benediktinerna i 
Jerusalem; ta boernas parti under Storbritanniens boerkrig – under det att orden styr 
båda sidor; och åter släppa in jesuiterna 1917! Hemfallen åt känslosamma 
ytterligheter snarare än den lugna och sansade eftertanke som anstår en monark, blev 
Vilhelm lätt smickrad av sina hemliga hovrådgivare, även rikskansler Bülow under en 
tid. Förrådd av sin kusin, tsar Nikolaus II, som bröt sitt 1905 års Björkö-fördrag 
genom ta Storbritanniens och Frankrikes parti under ”det stora kriget” mot Tyskland, 
förlorade Vilhelm avsiktligt första världskriget genom general Ludendorff! 1918 hade 
”kejsaren” och ”tsaren” båda abdikerat, som den jesuitiska milisen säkrade titeln 
”caesar” enbart åt påven – den slutlige påve som skall bli Roms ”sjunde kung” ur 
Upp. 17:10. 
Wilhelm Hohenzollern: The Last of the Kaisers, Emil Ludwig, (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1927). 
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Kung George V Sachsen-Coburg-Gotha (1865-1936), 1910 # 377 
Riddare av Malta, kung av Storbritannien och Irland, 1910-1936 

Försvarare av den protestantiska tron, kejsare av Indien 
Som en jesuitisk världslig coadjutor liksom sin farmor drottning Viktoria, 
understödde George V den svarte påven i hans samordnade krossande av det avfälliga 
protestantiska brittiska riket och det avfälliga protestantiska preussiska/tyska riket. 
Rådgiven av jesuit Bernard Vaughan, understödde George kompaniets pro-irländska 
katolska fabianska socialister som då kontrollerade det brittiska Laborpartiet genom 
personer som Henry Asquith och David Lloyd George. Kungen godkände ordens 
strävan att inrätta hemstyre (”demstyre”) på Irland och understödde Asquith genom 
att bryta de konservativa anti-socialisternas makt i överhuset via 1911 års 
parlamentsakt. Under första världskriget, understödde George ordens beräknade 
krossande av kärnan av Storbritanniens män, som han mördade sina trupper vid 
Gallipoli, Passendale och Somme. Hans hemlige bundsförvant, fabianske socialisten 
Sidney Webb, understödde Lenin och Trotskij genom att säkerställa en framgångsrik 
bolsjevikisk revolution, på villkor att tsaren, en kusin och riddarbroder av Malta, 
skulle avlägsnas från Ryssland för att sluta sina dagar i Polen. Genom Lloyd George i 
Versailles, var kungen delaktig när det gällde att lägga hela skulden för kriget på 
Tyskland, som garanterade andra världskriget – som därigenom fortsatte Roms andra 
trettioåriga krig. 
www.wikipedia.org/wiki/George_V_of_the_United_Kingdom
www.regiments.org/biography/royals/1865geo5.htm (riddare av Malta-citat) 
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(Foto otillgängligt) 

Jesuit Pietro Tacchi-Venturi, 1930 # 378 
Sekreterare för Jesu sällskap 

Återupprättare av påvens världsliga makt, 1929 
Herre över diktator Benito Mussolini 

Författare till Mussolinis konkordatet med Rom 

(Foto otillgängligt) 

Bayerske tyske jesuit Robert Leiber, 1930 # 379 
Biktfader åt påve Pius XII 

Robert Leiber var en av 1900-talets mäktigaste jesuiter! Som han tjänade sin ockulte 
herre – jesuitgeneral Ledochowski – med okritisk lydnad, var Leiber biktfader, 
personlig assistent och privatsekreterare åt Eugenio Pacelli i fyrtio år. Leiber var 
faktiskt Pacellis närmaste befälhavare och hanterare, under ledning av den svarte 
påven. Från sin ungdom, hade Pacelli tränats av orden till att utföra dess vilja – 
överskuggad av en jesuit som helt styrde hans ord och penna! Med krossandet av det 
protestantiska andra riket, kunde jesuiterna nu leda Tysklands regering, genom en rad 
onda fördrag kallade ”konkordat.” Med Leiber vid sin sida, skulle kardinalsekreterare 
Pacelli fullborda det beryktade 1933 års rikskonkordat – undertecknat i Vatikanen – i 
vetskap om att Hitlers prästskrivna Min kamp skulle vara den politiska riktlinjen för 
att ta itu med den ”judiska frågan” som agiterats så av ordens La Civilta Cattolica 
sedan början av 1880-talet. Jesuit Leiber skulle tjäna som toppen på alla 
underrättelsetjänster, både axelmakters och allierades, inklusive övervakningen av en 
bibliotekarie i Roms jesuitiska Gregoriana i egenskap av informatör åt Himmlers 
RSHA. Leiber skulle vara herre över Martin Bormann, Hitlers hanterare, Alexander 
N. Poskrebyshev, Stalins hanterare, Harry Hopkins, FDR:s hanterare, sir Anthony 
Eden, Churchills hanterare, och jesuitpräst Pietro Tacchi-Venturi, Mussolinis 
hanterare! Romersk-katolske bayerske tyske jesuit Leiber skulle övervaka de av alla 
ambassadörer till Rom bevistade konferenser i närvaro av påve Pius XII, inklusive 
Storbritanniens Francis D’Arcy Osborne, Nazitysklands Ernst von Weizracker, 
Amerikas Myron C. Taylor, Sovjetunionen prins Anton Turkul, och Japans baron 
Kumao Harada. Genom dessa villiga aktörer ledde orden båda sidors slag och 
diplomati under andra världskriget, som nu under ”kriget mot terrorismen.” 
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Ärkebiskop Eugenio Pacelli (1876-1958), 1917 # 380 
Påvligt sändebud till Tyskland, 1917-1929 

Kardinalsekreterare åt påve Pius XI, 1930-1939 
Vatikansk caesar och en Antikrist, påve Pius XII, 1939-1958 

Konkurrerande med demonbesatte Innocentius III vars arméer jagade och 
massmördade de bibeltroende albigenserna och valdenserna, såväl som stödja det 
fjärde korståget som brutalt plundrade och härjade i ortodoxa Konstantinopel, var 
detta MONSTER, denne ockulte mördare av hjälplösa, ”förbannade” befolkningar 
över hela Europa, Ryssland och Asien, jesuitordens Frankenstein, den svarte påvens 
älskling. Från sin ungdom, under rektor signore Giuseppe Marchi, för att genomgå 
forskarstudier i kanonisk rätt under den kommande tyske jesuitgeneralen, Francis 
Xavier Wernz (1906-1914), insöps Pacelli med ett akut och ondskefullt hat mot 
HERRENS judar. Han var en ivrig läsare av ordens La Civilta Cattolica, som 1899, 
fortsatte att kungöra den hebreiske Alfred Dreyfus’ skuld efter det att den oskyldige 
fransmannen officiellt hade benådats! Som den kungjorde att judarna ”hade köpt alla 
tidningar i Europa,” antydde den jesuitiska tidskriften lösningen – massakern på 
”denna främmande ras.” I befrämjandet av kompaniets onda motreformation, skulle 
miljontals europeiska protestantiska och rysk-ortodoxa kristna tillsammans med anti-
nazistiska romerska katoliker, både präster och människor, också förgås i fader 
generalens ”brännoffer” genom hans högeligen samordnade, inkvisitoriska och 
korsfarande andra trettioåriga krig. 
Hitler’s Pope: The Secret History of Pius XII, John Cornwell, (New York, Penguin Group, 1999). 
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Wladimir Ledochowski # 381 
Tjugosjätte ordensgeneral för   Jesu sällskap  , 1915-1942   

Detta är den svarte påven, råttan, den sakliga hjärnan och militära befälhavaren för 
1900-talets internationella hämnd, häri kallad det andra trettioåriga kriget, fört från 
1914 till 1945, inklusive det mexikanska inbördeskriget; Wilsons första världskrig; den 
bolsjevikiska revolutionen och det därav följande inbördeskriget; det spanska 
inbördeskriget, Franco understödd av muslimska angripare; Stalins utrensningar, 
trettiotalets ”stora terror”; Hirohitos invasion av Kina; Mussolinis angrepp på 
Etiopien; och andra världskriget som slutade i fruktansvärda och exempellösa 
protestantiska kristna, ortodoxa kristna, kinesiska buddistiska, japanska buddistiska, 
”liberala” papalistiska och judiska civila förintelser inom Europa och Asien. Genom 
sina internationella underrättelsesamfund med fullständig kontroll över sina allierade 
och axelmakters arméer, skulle jesuitgeneralen återta de nationer som djärvt hade 
utvisat kompaniet från sina besittningar under ordens ”katastrofens århundrade,” den 
senare hälften av artonhundratalet. 
Men Astutely Trained, Peter McDonough, (New York: The Free Press, 1992). 
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Den jesuitiska ”långa svarta raden,” Wernersville, PA, 1930-talet # 382 
Som de marscherar tre i bredd, förbereder Jesu sällskaps militära orden sina 
nybörjare på ”total lydnad” gentemot överordnade inför det andra världskrigets 
efterföljande korståg och dess efterdyningar, påvens kalla krig i enlighet med 
tridentinska mötet. 
A House of Bread: The Jesuits Celebrate 70 years in Wernersville, Pennsylvania, Kathy M. Scogna, (Wernersville, 
Pennsylvania: Kathy M. Scogna, 2000) s. 65. 
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Jesuitiska milisens nazistiska SS’ ”långa svarta rad,” Tyskland, 1930-talet # 383 

I en mycket sällsynt bild klippt ur en del av en namnlös film om Hitlers 
maktövertagande, ser vi den nazistiska SS följa Jesu sällskaps militära ordens regel 
som de marscherar tre i bredd i svarta kaftaner med SS’ särskilda bältspännen. 
Filmen är illavarslande eftersom ordens ”långa svarta rad” som marscherar in i ett 
tomt auditorium mot betraktaren är längre än längst upp till höger på fotot. SS 
skapades i det mäktiga jesuitfästet Bayern under ledning av kyrkans von Faulhaber 
(München) och von Hauck (Bamberg). Romersk-katolske bayerske riksführer-SS 
Heinrich Himmler, som fungerade som ordens jesuitgeneral, hade en personlig stab: 
en var hans förbindelselänk till Vatikanens Mussolini i Rom liksom Hitlers italienske 
tolk, vapen-SS’ överste doktor Eugen Dollmann. Med en doktorsexamen i historia vid 
universitetet i München, hade romersk-katolske Dollmann (1900-1980) vuxit upp 
bland Münchens elit inklusive påvliga sändebudet Eugenio Pacelli (1917-1929). Han 
blev SS-general Karl Wolffs chef för SS i Rom (1944) och ett bekant ansikte i 
Vatikanen som lydigt tjänade sin herre, påve Pius XII, inklusive förvisningen av Roms 
judiska getto till Auschwitz. OSS-tjänsteman SMOM Allen Dulles omnämnde 
homosexuelle Dollmann i sin The Secret Surrender som ”en av de goda nazisterna” och 
räddade honom därmed från de anklagades bänk i Nürnberg. SS var en del av ”den 
långa svarta raden” som nu sträcker sig till USA via CIA, ONI, FBI och Nationella 
säkerhetstjänsten. 
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Adolf Josef Lanz, ”Jörg Lanz von Liebenfels” (1874-1954), 1910-talet # 384; # 385

Född i den jesuitiska tillflyktsorten Wien i en romersk-katolsk medelklassfamilj, anslöt 
sig Lanz till den berömda Cisterciensorden som grundades av predikanten av påve 
Eugenius III:s andra korståg, Bernard av Clairvaux; via Hitler, skulle Lanz predika 
påve Pius XII:s korståg i Europa. Med namnet ”broder Jorge,” bodde sodomiten i 
Heiligenkreuz’ kloster från 1893 till 1899 (som nästan motsvarar åren Stalin 
tillbringade i Tiflis’ seminarium), medan han insöp jesuitiska doktriner om anti-
judiskt raseri och ”ariska gud-mäns överlägsenhet.” Lanz skulle predika ett religiöst 
korståg under förevändning av rashat som rättfärdigade folkmord på ”lägre” slavisk-
ortodoxa folk. När han nu blivit en jesuitisk coadjutor under extrem installationsed, 
avsade sig Lanz papalismen, blev en lutheran och en frimurare, grundade nya 
tempelherreorden 1900, och startade tidskriften Ostara 1905, vars läsare var Eckart 
och Hitler. Som han låtsades motsätta sig kompaniet genom att skriva Catholicism 
versus Jesuitism, (1903), The Brief ’Dominius ac Redemptor nostor’ (1905), och The Taxil  
Swindle: A World History Joke, (1905), beundrade Lanz anti-jesuitiske Bismarck men 
främjade själva de doktriner som orden hade kämpat för under de tidigare 50 åren, 
däribland ”den internationella frimureriska judiska konspirationen” för en 
världsregering som upprepades i Hitlers Min kamp. Inspirerad av Blavatsky, införde 
Lanz sauvastikan (ingraverad på de fyra hörnen i Övre Österrikes romersk-katolska 
Lambachs kloster där han först träffade Hitler som pojke) i sin förhatligt rasistiska, 
frimureriska, nya tempelherreordens tempel, varefter det senare blev en symbol för 
baron Sebottendorffs frimureriska Thulesällskap; Bamberg, Bayerns frikårer, Hitlers 
pan-germanska Nazistparti och Himmlers SS. Tydligen, knöts Hitlers första band till 
jesuiterna genom Lanz som i sin tur var en wiensk jesuit ”till Guds större ära!”
Mein Kampf: A Blueprint for the Age of Chaos, Erwin Leiser, (New York: Columbia Pictures Corp; Kit Parker Films; 
Minerva International Films Production, 1957). 
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Symbol för Liebenfels’ sauvastikatäckta nazistiska riddare, 1930-talet # 386 
Romersk-katolska frimureriska korsfarare Hitler, Mussolini och Franco, förenade 
med islam, var ”kyrkans svärd” och ledde axelmakterna i Europa som tjänade påve 
Pius XI och påve Pius XII. Med användning av den svastika som rör sig motsols och 
kallas ”sauvastikan” som sitt emblem, grundade frimurare Jörg Lanz von Liebenfels 
”nya tempelherreorden” 1900. 1912 understödde både Guido von List (1848-1919) och 
Liebenfels när det gällde att skapa ”Germanenorden,” ett annat frimureriska hemligt 
sällskap som skulle ge upphov till det frimureriska vita suprematistiska, anti-judiska 
Thulesällskapet i jesuitstyrda München den 17 augusti 1918. Thule skulle leda till 
Münchens Nazistparti via medlemmarna Sebottendorff, Hitler, Himmler, Liebenfels, 
Hess, Göring, Karl Haushofer (släpptes av jesuit Edmund Walsh 1945 efter hans 
förhör i Bayern), Theo Morell (Hitlers läkare) och doktor Bernard Stempfle (en präst i 
Hieronymusorden och främste författare till Min kamp som senare mördades av ordens 
SS). Jesuiterna hade nu återupplivat den gamla tyska tempelriddarorden; dess riddare 
skulle vara Adolf Hitler. 
Mein Kampf: A Blueprint for the Age of Chaos, Erwin Leiser, (New York: Columbia Pictures Corp; Kit Parker 
Films; Minerva International Films Production, 1957). 
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”Bambergryttaren” 
Frimureriske teutoniske riddare & österrikiske korsfarare Adolf Hitler, 1933 # 387 

Jesuiterna hade predikat sitt korståg under mer än femtio år. Deras utkorade redskap 
var nu det tredje rikets herre. Insupen med hat mot judar, preussiska lutheraner, 
engelska anglikaner, holländska reformerta och slavisk-ortodoxa folk, skulle de 
påvliga korstågen börja 1939. Under sauvastikans banér (som användes av 
frimureriske Kipling på titelsidorna till hans verk, och vars ”hakar” som rör sig 
medsols betecknar höstsolen), skulle ”Operation Barbarossa” (som uppkallades efter 
den tyske kejsare som ledde påvens tredje korståg) släppas loss mot Roms hatade 
rival, de slavisk-ortodoxa folken. Som Fredrik I, skulle Hitler i själva verket bli den 
helige romerske kejsaren, kung av Tyskland och kung av Italien. Det korståget mot de 
ortodoxa skulle påbörjas från två fronter: Hitler skulle vara ”hammaren,” som 
understöddes av islam, och Stalin skulle vara ”skäran,” som understöddes av 
jesuitstyrda, pro-kommunistiska USA och Storbritannien. När han var färdig skulle 
korsfararen vända sig mot Tyskland för att uppfylla sitt syfte att krossa avfälliga 
protestantiska Preussen! 
The Burden of Guilt: A Short History of Germany, 1914-1945, Hannah Yogt, (New York: Oxford University Press, 
1964). 
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Tyske helige romerske kejsare Fredrik Barbarossa, 1189 # 388 
Ledaren för Roms tredje korståg, kejsar Barbarossa, förde befäl över sina germanska 
teutoniska riddare. Führer Hitler skulle bli den andre Barbarossa, som förde befäl 
över sin SS-orden, de återupplivade teutoniska riddarna, under sitt korståg mot det 
ortodoxa ryska folket under sken av att ”bekämpa judisk kommunism.” 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XII, s. 730. 
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SEKTION IV – 1914-1989 

Jesuiterna, 
i syfte att krossa den   protestantiska reformationen   och   

återställa den mörka tiden där ”den vite påven” utövar sin 
världsliga makt som världens allmänne monark, 

störtade monarkierna i ”Heliga alliansen” av 1815, och etablerade en ”Hemlig helig 
allians” av absoluta underrättelsesamfund, med befäl över stora, militärindustriella 
komplex, öst och väst, både synliga och underjordiska, främjade syftena med den 
ursprungliga ”Heliga alliansen” genom att främja absolutistiska, fascistiska, socialist-
kommunistiska despotier, genom vilka den Hemliga heliga alliansen av 
underrättelsesamfund undertryckte uppkomsten av folklig (liberal) regering och antände 
stora krig, revolutioner och anti-judiskt raseri såsom: 

• Brittiska zulukriget  1879 
• Första brittiska boerkriget 1880-1881 
• Rysslands anti-judiska pogromer 1881-1883 
• Spansk-amerikanska kriget 1898 
• Andra brittiska boerkriget 1899-1902 
• Rysk-japanska kriget 1904-1905 
• Rysslands anti-judiska pogromer 1903-1905 

Det andra trettioåriga kriget – 1914-1945 
under vilken alla nationalistiska frihetsälskare krossades, bland annat: 

• Första världskriget 1914-1918 
• Den tredje franska revolutionen eller den 

   bolsjevikiska revolutionen och inbördeskriget 1917-1920 
• Det spanska inbördeskriget 1936-1939 
• Jesuit Stalins ukrainska svält 

   och trettiotalets utrensningar 1930-1938 
• Andra världskriget 1939-1945 

samtidigt som de förtryckte och försvagade nationernas folk och den semitiska 
hebreiska/judiska rasen med ”inkvisitionsdomstolen,” som är den internationella 
medicinska inkvisitionen i väst och den internationella socialist-kommunistiska 
inkvisitionenen i öst, understödda av utvalda malteserriddare och utvalda 33:e gradens 
frimurare kontrollerade av den påvlige caesaren i hans romerska palats, från 1914 till i dag 
(2007). 
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Kapitel 37 

Jesuiterna     – 1914-1945   

Det onda riket slår tillbaka igen: 
   Den svarte påvens andra trettioåriga krig 

• De mexikanska revolutionerna; Madero till Villa till Calles 1910-1930 
• Frimureriska muslimska turkar massakrerar ortodoxa armenier 1914-1923 
• Krossar jesuitinkräktade romersk-katolska österrikisk-

   ungerska riket åt Hitlers pan-germanska tredje rike 1914-1919 
• Krossar jesuitinkräktade islamiska ottomanska riket 1914-1919 
• Krossar jesuitinkräktade protestantiska tyska riket 1914-1919 
• Krossar jesuitinkräktade protestantiska brittiska riket 1914-1945 
• Tar ”kungariket Jerusalem” från de muslimska turkarna 1917 
• Den frimureriska Balfour- (Milner-) deklarationen 1917 
• Störtar monarkierna i Heliga alliansen 1918 
• Det frimureriska Versaillesfördraget – garanterar krig 1919 
• Slår samman romersk-katolska kroater och ortodoxa serber 

   och skapar Jugoslavien – garanterar krig 1919 
• Slår samman romersk-katolska slovaker och protestantiska tjecker 

   och skapar Tjeckoslovakien – garanterar krig 1919 
• Skapar Storbritanniens RIIA av ordens ”Runda bord” 1919 
• Skapar Amerikas CFR av ordens ”Scull and Bones” 1921 
• Roms nya inkvisition – frimureriske Stalins kommunism 1922-1945 
• Grundade: New Yorks ärkebiskops amerikanska gren 

   av påvens suveräna militära malteserorden 1927 
• Frimureriske Mussolini återställer påvens världsliga makt 1929 
• Det amerikanska rikets stora depression – amerikanska 

   malteserriddare köper upp Wall Street; förbereder för krig 1929-1939 
• Malteserriddare Joseph P. Kennedy, Edward J. Flynn 

   och John J. Raskob för frimureriske FDR till makten 1933 
• Riddare av Malta Franz von Papen och ockulte jesuit 

   monsignore Ludwig Kaas för Hitler till makten 1933 
• Jesuitiske Tacchi-Venturis frimurerisk-fascistiske Mussolini angriper 

   koptiska Etiopien; Il Duce utropas till  ”islams beskyddare” 1935-1937 
• Fascistiske Franco, muslimerna och det spanska inbördeskriget 1936-1939 
• Fascisterna Hitler, Bormann, Himmler, Müller och jesuiterna; 

   dubbelagenter åt ordens SS/SD och NKVD/NKGB 1933-1945 
• Påve Pius XII:s romersk-katolska marionettdiktatorer i jesuitiska 

   Bayerns hemligt frimureriska Thulesällskap och tredje rike 1933-1945 
• Hitler och Stalins judiska förintelse – den svarte påvens 

SS/SD & NKVD/NKGB:s ”brännoffer” av eurasiska judar 1933-1945 
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• Prästledda romersk-katolska kroatiska Ustašhi: massmördare 
   av ”förbannade” ortodoxa serber och etniska/religiösa judar 1941-1945 

• Romersk-katolska slovaker massmördar protestantiska tjecker 1941-1945 
• Krossar protestantiska östra Tyskland och Preussen; 

   Brandbombning av lutherska Dresden; ”vedergällning” 
      för bombningar av Englands protestantiska Coventry och Hull 1941-1945 

• Japanska armén förföljer protestantiska missionärer; 
   Välsignar romersk-katolska jesuitiska ”missionärer” 1941-1945 

• Amerikanska arméns flygvapen krossar ”otrogna” buddister 
   i Japan; Pedro Arrupe, framtida jesuitgeneralen, 
      förbereder atombomber mot Hiroshima och Nagasaki; 
   Jesuit Michael Delisle Lyon: utlösare av atombomb 
   Ärkebiskop Spellman på ön Tinians B-29 flygbas 1942-1945 

• Militära befälhavare som mördats av den svarte påvens 
   SS/SD, OSS, SIS och NKVD/NKGB: 1943-1945 
      Tyske amiral Wilhelm Canaris 
      Tyske armégeneral Erwin Rommel 
      Tyske SS/SD-general Reinhard Heydrich 
      Tyske SS-general Arthur Nebe 
      Amerikanske armégeneral George S. Patton 
      Amerikanske armékapten John M. Birch 
      Ryske armégeneral Andrej Vlasov 
      Japanske amiral Isoroku Yamamoto 
      Franske amiral Jean Darlan 
      Polske general och premiärminister Wladyslaw Sikorski 

”Var det sannolikt att det tyska riket skulle underordna sig, och blint godkänna alla 
kraven från Rom? Skulle det tillkännage Syllabus, och reglera sin lagstiftning enligt 
den? Skulle det erkänna påvens ofelbarhet, och därmed också hans rätt till 
överhöghet över alla världsliga regeringar? . . . ’Men,’ frågade sig rikskanslern 
[furst Bismarck], ’vem har påverkat Rom att anta denna ståndpunkt?’ Det kunde 
naturligtvis inte finnas något annat svar på den frågan än ’att Loyolas söner hade 
gjort det.’ . . . Det var på dem uppfinningen av Syllabus och ofelbarhet berodde; och 
skall Tyskland längre underordna sig detta? Skulle det vara rättfärdigat att i det 
tysta låta ärendet bero tills saker och ting hade fortsatt och nått sådana höjder 
att de förorsakade ett annat trettioårigt krig?” {1} [Kursivering tillagd] 

Theodor Griesinger, 1873 
Protestantisk tysk historiker 
The Jesuits 
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”Läroverksläraren skapade trettioåriga kriget. Det . . . [var] de jesuitiska lektionerna i 
Ingolstadt . . . som utbildade Ferdinand [kejsar Ferdinand II] till den kallsinniga, 
samvetsgranna, livliga, och obevekliga användningen av fysiskt våld till Guds större 
ära [ad majorem Dei gloriam] . . . och i slutet av trettio år fanns inte längre 
protestantismen i Österrike, Böhmen, Steiermark och andra stater. . . . Det stridande 
Jesu kompani ser nu fram mot en liknande process med resultat av liknande slag, 
men i större skala . . . [De] hängivna jesuiterna uppmanar alla att betrakta den påvliga 
regeringen som en förebild för hela världen, och att om statsmän och jurister skulle 
kunna ersättas av jesuiter i de olika domstolarna [Washington, D.C., London, Rom, 
Moskva, Berlin, Paris, Madrid, Tokyo] kan en kombinerad plan och ett enhetligt 
agerande säkras överallt för en stor rörelse för att upprätta Kristi [ställföreträdares] 
välde i högre grad än vad   trettioåriga kriget   gjorde i Österrike och Böhmen   . . .” {2} 

[Kursivering tillagd] 

William Arthur, 1903 
Engelsk kyrksam man och historiker 
The Pope the Kings and the People

”Genom hela medeltiden och renässansperioden höll påvarna Italien i tumult och 
blodspillan för sin egen familj och territoriella fördelars skull, och de höll hela 
Europa i tumult, under tvåhundra år efter reformationen – i själva verket precis så 
länge som de kunde – i [de jesuitinspirerade] religionskrigen . . . Hela deras politik 
bygger på att väcka hat och främja konflikter ur vilka de hoppas kunna dra världsliga 
fördelar . . . Påvar och deras jesuitiska agenter har varit och är anstiftare av krig, och 
medan världen vrider sig i smärtor, dricker Rom champagne.” {3} [Kursivering tillagd] 

Jeremiah J. Crowley, 1912 
Irländsk amerikansk ex-präst 
Romanism: A Menace to the Nation 

”När England samtycker, kommer Frankrike och Ryssland att kasta sig över Tyskland 
och Österrike [vilket bevisar att Tyskland inte inledde första världskriget, och att  
House kände till kung Edvard VII:s 1892 års hemligt avtal med Ryssland].” {4} 

Edward Mandell House, 1914 
Judisk 33º frimurare och  
   president Woodrow Wilsons ”alter ego” 
Medkonspiratör med Wilsons sekreterare, 
   riddare av Columbus Joseph Tumulty 
En av grundarna, Utrikespolitiska rådet 
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”I sin konflikt med det italienska folket för återtagandet av världslig makt, genom 
att störta den konstitutionella regering som de har inrättat, kunde påven inte hitta 
någon så fruktansvärd allierad som jesuiterna, eller en med sådant oförsonligt hat mot 
liberalism och folkstyre. Deras sällskap är så enat och kompakt att dess led inte kan 
brytas. De är likadana överallt, rörda av en gemensam impuls, under ledning av sin 
general i Rom. De är dödliga fiender till den medborgerliga och religiösa 
friheten. Ingenting som står i deras väg kan bli heligt nog att undkomma deras 
hämnd. Protestantismen har aldrig givit något resultat som de någonsin har försonats 
med. De anser att reformationen [i synnerhet i Tyskland och England], som gav 
upphov till den var kriminellt motstånd mot den enda rättmätiga myndigheten på 
jorden – den som utgår från kyrka och stat tillsammans. De tycker att villkoren för 
människorna under medeltiden, vacklande under tyngden av feodalt förtryck, var att 
föredra framför moderna framsteg och upplysning; att mänsklig lycka skulle främjas 
genom en återgång till den perioden; att den politiska rätten till folkligt självstyre inte 
kan införas mot den påvliga och monarkistiska maktens högre rätt; att de 
framskridande nationernas utveckling är illusorisk och overklig, och att de 
institutioner som garanterar civil och religiös frihet, om de inte hejdas av någon 
tvingande makt stark nog att sätta stopp för dem [ultramontan fascism och 
kommunism], kommer att leda, genom kätteri, till social undergång och ödeläggelse. . 
. . Nästan från början har det varit en störare av nationernas fred, uthärdade 
bara av sådana som har skänkt dem beskydd för att komma undan deras 
förbannelser och deras ränksmiderier. . . . De är, som de alltid har varit, själviska 
och hämndlystna – rastlösa i opposition, och utan kompromissvilja. . . . Sedan de 
ihärdigt har vägrat att försonas med den kristna civilisationens former och metoder 
som råder bland vår protestantiska befolkning, använder de alla resurser de kan 
förfoga över i strävan att hejda dem.” {5} [Kursivering tillagd] 

Domare Richard W. Thompson, 1894 
Protestantisk 33:e gradens frimurare 
Ex-amerikansk marinsekreterare, 1877-1881 
The Footprints of the Jesuits 

”Utrota de [tyska lutherska] hunniska råttorna!” {6} 

Bernard Vaughan, 1915 
Engelsk jesuit, rådgivare åt kung George V 
Rådgivare åt president Theodore Roosevelt 
Rådgivare åt president William H. Taft 
Rådgivare åt James kardinal Gibbons 
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”. . . kardinal Mannings uttalande visar att Rom, som tidigare, avsåg, om möjligt, 
att krossa detta land [Storbritannien] med hjälp av främmande makter, eller med 
andra ord, med ’det fruktansvärda gisslet av ett kontinental krig, ett krig som i sin 
fasor kommer att överstiga alla det första rikets krig.’ . . . 

Främst bland de [avfälliga protestantiska] tyska författare som har inflammerat sina 
landsmäns åsikter mot Storbritannien är [judehatande, jesuitiske världslige 
coadjutor] professor Treitschke, vars skrifter har utövat det mest djupgående 
inflytande på det tyska tänkesättet. Han kallades ’nationens högste utbildare,’ ’det 
nya rikets eldige budbärare.’ . . . Treitschkes motto var ’Storbritannien måste 
krossas’ . . . och insisterade på att när den tyska flottan hade uppnått tillräcklig styrka 
för att kontrollera, även under kort tid, Nordsjön, ett snabbt angrepp mot centrum 
skulle göra slut på det brittiska riket.’ . . . Herr Schaffle, och Delbrück, vän och 
lärare till kejsaren, och en av det tyska tänkesättets mest inflytelserika anförare, har 
också berättat för världen att ’tyskarnas nästa stora kamp kommer att vara en strid 
för att förinta England.’ . . . Det är praktiskt taget säkert att dessa och andra tyska 
författare och ledande män har varit särskilt föremål för jesuitiskt inflytande. Det var 
jesuiternas uttalade policy att få deras stöd. . . . 

Effekten av jesuitiskt inflytande på romersk-katolska författare, och katoliker i 
allmänhet skulle vara komplett, och vi finner således [jesuitfästet i] romersk-
katolska Bayern i spetsen för uttrycket av hat mot England och önskan om hennes 
fall. . . . Men Tyskland, när hon förverkligade sin egna ambitioner, skulle förverkliga 
Roms ambitionen Rom, och det verkar helt klart att Rom hoppats kunna åstadkomma 
sitt syfte att krossa Storbritannien med stöd av Tyskland, och att hon ansåg Tyskland 
vara  hennes nutida ’spanska armada.’ . . . 

Slutligen, är kejsaren och regeringen i nära allians med påvedömet, och som 
Tyskland och Roms ambitioner är identiska, d.v.s., att åstadkomma störtandet av 
Storbritannien, kan man dra slutsatsen att det tyska krigspartiet välkomnade det 
starka stöd som Rom och jesuiterna kunde ge henne genom deras hemliga inflytande 
i Storbritannien. . . . 

I den här bedrägliga kampanjen mot Storbritannien hade jesuiterna naturligtvis stöd 
från hela det romersk-katolska partiet i Tyskland, som utgjorde över en tredjedel av 
hela befolkningen i riket, och företräddes av Centerpartiet i den tyska riksdagen 
[vilket senare förde Adolf Hitler till makten 1933], och på vilket kejsaren främst 
berodde för att stödja sin ambition och bildandet och ökningen av den tyska flottan 
[vilka u-båtar, på order av ordens general Erich Ludendorff, 
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bedrev obegränsad krigföring, sänkte hundratals brittiska fartyg och förlamade 
handeln och det brittiska rikets krigsskydd]. I själva verket sade von Hönsbröch, den 
tyske jesuit som lämnade sällskapet för att han ansåg jesuiterna för att vara de 
främsta anstiftarna av socialism [som är anti-kommunistisk, ultramontan 
nationalsocialism, d.v.s., jesuitisk fascism]: 

’Det romersk-katolska Centerpartiet i den tyska riksdagen stod helt under inflytande 
av jesuiterna, som de ständigt rådfrågade.’ . . . Hans [kejsarens] vänskap med Leo 
XIII är välkänd. 

’Hans bild är ett framträdande inslag i påvens rum. Här är den på ett bord, där hänger 
den på en vägg, där borta är den i ett album, medan det på påvens bröstet, upphängt 
av en guldkedja, gnistrar ett magnifikt kors som uteslutande består av smaragder, en 
gåva av kejsaren till Leo XIII [bevisar ordens öppna men falska politik, att den 
stödde kejsar Vilhelm II, när den hemliga men sanna politiken var den svarte påvens 
totala stöd till frimureriske kung George V. Detta var samma jesuitiska dubbelspel  
som visades under USA:s krig mellan staterna (1861-1856), som påven öppet men 
bedrägligt stödde konfedererade sydstatspresident Jefferson Davis och samtidigt i  
hemlighet men verkligen stödde federale nordstatspresident Abraham Lincolns 
radikala röd republikaner].’ 1902, med anledning av påvens jubelår, höll kejsaren ett 
tal i Aachen, där han sade: ’ . . . påvestolen stod i skuld till den tyske kejsaren.’ . . . Så 
högt värderade den framlidne påven alliansen med kejsaren att han lät en särskild Te 
Deum sjungas till hans ära, en otänkbar sak när det gäller en verkligt protestantisk 
furste. Från det att hans anslöt sig blev kejsarens sympati för Rom tydlig. Katolske 
historieprofessorn, James McCaffray, skriver: 

’Han var vänlig mot katolikerna, och klargjorde att han ville uppfylla de rimliga 
kraven från sina katolska undersåtar. 1890 befriades det katolska prästerskapet från 
skyldigheten att göra militärtjänst [som Hitler skulle förklara jesuiterna olämpliga 
för militärplikt 1941], och samma år förlorade den stora fienden till den katolska 
kyrkan (Bismarck) sin plats som rikskansler. 1893 besökte han Rom, och mottogs 
med varje tecken på respekt av påven. 1894 fick Redemptoristerna [hemliga 
jesuiter] och Fäderna av den helige ande [hemliga jesuiter] tillåtelse att återvända 
till riket. 1901 utsåg kejsaren den romersk-katolske doktor Spahn till 
historieprofessor, i vad som dittills varit ett exklusivt protestantiskt universitet i 
Strasbourg, och under det följande året slöts ett avtal med påvestolen om upprättandet 
av en katolsk teologisk fakultet i samma universitet [sedan hade jesuiterna 
fullständig kontroll över denna institution] . . . .’
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Kejsarens allians med jesuiterna var lika dömd på förhand. Bismarck var inte bara 
motståndare till katoliker [som främjade påvens världsliga makt], utan en bestämd 
fiende till jesuiterna, som han hade förvisat från kungariket; för han betraktade dem 
som en fara för staten, och erkände fullt deras ledning av de socialister som han 
kallade svarta eller prästerliga socialister. Bismarck skaffades därför genast bort av 
kejsaren, som inte bara gjorde det möjligt för dem att successivt återgå till Tyskland, 
utan tog dem under sitt särskilda skydd. Doktor A. Robertson kommentarer: 

’Jesuiterna i Italien var helt förbjudna 1859 och förvisade från Rom [1872]. Men de 
var kejsarens starkaste allierade, och det var därför ytterst viktigt, att de hade fotfäste 
i Italien. När därför kejsaren kom till tronen [1893], köpte han ett palats åt dem i 
Rom, och installerade dem där som sina gäster [just det året orden tilläts att åter  
komma in i Rom av kung Umberto I, senare mördad 1900 av en jesuitkontrollerad 
romersk-katolsk anarkistist].’ . . . 

När vi därför betänker kejsarens intima relation till och allians med Rom och 
jesuiterna, de senares påverkan på honom från hans ungdom, och att deras uttalade 
syfte i att sätta igång kriget [verkligen orsakat av Ryssland, Frankrike och 
Storbritannien via ett hemligt fördrag 1892 som en fullständig överraskning för den 
av tsar Nikolaus II förrådde kejsaren] var att återupprätta det påvliga väldet, kan det 
knappst råda något tvivel om att det var de som övertygade honom om att han var 
Guds utvalda redskap för genomföra detta ändamål. Svagheten i hans moraliska 
karaktär, hans fåfänga och känslighet för smicker skulle göra honom som vax i deras 
händer. . . . 

Med insikt om att det var Rom och jesuiternas uppsåt att det stora krig de skulle få 
till stånd i sina fasor skull överstiga alla tidigare krig måste vi dra slutsatsen att de 
fasor och illdåd som begicks av tyskarna berodde på initiativ av jesuiterna genom det 
av dem utövade inflytandet i staten, i den tyska pressen, och hela Tyskland. Det är 
dock allmänt känt att kejsaren själv huvudsakligen var ansvarig för dessa grymheter, 
men han var inte naturligt omänsklig, och vi kan bara konstatera att hans sinne var 
perverterat av hans jesuitiska rådgivare, och att det var med tanke på det stora 
ändamål som de övertalat honom att han var kallad av Gud att utföra, som han antog 
den jesuitiska principen att ändamålet helgar medlen, och att han kunde göra ont så 
att gott (som han såg det) skulle komma.” {7} [Kursivering tillagd] 

”Watchman,” 1916 
Anonym engelsk kalvinist & patriot 
Rome and the War: And
   Coming Events In Britain
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”Roms mål ’är att underkuva och undertrycka, att erövra och härska över den 
brittiska [vita] rasen och riket.’ Vatikanen arbetar som den alltid har gjort och alltid 
kommer att göra, för Englands förnedring.’ . . . Genom att utnyttja fåfänga, ambition, 
girighet och själviskhet hos vissa enskilda, hos vilka otrohet eller falsk religion har 
släckt alla patriotiska och generösa impulser, har jesuiterna möjlighet att få ett antal 
åt deras sak hängivna anhängare, redo att bli förrädare mot sitt eget land och att offra 
dess intressen, välstånd och makt för Roms ambition. . . . Med hjälp av dessa hemliga 
agenter på positioner av mer eller mindre betydelse i varje stånd och rang i samhället 
och på alla ämbeten i den staten, kan jesuiterna, genom kombinerade åtgärder 
kraftfullt påverka den allmänna opinionen, och till och med föreskriva landets politik. 
För dessa agenter finns inte bara i kyrkor och religiösa organisationer, utan i skolan, i 
armén och flottan, i arbetarorganisationer [fackföreningar], i pressen, i parlamentet, 
och kanske till och med i kabinettet [via RIIA]. . . . Våra mest dödliga fiender är de 
som finns i hemlighet mitt ibland oss [jesuitiska världsliga coadjutorer Winston 
Churchill och Anthony Eden]. . . . 

Jesuiternas syfte är att uppvigla till revolution i de länder som motsätter sig dem 
genom att i hemlighet utnyttja massornas missnöje. . . . Dessa uppviglingar [i Irland,  
Egypten, Indien och Sydafrika] tycks, kort sagt, bero på en omfattande 
sammansvärjning för att åstadkomma rikets undergång. Det finns inte någon del av 
riket som inte är säte för oroligheter och uppror sedan den nuvarande [socialistiska 
Labor-] regeringen och parlamentet kom till makten. Även Storbritannien i sig är 
sönderslitet av stridigheter; dess författning och institutioner hotas; etniska 
åtskillnader [irländska, engelska, etc.], som egentligen inte existerar [som de gör i  
USA] framhävs för att skapa splittring; den religiösa tron och den moraliska 
karaktären och manligheten hos dess folk har underminerats, och avundet, hatet och 
illviljan hos massorna intensifieras för att ställa dem mot lag och ordning och i deras 
eget land. . . . Jesuiterna kommer [via] . . . sin socialistiska utopi . . . att kräva sin 
hämnd på de folk som har avvisat dem och, med hjälp av proletariatet, återupprätta 
sitt välde [som i Stalins Sovjetunionen]. . . . Storbritannien i nuläget styrs av 
jesuiter, hennes mest bittra fiender . . . Principerna om anarki och revolution, av 
vilka jesuiterna är de erkända upphovsmännen, skulle vara precis vad de skulle 
använda . . . för att krossa protestantiska Storbritannien med hjälp av den sociala 
revolutionen och Tysklands svärd [som gjordes mot ortodoxa Ryssland].” {8} 

[Kursivering tillagd] 

”Watchman,” 1916 
Anonym engelsk kalvinist & patriot 
Rome and Germany: The Plot
For the Downfall of Britain
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”Påve Leo XIII gav bevis på vänlighet mot mig när han kunde . . . Det var av 
intresse för mig att påven sade till mig vid detta tillfälle att Tyskland måste bli den 
katolska kyrkans svärd. Jag påpekade att det gamla   romerska riket   av tysk nation   
inte längre existerade och att förhållandena hade ändrats. Men han höll fast vid sina 
ord.” {9} [Kursivering tillagd] 

Kejsar Vilhelm II, 1922 
Lutheransk kejsare av det
   protestantiska tyska riket 
Ättling till Vilhelm I av Oranien 
The Kaiser’s Memoirs

”Dess [jesuitordens] mål var, och är fortfarande, att krossa effekterna av 
reformationen och att återupprätta det heliga romerska riket av tysk nation . . . Ett 
större Tyskland   måste, med andra ord, göras till centrum för ett återupplivat heligt   
romerskt rike.” {10} [Kursivering tillagd] 

Leo H. Lehmann, 1944 
Irländsk amerikansk ex-präst 
Behind the Dictators 

”Men min käre herre, fadern [ex-baslilanske jesuitkontrollerade präst, Charles E. 
Coughlin, i hemlighet rådgiven av jesuiterna vid deras University of Detroit,  
Michigan, och därmed en kraftig förespråkare för alla deras politiska doktriner] och 
jag kunde inte stå varandra mycket närmare andligen.” {11} 

Hewlett Johnson, 1935 
Anglikansk ärkebiskop 
   av Canterbury 

”Det var en präst, fader [Bernhardt] Stempfle [som var medlem i Den helige 
Hieronymus orden enligt Otto Strasser i sin Hitler and I], inte Hitler, som 
verkligen skrev Min kamp.” {12} [Kursivering tillagd] 

Leo H. Lehmann, 1944 
Irländsk amerikansk ex-präst 
Behind the Dictators 

”Führern hade kommit till makten tack vare röster från det katolska Zentrum [det av 
jesuit Ludwig Kaas övervakade Centerpartiet], endast fem år innan [1933], men de 
flesta av de i Min kamp cyniskt visade målen hade redan infriats; den här boken . . . 
skrevs av jesuit [-kontrollerade] 
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fader [Bernhardt] Stempfle och undertecknades av Hitler. För . . . det var Jesu 
sällskap som fulländade det berömda pan-germanska programmet enligt vad som 
anges i denna bok, och führern godkände det.” {13} [Kursivering tillagd] 

Edmond Paris, 1965 
Fransk advokat och historiker 
The Secret History of the Jesuits 

”Man kan säga helt konkret att 1914, började den romerska kyrkan denna serie av 
helvetiska krig. Det var då som den hyllning av blod som hon alltid har hämtat från 
folket började svälla till en riktig ström.” {14} 

Edmond Paris, 1964 
Fransk advokat och historiker 
The Vatican Against Europe 

”En smart maskerad har alltid varit kännetecknande för den jesuitiska katolicismens 
politiska verksamhet. Jesuitism är ett ord i alla våra ordböcker som definieras som 
synonymt med subtila dubbelspel . . . Historien vittnar om det obestridliga faktum att 
jesuitorden, som grundades 1540 i det uttalade syftet att motverka reformationen, 
har utmärkt sig i det machiavelliska dubbelspelets konst. Det är en organisation som 
bygger på militära riktlinjer för att kämpa för det   romerska påvedömets politiska   
återställande, och är den enda orden i den katolska kyrkan som binder sina 
medlemmar vid särskild ed för detta ändamål . . .  [Den] jesuitiska katolicismens 
motreformatoriska verksamhet . . . ledde till uppkomsten av och de närvarande 
framgångarna för nazist-fascismen mot de liberaliserande effekterna av den 
protestantiska reformationen. . . . Hitler själv medger att han hjälptes av den 
jesuitiska motreformationens metoder att bedriva sitt ideologiska krig . . . [Vi] har sett 
katolicismen öppna stöd för varje steg som tas av nazist-fascismen att införa 
auktoritära regimer över alla folk . . . den fascistiska regimen i Italien . . . Hitlers 
nationalsocialism . . . Mussolinis erövring av Etiopien . . . Japans invasion av 
Kina . . . dess [Vatikanens] allians med Franco . . . Efter Pearl Harbor accepterade 
Vatikanen general   Ken Harada   som ambassadör från Tokyo till påvestolen   . . . 

Vi kan till och med gå så långt som till att påstå att nazist-fascism hade sitt ursprung 
i Jesu sällskap, och att den, i likhet med andra tidigare rörelser liknande fascism av i  
dag, planerades för att tjäna Ignatius Loyolas lärjungars traditionella mål 
[tridentinska mötet].” {15} [Kursivering tillagd] 

Leo H. Lehmann, 1944 
Irländsk amerikansk ex-präst 
Behind the Dictators 
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”De internationella tyska bankirerna [Hjalmar Schacht och baron Kurt von 
Schröder, nära vän till riddare av Malta Franz von Papen] har subventionert den 
nuvarande regeringen i Tyskland och de har också levererat varje dollar av de pengar 
som Adolf Hitler har använt i sin påkostade kampanj för att bygga upp ett hot mot 
regeringen under ledning av [romersk-katolske Heinrich] Brüning. . . . De tänkte ut 
planen att beröva oss i det tysta, genom bedrägeri, och knep, och de har lyckats. 
Genom Riksbankstyrelsen och Riksbankerna har över trettio miljarder i 
amerikanska pengar utöver de tyska obligationer som sålts här pumpats in i Tyskland. 
. . . Ni har hört talas om de utgifter som har ägt rum i Tyskland. Ni har hört talas om 
henne nya modernistiska bostadshus, hennes stora planetarier, hennes idrottshallar, 
hennes simbassänger, hennes fina offentliga vägar, hennes perfekta fabriker. Allt 
detta blev gjort med våra pengar. Allt detta gavs till Tyskland genom 
Riksbankstyrelsen och Riksbankerna, och, vad värre är, riksbankssedlar utfärdades 
för det [för vilka skuldsedlar vi amerikaner ansvarar]. 

En riksbankssedel är USA:s förpliktelse och här har ni en bank som har finansierat 
Tyskland från början till slut med riksbankssedlar . . . [den] olagligen har tagit av 
regeringen och folket i USA. Riksbanksstyrelsen och Riksbankerna har pumpat in så 
många miljarder dollar i Tyskland att de inte vågar nämna totalsumman. . . . 

Vet ni att Tyskland har lånat ut våra pengar till Sovjetryssland så fort hon kunde få ut 
dem ur här landet från Riksbankstyrelsen och bankerna? Vet ni att hon har skrivit 5-
årsplanen; att hon har beväpnat och stöttat Sovjetryssland med våra pengar? Vet ni att 
Tyskland och Sovjetryssland är ett i militära och industriella frågor? Vet ni att 
Tyskland är väl beväpnat och att vi betalat för hennes gevär och [SS-] uniformer, och 
hennes kommersiella fordon, som kan konverteras för militärt bruk inom 24 timmar? 
Hon är världsledande inom flyget. Varför inte, när Riksbankstyrelsen och 
Riksbankerna i hemlighet har finansierat henne i åratal. . . . Vet ni om att 
Riksbankstyrelsen och Riksbankerna också har finansierat Sovjetryssland och att 
Ryssland är skyldigt en enorm summa, av vilken 150 000 000 dollar skall betalas den 
1 januari 1932, och att Ryssland inte har några pengar varmed det skall betala den 
och fömodligen inte kommer att kunna betala den? 

Det finns   9 000   tyska officerare i den ryska armén  . Krupps tillverkar 
krigsammunition i Moskva, och den tillverkningen pågår dag och natt. Tusentals 
bepansrade lastbilar och traktorer, som för närvarande används i Tyskland för 
kommersiella ändamål, kan konverteras till krigsstridsvagnar inom 60 
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timmar. Men den viktigaste verksamheten pågår i fråga om flyg och kemi. Tyskarna 
och ryssarna arbetar outröttligt på krigsgas och krigslåga i sovjetiskt ägda 
laboratorier. 

Utöver deras skuld till oss, har Sovjetryssland lånat 535 000 000 riksmark från 
Tyskland, och det var också våra pengar. Under de första nio månaderna i år [1931] 
uppgick ryska order till tyska tillverkare till 851 000 000 riksmark – mer än hela det 
belopp Tyskland är juridiskt bundet att betala till Frankrike. Dessa ryska order, som, 
grovt sett, uppgår till c:a 202 620 000 dollar, gällde allmänna maskiner, 
verktygsmaskiner, och elförsörjning. Tror ni inte att Tyskland gör en storslagen affär 
på de från denna regering för hennes fördel olagligt givna Riksbankens 
papperssedlar? [1933 skulle frimurare FDR erkänna det av ordens frimurare Stalin 
styrda Sovjetryssland. Påvens amerikanska kartell-kapitalistiska, CFR-styrda företag 
skulle då kunna göra affärer direkt med Sovjetryssland snarare än genom Tyskland,  
som nu styrdes av Nazistpartiet.] 

Ni har blivit informerade om att det finns ett alternativ för USA – att Tyskland 
kommer att betala sina kommersiella förpliktelser om vi åvägabringar hennes 
undantag från betalning av skadestånd [vilket skadestånd för första världskriget hon 
aldrig betalade med sina egna pengar – som i hemlighet avsågs av ordens 
frimureriska allierade bankmakter i Versailles]. Jag säger att Tyskland inte kommer 
att betala sina kommersiella förpliktelser. Jag säger att Riksbankerna har köpt och 
åter diskonterat falska, värdelösa, fiktiva, och icke indrivningsbara i Tyskland 
accepterade växlar, och att dessa falska papper finns i Riksbankens valv, i de utsedda 
förvaringsinstitutens valv som säkerhet för pengar tagna från medborgarna i detta 
land genom beskattning, och i andra banker, och jag säger att de är värdelösa. . . . 

Vem gav Riksbankstyrelsen och bankerna rätt att tillåta tyska internationella banker 
att plundra landet och att ta allt vi hade ifrån oss? Jag säger att räkenskaperna 
kommer att granskas [vilket aldrig har inträffat] och varje federal Riksbank och varje 
direktör kommer att hållas ansvarig för sina handlingar i den mån han har varit 
ansvarig för exporten av amerikanskt välstånd till andra länder och för 
omfördelningen av välstånd, som har ägt rum i detta land.” {16} [Kursivering tillagd] 

Louis T. McFadden, 1931 
Kongressman 
   Mördad 1936 
Collective Speeches of Congressman 
   Louis T. McFadden
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”Eugenio Pacelli beskrevs rutinmässigt under sitt pontifikat [som påve Pius XII] 
och efter sin död, som medlem av den svarta adeln. . . . [Från dagis] gick han vidare 
till en privat katolsk grundskola . . . underkastad nyckerna hos dess grundare och 
rektor, signore Giuseppe Marchi, som hade för vana att göra inlägg från sitt stora 
skrivbord om ’judarnas hårdhjärtenhet.’ . . . På väg hem från skolan besökte han 
regelbundet bilden på jungfrun, känd som Madonna della Strada, nära Ignatius 
Loyolas grav i Gesù kyrka. Här, ibland två gånger dagligen, utgjöt han sitt hjärta för 
madonnan, och ’berättade allt för henne [han skulle senare bli en verklig ”riddare av 
jungfru Maria”].” . . . 

Under sommaren 1894, efter att ha avslutat sin utbildning vid Liceo vid arton års 
ålder med ett diplom eller licenza, ’ad honorem,’ deltog Pacelli i en reträtt under tio 
dagar i S:t Agnes kyrka i Via Nomentana. För första gången (men inte sista) blev han 
vägledd genom   S:t Ignatius Loyolas Andliga övningar   [liksom cheferna i  
Himmlers SS blev en gång om året vid Wevelsburgs slott], en handbok i andlig 
meditation. . . . Vid sin hemkomst, informerade Pacelli sina föräldrar om att han ville 
bli präst. . . . 

[1899] hade Pacelli avslutat sin utbildning i ’helig teologi’ med en doktorsexamen 
(med dagens mått mätt, var examen mer lik ett licentiat) som utfärdats på grundval av 
en kort avhandling, nu förlorad för eftervärlden, och ett muntligt förhör i latin. Under 
hösten skrev han på nytt in sig vid S:t Apollinaris institut för att studera kanonisk rätt. 
Detta markerade inledningen på en seriös forskarutbildning, under vilken han 
förmodligen kom under inflytande av den jesuitiske experten på kanonisk rätt 
Francis Xavier Wernz [senare, jesuitgeneralen (1906-1914) som samordnade 
sänkningen av Titanic], en expert på frågor om kyrklig myndighet i kanonisk rätt 
[d.v.s. tridentinska mötet]. 

Men påverkan av Roms jesuiter, som Pacelli betraktade som sina   speciella mentorer   
medan han var prästseminarist och under hela sitt liv [som Kennedys lönnmördare 
Francis kardinal Spellman gjorde], utmärks av andra skäl. 1898, som Pacelli 
slutförde sina studier, för prästerskapet, hävdade   Civilta Cattolica  , den Rom-baserade   
jesuitiska tidningen,   Alfred Dreyfus  ’  , den för förräderi i Frankrike gripne judiske 
arméofficeren, skuld. Tidskriften fortsatte att förkunna hans skuld följande år, även 
efter att han blivit benådad [som orden senare skulle komma att beskylla de judiska 
Rosenbergs, felaktigt anklagade och avrättade för att ha lämnat nukleära 
hemligheter till jesuitkontrollerade Josef Stalin]. Redaktören,   fader Raffaele   
Ballerini  , anklagade judarna för att ’ha köpt alla tidningar och samveten i Europa’   
för att frikänna Dreyfus. I en skrämmande slutsats, hävdade han att ’där judarna hade 
beviljats medborgarskap’ hade resultatet varit ’ödeläggelse’ av kristna eller massakrer 
på ’främmande raser [av romerska katoliker].’ . . . 
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1890 riktade Civilta Cattolica igen in sig på judar i en serie artiklar som publicerades 
i form av en broschyr som Della questione ebraica in Europe [Om den ”judiska 
frågan” i Europa] (Rom 1891) . . . Författaren påstod att ’genom sin list,’ judarna, 
initierat franska revolutionen [vilken, i själva verket, initierades av vissa frimureriska 
agenter åt kompaniet för dess förbud av kung Ludvig XV] för att vinna 
medborgerlig jämlikhet, och därefter nästlat sig in i nyckelpositioner i de flesta 
statliga ekonominer [som i påvens amerikanska rike via påvens CFR] för att 
kontrollera dem [till förmån för påvedömet] och fastställa deras ’giftiga kampanjer 
mot [den papistiska] kristendomen.’ Judarna var ’den ras som äcklar,’ de var ’ett 
inaktivt folk som varken arbetar eller producerar något, som lever på andras 
svett.’ . . . Det är faktiskt rimligt att dessa katolska fördomar i själva verket stärkte 
nazisternas anti-semitiska aspekter [inupna i huvudet på Pacelli av hans mentorer]. . . 
. 

Den 18 maj 1917, avreste ärkebiskop Eugenio Pacelli i stor stil från Roms Stazione 
Termini till München. . . . Den 25 maj installerades Pacelli vid nunciaturen i 
München, ett nyklassicistisk palats på Brennerstrasse mittemot det som senare blev 
Bruna huset, nazismens vagga [som New Yorks ärkebiskop Edward kardinal 
Egans Sankt Patrikskatedral ligger tvärs över gatan från ordens 
frimureriska/riddare av Malta/CFR-kontrollerade Rockefeller Center]. . . . 

Den 28 maj, tre dagar efter hans ankomst, fördes Pacelli med häst och vagn till det 
kungliga slottet, där han överlämnade sina referenser till kung Ludvig III av Bayern 
[Bayerns romersk-katolska hov med den politiska makten där prins Heinrich av 
Wittelsbach hade undervisats av Gebhard Himmler, far till den svarte påvens 
framtida bayerske romersk-katolske herre över den frimureriska germansk SS-orden,  
Heinrich Himmler] . . . 

Katoliker stod för ungefär en tredjedel av den tyska befolkningen i efterkrigstidens 
era . . . det katolska Centerpartiet [vilket parti furst Bismarck med rätta hatade, och 
motsatte sig med sin ”Kulturkamp;” vilket romersk-katolska parti godtog 
bestämmelserna i det lögnaktiga och rovgiriga, jesuitskrivna fördraget i Versailles,  
vilket krossade det protestantiska andra riket och garanterade krig inom tjugo år;  
vilket parti, under ledning av Monsignore Ludwig Kaas, skulle föra Hitler till  
makten] . . . ökade i inflytande under kriget, och lyckades genomföra en stor kupp 
[Det var faktiskt en statskupp!] den   19 april 1917, genom att tvinga fram ett   
upphävande av anti-jesuitiska lagar 1872 [vilka lagar rättfärdigt hade utvisat  
ordern från hela Tyskland, och öppet motarbetade sällskapets politiska strävan efter  
absolut makt över den protestantiske Järnkanslern, furst Otto von Bismarck, över 
den protestantiske kejsaren, Vilhelm I, och därmed över det andra tyska
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riket (med kunskap om att kompaniet försökt mörda både Bismarck och Vilhelm I]. 
Från och med denna tid stod det   Jesu sällskap   fritt att komma in i Tyskland och   
grunda samfund, skolor och kollegier, vilket det gjorde med stor energi [i  
förberedelserna för utplånandet av ”kättersk” protestantism och ”liberal” anti-
centralistisk/anti-jesuitisk papalism från hela Tyskland med den svarte påvens 
dödskalleorden]. 

Vid denna tidpunkt [1920], började Pacelli att dra nytta av den idealiske assistenten 
jesuit Robert Leiber [som senare blev Pacellis påvlige biktfader, som bara en jesuit  
kan vara biktfader åt påven]. . . . Till hans understöd och tjänst kom vid denna tid 
[1921] en ovanlig person: Ludwig Kaas, en expert på kanonisk rätt, företrädare för 
det katolska Centerpartiet i riksdagen, och (konstigt nog för en heltidsanställd 
politiker) en romersk-katolsk [jesuit-] präst [och monsignore]. . . . Kaas, känd som 
’prelaten,’ blev en nära medarbetare till Pacelli i varje aspekt av konkordatets 
förhandlingar. . . . 1931 var han, i alla avseenden, Pacellis private personlige 
assistent, hans vän, förtrogne, och älskade följeslagare. Han representerade Pacelli 
och påvedömets intressen från början till slut. . . . 

[Hängivne romersk-katolske Heinrich] Brüning, ’Hungerkanslern,’ avgick från 
kanslerskapet den 30 maj 1932. [President Paul von Hindenburg utsåg] . . . Franz 
von Papen till att ta Brünings plats. Aristokratiske, charmige, högerinriktade 
katolske centerpartistiske ställföreträdare [riddare av Malta] Papen   var ett   
socitetslejon, [liksom hans hängivne amerikanske romersk-katolske motsvarighet och 
anhängare av Hitler, riddare av Malta Joseph P. Kennedy, blankaren som hade 
orsakat 1929 års börskrasch vilken gav Hitlers Nazistparti en stor framgång i valet  
1930] . . . Papens första handling var att upplösa riksdagen, och utlösa nyval till den 
31 juli. Hans andra handling var att upphäva förbudet som hade ålagts SA, Hitlers 
brunskjortor [vilken personal senare upptogs i ordens SS]. . . . 

Den 2 december accepterade president Hindenburg Papens avgång. . . . Under det nya 
året, efter samtal med Hitler, nalkades Papen Hindenburg med en formel som skulle 
ge Hitler  kanslerskapet medan han, Papen, hade tänkt framstå som den verkliga 
maken bakom kulisserna i ämbetet som vicekansler [precis som CFR:s frimureriske 
Richard ”Dick” Cheney är den verkliga makten bakom Bushs högerinriktade, pro-
romersk-katolska, republikanska Vita hus]. . . . Hitler tillträdde sitt ämbete som 
kansler den 30 januari 1933 . . . 

Ända fram till mars 1933, bestod då den tyska katolicismen, med sina 23 miljoner 
troende, fortfarande av en imponerande, oberoende demokratisk valkrets som, 
tillsammans med den [anti-centralistiska, anti-jesuitordens 1917 års kanoniska 
lagkods] katolska hierarkin, förblev orubblig i sitt 
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fördömande av [absolutistisk, nazist-jesuitisk] nationalsocialism. . . . Det kunde dock 
inte bli något rikskonkordat [som gjorde ordens centralisering av 1917 års kanoniska 
lagkod överlägsen den tyska hierarkin], utan att biskoparna återtog sitt förkastande 
av nationalsocialism [eller, via Pacellis rikskonkordat]. Inte heller kunde det bli något 
rikskonkordat om inte [det högerinriktade romersk-katolska] Centerpartiet 
[kontrollerat av Pius XII:s Ludwig Kaas och Hitlers vicekansler, riddare av Malta  
Franz von Papen], före sin död, gav laga kraft åt antagandet av   fullmaktslagen   
[vilkens parallella stadgar i Amerika är de jesuitiska Georgetown University-skrivna 
patriotlagarna I och II] som skulle ge Hitler diktatoriell makt. . . . Endast genom 
diktatoriska dekret, med führern [genom sin vicekansler Franz von Papen] som 
handlade direkt med [jesuitutbildade och -rådgivne] utrikesminister Pacelli i påvens 
namn [ex-jesuit Pius XI], skulle ett sådant fördrag bli verklighet [återigen, vilket  
fördrag juridiskt sett skulle sätta stopp för Centerpartiet (som hade tjänat ut sitt syfte  
att göra Hitler till ”führer” genom att anta fullmaktslagen), och att hindra påvens 
tyska hierarkis alla protester och organiserade motstånd mot den svarte påvens 
motreformatoriska nazistiska fascism – förvisso sällskapets favoritform av absolut  
regering]. . . . 

[Ockulte jesuit Ludwig] Kaas’ ’roll i att få [det högerinriktade romersk-katolska 
center-] partiet att rösta för Hitlers fullmaktsförslag av mars 1933 är fortfarande en av 
de mest kontroversiella handlingarna i den tyska historien.’ . . . Fem dagar senare [20 
mars] skulle [jesuitutbildade romersk-katolske och ytterligt machiavelliske Joseph] 
Goebbels   notera i sin dagbok att Centerpartiet kommer att acceptera   
(fullmaktslagen). 1937 uppgav Goebbels i sin tidning . . . att [präst] Kaas hade 
samtyckt till fullmaktslagen [som gjorde Hitler till inkvisitorisk führer] i utbyte mot 
[den jesuitkontrollerade nazistiska] regeringens överenskommelse om att förhandla 
fram ett   rikskonkordat   med påvestolen   [som effektivt tystade och underordnade 
påve Pius XI:s romerska hierarki under den politik som fördes av Hitlers  
jesuitkontrollerade Nazistparti och Himmlers jesuitkontrollerade SS]. . . . Lagen . . . 
gav Hitler en trygg majoritet för att anta lagar utan medgivande från riksdagen och att 
sluta avtal med utländska regeringar (av vilka det allra första var hans avtal med 
Pacelli). . . . 

Pacellis [jesuitdikterade] konkordatpolitik motverkade, som han mycket väl visste, 
potentiella katolska protester till försvar för judarna . . . han var den idealiske 
påven . . . Han var Hitlers påve.” [Ah, Hitler var i själva verket Pacellis führer!]. {17} 

[Kursivering tillagd] 

John Cornwall, 1999 
Jesuitisk världslig coadjutor 
Engelsk romersk-katolska journalist 
Hitler’s Pope 
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”Loyolas soldater är på väg att rycka fram. Innan kampanjen börjar ser vi deras 
överhuvud sammanföra dem och peka ut det område där deras förmåga skall visas. 
Kristenhetens nationer är i uppror: de kommer att bli deras till att underkuva, samt än 
en gång lägga ned, bundna i kedjor, vid fötterna av den   heliga stolen  . De får inte 
svimma, de vapen som han har försett dem med räcker mer än väl till för det svåra 
krig som han sänder ut dem i. Klädda i detta pansar, och genom att utöva det som han 
mödosamt instruerat dem, kommer de att fördriva kunskapen som natten jagar bort 
dagen; friheten kommer att dö där deras fot träder; och i det antika mörkret kommer 
de åter att kunna resa den fallna tronen åt den store kyrkofursten i Rom. 

Men om tjänsten är hård, kommer lönerna att vara goda. Som räddare av den tronen 
kommer de att vara större än den. Och även om deras arbete under tiden skall uträttas 
som en stor uppvisning i ödmjukhet och fattigdom, kommer kristenhetens silver och 
guld i slutändan att vara deras; de kommer att vara herrar över dess land och palats, 
befälhavare över dess invånares kroppar och själar, och ingenting av allt det som 
hjärtat kan önska kommer att undanhållas dem om de bara vill lyda honom [den 
svarte påven]. . . . 

För om deras general ’innehade platsen som Gud allsmäktig,’ innehade han i mycket 
högre grad platsen som ’hans ställföreträdare [den vite påven].’ Och så var det 
faktiskt, för snart skulle medlemmarna i Jesu sällskap inte erkänna några lagar utom 
sina egna, och trots att de vid sitt första bildande bekände att de inte hade något 
ändamål utom den heliga stolens försvar och ära, hände det sig när de växte sig 
starka, att de, i stället för att tjäna tiaran, tvingade tiaran att tjäna sällskapet, och 
gjorde sin egen rikedom, makt, och dominans till det stora syftet med sin existens. De 
var ett påvedöme inom påvedömet – ett påvedöme vars organisation var mer 
perfekt, vars instinkter var mer grymma, vars verksamhet var mer mystisk, och vars 
dominans var mer destruktiv än det gamla påvedömets. 

Så stod det till med Jesu sällskap. En djup och bred klyfta skiljde dem från alla 
andra grupper och intressen. Frigivna från kärlek till familjen, från släktskapens 
band, från landets fordringar, och från lagens regler, sorglösa i fråga om den lycka de 
skulle kunna förstöra, och den misär och smärta och olycka de skulle kunna åsamka, 
stod det medlemmarna fritt att, utan kontroll eller utmaning, fullfölja sina 
fruktansvärda ändamål, vilka var detroniseringen av varje annan makt, 
tillintetgörandet av alla andra intressen utom deras egna, och reduceringen av 
mänskligheten till extremt slaveri, så att de på ruinerna av friheten, kraften och 
lyckan i världen skulle kunna höja sig till den högsta, obegränsade 
dominans. . . . Den centrala delen av deras etiska kod är den berömda maximen att 
ändamålet helgar medlen  . Inför denna maxim försvinner den eviga skillnaden på rätt   
och fel. Inte bara 
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upplöses och försvinner den mänskliga rättens stränghet och sanktioner, utan de tio 
budordens auktoritet och majestät störtas. Det finns inga tänkbara brott, skurkstreck, 
och grymheter som denna maxim inte kommer att rättfärdiga. Nej, sådana blir 
pliktskyldiga och heliga, förutsatt att de kan utföras ’till Guds större ära,’ med vilket 
jesuiten menar sitt sällskaps ära, intresse och befrämjande. Kort sagt, får jesuiten 
göra vad han har lust att göra, utan att hindras av mänsklig och gudomlig rätt. . 
. . 

Vad mer kan jesuiten behöva, eller vad mer kan han möjligen ha, med tanke på att 
han med föga ansträngning kan finna på sätt att överskrida alla mänskliga och 
gudomliga hinder, och begå de mest fruktansvärda brott, av värsta möjliga slag, och 
varken känna samvetsånger eller rädsla för straff? . . . Men dessutom, är dessa 
Loyolas söner världens kungar, och de enda arvtagarna till alla dess tillgångar, 
hedersbetygelser, och njutningar, och oavsett vad för lagstiftning, sedvänja, heligt 
och ärevördigt ämbete, hög och kunglig myndighet, som kan stå mellan dem och 
deras rättmätiga herravälde över människan, står det dem fritt att kasta ned och 
trampa i dammet som en ondskefull och förbannad sak.” {18} [Kursivering tillagd] 

James A. Wylie, 1878 
Skotsk protestantisk historiker 
History of Protestantism: The Jesuits 

”Allmänheten är praktiskt taget ovetande om det överväldigande ansvar som bars av 
Vatikanen och dess jesuiter i början av de två världskrigen – en situation som kan 
förklaras delvis av de gigantiska finanser [de internationella bankirfirmorna 
Morgan, Rockefeller och Rothschild] Vatikanen och dess jesuiter förfogade över, 
och som gav dem makten inom så många områden, särskilt sedan den senaste 
konflikten. . . . 

För deras del, var de bästa teologiska pennorna upptagna med att visa likheten mellan 
de katolska och nazistiska lärorna. Och, med det arbetet, var Loyolas söner de mest 
upptagna. Som ett exempel, låt oss se hur Michaele Schmaus, jesuitisk teolog, för 
allmänheten presenterade en rad studier om detta ämne: ’Riket och kyrkan är en serie 
av skrifter som ska hjälpa till med att bygga upp det tredje riket som den förenar en 
national-socialistisk stat med katolsk-kristenhet.’ . . . ’Jesuiten Michaele Schmaus,’ 
kallades av La Croix tio år efter kriget [2 september 1954], för ’Münchens store 
teolog,’ och ingen blir förvånad över att han utsågs till ’kyrkofurste [kardinal]’ av 
Pius XII.” {19} [Kursivering tillagd] 

Edmond Paris, 1965 
Fransk advokat och historiker 
The Secret History of the Jesuits 
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”Det var där i München 1919 mitt i krigets [det jesuitframkallade första 
världskrigets] utarmning och oro, som Hitlers nationalism föddes. Från och med då 
var Bayern avsett, under de kommande åren, att bli ett rede och en grogrund för 
führern och hans växande legion av missnöjda. Och så, i detta tillstånd av jäsning och 
desperation, ingenstans mer undergrävande än i München [orderns mäktigaste  
europeiska tillflyktsort norr om Alperna], kom   Hitler   en natt till   ärkebiskop   
Eugenio Pacellis   heliga bostad  . Alla andra i hushållet hade somnat då, utom 
Pascalina [Pacellis inneboende tyska nunna och konkubin]. Nunnan fortsatte med att 
släppa in Hitler och eskorterade honom till vardagsrummet för att invänta 
ärkebiskopen. Hon hade aldrig sett Hitler förr eller ens hört talas om honom. Det 
hade inte heller Pacelli. [Pacelli, som en av jesuitgeneral Ledochowskis favoriter,  
en ärkebiskop, intim vän till bayerske kronprins Rupprecht och det påvliga 
sändebudet till Bayern, kände mycket väl till Hitler och Thulesällskapet i vilka båda 
var medlemmar.] Besökaren bar på ett introduktionsbrev från [jesuitiske världslige 
coadjutor] general Ludendorff, som prisade honom för modiga handlingar i tjänst 
som korpral under Ludendorffs befäl. . . . 

Hitler sa till Pacelli att han skulle kontrollera spridningen av ateistisk kommunism i 
München och på andra håll. Genom dörren, som hade lämnats på glänt, hörde 
Pascalina prelaten säga, ’München har behandlat mig väl, liksom Tyskland. Jag ber 
till gud allsmäktig att detta land förblir ett heligt land, i händerna på vår herre 
[påven], och fritt från kommunism.’ 

Pascalina visste att Pacelli levde i skräck för ateistisk kommunism [i hemlighet styrd 
av orden via dess frimureriska judiska arbetarsionister]. Av den anledningen . . . 
hade prelaten gjort det till sitt mål att fullständigt krossa detta ’smygande nya hot mot 
världens frihet och broderliga kärlek.’ 

Det kom därför inte som någon överraskning för henne, mot bakgrund av 
Pacellis hat mot de [ordens frimureriska judiska] röda, att se prelaten åt Hitler 
överlämna en stor summa av kyrkans pengar som understöd till den 
uppdykande revolutionären och hans lilla, kämpande band av antikommunister. 

’Gå, kuva djävulens verk,’ sa Pacelli till Hitler. ’Hjälp till att sprida gud den 
allsmäktiges kärlek!’ 

’Av kärlek till gud den allsmäktige!’ hörde hon den unge mannen svara.” {20} 

[Kursivering tillagd] 

Paul I. Murphy, 1983 
Amerikansk historiker 
Redogör för syster Pascalinas, 
   partner till påve Pius XII, liv 
La Popessa 
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”Det kan inte förnekas [skrev jesuit Michael Serafin] att [påve] Pius XII:s närmaste 
rådgivare [inklusive hans livslånga, älskade bayerske vän och personlige biktfader,  
jesuit Robert Leiber] under en tid betraktade Hitlers pansardivisioner som Guds 
högra hand.” {21} [Kursivering tillagd] 

Frederich Heer, 1967 
Amerikansk historiker 
God’s First Love

”Den 26 april 1933 hade Hitler ett samtal med biskop Berning och monsignore 
Steinmann [det katolska ledarskapet i Tyskland]. Ämnet var den gemensamma 
kampen mot liberalism, socialism och bolsjevism [”Förkastat, förbjudet och 
fördömt” av jesuitskrivna Syllabus över irrläror utfärdad av påve Pius IX, 1864], 
som diskuterades i de vänligaste ordalag. Under konversationen sa Hitler att han bara 
gjorde mot judarna vad kyrkan hade gjort mot dem under de senaste femtonhundra 
åren. Prelaterna sa inte emot honom.” {22} [Kursivering tillagd] 

Guenter Lewy, 1964 
Amerikansk historiker 
The Catholic Church and Nazi Germany

”Reinhard Heydrich . . . den ’intelligente psykopaten’ som ledde den tyska 
säkerhetstjänsten, Rikssäkerhetsöverstyrelsen (RSHA), var ’förmodligen den mest 
fruktade och hänsynslöse mannen i Hitlers tjänst.’ Han såg en förtäckt jesuit bakom 
varje buske, i ett exempel i den osannolikta gestalten av en gift man med barn. Inte 
för att det inte fanns jesuiter inblandade. Georg Elling, en medlem av tyska 
underrättelsetjänsten och tidigare benediktin [präst], rekryterade ett par [av 
jesuiterna] i Rom, samt en bibliotekarie från jesuiternas Gregoriana, som 
uppgiftslämnare åt RSHA. Och så fanns [jesuit] Robert Leiber, den tyske professorn 
i kyrkohistoria vid Gregoriana. Leiber var en förtrogen person till   Pius XII   [vilket  
ytterligare bevisar att de mäktiga vatikanska jesuiterna fanns i Himmlers SD; alltså 
visste ordensgeneral Wladimir Ledochowski om de hemliga planerna och 
framstegen inom SS, däribland det totala antalet judar som mördades under Hitlers  
nazistiska inkvisition genom hans högst hängivne romersk-katolske världslige 
coadjutor och Himmlers SS-statistiker, doktor Richard Korherr].” {23} [Kursivering 
tillagd] 

Michael Walsh, 2005 
Amerikansk journalist 
   Recencerar David Álvarez 
      Spies in the Vatican

Jesuiterna – 1914-1945



1032                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

”Den tredje av de stora riddarordnarna, med sitt upphov i tiden för korstågen var 
[uteslutande vita tyska] TEUTONISKA RIDDARE eller RIDDARE AV DEN 
HELIGA MARIA AV JERUSALEM. Liksom sina båda föregångare 
[JOHANNITERRIDDARNA och TEMPELHERRARNA] byggde den nya orden på 
en harmoni av monastisk och militär tjänst. . . . Flera framstående tyskar bidrog med 
sin egendom till stöd för det av deras landsmän inledda arbetet. En tjänst och ritual 
fastställdes, och under 1119, endast ett år efter grundandet av tempelherrarna, erhöll 
den nya orden sanktion av   påve Callixtus II  . Religiösa och krigiska löften avlades av 
bröderna. 

I valet av en klädnad och regalier, skiljde sig de teutoniska riddarna så mycket som 
möjligt från johanniterriddarna och tempelherrarna. Dräkten var svart med en vit 
mantel, och på denna fanns ett svart kors med en silverbård [i mycket liknande 
utformningen av Himmlers SS-uniform]. Orden uppnådde snart en oövervinnelig 
ryktbarhet [liksom Himmlers vapen-SS], och dess medlemmar blev mottagare av 
samma ynnestbevis och utmärkelser som de två andra broderskapen överöstes med. 
Det andra inrättandet av de teutoniska riddarna grundades 1189 av borgarna i Bremen 
och Lübeck . . . De två kapitlen kombinerades för närvarande till en orden av hertig 
Fredrik av Suabia, som 1192 för föreningen erhöll sanktion av påve Celestinus III. 
[Enligt Walter Schellenberg, var en av Himmlers mest betrodda SS/SD-generaler  
känd som ”hertigen av Suabia.”] Ordensregeln förstärktes och augustinernas 
disciplin antogs för dess styrande. [Jesuiternas disciplin antogs för styrandet av 
Himmlers SS.] 

Vid grundandet av den teutoniska orden tilläts bara adliga tyskar bli medlemmar 
[som bara etniskt ”ariska” tyskar först tilläts i Himmler SS-orden]. . . . präster lades 
[senare] till broderskapet [som vissa jesuiter och andra präster i hemlighet tilläts i  
SS]. Den högste officeren kallades stormästare [som Himmler också kallades 
”stormästare”]. Ett påvligt påbud följde, som placerade det nya broderskapet på 
samma nivå som johanniterriddna [malteserriddarna] och tempelherrarna 
[skotska ritens frimurare], under kyrkans sanktion och uppmuntran [som SS också 
stod under påvedömets sanktion; påve Pius XII, som ”ärkebiskop Pacelli” i tjänst  
som påve Pius XI:s påvliga sändebud i både München och Berlin (1917-1929),  
övervakade dess skapande under sin tolvåriga regeringstid som ”den tyske påven”]. . 
. . Orden . . . efter en prekär existens under tre århundraden, avskaffades slutligen av 
Napoleon 1809 [på order av hans herre, den svarte påven, som också hade befallt  
sin frimureriske hämnare att krossa påve Pius VII:s heliga romerska rike – det  
romersk-katolska första tyska riket (962-1806 e. Kr.)]. 
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[Ett] krigförande och argt Europa förberedde sin rustning och samlade sina krigare 
för det TREDJE KORSTÅGET [för att förena romersk-katolska Europa för 
uppgiften att befria Jerusalem som en följd av den av påvens präster i decennier  
predikade anti-muslimska agitationen]. . . . Först av alla i arbetet var den åldersdigne 
men ändå eldige och krigiske [romersk-katolske] FREDRIK BARBAROSSA, 
kejsare av Tyskland [som, i egenskap av nationahjälte i Tyskland, skulle tjäna som 
romersk-katolske Adolf Hitlers modell som ”führern,” i att förena Europas folk i en 
massiv kampanj kallad ”Operation Barbarossa,” bedrägligt avsedd att befria 
Moskva som en följd av den av påvens jesuiter i årtionden predikade anti-
judiska/anti-kommunistiska agitationen]. . . . Av alla som hade föregått honom, fanns 
ingen motsvarighet till Barbarossas geni och generalskap [som Hitler också skulle  
tyckas vara ett geni i generalskapet under åren före kriget och i början av krigsåren]. 
. . . Hans sammanlagda armé, exklusive obeväpnade pilgrimer, uppgick till över 
etthundratusen. Av dessa, var sextiotusen kavallerister, och av dessa var femtontusen 
riddare, kärnan av den teutoniska orden [motsvarar Hitlers tre miljoner personer i  
den nazistiska krigsmakten, 160 000 var vapen-SS, kärnan av Himmlers teutoniska 
SS-orden]. . . . 

Han övervann alla hinder, kämpade sig fram genom varje risk, och kom utan 
allvarliga katastrofer fram till Iconium. . . . Vid denna tidpunkt hade Fredriks namn 
blivit till en fasa, och muslimerna började att hålla sig undan den oövervinneliga 
tyska armén [som Hitlers armé för en tid blev till en fasa och var oövervinnerlig för  
de rysk-ortodoxa slaverna]. . . . Ond var den dag då Fredrik dog. . . . Befälet överläts 
till Barbarossas son [hertigen av Suabia] . . . Inom en kort tid dog den tappre hertigen 
av Suabia . . . 

Vid denna tidpunkt reste sig en ny gestalt vid horisonten . . . En korsfararnas 
korsfarare, störst av alla medeltida hjältar – unge Richard Plantagenet Lejonhjärta, 
kung av England. . . . Här i dalen Hebron, med tornen i Jerusalem i sikte, 
sammankallade Lejonhjärta ett råd! . . . Det beslutades att det nuvarande bedrivandet 
av företaget var olämpligt och borde överges. Stor var förtreten i armén när detta 
beslut utfärdades . . . och Jerusalem lämnades åt evig profanering av turkarna.” 
[Misslyckandet med påvens tredje korståg grundade sig på ett beslut att inte ta 
Jerusalem från muslimerna; misslyckandet med påvens Operation Barbarossa 
grundade sig på ett beslut att inte ta Moskva från kommunisterna – som påbjudits av 
den svarte påven, meddelats av Bormann och befallts av Hitler!] {24} [Kursivering 
tillagd] 

John Clark Ridpath, 1901 
Amerikansk historiker 
Ridpath’s Universal History 
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”DERAS uniform var svart och de var nationens fasa [som jesuiterna bär svart och 
är påvedömets fasa]. Deras märke var dödskallen och de svor evig trohet till führern 
[precis som jesuiterna svär evig trohet till sin ordensgeneral]. Deras blixt var ett 
runiskt dubbel-s och de mördade miljontals människor [som jesuiterna har mördat 
miljontals män, kvinnor och barn]. . . . De kallade sig det nationalsocialistiska 
partiets ”skyddskår” och utgjorde själva med SS-kapten Dieter Wislicenys ord en 
’ny form av religiös sekt med sina egna ritualer och bruk [en ny germansk teutonisk 
orden under Jesu sällskaps disciplin; det är högst talande att J. P. Morgans 
trafikbolag White Star också hade ett passagerarfartyg kallat ”S.S. Teutonic!”].” 

Ingen lekman fick en glimt av detta hemliga sällskaps inre arbete; führerns SS var 
avsett att vara mystisk, illvillig och obegriplig för medborgarna, såsom   jesuitorden   
som SS   officiellt   avskydde   [orderns vilseledande, öppna politik], men i själva verket 
imiterade in i minsta detalj [orderns sanna, hemliga politik som diskuterats i ett  
tidigare kapitel]. Härskarna i denna svarta uniform kultiverade den av deras blotta 
existens framkallade rädslan [i enlighet med Ignatius Loyolas Hemliga 
instruktioner]. . . . Heinrich Himmler, riksführer-SS (riket SS-ledare) och 
stormästare för ordern sade med viss tillfredsställelse: ’Jag vet att det finns många i 
Tyskland som känner sig illa till mods när de ser dessa svarta vapenrockar; vi förstår 
det och förväntar oss inte att älskas av allför många människor.’ . . . SS var en 
monolitisk organisation ledd av den demoniska viljan hos en man [den svarte påven]. 
. . . de verkliga härskarna i Adolf Hitlers Tyskland. . . . 

Men yttervärlden fick aldrig veta något om vad som pågick inne i SS [vilken maxim 
gäller för jesuitordens hemliga inre arbete], ingenting tilläts komma fram som kunde 
ange tänkandet inom Heinrich Himmlers rike [vilket SS-rike var en förlängning av 
den svarte påvens politiska och finansiella makt]. Himmler såg till att ingen medlem 
av hans orden kom i alltför nära kontakt med lekmän: SS-ledare var inte tillåtna att 
börja process med vanliga människor för att inte domstolarna skulle få inblick i SS  ’   
inre angelägenheter [en läxa orden lärde sig på 1700-talet när dess konstitution först  
blev avslöjad för världen]; . . . Inte ens   de mest upphöjda dignitärerna i tredje riket   
visste vad som pågick i SS; 1945 sa Göring: ’Jag hade ingen inblick i SS. Ingen 
utomstående visste något om Himmlers organisation.’ . . . Inte förrän vid tredje rikets 
kollaps drogs den ridå undan som dolde SS’ rike. . . . Ändå led de [RIIA/CFR-
kontrollerade] allierades dom av ett allvarligt fel; den förklarade inte varför mer än 
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en miljon män hade förvandlats, kollektivt och nästan över en natt, till massmördare; 
och den förklarade inte varifrån   den makt   kom som gjorde det möjligt för SS att   
förvandla den nationalsocialistiska regimenens etniska fantasier till fruktansvärda 
fakta [genomföra ”den slutliga lösningen” på ordens ”judiska fråga” agitaterad 
med hjälp av påvens bayerska romersk-katolsk-ledda tyska SS]. . . . 

Familjen Himmler hade alltid varit [bayerska romerska] katoliker; en kusin, 
[dominikanpräst] August Wilhelm Patin, var till och med kanik i katedralen i 
München (grundat på muntliga information som gavs till författaren den 29 januari 
1966 av en släkting till Himmler, som önskade förbli anonym [Oj!!!]. [Patin, som 
kanik, var inte bara väl bevandrad i påvens kanoniska rätt, inklusive Aquinos’ 
Summa Theologica och ordens tridentinska möte, utan var personlig vän till påvens 
påvliga sändebud i München, ärkebiskop Pacelli, som bodde i ett palats mitt emot 
framtidan av ”Bruna huset” –  nazismens vagga – sedan han i hemlighet lett  
utvecklingen av Hitlers parti och grundandet av den svarte påvens SS. Pacelli blev 
påve Pius XII 1939, vars biktfader var en annan tysk jesuit, Robert Leiber,  
personlig vän till Hitlers ”sekreterare,” SS-general och vice führer Martin 
Bormann.] . . .  Himmlers farfar, Konrad Himmler, hade varit medlem i styrelsen 
för Münchens gendarmeri och hans barnbarn insåg nu att hans framtid låg hos 
polisen . . .  Den 1 april 1933 gavs han ansvar för hela den bayerska politiska 
polisen . . .  och antog titeln politiska polisens befälhavare. . . .  

Vad [den nazistiska] partbildningen behövde var: ’en nationalsocialistisk orden inom 
partiet för att hålla rörelsen samman i ett järngrepp [precis som jesuitorden utgör ”en 
jurisdiktion inom en jurisdiktion,” som håller påvens hierarki och vatikanska rike 
samman med sin ”järnhand i en sammetshandske”].’ . . . I april 1929 överlämnade 
han [Himmler, Hitlers ”Ignatius av Loyola”] till   Hitler   och   von Salomon   ett förslag   
till föreskrifter [eventuellt skrivna av hans farfars bror ”som stod fadder åt honom,” 
ärkebiskopen av bayerska Bamberg, eller dennes dominikanske kusin, kanik hos  
ärkebiskopen av München], som i själva verket konstituerade SS-orden [formad efter  
jesuitorden]; . . . 1946 erkände doktor Grober, den katolske ärkebiskopen av 
[romersk-katolska] Freiburg, att ’vi i Freiburg ansåg SS vara de mest respektabla i 
partiet.’ . . . 

Skriftliga bevis för ett slags varningsorder: den 3 mars 1941 dikterade Hitler till 
general Alfred Jodl ett allmänt direktiv för det kommande kriget mot Sovjetunionen 
[sedan Stalin hade försett Hitlers tre miljoner personer i armén med hundratals ton 
spannmål och bränsle under en period av två år] och det innehöll en första antydan 
om att riksführer-SS, Heinrich Himmler, skulle ansvara för 
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förintelsen av den judiska bolsjevikiska härskande klassen i öst [i hemlighet satt till  
den öppna, synliga makten av jesuitorden – på nytt insläppat i Ryssland av Lenin 
1922 – för att rättfärdiga internationellt anti-judiskt raseri som ytterligare drivkraft  
för ordens ”Operation korståg Barbarossa” mot de ”omänskliga” ortodoxa slaverna 
och den ”svekfulla” judiska rasen] . . . och slutligen vidgades cirkelt till varje enskild 
jude. . . . riksführer-SS [jesuit Himmler] skulle använda Insatsgrupper ur Sipo [SS’ 
säkerhetspolis] och SD [SS’ Säkerhetsunderrättelse- och kontraunderrättelsetjänst, i  
hemlighet bemannad av jesuitiska världsliga coadjutorer, inklusive SS-general 
Martin Bormann, bland 100 000 SD-informatörer, medan Insatsgrupperna (vars  
ende volontär var den romersk-katolske SS-gen.löjtn. Arthur Nebe, chefen för 
Kripo – Kriminalpolisen – senare fördömd av ordens ”folkdomstol” och hängd) 
öppet skulle åtföljas av jesuitpräster som ”predikade tron” för det ortodoxa folk som 
överlevt anstormning av den nazistiska krigsmakten]. . . . 

Sedan de fått höra att ett mordkommando nalkades, hade judarna i en rysk by gått 
under jorden; när kommandot nått byn, var den enda person som SS-männen såg på 
gatan en kvinna med ett spädbarn i sina armar. Hon vägrade att tala om för dem var 
judarna gömde sig. En av männen ryckte till sig barnet från henne, grep det vid benen 
och krossade dess huvud mot en dörr [i lydnad till den blodiga jesuiteden]. En SS-
man minns: ’Det lät som en knall från ett exploderande bildäck. Jag kommer aldrig 
att glömma det ljudet så länge jag lever.’ . . . 

Dödsfabrikerna i öst malde obarmhärtigt på, och varje timme och varje offer lades till 
listan över tysk [i själva verket jesuitiska SS’] brottslighet. Även i dag får 
mordfabrikernas siffror tanken att svindla; i Kulmhof dog 152 000 judar, i Belzec 
600 000, i Sobibor 250 000, i Treblinka 700 000, i Maidanek 200 000, och i 
Auschwitz över 1 000 000 [SS-kommendant Rudolf Höss var en annan av Himmlers 
romersk-katolska jesuitiska coadjutorer]. Hundratusentals judar överväldigades av en 
mordisk våg av ohämmad sadism [i överensstämmelse med det sataniska Jesu 
sällskaps 450-åriga historia]. Gomerski, [den romersk-katolske] bödeln i Sobibor, 
använde en vattenkanna av järn för att slå in skallarna på judar som hade blivit sjuka 
under resan; barns huvuden krossades mot barackväggarna; dessa vildar i SS-
uniformer var i stånd till varje form av nidningsdåd i sina ’externa verksamheter [att  
infria den blodiga jesuiteden].’ ” {25} [Kursivering tillagd] 

Heinz Höhne, 1969 
Tysk historiker och journalist 
The Order of the Death’s Head
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”Jag lovar vidare och svär att jag, när tillfälle ges, skall börja och föra obevekliga 
krig, hemligt eller öppet, mot alla kättare [inklusive judar och ortodoxa kristna], 
protestanter och liberaler, som jag blir anvisad att göra, att utplåna och utrota dem 
från hela jordens yta, och att inte skona varken ålder, kön, eller samhällsställning, 
utan att jag skall hänga, bränna, förstöra, koka, flå, strypa och begrava levande dessa 
avskyvärda kättare, sprätta upp buken på deras kvinnor och krossa deras barns huvud 
mot väggen, för att fullkomligt förinta deras usla släkte. Att jag, när sådant inte kan 
göras öppet, i hemlighet skall använda giftbägaren, strypsnaran, dolkstålet eller 
blykulan, utan hänsyn till anseende, klass, värdighet eller myndighet, oavsett 
personens eller personernas samhällsställning, antingen privat eller offentligt, som 
jag när som helst kan anvisas att göra av någon av påvens agenter eller överordnade i 
den heliga trons brödraskap, Jesu sällskap.” {26} [Kursivering tillagd] 

Hemliga jesuiteden, 1900 
The Devil in Robes; Or, The Sin of Priests 

”[SS-general Heinrich] Himmler ägde ett mycket stort och utmärkt bibliotek över 
jesuitorden och skulle i åratal sitta uppe sent för att studera den omfattande 
litteraturen. Följaktligen byggde han upp SS-organisationen i enlighet med 
jesuiternas principer. Ignatius av Loyolas   Andliga övningar   tjänade som grund; den   
högsta lagen var   absolut lydnad  , verkställandet av vilken som helst order utan att   
fråga. Himmler själv, som riksführer för SS, var   general för orden  . Ledarskapets 
struktur lånades från den katolska kyrkans hierarkiska ordning. Han tog över ett 
medeltida slott, det så kallade Wevelsburg i Paderborn i [romersk-katolska] 
Westfalen, och lät reparera det så att det kunde tjäna som ett slags ’SS-kloster’ [som 
alla kloster bara är militära fästningar]. Här skulle generalen för orden i hemlighet 
hålla kardinalskollegium en gång om året bevistat av den högsta ledningen för orden. 
De skulle delta i andliga övningar och praktisera koncentrationsstunder [liksom alla 
bekännande jesuiter som, samtidigt som de leds av en guide, studerar S:t Ignatius 
Loyolas Andliga övningar en gång per år i trettio dagar, varav mycket tid tillbringas 
i tystnad och ”meditation”]. I den stora möteshallen hade varje medlem sin stol med 
sitt namn ingraverat på en silverplatta. Ingen tvekan om att dessa [den bayerskfödde] 
Himmlers mystiska böjelser delvis hade sin upprinnelse i hans inställning till den 
katolska kyrkan, som skulle kunna kallas ”hat-kärlek, och delvis i hans stränga 
uppfostran av hans [jesuitiske världslige coadjutor] far med sin stränga katolska 
uppförandekod, från vilken han flydde till . . . [Loyolas] romantik . . .” {27} 

[Kursivering tillagd] 

Walter Schellenberg, 1950 
SS/SD nazistisk general 
The Labyrinth: Memoirs of
   Walter Schellenberg
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”Den mest inflytelserika katolska tidskriften i hela världen grundad på begäran av 
[jesuitkontrollerade] påve Pius IX och övervakad av påvarna och deras 
utrikesministrar – var den jesuitiska varannan vecka utgivna [La] Civilta Cattolica. . . 
. De präster som skrev för tidskriften – alla jesuiter – bildade ett kollektiv, under 
ledning av sin chef, vars utnämning godkändes av påven. . . . Även om den aldrig 
hade någon stor upplaga – som den nådde drygt 11 000 abonnenter vid sekelskiftet – 
var dess inflytande enormt. . . . 

Den jesuitiska tidningen startade sin långa kampanj mot judarna i december 1880 
med en serie av trettiosex starkt anti-semitiska artiklar som publicerades under de 
följande fyrtio månaderna. . . . alla de första trettiosex artiklarna om judarna 
utarbetades av [jesuit-] fader Giuseppe Oreglia di Santo Stefano, en av tidningens 
grundare. . . . Som historien hade visat, skrev jesuiten, ’om denna främmande 
judiska ras   lämnas alltför fri, blir den omedelbart förföljare, förtryckare, tyrann, tjuv   
och skövlare av de länder där den lever.’ . . . ’Judarna – evigt fräcka barn, envisa, 
smutsiga, tjuvar, lögnare, dumhuvuden, skadedjur och ett gissel för de när och fjärran 
[detta är samma språk som den jesuitskrivna Om judarna och deras lögner som 
felaktigt tillskrivs reformatorn, Martin Luther] – . . . missbrukar omedelbart (sin 
nyfunna frihet) för att blanda sig i andras affärer. De lyckades lägga vantarna på . . . 
alla offentliga tillgångar . . . och nästan ensamma tog de kontroll inte bara över alla 
pengar . . . utan över lagen i de länder där de har haft möjlighet att inneha offentliga 
ämbeten.’ . . . [Detta var] ’en barbarisk invasion av en   fientlig ras  , fientligt inställd   
till kristendomen [romersk-katolska kyrkan och i förlängningen protestantismen, som 
orden diskret smider ränker för att förena papalister med ”förbannade kättare” 
genom att inte bara massmörda juden utan också krossa reformationen i Europa,  
genomfört via andra världskriget] och för samhället i allmänhet.’ . . . ’Åh så tokiga 
och vilseledda de är som tror att judendom är en religion som katolicism, hedendom, 
protestantism [de som orden försöker förena i sitt korståg mot den etniske juden], och 
faktiskt inte en ras  , ett folk, och en nation  ! . . . För judarna är inte bara judar på 
grund av sin religion . . . de är judar också och framför allt på grund av sin   ras  .’ . . . 
’Eftersom de är födda till judar, måste de förbli judar.’ . . . [De utgör] 
’huvudbeståndsdelen i de hemliga sekter [jesuitkontrollerat frimureri och 
illuminaterna] som nu dominerar och som hotar att förstöra och förinta hela det 
kristna samhället.’ . . . sådana sekter ’uttrycker den ilska, det hämndbegär och det 
sataniska hat som juden hyser mot dem som – orättvist tror han – berövar honom på 
detta absoluta herravälde över hela universum [detta språk är identiskt med den 
jesuitskrivna Sions vises protokoll  ]   som han judiskt tror Gud gav honom.’ 
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I september 1882, hölls den första internationella anti-semitiska kongressen i 
[avfälliga protestantiska, frimureriska lutherska, jesuitkontrollerade, senare 
brandbombade] Dresden, med företrädare från [avfälliga protestantiska] Tyskland 
och [romersk-katolska] österrikisk-ungerska riket. I rapporteringen om händelsen, 
återgav Civilta Cattolica att även om många våldsamma tal hade hållits med kritik 
mot judar, hade de ’relativt måttliga’ resolutioner som föreslagits av pastor Adolf 
Stoecker godkänts [vilket beseglade Dresdens’ framtida öde, liksom ordens 
Nürnberglagar av 1935 också skulle besegla bayerska Nürnbergs öde]. Stoecker, en 
protestantisk präst [som Amerikas jesuitiske världslige coadjutor, anti-judiske, en 
gång anti-påvlige, kristne präst Texe Marrs], var en av de mest inflytelserika 
pionjärerna i utvecklingen av tysk anti-semitism. . . . 

Men låt oss återgå till Civilta Cattolica, där 1890 den krisdrabbade [jesuit-] fader 
Oreglia hade lämnat över sitt ledarskap för jesuiternas korståg mot judarna till 
kolleger. En av dessa män, [jesuit-] fader Raffaele Ballerini, . . . skrev [genom att  
tillskriva judarna jesuitordens hemliga mål] . . . ’Hela den judiska rasen [i själva 
verket det vita icke-judiskledda Jesu kompani] . . . konspirerar för att uppnå detta 
herravälde över all världens folk [som förklaras i den jesuitskrivna Sions vises  
protokoll].’ . . . De [i själva verket jesuiterna] började ’ett obevekligt, konstant krig 
mot den kristna religionen och i synnerhet mot katolicismen [samma krig som 
bedrevs från 1789 till 1815 av jesuit Adam Weishaupts bayerska illuminater i  
ledningen för högrankat, stororientens frimureri via den franska revolutionen och 
napoleonkrigen] . . . och en ohämmad kampanj av ocker, monopol, och stöld av varje 
slag [via de tio programpunkterna i ordens frimureriska Det kommunistiska 
manifestet], på bekostnad av dem bland vilka de har haft och fortsätter att åtnjuta 
medborgerliga rättigheter [vilka stora brott jesuiterna har begåtts i varje värdland 
sedan sällskapets start, särskilt i fjortonde ändringens Amerika].’ . . . 

’För judarna,’ [i själva verket jesuiterna] avslutade jesuiten, ’var och är fredens 
broderskap [som anges i de jesuitredigerade The Documents of Vatican II] bara 
förevändningar för att sätta dem [jesuiterna] i stånd att förbereda – med krossandet 
av [både den ”kätterska” protestantiska och ”liberala” romersk-katolska] 
kristendomen, om möjligt, och undermineringen av kristna nationer [vilket  
konspiratoriska undergrävande orden har genomfört i både protestantiska och 
katolska nationer under Djävulens nittonhundratal] – den messianska regeringstid 
[eftersträvad av den jesuitiskt skapade påven] som de tror   Talmud   lovar dem   [vilken 
babyloniska Talmud har ställts samman av viktiga rabbiner i hemligt samarbete med 
romerska präster för att avslöja det nuvarande jesuitkontrollerade påvedömets  
verkliga mål  – dolt stödda av vissa rabbinska frimureriska judiska sionister – och 
samtidigt 
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tillskriva judarna kompaniets hemliga, anti-kristna doktriner, för att skapa 
internationellt anti-judiskt raseri som leder till det återkommande folkmordet på den 
uppståndne, Guds sons älskade hebreiska/judiska/israelitiska folk som skall ärva de 
till Abraham, Isak och Jakob givna löftena].’ 

1890 ägnade [jesuitiske] Ballerini tre långa artiklar i Civilta Cattolica åt ’den 
judiska frågan i Europa.’ Följande år bands dessa samman och publicerades som en 
nittiosidig bok för att nå en bredare publik. Judarna [i själva verket jesuiterna] 
’bildade en utländsk nation i de nationer där de bodde [precis som jesuiterna], en 
edsvuren fiende till nationens välfärd [precis som jesuiterna, vilket framgår av 
ordens många rättsliga utvisningar på grund av dess strävan att kontrollera 
regeringarna i alla nationer]. . . . Även om de bor i Frankrike, i Tyskland, i England, 
blir de aldrig fransmän eller tyskar, eller engelsmän, utan är fortfarande judar och 
inget annat än judar [precis som de kosmopolitiska jesuiterna förblir bara jesuiter  
under sina hemliga löften]. I en artikel 1893 med rubriken ’Judisk moral,’ angav en 
annan jesuitisk författare, fader Saverio Rondina, alla de senaste ändringarna 
riktade mot [de frimureriska] judarna [som agerar täckmantel för jesuiterna] i 
Europa, allt från bedräglig bankpraxis [bevisad i dag av ordens Riksbank] till 
anklagelser om mord [ständigt begångna av ordens CFR-kontrollerade Centrala 
underrättelsetjänst]. . . . Den judiska nationen [i själva verket jesuitorden], skrev 
fader Rondina, ’arbetar inte, utan bedriver handel med andras egendom och arbete 
[såsom ordens Handelsdepartement i Chicago]; den framställer inte, utan lever och 
växer sig fet på produkterna av konsterna [liksom den helt moraliskt depraverade 
jesuitiska teatern ”Hollywood”] och industrin i nationerna [såsom ordens CFR-
kontrollerade New York-börs] som ger den en fristad. Den är en   jättelik bläckfisk   
som med sina stora tentakler omsluter allt [precis som jesuitorden, fantastiskt  
beskriven 1844 av Eugene Sue i hans Den vandrande juden]. Den har sin mage i 
bankerna [Bank of America, Chase Manhattan Bank, etc.] . . . och sina sugkoppar 
överallt: i kontrakt och monopol [företagen Halliburton och Bechtel] . . . i postväsen 
och teleföretag [A. T. & T.], inom sjöfarten [W. R. Grace & Co.] och i järnvägarna, i 
stadskassan och i Finansdepartementet. . . . Den står för kapitalets kungadöme 
[kontrollerat av orden från Hong Kong, Zürich, London och New York] . . . guldets 
aristokrati. . . . Den är allenarådande. . . . Vad som styr är   frimureriet  , och även detta   
styrs av judarna [först förklarat av frimureriske jesuit abbé Augusten de Barruel i  
hans 1797 års avhandling om franska revolutionen, upprepad av Ludendorff och 
Hitler].’ ” {28} [Kursivering tillagd]

David I. Kertzer, 2001 
Amerikansk judisk historiker 
The Popes Against the Jews
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”PÅVEDÖME OCH FRIMURERI, det är de två aktiva makterna över hela världen 
och var och en försöker att dominera den [med kunskap om att ”ytterligheterna 
möts”]. Lösningen på den [öppna och skenbara] mellan dem pågående kampen är i 
nuläget av avgörande betydelse, för vi står inte bara inför ett historiskt vägskäl utan 
också inför en radikal omvandling av hela mänskligheten. ANTINGEN KOMMER 
ROMERSK-KATOLSKA KYRKAN ATT LYFTA UPP OSS IGEN TILL DEN 
KRISTNA CIVILISATIONENS NIVÅ [återställa påvens mörka tid] ELLER 
ANNARS KOMMER DET JUDISKA FRIMURERIET ATT DRA NED OSS PÅ 
VÄG MOT BARBARI OCH DEKADENT HEDENDOM [den kommande 
uppståndne påvens jesuitledda frimureriska/luciferiska nya världsordning]. Hela 
världen pendlar mellan de två: KRISTENDOM [jesuitisk papalism] och 
HEDENDOM [jesuitiskt/egyptiskt frimureri]. . . . Det är denna förbannade sekt vars 
perversion stigmatiserades av påve Pius IX när han kallade den: ’SATANS 
SYNAGOGA.’ På grund av dess enorma utvidgning och dess numera mycket 
synliga samverkan med den INTERNATIONELLA JUDISKA FINANSEN, har 
frimureriet blivit ’SATANS SYNAGOGA.’ Som sådan tillhandahöll den medel för 
den RYSKA REVOLUTIONEN, installerad i Moskva; den förde kommunismen 
från öst till väst, tog över ledningen av staternas regeringar, deras förvaltning och 
departement eller ministerier, och alla deras parlament och till följd därav, är det en 
sådan världsmakt att det, för varje omdömesgill person, verkar som om det, i dag, på 
jorden finns endast två stormakter, nämligen: JUDISKT FRIMURERI [styrt på 
toppen av den svarte påven genom frimureriets ockulta 33:e gradens högsta råd] i 
VÄRLDSJUDENDOMENS tjänst, och KYRKAN i PETRI EFTERTRÄDARES 
händer [också styrd av den svarte påven]. . . . 

ÄNDA SEDAN 1738 har alla suveräna påvar kritiserat, stigmatiserat och fördömt det 
som hittills har blivit världsutvecklingen av judiskt frimureri [jesuitiskt frimureri  
som styr Israels frimureriska judiska arbetarsionister], som nu, på jorden, medger att 
DET BARA HAR EN MOTSTÅNDARE, NÄMLIGEN DEN KATOLSKA 
KYRKAN, vars [öppna och skenbara] kval det nu bevittnar. . . . Vada Satana! Gå 
ställ dig bakom mig Satan med dina legioner av upproriska änglar, med dina tidiga 
laglöshetens arbetare de judiska   frimurarna  . . . . GUD ÄR MED OSS [”Gott mit 
uns” var slagordet på bältspännena i påve Pius XII:s nazistiska armé] i denna kamp 
som är vår kamp, PÅVEDÖMETS   kamp mot   JUDISKT FRIMURERI  .” {29} 

[Kursivering tillagd] 

Monseigneur Jouin, 1930 
Fransk monsignore till påve Pius XI 
   Försvarare av Sions vises protokoll 
   Främjar Min kamps öppnet jesuitiska 
      doktrin om anti-judiskt frimureri 
Papacy and Freemasonry
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”Att ’lära sig’ historia betyder att söka och finna de krafter [hur osannolika de 
än kan vara] som är orsakerna som leder till de effekter som vi sedan uppfattar 
som historiska fakta. . . . 

Slutligen, växer det judiska inflytandet i ekonomiska frågor med skrämmande 
hastighet via börsen [Bernard Baruch var vid denna tidpunkt New York-börsens 
magnat och irländske katolske riddare av Malta, Thomas F. Ryans närmaste man]. 
Han blir ägare, eller åtminstone övervakare, av den nationella arbetskraften. För att 
stärka sin politiska ställning försöker han riva ned de etniska och civila hinder som 
under en tid fortsätter att hämma honom i varje moment. För detta ändamål kämpar 
han med all för honom kännetecknande uthållighet för religiös tolerans [förfäktad av 
jesuiterna i alla protestantiska nationer tills de uppnår obehindrad politisk  
överhöghet] och i frimureriet, som har dukat under för honom [jesuiten] helt, har 
han ett utmärkt redskap för att kämpa för sina mål och sätta dem i verket [1960-talets  
amerikanska medborgarrättsrörelse]. Regeringskretsarna och den politiska och 
ekonomiska borgerlighetens högre skikt förs in i hans nät av   frimureriets   trådar  , och 
behöver aldrig misstänka vad som händer. . . . Handskmakarna och linnevävarna, kan 
dock inte fångas i frimureriets fina nät; för dem måste nu grövre men inte mindre 
drastiska metoder användas. Alltså, förenas frimureriet med ett andra vapen i 
judarnas tjänst: pressen. . . . 

Den pacifistiska förlamning av självbevarelsens nationella instinkt som inleddes av 
frimureriet i den så kallade intelligentians kretsar överförs till de breda massorna 
och framför allt till borgerligheten genom verksamheten bedriven av de stora 
tidningarna som i dag alltid är judiska [den frimureriska preussiske pressboss som 
finansierade Hitler var i själva verket en tysk icke-jude, Alfred Hugenburg]. Lagt 
till dessa två splittringsvapen kommer ett tredje och helt klart det mest fruktansvärda, 
organiseringen av fysiskt våld.” {30} [Kursivering tillagd] 

Bernard Stempfle, 1925 
Tysk romersk-katolsk präst 
Spökskrivare åt Adolf Hitler 
Min kamp 

”Människors KRAFT, eller folkets vilja . . . har som sitt resultat FRIHET, 
JÄMLIKHET OCH BRODERSKAP [den franska revolutionenens stridsrop].” {31} 

Albert Pike, 1871 
Amerikanska skotska ritens frimurare 
   Suverän stormästare 
Morals and Dogma
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   ” ’Förlåt mig om jag har glömt ert namn,’ sade jag till honom. ’Men jag måste ha 
det för mina arkiv.’ 
   Han tvekade en stund, och sade sedan: 
   ’Skriv in mig som ’Adolf Schicklgruber’.’ 
   Det var så Hitler kom till mig, och så han blev min patient [i femton år, från 1919 
till 1934]. . . . 

Allt kvinnfolk hade omarbetats i hans hjärna till bilden av Münchens gatflicka, denna 
Evas förorenade dotter vars kyss betydde död och skam [smittade Hitler med syfilis  
vilken han tillskrev sin impotens], i likhet med kyssarna av Lilith, mannens 
ursprungliga passion som, under den   mörka tiden  , antog formen av en häxa och den 
vällustiga kroppen av en judinna under den nya   mörka tid   som sänkte sig över   
Tyskland. . . . Jag började misstänka ett mordkomplex hos min patient när han 
erkände för mig att han hade använt en SS-vakts bajonettkniv i en orgiastisk ritual i 
’Blut und Ehres’ (Blod och äras) kult [möttes i en ”patriotisk” nazistisk bordell, ”det  
ariska moderskapets tempel”] född i fantasin hos en nazistisk sadist som 
kombinerade orientalisk erotik med arisk mytologi i ett hopkok av terror, lust och 
obeskrivlig grymhet [via hemliga riter] med godtrogna Hitler-ungdomar som villiga 
offer. Han hade använt bajonettkniven för att skära en blödande svastika mellan 
brösten på en kvinnlig kultmedlem, och sedan, i ett ögonblick av erotisk galenskap, 
hade han gjort ett mordisk angrepp på den unga blonda flickan, som han skyndsamt 
hade fört hit till mig för behandling. . . . 

In på scenen kom sedan Alfred Hugenburg [påvlig riddare, Tysklands mediemagnat 
med ett innehav av femtiotre tidningar; partner med österrikisk-ungerske adelsman 
och riddare av Malta greve Sascha Kolowrat i filmindustrin; ledare för det största 
konservativa partiet, det tysknationella folkpartiet; och nära vän till Hitlers  
vicekansler och riddare av Malta Franz von Papen], ledare för nationalisterna, en 
av Tysklands mest inflytelserika tidningsägare. Han hade kommit överens med Hitler 
om att lämna alla pengar som behövdes för att driva en socialistisk nationalistisk 
rörelse, om Hitler överlämnade till honom, Hugenburg, de övertalade massornas stöd 
för de åtgärder som han förespråkade i riksdagen. Resultatet blev att pengarna 
började flöda genom Hugenburg in i de nationalsocialistiska kassakistorna i en 
verklig ström, under führerns totala, oomstridda uppsikt [rikspartiets kassör och 
jesuitiske världslige coadjutor Franz Xaver Schwartz förvaltade medel från Hitlers  
Bruna hus]. Vad än partiet ägde i fast eller rörlig egendom registrerades i hans namn. 
Völkischer Beobachter (då och nu partiets officiella organ) överlämnades till honom 
som laglig ägare, som också alla nazistiska byggnader och företag. Hitler behöll för 
sig själv rätten att ta emot och förfoga över varje donation till partifonden som om 
det vore något som överlämnats till 
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honom för hans eget personliga bruk. Hans hem blev precis som ett av Rothschilds 
som han sade sig förakta. . . . 

Hitler hade fått sitt kanslerskap enbart genom övervikten av den nazistiska 
omröstningen. Men lagen sade tydligt att förbundskanslern måste utses av 
presidenten. Det fanns statlig intelligens bakom denna lag, som förutsåg möjligheten 
av ett pack som försökte bringa till makten en fraktion vars tendens kunde vara en 
total upplösning av lagens anda. Eftersom von Hindenburg som republikens 
president ansåg den nazistiske ledaren vara en sådan fara, betraktade han honom som 
olämplig för denna höga post, och avvisade honom. 

När presidentens ringaktning för den nazistiske führern blev känd, bröt stormen ut i 
och omkring Berlins förorter. Mer än femtiotusen av brunskjortornas stormtrupper 
marscherade manstarkt till staden, och började att slå en järnring kring den. Mer 
trupper strömmade till huvudstaden från alla delar av landet, med samma mål i sikte. 
När det verkade som om [avfälliga protestantiska] Berlin skulle kunna isoleras från 
resten av landet, och på så sätt svältas till underkastelse, kom det nazistiska tricket. 

Oscar von Hindenburg, presidentens son, som hade vunnits över av Hitler, bröt sig 
en midnatt i faderns sovrum, tillsammans med ministern [Franz] von Papen och 
führern. . . . von Papen spelade nu sin roll. 
   ’Det finns egentligen bara en utväg för ers excellens,’ sade han. ’Ni måste ersätta 
von Schleicher med en civil kansler, som ger er kontroll över alla nationella styrkor.’ 
   ’Och vet ni vilken icke-militär man som kommer att godtas av majoriteten av 
folket,’ tillade Oscar smidigt. 
   ’Jag antar att det är ni, herr Hitler?’ sa han. 
   Führern bugade sig. 
   ’Det som måste göras måste göras,’ suckade den gamle generalen. Han sjönk ned 
framför skrivbordet nära sin säng (där pappren redan hade lagts fram för honom [av 
SMOM Franz von Papen under ledning av Tysklands påvliga sändebud, 
ärkebiskop Cesare Orsenigo]) och skrev under. När han steg upp och vände sig mot 
inkräktarna, var hans röst nästan mekanisk. ’Jag utropar Adolf Hitler till kansler för 
den tyska republiken,’ förkunnade han. ’Ni är inte längre korpral, utan statsråd,’ sade 
han till Hitler. ’Gud hjälpe oss,’ och gick och lade sig igen.” {32} [Kursivering tillagd] 

Kurt Krüger, 1943 
Bayersk romersk-katolsk läkare 
I Was Hitler’s Doctor
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”Ers nåd [Aloisius Stepinac, ärkebiskop av Zagreb]: 

Jag skriver till er som människa till människa, som en [påvedyrkande, romersk-
katolsk] kristen till en [påvedyrkande, romersk-katolsk] kristen . . . Under hela tio 
månader nu, har dock serberna i Kroatien hållit på att utrotas på det mest djuriska 
sätt, och miljarder av deras egendom utsatts för förstörelse, medan ansiktet på en 
ärofull kroat rodnar av skam och ilska. Sedan den första dagen i den oberoende 
kroatiska staten har serberna massakrerats . . . och detta massakrerande har fortsatt 
till denna dag. 

Dessa illdåd belöper sig inte bara till vanliga mord. De syftar till att utrota alla 
[kätterska] serber – män, kvinnor och barn – och med fruktansvärt vild tortyr av 
offren. Dessa oskyldiga serber spetsades på pålar levande, och eldar tändes på deras 
bara bröst. De blev bokstavligen stekta levande, som de brändes till döds i sina hem 
och i sin kyrkor. 

I många fall hälldes kokande vatten på levande offer innan de stympades, deras kött 
saltades, och deras ögon trycktes ut medan de fortfarande levde, deras öron och näsor 
höggs av [som gjordes mot John Pym och andra anti-papistiska puritaner i England 
av kung Karl I], och deras tungor skars av [liksom ordens spanska och romerska 
inkvisitorer gjort i århundraden]. Skäggen och mustacherna på prästerna, 
tillsammans med deras hud, skars av med knivar, medan offrens könsorgan skars av 
och stoppades i deras munnar. En del bands vid lastbilar och drogs, medan andra 
offer fick sina armar och ben brutna och sina huvuden genomborrade med spikar 
[gemensamt för det obarmhärtiga romerska barbariet i både caesarens romerska 
rike och den påvlige caesarens ”heliga romerska” rike]. 

Deras huvuden krossades med kofötter, många kastades ned i djupa cisterner och 
grottor, och sprängdes sedan bokstavligen i bitar. Deras barn kastades i eld och 
kokande vatten, och matades sedan in i de eldade kalkugnarna. Andra barn slets itu 
vid benen, deras huvuden krossades mot väggar [liksom de jesuit/SS/SD-ledda 
Insatsgrupperna gjorde i enlighet med ordens extrema installationsed], och deras 
ryggrader bröts mot stenarna. 

Dessa och många andra tortyrmetoder användes mot serberna – tortyrmetoder som 
vanliga människor inte kan hitta på [som bara jesuiter under extrem ed kan hitta på 
sådana lömska tortyrmetoder för alla ”förbannade kättare och liberaler”]. Tusentals 
serbiska kroppar flöt ned för Sava, Drava och Donau och dess bifloder. Många av 
dessa kroppar hade försetts med lappar: ’Riktning – Belgrad, till kung Peter.’ I en båt 
på Save, fanns det en hög med barnhuvuden med en kvinnas huvud (förmodligen 
barnens mors), märkt: ’Kött för Jovans marknad, Belgrad’ (med innebörden för den 
serbiska marknaden). 
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Fallet med   Milenka Bozinich  , från Stapandza, är särskilt ohyggligt, eftersom de skar   
hennes ofödda barn ur henne med en kniv [i lydnad till den jesuitiska extrema 
installationseden. Ja, dessa hjärntvättade vildar infriar bokstavligen bestämmelserna 
i deras oförtröttliga jesuited, allmänt förnekad av kompaniet och dess ockulta 
agenter (som Nat Hentoff, påvens CFR-kontrollerade judiske författare till John 
kardinal O’Connor), som ytterligare styrker dess sanningshalt]. I Bosnien hittades en 
trave av rostade huvuden. Redskap fulla av serbiskt blod upptäcktes också – det var 
varmt blod av deras mördade bröder som andra serber tvingades att dricka. 

Oräkneliga kvinnor och flickor våldtogs, mödrar i närvaro av sina döttrar och döttrar 
i närvaro av sina mödrar, medan många kvinnor, flickor och små barn fördes bort till 
Ustašhis garnisoner för att användas som prostituerade [ytterligare tillfredssställa de 
befälhavande prästernas avvikande sexuella lustar]. Våldtäkt begicks till och med 
framför altaren i den ortodoxa kyrkan [som gjordes mot protestanterna i fascistiska 
Spanien av muslimska trupper under det av Opus Dei-stödde Francisco Franco 
förda spanska inbördeskriget]. I orten Petrinja, till exempel, tvingades en son att 
angripa sin mor. Omkring 3 000 serber mördades i den serbiska ortodoxa kyrkan i 
Glina, och massakern på serber framför altaret i Kladusha, med släggor, är något som 
kanske aldrig nämns i historien. 

Det finns detaljerade och officiella rapporter om dessa ohörda brott [ytterligare 
hemlighållna av de allierade makterna under Nürnbergrättegångarna rörande 
kardinal Spellmans frimureriske CFR-medlemmar Walter Cronkite, William L. 
Shirer och åklagare Robert H. Jackson rådgiven av Georgetown University-jesuit  
Edmund A. Walsh]. De var så hemska att de chockade även tyskarna och 
italienarna. Många bilder togs av dessa massakrer och tortyrorgier. Tyskarna hävdar 
att kroaterna gjorde samma saker under   trettioåriga kriget   [som tidigare nämnts i  
kapitel sju], och att det sedan dess har funnits ett ordspråk på tyska, ’Gud bevare oss 
från kolera, hunger och kroater.’ Till och med tyskarna från Srem hatar oss, och 
behandlar serberna mer eller mindre humant. Italienarna har fotograferat ett redskap 
som innehåller 31 1/2 [trettioett och ett halvt] kilo serbiska ögon, och en kroat som 
kom till Dubrovnik var dekorerad med ett pärlband av ögon och med två kransar av 
serbiska tungor. Skräcken i lägren, där tusentals serber mördades eller lämnades att 
dö av svält, kyla och misshandel, är obeskrivlig. Tyskarna talar om ett läger i Lika, 
där kroaterna spärrat in tusentals serber. Men när de kom dit, fann de lägret tomt, 
översvämmat med blod och kläder strödda överallt. I dag i lägret i Jasenovac, 
torteras och mördas tusentals serber. I denna bittra vinter hålls de i zigenarbaracker 
utan tillräckligt med halm eller täcken, och deras
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föda består av två potatisar om dagen. Inget som det här har någonsin hänt i Europas 
historia. Vi måste till Asien, till Tamerlans tider [den brutale muslimske erövraren 
av Centralasien och Östeuropa som lämnade högar av skallar i sitt kölvatten] och 
Djingis khan, eller till Afrika, till de djuriska negerhärskarnas stater [såsom ordens 
svarte wahhabitiske muslimske Idi Amin i Uganda], för att hitta något liknande. Det 
kroatiska namnet har fläckats med vanheder och skam i århundraden för dessa 
grymheter. Inget kan fria oss nu. Vi vågar inte nämna vår ’tusen år gamla kultur,’ ens 
för den siste zigenaren på Balkan, längre, eftersom inte ens zigenare någonsin var så 
djuriska. 

Varför skriver jag detta till er, eftersom ni inte är någon politisk gestalt och inte 
ansvarig för detta? [Tvärtom, var ärkebiskop Stepanic helt ansvarig för detta  
romerska korståg mot de ”kätterska” serberna, eftersom han, enligt Edmond Paris,  
stödde kroatiska Ustašhi-staten ”med hela sin auktoritet,” sedan den jesuitiska och 
franciskanskledda Ustašhi varit en skapelse av ordens fascism i Italien före kriget.] 
Här är anledningen. I alla dessa exempellösa brott, värre än hedniska, HAR VÅR 
KATOLSKA KYRKA OCKSÅ DELTAGIT PÅ TVÅ SÄTT: 

För det första, deltog ett stort antal präster, prelater, tiggarmunkar, och organiserade 
katolska ungdomar aktivt i alla dessa brott; men vad som är ännu mer fruktansvärt, är 
att katolska präster blev läger- och gruppbefälhavare, och som sådana beordrade eller 
tolererade de dessa fruktansvärda tortyrer, mord och massakrer på döpta människor. 
EN KATOLSK PRÄST SKAR HALSEN AV EN ORTODOX SERBISK PRÄST. 
Inget av detta hade kunnat göras utan tillstånd av deras biskopar, och, om det gjordes, 
borde de ha förts till den kyrkliga domstolen och avsatts [för att vara högst lydig till  
den svarte påvens tridentinska möte? Nonsens!]. Eftersom detta inte skedde, så gav 
åtminstone biskoparna synbarligen sitt samtycke genom passivitet. [För det andra], 
den katolska kyrkan har använt alla medel för att med våld katolisera de återstående 
serberna. Och, medan de oskyldiga martyrernas blod strömmade på marken, och 
medan de olyckliga efterlevandenas stönanden fortfarande var hörbara, bar 
tiggarmunkarna och nunnorna Ustašhi-knivar i ena handen och ett kors och en 
bönbok i den andra. Provinsen Srem är full av biskop Akshamovichs broschyr, som 
är tryckta i hans eget tryckeri i Djakovo. Han uppmanar serberna, genom dessa 
broschyrer, att rädda sina liv och sin egendom, genom att rekommendera dem den 
katolska tron [d.v.s., konvertering med våld!]. Det verkar som vår kyrka ville bevisa 
att den kunde mörda själar som Ustašhi mördar kroppar. Och vad värre är, är att 
katolska kyrkan misstänkliggörs eftersom, på samma gång, många serbiska kyrkor 
har förstörts, medan andra omvandlats till katolska [som gjordes under det första 
trettioåriga kriget]. 
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Även om vi kroater aldrig kommer att kunna sudda ut denna skamfullhet som vi har 
lagt på oss själva med dessa brott, kan vi åtminstone minska vårt ansvar inför världen 
och i vårt samvete, om vi höjer våra röster i protest mot all denna vanära. Detta är 
den sista timmen för oss att göra det. Efter alla de stora brotten i historien, följer 
bestraffning [enligt Guds ord – den AV1611]. Vad händer med oss kroater om 
intrycket bildas att vi deltog i alla dessa brott till slut? 

Vidare är det kyrkans plikt att höja sin röst: för det första, eftersom det är en [falsk] 
Kristi kyrka; för det andra, eftersom den är mäktig [faktiskt det ekonomiskt och 
politiskt sett mäktigaste broderskap som funnits]. Den store katolske biskopen i 
Tyskland hade modet att höja sin röst som talesman för de förföljda judarna [i  
motstånd mot ordens Nazistparti, och i strid med jesuitutbildade kardinal Pacellis  
1933 års rikskonkordat]; men i vårt land har inte en biskop fördömt det öde som 
drabbade de oskyldiga kristna serberna, som har lidit mer än judarna i Tyskland. Av 
denna anledning skall det stora ansvaret, och både gudomliga och mänskliga straffet, 
falla på den katolska kyrkans ledning, och även folket, om de inte i tid ångrar dessa 
sina allvarliga och hemska synder [i enlighet med den kommande domen över Satans 
påvedömes stad – ”mysterium, det stora Babylon” – som uttalas i  
Uppenbarelseboken, kapitel 17 och 18]. Till er skriver jag detta – om dessa 
fruktansvärda brott – för att frälsa min själ, och jag överlåter åt er att finna ett sätt att 
frälsa er själ [fastän de är lovvärda, bevisar dessa sista ord författarens obibliska,  
papistiska övertygelse om ”goda gärningar som meriter för frälsningen” – en 
satanisk doktrin kännetecknande för alla kainitiska/babyloniska kulter under hela 
den fallna människans dystra vandring].” {33} [Kursivering tillagd]

Prvslav Grizogona, 1942 
Tidigare präst i 
   kungariket Jugoslavien 
”Ravening Wolves” 

[Doktor Aloisius Stepinac, den kroatiske romersk-katolske ärkebiskopen av Zagreb,  
skipade bara påvedömets kanonisk rätt, vars politik har fläckat sidorna i  
mänsklighetens historia under de senaste sextonhundra åren. Stepinac var slav åt sin 
herre i Rom, den jesuitutbildade och -rådgivne påve Pius XII, vars herre i sin tur  
var den svarte påven, Wladimir Ledochowski. Tilldelad ”Storkorset med stjärna” 
av den kroatiska SS’ Ustašhi- regering, välsignade Stepinac Miroslav Filipovitch,  
den franciskanpräst som också var Ustašhi-chef för koncentrationslägret Jasenovac.  
Efter kriget dömdes Stepinac på flera åtalspunkter, inklusive att ha manat det  
kroatiska folket till samarbete med Ustašhis, men avrättades aldrig. Den 18 
december 1952, belönade Pius XII Stepinac med en kardinalshatt!] 
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”Född katolik 1904 i staden Bad Kissingen, bland Bayerns pastorala kullar och 
grönskande skogar ägnade sig [Edmund] Veesenmayer snart åt politisk ekonomi. 
Han blev professor i nationalekonomi och företagsekonomi vid Tekniska Högskolan i 
[jesuitväldet] München. [Jesuitiske världslige coadjutor] Veesenmayer anslöt sig till 
NSDAP tidigt, 1932, när han var endast tjugoåtta år gammal. När nationalsocialismen 
kom till makten 1933 blev han personlig sekreterare och ekonomisk rådgivare åt 
Wilhelm Keppler, Hitlers personlige ekonomiske rådgivare. Som sådan, fungerade 
Keppler som [doktor] Veesenmayers direkta förbindelse till führern och de 
mäktigaste tjänstemännen i Tyskland. . . . Även om Veesenmayer stolt bar full 
uniform och regalier med sin SS-rang, undvek han bullriga gatuupplopp och 
ingripanden i gettot till förmån för styrelserum och ambassader. Ständigt lurande i 
skuggorna som Östeuropas mest avskyvärda handlingar utbröt, var Veesenmayer [en 
personlig bekant till Himmler] Hitlers mest kraftfulle kontaktperson. . . . Som 
teknisk expert på att utrota judiska samhällen, var Veesenmayer ovärderlig som 
arrangör bakom scenen i Hitlers krig mot judarna. . . . 

Veesenmayer var ofta en förbindelselänk till utländska militanta rörelser. I början av 
1940, fick han till uppgift att samverka med två medlemmar av [den jesuitstyrda] 
Irländska republikanska armén på besök i Berlin. Senare, [mitt bland jesuiterna] i 
Rom, träffade han den häftigt anti-semitiske [frimureriske] Amin Husseini, stormufti 
av Jerusalem, och Rashid Ali Gailani, Iraks f.d. premiärminister. Han eskorterade 
båda män till Berlin för möten med Hitler. . . . Det var Veesenmayer, som i april 
1941, förhandlade fram en skriftlig politisk överenskommelse mellan jugoslaviska 
fascister och en mordisk kroatisk milis kallad [jesuit- och franciskanskledda] 
Ustašhi, som hjälpte [de romersk-katolska] kroaterna att bli kvar vid makten som 
nazistiska surrogat med stöd av [det jesuitkontrollerade] tyska Utrikesdepartementet. 
Faktum är att samma dag han förhandlade fram pakten med Ustašhi, invaderade 
Tyskland Zagreb. Ustašhimilisen fick fritt spelrum under Veesenmayers övervakning. 
Det var Veesenmayers uppgift att samverka med [Hitlers] Ustašhiledare, [romersk-
katolske jesuitiske världslige coadjutor] Ante Pavelić. . . . Veesenmayer var för första 
gången helt ansvarig för den tyska verksamheten i en marionettnation. I Budapest, 
bildade han en nära allians med [Adolf] Eichmann   och tillsammans iscensatte de   
den systematiska förintelsen av de ungerska judarna [tillsammans med David Ben-
Gurions frimureriske judiske sionistist, doktor Rudolf Kästner]. . . . 

Under alla år av folkmord, 1942-1945, förblev det Dehomag som [IBM:s 
frimureriske Thomas] Watson kämpade för att skydda, intakt. I slutändan leddes 
det av en särskild riksrådgivningskommitté som företrädde de högsta topparna i den 
nazistiska hierarkin. . . . Hitlers företrädare i Dehomags rådgivningskommitté var 
doktor Edmund Veesenmayer. . . . 
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[Jesuitiske världslige coadjutor, tridentinske traditionalistiske och högst hängivne 
romersk-katolske doktor Richard] Korherr var den viktigaste statistikern i den 
nazistiska hierarkin. Retlig, defensiv, och nästan härsklysten i fråga om sina [IBM] 
Hollerithmaskiner, hade Korherr under flera år utvecklat ett rasanpassat 
stämpelkortsystem. . . . 

Men Korherr blev inte bli den obestridde sakföraren åt all nazistisk statistik förrän 
den 9 december 1940. Den dagen, utfärdade Himmler och undertecknade 
egenhändigt två uttryckliga order. Den första utsåg Korherr till statistikinspektör för 
SS samt för chefen för den tyska polisen [Gestapo under jesuitiske världslige 
coadjutor SS-general Heinrich Müller]. Den andra tecknade konturerna av Korherrs 
breda mapp. Med alla mått mätt, var det en utomordentlig benämning och status för 
en som kunde ses som en rent statistisk tekniker. Men Korherr var mer än bara en 
vanlig sifferbitare. Han skulle bli vårdare av statens mest komprometterande 
hemligheter om folkmord [som Himmler skulle vidarebefordra till sin herre i Rom, 
biktfader åt påve Pius XII, bayerske jesuit Robert Leiber]. 

’Inspektören rapporterar direkt till mig och får sina instruktioner av mig personligen,’ 
beordrade [den svarte påvens] SS-chef Himmler i Korherrs dokumentation. 
’Inspektören är ensam ansvarig för hela statistiken i alla enheter och kontor i mitt 
område. Inspektörens arbete skall stödjas på alla sätt mot bakgrund av behovet och 
betydelsen [av] . . . praktisk statistik. . . . Inspektören är   den enda kontaktpunkten   
mellan riket och den lokala och partirelaterade statistiken.’ [Oj!!!] . . . 

I januari 1943, uppmanades Korherr att förse Himmler med en lägesrapport om den 
slutliga lösningen. För att göra det, arbetade Korherr desperat för att fastställa exakt 
hur många judar som hade dödats, land för land. Han krävde in en ström av data från 
alla getton och andra områden där Eichmann och andra arbetat. Eichmann mindes 
[när han stod inför rätta i Jerusalem] att han försåg Korherr med ’alla våra 
topphemliga grejer. Det var ordern. Alla transporter [av judar] i den mån som 
de hade rapporterats till oss.’ Eichmann tillade, ’Statistikern [Korherr] var med 
mig, en vecka eller kanske två, på mitt kontor, dag efter dag, och gjorde sina 
undersökningar, han skickade telegram etc. överallt.’ . . . I början av 1944, kunde 
Korherr rapportera till Eichmann att totalt 5 miljoner judar eliminerats genom 
’naturlig viktminskning, koncentrationslägerfångar, gettoinvånare och dem som 
[helt enkelt] dödades.’ ” {34} [Kursivering tillagd] 

Edwin Black, 2001 
Judisk amerikansk historiker 
IBM and the Holocaust
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”Alla djur parar sig bara med ett annat av samma art. . . . Endast extraordinära 
omständigheter kan förändra detta, i första hand tvång i fångenskap, eller någon 
annan orsak som gör parning inom samma art omöjlig. Men då börjar naturen att stå 
emot med alla sina resurser, hennes tydligaste protest består i att neka bastarderna 
vidare fertilitet, eller begränsa fruktsamhet av senare ättlingar; men i de flesta fall 
berövar hon dem förmågan att motstå sjukdom eller angrepp av fiender. 

Detta är bara naturligt: varje korsning mellan två varelser som inte är på exakt samma 
nivå ger ett resultat som ligger mellan nivån på de två föräldrarna. Det vill säga, 
barnet kommer faktiskt att vara på en högre nivå än den etniskt lägre av sina 
föräldrar, men inte så högt som den högsta. Följaktligen kommer den i strid att ge 
vika för den senare. . . . 

Historisk erfarenhet ger oss otaliga exempel. Den visar med skrämmande enkelhet att 
varje blandning av ariskt [vitt] blod med sämre raser resulterar i slutet för 
civilisationens upprätthållare. Nordamerika, vars befolkning består av övervägande 
germanska element, som har blandats väldigt lite med underlägset färgat folk, kan 
visa upp en mycket annorlunda typ av mänsklighet och kultur än Central- och 
Sydamerika, där de till största delen romanska bosättarna blandats, ibland i stor 
skala, med aboriginerna. Detta exempel ensamt visar klart och tydligt effekten av 
etnisk blandning. Den etniskt rena och mer oblandade germanen på den 
amerikanska kontinenten har rest sig för att vara dess herre; han kommer att förbli 
herre så länge som också han inte faller till föga för blodförorening. I korthet 
resulterar alltså en korsning av raser i följande: 

A. Sänkningen av nivån på den överlägsna rasen, 
B. Fysisk och intellektuell tillbakagång, och därmed början till en 
långsam men säker tärande sjukdom [inklusive psykiska sjukdomar]. 

Att framkalla en sådan utveckling [via ordens tvingade sammanblandning i USA], 
med andra ord, är varken mer eller mindre än att synda mot den   evige skaparen  . Och   
som en synd belönas denna insats. . . . 

Allt vi beundrar på jorden i dag – vetenskap och konst, industri och uppfinning – är 
en kreativ produkt av några få folk, och kanske ursprungligen av en ras. . . . De stora 
civilisationerna i det förflutna har krossats helt enkelt därför att den ursprungligen 
kreativa rasen dött ut genom blodförgiftning.” {35} [Kursivering tillagd] 

Bernard Stempfle, 1939 
Tysk romersk-katolsk präst 
Spökskrivare åt Adolf Hitler 
Min kamp, ocensurerad utgåva 
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” ’Anta att ni berättar, ’ bad jag, ’om denna märkliga sak – som ni känner att ni måste 
dölja från resten av omvärlden – är något ni upplevt inom eller utanför ert eget hem?’ 
. . . 
   Min patient hoppade upp ur sin stol i ett raserianfall, skakade sin knytnäve i 
ansiktet på mig och vrålade: 
   ’Ni har ingen rätt att göra det. Ni bör inte lura mig så!’ 
   Jag var tvungen att lugna honom. 
   ’Jag trodde ni insett vid det här laget,’ påminde jag honom, ’att en hemlighet 
fortfarande är en hemlighet vad mig angår.’ 
   ’Vet ni?’ sa han med öppen mun. 
   Jag nickade. . . . 
   ’Jag måste ha gått i sömnen ut i trädgården. Men vid ljudet av min mors skratt 
vaknade jag plötsligt. . . . Bredvid henne låg   den fete juden   som smekte hennes   
skimrande hår, och vanhelgade hennes nakna bröst med sin nakna tassar. Om jag bara 
kunde ha gjort något åt det. Men vad fanns det att göra? Mitt hat mot juden var inte 
större än min rädsla för att misshaga min mor. Jag rusade tillbaka in i mitt rum och 
kräktes över hela golvet.’ . . . 
   ’Hur gammal var ni då?’ 
   ’Omkring tio.’ 
   ’Hur länge hade denne jude känt era föräldrar?’ 
   ’Ett eller två år innan jag föddes.’ 
   ’Då kan ni vara en icke-arier själv,’ mumlade jag. ’Det är det fruktansvärda 
möjlighet som plågar er, min vän.’ 
   Han slog sin knytnäve i sin handflata. 
   ’Jag vet vad jag är, herr doktor!’ utropade han. ’Ni behöver inte oroa er. Och vad 
gäller   den där förbannade juden  , lovar jag er att jag skall få varje tysk och   
österrikisk jude att betala för den där skändligheten. Huvuden kommer att rulla – och 
om den trädgården fortfarande finns kvar när jag kommer till den, får den en röd 
dagg.’ . . . 

Misstanken om hans mors förhållande med juden Sachs, och dess fruktansvärda 
konsekvenser som inbegrep arten av hans eget ursprung, undergrävde hans förnuft. . . 
. Jag har sedan dess fått höra av [tyske riddare av Malta] Fritz Thyssen att juden 
Sachs inte var den enda källan till Hitlers oro med hänsyn till hans ursprung, som 
kansler Dollfuss faktiskt hade bevis på führerns semitiska ursprung – ett bevis som 
ledde till hans mord [av Himmlers SS], och sedan dess har försvunnit [avkomman av 
två raser brukar vanligen ta ställning mot den intellektuellt högre ras som innehas av 
en av föräldrarna, i Hitlers fall, den judiska].” {36} [Kursivering tillagd] 

Kurt Krüger, 1943 
Bayersk romersk-katolsk läkare 
I Was Hitler’s Doctor
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”I dag är   Himmler   väldigt deprimerad  . Han har just kommit från führerns kansli 
[liksom Nürnberg och Dresden, skulle Hitlers kansli i avfälliga protestantiska Berlin 
också bli helt förstört av allierade bombningar]. Jag gav honom behandling. Efter 
många påtryckningar och frågor om vad det var med honom sa han till mig att 
förintelsen av judarna håller på att planeras. [Denna beräknade förintelse av Europas 
judiska ras var den bittra frukten av över femtio år av jesuitisk propaganda via 
ordens ”Civilta Cattolica” och avslutades av Reinhard Heydrichs Wannsee SS-
konferens i Berlin, 1942. Där, bestämde Heydrich att 11 miljoner judar skulle ”ingå” 
i ”denna slutliga lösning på den europeiska judiska frågan.” I Posen, 1943, kallade 
Himmler detta ”vår historia . . . som aldrig skall skrivas.”] Jag känner till hans 
åsikter om detta ämne, och att de inte har förändrats alls. Han ville utvisa 
judarna, men det lyckades inte; trots inledande framgångar bröt systemet slutligen 
samman på grund av andra länders vägran att acceptera dem [vilka länder ingick i  
påvens frimurarledda riken: Churchills brittiska rike; Stalins ryska rike, och FDR:s  
”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation i vilket tusentals  
nazister släpptes in efter kriget via Francis kardinal Spellman]. Nu är förintelsen av 
judarna nära förestående. Jag blev förskräckt och svarade att det var skrämmande 
grymhet att vilja förinta människor bara för att de var judar [vilken förintelse sker 
enligt påvens kanoniska rätt]. De hade ett hjärta som han och jag hade; hade inte 
varje människa rätt att leva? Efter en lång paus sa [jesuitiske världslige coadjutor] 
Himmler: ’Dessa är de punkter som skall övervägas: judarna störtar ständigt varje 
regeringssystem med hjälp av krig och revolutioner. Inte bara politiska, utan 
ekonomiska och intellektuella revolutioner. Det räcker att fundera över förstörelsen 
av affärshedern, upplösningen av konstregler, kort sagt, av alla de standarder som ger 
stabilitet åt en stat. Detta leder till nationer som berövats sina materiella och 
immateriella kulturarv och till en allmän proletarisering [d.v.s., sedan feodalistisk 
kommunism under påvens mörka tid inte har någon medelklass, vilket ”proletariat” i  
första hand består av korporativa lönearbetare inom industri, som varken har kapital  
eller egendom och måste sälja sin arbetskraft för att överleva, den lägsta klassens  
medborgare i antikens Rom]. Men som proletariatet inte kan leda en stat, kommer 
ledarskapet i händerna på den motsatta sortens judar [påvens sabbatianska, anti-
torahiska, frimureriska judiska sionister] som är emot proletariatet. Judarna orsakar 
eländighet på vilken de frodas. De dominerar hela världen genom kontroll av nyheter, 
press, film, konst och praktiskt taget allt annat. Den skada som judarna har vållat i 
århundraden – och framtiden skulle bara bli värre – är av ett så omfattande slag att 
det endast kan bemötas genom att avskaffa dem helt [i enlighet med ordens La 
Civilta Cattolica]. 
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Det är den destruktiva judiska andan som har orsakat bristen på enighet i Europa 
[vilken av påvedömet ivrigt förespråkade europeiska union bara kan uppnås med 
förintelsen av majoriteten av de europeiska judarna]; det är samma sak med alla krig 
och alla begär. Det är judarnas blodskuld som har svalt otaliga miljoner offer och 
kommer att förtära fler. Man kan bara bemöta judarna med deras egna metoder och 
deras egna ord: öga för öga och tand för tand. De miljontals döda som judarna har 
varit ansvariga för under århundradena måste hållas mot dem. Dessa inbördes 
förhållanden har redan lett till den delvisa förintelsen av judarna av andra folk i det 
förflutna. Endast när den siste juden har försvunnit från världen kommer det också att 
bli ett slut på krossandet av nationerna – och på krig förda som affärsföretag värda 
miljoner [d.v.s., världsfred kan bara uppnås med elimineringen av världens judar]; 
och otaliga framtida generationer kommer att besparas den ömsesidiga slakten på 
uppdrag av det   osynliga judiska riket  . . . . Det är bara att läsa historia med ögonen 
öppna. I varje kris kommer man att spåra inflytandet av två stora världsmakter, den 
katolska kyrkan och judarna. . . . 

Medan Himmler talade, kom jag ihåg det inställsamma sätt på vilket [SS-general 
Reinhard] Heydrich alltid hade närmat sig honom och mina ögon öppnades. 
Himmler fortsatte: ’Führern kunde tryggt förelägga Heydrich vad som helst – även 
handlingar mot judar – som ingen annan skulle våga utföra och vara säker på att det 
skulle verkställas perfekt. . . . Sådana människor kan fortsätta att användas så länge 
de hålls i tygeln och för det ändamålet var hans icke-ariska ursprung oerhört nyttigt, 
för han skulle vara evigt tacksam mot oss att vi hade behållit honom och inte utvisat 
honom och skulle lyda blint [precis som alla jesuiterna lyder under regelbundna 
eviga löften eller under extrem installationsed]. Detta var faktiskt fallet.’ 

Jag kunde inte låta bli att säga: ’Då har ni utnyttjat en av deras eget folk, som ni hade 
i ert ledband, för att utrota judarna. Det är ett riktigt djävulskt trick!’ 

’Vad menar ni?’ svarade Himmler. Läs bara [romersk-katolske] Machiavelli [vars 
fullständiga och bedrägliga maximer ordern troget följer] och hans undervisning om 
raison d’etat . . . Tror ni att tiderna har förändrats? Metoderna har bara blivit mer 
raffinerade. Machiavelli skulle inte ha betett sig ett dugg annorlunda om det var fråga 
om att rädda staten och använda styrka som han kunde hålla fast under kontroll.’ ” {37} 

[Kursivering tillagd] 

Felix Kersten till Heinrich Himmler, 1941-42 
Riksführer SS’ holländske läkare 
The Kersten Memoirs 
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”Till skillnad från Krakow, är Warszawa en fantastisk stad, eller åtminstone var den 
det. . . . Det var inte förrän min andra söndag i Polen [1927] som jag smög iväg från 
mina förkläden och föresatte mig att se mig omkring med egna ögon. . . . I Stare 
Maisto bodde ’judar utan pengar,’ 300 000 av dem, på villkor som kan endast 
beskrivas som det lägsta djupet av mänsklig förnedring. Eländiga hyreskaserner, 
trånga gränder med en stinkande lukt av öppna avlopp, gator utan beläggning, lera 
överallt, högar av ouppsamlat skräp, och smalbröstade, svaga kringvandrande barn i 
trasor . . . 

På kontoret träffade jag doktor Shmaryahu Levin, den tidigare medlemmen av den 
ryska duman som jag mötte i Jerusalem. ’Förklara för mig, är ni snäll,’ sade jag, ’vad 
det är för mening med allt detta elände. Hur lever alla dessa judar? Ingen verkar ha 
ett jobb i detta område.’ . . . 

’Nu har ni fått en skymt,’ sade doktor Levin, ’av de judiska förhållandena i 
Polen. Men bara en skymt; förhållandena i ett halvdussin mindre städer är långt 
värre. Av 80 000 judiska män i Lodz, är 60 000 arbetslösa. De är vävare till yrket. 
Men den ryska marknaden för bönesjalar och   zizith   [tofsar de judar som iakttar  
sederna bär runt sina höfter (5 Mos 22:12)] som de tidigare levererade till är stängd 
sedan bolsjevikerna tog över Ryssland [som tyder på att jesuiterna, med hjälp av 
påvens ledande frimureriska judiska bolsjeviker, avsiktligt gjorde slut på de judiska 
församlingarna i Polen för att ytterligare rättfärdiga Heinrich Himmlers förintelse  
av judar].’ 

’Kan de inte flytta härifrån, emigrera?’ 
’De skulle inte vilja något hellre, men dörrarna till [jesuit/CFR-kontrollerade] 

Amerika står bara på glänt nu. Knappt tusen per år kan åka till Amerika på grund av 
de nya invandringslagarna [som FDR:s CFR-kontrollerade kongress beseglade de 
europeiska judarnas dom]. . . .’ 

’Hur blir det med Palestina?’ 
’Den brittiska administrationen i Palestina [kontrollerad av ordens RIIA] 

förklarar att landets absorptionsförmåga är alltför begränsad för att tillåta mer än ett 
par tusen judar att komma in på Israels mark. . . . (Den brittiska) palestinska 
förvaltningen håller dörrarna till det judiska nationella hemmet stängda för judar [för  
att ytterligare besegla de europeiska judarnas dom, som orden kontrollerade både 
FDR:s och Churchills administrationer samt de anti-torahiska, arbetarsionistiska 
ledarna Weizmann och Ben-Gurion]. . . . 

’Det finns inget hopp för de polska medborgarna av judisk tro.’ Inget hopp 
alls. De är alla dömda [inom ”uppgörelsens gränser”]. . . .’ 

’Hur många finns det?’ 
’Mer än tre miljoner.’ 
’Vad kommer att hända med dem?’ 
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’De flesta kommer att förgås.’ . . . 

Och vad berodde detta på? Vad berodde denna ödeläggelse och snuskighet på? . . . 
Så länge Polen stod under tsaren, utgjorde judarna en klass av handelsmän, köpmän, 
boskapsförsäljare, butiks- och värdshusvärdar, lärare och skogsbrukare; de var, kort 
sagt, mellanhänder. Med den polska statens härliga återupplivande [befriad från 
bolsjevikernas Ryssland 1918], blev polackerna herrar och började bygga en egen 
medelklass, helt och hållet bestående av icke-judiska medborgare. Den nya 
medelklassen byggdes; oundvikligen – berättade man uppriktigt för mig på officiella 
platser och i statliga kretsar – på den systematiska och beräknade ödeläggelsen av 
den judiska befolkningen [vilket bevisar den polska jesuitiska medverkan i att krossa 
de polska judarnas rikedom innan de jesuitledda, nazistiska SS-bödlarna anlände 
1939]. Det fanns inget alternativ. Det var en fråga om liv och död för det nya 
Polen att förinta den gamla [judiska] medelklassen eller bli av med den. Det 
fanns tre miljoner judar för många i landet. I slutändan, skulle de tvingas 
omkomma, eller evakueras, bege sig någon annanstans, vart som helst. [Ordens] 
polska myndigheter brydde sig inte om vart de tog vägen. I Polen var de inte 
önskvärda. . . . De blev ruinerade, och bodde i den värsta slummen i världen. Tidigare 
– tio, tjugo år innan dess [1927] – var de ganska välbärgade. Nästan alla dessa fina 
butiker på huvudgatan i Warszawa, Marszalkowska och Ujazdowska, var tidigare i 
judisk ägo. . . . 

Utan att nå minsta tillfredställelse i de officiella polska kretsarna . . . kontaktade jag 
som en sista utväg hans nåd, ärkebiskopen av Warszawa. Prelaten hällde upp ett 
glas vin åt mig och fortsatte med att berätta att ’när allt kommer omkring, bör vi inte 
vara alltför förvånade över att se judarna lida.’ 

’Inte förvånade i det nya Polen; ett land sprudlande av välstånd och rikedom?’ 
’Ni glömmer Bibeln, käre herre [just den bibel påven har gjort allt för att  

undertrycka och undanhålla alla nationer, på deras modersmål, medan de mördat  
miljontals som försökte leva i fred enligt  dess sanning], ni har glömt att de korsfäste 
vår herre [papalismens falske Kristus]! Judarna dödade Guds ende son, vår frälsare 
[liksom de icke-judiska romarna gjorde även i enlighet med ordens latinska Vulgata-
baserade nya testamente, som orden avvisar alla reformationsbiblar]. . . . De ropade 
till   Pontius Pilatus  : ’Korsfäst honom, låt hans blod komma över oss och över våra   
barn. . . . ’ Det har kommit över dem, eller hur? Gud tog dem på orden! Ni ser hur 
sann Bibeln är [ärkebiskopen använde listigt författarens reformatoriska nya 
testamente som rättfärdigande för ordens sammansvärjning för att förinta den 
uppståndne, Guds sons älskade hebreiska/judiska/israelitiska förbundsfolk – i vilken 
sammansvärjning ärkebiskopen var en villig deltagare]. . . .’ 
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Så sent som 1930 startade   Vladimir Jabotinsky   [som, med sin modiga Irgun,  
hatades av påven och hans frimureriska judiska arbetarsionistiska ledare] en rörelse 
i Polen för att få ut judarna genom en stor utvandring. Han fick faktiskt ett par tusen 
unga judar att följa honom på den långa vandringen till det Heliga landet när några 
kilometer utanför Warszawa den polska regeringen stoppade marschen och militären 
drev judarna tillbaka till deras getton [orden med kontroll över armén skulle inte  
tillåta sina judiska fångar att fly, som också frimureriske Stalin inte ens ville släppa 
in dem i Sovjetunionen]. Vid den tidpunkten roade sig vissa respektabla judiska 
individer [rabbi Stephen S. Wise] och organisationer i USA [den amerikanska 
judiska kongressen] med att håna Jabotinskys desperata handling som något begånget 
av en fascistisk führer utan anhängare, en självutnämnd frälsare och rubriksökare 
[vilken förtalspropaganda tyvärr fungerade i Amerika]. . . . 

Den 16 februari 1962, i templet Israel i Jamaica, Long Island, där jag predikade under 
Purim, presenterades jag för församlingen av ordföranden i kommittén för kulturella 
aktiviteter, doktor Rudolph Halley. Jag skriver här av en del av hans 
inledningsanförande: 

’Vi kommer att i kväll höra den man som redan 1927, för trettiofem år sedan, 
skrev följande varning: ’Judarna bör evakueras från Polen och från hela 
Östeuropa till varje pris. . . . De bör ledas till Palestina i hundratusental, i 
miljontal om det är möjligt. . . . Precis som det har skett en total evakuering av 
greker från Anatolien [Turkiet] och turkar från grekiska Trakien under 
överinseende av Nationernas förbund [på samma sätt som de arabiska muslimska 
”palestinierna” bör evakueras från Israel och flyttas till Jordanien för att därmed 
sätta stopp för påvens ständiga arabisk-israeliska agitation], så bör judarna flyttas 
från Polen till sitt palestinska hemland på land eller till sjöss på kortast möjliga 
tid. . . . Oavsett om Palestina kan absorbera dem eller inte; låt dem vara 
tillfälligt inhysta – under ett helt årtionde om det behövs – i läger och tält till 
dess att de kan integreras i den växande ekonomin i det landet. . . . Men rädda 
dem! Rädda deras liv! . . . Det finns ingen tid att förlora. . . . Om de lämnas i 
Östeuropa är massor av judar dömda att dö om inte av hunger, så av förföljelse 
[som Jesu sällskap skulle använda en mängd nationer, både allierade och 
axelnmakter, för att befria Europa från dess judar för att bana väg för  
återupprättandet av påvens ”heliga romerska rike” och hans historiska ”kungarike 
Jerusalem” – nationen Israel].’ ” {38} [Kursivering tillagd] 

Pierre van Paassen, 1964 
Holländsk reformert journalist 
To Number Our Days 
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”De officiella vatikanska publikationerna (Osservatore Romano och Civilta 
Cattolica) var båda upptagna av att bedriva internationella kampanjer mot judarna. 
För att hjälpa Allah och islam på traven, publicerade Osservatore Romano Adolf 
Hitlers favoritbok – Sions vises protokoll, (Bil. 1) – och lät sprida tusentals kopior 
bland de brittiska trupper som ockuperarde det ’brittiska mandatet’ i Palestina. . . . 
Knappt hade Protokollen kommit i händerna på den brittiska ockupationsarmén . . . 
förrän [Winston] ’Winnie the Pooh’ Churchill stack till Kairo, Egypten för att träffa 
muslimer och romerska katoliker; inga judar fick närvara vid konferensen. . . . Så den 
27 mars 1921, överlämnade han (utan samtycke av Nationernas förbund) två 
tredjedelar av Israels landområde till en muslimsk ’kalif’ (Abdullah). Han skröt 
sedan om att ha ’skapat trans-Jordanien med ett pennastreck.’ . . . T. E. Lawrence (av 
’Arabien’) var den som eggade på Winston att ge bort två tredjedelar av landet till 
Allah [i strid med Balfourdeklarationen och därmed medvet skapa påvens israelisk-
arabiska agitation under mer än åttio år].” {39} [Kursivering tillagd] 

Peter S. Ruckman, 2001 
Baptistisk amerikansk pastor och historiker 
Israel: A Deadly Piece of Dirt

”Under första världskriget var han [Winston Churchill] ansvarig för den brittiska 
invasionen av Gallipoli där 216 000 brittiska soldater och 150 000 turkar föll i striden 
[och försvagade det historiskt sett protestantiska brittiska riket genom att avsiktligt  
döda kärnan av Englands män som senare skulle komma att visa sig under slagen vid 
Somme och Passendale]. Under andra världskriget insisterade han på att invadera 
Nordafrika trots motståndet från våra militära planerare. Sedan gjorde han allt han 
kunde för att fördröja invasionen av Europa; han motsatte sig en invasion av södra 
Frankrike, insisterade på att invadera Italien [och avsiktligt förlänga kriget och 
samtidigt döda mer brittiska och amerikanska ”kätterska” protestanter samt ”fria 
romerska katoliker], förde [den romersk-katolske kroatiske] marskalk Tito   till   
makten i Jugoslavien trots att han var kommunist, och förlängde avsiktligt kriget i 
över ett år [liksom Hitler och FDR gjorde]. Den förseningen ledde till miljontals 
ytterligare dödsfall. De flesta av förintelsens offer dödades under de sista månaderna 
av kriget; om de allierade hade fått tillåtelse att invadera Europa 1943, skulle flesta 
av judarna ha skonats. Winston Churchill var både   murare   och   druid  .” {40} 

[Kursivering tillagd] 

Stanley Monteith, 2000 
Amerikansk kristen historiker 
Brotherhood of Darkness 
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”Uppenbarligen hade det funnits skillnader mellan honom [Heydrich] och Himmler, 
som hade blivit avundsjuk. Heydrichs politik i protektoratet [vägran att förråa den 
icke-romerska kristna befolkningen till skillnad från Bormanns mordiska anti-
ortodoxa politik på östfronten] hade varit en stor framgång, och führern var mycket 
nöjd med hans planer och de åtgärder han hade vidtagit. Han hade börjat överlägga 
med Heydrich ensam, och även om Heydrich var mycket hedrad av de tjänster som 
han överhopades med, var han orolig på grund av [jesuitiska världsliga coadjutorer] 
Bormann och Himmlers avundsjuka och antagonism. Han var rädd för att Bormann 
[personlig vän till påve Pius XII] skulle reagera genom att sporra intriger; Himmler 
var mer benägna att bara vara elak och illvillig. . . . 

Det var . . . i juni 1942 . . . som jag nåddes av ett teleprintermeddelande med 
innehållet att ett försök gjorts att mörda Heydrich och att han var allvarligt skadad. 
Jag fick i uppdrag att återvända till Berlin på en gång. Jag undrade vem som låg 
bakom försöket, och jag mindes Heydrichs svårigheter med Himmler och Bormann 
[två av ordens mäktigaste världsliga coadjutorer i ledningen för politiken i den 
svarte påvens nazistiska SS och tredje rike]. . . . Som chef för 
Rikssäkerhetsöverstyrelsen, och också som tillförordnad riksprotektor, hade han 
blivit för stark för dem. . . . Det var intressant att under mitt senaste samtal med 
honom, Heydrich, fastän han var övertygad om sin egen makt, hade visat sig vara 
rädd. . . . Heydrich låg medvetslös på sjukhuset, där de bästa läkarna försökte rädda 
hans liv. . . . Mot slutet vårdades han av Himmlers personlige läkare, professor 
Gebhardt, vars behandling [i att vägra ta bort den infekterade mjälten] framkallade 
allvarlig kritik från andra specialister [mord!!!]. . . . 

Senare fick jag från [SS ”Gestapo” Heinrich] Müller en redogörelse för hur mordet 
begicks. Heydrich var på väg tillbaka från sitt gods på landet nära Prag mot Hradcin 
till. Han satt bredvid föraren (som inte var hans vanlige chaufför) i sin stora 
Mercedes. I stadens utkant fanns en skarp kurva och bilen var tvungen att sakta ned 
[liksom den vid Kennedymordet använda limousinen gjorde]. Tre män stod på jämna 
avstånd längs vägen [skyttar på tre platser som i Kennedymordet], den förste ett 
tjugotal meter före kurvan, nästa i själva kurvan, och den tredje ett tjugotal meter 
bortom den. Som föraren saktade ned rusade den förste mannen ut på vägen, vilt 
skjutande med sin revolver. Bilen stannade nästan upp [liksom JFK:s limousin 
gjorde] och just då rullade den andre mannen en sfärisk bomb mot bilen som 
exploderade direkt under den. . . . Om Heydrichs gamle och erfarne chaufför suttit 
vid ratten, skulle han definitivt inte ha låtit sig luras av de mördare som rusade ut på 
vägen. . . . 
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Jag gick, på Himmlers order, för att träffa [SS/NKVD] Müller. På telefon sade 
Himmler till mig: ’Det är ganska svårt att hålla reda på denna undersökning.’ Det var 
allt han hade att säga om sina känslor i frågan [vilket tyder på att jesuit Himmler 
arbetade med ordens brittiska SIS i att avrätta Heydrich, och ytterligare säkrade sir 
Stewart Menzies understöd när det skulle bli dags för Himmler att fly från Europa: 
Himmler skulle understödjas av SIS Anthony Blunt och Kim Philby; hans akt  
skulle förseglas av brittiska brottskollegor i hundra år]. . . . Riksführern drev honom 
[Müller] gradvis till vansinne, för Himmler hade bestämt sig för att det hela var 
iscensatt av den brittiska Säkerhetstjänsten [vilken teori var korrekt enligt sir 
William Stephenson i hans självbiografi, A Man Called Intrepid]. . . . Våra 
undersökningar hade kommit till en återvändsgränd, och därmed avslutades 
utredningen av Heydrichs död [sedan bevisen hade hemlighållits och skyttarna 
aldrig gripits som i Kennedymordet]. . . . Omkring två månader senare [efter  
begravningen] stod Himmler med oss framför en dödsmask av Heydrich. Plötsligt 
sade han, ’Ja, som führern sade vid begravningen, han var en man med ett järnhjärta. 
Och på höjden av hans makt förde ödet målmedvetet bort honom.’ Hans röst var 
mycket allvarlig, och jag glömmer inte den nick av Budda-liknande godkännande 
som åtföljde dessa ord, medan de små, kalla ögonen bakom pincenén plötsligt 
gnistrade till som ögonen på en basilisk. . . . Han svarade kryptiskt, ’Dödsmasker är 
acceptabla bara på vissa tidpunkter och vid speciella tillfällen, för att tjäna antingen 
som   minne   eller   exempel   [vilket fullt ut visar att Himmler hade arrangerat mordet  
på Reinhard Heydrich som ett exempel för andra, vilket anfäktande syfte också 
tjänades genom JFK-mordet].’ Under tiden närmade sig hotet om kollaps. När 
Himmler tog mig med sig för att rapportera till Hitler i führerns huvudkontor, rådde 
den vanliga atmosfären av intensivt arbete och spänning. . . . Men Hitler följde mig, 
och sade med samma röst, ’Kom ihåg en sak Schellenberg: i detta krig kan det inte 
bli någon kompromiss, det kan bara bli seger eller undergång. Och om det [lutherska] 
tyska folket [sviket gång på gång av Hitlers så kallade ”tabbar”] inte kan rycka 
segern från fienden, då skall det gå under.’ Jag glömmer aldrig hans avslutande ord: 
’Ja, då förtjänar det att förgås, för det bästa av Tysklands mandom kommer att ha 
fallit i strid. Tysklands slut kommer att bli hemskt, och det tyska folket kommer att ha 
förtjänat det [Hitlers hemliga syftemål].’ ” {41} [Kursivering tillagd] 

Walter Schellenberg, 1950 
SS/SD nazistisk general 
The Labyrinth:
   Memoirs of Walter Schellenberg
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”Den här mannen [Adolf Hitler, som brutit sin ed att bevara den protestantiska tyska 
konstitutionen; tredubblade bidragen till de papistiska kyrkorna i Tyskland till följd  
av sitt konkordat med påve Pius XI förhandlat av riddare av Malta Franz von 
Papen; aldrig stängde en enda romersk-katolsk kyrka, och aldrig bannlystes], som 
bärare av höga ideal, kommer att göra allt som krävs för att rädda nationen från 
katastrof. ” {42} 

Ludwig Kaas, 1933 
Monsignore och ockult tysk jesuit 
The Black International – Number 3;
   The Pope Helps Hitler to World Power 
   (Hemlighållen av J. Edgar Hoover) 

”Jesuiterna har inte fel när de säger, ’Ge oss barnet och mannen kommer att 
tillhöra oss [med tanke på att i sin ungdom Hitler, Himmler, Müller och Mengele 
alla utbildades vid bayerska romersk-katolska institutioner].’ . . . Inte Versailles, utan 
hans [franske Georges Clemenceau] rättfärdigande av [Alfred] Dreyfus och 
[Emile] Zola är hans minnesmärke. . . . Han kände till den fiende som hade utlöst det 
judehetsande raseriet i Västeuropa. Det var den gamla intoleransens spöke. Bakom 
fantomen stod armén [inklusive jesuitutbildade, frimureriske franske general  
Ferdinand Foch] och jesuitorden.” {43} [Kursivering tillagd] 

Pierre van Paassen, 1939 
Holländsk reformert journalist 
Days of Our Years 

”För några år sedan nåddes pressen av uppgifter om ett nära samarbete mellan 
prästerskapet och den tunga industrin [förvaltad av påvens suveräna militära 
malteserorden]. Der Spiegel, till exempel, uppgav i augusti, 1958: ’Under andra 
världskriget hade   Jesu sällskap   gjort vinster på båda sidor på denna viktiga råvara   
(kvicksilver) [som sällskapet också gjorde vinster på båda sidor på Vietnamkriget  
som de levererade Rockefellers Exxon-olja, ofta med samma tanker, till hamnarna 
nära Saigon och Hanoi]. Medan det spanska företaget försåg huvudsakligen de 
allierade och Ryssland, utrustade de italienska gruvorna den tyska vapenindustrin.’ 
Då väntade många personer, och inte bara katoliker, förgäves på en officiell dementi. 
Påståendet att Vatikanen är den största lagerhållaren i världen [framför allt av olja 
och guld] har inte bestridits av Rom.” {44} [Kursivering tillagd] 

Rolf Hochhuth, 1963 
Tysk protestantisk dramatiker 
The Deputy

Jesuiterna – 1914-1945



1062                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

”SS-officer Kurt Gerstein till jesuitpräst Riccardo Fontana: 
GERSTEIN: Heydrichs högra hand sa till mig 

att han rekryterades till Gestapo 
av en jesuit – ja, en jesuitpräst, 
när han var vid universitetet i Bonn. 
Himmler är en stor beundrare av er organisation; 
han formade SS orden 
enligt St. Loyolas regler. 
Pedantiskt, som han gör allt 
läste han sig genom ett helt jesuitiskt bibliotek. 

SS-officer Salzer till SS-officer Gerstein: 
SALZER: Ni var inte där 

i Posen, den 4 oktober, [1942] när Himmler sa 
att vårt välfärdsarbete för Israels barn 
skulle vara – hur uttryckte den gamle mannen det – 
skulle vara ett oskrivet och måste vara ett oskrivet, 
ärofyllt blad i Tysklands annaler . . . 
Där ser ni Gerstein, det är tacken vi får – 
skamlig och fruktansvärd. 

GERSTEIN: . . . Hm, ett oskrivet ärofyllt blad. 
Tänka sig – riksführern 
erkänner ärligt att den slutliga lösningen – 
den mäktigaste viljeansträngningen i detta århundrade, 
i detta årtusende kanske – aldrig kan
bekräftas inför historiens skrank . . . 

SS ”änglalike doktor” i Auschwitz till jesuitpräst Riccardo Fontana 
DOKTOR: Vad ger präster rätt att se ned på SS? 

Vi är dominikaner av den tekniska tidsåldern. 
Det är ingen tillfällighet att så många av mitt slag, 
ledarna, kommer från goda katolska hem. 
Heydrich var jude – ja då. 
Eichmann och Göring [och Bormann] är [avfälliga] protestanter. 
[De döptes som lutherska protestanter i sin ungdom.] 
Men [österrikiske] Hitler, Goebbels, [österrikiske] Kaltenbrunner . . . ? 
Höss, vår kommendant, [liksom Stalin] läste till präst. 
Och Himmlers farbror, som stod fadder [”patenonkel”] åt honom, 
är ingen mindre än biträdande biskop av [jesuitiska] Bamberg 
[”biktfader” ärkebiskop Jacobus von Hauck]!” {45} 

Rolf Hochhuth, 1963 
Tysk protestantisk dramatiker 
The Deputy
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”[Romersk-katolske] Wilhelm Hottl   är en av krigets mysteriemän  . . . . Omedelbart 
efter det att fientligheterna upphört, förhördes Hottl noga om sina erfarenheter i 
Tysklands underrättelsetjänst. . . . Hans samarbete hindrade dock inte hans gripande 
och fängslande i [kardinal von Faulhabers] Dachau på grund av hans tidigare tjänst 
i SS. Siffran 6 000 000 judiska döda, så ofta upprepad i den i frågan publicerade 
litteraturen, har sitt ursprung i Wilhelm Hottl. Hur han fick informationen är en 
intressant historia. Hans vägar korsade [krypto-romersk-katolske avfällige 
protestantiske] Adolf Eichmanns i Budapest i augusti 1944 när Eichmann hälsade på 
i Hottls bostad i jakt på information om den försämrade situationen på östfronten. 
Hottl upprätthöll kommunikation med agenter på fronten på grund av sin position via 
SS Säkerhetsunderrättelsetjänst [SD]. . . . 

Hottl tog tillfället i akt att be honom om tillförlitlig information om 
utrotningsprogrammet – och särskilt om antalet judar som hade dödats. Till sin 
förvåning, besvarade Eichmann hans förfrågan. Antalet mördade judar, förklarade 
han, var en rikshemlighet, men med tanke på den situation han befann sig i kunde 
han berätta något för Hottl om den – särskilt eftersom Hottl var historiker. Enligt 
edsvurna vittnesmål, lämnade Hottl senare vittnesmål vid Eichmanns rättegång i 
Israel 1961, om att SS-officeren sade till honom att ”cirka 4 000 000 judar hade 
dödats i olika koncentrationsläger, medan ytterligare 2 000 000 mött döden på andra 
sätt, varav större delen av dem sköts av säkerhetspolisens operativa grupper under 
kampanjen mot Ryssland.” När Hottl visade sig chockad av antalet, svarade 
Eichmann att [romersk-katolske] Heinrich Himmler   trodde att siffran   6 000 000   var   
”  fel  ” och att siffran måste vara   högre  .” {46} [Kursivering tillagd] 

Alford & Savas, 2002 
Amerikanska historiker 
Nazi Millionaires

”Enligt pastor Robert A. Graham, en amerikansk jesuitisk historiker (Civilta  
Cattolica, mars 1975), uppfanns nazisternas utrotningsmaskin av en romersk-katolsk 
teolog, professor Josef Mayer, en lärare i moralteologi [vilket ämne domineras av 
sådana beryktade jesuiter som Escobar, Busenbaum, Bellarmine, Santarelli, Gobat,  
Molina, Suárez, Balder, Sanchez och Sa] vid [den jesuitkontrollerade] teologiska 
akademin i Paderhorn, Tyskland, som skrev en rapport vilken föranledde Hitler att 
eliminera omkring 100 000 tyska och österrikiska mentalpatienter, epileptiker, 
svagsinta och vanställda personer i gaskamrarna och kremera dem 1940-1941 
[jesuiterna är de verkliga upphovsmännen till Hitlers ursprungliga nazistiska 
dödshjälpspolitik]. Efteråt, transporterades utrustningen österut. . . . 
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Inom Nazistpartiet fanns ett starkt pro-stalinistiskt element lett av [jesuitiske 
världslige coadjutor och bayerske romersk-katolske] SS-general Heinrich Müller 
[och Hitlers sekreterare, SS-general Martin Bormann], som hade ansvaret för 
Gestapo och koncentrationslägren. Müller rapporterade i hemlighet till Lavrenty 
Beria, [jesuitutbildade Josef] Stalins hemlige polischef. 1945, flydde Müller till 
Moskva [av vilken anledning general George Patton förbjöds att inta Berlin: den 
dödsdömda staden hade givits åt Röda armén av ordens lydiga RIIA/CFR-
kontrollerade, höga frimurare, Churchill och FDR] och hjälpte stalinisterna att 
befästa kontrollen över Öst- och Centraleuropa [via ordens NKGB/KGB och 
gulagsystem under påvens kalla krig fört i fyrtiofem år mot de ”kätterska” 
protestanterna och ”liberala” anti-kommunistiska romersk-katolikerna i Öst- och 
Centraleuropa; mot de anti-kommunistiska ortodoxa, baptisterna, protestanterna och 
judarna i Stalins Sovjetunionen, och mot de anti-romersk-katolska/anti-
kommunistiska buddisterna i röda Kina och Fjärran östern] . . . jesuiterna, som 
profitörer på slavhandel, . . . var Hitlers verkliga hanterare.” {47} [Kursivering 
tillagd]

Marvin S. Antelman, 2002 
Amerikansk ortodox rabbin 
Uppfann botemedlet mot AIDS 
To Eliminate the Opiate 

”Klockan 01:45 på morgonen den 22 juni 1941, ångade ett sovjetisk tåg fram till 
gränsstationen vid rysk-tyska gränsen i Brest-Litovsk, lastat med 1 500 ton 
spannmål. Vagnarna var en del av de 200 000 ton spannmål och 100 000 ton 
petroleumprodukter som levererades till väst varje månad för den tyska 
krigsekonomin av Stalin, som höll sitt ord till Adolf Hitler under den [1939 års 
Ribbentrop-Molotov] nazist-sovjetiska icke-aggressionspaktens ’kooperativa 
ekonomiska företag’ [sedan sagda fördrag hade dirigerats av ordens sovjetiska 
NKVD, vilket fördrag ”förbluffade världen”]. Scenen vid gränsen visade på rutin, 
lugn och ordning. Sovjetunionen och Nazistpartiets stortyska rike var allierade 
genom det högtidliga fördraget [Stalin och Hitler upprätthöll en hemlig allians fram 
till slutet av kriget]. . . . 

Men strax före gryningen den 22 juni 1941, invaderade det stortyska riket 
Sovjetunionen med över tre miljoner män och 3 350 arméstridsvagnar och tog dess 
oförberedda västra gränsförsvar nästan helt på sängen. Hur i hela friden skulle ett 
sådant underrättelsefel, som ledde till det mest destruktiva kriget i mänsklighetens 
historia, ha kunnat inträffat till synes utan förvarning? . . . Stalin är den 
grundläggande orsaken till den underrättelsekatastrof som drabbade Sovjetryssland 
1941. . . . [Stalin försäkrade] . . . att hans land drabbats av ett katastrofalt nederlag 
som Operation Barbarossa tryckte ryssarna tillbaka till portarna till själva 
Moskva. . . . 
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Under våren 1937, som en del av vad som kom att kallas den ’stora terrorn,’ hade 
Stalin företagit sig att rensa ut Röda armén på ’inre fiender [d.v.s., officerare som inte  
skulle svika sitt eget rysk-ortodoxa och judiska folk i händerna på de nazister som 
skulle invadera].’ Under de kommande tre åren avrättade han de flesta av sina högre 
militära befälhavare på falska anklagelsegrunder. Slakten var fruktansvärd: 75 av 80 
medlemmar av den ’militära sovjeten’ dödades; varje befälhavare för varje 
militärdistrikt: två tredjedelar av divisionsbefälhavarna, hälften av 
brigadbefälhavarna och över 400 av 456 stabsöverstar. Stalin [med ordens NKVD] 
skivade effektivt huvudet av Röda armén [precis som han skulle halshugga den anti-
sovjetiska, anti-nazistiska polska armén, som NKVD dödande 14 700 polska 
officerare i skogen i Katyn, och ytterligare säkerställde ett framgångsrikt framtida 
massmord på polska och ryska anti-kommunistiska ”liberaler”] . . . 

Problemet med att avgöra vad som var verklighet i Moskva hindrades ytterligare av 
Stalins beslut att döda sina underrättelseanalytiker. Som Röda armén, hade NIO (den 
utrikesbaserade underrättelsetjänsten) och NKVD/KGB (den statliga 
underrättelseapparaten) båda blivit hänsynslöst utrensade mellan 1937 och 1939. . . . 
Många av samarbete med ’kontrarevolutionära [anti-kommunistiska och anti-
stalinistiska] element’ vanärade utrikessändebud och diplomatiska tjänstemän 
försvann över en natt, och ’likviderades’ i de utrensningar som nådde till alla delar av 
det sovjetiska livet under åren omedelbart före det andra världskriget [som ytterligare 
garanterade en lyckosam framtida nazistisk attack i ortodoxa Ryssland]. . . . 

[General Fjodor Golikov, Stalins] högste underrättelseofficer [och jesuitiske 
världslige coadjutor] . . . såg till att alla underrättelserapporter som nådde hans herre 
noggrant sorterades i ’tillförlitliga’ och ’inte bekräftade [precis som Titanics många 
varningar om farliga isberg som låg i vägen för fartyget, ignorerades av jesuitiske  
coadjutor kapten Smith].’ . . . Golikovs marknadsföring som chef för GRU (Sovjets 
Militära underrättelsetjänst) under 1940 måste ha pressat fram sorgliga farväl och 
tårar under vodkan från hans kolleger i stället för de gratulationer som åtföljer den 
vanliga firmafesten. De sju tidigare innehavarna av ämbetet hade i efterhand alla 
blivit skjutna på Stalins order [fått ”blykulan” för att ovetande ha motarbetat  
kompaniets långsiktiga planer]. 

Ändå överlevde Golikov [belöningen för blind lydnad till sin jesuitiske herre], trots 
att hans två närmaste efterträdare blev skjutna av Stalin . . . Varför Golikov 
egentligen överlevde är en kuriositet. Efter det tyska angreppet, förflyttades han över 
till England i slutet av 1941 för att driva GRU:s agentnätverk från en säker 
utomeuropeisk bas – ett faktum som britterna har varit ovilliga att bekantgöra [GRU 
och MI6 arbetade tillsammans, både då och nu, när det gäller att avskaffa alla anti-
kommunister]. Vi vet nu genom GCHQ:s Venona-dekrypteringar att det fanns minst 
trettiotre brittisk-baserade förrädare som arbetade för Moskva, däribland några 
mycket höga figurer, förutom den ’famösa 
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[”fantastiska”] femmans’ vanliga [homosexuella] misstänkta – [Kim] Philby, [Guy] 
Burgess, [Donald] MacLean, [Anthony] Blunt och [John] Cairncross. Sovjet 
måste ha varit mycket säkra på sitt brittiska spionnätverk för att ha tillåtit chefen för 
deras militära underrättelsetjänst att driva det från London [vilken jesuitkontrollerade 
internationella underrättelseallians mellan den sovjetiska NKVD, den nazistiska 
SS/SD, och den brittiska SIS, inkluderade den amerikanska OSS under befäl av 
Francis kardinal Spellmans påvlige riddare av Malta, ”Wild” Bill Donovan, vilket  
sagda internationella underrättelsesamfund nu har finansierats och finslipats under 
påvens kalla krig (1945-1989)]. . . . 

Golikov dog i sin säng 1980. Först då kom sanningen fram . . . [Han] hade erhållit 
sina partireferenser genom att vara en hänsynslös mördare i förtrycket av [ortodoxa 
och anti-kommunistiska] bönder och kulaker efter 1918. Stalin hade valt honom att 
bära GRU:s förgiftade kalk [”giftbägaren”] i juli 1940 just för att han litade på 
Golikovs slaviska hängivenhet åt partilinjen och åt sin ledare personligen. Han kunde 
lita på att kamrat Golikov följde hans order   utan att fråga   [i lydnad till den blodiga 
jesuiteden]. . . . Golikov konspirerade med Stalin   för att säkerställa den sovjetiska   
underrättelseapparatens totala passivitet tills tyskarna slog till den 22 juni 1941. . . . 
Golikov var inte ensam i detta. Hans motparter, [Vsevolod] Merkulov, den georgiske 
chefen för NKGB, och [Pavel N.] Fitin, chefen för internationella avdelningen, INU 
[och nära vän till OSS:s Bill Donovan] . . . undvek också varje motsättning över de 
inkommande underrättelserna i fråga om Barbarossa. 

Till denna lista av ignorerade varningar kan läggas, att Stalins underrättelsetjänst 
matade honom med högkvalitativa underrättelser från ett antal pålitliga agenter djupt 
inom kombattanternas krigsmaskiner. Till exempel var John Cairncross (senare 
avslöjad för att ha varit KGB:s ’femte man’ i Storbritannien) privatsekreterare åt lord 
[Maurice] Hankey, minister med ansvar för den brittiska underrättelsetjänsten [sir 
Stewart Menzies SIS/MI6] i Churchills regering [vilket naturligtvis förbinder 
NKVD med SIS, vilket hemliga, enade, internationella underrättelsesamfund 
övervakat av den svarte påven, senare låtsades döda och ordnade med flykten för  
Adolf Hitler, SS-generaler Martin Bormann, Heinrich Himmler och Heinrich 
”Gestapo” Müller; det skonade också livet på SS/SD-general Walter 
Schellenberg]. Vi vet inte exakt vad Carincross vidarebefordrade till sina hantlangare 
i Moskva [allt som behövdes för att framgångsrikt hantera sovjetiska 
underrättelsetjänsten!], men Oleg Gordievsky har hävdat att det bokstavligen fanns 
’ton av handlingar’ i KGB:s arkiv anskaffade från Carincross efter hans anställning i 
september 1940. 

Underrättelserna från Storbritannien bekräftades av andra rapporter: [jesuitordens] 
Schulze-Boysens spionring, baserad i tyska luftministeriet [vilket bombade historiskt  
sett protestantiska städer i hela Europa]; Treppers 
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’Röda orkester’ och den tyske förrädaren von Scheliha i den tyska ambassaden i 
Warszawa bidrog alla till de på Golikovs bord i Moskva landande inkommande 
alarmerande rapporterna. De bekräftade en tydlig och konstant trend: Hitler och hans 
generaler planerade ett angrepp på Sovjetunionen under våren 1941. . . . 

Fakta talar för sig själva: mellan slutet av juli 1940 och 22 juni 1941, överlämnades 
inte mindre än nittio separata, tydliga varningar för ett nära förestående angrepp på 
Sovjetunionen till Stalin. . . . ingen av dem spreds vidare. Som en direkt följd . . . 
förlorade Sovjetunionen 4 miljoner soldater – däribland över 2 miljoner krigsfångar – 
14 000 flygplan, 20 000 kanoner och 17 000 stridsvagnar i striderna från gränserna 
till utkanten av Moskva mellan juni och december 1941 i händerna på de tyska 
angriparna. . . . [Slutligen kostade jesuit Stalins förräderi] Sovjetunionen 20 miljoner 
döda, 6 miljoner hus, 6 000 sjukhus, 70 000 städer och byar ödelagda och en för evigt 
förändrad världskarta [som avsett av Jesu kompani med kontroll över alla allierade 
och axelmakters militärledningar].” {48} [Kursivering tillagd] 

John Hughes-Wilson, 1999 
Överste, brittiska arméns underrättelsetjänst 
Military Intelligence Blunders

”Den här boken beskriver en konspiration på jakt efter en teori. Den utger sig för att 
visa hur de mest värdefulla militära order i Adolf Hitlers tredje rike begav sig från 
führerns högkvarter till [jesuitutbildade] Josef Stalins inom några dagar – ibland 
timmar – sedan de utfärdats. . . . Det råder ingen tvekan om konspirationen eller, 
faktiskt, om nästan alla konspiratörerna. Det är teorin som saknas. Hur fungerade allt 
så väldigt bra? [Den jesuitiska kopplingen är nyckeln, käre författare!] . . . 

Efter det att [avfällige lutheran och jesuitiske coadjutor SS-general Martin] 
Bormann försvann växte hans rykte. Denne person, i väst tidigare uppfattad som den 
självutplånande sekreteraren åt führern, blev snart den mest eftersökte mannen i 
Europa. Nazistiska ledare, som av naturen var ovilliga att beskylla führern för 
Tysklands många brott, beskyllde öppet Bormann. . . . Greve Lutz von Krosigk, den 
nazistiske finansministern, betecknade Bormann som den ’onde anden’ och – en term 
som snart blev synonym med Bormann – ’Hans brune eminens [en romersk-katolsk 
kardinalstitel].’ . . . 

Hans värde för Stalin började tidigt. 1941, när Tyskland kunde ha använt miljontals 
ukrainska nationalister för att besegra sovjetiskt styre, beslöt Bormann att de bara 
förtjänade ”slaveri och avfolkning.” . . . Ställda inför valet om folkmord av tyskarna 
eller politisk dominans av Sovjet, valde ukrainarna att leva, och krossade därmed 
tyska 
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förhoppningar om en lätt erövring. Judarna i Östeuropa hade inte detta val. Som de 
kom under tysk dominans, var det   Martin Bormann   som utfärdade order som gjorde 
honom till, för att använda orden av åklagaren i Nürnberg, ’en drivande kraft i 
programmet av svält, förnedring, tillgrepp, och förintelse av judarna.’ Bormann 
skapade en hel tysk dödsindustri, en som använde värdefulla resurser och urvattnade 
krigsansträngningarna. ’Det var svaranden Bormann,’ sade åklagarna, ’som av Hitler 
anbefölls vidarebefordrandet och genomförandet av führerns beslut om likvideringen 
av det judiska problemet .’ . . . ’Han var i sanning en ond ärkeängel till Lucifer 
Hitler.’ . . . 

Martin Bormann . . . var den definitive mullvaden . . . Gottlob Berger, SS-general 
och chef för Himmlers huvudkontor [som, enligt Heinz Höhnes The Order of the 
Death’s Head (1969), anklagat vissa SS-befälhavare för att arbeta åt den katolska 
kyrkan], som anmärkte att Bormann hade ’åstadkommit den största skadan av alla 
under alla dessa [krigs-] år,’ insisterade i Nürnberg på att Bormann var en sovjetisk 
mullvad. . . . [Den protestantiske amiral] Canaris . . . gav Bormann etiketten den 
’Brune bolsjeviken.’ . . . En högrankad katolsk präst rapporterade till en amerikansk 
underordnad agent ’att Martin Bormann hade arbetat tillsammans med ryssarna och 
de tyska kommunisterna under lång tid före krigsslutet.’ . . . Fram till 1945, hade 
[romersk-katolske nazistiske general Reinhard] Gehlen varit chef för de tyska 
utländska arméerna i öst. Efter kriget . . . sade Gehlen, hade Martin Bormann varit 
sovjetisk spion [i hans The General Was a Spy (1972)]. Och Bormann hade levt 
under en tid efter kriget i Sovjetunionen. 

Vem i slutet av 1940-talet – med amerikanska styrkor som oftast återvänt hem medan 
den fläck Röda armén åstadkommit dränktes in i hela Östeuropa – ville säga att 
mannen med det största ansvaret för förintelsen efter Hitler egentligen var agent åt 
Josef Stalin? Ingen.” [Naturligtvis inte. För frågan skulle ha uppstått om vilken 
centralmakt som kunnat samordna utbytet av nazistiska och sovjetiska underrättelser  
annat än Vatikanen.] {49} [Kursivering tillagd] 

Louis Kilzer, 2000 
Amerikansk historiker 
Hitler’s Traitor

”Roosevelt trodde att hans landsmän skulle samla sig bara för att motsätta sig en 
öppen krigshandling mot USA. Det beslut som han tog, tillsammans med sina 
rådgivare, var att provocera Japan genom en rad åtgärder till en öppen handling: 
attacken mot Pearl Harbor. . . . Åtta åtgärder föreslogs för att provocera fram en 
japansk attack. Kort efter att ha granskat dessa, verkställde Roosevelt dem. Efter det 
den åttonde provokationen hade vidtagits, svarade 
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Japan [som planerat av orden genom frimureriska jesuitiska coadjutorer Hirohito 
och FDR]. Den 27 och 28 november, 1941, fick USA:s militära befälhavare denna 
order: ’USA begär att Japan begår den första öppna handlingen.’ Enligt krigsminister 
[Scull and Bones-man, CFR-medlem] Henry L. Stimson, kom orden direkt från 
[frimureriske] president Roosevelt. . . . Vi inte bara genomförde provokativa åtgärder, 
vi snappade upp och avkodade militära telegram. Vi visste att attacken skulle komma. 
. . . Befälhavarna på Hawaii, amiral Husband Kimmel och generallöjtnant Walter 
Short, berövades underrättelser som kunde ha gjort dem mer uppmärksamma på 
riskerna i Roosevelts politik. . . . Tidigare beskrivningar har hävdat att USA inte hade 
knäckt japanska militära koder innan attacken. Vi nu vet att det är fel. Tidigare 
beskrivningar har insisterat på att den japanska flottan iakttog strikt radiotystnad. 
Detta är också fel. Sanningen är tydlig: FDR visste. . . . 

Den 24 januari [1941], medan amiral [Isoroku] Yamamoto inledde planeringen för 
attacken, varnade Roosevelts marinsekreterare, [jesuitiske coadjutor] Frank Knox, 
för faran med Pearl Harbor. . . . Snart efter att Yamamoto började sprida ut sin 
strategi för Pearl Harbor bland betrodda japanska marinofficerare, läckte den 
allmänna attackplanen till USA:s ambassad i Tokyo. Max W. Biskop, 
tredjesekreterare på ambassaden, stod i en kassakö i Tokyo-filialen av National City 
Bank of New York [en Rockefeller-bank kontrollerad av den svarte påvens 
malteserriddare] för att växla några yen till amerikanska dollar. En klapp på axeln 
fick biskopen att se upp; han kände igen ansiktet på den peruanske ministern till 
Japan, doktor Ricardo Rivera Schreiber. Under det att han förde biskopen till en 
sidoalkov, avslöjade Schreiber ’fantastisk’ information: ’Japanska militära styrkor 
planerade, i händelse av problem med Förenta staterna, att rikta en överraskande 
massattack mot Pearl Harbor med användning alla sina militära resurser.’ ” {50} 

[Kursivering tillagd] 

Robert B. Stinnett, 2000 
Amerikansk militärhistoriker 
Day of Deceit: The Truth About FDR
   And Pearl Harbor

Jesuitgeneralen med sitt andra trettioåriga krig uppnådde seger efter seger för 
Rom, och påskyndade den ultimata biskopsinstallationen av den slutlige påven, mördad och 
uppstånden från de döda genom Satans makt (Upp.13 :3-10) som skall bli världens 
allmänne despot i Jerusalem. Hans segrar, i att ständigt återföra den civiliserade världen till 
den mörka tiden, vanns som bekännande jesuiter lydde deras blodiga ed i enlighet med 
deras tridentinska möte. Ett försök kommer att göras att räkna upp bara några. 
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Jesuiterna hade beslutat att absolutistiska, fabiansk-socialistiska, kartell-kapitalistiska 
militärdiktaturer (fascistiska och kommunistiska) skulle ersätta absoluta monarkier av guds 
nåde, som diktatorerna var lättare att kontrollera och ersätta än monarkerna. Heliga 
alliansen skulle ersättas med ett internationellt underrättelsesamfund som kontrollerade 
ledarna för alla nationer. Varje försök till folkliga rättigheter eller nationell suveränitet skulle 
mötas med mord, revolution eller svek. 

Till att börja med, bestod kärnan i Heliga alliansen av 1815 av monarkerna i 
Ryssland, Preussen och Österrike. Men redan 1914, hade alla tre dynastier revolterat mot 
Rom, efter att ha avvikit från syftet med alliansen. Vi skall granska den politik som fördes 
av Romanovs, Hohenzollerns och Habsburgs. 

Romanovs var de första som gjorde uppror. 1820 hade Alexander I utvisat jesuiterna 
från Ryssland, för vilket han blev förgiftad fem år senare. Redan 1882 hade Alexander II 
frigivit de livegna, avskaffat den hemliga polisen och hade undertecknat en konstitution som 
skapade folkliga rättigheter. Han hade också brutit med Vatikanen, genom att 1847 
omintetgöra det av Nikolaus I med Rom ingångna konkordatet. Efter fyra försök att ta 
livet av honom sprängdes han slutligen i bitar. Klart den ortodoxa Romanovdynastin måste 
bort, eftersom den motstått det tyranni som infördes av tridentinska mötet och Heliga 
alliansen. Så 1917 finansierade jesuiterna, med sin Riksbank, den bolsjevikiska 
revolutionen som ledde till tronavsägelsen och den hemliga flykten av judehatande riddare 
av Malta, tsar Nikolaus II, vars kusin var den judehatande kung George V rådgiven av den 
judehatande jesuit Bernard Vaughan. Romanovdynastin, som inleddes 1613, var historia! 

Den andra monarkin som gjorde uppror var Hohenzollern. Vilhelm I, med sin 
”Järnkansler” Bismarck, besegrade jesuiternas Napoleon III under det fransk-preussiska 
kriget 1870-71. Dessutom gjorde han det möjligt för Viktor Emanuel II att ta den 
världsliga makten från påven, som Italiens kungar styrde Rom under nästan sextio år. 
Bismarck utvisade sedan jesuiterna från det tyska riket 1872, vilket gjorde orden ännu mer 
rasande! För detta, försökte jesuiterna, evigt trogna sin blodiga ed, att mörda honom med 
sina ”nihilister,” men misslyckades. 1907, hotade Vilhelm II med att utvisa alla romersk-
katolska präster från sitt rike för att inkräkta på hans civila makt att reglera äktenskap, efter 
att tidigare ha vägrat vara ”kyrkans svärd” på begäran av påve Leo XIII! Klart den 
lutherska Hohenzollerndynastin måste bort! 

Så 1914 tvingade jesuiterna, med sin stororientens frimurarloge, brottsligt 
världskriget på det protestantiska tyska riket och drev sin lutherske kejsare i exil, och till att 
avgå 1918. Vi läser Vilhelm II:s egna ord: 

”Hela kriget är helt tydligt arrangerat mellan England, Frankrike och Ryssland för att 
förinta Tyskland, slutligen genom samtalen med Poincare i Paris och Petersburg, och 
de österrikisk-serbiska stridigheterna är bara en ursäkt för att anfalla oss! Gud hjälpe 
oss i denna kamp för vår överlevnad, framkallad genom falskhet, lögner och giftigt 
avund!” {51} [Kursivering tillagd] 
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Kejsar Vilhelm II fortsätter sin modiga konfrontation med och exponering av ordens 
förrädiska tyska stororientens frimurarloge, sedan han blivit förrådd av sin avlidne, 
jesuitkontrollerade, frimureriske farbror – kung Edvard VII av England: 

”Jag har informerats om att en viktig roll spelades i förberedelsen för världskriget 
riktat mot de monarkistiska centralmakterna av politiken i den internationella 
’stororientens loge’ [övervakad av Storbritanniens kung Edvard VII]. Den 
framstående tyske frimuraren . . . sade att stororientens loger höll ett internationellt 
möte 1917, efter vilket en senare konferens följde i Schweiz; på denna antogs 
följande program . . . huset Habsburgs eliminering, tyske kejsarens 
tronavsägelse . . .” {52} 

Och så hände det sig. Hohenzollern-dynastin, som inleddes 1415, var också historia. 

Den sista dynastin som gjorde uppror var Habsburg. Jesuiterna hade straffat denna 
familj under den franska revolutionen med halshuggningen av drottning Marie Antoinette 
och senare, 1898, mordet på Elisabet, kejsarinnan av Österrike. Varför? Frans Josef, 
hennes make och kejsare som hade kommit till makten under ordens andra franska 
revolution 1848, hade gjort jesuiterna rasande. Han återkallade det österrikiska konkordatet 
med Rom och omintetgjorde påvens världsliga makt. Österrike av alla ställen! Österrikes 
Habsburgs – redskap för jesuiternas trettioåriga krig som dödade över tio miljoner 
människor i försöket att utrota protestantismen – bröt med Rom! Klart den katolska 
Habsburgdynastin måste bort! Så 1908 kränkte Österrike det ortodoxa serbiska folket 
genom att lägga beslag på Kosovo. 1914, sex år senare i Sarajevo, mördades ärkehertig 
Franz Ferdinand i sin vagn, skjuten på kärnskotts avstånd i bröstet av Oskar Potiorek, 
Sarajevos generalguvernör. Ärkehertigen fick sedan sista smörjelsen av en jesuitpräst, 
Anton Puntigam, och Gavrilo Princips (strykpojkens) pistol bevarades i en österrikisk 
jesuitisk samfundslokal tills den donerades till Wiens militärhistoriska museum 2004! Från 
1918, var Habsburgdynastin som inleddes 1278 slutligen historia tillsammans med de 
europeiska regenternas Heliga allians. Fyra år senare, 1922, blev jesuitpräst Ignaz Seipel 
Österrikes förbundskansler. (Samma år installerade jesuitiske Edmund Walsh, understödd 
av jesuitiske ärkebiskop Edward Ropps (1851-1939) hemliga makt, Josef Stalin som 
Kommunistiska partiets generalsekreterare. 1924 hade Ropp, ärkebiskopen av Mohylew 
(1917-1939), ”landsförvisats” till Warszawa, skickligt ledd ut ur Ryssland!). Seipel – med 
smeknamnet ”den obarmhärtige kardinalkanslern” (om än inte bokstavligen kardinal) 
enligt Edmond Paris i hans mästerverk, The Vatican Against Europe – krossade under sina 
två ämbetsperioder (1922-24, 1926-29) alla spår av österrikiskt motstånd mot Hitlers nazism 
som han banade väg för anslutningen (vilket i hög grad ökade den romersk-katolska 
befolkningen i Pius XII:s tredje rike). Ordens kansler Engelbert Dollfuss, även om han 
var pro-Mussolini och en diktatorisk fascist, motsatte sig ovetande jesuitgeneralens 
anslutning varför han mördades av kompaniets österrikiska nazister.
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Men förtrycket av folklig frihet och nationell suveränitet, liksom förintelsen av 
”kättare” skulle fortsätta, och samtidigt öka påvens världsliga makt över nationerna. 
Monarkernas Heliga allians skulle ersättas med det internationella 
underrättelsesamfundets Heliga allians, finansierat av riddare på Wall Street i ledningen 
för den svarte påvens Riksbank. Det enade samfundet skulle födas under det andra 
trettioåriga kriget och finstämmas under påvens kalla krig (1945-1989). Detta fulländade 
internationella underrättelsesamfund skulle inte vara någonting mindre än 
jesuitgeneralens ”inkvisitionsdomstol” i arbete under olika namn i genomförandet av det 
tridentinska mötets despotism. De olika underrättelsetjänsterna skulle kontrolleras av 
påvens malteserriddare i New York, London, Moskva, Washington, D.C., Paris, Kairo och 
Konstantinopel övervakade av den svarte påven från hans högkvarter, Borgo di Santo 
Spirito (”Den helige andes by” –  vilken hädelse!), i Rom. 

Förutom att störta monarkierna och samtidigt skydda den avfälliga protestantiska 
engelska tronen, åstadkom jesuiterna följande från 1914 till 1945: 

1914 

Jesuiterna förde Venustiano Carranza till makten i Mexiko efter exilen av ordens 
USA-stödde general Victoriano Huerta (1913-1914), som slutade det första mexikanska 
inbördeskriget som börjades av den andre Benito Juárez – mexikanske patriot Francisco I 
Madero (1910-1914). Tillsammans med kanonerna i augusti i Belgien som antände första 
världskriget, började detta år nittonhundratalets stora jesuitiska vedergällning. 

Genom att minnas det förflutna, hade det mexikanska folket med sin store Benito 
Juárez provocerat fram jesuiternas ilska! De försvarade sin ”liberala” konstitution av 1857 
med ”reformkriget ” från 1858 till 1861. President Juárez bröt sedan påvens världsliga 
makt över Mexiko och avrättade senare den österrikiske inkräktaren, Ferdinand 
Maximilian, 1867, vilket gjorde jesuiterna ännu mer rasande! Fastän orden förgiftade vår 
hjälte Juárez 1872, utvisade det mexikanska folket jesuiterna 1873. Kan du föreställa dig 
Satans jesuitgenerals – den svarte påvens otyglade ilska? 

Tre år förflöt då, 1876, kompaniet straffade det frihetsälskande romersk-katolska 
mexikanska folket i deras försök att efterlikna sina protestantiska norra grannars 
konstitutionella regering. På samma sätt som jesuiterna hade störtat den andra franska 
republiken med Napoleon III:s diktatur, så störtade de också den mexikanska republiken 
med 33:e gradens frimurare general Porfirio Díaz diktatur. Han släppte på nytt in Loyolas 
söner och under mer än trettio år (1876-1911) förtryckte han folket, genom att beröva dem 
deras mark och frihet. Om denne jesuitgeneralens älskling och hans kartell-kapitalistiska, 
pro-kommunistiska, icke-medelklass, avfälliga protestantiska och baptistiska, frimureriska 
amerikanska hus Morgan och Rockefeller, båda styrda av ”den amerikanske påven” – 
Baltimores ärkebiskop James kardinal Gibbons – läser vi ännu en gång av den kände 
Georgia-senatorn, Thomas E. Watson: 
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”Vad gäller holländaren som förnekade Kristi gudom, kunde han inte ha bott i 
Maryland under lord Baltimores stadga, eller i Mexiko under diktator Díaz’ och den 
ökände ärkebiskopen av Moras styre – som kardinal Gibbons är så pass förtjust i. 
Under Díaz och Mora, blev åtta protestanter offentligt brända på torget, i Texacapa, i 
november, 1895, inte därför att de förnekade Kristi gudom, utan därför att de 
förnekade den italienske påvens gudom [som proklamerats av ordens första 
vatikankoncilium 1870]. Kommer de katolska lekmännen i Georgia ihåg det här 
fallet? Bland de åtta offren för den påvliga elden 1895, fanns   fem män, två kvinnor,   
OCH EN LITEN FLICKA!” {53} [Kursivering tillagd] 

Men år 1910 folket hade fått nog av den bigotte diktatorns ”altare och tron.” En 
revolution bröt ut som en följd av att Díaz riggat valet vilket tvingade honom att fly landet. 
Francisco I Madero valdes till president följande år men störtades och mördades 1913 
under den hemliga övervakningen av president Woodrow Wilsons ambassadör i Mexiko, 
Henry Lane Wilson. För ambassadören var underordnad presidenten, presidenten var 
underordnad sin privatsekreterare, riddare av Columbus Joseph P. Tumulty, då 
underordnad högste riddaren av columbusorden, James A. Flaherty; den högste riddaren 
var underordnad ”den amerikanske påven,” James kardinal Gibbons; och Gibbons 
understödde ärkebiskop av Mexiko, Jose Maria Mora y del Rio (1908-1928) som i sin tur 
hade arrangerat mordet på president Madero. Ärkebiskop Mora och hans jesuiter 
installerade sedan en annan tyrann, general Victoriano Huerta som bara var ett surrogat 
för general Díaz. Huertas hårda militärdiktatur gjorde att motståndet fortsatte från Pancho 
Villa i norr och Emiliano Zapata i söder – revolutionens största fiender till den jesuitiska 
agendan (som skulle följas av ordens amerikanska militär inklusive general John J. 
Pershing biträdd av löjtnant George S. Patton!) Som ett resultat blev, 1914, general 
Huerta, som givits det motbjudande tillnamnet ”Schakalen,” besegrad och flydde. 

Det mexikanska folket skulle nu få börja betala dyrt för sin önskan om att vara fritt 
från grymma diktatorer i regi av Mexikos jesuitpräster. 1914 förde orden Venustiano 
Carranza till makten (1914-1920) och använde kardinal Gibbons ”heliga romerska” 
fjortonde ändringens rike av amerikansk nation för att erkänna hans de facto styre! 
Vilken skam för oss amerikaner! Våra två mexikanska hjältar krigade med Carranza – den 
förment anti-papistiske ”liberalen” – under sex år tills Carranza snärjde dem och sedan 
mördade Zapata vilket kränkte general Obregón; Villa kapitulerade senare. Från 1910 till 
1930 flöt Mexiko rött av blod, som kriget krävde över en miljon liv – tack vare jesuiterna! 
Från 1920 till 1928 gjordes ärliga försök av Álvaro Obregóns och Plutarco Elías Calles 
härligt häpnadsväckande, anti-jesuitiska presidentskap att upprätthålla en liberal regering i 
kamp mot papistisk världslig makt. 1926 antog Calles vad som blev känt som ”Calles’ lag,” 
för att skärpa nya 1917 års konstitutionella bestämmelser. Han bötfällde alla som bar 
kyrkoutsmyckningar eller prästdräkter; han förbjöd alla offentliga processioner som 
bildades i alla papistiska länder; 
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han hindrade ägande av mexikansk mark av påvedömet och deporterade vid ett tillfälle  
tvåhundra spanska jesuitpräster. Detta ledde ex-jesuitiske påve Pius XI – samme påve som 
ingick ett hemlig konkordat med Stalin – till att fördöma Calles’ regim och belägga 
nationen med interdikt: resultatet blev ordens Cristero-uppror (1926-1929). I avsikt att 
upprätthålla sin anti-papistiska lag så lik Bismarcks Falklagar, tog presidenten, i kampen 
mot upproret, livet av över femtusen katolska ”präster, religiösa och lekmän.” 1926 
avrättade han riddare av Columbus Luis Batiz Sainz, en präst och ”andlig rådgivare” åt det 
revolutionära Katolska ungdomsförbundet – en katolsk ”Hitlerungdom” indoktrinerad att 
fylla ut leden av döda kamrater. Följande år avrättade Calles jesuitpräst Michael 
Augustinus Pro för att ha lett fanatiska rebeller och mordförsöket på Obregón – vilket  
gjorde orden ännu mer rasande! Om detta ”kung Kristus’” uppror, drar Avro Manhattan 
slutsatsen: 

”Resultatet blev ett av de mest dödliga inbördeskrig som någonsin upplevts, och som 
kostade Mexiko nästan en miljon döda [från 1910-1920, förutom de 90 000 
förlorade i Cristero-upproret]. Inbördeskriget var uttänkt, provocerat, och öppet 
bedrivet av den [hierarkiska] katolska kyrkan, uppmuntrat och finansierat av 
nordamerikanska stora företag [precis som bolsjevikiska revolutionen]. Katolska 
arméer sprang ut på fältet och ropade Jesu namn, gick till angrepp för att störta den 
’anti-kristna,’ anti-katolska mexikanska regeringen.” {54} [Kursivering tillagd] 

Fastän den stora mexikanska revolutionen utkämpades tappert av dess patrioter och 
gav inspiration åt republikanska spanjorer som utkämpade sitt inbördeskriget mot Franco 
på 1930-talet, var Mexiko i slutet av 1945 klart i händerna på jesuitgeneralen. Käre 
sanningssökare, våra sydliga grannars fruktansvärda lidande var en del av jesuitgeneralens 
andra trettioåriga krig fört till Mexiko. Och varför? Eftersom Benito Juárez’ folk bröt 
påvens världsliga makt, utvisade jesuiterna och hävdade sin nationella suveränitet – tre  
dödssynder! Och hur straffade Vatikanens jesuiter Mexiko? De använt sitt ”heliga 
romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation – ”kyrkans svärd” – för att 
underblåsa ett blodigt inbördeskrig som i slutändan kostade det mexikanska folket floder av 
blod, deras jordiska skatter och nationella liv. I dag utfattigt och demoraliserat är Mexiko 
den stora tillflyktsorten för den svarte påvens internationella narkotikahandel övervakad 
av hans internationella underrättelsesamfund förvaltat av malteserriddarna. 

1914-1923 

Den svarte påven, genom att använda sitt islamska ”kyrkans svärd,” avslutade sitt 
massmord på ortodoxa armeniska kristna, som han ”rensat” Turkiet på dessa ”kättare,” 
liksom många grekisk-ortodoxa och judar. Allt gjordes i enlighet med ordens blodiga 
jesuited och dess mordiska tridentinska möte. Sedan folkmordets början 1894, hade år 1923 
nästan två miljoner ortodoxa armenier slaktats. 
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Henry Morgenthau, president Woodrow Wilsons ambassadör i Turkiet, skriver i sin 
Ambassador Morgenthau’s Story, ”Murder of a Nation,” (1919): 

”Förintelsen av den armeniska rasen 1915 innebar vissa svårigheter som inte hade 
hindrat turkarnas verksamhet i massakrerna av 1895 [totalt nästan 300 000 armenier] 
och andra år. . . . över hela det turkiska riket gjordes ett systematiskt försök att döda 
alla starka män, inte bara för att få bort alla män som kunde sprida en ny generation 
av armenier, utan i syfte att göra den svagare delen av befolkningen till ett lätt 
byte. . . . 

En dag diskuterade jag dessa förfaranden med en ansvarig turkisk tjänsteman som 
beskrev den åsamkade tortyren. Han gjorde ingen hemlighet av det faktum att 
regeringen hade initierat den och – som alla turkar ur tjänstemannaklassen – 
godkände han entusiastiskt denna behandling. . . . Varje ny metod som vållade smärta 
hyllades som en fantastisk upptäckt och regelbundna deltagare rannsakade ständigt 
sina hjärnor i arbetet med att hitta på någon ny plåga. Han berättade att de även 
grävde i protokollen från den   spanska inkvisitionen   och andra historiska   
tortyrinrättningar och tillägnade sig alla de förslag som fanns där [för var än 
jesuiterna styr finns det alltid en torterande inkvisition]. . . . 

När signalen gavs för karavanerna att börja röra sig, bestod de därför nästan alltid av 
kvinnor, barn och gamla män. Alla som kunde ha skyddat dem från det öde som 
väntade dem hade krossats. . . . under större delen av sex månader, från april till 
oktober 1915, var praktiskt taget alla vägar i Mindre Asien fyllda av dessa okristliga 
band av landsflyktiga. . . . Under dessa sex månader, så långt det går att bedöma, 
påbörjade omkring 1 200 000 människor denna färd till den syriska öknen. . . . Hela 
resans lopp blev en evig kamp med muslimska invånare. . . . Från amerikanska 
konsuler och missionärer fick jag ständigt ta emot rapporter om sådana avrättningar 
och många av de händelser som de beskrev kommer aldrig att försvinna ur mitt 
minne. . . . 

Var gång de nådde en turkisk by, tilläts alla lokala luffare att ta de armeniska 
flickorna som byte. . . . Den turkiska bönderna började bära iväg flickorna, 
bergsborna kastade sig över dem flera gånger, kränkte och dödade kvinnorna och 
gendarmerna deltog själva i orgien. . . . Barn grät sig till döds, kvinnor störtade sig 
mot stenarna, mödrar slängde sina spädbarn i bäckarna, gravida kvinnor kastade sig, 
sjungande, i Eufrat. . . . Jag har sett vansinniga deporterade äta sina egna kläder och 
skor, kvinnor som kokat sina nyfödda barns kroppar.” {55} [Kursivering tillagd] 
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Christopher Simpson, författare till The Splendid Blond Beast (1995), tillägger: 

”Strax innan första världskriget, tog en hemlighetsfull [frimurerisk] och disciplinerad 
kabal av unga turkiska militära officerare kallade Ittihad makten i Turkiet och förde 
landet in i en allians med Tyskland. Dessa [muslimska jesuitiska coadjutorer] var de 
ursprungliga ”ungturkarna” och förmågan till grymhet och våld reflekteras 
fortfarande i denna fras i dag. . . . Ittihads diktatur föll som kriget gick mot sitt slut 
och en ny, västligt stödd turkisk regering undertecknade ett vapenstillestånd med 
alliansmakterna i slutet av oktober 1918. Två dagar senare, flydde de flesta av 
Ittihads äldre ledare sitt land för Tyskland, som beviljat dem asyl. . . . 

Under ledning av [frimureriske] Mustafa Kemal (senare känd som Atatürk), 
välkomnade den nya rörelsen ittihadisterna till sina led och placerade en del 
partiveteraner i ledande befattningar. . . . Kemals omfamning av ittihadisterna bidrog 
till ett eskalerande kretslopp av hämndmord och förnyade massakrer i Turkiet. . . . 
USA:s högkommissarie för Turkiet [anti-judiske, anti-armeniske och anti-grekiske 
(ortodoxe)] amiral Mark L. Bristol [förbunden med James kardinal Gibbons 
påvlige riddare amiral William S. Benson, flottchefen] . . . [Bristol] förbjöd 
tidningsreportrar tillträde till områden där förnyade massakrer på armenier ägde 
rum, . . . Hans korrespondent på Utrikesdepartementet i Washington var [JFK-
mördare] Allen Dulles. . . . [som] stödde Bristols initiativ.” {56} [Kursivering tillagd] 

Ortodoxa armenier tågar mot en massaker på muslimska turkar, 1915 # 389 
Documents of the Armenian Genocide: Series No. I, (Jerusalem: Armenian Genocide Council, 1985) s. 30. 
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Frimureriske etniske jude och sunnitiske muslim Talaat Pascha, 1915 # 390 
Inrikesminister; ledare för Roms muselmansk-ledda armeniska folkmord 

Sheikh-ul-Islam, andlig ledare för sunnitiska islam, Konstantinopel, 1914 # 391 
Påvens korsfarare predikar ”ett jihad” mot ”kätterska” ortodoxa kristna 

The Burning Tigris: The Armenian Genocide and America’s Response, Peter Balakian, (New York: Harper Collins 
Publishers, 2003).
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1917 

1. Jesuitgeneralen, med hjälp av den brittiska armén, tog ”Palestina” (med tillnamnet 
”kungariket Jerusalem” under den mörka tiden) från de turkiska muslimerna (understödda 
av den frimureriska islamiska turkiska regeringen som brutalt mördade närmare två miljoner 
ortodoxa armenier (1894-1923), och banade väg för skapelsen av ordens frimureriska 
arbetarsionistiska Israel (med stöd av frimureriska brittiska Laborpartiet som kommit till 
makten genom ordens brittiska fabianska socialister) och återuppbyggnaden av Salomos 
tempel åt den siste och slutlige ”ofelbare” påven. 

2. Efter oktoberrevolutionen, utvisades ryska grenen av malteserriddarna från 
Ryssland genom jesuitiske världslige coadjutorn och frimureriske juden, Vladimir Lenin. 
Detta, käre sanningssökare, är en av 1900-talets viktigaste händelser, som tsaristiska 
Ryssland hade varit johanniterriddarnas första flyktplats efter att kompaniet, via 
Napoleon, fördrivit riddarna från Malta 1798. Vi måste fråga både hur och varför den ryska 
filialen, bestående av blåblodig adel som styrde rikets finanser och hemliga polis 
(Ochranan), öppet skulle fördrivas från Ryssland av patrasket av utländska judiska 
bolsjeviker när påvens brittiska och tyska grenar i hemlighet understödde Lenins 
framgångsrika revolution, med kunskap om att frimureriske juden Lev Trotskij – Lenins 
skapare av Röda armén – i hemlighet hade rådgivits av en judisk frimurarbroder, Moses 
Pinkeles, alias ”Ignace Trebitsch-Lincoln.” Om denne jude som hade hjälpt finansiera 
frimureriske Sebottendorffs Völkischer Beobachter, Nazistpartiet och hade räddat livet på 
führern, skrev Pierre van Paassen: 

”En av de märkligaste gestalterna som kom till The Worlds kontor [en nyhetsbyrå i  
Frankrike], där det fanns en daglig ström av besökare, var Ignace Trebitsch-
Lincoln. Med rykte om sig att vara son till judiska föräldrar, hade Trebitsch, när jag 
kände honom, varit katolsk präst i Wien [vilket därmed knöt honom till Österrikes  
jesuiter inklusive den framtide kanslern med smeknamnet ”den obarmhärtiga 
kardinalen,” jesuit monsignore Seipel, och eventuellt till österrikisk-utbildade 
amerikanske jesuitiske Edmund A. Walsh, samt till pro-nazistiske kardinal Innitzer 
rådgiven av jesuit Karl Rahner], en anglikansk präst i London [fullt av jesuiter tack 
vare ordens Oxfordrörelse], en ledamot av parlamentet i Westminster [dominerat av 
ordens fabianska socialistiska, pro-”självstyrande,” brittiska Laborparti], och sades 
ha varit en hemlig agent åt Tyskland i USA och Kanada under [första] världskriget 
[som riddare av Malta Franz von Papen var]. Han hade varit sekreterare åt   Lev   
Trotskij [som förhandlade fram Brest-Litovsk-avtalet med Tyskland och därigenom 
räddade ordens bolsjevikiska underkastelse av Ryssland], politisk rådgivare åt en av 
de kinesiska regeringarna [efter att orden störtade Manchudynastin 1911], och 
någonting vid domstolen i Afghanistan. Han visste alltid – ibland månader i förväg 
– vad som skulle hända, men han avslöjade aldrig sina källor. Detta gav honom 
en mystisk 
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prägel, även om det inte fanns någonting i grunden mystiskt över honom. . . . 
Personlig framgång var vad han minst behövde bekymra sig om [som alla jesuiter  
under extrem installationsed] (han kunde ha skapat sig en lysande karriär i ett halvt 
dussin yrken), och hade mer än en gång börjat, bara för att plötsligt avbryta det, skära 
av alla band och förbindelser, och dyka upp på ett annat spår [som alla jesuiter när 
de blint följer order från sina överordnade]. Han var en fantastisk författare [en 
förmån av intensiv jesuitutbildning], men han hade sällan tålamod att sitta ned länge 
nog för att skriva en artikel. Han kom susande förbi, gjort en del häpnadsväckande 
tillkännagivanden som lämnade alla helt mållösa, och gick ut igen. En gång (på väg 
från [Rom?] Italien, tror jag) förde han med sig nyheten att den franska regeringen 
hade beslutat att besätta Rhur [en jesuitisk agitation beräknad att skapa ett nytt  
berättigat missnöje bland de plundrade tyskarna, för att senare kunna utnyttjas av 
Hitler för att ytterligare rättfärdiga uppkomsten av den svarte påvens Nazistparti]. 
Rhur ockuperades fyra månader senare. 1929, förutspådde han Hitlers ankomst till 
makten under våren 1933 [österrikiska och bayerska jesuiter var fader generalens  
avgörande aktörer som skapade och därmed installerade führern]. Alla log över 
profetian. Han försvann under långa perioder, men när han kom tillbaka, lät 
berättelsen om hans erfarenheter mer otrolig. . . . 

Därefter, det var 1930, försvann Trebitsch. Under sommaren 1935 var han tillbaka, 
men den här gången var han klädd i buddistmunkens gula mantel [som jesuiterna i  
århundraden hade utgett sig för att vara buddistmunkar i Fjärran östern under det  
att de ”höll tungan rätt i mun” i enlighet med deras blodiga ed]. . . . Trebitsch sa att 
han var på väg för att träffa führern och ledarna för den neo-hedniska rörelsen i riket 
[vilket ger en viktig länk mellan jesuiterna och den nazistiska neo-hedendom som 
ytterligare krossade den protestantiska reformationen i Luthers Tyskland]. 
’Buddism,’ förklarade han, ’är en rent arisk religion, och om det tyska folket vill bli 
av med den   judiska kult   som kallas kristendom   . . .’ Jag önskade honom lycka till i 
hans intervju med Hitler, men fick aldig veta hur han hade klarat sig.” {57} 

[Kursivering tillagd] 

Varför skulle för övrigt Wall Streets internationelle industriman och amerikanske 
riddare av Malta Joseph P. Grace finansiera bolsjevikerna (enligt Antony Sutton) när 
Lenin enligt vad som påstods skulle mörda ordens beskyddare, tsar Nikolaus II (som i 
själva verket smusslades ut ur landet), och fördriva andra ryska adelsfamiljer (som 
DeMohrenschildts) till Europa och konfiskera deras olje- och gasförmögenheter? Varför 
skulle riddare av Malta och brittiske kung George V och president Woodrow Wilson 
rådgiven av sin sekreterare, riddare av Columbus Joseph P. Tumulty, skicka trupper (och 
100 000 000 dollar) för att understödja bolsjevikernas störtande av ortodoxa Ryssland? Om 
detta föga kända faktum, ger den lysande med.dr. William R. Deagle 
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en detaljerad redogörelse för en olycksbådande personlig erfarenhet i ett e-postmeddelande 
till författaren med titeln ”1918 års amerikanska/kanadensiska/bolsjevikiska övertagande 
av Moskva och S:t Petersburg: ” 

”1977 tog jag hand om tre herrar som var en del av det kanadensiska bergsinfanteriet 
som sänts för att invadera och ta städerna S:t Petersburg och Moskva och hålla dem 
tills försvarsmateriel kommit för bolsjevikerna från J. P. Morgan [John P. Morgan, 
d.y., son till den avlidne vatikansk-stödde Wall Street-bankiren, medkonspiratören i  
sänkningen av Titanic och den verkliga drivkraften bakom James kardinal Gibbons 
federala centralbankslag, J. Pierpont Morgan], bulvanen för europeiska 
Rothschilds geopolitiska manipulation [Rothschilds är den ”vatikanska statskassans 
väktare”]. Denna historia upprepades av alla med exakta detaljer. Dessa män hade 
också drabbats av fosgengas i Europa och vårdades för kronisk lungsjukdom, vissa 
var döende och ville rensa sitt samvete på detta. Dessa män, som ville lätta sitt 
samvete, redogjorde även närmare för hur en av USA:s divisioner också var med 
dem, från en stat på USA:s östkust, tror jag, från Fort Bragg, tror jag. USA:s och 
Kanadas delaktighet i den frimureriska/illuminati/jesuitstyrda, avsiktligt rysk-judiskt 
förefallande, bolsjevikiska revolutionen är en viktig korrigering av jesuiternas 
internationalistiska banksters som ledde den ryska revolutionen.” {58} [Kursivering 
tillagd] 

Svaret finns i jesuitordens hemliga politik avsedd att förinta det ”kätterska” rysk-
ortodoxa folket som vägrade att acceptera påvens i Rom överhöghet. Denna hemliga politik 
inkluderade även massmordet på det ”svekfulla” ryska judiska folket: de ortodoxa skulle 
drabbas av generalens mest synliga frimureriska judiska kommunister och de små judarna 
skulle drabbas av fascistiska malteserriddare som öppet stödde den vitryska armén. 
Samtidigt verkade båda fraktionerna i hemligt samförstånd underställda den svarte påvens 
ockulta order. De ”röda” dödade tiotusentals ortodoxa och andra icke-romerska kristna; de 
”vita” dödade tusentals kommunistiska, religiösa och etniska judar, förunderligt genomfört 
under Lenins inbördeskrig (1918-1920) med brittiska och amerikanska finansiella och 
militära medhjälpare, som båda rikena stod under jesuiternas extrema kontroll via 
malteserriddarna och 33:e gradens frimureri. I vanlig ordning, kontrollerade orden båda 
stridande parter för att kontrollera syntesen, som jesuitiske Edmund A. Walsh skapade 
”Sovjetunionen” och utnämnde jesuitutbildade Josef Stalin till sekreterare för 
Kommunistpartiet. 

3. Efter den bolsjevikiska revolutionen som utfördes framgångsrikt på grund av 
amerikanska och kanadensiska trupper, började jesuiterna, som slutligen underkuvade den 
rysk-ortodoxa kyrkan, sin inkvisition genom att skapa den sovjetiska hemliga polisen, först 
döpt till ”Tjekan.” På ett blodigt härjningståg och omdöpt till ”GRU” 1922 (samma år orden 
förde Mussolini till makten i Italien),” stod Tjekan under befäl av en vild polsk katolik och 
stor beundrare av jesuitorden, Felix E. Dzerzhinsky. Lenins bödel blev ökänd genom den 
av hans laglösa ”Tjekas” begångna tortyr och mord: 
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” ’Den här organisationen är genomrutten: kriminalitet, våld, och helt godtyckliga 
beslut förekommer ständigt, och den är fylld med vanliga brottslingar och samhällets 
avskum, män beväpnade till tänderna som helt enkelt avrättar den de inte tycker om. 
De stjäl, plundrar, våldtar och kasta vem som helst i fängelse, förfalskar handlingar, 
bedriver utpressning, och låter vem som helst gå i utbyte mot stora summor pengar.’ . 
. . ’Orgier och fylleri är dagliga händelser. Nästan all personal i Tjekan är tunga 
kokainmissbrukare. De säger att detta hjälper dem att hantera åsynen av så mycket 
blod på daglig basis.’ . . . ’Kvinnorna gör vad som helst för att undkomma döden. De 
soldater som vaktar lägret drar nytta av detta och behandlar dem som prostituerade.’ ” 
{59} [Kursivering tillagd] 

Detta var jesuitiske Dzerzhinskys Tjeka, ”proletariatets järnhand,” i hemlighet 
uppbackad av ordens brittiska Hemliga underrättelsetjänst (MI6) i form av en annan judisk 
jesuitisk världslig coadjutor (”revolutionen måste alltid tyckas vara judisk-ledd”), MI6 
Sidney Reilly. Ex-MI6-agent John Coleman skriver: 

”Sidney Reilly var den hemlige agent MI6 skickat för att vaka över Dzerzinskis 
verksamhet.” {60} [Kursivering tillagd] 

Jesuitiske världslige coadjutor Felix E. Dzerzhinsky, 1920-talet # 392 
The Russian Revolution, Alan Moorhead, (New York: Harper and Brothers, 1958).

1918 

1. Efter den tyska militärledningens ständiga ”tabbar,” var rikets arméer på västfronten 
tvungna att acceptera en vapenvila, eller ett ”eld upphör,” på uppmaning av jesuitiske 
världslige coadjutor general Erich Ludendorff.  Som fältmarskalk Paul von 
Hindenburgs stabschef, hade denne förrädare fört kampanjen mot tsaristiska Ryssland från 
1914 till 1916 och hade, från 1916 till 1918, varit 
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den dominerande makten i kejsarens Hindenburg-Ludendorffska militärdiktatur, och fattat 
den högsta ledningens främsta beslut. I hemligt samförstånd med högstående, stororientens 
tyska frimureri som beslutat att störta kejsaren (vilket anges i The Kaiser’s Memoirs) och ta 
död på det protestantiska riket (så fruktat av furst Bismarck) före ”det stora kriget,” skulle 
Ludendorff: 

A. Som Hindenburgs stabschef för åttonde armén, försvaga den tyska ställningen på 
västfronten i augusti 1914, genom att vägra att snabbt meddela general Helmuth von 
Moltke (den yngre) att trupperna inte behövdes på östfronten i kampen vid Tannenberg i 
Ostpreussen. Hindenburg vann en klar och firad seger, men understöddes i hemlighet av 
ryske stabschef general Jilinsky som, med hjälp av medkonspiratören general Alexander 
Samsonov, medvetet svek sina egna styrkor som han marscherade in dem i Hindenburgs 
”dödskäftar,” för att på så sätt förlänga kriget i öst under mer än två år, varvid dessa 
förrädiska ryska generaler ytterligare misskrediterade tsar Nikolaus II i förberedelse för 
ordens bolsjevikiska revolution. Under tiden undkom tusentals ryssar gripande eller 
förintelse, som Ludendorff vägrade att beordra generalerna Otto von Below och August 
von Mackensen att stänga fällan med den framgångsrike general Hermann von Francios’ 
styrkor. Hitler skulle, med en order, begå samma förräderi i Dunkerque och göra det möjligt 
för britterna att evakuera. 

B. Vara ansvarig för Tysklands nederlag följande månad (9 september 1914) vid det 
första slaget vid Marne; den tyska armén slogs tillbaka av den franska på dess framstöt mot 
Paris. Ludendorffs ändring och, därmed, i själva verket, hans hemliga sabotage av 
Schlieffenplanen – vilken enorma kringgående rörelse (som planerats av Bismarcks von 
Moltke (d.ä.) kunde ha krossat Frankrike i ett slag – omintetgjordes vilket ledde kejsaren 
till att omedelbart ersätta von Moltke som dog 1916, som en bruten man. 

C. Bli den drivande kraften bakom 1916 års Hindenburg-Ludendorffska högsta 
militärledning, där den osäkre kejsaren intog en underordnad roll. General Erick von 
Falkenhayns beräknade nederlag och avsiktliga förlust vid Verdun förmådde Vilhelm att ta 
detta högst ödesdigra beslut. 550 000 anti-jesuitiska, ”liberala” romersk-katolska fransmän 
och över 400 000 ”kätterska” protestanter och ”liberala” romersk-katolska tyskar miste livet 
tack vare det hemliga samförståndet mellan stridande generaler, jesuitiska coadjutorer 
general Falkenhayn och franske general Henri-Philippe Pétain. Flera år senare skulle 
Pétain, som statschef i ledningen för den svarte påvens fascistiska Vichyregering, på nytt 
släppa in jesuiterna i Frankrike 1942. Nu hade kompaniet fullständig kontroll över den tyska 
militärledningen, vilket Ludendorffs efterföljande beslut skulle visa. 

D. Godkänna obegränsad ubåtskrigföring 1917 mot britterna som då blockerade 
kontinenten. Befäl över den tyska ubåtsflottan hade lydige högrankade frimurare amiral 
Alfred von Tirpitz. Denna ”tabbe” ledde till ordens amerikanska rikes inträdande i kriget 
1917, vilken militära närvaro blev avgörande för Tysklands förestående nederlag och 
därmed jesuitiske coadjutor Ludendorffs ”uppmaning” till en vapenvila 1918 efter hans 
bekanta ”harang.” 
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E. Vara en framträdande aktör i Sovjetunionens grundande. Efter det att tsaren hade 
avsatts i mars, 1917, stödde Ludendorff återkomsten av Lenin och hans ryska bolsjeviker 
via det ökända ”förseglade tåget.” Med den bolsjevikiska revolutionens framgång i 
november och Lev Trotskijs samtycke till att avmobilisera men vägran att underteckna 
Brest-Litovsk-avtalet i januari, 1918 (på grund av Ludendorffs onödiga och upprörande 
termer), drev Hindenburgs ”generalintendent” tyska styrkor djupt in i Ryssland, men 
störtade aldrig den sovjetiska regimen, i en ansträngning av tyska trupper som kunde ha lett 
till seger på västfronten. Hitler skulle begå samma förräderi under Operation Barbarossa. 
Med orden från en sjutton år gammal amerikansk soldat i världskriget och senare 
brigadgeneral, skriver S. L. A. Marshall: 

”Det är nu nästan bortglömt att det som kom ur Brest-Litovsk inte var fred i egentlig 
bemärkelse, utan krig i en ny form mellan Tyskland och Ryssland [vilket banade väg 
för andra världskriget och Operation Barbarossa]. Det är också bortglömt, att tyska 
arméer 1918 inledde en ny invasion av Ryssland som förde dem genom Krim och 
bortom Don, så att de nådde utöver de gränser där Hitlers arméers motståndsnästen 
övervintrade 1941-42 efter tillbakaslåendet i Moskva [det vill säga Hitlers order att  
inte ta Moskva]. Det är bortglömt att nästan   en miljon tyska   soldater förgicks på de   
avlägsna stäpperna medan Ludendorff gjorde allt för att vinna en seger på västfronten 
för att slutligen misslyckas eftersom han hade uttömt sina reserver.” {61} [Kursivering 
tillagd] 

F. Ställd inför flera tyska segrar i mars-april 1918, begå en rad taktiska ”fel” och 
medvetet överge sin roll som strateg. Med Alan Clarks ord, i hans Barbarossa: The 
Russian-German Conflict, 1941-1945:

”Ludendorffs motgångar i april 1918 tärde så hårt på hans arméers blod och moral att 
de var oförmögna att bjuda långvarigt motstånd mot de allierade motoffensiver som 
följde.” {62} 

2. Den 28 september började general Ludendorff, efter att framgångsrikt ha svikit sitt 
förtroende genom att medvetet förlora västfronten, med jesuitisk mentalreservation sin 
självrättfärdigande harang, i vilken han beskyllde sina militära assistenter för illojalitet, 
kritiserade kejsaren för obeslutsamhet och svaghet, fördömde flottan för att inte aggressivt 
ha bedrivit sin u-båtskampanj, och anklagade det tyska folket för feghet som Hitler skulle 
göra i slutet av andra världskriget. Efter en begäran om ett vapenstillestånd som planerat, 
avgick Ludendorff den 26 oktober, gick i landsflykt under skydd av Sveriges pro-nazistiske, 
frimureriske kung Gustav V, återvände senare och förde sin efterträdare till makten – Adolf 
Hitler! 

1919 

1. Det protestantiska tysk-preussiska riket krossades och den lutherske kejsaren avsattes 
som först avsetts av ordens fransk-preussiska krig (1870-1871). 
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2. Det onda  Versaillesfördraget plundrade Tyskland och garanterade därigenom krig 
inom tjugo år. Denna gång skulle den tyska armén befinna sig under fullständig jesuitisk 
kontroll via jesuitiska världsliga coadjutorer Adolf Hitler och hans sekreterare, Martin 
Bormann. 

”Det tyska folket var omringat och samtyckte till vapenstilleståndet enligt löften till 
dem genom USA:s president i egenskap av talesman för ententens allierade. . . . 
Dessa löften till det tyska folket enligt vilka de kommit överens om att lägga ned 
vapnen och enligt vilka kejsaren av Tyskland avgick och lämnade Tyskland, kallas 
vanligen de fjorton punkterna. . . .  Versaillesfördraget   bröt mot dessa löften  , och 
fick USA att framstå som om de förrått det tyska folket genom USA:s president 
[kontrollerad av påvens ärkebiskop av Baltimore James kardinal Gibbons genom 
hans agenter, president Wilsons demokratiske kungamakare och Rothschild/judiske 
rådgivare i utrikesfrågor, överste Edward M. House, utrikesminister Robert 
Lansing – John Fosters och Allen Dulles’ ”farbror Bert,” och hans 
privatsekreterare som fungerade som en amerikansk Martin Bormann, riddare av 
Columbus Joseph P. Tumulty]. . . . De allierade, som leddes av [jesuitiske världslige 
coadjutor Georges] Clemenceau [sedan han tidigare motsatt sig orden genom sitt 
försvar av kapten Alfred Dreyfus], tvingade dem att underteckna fördraget med våld 
[precis som den fjortonde ändringen tvingades på de amerikanska protestantiska 
sydstaterna] när det tyska folket hade avväpnats [och berövats viktiga delar av sin 
mark och kolonier som utgjorde det protestantiska tysk-preussiska riket]. . . . det 
ultimatum Clemenceau ställde måste godkännas inom fem dagar vid vite av 
vapenstilleståndets brytande och krigets återupptagande. [Fransmannen] Victor 
Margueritte säger, i förordet till The Appeal of Conscience: 

’The White Book, publicerad av M. Mennevée, bär vittnesbörd på ett högst imponerande 
sätt. . . . Man kan inte läsa vad som följer utan sorg och utan skam; riksministeriets 
presidents intensivt ödmjuka bön; Clemenceaus brutala vägran om uppskov, med de 
allierades trupperna redo att passera Rhen, medan församlingen i Weimar överlade; det 
slutliga kravet på uppskov [av invasionen] varvid i stället för försvarsministern, en 
kapitulationsminister lyckades; den komprometterande sammanfattningen som stoppade allt 
fram till det sista utropet av chefen för den tyska delegationen. Det var en rörande scen och 
värdig utropet av [Franz von] Haniel om en ’oerhörd orättvisa,’ som han underkastade sig 
samtidigt som han kritiserade våldshandlingen mot sitt folks ära [jesuitiske coadjutor och 
centerpartiledare, romersk-katolske Matthias Erzberger undertecknande det onda 
fördraget för Tyskland och garanterade nazist-fascismens uppkomst].’ ” {63} [Kursivering 
tillagd] 
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Utarbetande av drastiska kapitulationsvillkor, fördrag i Versailles, 1919 # 393 
När nu frimureriska agenter åt den svarte påven som kontrollerade förhandlingarna, 
säkerställde detta högst onda fördrag ankomsten av ordens mest ”ärorika” krig hittills 
– andra världskriget. Murare Clemenceau och president Wilsons Edward M. House 
insisterade skamlöst på de oärliga och svåra villkor som skulle ställas på Tyskland, 
särskilt artikel 231 som tillskrev ”Tyskland och hennes allierades aggression” krigets 
ursprung. Detta fördrag kallades för ”det glödgade järnets brännmärke” av Victor 
Margueritte i hans under efterkrigstiden utgivna Les Criminels, vari han namnger den 
intrigerande franske romersk-katolske presidenten (och jesuitiske världslige 
coadjutorn) Raymond Poincaré som en av ”dem som verkligen arbetade för krig . . . 
med ansvar för massmordet.” Frimureriske Hitler skulle använda denna beräknade 
orättvisa för att bekräfta den politik och de åtgärder som skulle vidtas av ordens 
Nazistparti som beskrivs i dess prästskrivna, religiösa och politiska” färdplan” – Min 
kamp. På bordets vänstra sida, femte från vänster sitter jesuitiske världslige coadjutor 
öv. Edward M. House. 
History of the World War: An Authentic Narrative of The World’s Greatest War, Francis A. March, (Chicago: The 
John C. Winston Company, 1919) s. 655. 

3. Romersk-katolska Kroatien och ortodoxa Serbien – två urgamla folk, ett romersk-
katolskt, det andra öst-ortodoxt och därmed oförsonliga fiender sedan jesuiternas 
trettioåriga krig – förenades med våld för att skapa ”Jugoslavien,” uppkallat efter ordens 
”pan-slaviska rörelse.” (Kom ihåg, att alla ”pan-rörelser” – pan-amerikanska, pan-
germanska etc. – gäller riket och måste leda till krig.) Detta gjorde det möjligt för 
jesuiternas romersk-katolska, franciskanskledda kroatiska Ustašhi, vars romersk-katolske 
befälhavare, Ante Pavelić, sattes till makten av romersk-katolske Adolf Hitler, att 
barbariskt mörda mellan 700 000 och 1 000 000 anti-påvliga, ortodoxa serber 
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under andra världskriget. (Författaren betraktar The Vatican’s Holocaust av Avro 
Manhattan och Unholy Trinity av Mark Aarons och John Loftus som de definitiva 
arbetena om Pius XII:s folkmord.) Fransmannen Edmond Paris förklarar: 

”I juni 1941, inom några dagar, hade mer än hundratusen män, kvinnor och barn 
antingen dödas eller torteras och massakrerats i sina hem, på vägarna, på fälten, i 
fängelserna och skolorna och även i de ortodoxa kyrkorna. . . . vi upptäckte barn som 
hade spetsats på spjälorna till en inhägnad, med sina små armar och ben förvridna av 
smärta, som fastnålade insekter. De våldsammaste kannibalistiska riter har aldrig 
uppgått till detta. . . . Ustašhis tryckte ut sina offers ögon, som de bar som girlander 
eller bevarade i påsar, för att ges bort som minnen.” {64} [Kursivering tillagd] 

4. Romersk-katolska slovaker och protestantiska böhmiska tjecker förenades också 
genom skapandet av Tjeckoslovakien. Detta gjorde det senare möjligt för Adolf Hitlers 
monsignore Jozef Tiso att mörda tusentals protestantiska tjecker och judar, och förvisa dem 
till Auschwitz. För det var präst Tiso – den förste att deportera ”kättare och liberaler” till 
Auschwitz – som sa: 

”Katolicism och nazism har mycket gemensamt och de arbetar hand i hand för 
att reformera världen.” {65} [Kursivering tillagd] 

5. England användes för att ta ”Palestina” från turkarna. Detta resulterade i skapandet 
av ett nationellt hemland för judarna via ordens Balfourdeklaration. (Frimurare och förre 
premiärminister Arthur Balfour var medlem i ordens ”Rundabordsgrupp” ledd av 
högstående frimurare Cecil J. Rhodes och lord Alfred Milner – mördaren av ”förbannade 
kätterska” holländska reformerta boer, det första folket som upplevde masssvält i 
”koncentrationsläger.”) Under andra världskriget skulle inte jesuiterna tillåta fångna 
europeiska judar att emigrera till Roosevelts amerikanska rike, Churchills Storbritannien 
eller Stalins ryska rike. Snarare, tillät orden mycket få att komma in i Kanaans land, medan 
de flesta gick under i dödslägren byggda av riddare av Malta Herman Abs rådande över 
den farmaceutiska jätten I. G. Farben belägna djupt inne i skogarna i den judehatande, 
jesuitiska tillflyktsorten – Polen. 

6. Storbritanniens Kungliga institut för internationella frågor, den privata politiska 
elitistiska klubb som skulle styra Förenade kungariket, skapades utifrån vad som hade 
kallats Rundabordsgruppen. Jesuitiske världslige coadjutor och 33:e gradens frimurare 
Cecil Rhodes hade bildat ett hemligt brödraskap efter samma principer och maximer som 
jesuitorden: vad Rhodes gjorde med sin engelska, förhatliga vita suprematistiska, anti-
judiska, frimureriska Rundabordsgrupp (omdöpt till Pilgrimssällskapet 1902 och 
instiftad i New York City 1903) skulle Himmler göra med sin tyska, förhatliga vita 
suprematistiska, anti-judiska, frimureriska dödskalleorden – SS. 1890 skrev han till sin vän 
och välkände internationelle journalist, William T. Stead: 
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”Lösningen på min idé jag diskuterade med dig är ett sällskap, kopierat från 
jesuiterna i fråga om organisationen [som Weishaupts illuminater var] . . . en idé 
som i slutändan (leder) till överlåtelsen av alla krig och ett språk [engelska] i hela 
världen [den nya världsordning som styrs av påven i Rom]. . . . Det enda som är 
lämpligt för att genomföra denna idé är ett hemligt ett (sällskap) [d.v.s. ett hemligt  
frimureriskt sällskap format efter jesuitorden!] som gradvis absorberar världens 
rikedomar [via ordens Bank of England och Riksbanken] som skall vara ägnat åt ett 
sådant mål. . . . Tänk er det unga Amerikas förtjusning . . . över att ta del i ett 
system för att ta regeringen i hela världen [åt påven]!” {66} [Kursivering tillagd] 

William T. Stead, en av medlemmarna i Rundabordsgruppens inre kretsar som utvisades 
på grund av att han motsatte sig Cecil Rhodes’ och Alfred Milners korsfarande boerkrig 
mot Sydafrikas ”kätterska” vita holländska protestanter – och senare mördades på den 
frimureriske J. P. Morgans dödsskepp Titanic – bekräftar Rhodes ”vision av sig själv som 
den Ignatius Loyola som regerade detta ”sällskap av utvalda:” 

”Herr Rhodes var mer än bara grundaren av en dynasti. Han strävade efter att skapa 
en av dessa semi-religiösa, kvasi-politiska föreningar som, i likhet med Jesu sällskap, 
har spelat så stor roll i världshistorien. För att vara mer exakt, ville han grunda en 
orden som ett redskap för [den frimureriska brittiska] dynastins vilja, och medan han 
levde drömde han om att bli dess caesar och dess Loyola.” {67} [Kursivering tillagd]

Kompaniets brittiska Rundabordsgrupp (eller pilgrimer), ledda av 33:e gradens 
frimurare Cecil Rhodes och Alfred Milner, fungerade som en hemlig koppling till andra 
framträdande högrankade murare som skapade påvens nya världsordning. Sådana 
avskyvärda historiska frimurare är Nathan Rothschild, den svarte påvens judiske bankir, 
och Arthur Balfour, författare till ordensgeneral Ledochowskis ”Balfourdeklaration” som 
skapade Palestina som ett nationellt hemland för judarna. Denna grupp var drivkraften 
bakom  Versaillesfördraget som garanterade krig inom tjugo år. Med skapandet av RIIA 
1919, vars huvudkontor skulle vara Londons Chatham House, skulle en av dess mest 
kända medlemmar vara druidiske frimuraren och brittiske ledaren i ordens andra trettioåriga 
krig, Winston Churchill. 

1920 

Efter den misslyckade Kappkuppen i Berlin, räddades Hitlers liv av en internationalistisk 
jude som sällskapade med statsmän, bankirer, vapenhandlare, höga kyrkomedlemmar, 
krigskorrespondenter, revolutionärer, underrättelsetjänster, och kollegiala judiska 
kommunister inklusive Lenins Sidney Reilly (Sigmund G. Rosenblum) och Maos Morris 
Abraham Cohen – båda brittiska MI6-agenter. Ignace Trebitsch-Lincoln var en av den 
svarte påvens hemliga jesuitiska världsliga coadjutorer par excellence! Efter führerns flyg 
till Berlin, tillsammans med Dietrich Eckart, skriver Hitlers läkare: 
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”Men vid ingången till rikskansliet stötte de på en man med lömskt utseende vars 
ögon verkade ha långa händer som sträcktes ut mot dem som de närmade sig. De 
begav sig mot honom nästan mot sin vilja. 
   ’Vad söker ni, mina aningslösa offer?’ hälsade han dem. 
   Hitler och [Thulesällskapets faderlige mentor] Eckart betraktade varandra. . . . 
   ’Det är ni som är Hitler, eller hur?’ frågade han, som han pekade på führern. 
   Hitler nickade; han vågade sig inte på att tala. 
   ’Jag såg er i München förra året. Ni ser lika bra ut utan ert skägg som jag skulle 
utan mina problem. Är öltunnan vid er sida tillförlitlig [Eckart, som var den förste  
att mynta begreppet ”tredje riket” och en annan jesuitisk världslig coadjutor,  
studerade under ledning av judehatande, högerinriktade nazistiska tyska frimurarna 
Rudolf von Sebottendorff och Lanz von Liebenfels]? ’ 
   ’Min vän här är Dietrich Eckart,’ sa Hitler stelt. 
   ’Ah, poeten! Era kinder lyser av tuberkulösa bränder, mitt hjärta. Det kommer att 
krävas ett halvt vagnslass dynga för att torka bort dem. Om ni nu ville tala om för 
mig, någon av er – jag är inte särskilt noga med vem – vad ni råkar göra i detta 
ögonblick i denna rikets pesthärd? Vill ni bli arresterade, uppställda mot en vägg och 
skjutna? 
   ’Vi letar efter general [Wolfgang] Kapp,’ förklarade Eckart. 
   Han släppte fram ett kort, glädjelöst skratt. 
   ’Har ni inte hört, mina starar? [Rothschilds jesuit är inte rädd för Hitler, han är en 
av hans överordnade.] Revolutionen är över. General Kapp har hoppat av. Om ni har 
något vett sticker ni också, och det snabbt.’ 
   De kunde knappt tro sina öron. 
   ’Vem är ni?’ frågade Hitler. 
   Den lille mannen bockade sig på en komiskt teatraliskt sätt. 
   ’Jag är tragedins ande, min herre, jag är er frälsare, jag är kort sagt, Ignace 
Trebitsch-Lincoln [upptagen i Aleister Crowleys OTO av Londons påvlige riddare 
Harold Beckett; var rådgivare åt general Ludendorff; och lierad med jesuitiske 
coadjutor Karl Haushofer].’ . . . 

Det var Hitler själv som hade försett mig med uppgifterna om flyget till Berlin, 
kontakten vid ingången till kansliet, liksom den första beskrivningen jag någonsin 
fått av denne anmärkningsvärde individ, Ignace Trebitsch-Lincoln. Om vad som 
hände följande natt i Bürgerbräukeller, har jag förhandskännedom, för jag var 
personligen på plats, och drack med några av de framstående ledarna, däribland min 
patient. . . . 
   ’Hade det varit bättre,’ avbröt jag, ’om de hade gripit er och ställt upp er mot en 
vägg?’ 
   När han hörde detta började Hitler ängsligt röra på sig och vände sig till Eckart. 
   ’Vad sa den där grabben att han hette – jag menar han som varnade oss att inte gå in 
på kansliet?’ 
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   Eckart kliade sig i pannan, och kom ihåg. 
   ’Trebitsch-Lincoln,’ sa Hitler halvt för sig själv. ’Lustigt namn, eller hur?’ 
   Just då började [ökände homosexuelle] Röhm, som hade suttit vresigt på motsatta 
sidan av bordet, plötsligt att tala. 
   ’Hörde jag någon nämna det upphöjda namnet Ignace Trebitsch-Lincoln?’ frågade 
han. 
   Hitler for upp. 
   ’Känner ni honom?’ frågade han, under det han vände sig till kaptenen i riksvärnet. 
   Röhm flinade brett. 
   ’Känner honom? Min käre, käre kollega. Och har jag förstått er rätt när ni sa att det 
var han som varnade er vid ingången till kansliet? ’ 
   ’Det stämmer,’ inflikade Eckart. ’Det var en underlig en, men han visste vid Gud 
vad han gjorde.’ 
   När han hörde detta bröt Röhm ut i ett av sina långa gnäggande skratt. 
   ’Den var bra,’ ropade han, som han bultande sin halvtomma mugg i bordet. ’Den 
var bra,’ upprepade han. Han vände sig till Hitler, och skakade muggen mot honom. 
’Och nästa gång ni berättar för München om vilket fruktansvärt anhang judarna är, 
kan ni även roa dem med det faktum att en av dem räddade livet på den ädle führern.’ 
   Detta var fantastiska nyheter för de två agenterna i Berlin. Eckart var den förste att 
återhämta sig. 
   ’Är människan   jude!  ’ utropade han. 
   ’Inte bara jude, utan ungrare dessutom!’ svarade Röhm med tung betoning. ’Inte 
bara ungrare till födseln utan verksam som engelsk präst, och inte bara verksam som 
präst, utan en ateist av den djupaste övertygelse som är möjlig att finna i släktet homo 
sapiens. Men det är inte hela listan, som ingen egentligen känner till. För mannen 
Trebitsch-Lincoln   är pojke och flicka, man och kvinna, satyr och nymf, allt samlat i   
ett [en annan liderlig bisexuell och pedofil som Röhm måste ha ”känt”]. 
   ’Var man än gräver i Tyskland,’ stönade Eckart, ’kommer det fram en jude.’ 
   ’Vad mig angår,’ meddelade Hitler högtidligt, ’tänker jag begå självmord nästa 
gång mitt liv räddas av en jude.’ 
   ’Jag skall tvinga er att hålla ert löfte’ skrävlade Röhm. 
   På väg ut ur ölstugan den kvällen, lät jag konversationen glida tillbaka in på judar i 
allmänhet och Trebitsch-Lincoln i synnerhet. 
   ’Anta att den här mannen kom till München medan München var mitt i en attack 
mot judarna,’ frågade jag, ’vad skulle ni göra med Trebitsch-Lincoln? ’ 
   ’För att han räddade mitt liv,’ svarade Hitler, ’skulle jag erbjuda honom en fristad, 
men inte mer än så.’ . . . 

Jesuiterna – 1914-1945



1090                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

1930, sägs det, försvann Trebitsch-Lincon från sina vanliga tillhåll i Paris [till  
Tibet], och när han dök upp fem år senare [1935] vid luckan i Gare du Nord, köpte 
han en biljett till Berlin. Han bar buddistmunkens gula mantel [på väg att råda 
führern mot ’den judiska kult som kallas kristendom’] . . . Vare sig han fick en 
intervju med Hitler eller inte, är det säkert att Trebitsch-Lincoln greps 1933 i Berlin, 
och utan rättegång snabbt fördes till koncentrationslägret i Dachau [kontrollerat av 
Münchens ärkebiskop Michael kardinal von Faulhaber] varifrån han senare 
försvann. När de tyska myndigheterna tillfrågas, förklarar de att medan juden inte 
hade flytt, fanns det inga uppgifter om en förflyttning. Av detta kan endast en slutsats 
dras: Hitlers fristad!” {68} [Kursivering tillagd] 

En närmare beskrivning ges om denna häpnadsväckande person som naturligtvis var 
en av de många Loyolas söner som byggde den svarte påvens internationella 
underrättelsesamfund för att underordna världens statsmän, journalister, bankmän och 
kartellkapitalister under påvens i Rom världsliga makt. Som han påminner författaren om 
David Ferrie, en homosexuell ex-präst, CIA-agent, maffiasoldat, och JFK-mördare, läser vi 
ur Richard Deacons A History of the Chinese Secret Service: 

”Trebitsch hade lämnat Ungern i onåd som ung man, flyttat till Sydamerika där han 
hade agerat som rådgivare i oljeprospektering [därmed kopplad direkt till ordens 
Rockefeller-intressen], sedan vidare till Kanada där han hade vigts till diakon i 
engelska kyrkan av ärkebiskopen i Montreal [den staden är ordens första 
operationsbas i Nordamerika]. 1903 flyttade han till Storbritannien och utnämndes 
till adjunkt vid Appledore i Kent [låtsades vara protestant i enlighet med jesuiteden]. 
Några år senare nästlade han sig in i politiken, inledde en bekantskap med David 
Lloyd George och gick med i det Liberala partiet [kontrollerat av ordens frimureriska 
fabianska socialister]. Sedan Seebohm Rowntree, kakaotillverkaren och filantropen i 
vännernas sällskap, engagerade Lincoln, . . . kunde han resa fritt och etablera 
kontakter för spionage. . . . men han sökte också efter allierade i högerkretsar, varav 
en var sir Basil Zaharoff, den beryktade vapenförsäljaren, åt vilken han verkar ha 
fungerat som en slags spion. Både Lloyd George och Zaharoff var vid denna tid 
intresserade av de galiciska oljefälten och Lincoln var deras huvudsakliga 
uppgiftslämnare i frågan. . . . När kriget bröt ut . . . spionerade han för Tyskland och 
brittiska Marina underrättelsetjänsten upptäckte detta. . . . han åtalades inte bara för 
spionage, utan också för att ha förfalskat checker. . . . Allt detta var mycket märkligt 
[som han faktiskt arbetade för Brittiska underrättelsetjänsten, Tyska 
underrättelsetjänsten, den Kinesiska säkerhetstjänsten, Japanska 
underrättelsetjänsten och skulle rådgiva bolsjevikernas Lev Trotskij, arkitekten 
bakom Stalins Röda armé, under tjänsten som vapenåterförsäljare åt  Zaharoff].” {69} 
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Moses Pinkeles, ”Ignace Trebitsch-Lincoln” (1879-1945), 1920-talet # 394 
Denne ”Ignatius” Trebitsch-Lincoln var en judisk jesuitisk coadjutor under extrem ed 
vars trohet bara låg hos den svarte påven. Född i en förmögen judisk familj som hade 
förbindelser med Rothschilds och invigd i Aleister Crowleys engelska gren av de 
orientaliska tempelherrarna, försökte han att helt krossa det protestantiska brittiska 
riket, inklusive förlusten av Indien; bidrog till att störta Manchudynastin och att 
bygga Kinas Kommunistiska parti; deltog i framgången för den bolsjevikiska 
revolutionen; tjänade Tysklands USA-ambassadör greve von Bernsdorff som spion; 
fungerade som vapenåterförsäljare åt sir Basil Zaharoff; och räddade Hitler från att 
bli skjuten för förräderi, varigenom han bevarade påvens utkorade redskap. 
A History of the Chinese Secret Service, Richard Deacon, (London: Frederick Muller, Ltd., 1974). 

1921 

1. Jesuiternas amerikanska agenter skapade Utrikespolitiska rådet. Det skulle vara 
beläget i det amerikanska rikes två mäktigaste romersk-katolska stift – New York och 
Chicago. CFR skulle styra rikets finanser, myndigheter, näringsliv, religion, utbildning, och 
press. Ingen kunde väljas till president i USA utan rådets samtycke, som kontoret skulle 
vara ett verktyg för ärkebiskopen av New York underkastad ”Kristi ställföreträdare” i 
Rom. (En av grundarna av CFR understödde också i skapandet av
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Riksbanken. Han var Edward M. House – ”den helige munken,” en shriner frimurare och 
agent åt jesuitgeneralen.) Dess syfte var att återföra världen till påvens mörka tid med en 
ekonomiskt socialistisk, diktatorisk, världspolisstat. Vi läser: 

”Jag är övertygad om att målet för denna [absolutistiska] osynliga regering är att 
omvandla Amerika till en socialistisk stat och sedan göra den till en enhet i ett globalt 
socialistiskt system. . . . Att socialisera ekonomin i alla nationer, så att alla kan slås 
samman till ett globalt system var målet för [ordens frimureriske judiske 
arbetarsionistiske] överste Edward M. House, som grundade Utrikespolitiska rådet, 
och har varit målet för rådet, och alla dess tillhörande organisationer, från början.” {70} 

Vid tidpunkten för Kennedymordet var två av kardinal Spellmans malteserriddare 
mäktiga medlemmar i rådet. De var 

”J. Peter Grace . . . [och] Henry [R.] Luce.” {71} 

CFR-ledare J. Peter Grace, d.y., en internationell rederipamp och industriman, blev 
överhuvud för den amerikanska grenen av ärkebiskop Francis kardinal Spellmans 
malteserriddare, medan ”Scull and Bones” och CFR-medlem Henry R. (”Lucifer”) Luce 
kontrollerade den amerikanska pressen från Rockefeller Center i New York, tvärs över gatan 
från kardinalens palats, Sankt Patrikskatedralen. (Luce var ett enormt exempel på att 
Yales Scull and Bones’ broderskap bara var verktyg för den romerska hierarkin i 
Nordamerika. George W. Bush, John F. Kerry, och Kanadas premiärminister Paul Martin 
är några levande exempel på bones-män som nu tjänar intressen styrda av påvens romerska 
hierarki som står i tacksamhetsskuld till den svarte påven! Den briljante och ärlige Antony 
C. Sutton gjorde aldrig den kopplingen i sitt mästerverk, America’s Secret Establishment:  
An Introduction to the Order of Skull and Bones, (Billings, Montana: Liberty House Press, 
1986), men han drog med rätta slutsatsen att Yales bones-män hade skapat Sovjetunionen 
och finansierat nazisterna!) Både Luce och Grace var multimiljonärer; båda främjade den 
gradvisa segern för inkvisitorisk, internationell, fabiansk socialistisk, brittisk- och 
amerikansk-stödd marxistisk kommunism under ledning av frimurare Stalin och 
frimurare ordförande Mao; båda stödde ordens Scull and Bones nazist-fascism som varmt 
försvarades av en annan riddarbroder av Malta, en annan ”irländsk-amerikansk” romersk-
katolik, Joseph P. Kennedy! 

På höjden av Luces makt gjorde CFR-medlem John Swinton, stabschef för New 
York Times och ansedd som ”sitt yrkes dekanus,” en mycket modig och talande bekännelse. 
1953 efter en skål inför New Yorks pressklubb förklarade han djärvt: 

”Det finns inget sådant, vid denna tidpunkt i världshistorien, i Amerika, som en 
oberoende press [vilket bekräftar Burke McCartys ord i hennes 1924 års 
obesvarbara exposé, The Suppressed Truth About the Assassination of
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Abraham Lincoln, ss. 27, 238, 244 och 255, som beskriver Roms kontroll över 
pressen]. Det vet ni och det vet jag. Det finns inte en enda av er som vågar skriva era 
ärliga åsikter, och om ni gjorde, vet ni på förhand att de aldrig skulle synas i tryck. 
Jag betalas varje vecka för att hålla mina ärliga åsikter borta från den tidning jag är 
ansluten till. Andra ibland er betalas liknande löner för liknande saker, och de ibland 
er som skulle vara dumma nog att skriva ärliga åsikter skulle hamna på gatan och 
söka efter ett annat arbete. Om jag tillät att mina ärliga åsikter publicerades i en 
upplaga av min tidning, skulle jag vara av med mitt yrke inom tjugofyra timmar. [De 
vita amerikanska] journalisternas verksamhet är att förstöra sanningen; att ljuga 
obegränsat, att förvränga, att kränka, att fjanta runt vid Mammons fötter, och att sälja 
sitt   land   och sitt   släkte   för sitt dagliga bröd  . Det vet ni och det vet jag och vad är det 
för galenskap att skåla för en oberoende press? Vi är verktyg och vasaller åt rika män 
bakom kulisserna. Vi är sprattelgubbar, de drar i trådarna och vi dansar. Våra 
talanger, våra möjligheter och våra liv är alla andra mäns egendom. Vi är 
intellektuella prostituerade.” {72} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, i Amerika har påve Benedictus XVI:s olycksbådande 
Utrikespolitiska råd, övervakat av New Yorks ”ärkebiskop av världens [politiska] 
huvudstad,” Edward kardinal Egan, absolut diktatorisk kontroll över pressen. RCA 
Corporation (NBC), CBS, ABC, CNN och Fox News Network samt Newsweek, Time, US 
News and World Report, Reader’s Digest, Harpers, National Review, Insight, The New York 
Post, The New York Times, The Washington Times, The Los Angeles Times, Wall Street  
Journal, Christian Science Monitor, ad infinitum, domineras av påvens påvliga riddare 
övervakade av den svarte påvens jesuiter som de i hemlighet hanterar CFR och därmed dess 
medlemskap. Sådana bemärkta personer, förr och nu, som högtidligt står inför den 
amerikanska allmänheten är sådana som Edward R. Murrow, Walter Cronkite, Walter 
Lippmann, Irving R. Levine, Tom Brokaw, John Chancellor, David Brinkley, Jim 
Lehrer, Brian Williams, Barbara Walters, Jean J. Kirkpatrick, Jon Meacham, Wolf 
Blitzer, Bernard Kalb, Mortimer B. Zuckerman, Garrick Utley, Diane Sawyer, Paula 
A. Zahn, Andrea Mitchell (hustru till CFR-medlem Alan Greenspan, den ”romaniserade 
hebréen” och tidigare guvernören i påvens Riksbankstyrelse), riddare av Malta William F. 
Buckley, d.y., och Dan Rather samt opinionsundersökare George Gallup. 

Den mest framträdande av sällskapets ”pressmagnater” är dock riddare av S:t Gregorius den 
stores orden Rupert Murdoch (som tillhör New Yorks ärkebiskops CFR liksom hans 
förmodade motståndare, demokratiskte partifinansiären – frimureriske juden George Soros 
och CFR-medarbetaren Ted Turner), som bidrog med tio miljoner ”dollar” (det vill säga 
påvliga riksbankssedlar) till ärkebiskop Roger kardinal Mahoneys nybyggda ”Vår frus 
katedral” i Los Angeles. Murdoch är mer känd som landets mediemogul och påvlige ägare 
till Fox News Corporation. Det är högst intressant att konstatera att två av FNC:s värdar är 
högerinriktade irländske romersk-katoliken Bill O’Reilly 
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(en Harvard-akademiker) och Sean Hannity, (som deltagit i ett seminarium i avsikt att bli 
präst). Greta Van Susteren erhöll sin juridikexamen från ordens Georgetown University 
Law Center där hon fungerar som biträdande juridikprofessor, och överste Oliver North, 
värd för ”War Stories” är knuten till malteserriddarna via Centrala underrättelsetjänsten 
och dess skamliga Iran-Contra-affär. Andra framstående nationella TV-värdar i hemlighet 
underordnade kompaniet bevisat av fortsatt delaktighet med framträdande CFR-medlemmar 
är MSNBC:s Chris Matthews (jesuitutbildad på College of the Holy Cross och assistent 
till  kongressens talman under Reagan-eran, framlidne påvlige riddare Thomas ” Tip” 
O’Neill – före detta förvaltare av ordens Boston College och medkonspiratör i JFK-mordet) 
och Tim Russert (jesuitutbildad på John Carroll University med starka band till CFR, 
fastän inte medlem). Romersk-katolske republikanske riddare av Malta Patrick Buchanan 
är en annan Georgetown University-akademiker som allmänt intervjuats på nästan alla 
nätverk, och romersk-katolske demokrat Lawrence O’Donnell, d.y., är den ledande 
politiske analytikern på MSNBC och verkställande producent för NBC:s The West Wing, där 
huvudrollen innehas av en annan socialistisk romersk-katolsk skådespelare och jesuitisk 
världslig coadjutor, Martin Sheen, som tidigare nämnts. O ’Donnell tjänstgjorde också som 
ledande rådgivare åt den framlidne romersk-katolske New York-senatorn Patrick 
Moynihan, en gång biträdande professor vid ordens Fordham College och Lincoln Center, 
samt fungerade i egenskap av en annan dold jesuitisk världslig coadjutor i understödjandet 
av mörkläggningen av kompaniets mord på president John F. Kennedy genom att förlöjliga 
varje påstående om att jesuiterna låg bakom mordet. O’Donnell är en regelbunden gäst i The 
McLaughlin Group vars värd är en ”tidigare” jesuitpräst, Nixons talskrivare och 
affärspartner med riddare av Malta Patrick Buchanan, John McLaughlin. Detta är det 
mångfacetterade utbudet av Vatikanens CFR-kontrollerade amerikanska ”prostituerade” i 
hemlig lydnad till den svarte påvens plan för en socialist-kommunistisk, kartell-korporativ-
fascistisk, global världsregering som skall förverkligas under den slutlige påven, 
uppstånden från de döda (som uppfyller frimureriets typ av mördade och uppståndne 
Hiram Abiff som härrör från myten om den uppståndna romerska Fenix), besatt av 
Djävulen och styrande från Jerusalem, styrande över sitt återupplivade heliga romerska 
rike – det Tyskland-baserade fjärde riket är för närvarande under konstruktion. Faktum är 
att Jesu sällskap har hållit sitt ord som utlovat i sin prästskrivna, anti-judiska, Sions vises 
protokoll och det tridentinska mötet. Käre sanningssökare, kompaniet kontrollerar pressen!) 

Och det var Henry R. Luce som använde sitt medieimperium till att forma den 
amerikanska kulturen och religionen. Både Luce och den frimureriske juden, Bernard 
Baruch, rekryterade den unge Billy Graham för ekumeniska ändamål, som Luce var en 
aktiv deltagare i jesuiternas Världskyrkoråd. (Nu vet du varför frimurare Graham, efter att 
ha mottagit ett hedersdoktorat från franciskanska Belmonts abbotskloster och därmed 
godkänts av Vatikanens jesuit Charles Dullea, får sådana positiva omnämnanden i 
pressen!) Jesuiterna, i skapandet av Utrikespolitiska rådet som deras ”betrodda tredje 
part,” följde sin grundares anvisningar. Loyola befallde:

Jesuiterna – 1914-1945



Kapitel 37                                                                                                             1095

” ’Det främsta syftet’ – så lyder ordern – ’med alla våra ansträngningar borde vara att 
vinna förtroende och tjänster från furstar och män på platser av betydelse, på det att 
ingen vågar bjuda motstånd mot oss, utan tvärtom, att alla bör lyda under oss. . . . 
Kort sagt, ser jesuitorden det som sitt högsta mål och syfte att tillägna sig platsen som 
biktfader vid alla de olika hoven och bland alla människor av betydelse, med vetskap 
om att en enorm makt ligger gömd där, samtidigt som offentliggörandet av denna 
allmänna maktsträvan noga måste undvikas, särskilt när det gäller de furstar som 
bedriver något positivt genom sin världsliga makt. Försäkran måste ofta och enträget 
lämnas,’ fortsätter samma ovanstående dokument, ’att den inte på något sätt söker 
påverka statsfrågor, och det rekommenderas dem som med glädje ser sig själva vid 
rodret [Hitler, Stalin, Churchill, FDR och Franco] att inte göra det uppenbart att de 
gör sig gällande i den ställningen. Det borde snarare ske med hjälp av någon   betrodd   
tredje part, som sedan kan förhöra sig om härskarens biktfaders yttrande; när på 
detta sätt alla sken av direkt inblandning undviks, då blir den verkliga påverkan mer 
effektivt säkrad.’ ” {73} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, jesuiterna vid Georgetown är ”biktfäder” åt presidenten. Deras 
”betrodda tredje part” är Utrikespolitiska rådet som skickar sin rådgivare, vanligtvis 
utrikesministern, som 1963 var förrädaren Dean Rusk. 

CFR:s Pratt-hus, 58 öst 68:e gatan, New York, 2000 # 395 
Den svarte påvens ståtliga och flotta huvudkontor för Utrikespolitiska rådet skänktes 
av ordens stora finansiär, det frimureriska huset Rockefeller. 
How Satan Turned America Against God, William P. Grady, (Knoxville, Tennessee: Grady Publications., Inc., 2005). 
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CFR-medlemmar och studenter, jesuitiska Georgetown University, 2000 # 396 
Stående högst upp till vänster, CFR-medlem Condoleezza Rice är på väg in för att tala. 
Annual Report: Council on Foreign Relations, (New York: The Harold Pratt House, 2001) s. 12. 

2. Ordens frimureriska brittiska agenter, sedan de skapat Londons Kungliga institut för 
internationella frågor (RIIA), arbetade nu tillsammans med ordens frimureriska 
amerikanska agenter som styrde CFR på 58 östra 68:e gatan i New York. Med stöd av 
Amerikas rikedom och makt, skulle det protestantiska brittiska riket användas mer 
effektivt än tidigare under artonhundratalet – ”det brittiska århundradet.” Riket, inkräktat av 
jesuiterna under kung George III:s regeringstid, skulle användas av den svarte påven (som 
styrde över den engelska monarkin och ”Smokin’ Winston” Churchill) som ett annat av 
ordens ”kyrkans svärd” under jesuitgeneralens andra trettioåriga krig och hans 
efterföljande kalla krig. 

1922 

1. Jesuiterna etablerade sin oheliga och blodtörstiga inkvisition i Ryssland kallat 
”Sovjetunionen,” och utnämnde sin judehatande, frimureriske storinkvisitor – Josef Stalin 
– till sekreterare i Kommunistpartiet. Det var i själva verket allmänt 
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bekant i Ryssland att ”Koba” var romersk-katolik enligt flera för författaren bekanta ryska 
invandrare till Amerika. Däremot var det en väl dold hemlighet att han, liksom Hitler, 
Mussolini och Franco, hade ett av jesuiterna framförhandlat konkordat med påven. Det 
var också känt att ”mannen av stål” – liksom president Bill Clinton – utbildades av 
jesuiterna. Den femåriga utbildningen ägde rum i Tiflis, Georgien, via ett jesuitstyrt 
ortodoxt seminarium, som tsarens ukas av 1820 hade förbjudit orden från alla ryska styren. 
Om Stalins jesuitutbildning läser vi: 

”Sedan [1894], nästan femton år gammal, började han på Tiflis’ teologiska 
seminarium som stipendiat . . . [Stalin uppger sedan] ’I protest mot den 
förödmjukande regimen och de jesuitiska metoder som rådde i seminariet var jag 
redo att bli, och blev så småningom en anhängare av marxismen. . . . [Jesuiterna] är 
metodiska och ihärdiga i sitt arbete. Men grundvalen för alla deras metoder är att 
spionera, snoka, kika in i människors själ, att utsätta dem för småsinta plågor.’ ” {74} 

[Kursivering tillagd] 

Vidare, om Stalins samband med Rom från ungdom till revolutionär: 

”Stalins barndom tillbringades i Gori, en charmig och pittoresk stad vid järnvägen 
till Tiflis, Georgiens huvudstad. Gori hade redan ett kultiverat stadscentrum, och 
kunde ståta med ett gymnasium. . . . Stadens kyrka byggdes av kapucinska 
missionärer [jesuitiska coadjutorer] från Rom. . . . Stalins mamma var stolt över 
honom. Han utmärkte sig i sina studier, hans beteende var gott, och han var sina 
lärarens favoritelev. . . . Han sändes till den [kapucinska] lokala kyrkoskolan när han 
var nästan åtta [illustrerar den jesuitiska maximen, ’det skall böjas i tid, det som 
krokigt skall bli’]. . . . ’Soso var en bra pojke,’ förklarade hans mor med eftertryck, 
1930. . . . Han studerade hårt, läste eller pratade alltid och försökte ta reda på allt. . . . 
Jag ville inte att han skulle bli något annat än präst.’ . . . För Stalin fick ett stipendium 
till ett kollegium vid sin examen från grundskolan. . . . 

Soso antogs till [det öppet rysk-ortodoxa] teologiska seminariet i Tiflis [på 
rekommendation av kryptojesuitiska kapuciner i Gori som deras favoritstudent  
medförde ett stipendium i sin hand], dit hon och hennes son flyttade 1893 från 
Gori. . . . Det teologiska seminariet var ett starkt fäste för nya och spännande teorier, 
ett slagfält för nationalistiska och internationalistiska propagandister. Tiflis hade 
redan [frimureriska] marxistiska kretsar. . . . I denna uppståndelse- och upprorshärd 
kom den unge Djugashvili att erhålla sin prästvigning. . . . Han var fjorton. . . . Stalin 
insöp de socialistiska doktrinerna [fulländade av jesuiterna på deras femtiosju 
sydamerikanska ”reduktioner”], studerade [frimureriske] Karl Marx [som hatade 
judar och försökte befria världen från den hebreiska rasen], och blev en av ledarna 
för den hemliga marxistiska skaran på seminariet. Snart, vid  
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sjutton års ålder, etablerade han kontakter med Tiflis socialdemokratiska grupper. 
Han deltog i ”underjordiska” möten, och ägnade sig åt sådan verksamhet som att 
distribuera revolutionära proklamationer och pamfletter [alla under det vakande ögat  
på hans herrar, jesuiterna, som uppträdde som ortodoxa präster, sedan de undervisat  
honom i ungdomen och sedan fritt utbildade honom i sitt seminarium under fem år,  
där de trimmade sin ”Robespierre” att djärvt leda under den kommande ryska 
revolution som så noggrant utarbetats av dem]. . . . 

’Jag blev marxist, förklarade [Stalin], . . . ’på grund av jesuitiska ingripanden och 
pedantisk intolerans vid den ortodoxa kyrkans seminarium där jag tillbringade några 
år [under vilken tid orden åsamkade 1894-1896 års massmord på 100 000 
”kätterska” armeniska kristna i Turkiet genom de frimureriska muslimska turkiska 
ledarna bistådda av jesuitkontrollerade tsarerna Alexander III och Nikolaus 
II].’ . . . Spionagesystemet i seminariet var väl etablerat. De monastiska inspektörerna 
höll ett vakande öga på ’pålitligheten’ i sina avdelningar. Stalin var misstänkt. . . . De 
vaksamma skolfunktionärna sökte igenom hans rum, och upptäckte en bok av Karl 
Marx. Han reglerades omgående från seminariet, vid arton års ålder [vilken avsiktligt  
vilseledande historia bara kan mäta sig med fabeln om att Adam Weishaupt 
upphörde med att vara jesuit när han bildade illuminatierna 1776. Stalin blev öppet  
”reglerad för att inte ha infunnit sig till ett förhör,” men blev i hemlighet välsignad 
och beviljad avsked av sin ockulte jesuitiske överordnade och seminarieinspektör,  
som senare skulle bli schema-ärkebiskop Anthony (1867-1943) – och som bara 
råkade överleva bolsjevikernas ohyggliga utrensningar av den ortodoxa kyrkan,  
Stalins ”stora terror” under trettiotalet och tillfälliga fänglande, för att uppnå den 
mogna åldern 76! Stalin hade lärts marxism vid prästseminariet i fem år (1894-maj,  
1899), som prästseminariet hade utgjort medelpunkten för all förbjuden revolutionär 
verksamhet i Georgien och själva kärnan i den svarte påvens bolsjevikiska 
revolution. Den här historien om ”ogillande och reglering” är en 
”mörkläggningsoperation,” avsedd att lura läsaren att tro att Stalin inte hade något 
samband med jesuitorden som styrde den ortodoxa kyrkan samtidigt som han,  
faktiskt, var generalsekreterare i det Kommunistiska partiet, alltså öppet den 
absolute diktatorn över Sovjetryssland från 1922-1953 (den ”ondskefulle” 
Alexander N. Poskrebyshev var den verklige diktatorn), efter ordens mord på 
Vladimir Lenin och utvisning av Lev Trotskij – båda var frimureriska judar!] . . . 

Det var bara fem år senare [1903] som Lenin lade grunden för detta moderna 
fenomen, klassen av professionella samhällsomstörtare. . . . Någonstans i [den 
jesuitiska högborgen] Sibirien studerade en flintskallig förvisad vid nam Uljanov 
[Lenin] engelska och överatte [frimureriske Cecil Rhodes’ brittiske fabianske 
socialist] Sidney Webb till ryska. Uljanov skulle bli Lenin, och Sidney Webb – lord 
Passfield. . . . 
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Bolsjevism fördes in i världen av Lenin 1903. . . . Stalins karriär var utstakad. . . . 
Bolsjevism är infödd i Ryssland. . . . Bolsjevism är en västerländsk idé [sprungen ur 
ordens motreformatoriska fabianska socialister vars politiska åtgärder, som 
genomfördes av Winston Churchills radikala brittiska Laborparti, efter andra 
världskriget främjade krossandet av det protestantiska brittiska riket] . . . Bolsjevism 
är ingen tillfällighet. Det är inte utan anledning som de sovjetiska historikerna börjar 
sina redogörelser för kommunism med [sir] Thomas More [(1477-1535), sedan 
denne varit en romersk-katolsk engelsk statsman och förrädare som vägrade att  
erkänna kung Henrik VIII som ledare för den engelska kyrkan för vilket han 
halshöggs; som skrev den socialistiska Utopia; som attackerade Martin Luthers 
bibliska läror som antände Herrens protestantiska reformation; och har 
helgonförklarats av påvedömet]. . . . En av de sovjetiska författarna hyllar Thomas 
More som den förste kommunisten [alltså är Rom kommunismens källa]. . . . More 
var den förste att föreslå en allmän kommunistisk ekonomisk organisation där alla 
produktionsmedel skulle ägas offentligt [som i ”heliga romerska,” fjortonde 
ändringens, socialist-kommunistiska, korporativ-fascistiska Amerika i dag via orden 
New York-börs]. . . . 

Medan Bolsjevikpartiet i sitt förhållande till regeringen i hög grad liknar det 
kalvinska mönstret [vilket det inte gör på något sätt, eftersom all socialism är 
legaliserad stöld i strid med den uppståndne, Guds sons åttonde bud ”Du skall inte 
stjäla” (2 Mos 20:15)], är partiets interna struktur en kopia av   Loyolas   
jesuitsällskap. Loyola föreställde sig att kyrkan befann sig i ett tillstånd av krig [mot 
reformationsbibelns ende sanne Gud och därmed de reformerta nationer som utgör 
den vita anglosaxiska protestantiska västerländska civilisationen], och Lenin ansåg 
att samhället befann sig i ett tillstånd av krig [mot de politiska friheter som föddes ur  
reformationen inklusive samvetsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet och rätten att  
inneha och njuta av privat egendom, både fast och personlig]. Loyola byggde sin 
organisation på principerna om militär disciplin, på den totala försakelsen hos dem 
som anslöt sig till hans sällskap, på ett invecklat system av spionage som inte ens 
ordensgeneralen var undantagen [som fanns i jesuitstyrda Nazityskland, jesuitstyrda 
Sovjetryssland, jesuitstyrda fascistiska Spanien, jesuitstyrda fascistiska Italien,  
jesuitstyrda fascistiska Portugal, jesuitstyrda fascistiska Argentina, jesuitstyrda 
fascistiska Japan, jesuit-RIIA-styrda Storbritannien, och som nu finns i vårt jesuit-
CFR-styrda, korporativ-fascistiska ”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av 
amerikansk nation]. Hans lära om lydnad och hans hierarkiska ordning återskapas 
ingående inom Bolsjevikpartiet. Den jesuitiska etiken att   ändamålet helgar medlen   
återkommer ofta i   leninismens   katekes  .” {75} [Kursivering tillagd] 
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George Bernard Shaw med Joseph P. Kennedy, 1930-talet # 397 
Roms socialist-kommunist med Roms kartell-kapitalistist 

Irländska katolikbröder, fabianske socialisten Shaw var Lenins inspirationskälla och 
Kennedys malteserriddare finansierade byggandet av den svarte påvens Sovjetunionen.

Påvliga riddare Joseph P. Kennedy och Winston Churchill, 1930-talet # 398 
Riddare av Malta Kennedy, som senare sände sin son, riddare av Columbus JFK, till 
fabianska socialistiska London School of Economics, står tillsammans med 
frimureriske fabianske socialistiske Churchill, det brittiska Laborpartiets herre. 
Churchill skulle, via sitt parti, understödja byggandet av frimureriske Josef Stalins 
sovjetiska rike. 
Joseph P. Kennedy: A Life and Times, David E. Koskoff, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1974). 
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Alltså blir vi inte förvånade över att se ordens ateistiska och radikal-socialistiska 
världsrevolution – först avslöjad i Abate Leones 1848 års klassiker, The Jesuit Conspiracy: 
The Secret Plan of the Order, vars maximer senare utvecklades i arbetena av frimureriske 
Karl Marx som tillbringade nästan trettio år i läsesalen på brittiska museet – fortsatt under 
1900-talet av de brittiska fabianska socialisterna. Detta samband mellan de brittiska 
fabianska socialisterna (som var nära allierade med frimureriske Cecil Rhodes’ 
Rundabordsgrupp), deras ledares jesuitiska maximer och den bolsjevikiska revolutionen 
(gjord ökänd genom frimureriske Stalins sovjetiska inkvisitoriska gulagsystem – modellen 
för frimureriske Hitlers europeiska nazistiska koncentrationslägersystem) beskrivs 
häpnadsväckande av Heritage Foundation-medlem Rose L. Martin i hennes 1966 års 
mästerverk, Fabian Freeway: High Road to Socialism in the U.S.A., 1884-1966. Med 
kunskap om att jesuiterna också kontrollerar Heritage Foundation genom påvens lärda 
malteserriddare, av vilka tidigare ordförande i styrelsen (och Kennedymördare) Frank 
Shakespeare är en, för att inte tala om närvaron inom stiftelsen av nuvarande Opus Dei-
medlemmar läser vi: 

”Möjligheten har tagits upp . . . att George Bernard Shaw . . . som i sina senare 
skrifter likställde Jesus och Lenin med andliga ledare, av de marxistiska 
socialisternas [jesuit-] fäder fick i uppdrag att hjälpa till att grunda ett utvalt sällskap 
för spridningen och försvaret av deras socialistiska åsikter. På ett tidigt stadium, 
anförtrodde Shaw den tyske socialisten, Eduard Bernstein, att han ville att 
fabianerna skulle vara ’socialismens jesuiter.’ . . . 

Liksom det katolska Jesu sällskap . . . var grunden för framtida insatser så fast 
angiven under dess första år att dess tillväxt säkrades. En samtida sade en gång om 
Ignatius av Loyola, ’När Ignatius slår i en spik, kan ingen dra ut den.’ . . . 

I januari, 1885, presenterade Shaw en vän för sällskapet vars bidrag skulle bli lika 
ödesdigra som hans egna. Detta var Sidney Webb, . . . Som fabianer, bildade de ett 
tvåmannalag och skred fram som ett par vältränade vagnshästar. De samarbetade väl i 
produktionen av broschyrer, uppsatser och rapporter, utarbetade planer för politisk 
verksamhet, och formulerade sällskapets inre och yttre politik i tid före 
administrationsmötena. Sidney Webb tillhandahöll riktningen, George Bernard 
Shaw, den litterära stilen. . . . Även under de dagar när medlemslistor publicerades, 
verkade sällskapet redan till stor del som en osynlig och giftig kraft [liksom Jesu 
sällskap]. Som machiavelliske Webb så ofta sa . . . ’det fabianska sällskapets arbete 
är summan av dess medlemmars verksamhet’ [liksom det machiavelliska Jesu 
sällskaps arbete]. . . . Arthur Henderson, länge medlem av den fabianska 
administrationen, var den utrikesminister som 1929 genomförde det brittiska 
diplomatiska erkännandet av bolsjevikernas Ryssland [Vilket högförräderi!] . . . 
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Det var inte ålderdomens tillfällighet som ledde dem [Shaw och Webb] separat 
1931-1932 till Sovjetunionen och till skallande kapitulation. Efter några tidigare 
uttryck av avsmak för kommunistiskt våld och för Kommunistpartiets disciplinära 
järnhand, kunde de inte längre avhålla sig från att offentligt bekänna sin lojalitet [till  
Stalins Sovjetunionen styrt av deras herrar, jesuiterna!!!]. . . . Tyngda av ålder och 
ärobetygelser, reste   paret Webb   [Sidney och Beatrice] och   George Bernard Shaw   i   
kunglig stil till Moskva [tillsammans med hustrun till pro-irländske katolske liberale  
partiledaren lord Asquith] för att tillkännage sitt fulla stöd till det sovjetiska 
systemet av rationaliserat barbari. Shaw, då ordförande i fakulteten för engelsk 
litteratur, sa till Stalin att orden ’fortgåendets oundviklighet’ borde ingraveras på 
Lenins grav. Webb, nu baron Passfield, utbytte idéer om kolonialpolitik med   Stalin  , 
som hade inlett sin egen offentliga karriär med en undersökning av underkuvade 
nationaliteter. . . . 

Bland den förgiftade frukten under paret Webbs uppehälle i det socialistiska 
fäderneslandet fanns ett tvåvolymers arbete med titeln Sovjetisk socialism – En ny 
civilisation. . . . delar av manuskriptet placerat i rätta händer hjälpte till att ge gnista 
åt den rörelse som ledde till USA:s erkännande av Sovjetunionen 1933 [utfört av 
FDR i närvaro av Georgetown-jesuit Edmund A. Walsh]. Paret Webb hade varit 
bekanta med [den judiske] Maxim Litvinoff, den sovjetiske utrikesministern 
[jesuiterna kontrollerar alla utrikesdepartement], och hans brittiskfödda hustru, 
tidigare Ivy Low, under parets år i ’exil’ i London [vilket bevisar att London-
jesuiterna, genom att leda sina fabianska socialister och därmed det brittiska 
Laborpartiet, var de hemliga herrarna över Lenin, hans bolsjeviker, Stalin och hans 
utrensningar!]. . . . 

Den här bokens faktiska källor avslöjades några år senare, i vittnesmål inför USA-
senatens domarkommittés underkommitté för inrikes säkerhet. Närvarande inför detta 
organ den 7 april 1952, erinrade sig överste I. M. Bogolepov, en före detta sovjetisk 
arméofficer som hade varit knuten från 1930 till 1936 till det sovjetiska 
Utrikesdepartementet, sina kontakter med paret Webb. Han uppgav rakt på sak att 
hela texten i Webbs bok hade förberetts i det sovjetiska Utrikesdepartementet. 
Material till kapitlet om sovjetiska fångläger, där vikten av de ’humana’ metoder som 
användes i dessa dödsfabriker och minimeringen av den stora omfattningen av deras 
verksamhet, sammanställdes speciellt av den hemliga polisen [den jesuitbemannade 
NKVD styrd av jesuitiske världslige coadjutor Nicolai S. Vlasik] och levererades 
även genom Utrikesdepartementet till det lärda paret. Översten råkade veta dessa 
saker eftersom, som han förklarade med viss munterhet, han själv hade utfört det 
mesta av spökskrivandet å ämbetets vägnar [som jesuiterna ytterligare befäste sin 
makt i Sovjetryssland via sina fabianska socialisters akademiska påverkan].” {76} 

[Kursivering tillagd] 
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Jesuitiska världsliga coadjutorer Vladimir Lenin och Josef Stalin, 1922 # 399 
Uppbackad av ordens tyske general Ludendorff, utvisade frimureriske Lenin 
malteserriddarna 1917 för att få revolution att tyckas vara anti-tsaristisk/anti-adlig 
och släppte på nytt in jesuiterna i Ryssland, efter en 100 års utvisning, 1922. Georgiske 
icke-judiske frimurare Josef Stalin, som jesuitutbildades från sin ungdom: 
understöddes av ordens brittiska RIIA och amerikanska CFR som i hemlighet leddes 
av påvliga riddare; ledde ordens sovjetiska inkvisition via jesuit Vlasiks NKVD; 
mördade alla Röda arméns patriotiska officerare vilket gynnade påve Pius XII:s 
nazistiska inkräktare som sedan förintade ”förbannade” ortodoxa ryssar medan de 
”likviderade” många ryska judar; och samarbetade med Hitler i den eurasiska judiska 
förintelsen efter att ha eliminerat de lurade anti-tsaristiska judar som använts i den 
bolsjevikiska revolutionen. 
The Russian Revolution, Alan Moorhead, (New York: Harper and Brothers, 1958).

2. Orden, med hjälp av sin sicilianska maffia och sin användning av ”terrorism” (som 
för tillfället används i USA i dag), förde judehatande, jesuitisk fascism till Italien i form av 
Benito Mussolini med hans marsch mot Rom. Han hade fått hjälp av ordens bankväsens 
”broderskap” på Wall Street och skulle bli anhängare av Hitler, Franco och Saudiarabiens 
kung Ibn Saud – alla av dem ockulta frimurare. 1929 undertecknade deras fascistiske 
diktator ett konkordat med påven, som återställde hans motbjudande
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världsliga makt tillsammans med en monetär gåva på över 90 miljoner dollar. Om detta 
Lateranfördrag, Mussolinis största brott och svek mot det italienska folket som skulle leda 
till hans samverkan med påvens nazister mot Italiens patrioter och judar, läser vi: 

”Undertecknandet skulle ske i samma rum där Karl den store hade varit gäst hos 
[påve] Leo III över tusen år tidigare. . . . 1929 års fördrag var faktiskt en enhet av tre 
separata avtal: Lateranfördraget, som förutsättning för skapandet av den nya 
Vatikanstaten; finansöverenskommelsen, som beviljade utbetalningar till kyrkan för 
förlusten av dess   världsliga makt   [i själva verket en storstöld på nästan en miljard 
dollar i dagens amerikanska pappersvaluta]; och konkordatet . . . Enligt artiklarna i 
Lateranfördraget, inrättades Vatikanstaten som en självständig enhet. . . . Och Italien 
gick med på att acceptera kyrkans kanoniska rätt [inklusive det onda tridentinska 
mötet] . . . Enligt villkoren i finansöverenskommelsen, samtyckte [fascistiske 
premiärminister Mussolini från] Italien till att en omfattande ekonomisk uppgörelse 
för förlusten av vatikanska egendomar [med rätta tagna av kung Viktor Emanuel II 
1870]. En summa på 40 miljoner dollar betalades ut i en klump, och dessutom 
överfördes 5 procent av statsobligationerna värda cirka 50 miljoner dollar till 
påvestolen. Italien har även gått med på att betala lönerna åt sockenpräster 
stationerade på sitt territorium [!!!]. . . . 

Konkordatet fastställde också att protestantiska biblar inte längre kunde distribueras i 
Italien [liksom Stalins Ryssland], som evangeliska möten i privata hem var förbjudna 
[liksom Stalins Ryssland], och att katolicismen skulle bli Italiens officiella religion.” 
[Kan det vara så att Stalin (denne ”sonen av stål ”som betecknar hans georgiska 
namn, ”Djugashvili”), som Mussolini, också hade ett konkordat med påven – för att i  
hemlighet återställa ’Kristi ställföreträdares’ världsliga makt i ”kätterska” 
Ryssland?] {77} [Kursivering tillagd] 

1932 gav Mussolini militärt understöd till ordens frimureriske, pro-Hitler, i hemlighet 
pro-Churchill, kung Ibn Sa’ud som då styrde den svarte påvens nybildade oljakälla kallad 
Saudiarabien (hem för den framlidne vilde svarte landsflyktingen, militäre diktatorn, 
wahhabitiske muslimen och ”Slaktaren från Uganda,” Idi Amin) och rådgavs av en engelsk 
adelsman och hovman, riddare av Malta sir John Philby! Denne italienske katolske 
führer, känd som ”Il Duce,” utropades också till ”islams beskyddare” och gavs ”islams 
svärd” i Libyen 1937, vilket visar den svarte påvens frimureriska styre över islamiska 
diktatorer och hans hemliga kontroll över Mecka, Medina och Jerusalem via wahhabitisk 
islam. (Denna koppling mellan den frimureriska Saud-dynastin och jesuitgeneralens styre 
över Bush-dynastin via ”Scull and Bones” kommer att hjälpa oss att förstå 11 september!) 
Vi förstår nu Il Duces invasion av Etiopien vilken visar ordens hat mot och mord på icke-
papistiska, svarta nordafrikanska kristna medan den samordnade fascismen med sitt 
islamiska ”kyrkans svärd” i hela Mellanöstern i samband med Himmlers SS. Kom ihåg, i 
krig, förenar sig jesuitisk fascism alltid med islam! 
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Engelske riddare av Malta Harry S:t John ”Abdullah” Philby, 1930-talet # 400 
Den främste rådgivaren åt Saudiarabiens kung Ibn Sa’ud, Philby, arrangerade att den 
saudiska oljan skulle hyras ut till den svarte påvens Rockefellerägda Standard Oil i 
Kalifornien och inte till Storbritannien: ordens process att krossa det en gång 
protestantiska brittiska riket hade börjat. Philby var en vän av bolsjevikernas 
Ryssland: mycken rikedom från Rockefellers oljevinster skulle användas för att bygga 
Stalins Sovjetunionen. 
Treason In the Blood: H. St. John Philby, Kim Philby, and the Spy Case of the Century, Anthony Cave Brown, (New 
York: Houghton Mifflin Co., 1994).
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Frimureriske wahhabitiske muslimske kung 
Abdul Aziz Ibn Sa’ud, 1930-talet # 401 

Installerad av brittiska jesuiter 1932 och understödd av Mussolini, gjordes kung Sa’ud 
till föreståndare för den svarte påvens oljakälla, konungariket Saudiarabien. 

Abdullah Suleiman och Lloyd N. Hamilton, 1933 # 402 
Med Hamilton som undertecknade för den svarte påvens Rockefeller/CFR-
kontrollerade Standard Oil of Californa, var den saudiska oljekoncessionen den 
”rikaste kommersiella skatten i vår planets historia.” Dessutom blev riddare av Malta 
John A. McCone senare direktör för Socal (Chevron). Genom att ge denna skatt till 
USA, började Rom krossandet av det brittiska rikets makt över Mellanöstern. 
The Kingdom: Arabia & the House of Saud, Robert Lacy, (NY: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1981).
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”Under sommaren 1937, gjorde Mussolini sin berömda resa till Libyen. Där hyllades 
han av muslimska framstående personer som ’islams beskyddare,’ och inhemska 
ledare förärade honom ’islams svärd.’ I sitt tack till givarna för svärdet, sa 
Mussolini: 

’Fascistiska Italien avser att tillförsäkra den muslimska befolkningen i Libyen 
fred, rättvisa, välstånd, och respekt för profetens lagar.’ . . . 

’Ibn Sa’ud,’ säger Encyclopedia Britannica, ’ har uppnått en position som kanske 
saknar motstycke i den arabiska historiens annaler sedan de omedelbara efterföljarna 
till Muhammed själv.’ Italienare [jesuitrådgivne Mussolini] inte bara beväpnar 
honom, utan köper hans stöd med vapen.” {78} 

”Islams beskyddare” med ”islams svärd,” Libyen, 1937 # 403 
Benito Mussolini, Italiens fascistiske diktator (1922-1943), understöddes av 
jesuitstyrde Josef Stalin i sitt mord på svarta, icke-romerska, ”kätterska” etiopiska 
kristna. 
Mussolini, Dennis Mack Smith, (New York: Alfred A. Knopf, 1982). 

Mussolini, genom att angripa de icke-påvliga ”kätterska” kristna i Etiopien och 
samtidigt välsigna islam, genomförde helt enkelt sin högrankade jesuitiske biktfaders, 
Pietro Tacchi-Venturis planer. Hitler skulle göra samma sak under ledning av sin 
”biktfader,” Martin Bormann, i sin massaker på ortodoxa serber med användning av 
kroatiska muslimer i Himmlers ”Handschar-division” i SS. Kända för sina illdåd, 
tjänstgjorde dessa mördare i den pro-nazistiske stormuftin av Jerusalems namn. 
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Brittiske frimureriske judiske arbetarsionist Herbert Samuel, 1921 # 404 
Som den förste brittiske högkommissarien i Palestina, var Samuel föremål för 
jesuitiskt styre genom frimureriske kung George VI, RIIA och det brittiska 
Laborpartiet. Alltså utsåg han en radikal islamisk frimurare till att vara mufti av 
Jerusalem. 

Islamiske frimurare Hajj Amin al-Husseini (1893-1974), 1920 # 405 
Stormufti av Jerusalem, 1921-1955 

Husseini, som grundande det arabiska hemliga sällskapet el Nadi-Al Arabi (den 
arabiska klubben) och arbetade för britterna, utsågs till mufti av Samuel som 
benådade honom för ha anstiftat ett upplopp som dödade fem judar. Hans öppna 
politik var att förbjuda omlokaliseringen av Palestina med judar. Hans hemliga politik 
var att hjälpa arbetarsionisterna, som han gjorde 1948 under Israels 
självständighetskrig, och att ena alla araber för att fungera som en gemensam fiende 
och därmed förena judiska invandrare som återvände från alla nationer. 
The Jews In the Twentieth Century, Martin Gilbert, (New York: Schocken Books, 2001).
O Jerusalem, Larry Collins & Dominique Lapierre, (New York: Simon and Schuster, 1972). 
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Påvens frimurare Amin al-Husseini och Hitler, Berlin, 1941 # 406 
Amin al-Husseini och Hitler samarbetade under påvestolens beräknade krossande av 
eurasiska judar. Stormuftin motsatte sig öppet omlokalisering till Palestina av Herrens 
älskade söner till Jakob medan han samtidigt i hemlighet samarbetade med 
frimureriska arbetarsionister och deras frimureriska av orden styrda brittiska 
befälhavare. Under det att han betraktades som en ”ligist” av Jerusalems muslimska 
höga råd vid utnämningen till stormufti 1922, konsoliderade han makten över de 
palestinska araberna via den av den nazistiska SS finansierade arabiska revolten 
(1936-1939). Sedan han haft sin bäste vän Eichmann som gäst under hela 1930-talet, 
flydde al-Husseini från Syrien till Berlin 1941 för att understödja Hitler i hans anti-
ortodoxa, anti-hebreiska korståg till krigsslutet. Muftin rekryterade muslimska 
”mördare” för att kämpa med Himmlers vapen-SS. Hitlers spökskrivna Min kamp 
lästes glupskt av de islamiska trupperna, vilket gav näring åt deras intolerans för 
”otrogna,” medan deras prästledda romersk-katolska bröder uppmanades att döda 
”kättare.” Jesuitisk fascism och dess dotter, frimurerisk islam, stod i nära maskopi 
under det spanska inbördeskriget (1936-1939), under Hitlers underkuvande av 
Bosnien och Serbien (1941-1945), och mot judar som försökte undkomma nazisternas 
Europa genom att återvända till sitt urgamla hemland, förbjudna enligt den 1939 av 
jesuitiske coadjutor Malcolm MacDonald skrivna brittiska vitboken! 
www.palestinefacts.org/pf_mandate_grand_mufti.php
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Riksführer Himmler med muftin av Jerusalem, Berlin, 1943 # 407 
Efter parlamentets godkännande av den brittiska vitboken från 1939 som tillät endast 
75 000 judar att invandra till Palestina under en femårsperiod, hade jesuitiska 
coadjutorer Malcolm MacDonald och hans chef, RIIA-premiärminister Neville 
Chamberlain, stängt av all eventuell judiska flykt från Hitlers korsfarande teutoniska 
SS-riddare. Jesuitiske coadjutor al-Husseinis syfte var att förena muslimska ledare för 
krossandet av avfällig protestantisk brittisk kontroll över Mellanöstern, och samtidigt 
med våld förhindra ”olaglig” judisk invandring till Palestina under kriget, varefter 
bara de starkaste överlevande av förintelsen skulle kunna användas för att bygga 
påvens ”kungariket Jerusalem” – styrt av medkonspirerande frimureriske 
arbetarsionist David Ben-Gurion. Som han blint lydde order, stödde muftin Hitlers 
och Himmlers förintelse av judar (och besökte även Auschwitz med Eichmann) medan 
han var bosatt i Berlin under fem år (1941-45) – övervakad av biskop von Preysing! 
Efter kriget flydde al-Husseini till Egypten, skyddad av Rom, hjälpte skickligt påvens 
frimureriska judiska arbetarsionister i det israeliska självständighetskriget och gav 
uppkomst till den arabiska hetsen mot judar som bor i sitt eget land och som 
villkorstlöst gavs till deras fäder Abraham, Isak och Jakob. Sedan han flytt till 
Egypten med andra beskyddade nazister, understödde muftin uppbyggnaden av 
påvens neo-nazistiska, islamisk-frimureriska, internationella terroristnätverk, som 
finansierats av ordens wahhabitiska kungafamilj al-Saud i Saudiarabien. 1974 dog al-
Husseini, kom till helvetet och efterträddes av sin nevö, den avlidne ”Yassir Arafat” al-
Husseini, ännu en frimurerisk jesuitisk coadjutor som gavs inte mindre än nio 
audienser med påven! 
The Palestine Triangle: The Struggle for the Holy Land, Nicholas Bethell, (NY: G. P. Putnam’s Sons, 1979).
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Himmlers 13:e vapen-SS’ kroatiska muslimska division, 1943 # 408 
Heinrich Himmler granskar sina SS-muslimer som rekryterats med hjälp av ordens 
pro-nazistiske stormufti av Jerusalem, Hajj Amin al-Husseini, beredda att mörda det 
”kätterska” serbisk-ortodoxa folket. I kampen som frimureriske general Titos 
partisaner, bekämpade serberna både de av påven uppbackade Ustašhi och 
”Handschar.” Dessa fanatiska mördare skulle också döda 90% av judarna i Kroatien. 
Waffen-SS: Hitler’s Elite Guard at War 1939-1945, George H. Stein, (Bristol, U.K.: Cerberous Publishing Limited, 
2002) p. 181. 

Pius XI, i sitt beröm över Il Duce och hans regim beskriver Mussolini som, 

”. . . den man som försynen gjorde det möjligt för oss att möta.” {79} 

Den ”ex-jesuitiske,” pro-Lenin, suveräne påven, påve Pius XI, tillade: 

”Mussolini . . . kommer att erövra allt i sin väg. Mussolini är en underbar man – hör 
ni mig? – en underbar man! . . . Framtiden är hans.” {80} 

Alltså går fascism och jesuitism hand i hand. Pierre van Paassen förklarade 1939: 

”För i dag anser Rom den fascistiska regimen stå närmast dess dogmer och intressen. 
Vi har inte bara präst [jesuitledde] fader Coughlin som berömmer Mussolinis Italien 
som ’en kristen demokrati,’ utan   Civilta Cattolica  , jesuiternas husorgan   [och ”den 
kyrkliga lärans renaste journalistiska organ” säger bayerske präst von Dollinger], 
säger uppriktigt att . . . 

’Fascism är det system som bäst motsvarar begreppen hos [den jesuitstyrda] 
kyrkan i Rom.’ ” {81} [Kursivering tillagd] 
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Italienske fascistiske diktator Benito Mussolini (1922-1943), 1932 # 409 

Fascistiska katolska diktatorer Mussolini och Hitler, Berlin, 1937 # 410 
Il Duce spelade en avgörande roll i att föra führern till makten. Mussolinis rådgivare 
var sekreterare för kompaniet, jesuitiske fader Pietro Tacchi-Venturi, som inspirerade 
Il Duces Stalinstödda mord på 700 000 ”kätterska” svarta etiopier. 
Mussolini  , Dennis Mack Smith, (New York: Alfred A. Knopf, 1982).   
How Hitler Could Have Won World War II; The Fatal Errors That Led to Nazi Defeat, Bevin Alexander,(New York: 
Crown Publishers, 2000). 
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Romersk-katolske Benito Mussolini, italiensk fascistisk diktator, 1922-1943 
Benito Mussolini var den viktigaste fascist som framkom i Europa, som han var den 
förste som gavs makten, och som sedan understödde alla andra fascistiska diktatorer i 
deras blodiga avancemang till jesuitisk absolutism. Skapandet av europeisk fascismen 
skedde i enlighet med maximerna i påve Pius IX:s Syllabus över irrläror som 
utfärdades 1864 och utgjorde en direkt ”antites” till ordens kommunistiska ”tes.” 
Båda platoniska system var socialistiska (som de på så vis upprätthöll statens 
överhöghet över den enskilde) och vilade på i huvudsak religiösa läror genomdrivna 
med hjälp av en militärdiktator som tog emot den eländiga hjältedyrkan. Båda 
”religioner” – som medeltida papalism – använde inkvisitorisk polis mot avväpnade 
och försvarslösa befolkningar, samtidigt som man bejakade skapandet av en 
internationalistisk ”världsordning.” Men ”fascismen” påstod sig ”tro på Gud” – med 
undantag för den protestantiska Bibelns sanne Gud, medan ”kommunismen” påstod 
sig vara ateistisk, också med undantag för  reformationsbibelns sanne Gud. Fastän de 
verkade vara antagonistiska till varandra, gynnade alltså båda systemen den svarte 
påvens motreformation när de stod ensamma eller när de stred mot varandra. Båda 
systemen utformades skickligt för att utrota icke-romerska kristna, ”liberala” 
katoliker och/eller etniskt hebreiska/judiska/israelitiska människor. Ja, vi blir inte 
förvånade över att upptäcka att Mussolini till en början var anti-prästerlig anarkist, 
sedan marxist-kommunist som träffade Lenin i Schweiz och enligt marxistiske Lev 
Trotskij, var bolsjevikernas störste student. Den orene, serielle äktenskapsbrytaren, 
beprövade agitatorn och begåvade retorikern blev premiärminister 1922 i kraft av 
frimureriske kung Viktor Emanuel III. År 1928, hade den i hemlighet frimureriske 
Mussolini blivit ”Il Duce” som, 1929, återställde påvedömets världsliga makt via ett 
konkordat. Rådgiven av jesuit Pietro Tacchi-Venturi, var han, som Hitler, öppet anti-
frimurerisk, anti-kommunistisk, anti-judisk och hälsades med en romersk hälsning. 
Liknad till utseendet vid ”Ignatius Loyola” med sin bronsbyst uppställd i Hitlers 
Bruna hus, förföljde diktatorn italienska protestanter; beundrade Kemal Pasha, den 
muslimske mördaren av Turkiets ortodoxa armenier; tvingade papalismen på sin 
grekisk-ortodoxa koloni; finansierade kroatiske fascistiske Ante Pavelić, mördaren av 
sin egen kung Alexander och ledare för påvens Ustašhi som skulle döda 700 000 
ortodoxa serber; tvingade Albaniens ortodoxa kyrka att ta avstånd från patriarken av 
Konstantinopel och underordna sig påvens ledarskap; angrep Abessinien och dödade 
tiotusentals avväpnade, svarta, icke-romersk-katolska kristna; understödde Franco i 
dödandet av 600 000 ”kätterska och liberala” spanska republikaner; var Libyens 
”beskyddare av islam;” tillhandahöll övningsområden åt nazisterna; uppmuntrade 
Hitler att angripa Stalins Ryssland; försökte att utvisa alla judar från Europa och 
hävdade den jesuitiska doktrinen att ”judarna var en sjukdom som skall botas med 
eld och svärd.” Men Benito var olydig mot sin herre genom att vägra befria Rom från 
det judiska gettot. Han föll från makten 1943; SS-general Karl Wolff skickades till 
Rom och skickade, understödd av påve Pius XII, judarna till Auschwitz; och Wolff, 
med Milanos kardinal Schuster, förrådde senare Mussolini som sköts av italienska 
partisaner 1945. 
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Vi måste komma ihåg att den italienske ”Il Duce” var den förste av kompaniets 
fascister under nittonhundratalet. Georgiske ”Stalin,” som också i själva verket var fascist 
som verkade under sken av kommunistisk retorik, var kompaniets korsfarare i öst, som 
senare skulle ingå i ett hemligt dödligt partnerskap med kompaniets österrikiske nazistiske 
fascist ekonomiskt understödd av Mussolini i sitt maktövertagande, ”führern.” Hitler och 
Mussolini skulle då understödja fascistiske ”generalissimus” Franco under hans 
inbördeskrig i Spanien. Kejsar Hirohito skulle föra sin militäre diktator, general Hideki 
Tojo, till makten 1941, sedan han tidigare etablerat allianser med både Hitler och Rom, 
samtidigt som han bedrev sitt fascistiska, anti-kommunistiska, anti-protestantiska, anti-
judiska korståg i Fjärran östern. Dessa fem fascisters egenskaper är slående och ytterst 
relevanta för alla älskare av protestantiska och baptistiska kalvinska friheter, vare sig de är 
”kätterska” bibeltroende, ”liberala” romerska katoliker, eller etniska/religiösa ”svekfulla” 
judar. De är: 

1. Varje socialist-fascistisk militärdiktator uppfostrades som romersk-katolik eller 
utbildades och/eller påverkades av romersk-katolska präster, öppet eller i hemlighet. 
2. Varje socialist-fascistisk militärdiktator var i hemlighet luciferisk frimurare 
med kopplingar till en jesuitpräst eller en jesuitisk världslig coadjutor som fungerade 
som en intim personlig rådgivare. 
3. Varje socialist-fascistisk militärdiktator var bekant för sitt onda, omoraliska liv, 
däribland sina ”ändamålen helgar medlen,” machiavelliska inkräktanden. 
4. Varje socialist-fascistisk militärdiktator kom till makten i ett land där 
jesuitorden då för närvarande var, eller under den senaste tiden hade blivit juridiskt 
utvisad, och/eller det då attackerade landets konstitutionella regeringens maximer 
klart begränsat påvedömets absoluta världsliga makt. 
5. Varje socialist-fascistisk militärdiktator utnyttjade kontrollerade ”terrordåd,” 
verkliga eller inbillade, av människor (då ”kommunistiska terrordåd” snarare än 
”muslimska terrordåd”) för att möjliggöra antagandet av absolutistiska åtgärder, för 
att störta ”kätterska” eller ”fria” regeringsformer. 
6. Varje socialist-fascistisk militärdiktator stöddes politiskt av påvens romerska 
hierarki under sitt avancemang till makten, öppet eller i hemlighet. 
7. Varje socialist-fascistisk militärdiktator stöddes ekonomiskt av frimureriska 
Morgan-Rockefeller-Rothschild-banker i London eller New York. 
8. Varje socialist-fascistisk militärdiktator var lierad med islam (”kyrkans svärd”), 
öppet eller i hemlighet, i eliminerandet av påvedömets förbannade fiender och dess 
praetoriangarde, Jesu sällskap. 
9. Varje socialist-fascistisk militärdiktator krossade protestantiska, baptistiska 
och/eller ortodoxa kristna, oavsett hur många papalister som omkom. 
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10. Varje socialist-fascistisk militärdiktator förföljde både etniska judar och 
religiösa judar, direkt med lagstiftning och/eller indirekt under föregivande av lagen. 
11. Varje socialist-fascistisk militärdiktator drog till slut skam över och decimerade 
kallt sitt eget folk, som den uppståndne, Guds son, vid Gud sin faders högra sida, 
rättvist ingrep i statsfrågor genom sin välsignade helige andes begränsande inflytande, 
för att verkställa sitt skrivna ord genom att skydda sin sanna reformationsbibeltroende 
kyrka (2 Tessalonikerbrevet 1:6, Romarbrevet 12:19), och bevara sitt nuvarande 
vandrande ”förbannade” och nationellt ”utplånade,” etniskt älskade 
hebreiska/judiska/israelitiska folk (Första Mosebok 12:1-3, Malaki 3:6).
12. Varje socialist-fascistisk militärdiktator har hatat och avskytt förekomsten av 
vita keltisk-anglosaxiska protestantiska och baptistiska kalvinska, 
förbundstillhörande, manligt dominerande män som bar vapen inom hans jesuitiskt 
utsatta nation, som dessa älskade människor ensamma, så förbannade av jesuiterna, 
är de enda historiskt sett kristna som någonsin politiskt välsignats i att framgångsrikt 
använda ”rättvisans svärd” för att försvara sin nation (nystartad via en 
självständighetsförklaring eller då befintlig nation), medan de gjorde orubbligt 
motstånd, först andligt, sedan kyrkligt, sedan statligt och sedan slutligen militärt, mot 
de absoluta diktaturer som de onda agenterna, både sekulära och religiösa, åt den 
inkräktande, mördande, påvlige Antikrist i Rom, försökt sig på. 

Om Mussolinis föga kända förföljelse av judar konstaterar vi: 

”Systemet med rasistiskt förtryck som Il Duce har hittat på för att slita sönder de 
italienska judarnas blödande kött, stämplas av The London Times som ’medeltida i 
värsta bemärkelse.’ Den nya italienska folkräkningen visar att det finns åttiofemtusen 
judar i landet, varav sextio procent är utlänningar. Av hela antalet, hade tjugotusen 
anlänt till Italien sedan den 1 januari 1919. Den nya påbudet anger att alla dessa 
måste lämna Italien ’inom sex månader,’ den 12 mars 1939, eller att de ’skall utvisas 
efter straffet enligt lagarna om allmän säkerhet [d.v.s., ”nationell säkerhet”].’ Av det 
antalet är sextusen naturaliserade medborgare; men en sådan struntsak bekymrar inte 
en fascistisk överherre! 

Detta påbud innebär brutalitet som bara överträffas i dag av de anti-semitiska 
mördarna i Berlin. . . . den 6 oktober 1938, avslutade det fascistiska stora rådet i Rom 
sitt sammanträde, och meddelade att . . . italienska judar inte skulle tillåtas registrera 
sig i det Fascistiska partiet. Ingen jude ska äga eller förvalta en verksamhet av något 
slag som sysselsätter mer än hundra personer. En rapport från Rom (19 november 
1938) meddelade att ’15 000 judar har avskedats från offentliga och privata arbeten 
under de senaste fyra dagarna’ – avskedats på grund av de är judar. Ingen jude ska 
äga mer än femtio 
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hektar mark. Judarna skall inte tillåtas i Italiens militärtjänst i freds- eller krigstid. . . . 
Det förklarade att dess påbud [liksom ordens anti-franska hugenottiska (anti-
kalvinska) återkallande av det nantesiska ediktet av 1685] skulle gälla, inte bara dem 
med judiskt blod i sina ådror, utan för dem vars föräldrar bekände sig till den judiska 
religionen, oavsett ras.” {82} [Kursivering tillagd] 

Om frimureriske kejsar Hirohitos förföljelse av judarna i Fjärran östern läser vi: 

”Även i avlägsna Manchuriet, där ryska judar [sedan de hade lidit under jesuit  
Stalins NKVD-polisstat] hade begärt en asyl och med nöd och näppe hade dragit sig 
fram, tilläts de inte vila länge. Den japanska erövringen och omvandlingen av 
Manchuriet till Manchukuo, hotade deras uppehälle, och tusentals flydde för sin 
ekonomiska överlevnads skull till Kina. De tog sig till Shanghai, där kolonin av 
ashkenazis växte oerhört. Men återigen, gjorde den japanska erövringen tillvaron 
osäker. Hitlers dolkbeväpnade hand når dem i Japan.” {83} 

Om frimureriske Josef Stalins ”kommunistiska” förföljelse av juden, trots propagandan om 
att Sovjetunionen var världsjudendomens bastion, vet vi tre saker. För det första, 
eliminerade Koba varje judisk deltagare i revolutionen utom en – hans symboliske jude tills 
dagen då Stalin blev förgiftad: den ohygglige Lazar M. Kaganovitch (1893-1991) vars 
systerdotter, Rosa, var georgierns ”sista hustru,” eller snarare, älskarinna. För det andra, 
dödade han tusentals judiska officerare i Röda armén vilket gjorde det möjligt för påvens 
anti-ortodoxa korståg – ”Operation Barbarossa” – att först vara framgångsrikt, och gjorde 
det möjligt för Himmlers SS att systematiskt utrota 1,5 miljoner ryska judar i kölvattnet av 
Hitlers framryckande tyska armé. Slutligen, försökte Stalin döda varenda jude i Ryssland. 

”Under de sista åren av Stalins liv, blev en våg av   judar   [fraktade till fånglägren] 
märkbar. (Från 1950 framåt släpades de in några i taget som kosmopoliter [vilket  
tyder på att Stalin var nationalist, d.v.s. en jesuitisk fascist]. Och det var anledningen 
till att läkarnas fall kokades ihop. Det förefaller som om Stalin avsåg att anstifta en 
stor massaker på judarna.) 48 

48. Det har alltid varit omöjligt att få veta sanningen om vad som helst i vårt land . . . 
Men enligt rykten från Moskva, var detta Stalins plan: I början av mars skulle 
”läkarmördarna” hängas på Röda torget. De upphetsade patrioterna, påhejade, 
naturligtvis, av   instruktörer  , skulle rusa in i en anti-judisk pogrom. Vid denna 
tidpunkt skulle regeringen – och här kan Stalins karaktär förutsägas, eller hur? – 
ingripa generöst för att rädda judarna från folkets vrede, och skulle samma natt föra 
bort dem från Moskva till Fjärran östern och [jesuitiska] Sibirien – där baracker redan 
hade förberetts för dem.” {84} [Kursivering tillagd] 
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3. Lenins svält (1921-22) hade nått sin höjdpunkt, som ledde till att mellan fem och tio 
miljoner män, kvinnor och barn dog. Diktatorns ekonomiska politik orsakade medvetet 
folkmordet och med ordens inkvisitionsdomstol – Tjekan – fortsatte Lenin den svarte 
påvens verkställighet av det tridentinska mötet och den blodiga jesuiteden. I Ryssland 
betydde detta godtycklig stöld, tortyr och mord på ”kätterska” ortodoxa ryska människor av 
alla klasser, liksom elimineringen av andra protestantiska minoritetssekter. Tusentals judar 
omkom också i enlighet med Vatikanens historiska, jesuitledda förföljelse av Jehovas 
älskade hebreiska/judiska/israelitiska folk. Efter att ha vägrat acceptera USA:s ekonomiska 
stöd 1919 (som ordens inbördeskrig ännu rasade), godtog Lenin frimureriske shriner 
president Warren G. Hardings erbjudande 1921, som de jesuitiska bolsjevikerna nu fattat 
regeringstömmarna. Handelssekreterare Herbert Hoover sände spannmål till ett värde av 
nästan sextio miljoner dollar till den svältande landsbygdens ryska bönder – tjugo miljoner 
liv hängde på en tråd! Men genom att tillfälligt utfodra de döende och utblottade, användes 
födan – och ammunitionen för Röda armén – skickligt för att stoppa ett hotande störtande av 
jesuitiskt sovjetiskt tyranni och samtidigt livnära, beväpna och bygga stora städer i Lenins 
befästa styre, Petrograd (1914-24) och Moskva. Under sken av välgörenhet understödd av 
amerikanske jesuit Edmund A. Walshs tvååriga närvaro, säkrades alltså jesuitiskt 
bolsjevikiskt styre ytterligare runt halsen på det ”förbannade” slaviska rysk-ortodoxa folket 
via den ekonomiska makten hos det lurade protestantiska amerikanska folket som 
finansierade sin CFR-kontrollerade regering som styrde påve Pius XI:s ”heliga romerska” 
fjortonde ändringens rike av amerikansk nation! 

Hoovers amerikanska hjälpsändningar till Lenin, 1922 # 411 
Ammunition och spannmål sändes in i den svarte påvens Sovjetunionen i slutet av 
inbördeskriget under höjden av Lenins svält av ordens amerikanska rike. 
The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression, Courtois, Werth, Panné, Paczkowski, 
Bartosek,Margolin, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999).
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4. Högkvarteret för ordens inkvisitionsdomstol i ”Sovjetunionen” var fast etablerat i 
Moskva. Detta skräckkabinett, denna medeltida bastion för tortyr, skrupelfri orättfärdighet 
och skoningslöst mord var det beryktade ”Lubjanka.” 

Jesuitgeneral Ledochowskis Lubjankafängelse, Moskva, 1925 # 412 
Denna ståtliga byggnad på Bolshaya Lubjanka-gatan, en gång försäkringsbolaget 
Rossiya kontrollerat av den ryska grenen av påvens militära malteserorden, blev det 
ökända ”Lubjanka.” Belägen i närheten av Kreml, blev den säte för Tjekan, ordens 
sovjetiska inkvisition ledd av en polsk romersk-katolsk jesuitisk världslig coadjutor, 
Felix Dzerzhinsky, en av anstiftarna bakom frimureriske Lenins fruktansvärda 
hungersnöd. Från 1930 till 1952 skulle Lubjanka styras av Stalins ”avskyvärde och 
vidrige” mystiske personlige sekreterare, den svarte påvens sovjetiske Martin 
Bormann, jesuitiske världslige coadjutor general Alexander N. Poskrebyshev. Det var 
här som jesuit Walter J. Ciszek, känd för den mest barbariska tortyr, bland annat att 
”koka fången” såväl som för brutala mord, fick sin femåriga utbildning i förhör och 
tortyr (1941-1946) under ledning av sin jesuitbroder, Poskrebyshev. Det var här som 
den berömde ryske generalen, Andrej Vlasov, torterades och hängdes 1946 för att 
djärvt ha lett ryska trupper mot ordens USA-finansierade Röda armé. 
Lubjankafängelset förblev en symbol för sovjetiskt förtryck från 1918 fram till 
kommunismens påstådda ”fall” varmed påvens kalla krigsbluff upphörde 1989. 
The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression, Courtois, Werth, Panné, Paczkowski, 
Bartosek,Margolin, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999).
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Amerikanske jesuit Walter J. Ciszek (1904-1984), 1930; 1980 # 413; # 414 
Den officiella historien bakom denne amerikanske jesuit som skenbart greps i 
Sovjetunionen av NKVD 1941 som en ”vatikansk spion” och sedan skickas till 
Lubjanka för att förhöras i fem år, för att sedan tillbringa de kommande tio åren i 
sibiriska gulager som en förföljd, överarbetad vanlig präst måste helt avvisas som ett 
påhitt från början till slut. Tvärtom är Walter Ciszek den störste amerikanske 
inkvisitorn till dags dato, större än den ökände jesuiten Pierre de Smet. Ciszek, som 
beskrev sig själv som en amerikan av polsk härkomst som ”gått i livets hårda skola,” 
uppfostrades i den iskalla kolregionen Shenandoah, Pennsylvania, där Djävulen fysiskt 
förberedde sitt utkorade redskap för en ”prästerlig utrotningsverksamhet” i 
”kätterska” ortodoxa Ryssland. Han började på novitiatet 1928 och började, efter att 
ha avslutat sin bildning 1934, på den svarte påvens ryska kollegium i Rom. Från 1934 
till 1938 insöp Ciszek inte bara påvens kanoniska rätt som han senare skulle driva 
igenom i Sovjetunionen, utan han lärde sig det ryska folkets språk och seder vilket 
gjorde honom lämplig för den av den polske ordensgeneral Ledochowskis 
underordnade befälhavare tidigare bestämda användningen. Ciszek var tuff, polack 
till rasen, anpassad till kyla och var angelägen om att föra det gamla jesuitiska kriget 
mot de ”kättare” som förbannats så av hans tridentinska möte. 1937 prästvigdes 
Ciszek till den latinska riten och orientaliska/bysantinska riten i Rom, och utförde sin 
första magiska ”mässa” (genom att omvandla den lilla Jesuskakan och en kopp vin till 
Roms falske Kristus’ bokstavliga kropp och blod) med jesuit Vincent McCormick, 
ordförande i Roms Gregoriana och senare mäktig amerikansk assistent till 
jesuitgeneral Janssens. Också närvarande var en annan av ordens älsklingar, dam av 
Malta Genevieve Brady, en intim vän till Eugenio Pacelli, senare Pius XII. Med stöd av 
de amerikanska riddarna, den vite påven och den svarte påven, skickades Ciszek till 
Albyrtyns jesuitmission i östra Polen i slutet av 1938 för att invänta Stalins 1939 års 
invasion. Med det sovjetiska angreppet, skulle hans unika mission ta sin början. 
A House of Bread: The Jesuits Celebrate 70 years in Wernersville, Pennsylvania, Kathy M. Scogna, (Wernersville, 
Pennsylvania: Kathy M. Scogna, 2000) s. 142. 
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Dam av Malta Genevieve Brady, 1934 # 415 
Emottar juris doktor från jesuitiska Georgetown University 

Tillförordnad familj för jesuit Walter J. Ciszeks prästvigning och första mässa, 1937 

Jesuiterna McCormick, general Janssens och Zacheus Maher, 1949 # 416 
Då han agerade som familj för Walter Ciszek vid Ciszeks första mässa var Vincent 
McCormic ordförande för Gregoriana i Rom – det största av alla jesuituniversitet. 
1949, medan Ciszek skenbart arbetar av ett 15-årigt fängelsestraff i Stalins 
Sovjetunionen, är McCormick den mäktigaste amerikanske jesuiten i världen sedan 
generalens amerikanske assistent i Rom hade ersatt Maher. Efter en nick från 
jesuitgeneral Janssens och ett telefonsamtal från assistent McCormick till Josef Stalins 
personlige sekreterare, jesuit Poskrebyshev, kunde Ciszek ha befunnit sig på det första 
fartyget tillbaka till ordens amerikanska rike. 
A House of Bread: The Jesuits Celebrate 70 years in Wernersville, Pennsylvania, Kathy M. Scogna, (Wernersville, 
Pennsylvania: Kathy M. Scogna, 2000) s. 24. 
Men Astutely Trained, Peter McDonough, (New York: The Free Press, 1992). 
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Jesuit Walter J. Ciszek i novitiatet, Wernersville, PA, 1963 # 417 
I enlighet med ordens plan att konvertera ”gudlösa, kommunistiska” Ryssland till 
påvens andliga och världsliga makt så som avsågs med den strax före ordens 1917 års 
oktoberrevolution rapporterade Fatima-bluffen, skulle jesuitiska coadjutorer Hitler 
och Stalin i hemlighet samarbeta i att ”utplåna” de anti-kommunistiska polska 
romersk-katolska och ortodoxa folken från 1939 till 1945. Med Stalins invasion av 
östra Polen i slutet av 1939, tog sig Ciszek och en rysk jesuit in den svarte påvens 
Sovjetunionen i mars 1940 varefter ordens NKVD mördade nästan 15 000 polska 
officerare i Katynskogen, för att sedan skylla på tyskarna fram till 1989 . Som han 
arbetade som skoghuggare i Uralbergen, vann han sina arbetskollegors förtroende då 
NKVD, 1941, arresterade varje dissident i barackerna – tack vare NKVD-agent Walter 
Ciszeks förräderi! För att förhindra misstankar, greps jesuiten också och gavs ett 15-
årigt fängelsestraff, för att tillbringa fem år i NKGB:s Lubjankafängelse med att 
utbildas i förhörets, tortyrens och mordets jesuitiska svartkonst. Från 1946 till 1955 
var Ciszek förlagd tll det gamla jesuitfästet Sibirien, där han deltog i ledningen för 
ordens gulagsystem av koncentrationsläger, utkämpade påvens kalla krig mot den 
sovjetiska sidan – och utplånade miljoner! Från 1955 till 1963 fortsatte han att arbeta 
åt jesuitgeneral Janssens KGB tills han utväxlades mot två sovjetiska spioner, för att 
återvända till Amerika i oktober 1963, en månad innan kardinal Spellmans 
CIA/FBI/Säkerhetstjänsts mord på JFK. 1964 skrev Ciszek sitt mörkläggningsarbete, 
With God In Russia, och tillbringade de kommande tjugo åren med att undervisa vid 
Fordham University där han specialiserade sig på Loyolas Andliga övningar. Ingen 
tvekan om han kände till den makt som New Yorks jesuiter utövade med sin kontroll 
över kardinal Spellman vars styre över Utrikesdepartementet hade fört jesuiten ut ur 
Chrusjtjovs Sovjetunionen. Ovan, betraktar Ciszek sina välgörares, Nicholas och 
Genevieve Bradys, krypta. 
A House of Bread: The Jesuits Celebrate 70 years in Wernersville, Pennsylvania, Kathy M. Scogna, (Wernersville, 
Pennsylvania: Kathy M. Scogna, 2000) s. 29. 
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Den svarte påven   välsignar jesuit Walter J. Ciszeks grav, 2000   # 418 
En av ordens maximer är fullkomlig enhetlighet i både liv och död. Gravarna är 
placerade i jämna rader som utgör en vaginal ytterlinje kring en mittpunkten, som 
illustrerar dessa ”riddare av jungfru Maria.” Varje gravsten redogör för namn och 
status, och är identiska till form och storlek med väsentlig på latin skriven 
information: födelsedatum, inskrivningsdatum i Jesu sällskap, och dödsdatum med en 
tre bokstävers förkortning längst ned – ”RIP.” Inga särskiljande anordningar är 
tillåtna – utom för Walter J. Ciszek! Begravd här på det tidigare jesuitnovitiatet S:t 
Isaac Jogues i Wernersville, Pennsylvania, finns en jesuit av sådan internationell 
betydelse att ordensgeneralen, Peter-Hans Kolvenbach, personligen skulle visa sig för 
att välsigna graven. Till minne av det tillfället, finns ett metallgaller fortfarande på 
båda sidor om gravstenen, prydd med meningsfulla prydnadssaker och blommor. 
Vilken omfattning har de personliga resultaten av en man som tillbringat 23 år i 
Sovjetunionen som en i realiteten okänd soldat åt kompaniet? Vi skall få veta sanningen 
om jesuit Walter J. Ciszek vid den stora vita tronens dom! 
A House of Bread: The Jesuits Celebrate 70 years in Wernersville, Pennsylvania, Kathy M. Scogna, (Wernersville, 
Pennsylvania: Kathy M. Scogna, 2000) s. 143. 
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1927 

När den amerikanska grenen av malteserriddarna etablerades i New York, var en av 
grundarna John J. Raskob, chefen för General Motors och byggmästare av (fjortonde 
ändringens) Empire State Building, också i New York. De tretton ursprungliga 
medlemmarna var: New Yorks ärkebiskop Patrick kardinal Hayes, Edward L. Hearn, 
Nicholas F. Brady, Howard F. Carry, Patrick E. Crowley, James A. Farrell, James A. 
Fayne, Edward N. Hurley, James J. Phelan, Morgan J. O’Brien, John J. Raskob, och 
John D. Ryan. År 1941 skulle New Yorks ärkebiskop Francis Spellman vara ”högste 
beskyddare” och ”andlig rådgivare” för ordern, med många nya medlemmar, inklusive 
fraktmagnat Joseph P. Grace, far till J. Peter Grace, d.y., framtida överhuvud för den 
amerikanska grenen av orden och medkonspiratör i Kennedymordet, John Farrell, 
dåvarande VD för J. P. Morgans U. S. Steel, och Joseph J. Larkin, vicepresident för 
Rockefellers Chase Manhattan Bank med ansvar för Europa-frågor, som i själva verket var 
bankman åt tredje riket. Två av de ursprungliga grundarna beskrivs kompromromisslöst av 
den orädda och vältaliga Burke McCarty: 

”Efter sextio års verksamhet av dessa utländska fiender inom våra gränser, vad är det 
vi ser? . . . Vi ser att romersk-katoliker som utgör mindre än en sjättedel [2007 är 
det nu nästan femtio procent] av befolkningen, har varit den dominerande makten i 
våra politiska frågor och på senare år styrt nästan alla nationella, statliga och 
kommunala ämbeten från ordföranden ned till hundfångaren. 

Under Wilsons förvaltningar [presidentens sekreterare hade varit fjärde gradens 
riddare av Columbus Joseph P. Tumulty, tjänaren åt James kardinal Gibbons] 
leddes armén, marinen, Finansdepartementet, Säkerhetstjänsten, posten, hjälpflottan, 
transport, tryckeri, flygplan och dussintals andra av fjärde gradens columbusriddare! 
[vilket anger att columbusriddarna hade ett finger med i 1913 års skapande av 
påvens Riksbank]! PLUNDRINGEN av Hog Island [det största varvet i världen] och 
hjälpflottan under [senare riddare av Malta] E. [Edward] N. Hurley finns registrerad 
i kongressprotokollen, och belöpte sig till miljoner. Herr Hurley är en romersk-
katolik och riddare av Columbus. ”Flygplansskandalen” under överinseende av 
[senare riddare av Malta] John M. [D.] Ryan, en ivrig romersk-katolik och fjärde 
gradens riddare av Columbus, uppgick till miljarder och var också föremål för 
undersökning. Amiral [William S.] Benson som befordrades på ett mycket ovanligt 
och särskilt sätt av sin sponsor Woodrow Wilson, är en fjärde gradens riddare av 
Columbus och bröt mot denna republikanska regerings anda och ord genom att 
acceptera en utländsk titel från påven i Rom.” {85} [Kursivering tillagd] 
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James kardinal Gibbons med amiral William S. Benson, 1920 # 419 
Ovanstående bild är tagen utanför Baltimores domkyrka den 11 april 1920, och 
föreställer kardinalen med en av hans mest framträdande fjärde gradens 
columbusriddare. Till vänster står president Wilsons frimureriske flottchef, Josephus 
Daniels; till höger står konteramiral William S. Benson, flottans chef för 
försvarsstaben (1915-1919), som nyss har förlänats tecknet på riddarvärdighet i S:t 
Gregorius den stores orden. Från 1911 till 1913 var Benson förste befälhavare på 
världens största krigsfartyg, USS Utah, och var från 1913 till 1915 kommendant över 
Philadelphias örlogsvarv. Befordrad av Wilson till amiral 1916 under inrådan av 
överste House, och politiskt beroende av sin beundrare sekreterare Daniels, inträdde 
USA i påvens andra trettioåriga krig i april 1917. Under de kommande arton 
månaderna övervakade Benson den massiva byggnaden av rikets nya flotta och 
transporten av fjortonde ändringens Amerikas nya imperiearmé till Frankrike under 
befäl av höge frimurare John J. Pershing. Sedan han gått i pension från tjänsten i 
flottan 1919, var Benson under nästa årtionde ledare i USA:s sjöfartsstyrelse i 
förberedelse för den svarte påvens kommande krig mot Japan.
The Life of James Cardinal Gibbons: Archbishop of Baltimore, 1834-1921, John Tracy Ellis, (Milwaukee: The Bruce 
Publishing Co., 1952). 
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1929 

1. Jesuiterna orsakade den stora depressionen i det amerikanska riket med sin blankare, 
riddare av Malta, Joseph P. Kennedy. Detta gjorde det möjligt för jesuiternas FDR, genom 
CFR-medlem och ”jesuit i kort dräkt” Harry Hopkins, att påbörja byggandet av rikets 
militärindustriella komplex med den socialist-kommunistiska Nya given formad efter 
påvens kanoniska rätt, starkt främjad av prästen John Ryan vid Catholic University of 
America och den hemlige jesuiten, Charles E. Coughlin. 

2. Jesuiterna etablerade sitt ryska kollegium i Rom som gjorde det möjligt för massvis 
av jesuiter att invadera och styra ”Sovjetunionen.” 1941 rådgav jesuiterna i hemlighet 
frimurare Josef Stalin samtidigt som de följde i kölvattnet av den nazistiska SS’ 
Insatsgrupper SS/SD:s exekutionspatruller. Roms fascistiska europeiska korståg, kallat 
”Operation Barbarossa,” fördes skenbart, mot bakgrund av Min kamp, mot ”gudlös judisk 
kommunism.” I själva verket riktades korståget i hemlighet mot det ”förbannade” ortodoxa 
ryska folket och de av Stalin så hatade judarna. Frimurare Edward M. House, president 
Wilsons rådgivare, förutsade denna planerade attack 1919. 

1933 

1. Jesuiterna, med hjälp av riddare av Malta, Joseph P. Kennedy, förde Franklin 
Roosevelt till makten i fjortonde ändringens Amerika. Vi läser: 

”Efter en natt av vilt festande, satte Kennedy igång arbetet med att samla in pengar 
till kampanjen. . . . Utöver de 50 000 dollar han själv bidrog med, sägs det att 
Kennedy samlade in över 150 000 dollar till Roosevelt inom loppet av fyra 
månader. . . . På valnatten firade Kennedy Roosevelts seger över [Herbert] Hoover 
som om den vore en personlig triumf, genom att arrangera ett påkostat kalas som 
bredde ut sig över två våningar i New Yorks Waldorf Astoria . . . Festandet fortsatte i 
Florida som FDR efter valet tog en kryssning ombord på Vincent Astors lustjakt 
[vars far hade blivit mördad via ordens sänkning av Titanic] med sina ledande 
hjälpare och kompanjoner, inklusive Kennedy. Till och med Josie . . . utropade ’ . . . 
min svärson Joe Kennedy har gjort FDR till president.’ ” {86} [Kursivering tillagd] 

I lydnad till sin ordinarius, godkände den hemlige jesuiten Charles E. Coughlin FDR som 
hade erkänt Sovjetunionen ställd inför ordens anti-kommunistiska agitation: 

”[1932] myntade jag uttrycket ’Roosevelt eller ruinerande’ . . . I dag [1936] är det 
’Roosevelt och rehabilitering.’ ” {87} [Kursivering tillagd] 

För: 

”Ingen [hemligt upptagen] jesuit vågar skriva eller publicera någon bok som inte har 
hans överordnades fulla och fria [eller hemliga] trycktillstånd.” {88} 
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En vän till Fordhams Robert I. Gannon, ockulte jesuit Coughlin (den politiske fascisten 
och ekonomiske socialisten) hade direkt tillgång till Vita huset. Vi läser: 

”I början av september [1935] fick Coughlin . . . ett telefonsamtal från [riddare av 
Malta] Joe Kennedy [underordnad kardinal Hayes] . . . ’Chefen vill prata med dig.’ . 
. . Ett ögonblick senare hörde Coughlin den distinkta rösten av USA:s president 
[shriner frimurare FDR] i andra änden av tråden säga ”Hallå pastorn.’ ” {89} 

[Kursivering tillagd] 

Malteserriddarna, ledda av Patrick kardinal Hayes, förde FDR, denne 33:e gradens 
frimurare, till makten för att skapa en skyldighet att uppfylla önskningarna av jesuiterna 
som styrde New York, Washington och Rom. Den person som skulle ha ständig tillgång till 
FDR och fungera som hans internationella agent under andra världskriget var 
jesuitutbildade kommande ”amerikanske påven,” ärkebiskop Francis Spellman. Vi läser: 

”Alltså . . . erbjöds Spellman ett unikt tillfälle av Roosevelt som skulle göra det 
nödvändigt för honom att lämna sitt ärkestift [New York] i flera månader. . . . Det 
häpnadsväckande förslag Roosevelt lagt fram var att Spellman skulle fungera som en 
hemlig agent åt honom i jordens fyra hörn. Det skulle vara ärkebiskopens uppgift att 
kontakta statscheferna i Mellanöstern, Europa, Asien och Afrika. Han skulle lämna 
meddelanden till presidenten . . . och fungera som Roosevelts ögon och öron. . . . 
presidenten erbjöd honom en möjlighet att utöva mer makt än någon annan 
amerikansk religiös gestalt någonsin haft. Spellman skulle röra sig som en jämlike 
bland de största gestalterna på den världspolitiska arenan. . . . Men få personer var 
säkra på vad ärkebiskopen gjorde under sina gigantiska resor. Hans hemliga arbete 
väckte frågor hemma om betydelsen av en religiös gestalt som var djupt insyltad i 
statliga angelägenheter . . .” {90} [Kursivering tillagd] 

Så denne innerlige jesuit, ärkebiskop Spellman, som FDR:s personlige agent vars första 
lojalitet tillkom jesuitgeneralens påve Pius XII (en annan högrankad frimurare i enlighet 
med den modige ex-jesuiten, Alberto Rivera) förvärvade de kunskaper som krävdes för att 
lyckas i internationella intriger. Dessa kunskaper och kontakter med makthavare skulle 
komma väl till pass i utförandet av Kennedymordet. 

2. Installerad av malteserriddarna, var frimurare FDR:s första högförräderi att erkänna 
det av den höge frimuraren och jesuitutbildade, mordiske Joe Stalin barbariskt styrda 
kommunistiska ”Sovjetunionen.” Detta grova brott gjorde det möjligt för amerikanska 
affärsmän att lagligt bygga Stalins militärindustriella komplex som de olagligt hade börjat 
göra innan FDR:s så kallade val! En av dessa män var orderns utsedde författare av Den 
internationelle juden; en byggmästare av Hitlers krigsmaskin; mottagaren av Hitlers högsta 
medalj till en civilist; och en personlig vän till ex-baslilanske (jesuitkontrollerade) präst, 
Charles Coughlin – ”episkopalistiske” irländske katolik och 33:e gradens frimurare, Henry 
Ford. Om Ford och Gorki läser vi: 
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”I maj 1929, undertecknade Sovjet ett avtal med Ford Motor Company i Detroit. 
Enligt dess villkor samtyckte Sovjet till att köpa bilar och delar till ett värde av 13 
miljoner dollar före 1933 och Ford gick med på att ge tekniskt bistånd fram till 1938 
för att konstruera en integrerad bilfabrik i Nizhni-Novgorod. Det faktiska byggandet 
av denna fabrik färdigställdes 1933 av Austin Company för tillverkning av Fords 
modell-A personbil och lätta lastbil. . . . Kort sagt, Gorkianläggningen, som byggdes 
av Ford Motor Company och Austin Company och utrustades av många andra 
amerikanska företag enligt strategin för ”fredlig handel,” är i dag – och har alltid 
varit – en stor tillverkare av sovjetiska arméfordon och vapentransporter.” {91} 

[Kursivering tillagd] 

Under andra världskriget, tillverkade just dessa fabriker de för att invadera och krossa 
avfälliga protestantiska Preussen och vad som en gång var Östtyskland, använda 
militärfordonen. Horst Gerlach, en protestantisk mennonit och bibeltroende ostpreussisk 
överlevande, skriver om fordonen på vilka sovjetiska angripare strömmade in i hans land: 

”Ryska trupper passerade ständigt vår lilla grupp. De flesta av dem körde nya jeepar 
och armélastbilar, och på dörrarna fanns inskriptionen, ’Made in U.S.A.’ Minst 95 
procent av alla ryska militärfordon, med undantag av hästvagnar, kan spåra sitt 
ursprung till Nordamerika [General Motors och Ford Motor Company är Vatikan-
kontrollerade CFR-medlemmars företag]. . . . När jag såg genom fönstret fanns en 
oändlig lastbilskaravan parkerad utomhus, bestående av amerikanska 
armélastbilar med ryska förare [tack vare FDR:s låne- och uthyrningslag].” {92} 

[Kursivering tillagd] 

Sovjetiska ”Stalinorglar” monterade på amerikanska lastbilar, 1945 # 420 
Barbarossa: The Russian-German Conflict, 1941-1945, Alan Clark, (NY: William Morrow and Co., 1965). 
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3. Professor för jesuitiska Georgetown University och senare internationellt kände 
biträdande rektor vid Georgetown University, jesuit Edmund A. Walsh, understödde CFR-
medlem och 33:e gradens frimurare president Franklin D. Roosevelt i att formellt erkänna 
jesuitutbildade, frimureriske Josef Stalins inkvisitoriska, jesuitstyrda, NKVD-dominerade, 
blodiga sovjetiska regering. Jesuiten minns: 

”Denne författare var ögonvittne till den ryska revolutionen [av 1917] . . . den mest 
betydelsefulla politiska händelsen i den västerländska civilisationens historia sedan 
det romerska rikets nedgång och fall. . . . och har varit en ständig observatör av dess 
avkomma, världskommunismen, i snart ett kvarts sekel i många regioner på 
jorden. . . . Den skiftar växel och sänker hastigheten men tappar aldrig riktningen 
eller sitt mål ur sikte [precis som jesuitorden]. Den ökar eller tappar farten, men 
ändrar aldrig sin inre natur [som deklarerats av orden genom jesuitgeneral Lorenzo 
Ricci till kung Ludvig XV, ”De må vara som de är, eller inte alls!”] eller frånsäger 
sig sitt ansvar. Den ersätter nya angreppsformer och -platser men mjuknar aldrig i sin 
konspiration för världsherravälde [precis som jesuitorden aldrig mjuknar i sin 
strävan efter världsherravälde]. . . . 

Nästa danande omständigheter i min utbildning ägde rum under två konferenser med 
president Franklin D. Roosevelt i oktober, 1933. Presidenten hade artigt bjudit in 
mig till   Vita huset   samma dag som han meddelade för en förvånad press att han nyss   
hade sänt en inbjudan till den sovjetiska regeringen att skicka en representant till 
Washington för att förhandla fram ett avtal som skulle innebära ett diplomatiskt 
erkännande av   Sovjetunionen  . Det var strax efter fyra. Presidenen hade gått från 
chefskontoret upp till det ovala rummet på andra våningen i Vita huset. Han var på 
uppsluppet humör och återspeglade i sin yttre hållning den spänning han alltid 
upplevde av att släppa någon ny bomb. Efter några få inledande artigheter och 
redogörelser, diskuterade vi med fullständig uppriktighet den typ av meddelande 
som, i det ögonblicket, cirkulerade världen runt på tidningarnas telegrambyråer. . . . 
Som svar på vissa observationer jag gjort med avseende på hur svårt det är att 
förhandla med Sovjet, svarade han med den avväpnande försäkran som så 
kännetecknar hans teknik att hantera besökare: ’Låt mig sköta det, fader, jag är en bra 
hästhandlare.’ . . . Inser han inte att han inte kommer att ha att göra med en 
hästhandlare från Arkansas utan med en erfaren konspiratör . . . nu känd som Josef 
Stalin? . . . Övertygad om att herr Roosevelt hade bestämt sig för att utöva sina 
konstitutionella befogenheter och återupprätta diplomatiska förbindelser med Kreml 
[styrt av Stalins mäktige sekreterare, jesuitiske världslige coadjutor och Lubjanka-
general Alexander N. Poskrebyshev], gjorde jag inga invändningar mot 
erkännandet [Oj!!!].” {93} [Kursivering tillagd] 
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4. Jesuiterna med sina malteserriddare på Wall Street, tillsammans med Riksbanken, 
finansierade Adolf Hitler och förde honom till makten. Vi läser: 

”Joseph J. Larkin påminde om [senator Nelson] Aldrich i sitt obefläckade 
skräddarsydda, perfekta sätt, strama uppförande, och i sin hängivenhet till 
broderskapet. Som framstående medlem av en romersk-katolsk familj, han hade fått 
malteserriddarnas storkorsorden av påve Pius XI 1928. Han var en ivrig anhängare 
av   general Franco   och, som en naturlig följd därav,   Hitler  .” {94} [Kursivering tillagd] 

Återigen läser vi om hur malteserriddarna finansierade Adolf Hitler: 

”Den 3 maj 1941, skickade J. Edgar Hoover en promemoria till Roosevelts 
sekreterare, generalmajor Watson, som lydde på följande sätt: 

’Information har mottagits på denna byrå från en källa som är socialt framstående och 
känd för att stå i kontakt med några av de inblandade, men som vi inte kan garantera, 
att Joseph P. Kennedy, tidigare ambassadör till England, och Ben Smith, 
börsspekulant på Wall Street [två av blankarna som orsakade depressionen] för en tid 
sedan har haft ett möte med [Hermann] Göring i [jesuitstyrda] Vichy, Frankrike och 
att därefter Kennedy och Smith har donerat en stor summa pengar till den tyska 
saken.’ ” {95} [Kursivering tillagd] 

Om hur jesuiternas Riksbank finansierade Adolf Hitler läser vi: 

”Enorma summor som tillhör insättarna i våra nationella banker har givits till 
Tyskland utan någon som helst säkerhet. . . . Miljard på miljard av våra pengar har 
pumpats in i Tyskland av Riksbankstyrelsen och Riksbanken. . . . Den 27 april 1932, 
skickade Riksbankstyrelsen 750 000 dollar, som tillhör amerikanska bankinsättare, i 
guld till Tyskland. En vecka senare, transporterades ytterligare 300 000 dollar i guld 
till Tyskland på samma sätt. Omkring mitten av maj transporterades 12 000 000 
dollar i guld till Tyskland av Riksbanken. Nästan varje vecka avgår en leverans av 
guld till Tyskland.” {96} [Kursivering tillagd] 

5. Jesuiterna, med hjälp av riddare av Malta Franz von Papen, förde Hitler till makten 
i romersk-katolska, jesuitstyrda Bayerns tredje rike. Edmond Paris säger: 

”Franz von Papen tänkte på diktatur. För att bättre förbereda sig för den och för att 
slutföra upplösningen av [Weimar-] republiken, undertryckte han våldsamt den 
demokratiska [protestantiska] regeringen i Preussen. . . . Tack vare von Papen, 
ledamot av Zentrum [Tysklands romersk-katolska politiska ”Center”-parti] sedan 
1920 och ägare av partiets officiella tidning, Germania, kom Hitler till makten den 30 
januari 1933.” {97} 
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Frimureriska pan-germanska Thulesällskapet frambringar tredje riket # 421 
Upphovsmannen till denna affisch beskriver exakt hur Nazistpartiet har sitt ursprung 
i högrankat frimureri, som i själva verket kontrolleras av vatikanska jesuiter. 
Uppifrån (V-H) syns sauvastikan och svärdet, Thulesällskapets emblem; hexagrammet 
som innebär att Roms sabbatianska frankister ledde Hitlers frimureriska judiska 
arbetarsionister; de frimureriska kranier och knotor som fanns på alla SS-
medlemmars huvudbonader; medmurare Madame Blavatsky; tyske frimurare Guido 
von List; bayerske jesuitiske coadjutor Heinrich Himmler som ledde frimureriska 
gudstjänster i kryptan i SS’ slott Wewelsburg; Hitlers mentor, jesuitiske coadjutor 
Dietrich Echart; sauvastikor som sammanlänkar brittiskt frimureri med tredje riket; 
brittiske frimurare Rudyard Kipling som använde sauvastikor på sina böckers 
titelsidor; och Münchens universitetsprofessor och vän till jesuit Edmund A. Walsh, 
jesuitiske coadjutor Karl Haushofer, kompanjon med Rothschilds frimureriske 
judiske/OTO-medlem Ignace Trebitsch-Lincoln. Från denna hemliga ”dolda” loge av 
etniskt tyskt frimureri skulle Hitler angripa ”judiskt frimureri” i enlighet med 
jesuiternas skriverier som de lagts fram i deras La Civilta Cattolica under femtio år. 
Fotot överlämnades till författaren av en internetforskare. 
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Hitlers arbetsrum i tredje rikets kansli, Berlin, Tyskland, 1939 # 422 
Färdigställt på mindre än ett år, bar det nya rikets kansli Hitlers initialer i ett frimureriskt 
mönster, en treuddig symbol ovanför monogrammet. 
Fotot överlämnat till författaren av en internetforskare. 
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Jesuiternas malteserriddare inte bara finansierade Hitler, utan Franz von Papen, riddaren 
av Malta som förhandlade fram konkordatet mellan kardinalsekreterare Eugenio Pacelli 
(tidigare känd som ”den tyske påven” under vistelsen i Tyskland från 1917-1929) och 
Hitler, förkunnade den 14 januari 1934: 

”Det tredje riket är den första makt som inte bara erkänner, utan som i 
praktiken omsätter påvedömets höga principer.” {98} 

6. Jesuiterna, som satte FDR på ämbetet med riddare av Malta Joe Kennedy, försökte 
omvandla presidentskapet till en fascistisk militärdiktatur – hörnstenen i kompaniets ”heliga 
romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation! (Angående den listiga 
förekomsten av romerska fasces i den amerikanska kulturen, uppvisade president 
Theodore Roosevelt, slav åt Baltimores ärkebiskop James kardinal Gibbons, en romersk 
fasces i samband med sitt presidentskap; ”Liberty Dime” (1916-1945) ståtade med den 
romerska fasces; vid ingången till Washingtons Justitiedepartement, använder dess 
järnportar romerska fasces; och USA:s representanthus uppvisar ett par romerska fasces, 
en på vardera sidan bakom representanthusets talman!) Trots förverkligandet av 
kommunistiska maximer under sin ämbetstid (Den nya given, inklusive Finansinspektionen 
(1933-37); banklagen, fulländandet av centraliseringen av makten i påvens Riksbank 
(1935); och segerskatten, det ”frivilliga” utvidgadet av den fördömliga sextonde ändringens 
”inkomstskatt” till att omfatta den arbetande medelklassens ”lön” (1942)), var dessa bara 
förevändningar för att ekumeniskt ena vita protestanter, baptister och romersk-katoliker mot 
en gemensam fiende – de ”kommunistiska amerikanska judarna” och alltså rättfärdiga 
jesuit-fascism, som påvens ärkebiskop av New York Patrick kardinal Hayes var FDR:s 
främste tillskyndare via CFR! För att utföra detta använde jesuiterna sina malteserriddare, 
John J. Raskob och Edward J. Flynn. Fastän romersk-katolske Flynn var utbildad i 
juridik av Fordham-jesuiterna, var medlem i demokratiska nationalkommittén i New York i 
många år (1930-1953), och, med riddarbroder av Malta W. Averell Harriman, åtföljde 
frimureriske FDR till Jalta och på så sätt stödde den oförlåtliga Operation kölhalning och 
gav Östeuropa i händerna på Roms sovjetiske storinkvisitor frimureriske Josef Stalin, var 
Raskob själve initiativtagaren bakom ordens 1934 års misslyckade fascistiska konspiration 
på samma sätt som påvlige riddare och halvjudiske, Fox News mediemogul Rupert 
Murdoch är själve initiativtagaren bakom ordens framgångsrika fascistiska konspiration nu 
ledd av den svarte påvens republikanska ”nyhöger” försvarad av CFR-kontrollerade 
demokrater i både representanthuset och senaten, förrädare som frimureriska judiska 
senatorer John Kerry och Charles Schumer. 

John Jakob Raskob är en av rikets obesjungna politiska påtryckare under FDR-eran. 
Den pampige riddaren hade varit avfällige protestantiske Pierre S. du Ponts privata 
sekreterare från 1901 fram till pensioneringen 1946. Raskob, förutom att vara en stor 
anhängare av det CFR-kontrollerade Demokratiska partiet, var kassör i DuPont Company, 
ett av rikets främsta ammunitionstillverkare, på dess mest 
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gynnsamma tid under första världskrigets år: Rom ”utplånade” miljontals ”kättare och 
liberaler” och gjorde outsägliga miljarder till på köpet! 1915 gick Raskob samman med 
General Motors Company, och var 1918 vice ordförande i både DuPont och GM. Under 
1920-talet uppmuntrade detta beräknande monster, enligt order från påvliga herrar, 
”kätterska och liberala” protestantiska amerikaner att kraftigt satsa på kardinal Hayes’ New 
York-börs, bara för att förlora sina rikedomar 1929 när irländska katolikerna Joe Kennedy, 
Ben Smith och Tom Bragg blankade, och kraschade marknaden. Den stora depressionen 
var nu över oss, tack vare riddare av Malta John J. Raskob! Sedan han avgått från GM 
1928, förblev Raskob hos DuPont under hela tiden för Roms andra trettioåriga krig och 
stödde i hemlighet Hitler och backade juridiskt Stalin via FDR:s låne- och uthyrningslag. 
DuPont ägde faktiskt sex procent av I. G. Farbens gemensamma aktiebestånd under hela 
andra världskriget, och innehade tillsammans med GM och Standard Oil [också 
kontrollerade av malteserriddarna] exklusiva rättigheter till tetraetyl, ivrigt sålt till 
Tyskland och Japan för bränslepåfyllning av bådas krigsmaskiner att brukas i påvens i Rom 
världsliga makts tjänst! Om DuPont, över vilken Raskob var det hemliga och verkliga 
överhuvudet, läser vi: 

”General Motors, som kontrolleras av familjen Du Pont i Delaware, spelade en roll 
i [det nazistiska] samarbetet som är jämförbar med Fords. . . . Du Pont var fullt 
medveten om att de finansierade Nazistpartiet genom en halv procent av dess Opels 
löner och avgifter samt genom sitt avtal med I. G. [Farben] och dess uppbyggnad av 
bepansrade bilar och lastbilar. 

Samtidigt med Hitlers avancemang, började familjen Du Pont 1933 finansiera 
inhemska fascistiska grupper i Amerika, inklusive anti-semitiska och anti-svarta 
Amerikankska frihetsförbundet och organisationen kallad Clarks korsfarare 
[varhelst det finns ett ”korståg” finns jesuiterna alltid i bakgrunden], som hade 
1 250 000 medlemmar 1933. Pierre, Irénée och Lammot du Pont och John Jakob 
Raskob finansierade frihetsförbundet, tillsammans med Alfred S. Sloan från General 
Motors. Förbundet smutskastade Roosevelt som kommunist [vilket han med största 
säkerhet var, som han hade bolsjevikerna som gäster i Vita huset enligt hans svärson,  
Curtis Dall], hävdade att presidenten var omringad av [CFR] judar, och trots att de 
var judar, smutskastade Du Pont anti-semitiska organisationer [liksom alla påvens 
frimureriska judiska arbetarsionister, för att i slutändan skapa judefientligt raseri  
när deras onda inflytande kan göra sig gällande].” {99} [Kursivering tillagd]

Vid den tiden ansåg jesuiterna uppenbarligen att de kunde genomföra en lyckad 
militärkupp i Washington. Riddarna valde sin man noga. Det var vår amerikanske 
hjälte och tvåfaldige vinnare av hedersmedaljen, en kväkare och den modigaste 
mannen på sin tid som skrivit War Is A Racket, brigadgeneral Smedley D. Butler. 
Men det Djävulen avsett för ont, gjorde Guds son gott, som det amerikanska folkets 
laglöshet ännu inte var fullständig! Vi läser: 
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”I början av 1934 . . . med vänner från Morgan Bank och General Motors, 
finansierade vissa av Du Ponts tillskyndare en statskupp som skulle störta 
presidenten med hjälp av en med 3 miljoner dollar finansierad armé av terrorister, 
utformad efter den fascistiska rörelsen i Paris kallad Croix de Feu [som var ett försök 
att störta den anti-jesuitiska tredje republiken]. . . . Du Ponts män höll enligt vad 
som påstås en rad brådskande möten med Morgans. De bestämde sig slutligen för en 
av Amerikas mest populära soldater, general Smedley Butler från Pennsylvania. . . . 
Han skulle, ansåg den konspiratoriska gruppen, utgöra en perfekt ersättning för 
Roosevelt om den senare visade sig vara svårhanterlig. Verksamhetscheferna fann ett 
stort stöd för sin plan i [SMOM] Hermann Schmitz, [Hitlers bankir och SMOM] 
baron von Schroeder, och de andra tyska medlemmarna av broderskapet. Den 
bisarra konspirationens tillskyndare valde en hal advokat, Gerald MacGuire, för att 
underrätta general Butler om planen. . . . MacGuire träffade Butler i dennes hus i 
Newton Square, Pennsylvania, och i en hotellsvit i närheten. Med stor intensitet 
informerade den fascistiske advokaten generalen om komplotten. Butler var 
förskräckt. Även om det fanns många saker hos Roosevelt han ogillade, uppgick en 
statskupp till förräderi, och Butler var verkligen lojal mot konstitutionen. Han röjde 
dock inga av sina känslor. Med mästerlig fattning föregav han intresse och väntade på 
att få höra mer [liksom Vilhelm den tyste när han ombads att delta i massakern på 
alla protestanter i Nederländerna]. När MacGuire återvände var det med nyheten om 
flera miljoner och flera extravaganta planer, som inbegrep att förvandla Amerika till 
en diktatur med Butler som en slags Hitler. Ännu en gång var Butler upprörd men 
höll tyst. Efter att MacGuire gått vid det andra tillfället tog generalen kontakt med 
Vita huset. Han berättade för Roosevelt om hela planen. . . . Efter påtryckningar från 
liberala demokrater tillsatte han en särskild representanthuskommitté för en 
undersökning. Butler bad kommittén att kalla familjen du Pont men kommittén 
avböjde. Inte heller samtycke den till att kalla någon från huset Morgan. Sedan 
släppte Butler en bomb. Han gav intervjuer till pressen och lät meddela att ingen 
annan än general Douglas MacArthur deltog i sammansvärjningen .” {100} 

[Kursivering tillagd] 

”Raskob var en grundarna av SMOM:s [suveräna militära malteserorden] 13 
grundande medlemmar i USA och var även kassör i SMOM:s amerikanska 
komponent när han blev inblandad i en militär sammansvärjning för att erövra Vita 
huset i början av 1930-talet. (Målet var att förvandla president Franklin Roosevelt 
[eller snarare generalmajor Butler] till antingen en Mussolini-aktig kraftkarl eller en 
galjonsfigur. Men komplotten uppdagades när general Smedley Butler, befälhavare i 
USA:s marinkår, slog larm om Raskob och kuppkonspiratörerna.)” [I jesuitiske 
världslige coadjutor Oliver Stones film JFK, Director’s Cut, är det spännande att se  
riddare av Malta Clay L. Shaw hänvisa till sin svarte ’butler’ som ’Smedley’.] {101} 
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Hela artikeln finns publicerad av Jules Archer i hans stora och obestridliga, för länge 
sedan utgångna 1973 års lunta, The Plot to Seize the White House. Sedan de misslyckats 
med att installera en fascistisk militärdiktatur 1934, har orden lyckats via de påvliga riddare 
som styr det Bush-ledda, Republikanska partiet. Vi behöver nu ännu en general Butler! 

1934 

1. På samma sätt som de ryska jesuiterna hade eliminerat mensjevikerna, den vitryska 
armén och alla andra konkurrenter till jesuitgeneralens bolsjevikiska absolutism, så skulle 
även de bayerska jesuiter som styrde Himmlers SS eliminera alla konkurrenter till Hitlers 
ledning av Nazistpartiet. En av dessa rivaler var homosexuelle befälhavaren för SA, Ernst 
Röhm. Kallad ”de långa knivarnas natt” och döpt till ”Bartolomeimassakern” –  som i  
jesuitordens Bartolomeimassaker på franska kalvinister 1572 – skylldes Hitlers massiva 
”blodsutrensning” med rätta på påve Pius XI: 

”När herr R. H. Crossman, läraren från Oxford, den 2 juli 1934, från Berlin sände 
sina intryck av villkoren i Tyskland och Österrike, efter Hitlers stora 
blodsutrensning [genom vilken en promille av Hitlers fiender eliminerades], och 
orsaken till det instabila tillståndet i dessa olyckliga länder, uppgav han att han vart 
han än gick möttes av den indignerade försäkran om att ’påven låg bakom alla 
problem.’ Omedelbart [när] han nämnde påven, blev det dödstyst i radion. Herr 
Crossmans föredrag fanns inte med i BBC:s tidning, The Listener [vilket ytterligare 
visar den dåtida och nutida jesuitiska kontrollen över BBC]. Flera personer skrev till 
B.B.C. för att begära kopior av det fullständiga föredraget men fick inte någon 
ytterligare information. 

Den 19 juni 1935, förnekade sir John Reith, i ett brev till sir E. T. Campbell, 
parlamentsledamot, att herr Crossmans föredrag från Berlin hade avbrutits när han 
nämnde påven vid detta tillfälle. Sir Johns beskrivning av vad som hände verkar 
misstänkt lik ett hopkok av någon jesuitisk underordnad tjänsteman som 
försökte dölja påven.” {102} [Kursivering tillagd] 

2. I väntan på att ordens RIIA-kontrollerade brittiska regering skulle erkänna den 
suveräna Vatikanstaten (inklusive påvens världsliga makt) i mars 1934, besökte brittiske 
utrikesminister Anthony Eden – den hemlige rådgivaren åt pro-IRA, frimureriske Winston 
Churchill – påven i strid med fastställda diplomatiska etikettsregler. 

”Hur många år måste riket vänta innan innan det får höra de hemliga lögnerna bakom 
de åtgärder som vidtogs av herr Anthony Eden, parlamentsledamot, som bröt mot 
diplomatisk praxis i februari, 1934, genom att först besöka påven i Vatikanen innan 
han kontaktade Il Duce, Italiens verklige härskare? Riket bör känna till . . . om han 
gjorde det på uppdrag av de romersk-katolska tjänstemännen på 
Utrikesdepartementet.” {103} [Kursivering tillagd] 
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Jesuitiske världslige coadjutor sir Anthony Eden (1897-1977), 1940-talet # 423 
En rådgivare åt Churchill och viktig jesuitisk agent inom det brittiska 
utrikesministeriet, Eden, hatade judarna och samarbetade i hemlighet med nazisterna 
via vatikansk diplomati. Han var en riddare av Strumpebandsorden som Churchill, en 
medlem av Englands elit inom SMOM. 

Riddare av Malta John Jakob Raskob (1879-1950), 1930-talet # 424 
Raskob, byggaren av Roms Empire State Building i New York City som symboliserar 
jesuitisk kontroll över stadens politik och handel, var en av de grundande 
medlemmarna av den amerikanska grenen av SMOM. Han var finanschef i både 
DuPont och GM, en fascist och uppbackare av 1934 års statskuppsförsök. 
Winston Churchill: The Struggle for Survival, 1940-1963, Lord Moran, (London: Constable and Company, 1966). 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_J._Raskob
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Generalmajor Smedley D. Butler (1881-1940) 1930-talet # 425 

Pennsylvanias främste patriot och militäre befälhavare – någonsin! 
Under hela 1900-talet har ingen kunnat mäta sig med vår mest älskade Pennsylvanias 
son och patriot general Butler. Orädd inför alla fiender och tvåfaldig mottagare av 
hedersmedaljen, skrev han sin avhandling mot utlandskrigföring, War Is a Racket 
(1935), som i detalj redogör för USA:s militärs hemliga syfte: ”Jag tillbringade 33 år i 
aktiv militärtjänst och under den perioden tillbringade jag större delen av min tid som 
en högklassig gorilla åt de stora företagen. Jag hjälpte till att göra Mexiko, i synnerhet 
Tampico, säkert för amerikanska oljeintressen 1914. Jag hjälpte till att göra Haiti och 
Kuba till en anständig plats för National City Banks pojkar att samla in intäkter i. Jag 
hjälpte till att våldta ett halvt dussin centralamerikanska republiker till förmån för 
Wall Street. Utpressningsregistret är långt. Jag hjälpte till att rena Nicaragua åt den 
internationella bankirfirman Brown Brothers 1909-1912. Jag gick lös på 
Dominikanska republiken åt amerikanska sockerintressen 1916. I Kina hjälpte jag till 
att sörja för att Standard Oil kom undan ostörda.” Framför allt var anti-fascistiske 
och anti-kommunistiske Butler, den protestantiske kväkaren, en anti-kartellkapitalist 
som han motsatte sig den svarte påvens strävan att göra Amerika jesuit-fascistiskt! 
War Is a Racket, Smedley D. Butler, (Los Angeles: Feral House, 2003; originally published in 1935) s. 10. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Smedley_Butler
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1939 

1. Loyolas bayerska söner, med befäl över Adolf Hitlers krigsmaskin, förde fascistiske 
generalissimus Francisco Franco till diktatorisk makt efter det att han krossat den spanska 
republiken efter att ha utvisat orden 1932. Rom kallade Spaniens strävan efter folkliga 
rättigheter en ”kommunistisk revolution” när det inte alls var så. Den djärve Kung Jakobs 
bibel-troende ex-jesuiten Alberto Rivera berättar: 

”Under sista hälften av 1800-talet gick Spanien igenom politiska konvulsioner. 
Hennes romersk-katolska monarki vacklade och drottningen avsattes från tronen 
1868 [och jesuiterna utvisades]. Spanien blev en republik, som bara varade i två år. 
Sedan återinfördes monarkin fram till 1923. Som de politiska förhållandena 
förvärrades, blev Spanien åter kaotiskt. Vatikanen var upprörd när Spanien än en 
gång valde att bli en republik, och omedelbart företog sig den [hierarkiska] katolska 
kyrkan att sabotera den. Under denna tid, från 1931 fram till 1936, kom och gick 
ungefär fem presidenter. Spanska romersk-katoliker visade sitt förakt för Vatikanens 
makt (utan att kunna drömma om vad som väntade dem). De beskattade kyrkans 
egendom och tog bort präster och nunnor från undervisningen i offentliga skolor. . . . 
[Ordern upplöstes 1932 vilket förde den framtida jesuitgeneralen Pedro Arrupe till  
USA.] Tre presidenter . . . (alla jesuitutbildade) hade krävt antagandet av fem lagar i 
Spanien för att blockera Vatikanens inblandning i den spanska republiken. [De var:] 

A. All romersk-katolsk kyrklig egendom skulle nationaliseras. 
B. Alla romersk-katolska kyrkor skulle beskattas. 
C. Inga fler skolor i händerna på prästerna. 
D. Alla skolor, nunne- och munkkloster skulle stå under Spaniens kontroll. 
E. Att erkänna den protestantiska religionen. [kursivering tillagd – detta är inte 

Lenins jesuitutformade kommunism!] 

[Och varför dessa lagar?] 

Detta var en följd av att barnkroppar upptäckts under klostren. [Eftersom] 
president [amiral Juan Bautista] Aznars och president Manuel Azañas [y Díaz] 
regeringar krävde att en nationell undersökning gjordes av alla munkkloster, 
nunnekloster, romersk-katolska skolor och kyrkobyggnader. Många gravplatser 
innehållande spädbarnsskelett från nunnor som hade blivit gravida återfanns i 
Spanien och i Rom. År 1936, var katolikerna i Spanien upprörda och de attackerade 
och förstörde många kyrkor där dessa tunnlar fanns. Regeringens läkare kontrollerade 
kropparna och rapporterade att döden i de flesta fall hade inträtt genom kvävning . . . 
Det utlöste ett blodigt katolskt krig mot Vatikanen. Påven hyrde
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flera divisioner av muslimska legosoldater för att kämpa under Franco (en god 
frimurare) för att döda alla romerska katoliker, judar och protestanter som motsatte 
sig dem . . . 

De islamiska ledarna kontaktades. De stod i skuld till Vatikanen för att ha lurat Rom 
på Jerusalem. [Överenskommelsen på sexhundratalet gick ut på att påven genom sina 
agenter skulle hjälpa Mohammed i utbyte mot Jerusalem sedan hans arméer hade 
tagit staden. De islamiska ledarna tog tillbaka sitt löfte, vägrade att ge Jerusalem till  
påven, byggde Klippmoskén på Tempelplatsen och kallade påven ”en otrogen.”] När 
de hade undertecknat ett konkordat, lovade de att hjälpa påven i nödens stund, även 
att uppresa armé om han så önskade. Nu var den stunden inne. Jesuiterna hade gjort 
sitt arbete. De arma spanjorerna skulle nu få lida. Genom hemliga förhandlingar, 
upprestes en stor arabisk armé under befäl av general Franco. Vatikanen finansierade 
denna krigsmaskin [från Wall Street i New York City] för att lära spanjorerna en läxa. 

1936 exploderade den nya spanska inkvisitionen. Den kallades ”det spanska 
inbördeskriget,” i hemlighet iscensatt i Vatikanen. För att hindra världen från att få 
veta sanningen, fick de som tittade på nyheterna intrycket av att Vatikanen 
bekämpade kommunisterna i ett heligt krig [jesuit Stalin understödde öppet  
republiken]. I verkligheten fanns det bara en handfull kommunister i Spanien. Den 
romersk-katolska institutionen hade beordrat ett blodbad på hennes egna anhängare. . 
. . Påven bannlyste den spanska republikens överhuvuden och förklarade andligt krig 
mellan påvestolen och Madrid. . . . 

Under Vatikanens banér [med Vatikanens flagga hissad] invaderade de muslimska 
styrkorna Kanarieöarna och attackerade sedan södra Spanien [ledda av påvlige 
korsfarare generalissimus Francisco Franco ”beredd att skjuta hälften av Spaniens 
befolkning”]. . . . Spanjorerna såg chockerade på som kardinal Pedro Segura ledde 
den islamiska armén i slakten på otrogna romersk-katolska män, kvinnor och barn 
utan nåd. De muslimska trupperna fick sin revansch till sist, med påvens välsignelser. 
När jag var tre år, kan jag minnas att jag såg muslimska trupper invadera vårt hem. 
Min familj överlevde den terrorn, och vi var lyckligt lottade. . . . När inkvisitionen 
fullgjort sitt mål, låg Spanien i ruiner, blödande och slaget, men säkert åter i 
Vatikanens händer. . . . General Franco blev så småningom Spaniens romersk-
katolske diktator. Francos regering erkändes 3 augusti 1937, av Vatikanen, bara 20 
månader innan inbördeskriget slutade. . . . Cirka fyra miljoner muslimska trupper 
[snarare 40 000] ockuperade Spanien som den romersk-katolska trons beskyddare. 
Islam hade betalat sin skuld till den Antikrist som sitter i Vatikanen.” {104} 

[Kursivering tillagd] 
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Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), 1930-talet # 426 
Generalissimus Francisco Franco var känd som ”det senaste korstågets hövding” 
under kompaniets spanska inbördeskrig (1936-1939). Beredd ”att skjuta halva 
Spanien” och understödd av italienska, tyska och marockanska trupper, förde ”El 
Caudillo” (i hemligt samförstånd med frimureriske Josef Stalins ”antifascistiska” 
jesuitstyrda NKVD sedan de infiltrerat och delat de baskiska republikanerna) ett 
heligt krig mot ”kättare och liberaler,” som dödade 500 000 av hans egna landsmän. 
Efter kriget mördade han 350 000 till (begravda i 600 massgravar) och släppte på nytt 
in Loyolas söner – som rättrådigt utvisats av den andra republiken 1932. Ordens 
hegelianska dialektik att använda ”frimurerisk judisk kommunism” (genom att 
infiltrera och dela Azanas republikaner) för att rättfärdiga jesuitisk ”anti-frimurerisk 
fascism” (genom Francos nationalister) delade de intet ont anande massorna medan 
båda fraktionerna i hemlighet arbetade tillsammans för att krossa Spaniens bästa 
patrioter förutom nästan 8 000 ”liberala” anti-jesuitiska/fascistiska romersk-katolska 
religiösa! Under tiden, finansierades generalissimus Franco och hans fascistiska 
nationalistiska ultrahöger av Texas Oil Company, Standard Oil i New Jersey, General 
Motors, DuPont of Nemours, och Chase Manhattan Bank, alla styrda av amerikanska 
malteserriddare och högrankade, skotska ritens frimurare. Två av dessa 
malteserriddare var John J. Raskob från General Motors och DuPont, och Joseph J. 
Larkin från Chase Manhattan Bank! 1957 skulle Franco ge asyl åt en annan av Hitler 
stödd massmördare, Ante Pavelić, påve Pius XII:s fascistiske diktator från Kroatien 
som mördade över 700 000 ortodoxa serber! 
http://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://www.moreorless.au.com/killers/franco.html#kills
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Korsfarare ”der Führer” Hitler och ”el Caudillo” Franco, 1939 # 427 
Hitler och Franco gör den romerska nazistiska/fascistiska hälsningen efter att ha 
krossat Spanien. Den 27 april 1945, skulle Hitler anlända i Barcelona efter att ha flytt 
från Berlin. Franco skulle skydda påvens führer fram till Hitlers avresa från hamnen 
till Argentina. 
http://com.castleton.edu/seldes/images/images/Hitler_and_Franco_jpeg.jpg
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(Käre sanningssökare, skulle Vatikanens jesuiter använda en enorm muslimsk armé för att 
invadera det amerikanska rikets södra gräns som de invaderade Spanien? Skulle påven 
använda Kuba som en anhalt före attacken som han använde Kanarieöarna? Vilken stor 
jesuitisk agitation skulle kunna användas för att sätta det muslimska hjärtat i brand för att 
invadera ”den store Satan”? Skulle frimureriske Osama bin Laden (som är ett av femtio 
barn till sin frimureriske, islamiske, mångmiljonrike, kartelluppförande, saudiarabiske far, 
Mohammed bin Ladin) den synliga toppen på den svarte påvens frimureriska 
islamistiska terroristnätverk (ursprungligen skapat av CIA:s Operation Cyclone under 
Carter-administrationen, vilket nät omfattar pro-jesuitiske Georgetown University, 
högrankade islamiske frimurare och diktator i Libyen, Muammar al-Qaddafi, som 
avslöjades av en av hans tidigare underrättelsechefer under rättegången som inbegrep 
sabotaget mot och nedskjutningen av Pan Ams flyg 103 över Lockerbie, Skottland) 
medvetet beskylla Amerika för den framtida implosionen av Jerusalems Tempelbergs 
muslimska moskéer och förstörelsen av Mecka och Medina – åstadkomna av hans egna 
CIA-styrda, muslimska terrorister? Kan det vara så att den svarte påvens frimureriska huset 
Bush och frimureriska huset Saud har planer på att förstöra vissa av sina egna städer med 
användning av sina egna agenter övervakade av Roms CIA/MI6/SVR/Mossad? Skulle inte 
detta antända ett förintelsekrig mellan de båda folken? Är inte detta vad jesuitorden önskar, 
att fullborda krossandet av både det protestantiska väst och det muslimska öst, som båda 
folken är ”förbannade ”av det tridentinska mötet?) Den lärde, flytande hebreisktalande 
Pierre van Paassen kastar ytterligare ljus över Francos vatikanska allians och 
fascistiska/islamiska förföljelse av spanska protestanter. Vi läser: 

”Vatikanen och den katolska hierarkin tog parti för Franco, Hitler och Mussolini 
[alla islams beskyddare] mot den spanska demokratiska regimen, som de åberopade 
förevändningen att Madrid var bolsjevistiskt och stod under direkt inflytande, om inte 
under kontroll, av Moskva [jesuit Stalin under befäl av ordern för att främja den 
illusionen, som orden alltid använder kommunism för att rättfärdiga fascism]. . . . 
Vad Franco gjorde i Spanien, hade hertigen av Alva och kardinal de Granvelle 
försökt att göra under sextonde [femtonde] seklet i Holland och Flandern och 
Katarina av Medici och Duc de Guise under den våldsamma Bartolomeinatten i 
Frankrike . . . Detta var det förtryck mot vilket Calvin och Vilhelm [I] av Oranien 
och tiggarna i Holland och Zeeland hade revolterat, och flytt varför de puritanska 
fäderna hade bildat en ny republik i Amerika: . . . Kampen som Franco utlöste hade 
ingenting att göra med Marx eller Lenin. Det var på grund av våra egna 
protestantiska beviskrafter och principer, som gav upphov till den moderna 
demokratin, och som krävde en radikal samvetesfrihet, som det spanska folket 
spontant beslutade sig för att försvara sig till sista andetaget mot den fascistiske 
inkräktaren. . . . Rykten om att Franco, som gladde sig åt utvisningen av judarna av 
Ferdinand och Isabella . . . valde ut protestanterna i Spanien för särskild tortyr och 
den mest vanärande 
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död kom inte som någon överraskning för mig. . . . I Zaragoza, plundrade 
[jesuitledda] fascistiska trupper de protestantiska kapellen, besmutsade Bibeln och 
predikstolen med sitt träck [urin och avföring] . . . Där bands pastorn och de lokala 
[förbannade] liberalerna . . . till händer och fötter och lämnades i mitten av gatan för 
att möta två annalkande fyrtiotons stridsvagnar [Made in U.S.A.]. . . . I Granada, 
greps de två protestantiska pastorerna . . . av rebellsoldater och sköts. Doktor 
Fernandez’ hustru ställdes framför exekutionspatrullen med sin make och hans 
kollega efter att hon blivit våldtagen av en rad muslimska meniga . . . I Ibahernando, i 
provinsen Coceres, avrättades protestanterna i massor: präster, män, kvinnor och barn 
. . . I Badajoz . . . sköts tretusen personer med maskingevär i tjurfäktningsarenan . . . 
Från den dag då general Franco attackerade den demokratiska republiken . . . visar 
den spanska hierarkin, med dess jesuitiska och kontrareformatoriska traditioner [i  
enlighet med tridentinska mötet] . . . att Rom har brutit sin sista återstående länk med 
[den bibliska] kristendomen.” {105} [Kursivering tillagd]

Faktum är att de ord John F. Kennedy sade 1963 var sanna: 

”Deras [lojalisternas] inställning till kyrkan var bara en reaktion på de starka 
jesuiterna som hade blivit alldeles för mäktiga – som anknytningen mellan kyrka och 
stat var alldeles för nära.” {106} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, skulle jesuiterna använda miljontals ockuperande muslimska meniga, 
som förenat sig med de amerikanska svarta muslimerna, för att gängvåldta och mörda 
den amerikanska söderns vita protestantiska och baptistiska ”kättare”? Skulle jesuiterna 
använda dessa meniga, tillsammans med ”The Fruit of Islam,” för att mörda 
hundratusentals ”liberala” vita romersk-katoliker precis som de gjorde mot baskerna i 
Spanien? Kan det vara så att den verkliga avsikten med jesuitgeneralens skapelse av den 
amerikanska Nation of Islam, tillsammans med den samtidiga och oupphörliga 
neger-/slaveriagitationen, är att forma nationens hududsakligen fientliga negerbefolkning 
till ett vilt svart, anti-judiskt korståg som arbetar tillsammans med sina utländska 
invaderande arabiska muslimska ”bröder?”) 

Om jesuitstyrde, frimureriske romersk-katolske Francos tyranni drar vi slutsatsen: 

”När Franco marscherade mot Madrid när det tidigare inbördeskriget i Spanien 
närmade sig slutet, när han återinförde den katolska regeringen och störtade den 
folkliga regering som [de bibelläsande] protestanterna hade upprättat ett par år innan 
sa han, ’Jag har fyra kolonner av soldater med mig. Jag har även en femte kolonn i 
Madrid som kommer att förråda staden i mina händer när jag kommer dit.’ Efter det 
att Madrid fallit och Spanien återvunnits välsignade påven Franco, och Franco 
[understödd av Opus Dei] gick med hans välsignelse omedelbart vidare, och tog livet 
av 150 000 [lågrankade och liberala] murare, baptister, metodister, och 
presbyterianer under de första 18 månaderna och Gud vet hur många sedan dess.” {107} 

[Kursivering tillagd] 
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På samma som jesuiternas Heliga allians hade använt Frankrike för att invadera och krossa 
den spanska republiken under 1820-talet, så skulle jesuiterna använda sin Riksbank för att 
finansiera muslimska och fascistiska spanska inbördeskriget för att återigen krossa Spaniens 
försök till självstyre på 1930-talet, sedan dess patrioter hade drivit kung Alfonso XIII i 
landsflykt tillsammans med hans biktfader, jesuit Lopez! Jesuiterna hade nu frimureriske,  
pro-islamiske fascistiske Franco i Spanien; frimureriske, pro-islamiske fascistiske 
Mussolini i Italien; frimureriske, pro-islamiske fascistiske Hitler i Tyskland; frimureriske,  
pro-islamiske fascistiske Stalin i Ryssland; frimureriske, pro-islamiske och druidiske 
Churchill i England; och frimureriske, pro-islamiske fascistiske FDR i Amerika för att 
genomföra det största korståget i Roms historia iscensatt av ordensgeneralen, Wladimir 
Ledochowski, från hans högkvarter i Rom, Borgo di Santo Spirito. För att göra saken 
ännu dödligare, ledde dessutom jesuitgeneralens bror ”inkvisitionsdomstolen.” 

2. Romersk-katolske Adolf Hitler, som nu hade makten, formade sin pro-islamiska 
fascistiska SS efter jesuitorden. Han använde bayerske romersk-katolske och jesuitiske 
världslige coadjutor, Heinrich Himmler, för att genomföra projektet. Hitler förklarar: 

”Jag har lärt mig mest av allt av jesuitorden . . . Hittills har det inte funnits något mer 
imponerande på jorden än den katolska kyrkans hierarkiska organisation. En stor del 
av den organisationen har jag förflyttat direkt till mitt eget parti [understödd av 
Münchens ärkebiskop Michael kardinal von Faulhaber]. . . . Den katolska kyrkan 
måste hållas fram som ett exempel . . . Jag skall berätta en hemlighet. Jag grundar en 
orden [SS] . . . I Himmler ser jag vår   Ignatius de Loyola  !” {108} [Kursivering tillagd] 

Walter Schellenberg, chef för den nazistiska Säkerhetsunderrättelsetjänsten (SD), som 
1951 fick en audiens hos påve Pius XII och som, efter kriget, skyddades av sir Stewart 
Menzies, chefen för den brittiska Hemliga underrättelsetjänsten (sedan Menzies simulerat 
Heinrich Himmlers död efter hans ”flykt och gripande”), avslöjar: 

”SS hade organiserats av Himmler enligt jesuitordens principer. De av Ignatius 
Loyola föreskrivna reglerna för gudstjänst och andliga övningar utgjorde en modell 
som Himmler strävade noggrant efter att kopiera. Absolut lydnad var den högsta 
regeln; varje order måste utföras utan kommentar.” {109} [Kursivering tillagd] 

Edmond Paris ställer sedan den mest inträngande frågan om Himmler: 

”Var det inte hans morbror, jesuitfadern, som hade blivit befordrad till högrankad 
officer i SS? Och var inte den senare själva ögat och armen åt [inte kardinal] Halke 
von [utan Wladimir] Ledochowski, ordensgeneralen, i den så . . . berömda polisen: 
Gestapo [Amerikas FBI], Säkerhetstjänsten SS [Amerikas CIA], det centrala judiska 
Emigrationsdepartement (genomförandet av programmet för utrotning av judar) 
[jesuitiske coadjutor 
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John C. Gannons Departement för inrikes säkerhet – med kontroll över tjugotvå 
federala organ och bemannat av den jesuitiska frivilligstyrkan – och Amerikas 
NSA, vars inre helgedom kallas ”juderummet” i vilket ingen jude tillåts om han inte  
är en högstående CFR-medlem och frimurerisk judisk arbetarsionist som arbetat  
med nazisterna, som Henry Kissinger, den flerårige utländske förrädaren]? Vem var 
det då som sände så många miljoner deporterade till döden? Var det Heinrich 
Himmler eller hans farbror, den förre bayerske kaniken? Det kan verkligen tyckas 
som om här den ledande länken finns som förbinder [Borgo] Santo Spirito Nr. 5, 
den jesuitiske führerns kontor [jesuitgeneralens högkvarter], och Leipzigerstrasse 
Nr. 86, SS’ riksführers kontor [Heinrich Himmlers postering]? Efter tredje rikets 
kapitulation, greps Heinrich Himmlers farbror och överförades till fängelset i 
Nürnberg. Men han ställdes aldrig inför den internationella domstol som behandlar 
krigsförbrytare. En morgon hittades han död i sin cell. Man visste aldrig om detta var 
ett fall av självmord eller av lämpligt avrättning. Överenskommelsen om tystnad var 
sådan att ingenting någonsin framkom om denna märkliga död.” {110} [Kursivering 
tillagd] 

(Efter tre år under ytterligare undersökningar verkar det som Edmond Paris hade fel om 
”jesuit Himmler.” Enligt Rolf Hochhuth, författare till The Deputy hade Heinrich 
Himmler en ”farbror som stod fadder åt honom.” Han var ”biträdande biskop” i den 
bayerska staden Bamberg. Men det fanns ingen biträdande biskop av Bamberg. Snarare var 
det ärkebiskopen av Bamberg som verkligen var Himmlers hemlige rådgivare, Jacobus 
von Hauck. Enligt SS Schellenberg, ledde SS Himmler det årliga mötet av en hemlig orden 
av högrankade SS-officerare vid slottet Wevelsburg, Himmlers ”SS-kloster.” Där studerade 
officererna Ignatius Loyolas Andliga övningar, och anfördes eventuellt av en jesuitpräst.) I 
vetskap om att romersk-katolikerna Hitler och Himmler samt jesuitutbildade Goebbels bara 
var ordens verktyg, uppmuntrades tyska ungdomar, hypnotiserade av rädsla för den av den 
svarte påvens farliga Min kamp och den fördärvliga Sions vises protokoll förkunnade 
”judiska anti-kristna kommunistiska konspirationen,” av kompaniet att gå med i SS. 
1942 skrev jesuit Verschaeve i sin ”Jong Europa:” 

”I denna kamp måste vi vara på Tysklands sida: det är anledningen till att unga 
människor måste gå med i SS [en jesuit som öppet stöder SS!].” {111} [Kursivering 
tillagd] 

Och det var SS, övervakad av ordens SD, i samarbete med jesuitgeneralen som säkrade 
jesuit-”missionärernas” beskydd i Ryssland under Operation Barbarossa. Walter Hagen, en 
högrankad SS-officer, avslöjar: 

”Jesuiternas general, [inte] greve Halke von [utan Wladimir] Ledochowski, var 
beredd att, på anti-kommunismens gemensamma grund, organisera en viss grad av 
samarbete mellan den tyska   ’  Säkerhetstjänsten  ’  
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och jesuitorden . . . Ledochowski ansåg den kommande krigiska avtalsuppgörelsen 
mellan Ryssland och Tyskland som oundviklig; på grund av detta, gjorde han allt han 
kunde för att få tyska garantier för att [jesuit-] prästerna i ’Collegium Russicum’ inte 
skulle hindras i sin verksamhet i områden som kunde tas i besittning av den 
nazistiska krigsmakten. [Detta omfattade de blodtörstiga SS-ledda, anti-judiska 
Insatsgrupperna som alla fyra grupperna bemannades av utvalda jesuiter från 
Himmlers SD.] I flera år har ’Collegium Russicum’ undervisat [jesuit-] präster, med 
det särskilda syftet att organisera katolska missioner bland den rysk-ortodoxa 
befolkningen i Sovjetunionen.” {112} [Kursivering tillagd] 

3. Jesuiterna, med kontroll över Hitlers kultiska, ockulta och homosexuella tredje rike 
(som ironiskt nog mördade tusentals homosexuella vilket dokumenterats av Scott Lively 
och Kevin Abrams i deras mästerverk, The Pink Swastika (1997)), installerade romersk-
katolska marionettdiktatorer i hela riket . De var: 

1. Bayern; tredje riket Adolf Hitler 
2. Italien Benito Mussolini 
3. ”Vichy” Frankrike Henri Pétain 
4. Spanien Francisco Franco 
5. Österrike Artur Seyss-Inquart (jesuitutbildad) 
6. Polen Hans Frank 
7. Slovakien Monsignore (präst) Jozef Tiso 
8. Kroatien Ante Pavelić 
9. Belgien Léon Degrelle (jesuitutbildad) 

Alla dessa romersk-katolska, jesuitkontrollerade, judehatande diktatorer var lojala mot de 
största krigsförbrytarna av alla, påvlige caesaren Pius XII och hans herre, den ökände och 
djävulske jesuitgeneral Wladimir Ledochowski – den svarte påven! 

4. Enligt Heinrich Himmler, skapades ”dödskalleorden” – SS – för att mörda 
europeiska och ryska judar (i enlighet med tridentinska mötet) – det illdådet uppgick till  
mellan sex till sju miljoner vilket stöds av den framlidne Alberto Rivera (en ex-jesuit under 
extrem ed som bekräftats av Gerard Bouffard, en ex-romersk-katolsk biskop från 
Guatemala och personlig vän till Rivera) trots ordens nazist-fascistiska påstående om att 
den judiska förintelsen – även om dess hågkomst har använts av ordens frimureriska 
judiska arbetarsionister som en industri för att ekonomiskt förtrycka det efterlevande tyska 
folket och samtidigt bygga sitt arbetarsionistiska Israel – är en myt, och att det verkliga 
antalet mördade judar bara är 600 000! 

5. 1939, till världens totala överraskning, ingick Hitler och Stalin en allians (Molotov-
Ribbentroppakten), som ledde till romersk-katolska Polens attack, nederlag och delning. 
Hitlers nazistiska krigsmakt invaderade från väster och Stalins Röda armé ryckte fram från 
öster, och neutraliserade det polska motståndet inför vad som skulle komma. 
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Fastän det var nästan helt romersk-katolskt och under jesuitisk absolutism sedan 
Fredrik II ”den store” och Katarina II ”den stora” hade delat landet vilket gjorde Clemens 
XIV:s Bulla som förbjöd och upphävde orden (1773) verkningslös, var det polska folket 
mycket patriotiskt och med rätta nationalistiskt. Polen hade också den största befolkningen 
av ”svekfulla judar” i Europa – över tre miljoner! Om därför Jesu sällskap någonsin skulle 
kunna ena Europa till ett nytt heligt romerskt rike under deras egenhändigt skapade 
framtida påve, måste Polens ”liberala” folk och präster tillsammans med hennes etniska och 
religiösa judar grymt och systematiskt ”utrotas från hela jorden” i enlighet med jesuiteden. 
För att åstadkomma denna övermänskliga bedrift i överensstämmelse med etablerad 
kanonisk rätt, skulle kompaniet använda världsliga coadjutorer Hitler och Stalin: ordens 
stora prestation mot ”liberala” romersk-katolska Spanien skulle nu upprepas i ”liberala” 
romersk-katolska Polen. När Polens ledare, militära och civila, ”expedierades” eller 
landsförvisades, skulle nationen hysa den svarte påvens sex dödsläger utlovade att mörda 
miljontals judar, ”omänskliga slaviska” ortodoxa kristna, ”kätterska” protestantiska och 
baptistiska kristna, ”liberala” romersk-katolska ”präster och lekmän” och patriotiska 
”partisaner” i Hitlers Europa och Stalins Sovjetunionen. Europa och Ryssland befann sig nu 
under förbluffande jesuitisk makt. Exoteriskt (ordens öppna-men-falska politik), gav ”anti-
påvlig, gudlös, frimurerisk judisk kommunismen” ledd av Stalin upphov till och ställdes 
mot ”pro-påvlig, ’Gud med oss,’ anti-frimurerisk icke-judisk fascism” ledd av Hitler. 
Grunden för denna öppna-men-falska dialektik var den onda ”jungfrun i Fatima”-bluffen 
av 1917. Esoteriskt (ordens hemliga-men-sanna politik), skulle frimureriska jesuitiska 
coadjutorer Hitler och Stalin, som styrde sina arméer och hemliga underrättelsetjänster 
finansierade av påvens malteserriddare som styrde bankerna på Wall Street och i London, 
agera samstämt för att tjäna som ett tveeggad svärd i handen på deras ockulte herre, 
Wladimir Ledochowski, ordensgeneralen! 

Med Francos spanska inbördeskrig avslutat den 1 april 1939 och Molotov-
Ribbentroppakten undertecknad i Moskva den 23 augusti, invaderade Hitler Polen från 
väst den 1 september, och Stalin från öst den 17 september, och påbörjade formellt andra 
världskriget i Europa. Ja, Hitler och Stalin började andra världskriget som de båda skulle 
arbeta tillsammans, via sina SS/SD och NKVD/NKGB med hemliga kopplingar till 
vatikanska Underrättelsetjänsten, under hela kriget inklusive Operation Barbarossa! Vi får 
inte glömma att Stalin, styrd av sin ”avskyvärde” med ”Koba” i Kreml boende jesuitiske 
sekreterare Alexander N. Poskrebyshev, precis hade avslutat sina inkvisitoriska 
utrensningar på 1930-talet där han hade låtit miljontals ortodoxa ukrainare svälta och dödat 
tiotusentals av sina mest patriotiska officerare – som förberedelse för påve Pius XII:s 
förverkligande av sin falska ”jungfrun i Fatima-vision.” Detta avsedda förverkligande 
skulle vara den framgångsrika nazistiska invasionen av Sovjetunionen 1941 för utrotningen 
av de ”förbannade” ortodoxa och omvandlingen av Ryssland med nazistiskt våld i regi av 
åtföljande jesuiter! Om Fatima-visionen skulle kunna förverkligas, måste Polen falla. Vi kan 
nu förstå NKVD:s polska massaker djupt i Katynskogen. 
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NKVD:s polska massaker, Katynskogen, Smolensk, Ryssland, 1943 # 428 
Stalins invasion av Polen 1939 mot ”den polska fascistiska ockupationen,” var en 
vattendelare i den svarte påvens plan för Europas judar och anti-kommunistiska, anti-
fascistiska, patriotiska nationalister. Polens 250 000 man starka armé måste 
halshuggas, i syfte att genom förlusten av dess ledarskap neutralisera det organiserade 
motståndet mot den ockuperande Röda armén. Efter en rad möten 1939-1940 mellan 
Müllers Gestapo-SS och Berias NKVD med avsikt att undertrycka polsk agitation i 
båda de ”ockuperade områdena,” beordrade Stalin, i mars 1940, massakrer på tre 
olika platser: Katyn, Mednoye och Pyatikhatki. Från 3 april till 13 maj, ”likviderades” 
totalt 14 587 polska officerare och poliser förutom 8000 ”misstänkta” civilister – 
skjutna i bakhuvudet och begravda i tre massgravar. Förutom folkmordet – denna 
jesuitiska ”utrotning” – deporterade NKVD sedan 80 000 polacker till Ryssland, varav 
67 000 var judar som antingen mördades av Hitlers Insatsgrupper eller dog i Stalins 
gulager. Katyns massgravar upptäcktes 1943 av ockuperande tyska soldater vilket 
orsakade en spricka mellan Stalin och Londons polska exilregering. Polske general och 
premiärminister Wladyslaw Sikorski krävde barskt att Sovjet skulle ställas till svars 
för folkmord, något som rätteligen orsakade en spricka mellan de allierade. Därför 
mördades general Sikorski av MI6 via en flygkrasch vid start. 1990 erkände 
Gorbatjov NKVD:s skuld, men orden klarade sig undan med mord igen! 
The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression, Courtois, Werth, Panné, Paczkowski, 
Bartosek,Margolin, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999) s. 369. 
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6. Som tidigare nämnts, mördade den jesuitiska och franciskanskledda kroatiska 
Ustašhi de ortodoxa serberna och judarna i ärkebiskop Stepinacs romersk-katolska 
Kroatien. För det var ärkebiskopen av Zagreb, Alojzije kardinal Stepinac, som var påve 
Pius XII:s herre över den nya oberoende staten Kroatien med stöd av Hitler och 
Mussolini, och därmed den verkliga makten bakom den svarte påvens blodtörstiga Ustašhi. 
Prästernas grymhet utmärkte ordens första trettioåriga krig, och förnyades igen under 
1990-talet genom en nyligen återupplivad kroatisk stat som åtnjöt påvens CFR:s 
välsignelse! Om Ustašhi, skriver romersk-katolske journalist Nino Lo Bello: 

”Efter Jugoslaviens kapitulation, bildades den nya staten Kroatien, och detta gav 
upphov till ett gäng av katolska fanatiker, Ustašhi, som beslutat att avskaffa alla 
icke-katoliker i Kroatien. Alltså slaktades alla män, kvinnor och barn som var judar, 
zigenare eller ortodoxa serber i tusentals. På bara en morgon, i en ortodox kyrka i byn 
Glina, mördade Ustašhi brutalt mer än 700 serber. Dödandet hade inte bara stöd av 
de lokala romersk-katolska prästerna, utan genomfördes av ett stort antal präster och 
tiggarmunkar i ledningen för mördargängen. Ännu hemskare var de katolska präster 
som blev koncentrationslägerchefer och utförde tortyr och mord på tusentals 
människor. För att nämna några vid namn, var de en jesuitpräst vid namn pastor 
Dragutin Kamber, fader Braanimir Zupanic, fader Zvonko Brekalo, fader Zvonko 
Lipovac, fader Sreko Peric och tiggarmunken, Miroslav Filipović, en franciskan som 
gjordes till kommendant i koncentrationslägret i Jasenovac som kunde mäta sig med 
Dachau i skräck och som var ansvarig för 40 000 människors död.” {113} [Kursivering 
tillagd] 

Om denna beräknande franciskanske slaktare i ledningen för Jasenovac, skriver Edmond 
Paris: 

”Den 7 februari 1942, organiserade Gutitch, Bilogrivitch och en annan präst, 
Miroslav Filipović, fruktansvärda massakrer i flera serbiska byar i utkanten av 
Banja Luka. ’Efter massakern i byn Drakulitch,’ sade doktor Gutitch, ’kom jag till 
Banja Luka. Följande dag, kom komminister Miroslav Filipović till mig och bad mig 
om lite sprit. Medan han drack, sa han, ’I går i Drakulitch, utrotade vi varje 
levande själ – omkring 1300 män, kvinnor och barn.’ . . . Men komminister 
Filipović hade inget att frukta. Ingen i Zagreb förebrådde honom det allra minsta för 
hans brott, inte mer än vad de skulle göra för dem som han ännu skulle komma att  
begå.” {114} [Kursivering tillagd] 

Uppbackad av Zagrebs ärkebiskop Stepinac och i ledningen för Ustašhis mördare 
var den demoniske kroatiske diktatorn, Ante Pavelić. Han förkunnade ondskefullt 1941: 

”Den som inte kunde skära ut ett barn ur dess (serbiska) moderliv är inte någon 
bra Ustašhi.” {115} [Kursivering tillagd] 
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Franciskanerpräst Miroslav Filipovitch i Ustašhi-uniform, 1941 # 429 
Kommendant i Jasenovac – Jugoslaviens Auschwitz

Pius XII:s Ustašhi mördar ortodoxa serber, Kroatien, 1941 # 430 
The Vatican Against Europe, Edmond Paris, (London: The Wickliffe Press, 1964). 
The Vatican’s Holocaust, Avro Manhattan, (Springfield, Missouri: Ozark Books, 1986). 
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Kroatiske diktator Ante Pavelić och franciskanerpräster, 1941 # 431 

Sauvastikabärande Ustašhi plundrar offer i Jasenovac, 1941 # 432 
Kroatiska trupper förstörde detta dödsläger och dess minnesmuseum 1991. (Har 
jesuiterna använt Bill Clinton och Franjo Tudjman via CFR för att utrota ortodoxa serber 
under 1990-talet på samma sätt som de använde Hitler och Pavelić på 1940-talet?) 
Unholy Trinity: The Vatican, the Nazis, and Soviet Intelligence, Mark Aarons och John Loftus, (New York: St. 
Martin’s Press, 1991). 
“Unusual Suspects,” U.S. News & World Report, Dan Gilgoff, 26 november, 2001, s. 51. 
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7. Såsom tidigare påpekats, mördade de romersk-katolska slovakerna, som leddes av sin 
diktator, påve Pius XII:s präst monsignore Jozef Tiso, protestantiska tjecker och judar. 

” ’Perioden under Tisos regim, i Slovakien, var särskilt smärtsam för landets 
protestantiska kyrka, som endast omfattade en femtedel av befolkningen. Monsignore 
Tiso ville . . . eliminera den . . . inflytelserika medlemmar i den protestantiska kyrkan 
sändes till koncentrationsläger . . . ’ Prelat-diktatorn attackerade inte bara 
protestanter. Han förvärvade en annan ärorik titel: att vara den första att deportera 
judarna.” {116}

Monsignore Jozef Tiso som Hitlers gäst i Berlin, 1939 # 433 
Österrikiske romersk-katolske krypto-frimurare Adolf Hitler utsåg präst Jozef Tiso 
till chef för den romersk-katolska slovakiska staten 1939. Tiso var den förste som 
deporterade judar och protestantiska tjecker till Auschwitz och hängdes senare i Prag, 
1946. 
The Vatican Against Europe, Edmond Paris, (London: The Wickliffe Press, 1964). 

8. Mellan romersk-katolske Hitler och krypto-romersk-katolske Stalin, eliminerade 
jesuiterna inte bara katolska Polens motstånd mot den nazistiska och sovjetiska 
ockupationen, de massakrerade de mureriskt smittade, avfälliga protestanterna i Preussen 
och östra Tyskland. Orden använde sedan allierade bombplan för att förstöra Tysklands 
historiskt sett protestantiska städer inklusive det icke-militära målet Dresden som hyste den 
första internationella ”anti-semitiska” kongressen i september 1882 med deltagare från 
Tyskland och Österrike-Ungerns rike. Orden hade smidit ränker för krossandet av 
”kätterska” protestantiska Preussen sedan det fransk-preussiska kriget 1870-71. Faktum är 
att ”utrotandet” av den protestantiska reformationen i Tyskland skulle vara klart år 1946. 
Protestantiska östra Tyskland skulle komma under Roms sovjetiska stövel under fyrtiofem 
år! 
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9. Orden, med kontroll över den japanske kejsar Hirohito och hans krigsherre, Hideki 
Tojo, använde imperiearmén för att förfölja protestanterna men välsigna de katolska 
missionärerna. Jesuiterna förklarade i sin tidskrift America i januari 1944: 

”. . . de på Stillahavsöarna gripna amerikanska och engelska medborgarna, och i 
synnerhet alla de protestantiska missionärerna, internerades där i koncentrationsläger, 
som på intet sätt är sämre än Tysklands. Men . . . de 7 500 katolska missionärerna 
är fortfarande fria, de fick hjälp och skyddades officiellt av de japanska 
militärmyndigheterna.” {117} [Kursivering tillagd] 

10. Vedergällningens dag var nu inne i Japan. Den amerikanska arméns flygvapen 
brandbombade ön och förstörde Nagasaki och Hiroshima helt. Den framtida 
jesuitgeneralen, Pedro Arrupe var nära Hiroshima vid tiden för dess förstörelse. Kunde han 
och hans jesuiter ha varit inblandade i en kärnvapensprängning på marken, som inget testat 
atomvapen någonsin sprängts i luften i rörelse? 

”Klockan 8:15 ½ den augustimorgonen, krossades alla fönster i Arrupes bostad i 
Nagatsuka av en rytande tryckvåg, och himlen fylldes med ett ljus han senare beskrev 
som [”en gigantisk fackla, som en magnesiumblixt” {118}  som var ’överväldigande 
och ondskefull’!  När han och hans samfund av jesuiter vågat sig ut cirka trettio 
minuter senare, hade en eldstorm framdriven av en brännhet vind på 60 kilometer i 
timmen omslutit Hiroshima . . . Den kvällen, var en av de första överlevande att nå 
hans hus i Nagatsuka en av en prästkollega, fader Wilhelm Kleinsorge, skickad 
teologistudent, som på något sätt hade överlevt explosionen mitt i Hiroshima [???]. 
Av honom, fick Arrupe sina första ögonvittnesskildringar.” {119} [Kursivering tillagd] 

(Vare sig atombomben sprägdes mitt i luften – en i augusti 1945 för den mänskliga historien 
tekniskt okänd bedrift – eller i hemlighet på marken (sedan vapnet noggrant konstruerats i  
en stängd byggnad), visste den framtida jesuitgeneralen allt om det. För Pedro Arrupe 
bidrog i hög grad till att skapa ”kärnvapenkrigsbluffen” – den är grunden för den största av 
jesuitiska inkvisitioner som kallas ”det kalla kriget” – av vilken folkmordiska anledning 
han blev jesuitgeneral 1965!) 

11. Liksom det första trettioåriga kriget (1618-1648) när jesuiterna mördade romersk-
katolske ockultistiske general Albert Wallenstein, mördades varje general som vägrade att 
”spela med,” det vill säga följa order från sina överordnade oavsett hur förrädiska, av 
Vatikanens allierades eller axelmakters underrättelsetjänster. Protestantiske tyske amiral 
Wilhelm Canaris försökte sätta stopp för romersk-katolske führer Adolf Hitlers styre, och 
protestantiske tyske general Erwin Rommel försökte föra sina pansarvagnar till Normandie 
för att förhindra en framgångsrik allierad invasion; alltså mördades båda av SS/SD. Pro-
protestantiske amerikanske general George Patton försökte attackera jesuiternas 
”Sovjetunionen” styrt av deras högst lydige och älskade storinkvisitor, krypto-romersk-
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katolske generalissimus Josef Stalin och mördades av SMOM Donovans OSS. Ortodoxe 
ryske general Andrej Vlasov, som hade förenat sig med den tyska armén på östfronten, 
ledde sina ryska patrioter i kampen mot Röda armén. Massavhopp ur Röda armén skulle ha 
ägt rum och Vlasovs ryska Stalin-hatande patrioter skulle ha segrat! Hindrad från att i tid 
uppfylla sin plan av Hitler, förråddes Vlasov av OSS, överlämnades till Röda armén av 
general Eisenhower till general Pattons chock och misstro, och mördades av NKGB 1946. 
Käre sanningssökare, matematiken, alla vetenskapers moder, visar att en central makt 
kontrollerade varje underrättelsetjänst under kriget! Mot bakgrund av det tridentinska 
mötets historia och maximer kan den makten bara vara den svarte påven. 

1939-1945 

Jesuiternas stora final: det andra trettioåriga kriget 

Scenen står nu redo. Aktörerna är på plats. Jesuitgeneralen, Wladimir Ledochowski, 
ger ordern och kriget börjar. Vid denna tidpunkt arbetar alla allierades och axelmakters 
underrättelsetjänster tillsammans, under överinseende av Vatikanens jesuiter. Roosevelts 
FBI och OSS, Hitlers SS/SD, Churchills MI5 och MI6, och Stalins NKVD arbetar alla 
tillsammans för att säkerställa ett framgångsrikt ”utplånande av kättare och liberaler” i 
enlighet med ordens tridentinska möte. Spanien hade varit en härlig provkörning! 

Det skall bli ett ”korståg i Europa” som Eisenhower kallade det (Crusade In 
Europe, Dwight D. Eisenhower, (Garden City, New York: Doubleday & Co., 1948). 
Eventuella generaler som inte samarbetar kommer att fråntas sitt befäl eller mördas. För att 
garantera ett långvarigt europeiskt krig kommer jesuiterna att beordra Hitler att inte krossa 
britterna vid Dunkerque. För att ge nazisterna kullagerfabriker kommer jesuiterna att 
beordra pro-Sinn Fein Churchill, som givits ansvar för Marindepartementet, att inte ingripa 
i tid när Norge invaderats. Sedan han rensat ut Röda armén på dess bästa generaler, 
officerare och underrättelseanalytiker från 1937 till 1940, inklusive sjuttiofem av åttio 
medlemmar ur den ”militära sovjeten,” fyrtiotusen officerare, inklusive nästan alla de 
judiska officerarna (vilket visar att judarna inte styrde Ryssland), hälften av 
brigadbefälhavarna och över 400 av 456 stabsöverstar, kommer jesuitutbildade Josef Stalin 
styrd av sin ”kardinal av Kreml,” Alexander N. Poskrebyshev, att se till innan kriget  
börjar att de ”kätterska” ortodoxa ryssarna kommer att retirera med tjugo miljoner som 
slaktas under det största sammanhängande markkriget i världshistorien – nazisternas/SS’ 
korståg ”Operation Barbarossa” (uppkallat efter den berömde tyske kejsarens i Rom tredje 
korståg). Förutom att leverera tusentals ton spannmål och olja till Hitlers tre miljoner 
angripare, kommer Stalins svek mot det rysk-ortodoxa folket – varvid de gjordes 
stridsodugliga – också att garantera utrotandet av hundratusentals ryska judar av jesuiternas 
fyra SS’ Insatsgrupper. Förvisso samarbetade Stalin och Hitler som båda hade 
konkordat med påven! För att hindra ordens kommunistiska Ryssland från att falla, 
kommer jesuiterna inte att tillåta Hitlers 
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generaler att enkelt inta Moskva, ”att rycka nederlaget ur segerns käftar.” Snarare skulle 
Hitler beordra sina arméer söderut för att offras vid Stalingrad, som führern vägrade att låta 
sina generaler retirera för att undvika sovjetisk inringning. För att säkerställa en 
framgångsrik framryckning västerut av Stalins Röda armé, kommer den tyska 
militärledningen att begränsa transporten av vapen till den retirerande tyska armén. Som 
”hämnd” för jesuiternas mord på Heydrich (”det blonda homosexuella odjuret” och 
”slaktaren från Prag”) med användning av William Stephenson från MI6, kommer 
jesuiternas SS att mörda hela den manliga befolkningen i den protestantiska staden Lidice. 
(orden kontrollerade båda sidor, Stephenson och Himmler samarbetade i mordet på 
Heydrich.) Jesuiternas kroatiska Ustašhi kommer att genomföra en öppen inkvisition i 
Jugoslavien under ledning av Ante Pavelić, och mörda 700 000 till 1 000 000 ”kätterska” 
ortodoxa serber. För att hindra judarna från att fly Europa, kommer jesuiterna inte att tillåta 
judisk invandring till Churchills protestantiska England eller FDR:s protestantiska Amerika 
samt Stalins ortodoxa Ryssland. För att hålla massmordet på judar så hemligt som möjligt, 
kommer skogarna i romersk-katolska Polen att väljas ut som platser för Hitlers dödsläger 
som organisatoriskt sett överträffade ordens dödsarbetsläger i hela Sovjetunionen. För att 
undanröja det organiserade motståndet mot Hitlers planer för Polen, kommer jesuiterna att 
använda Stalins NKVD till att mörda femtontusen romersk-katolska polska officerare i 
Katynskogen i närheten av Smolensk. (Återigen arbetade Stalins NKVD och Hitlers 
Gestapo/SS tillsammans i massmordet, med kunskap om den jesuitiska tyranniska listen – 
”ytterligheterna möts.”) 

”På motsatta sidor finns det anklagelser om att massakern var en del av en större 
insats som samordnades av Nazityskland och Sovjetunionen eller att tyskarna 
åtminstone kände till Katyn [massakern] i förväg. Anledningen till dessa anklagelser 
är att Sovjetunionen och Nazityskland lade ett hemligt tilläggsprotokoll till det tysk-
sovjetiska gräns- och vänskapsfördraget [den 28 september, 1939], där de 
förklarade att: 

’Båda parter kommer att inom sina territorier inte tolerera någon polsk 
agitation som påverkar den andra partens territorier. De kommer att inom sina 
territorier kväva varje början till en sådan agitation och informera varandra 
om lämpliga åtgärder för detta ändamål,’ . . . 

efter vilket 1939-1940 NKVD och Gestapo organiserade en serie konferenser i 
staden Zakopane. Syftet med dessa konferenser var att samordna dödandet och 
utvisningspolitiken och utbyta erfarenheter. En historieprofessor vid University of 
Cambridge, George Watson, anser att de polska fångarnas öde diskuterades vid 
konferensen. Denna teori kommer till ytan i polska medier, där man också påpekar att 
[en] liknande massaker på den polska eliten ägde rum [vid] exakt samma tid och med 
liknande metoder i tyska ockuperade Polen [Stalin och Hitler arbetade tillsammans 
för att utplåna ”liberala” polska ledare som förberedelse för 45 år av sovjetisk  
ockupation!].” {120} [Kursivering tillagd] 
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För att avhålla den lutherske protestantiske general Rommel från att framgångsrikt 
motsätta sig den viktiga-att-vinna allierade invasionen i Normandie, kommer han att 
beordras tillbaka till Berlin och mördas av jesuiternas SD/SS. För att avhålla den lutherske 
protestantiske amiral Canaris från att framgångsrikt sätta stopp för Hitlers katastrofala 
styre genom att för tidigt överlämna Tyskland, kommer han att förråddas av den 
amerikanska OSS till Vatikanens jesuiter, till den nazistiska SD/SS, bara för att grymt 
torteras till döds. Vi läser: 

”Amiral Canaris, som ett resultat av hans patriotiska och modiga humanitära 
insatser, togs till fånga och hängdes av Hitler, med en järnkrage runt halsen. Det tog 
trettio minuter för honom att dö!” {121} [Kursivering tillagd] 

För att se till att slaget vid Herkenskogen och Ardenneroffensiven skulle 
utkämpas, kommer inte general Patton att tillåtas tillfångata den omringade tyska armén 
genom att stänga Falaisefickan i Frankrike. Alltså skulle tvåhundratusen tyskar tillåtas att 
komma undan, som kriget måste fortsätta och fler judar måste dödas i öst. För att avhålla 
general Patton från att återvända hem och berätta om general Eisenhowers högförräderi 
och CFR:s onda Morgenthauplan, kommer han att mördas av en agent från jesuiternas OSS. 
FDR:s svärson, Curtis Dall, skrev: 

”General Patton visste vad det rörde sig om men han dog ’tidigt.’ ” {122} 

”1979 gav en tidigare hemlig agent åt Strategiska underrättelsetjänsten, OSS [nu 
CIA], en intervju där han hävdade att han hade uppmanats att döda Patton. Denne 
agent var ’ . . . Douglas Bazata, en erfaren underrättelseagent, som sade att han fått 
ett kontrakt på Patton liv 1944. Enligt Bazata, fick han ”uppdraget” av ingen mindre 
än den legendariska Strategiska underrättelsetjänsten direkt av [dess administratör,  
ärkebiskop Spellmans ”högst hängivne” irländske katolske riddare av Malta] ’Wild 
Bill’ Donovan [som också skulle ge order om att mörda USA:s armékapten och 
baptistmissionär John Birch i efterkrigstidens Kina i hemligt samförstånd med Mao 
Zedong].’ Bazata påstod att han, även om han erhöll mer än 10 000 dollar för 
Pattons död, inte var ansvarig för Patton faktiska död. Han hävdade att han dock vet 
vem som dödade honom, och att Patton dödades av en dos cyanid på sjukhuset dit 
han togs efter bilolyckan, och att det var cyaniden snarare än olyckan som tog hans 
liv.” {123} [Kursivering tillagd] 

Vidare läser vi ur en större insikt: 

”General Patton, kanske den mest populära av de amerikanska generalerna, motsatte 
sig omedelbart helt eller delvis tillämpning av Morgenthauplanen [som jesuiterna 
använder sina CFR-kontrollerade, frimureriska judiska arbetarsionister för att skapa 
anti-judiskt raseri genom att skylla på en jude för den allierade plundringen 
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av efterkrigstidens Tyskland] i hans ockupationssektor [Bayern]. Snart råkade han i 
gräl med ett annat general med högre rang: general Eisenhower. Det är välkänt hur 
pass våldsamma debatter de hade om hur Tysklands civilbefolkning skulle behandlas. 
Patton DÖMDES TILL DÖDEN av regissörerna av detta scenario [jesuiterna som 
styrde malteserriddare Donovan och CFR:s Eisenhower]. 

En dag blev Pattons bil påkörd av en militär lastbil i vad som verkade vara en mycket 
besynnerlig olycka. Generalen togs med ambulans till sjukhus, där han konstaterades 
ha allvarliga, men inte livshotande skador. Men några dagar senare dog han av en 
hjärtattack. 

Pattons död var, i vilket fall som helst, extremt lägligt. Generalen hade meddelat att 
han funderade på att flytta till USA, där han skulle säga offentligt vad som äger rum i 
Tyskland. Men han hade inte tid. Han hade kämpat med för många viktiga personer. 
General Eisenhower hade varit tvungen att lyfta telefonen och beordra att han 
stoppades innan han nådde [avfälliga vita protestantiska] Berlin. I Jalta hade de nya 
[frimureriska] ’världsherrarna’ kommit överens om att Sovjet skulle vara de första 
att rycka in i den tyska huvudstaden. Patton ville förhindra Röda arméns vandalaktiga 
intåg i rikets huvudstad, och gjorde Eisenhower till en fiende. En månad innan, kunde 
han ha ryckt in i [avfälliga vita protestantiska] Prag, men hindrades av Eisenhower, 
som naglade honom till marken med en order. 

Patton svårigheter med [de vatikanska CFR-styrda] KRIGSMAKTERNA under 
ockupationen av Tyskland var så stora att Eisenhower entledigade honom från hans 
ställning som befälhavare för den tredje armén, och gav honom befäl över en 
sekundär enhet. Patton visste att han svävade i livsfara, och anförtrodde sin familj 
och sina nära vänner detta. Han var fruktad på grund av sin prestige: han var den 
mest kända amerikanska generalen, medan Eisenhower inte var annat än en politisk 
soldat och hans ord skulle kunna väcka allmänheten till insikt om vad som hände i 
Tyskland. 

Följaktligen arrangerades olyckan, vilken inte på något sätt var den första. Den 21 
april 1945, attackerades det flygplan på vilket han höll på att transporteras till tredje 
arméns generalhögkvarter i Feldfield (England) av vad som antogs vara ett tyskt 
jaktbombplan, men som visade sig vara en [brittisk] ’  Spitfire  ’   flugen av en ovan   
polsk pilot [skickad av MI6 för att döda anti-sovjetiske general Patton på samma 
sätt som MI6 hade dödat anti-sovjetiske polske general Sikorski för att nästan ha 
splittrat de allierade över NKVD:s Katynmassaker]. Pattons plan sköts sönder, men 
kunde mirakulöst nog landa. Den 3 maj, några dagar före krigsslutet, rusade en 
oxdragen kärra på generalens jeep, varvid Patton erhöll lätta skador. 
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13 oktober 1945 var när kollisionen med lastbilen inträffade. När Patton föreföll bli 
bättre efter olyckan, inträffade ’hjärtattacken.’ Faktum är att efter den 13 oktober bara 
läkarna såg Patton, vilka förbjöd alla andra besökare [som Patton dukade under för 
ordens medicinska mord liksom konfedererade general ”Stonewall” Jackson och 
presidenterna Garfield och McKinley samt anti-jesuitiske SS-general Reinhard 
Heydrich, som fördes till sista vilan genom Himmlers läkares ”försummelser”]. 

Fram till nyligen var det bara spekulationer att Patton hade mördats. Nu är det ett 
känt faktum. Och det är känt av en mycket enkel anledning. Eftersom en agent för 
den välkända OSS (Strategiska underrättelsetjänsten) eller [en] amerikansk militär 
spion, en viss Douglas Bazata, en jude av libanesiskt ursprung [återigen kan orden 
beskylla ”judarna” för Pattons död], offentliggjorde det inför 450 gäster, 
högarankade ex-medlemmar i OSS, på [riddare av Malta-kontrollerade] Hilton 
Hotel i Washington, den 25 september 1979. Bazata sa, ordagrant: 

’Av diverse politiska skäl, hatades Patton av många mycket högt uppsatta 
personer [generalerna Marshall, Eisenhower och Bradley]. Jag vet vem som 
dödade honom eftersom jag är den som blev anställd att göra det. Tiotusen 
dollar. [Irländske katolske riddare av Malta] general William Donovan själv, 
direktör för OSS, anförtrodde mig uppdraget [ärkebiskop Spellmans OSS’ 
malteserriddare säkerställde att judarna fick ta skulden om historien någon gång 
skulle nå ut till allmänheten, vilket den gjorde]. Jag arrangerade olyckan. Eftersom 
han inte dog i olyckan, hölls han isolerad på sjukhuset, där han dödades med en 
injektion.’ 

Pattons tragiska öde övertygade andra kollegor och deras hedervärda landsmän om 
det lönlösa i att slåss mot dessa [den svarte påvens allestädes närvarande och 
osynliga] KRIGSMAKTER.” {124} [Kursivering tillagd] 

För att avhålla den tappre ryske general Andrej Vlasov och hans ryska patrioter från 
att kämpa mot jesuiternas Röda armé, kommer ordens högst lydiga verktyg åt FDR:s 
frimureriske arméstabschef (general George C. Marshall) och framtida amerikanske 
president, general Dwight Eisenhower, att svika dessa avväpnade män i händerna på påve 
Pius XII:s sovjetiske storinkvisitor – Josef Stalin. Vi läser: 

”. . . Roosevelt och Eisenhower godkände tvångsåtersändandet av cirka sex miljoner 
[ortodoxa] människor tillbaka till Ryssland, av vilka många torterades eller dödades 
efter att de nått sin destination. Två ryssar som har skrivit om detta avskyvärda beslut 
av dessa amerikanska ledare är Lev Tolstoj och Alexander Solsjenitsyn. 
Amerikanerna kallade detta återsändande ’Operation kölhalning,’ efter den marina 
form av bestraffning eller tortyr där fången dras under kölen på ett fartyg med ett rep 
bundet 
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runt sin kropp. Dessa sex miljoner individer var inte bara soldater som hade kämpat 
vid tyskarnas sida mot ryssarna, utan de var kvinnor och barn också. 700 000   av detta   
antal var soldater under befäl av   gen.löjtn. Andrej Vlasov  , en lysande sovjetisk 
officer och en av hjältarna i slaget om Moskva 1942 [vilket slag, liksom slaget om 
Storbritannien, Hitler aldrig avsåg att vinna]. I april 1945 [fyra månader före andra 
världskrigets slut och början av kalla kriget], ledde general Vlasov sina trupper till 
de amerikanska linjerna så att de kunde kapitulera och sedan återvända frivilligt till 
kommunistiska Ryssland och försöka att utmanövrera den bolsjevikiska regeringen. 
De lade ned sina vapen och betraktade sig som amerikanska krigsfångar. Vlasov 
informerades om att tillstånd att passera genom de amerikanska linjerna hade 
förvägrats, så han var tvungen att beordra sina obeväpnade män att rädda sig själva så 
gott de kunde. De flesta av dem återfördes med våld till Ryssland och avrättades. 
General Vlasov själv togs från en amerikansk eskort av sovjetiska trupper och 
snappades bort till Moskva där han senare avrättades [torterades och hängdes i  
jesuiternas Lubjanka] . . . Trots att det var [33:e gradens frimurare] Churchill och 
Roosevelt som fattade dessa otroliga beslut att skicka miljontals anti-kommunistiska 
ryssar tillbaka till en säker död, var det general Dwight Eisenhower som verkställde 
’  Operation kölhalning  ,’ utan synbara samvetskval.” {125} [Kursivering tillagd]

Dessutom skulle general Eisenhower, Roms överbefälhavare för de allierade korsfararna i 
Europa, mörda nästan två miljoner obeväpnade, anti-kommunistiska ”kätterska” lutheranska 
och ”liberala” romersk-katolska tyskar. Vi läser: 

”Som detta andra världskrig tog slut . . . uttryckte Eisenhower, i egenskap av 
överbefälhavare, sitt livslånga hat mot det tyska folket genom att beordra att 
krigfångar skulle omklassificeras som ”obeväpnade kombattanter” för att kringgå 
de humanitära grundprinciperna i Genèvekonventionen, och begick så ett av 
århundradets brott genom att hålla tyska fångar inlåsta bakom taggartrådsinhägnader 
utsatta för väder och vind utan mat eller vatten, sanitet eller medicinsk utrustning, i 
ett hav av lera och avföring. Över   1 700 000   soldater dog av avsiktlig brist på skydd   
och föda i denna obarmhärtiga våldsamt grymma handling.” {126} [Kursivering tillagd] 

(Ja, käre sanningssökare, jesuitkontrollerade Churchill – som förrådde det judiska folket  
genom att skapa den arabisk-muslimska nationen Jordanien – och FDR eliminerade 
miljoner anti-kommunistiska, ortodoxa ryssar tillsammans med miljontals anti-
kommunistiska, lutherska tyskar. Om dessa dömda soldater hade letts av de mördade 
generalerna Sikorski, Patton, Rommel och Vlasov, skulle de framgångsrikt ha störtat 
jesuitutbildade, mordiske Joe Stalin och hans av jesuitgeneralen övervakade NKVD-
inkvisitorer. På grund av att Dwight Eisenhower var påve Pius XII:s villiga verktyg genom 
Vatikanens 
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Utrikespolitiska råd, gjorde jesuiterna honom till Förenta staternas president under två 
ämbetsperioder med välsignelse av sin marionett, Francis kardinal Spellman!) 

För att ytterligare krossa Europas protestantiska arv, kommer jesuiterna att beordra 
Hitler att stjäla allt guld från Köpenhamns centralbank i protestantiska lutherska Danmark. 
Loyolas söners ständigt stridande miliser kommer också att beordra massbombningarna av 
de protestantiska städerna Coventry, Hull, Rotterdam, London, Berlin och Dresden. 
Varje spår av den uppståndne frälsarens protestantiska reformation måste sprängas i 
bitar! 

Protestantisk anglikansk katedral, Coventry, England, 1940 # 434 
Under slaget om Storbritannien, som Hitler aldrig avsåg att vinna, ödelades den 
protestantiska staden Coventry den 14 november 1940 av det tyska flygvapnets 
bombplan. 
The Burden of Guilt: A Short History of Germany, 1914-1945, Hannah Yogt, (New York: Oxford University Press, 
1964) s. 269. 
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För att ytterligare främja det tridentinska mötet, som förordnat att ”alla kättare var 
förbannade,” kommer alla militärdiktatorer, allierades och axelmakters, med sina 
oantastliga underrättelsetjänster att agera i samförstånd för att krossa de flesta av de 
europeiska judarna. Efter kriget, kommer Roms ekonomiska koloss, med hjälp av 
internationella aktörer i London och New York City, att återuppbygga och återförena Europa 
mot en gemensam fiende – ”det oövervinneliga sovjetiska röda Ryssland” – vars 
efterlevande befolkning var övervägande romersk-katolsk. 

I Fjärran östern hade jesuiterna gamla mellanhavanden att göra upp med Japan. 
Med kunskap om att shogun Iyeyasu formellt hade utvisat jesuiterna 1614, hade orden varit 
avstängd från återinträde i över tvåhundrafemtio år. Så jesuiterna tvingade shogunen att 
avgå, erhöll kontroll över kejsar Meiji, släpptes formellt in på nytt 1865 och iscensatte 
slutligen ett krig med USA. Vi läser 1924: 

”Nästa steg i Vatikanens stora system är att starta krig mellan det här landet och 
Japan efter att det senare landet har ställts under jesuiternas fulla dominans. Präster, 
munkar och nunnor ur den romerska kyrkan har strömmat in i Japan från hela världen 
nu i många år med detta syfte i åtanke. Författaren fick veta av en japansk kristen 
präst med ansvar för en protestantisk mission i Los Angeles som svar på frågan om 
varför jesuiterna, som hade varit utestängda i åratal från Japan, nu hade beviljats 
återinträde. Han svarade att den romerska kyrkan hade tagit sig in i hans land under 
mohammedanismens sken [islamiska jesuiter!!!], och att den efter att ha blivit fast 
förankrad kastade sin förklädnad, och hans land förstod till sin förvåning att det var 
för den romerska kyrkan och dess monastiska orden som det hade öppnat sina dörrar. 
Att de romersk-katolsk-kontrollerade fackföreningarna i Kalifornien ligger bakom 
den mesta agitationen mot japanerna i den staten är ett faktum; att den romersk-
katolska politiker, [jesuitutbildade] James Phelan, som skickades till senaten 1913 
genom den säkra romerska omröstningen, och har varit den drivande kraften i 
agitationen mot japsarna.” {127} [Kursivering tillagd] 

År 1941, var den japanska och den amerikanska regeringen, båda kontrollerade av 
jesuiterna via högrankat frimureri inklusive kejsar Hirohito och president Roosevelt, redo 
för krig. Tjugofem år av anti-japsar-agitation var redo att frambringa sina bittra resultat. 
Den 7 december 1941, attackerade japanerna Pearl Harbor och lamslog större delen av den 
amerikanska flottan – med undantag av hangarfartygen. Marinens underrättelsetjänst som 
lydde under FDR deltog i förstörelsen genom att i hemlighet detonera USS Arizonas 
magasin samtidigt som man såg till att  hangarfartygen var ute till havs. Enligt en japansk 
baptistisk missionär, den framlidne Daniel Fuji, berättade han för författaren att attacken 
provocerades fram av en blockad av Japan kallad ”ABCD-linjen.” De amerikanska, 
brittiska, kanadensiska och holländska flottorna blockerade japansk sjöfart, och skar av dess  
olja, vilket, enligt internationell rätt, var en krigshandling! Bekvämt försett med den av ONI 
planerade nödvändiga provokationen, attackerade Japan. FDR visste att den kejserliga 
flottan var på väg och gjorde ingenting, utom att ge kongressen en legitim anledning att 
förklara krig. Vi läser: 
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”Roosevelt visste nu att Japan planerade att anfalla USA, men han gjorde ingenting 
för att varna [de förrådda] amerikanska styrkorna i Pearl Harbor . . . Amiral 
Husband Kimmel, befälhavaren för marinstaben på Pearl Harbor, lägger tydligt 
skulden för Pearl Harbors bristande beredskap på president Roosevelt. Han har 
skrivit: ’Vi var inte redo på Pearl Harbor, eftersom president Roosevelts planer 
krävde att inte ett ord fick skickas för att varna flottan på Hawaii.’ ” {128} 

[Kursivering tillagd] 

Jesuiterna var nu redo att använda sitt amerikanska rike för att krossa kejserliga Japan 
och dess dynasti. Iwo Jima, Guadalcanal och Tarawa var några av de av jesuiterna 
”förrättade” stora blodiga offren. Men det största brännoffret till jesuiternas ”himmelska 
drottning” – jungfru Maria – var brandbombningen av Japan och den atomära förstörelsen 
av de gamla jesuitstyrena Nagasaki (där, 1622, många jesuitiska förrädare och deras 
anhängare rättmätigt avrättades) och Hiroshima. 

På de av Boeings B-29 bombplan skapade ruinerna, avväpnades Japan och byggdes 
upp som en kommersiell koloni för att tjäna jesuiternas ”heliga romerska ”fjortonde 
ändringens rike av amerikansk nations intressen – till dess att Japans allians med röda 
Kina kommer till stånd! Kompaniets stora verktyg för att förverkliga Japans 
omorganisation, samt skapa den bluff som kallades ”det kalla kriget,” var deras 33:e gradens 
frimurare, general Douglas MacArthur, som stod i slavisk tacksamhetsskuld till en av 
USA:s mäktigaste malteserriddare, Georgetown-jesuit Edmund A. Walsh. 

Den som tvivlar på att andra världskriget ”styrdes” av en osedd hand, måste ta itu 
med följande fakta som har förbryllat historiker under många år. Makthavarnas ”tabbar” 
eller ”misslyckanden,” som alltid gynnade Vatikanens jesuiters syfte, var ingen slump. En 
vän, och akademiker från Princeton, har skrivit följande åt dig, käre sanningssökare. Må du 
fortsätta att läsa och gråta. 

”I böcker om Europa under andra världskriget kan man hitta många kartor. Men den 
som skulle berätta mest om vad som hände, och enligt min uppfattning varför det 
hände, finns inte i någon bok jag har sett. Det är en religiös karta över Europa före 
och efter första och andra världskriget. När man såg en sådan karta, trots allt man hör 
om förintelsen av miljoner judar, skulle man omedelbart se en större religiös följd av 
krigen: det kompletta undertryckandet av de ortodoxa folken under den 
ideologiskt ateistiska kommunismens inkvisition tillsammans med den lutherska 
protestantismens bålverk – Preussen och östra Tyskland. 

Många beslut mot fred och seger togs på båda sidor i kritiska ögonblick. De på en 
sådan karta visade religiösa resultaten var förutbestämda, vilket framgår av 
krigsförloppet. Därför är det värt att göra upp en kort lista i kronologisk ordning 
över några av de största ’tabbarna,’ så 
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att man, genom dem, bättre kan utvärdera sannolikheten att en vägledande hand 
styrde krigsresultaten. 

1919 

Versaillesfördraget påtvingade Tyskland ett så orättvist högt krigsskadestånd, att när 
Georges Clemenceau i Frankrike tillfrågades av pressen vad de hade givit världen 
genom fördraget, sa han, ’Vi har garanterat ett nytt krig inom tjugo år.’ 

1919 

Förenta staterna, vars närvaro i Nationernas förbund ensam kunde ha förhindrat andra 
världskriget, höll sig borta från förbundet. 

1934 

Efter rikskonkordatet med Vatikanen 1933, begick Hitlers militära planerare ett 
beräknat ’misstag.’ Denna ’tabbe’ inträffade på den ryska fronten där två tredjedelar 
av striderna ägde rum och det visade sig vara ödesdigert. Till skillnad från britterna, 
’misslyckades’ Hitlers militära planerare med att bygga ett långdistansbombplan med 
kapacitet för interkontinentala flygningar för att slå ut ryska fabriker i Uralbergen. 

1938 

[Flera tyska generaler smidde ränker för att störta Hitler efter att han började sitt  
planerade krig mot Tjeckoslovakien. Hitler skulle aldrig ha vågat starta det  
angreppet som det skulle ha krävt ett omedelbart tvåfrontskrig med fransmännen och 
britterna i väst, och ryssarna och tjeckerna i öst. Ur detta dilemma räddades han 
av frimureriske kung George VI via hans unitariske premiärminister Neville 
Chamberlain – en pseudo-konservativ, pro-jesuitisk, irländskt självstyrande, 
stjälande fabiansk socialist sedan han samtyckt till Hitlers nyliga stöld av 
Österrike (von Papens anslutning) och som, efter dennes avgång 1940, skulle 
rekommendera hans störste pseudo-kritiker och fabianske socialistbroder – 
frimureriske jesuitiske världslige coadjutor, pro-Min kamp ”judisk 
världskonspiration”-förespråkande, ”Smokin’ Winston Churchill som sin 
efterträdare! Han möter Hitler i Berchtesgaden och undertecknar 
Münchenöverenskommelsen den 29 september 1938 mellan Tyskland, Frankrike 
(varmed han bryter sin pakt med Sovjetunionen som undertecknades i februari,  
1936), Storbritannien och Italien. Det främst romersk-katolska tyska Sudetenland är 
nu ockuperat av Tyskland (sedan Hitler avslutat sin pan-germanska maktblockad 
enligt jesuitordens mönster) och protestantiska Tjeckoslovakien nedgörs, plundras 
och bankrutteras över en natt. Frankrike och Storbritannien har svikit sina trognaste  
och mäktigaste allierade i hjärtat av Europa och har isolerat Ryssland vilket 
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leder till Stalins Molotov-Ribbentrop-pakt med Hitler 1939. Utan att avfyra ett skott  
beslagtar Hitler stora mängder ammunition och kulsprutor till ett värde av två 
miljarder dollar 1938. Under våren 1940 kommer dessa vapen att användas under 
Hitlers snabba invasion av Frankrike. De tyska generaler som avser att störta Hitler  
överger sina planer på en kupp. De är oförmögna att gripa hjälten som vinner 
oblodiga segrar medan han enar Europas av Versaillesfördraget plundrade tyskar.] 

1939 

Under lugnet efter den tyska invasionen av Polen, och innan invasionen av Frankrike 
kallad ”det falska kriget,” avslöjades de förhandlingar som amiral Canaris på 
Tyska underrättelsetjänstens militära kontraspionage förde med England, genom 
Vatikanen som förmedlare med användning av   påve Pius XII:s   biktfader   – den 
djävulske, bayersk-födde, tyske jesuitiske biktfadern och framtida arbetarsionisten, 
Robert Leiber – via en schweizisk tidning, vilket bidrog till deras ’misslyckande.’ 
[Tjugo år senare skulle en liknande taktik användas när, enligt öv.löjtn. Fletcher 
Prouty, 1960 ett av CIA:s amerikanska spionflygplan av modell U-2, på dess längsta 
försöksflygning, avsiktligt gavs otillräckligt med vätgasbränsle till  
reservutrustningen och tvingades till en kraschlandning i hjärtat av Ryssland. Detta 
avslutade förhandlingarna mellan Sovjets premiärminister Chrusjtjov och USA:s 
president Eisenhower vid det ”definitiva toppmötet” i Paris.] 

1939-40 

I vetskap om att Norge var den geografiska nyckeln till att upprätthålla Sveriges 
neutralitet, vars stål var avgörande för den tyska krigsmaskinens fortbestånd, och att 
Winston Churchill, trots åtkomst till underrättelser, som marinminister, 
’misslyckades’ med att försöka försvara Norge under mer än sex veckor, genom att 
göra för lite, för sent, så fick Tyskland kontroll över det svenska stål som behövdes 
för ett långt och utdraget krig. 

1940 

När den brittiska expeditionskåren, nyckeln till de brittiska öarnas försvar, trängdes 
in i ett hörn vid Dunkerque vid den franska kusten i tre dagar kunde den ha utplånats, 
vilket gjort Storbritannien till ett lätt byte för en invasion. Men Hitler ”misslyckades” 
med att göra detta, som han personligen kontramanderade sina generalers begäran om 
att angripa och tillät trehundrafemtiotusen britter att fly med båt och därmed 
förändrade hela krigsförloppet. [På samma sätt som ”Stonewall” Jackson förbjöds 
av Jefferson Davis att tillfångata Washington efter första Manassas, så förbjöds även 
de tyska generalerna av Hitler att krossa britterna vid Dunkerque vilket bevisar att  
båda krig skulle vara korståg – påvliga ömsesidiga förintelsekrig – mot historiskt  
sett främst vita keltisk-anglosaxiska protestantiska folk.] 
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1940 

Med Hitlers tillåtelse av brittisk evakuering och flykt från Dunkerque i kombination 
med Frankrikes kapitulation i juni 1940, inleddes det falska ”slaget om 
Storbritannien” den 9 juli. Det skulle rasa i fyra månader och sluta i nederlag; om 
Hitler inte skulle nedgöra britterna vid Dunkerque, skulle han inte heller allvarligt 
försöka att bomba, invadera och besegra England, som hertigen av Windsor, på 
uppdrag av kung George, var en av hans hemliga tillskyndare. Vid den här 
tidpunkten, är Stalin och Hitler allierade via 1939 års Molotov-Ribbentrop-pakt, och 
Gestapo samarbetar med NKVD i mordet på polska officerare. Stalin vägrar att ärligt 
tro att Hitler var redo att anfalla Sovjetunionen efter det att NKVD hade mördat 
tiotusentals Röda arméofficerare och viktiga generaler. Hitler har inget att frukta av 
sin kommunistiska allierade vid inledningen av slaget om Storbritannien, men vad 
gör führern? Han samlar tre miljoner män på den sovjetiska gränsen med 3 500 
stridsvagnar i förberedelse för den största markinvasionen i världshistorien. Detta är 
detsamma som när general Ludendorff förlägger över en miljon man djupt inom 
Sovjetryssland samtidigt som han försöker besegra fransmännen på västfronten mot 
första världskrigets slut. Vid närmare påseende, avsåg Hitler aldrig att invadera 
Storbritannien utan bara att bomba främst protestantiska delar av England, bland 
annat Coventry och Hull, samtidigt som han bombade S:t Pauls anglikanska kyrka 
i vars närhet Londons stora judiska befolkning fanns (enligt en tidigare 
Pentagonbaserad, amerikansk underofficer vid kontraspionagekåren). Med England i 
rollen som mellanstation för USA:s framtida invasion vid Normandie, tjänade ’slaget 
om Storbritannien’ till att förstöra Hermann Görings bombplan som kunde ha använts 
under Operation Barbarossa. Om Hitlers utlovade plan att aldrig besegra 
Storbritannien läser vi ur engelske/judiske författaren och riddaren, B. H. Liddell 
Hart i hans The German Generals Talk: 

’Men även om den brittiska armén alltså flydde från fällan i Frankrike, var den inte i 
stånd att försvara England. Den hade lämnat de flesta av sina vapen efter sig, och 
lagren hemma var nästan tomma. Under de följande månaderna ställdes 
Storbritanniens små och otillräckligt beväpnade styrkor inför de praktfullt utrustade 
arméer som hade erövrat Frankrike – med bara en vattenremsa mellan dem. Ändå 
kom invasionen aldrig. 

Vid den tidpunkten trodde vi att tillbakaslåendet av det tyska flygvapnet i ”slaget 
över Storbritannien” hade räddat henne. Det är bara en del av förklaringen. Den sista 
delen av den. Den ursprungliga orsaken, som går djupare, är att Hitler inte ville 
erövra England [men ändå skulle begå en ”tabbe” genom att förklara krig mot USA 
arton månader senare och därigenom skapa en dödlig allians mellan Storbritannien 
och USA]. Han visade föga intresse för invasionsförberedelserna, gjorde 
ingenting för att sporra på dem, och inställde dem vid första rimliga ursäkt. . . . 
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[Tyske general Günther Blumentritt påpekade för författaren Hart om Hitlers  
vägran att besegra britterna vid Dunkerque vilket ger ytterligare inblick i führerns  
ointresse av att vinna ”slaget om Storbritannien,”] 

”Han [Hitler, som hade förklarat jesuiterna vara ”olämpliga för tjänstgöring” 1941] 
jämförde det brittiska riket med den katolska kyrkan – som han sa att båda var 
väsentliga delar av stabiliteten i världen. Han sa att allt han ville ha av 
Storbritannien var hennes erkännande av Tysklands ställning på kontinenten. 
Återlämnandet av Tysklands förlorade kolonier [som en följd av det onda,  
frimureriska Versaillesfördraget] vore önskvärt men inte nödvändigt, och han skulle 
även erbjuda sig att stödja Storbritannien med trupper om hon skulle råka i vilka som 
helst svårigheter var som helst.” ’ {129} [Kursivering tillagd] 

1940 

I Nordafrika besegrade britterna italienarna och såg ut att helt slå dem på flykten, 
men ’misslyckades’ i det att de pausade länge nog för att låta tyskarna förstärka de 
italienska positionerna, vilket garanterade en lång nordafrikansk kampanj som på så 
sätt förhindrade invasionen av Italien i flera år. 

1941 

Ryssland – vi kan inte ens försöka att på några rader göra rättvisa åt den kolossala 
’scen’ där det mesta av andra världskriget hade utkämpats, i den ’tidigare 
Sovjetunionen;’ vi kommer bara att försöka ange tre punkter. För det första, har en 
militär analytiker skrivit att trots den sex veckor försenade invasionen av Ryssland på 
grund av upproret bland det [”kätterska” ortodoxa] serbiska folket, hade tyskarna i 
augusti-september 1941 en nittiosju procents chans att erövra Sovjetunionen och 
skulle ha gjort det om det inte hade varit för de ’beslut’ eller ’tabbar’ som Hitler 
gjorde från Berlin under invändningar från sina generaler. För det andra, var de 
tyska angriparna till att börja med välkomna som befriare i en stor del av 
Sovjetunionen, främst Ukraina [som har massmördats av Stalins politik för avsiktlig 
svält]. Och, om de på ett intelligent sätt hade värvat folkets stöd, snarare än att förfäa 
dem via jesuiternas SS [som beordrat av Martin Bormann], skulle de ha besegrat 
Stalin trots Hitlers felaktiga militära beslut. För det tredje, såg Stalin till att flera 
underrättelsekällor berättade för honom att Hitler var på väg att invadera och vägrade 
att agera för att förbereda försvaret [inklusive direkt mord på budbäraren], vilket 
möjligjorde nazisternas snabba, djupa penetration och miljoner ortodoxa ryssars och 
judars död . Med Hitlers senare ”misslyckande” för att följa upp denna militära 
position eller att föra det under kommunismen förslavade folket till sin sida, ledde 
denna kombination av ’tabbar’ till det maximala dödandet och förstörandet för den 
till största delen preussisk-lutherska tyska armén och många miljoner ortodoxa 
människor. Adolf Hitlers
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’tabbar’ under ledning av hans ’alter ego,’ Martin Bormann, gjordes i lydnad till och i 
enlighet med jesuiternas tridentinska möte och extrema ed för den tyska 
reformationens slutgiltiga krossande. 

7 december 1941 

Det har skrivits mycket om FDR:s förhandskännedom om japanernas angreppsplaner 
och hans ’misslyckande’ med att varna amiralerna på Pearl Harbor för att se till att 
USA kunde gå med i ”kriget” på Englands sida mot Hitler. Betydelsen av en mycket 
grundläggande fråga försummas alltid i dessa diskussioner. USA förklarade krig bara 
mot Japan efter Pearl Harbor, inte mot Tyskland! Om Hitler, vars styrkor just hade 
kört fast och frös i den ryska vintern, inte hade fortsatt att begå en av de 
obetänksammaste handlingarna i världsdiplomatins historia, genom att ensidigt 
förklara krig mot USA, skulle Roosevelt ha haft svårt att dra in Amerika i kriget i 
Europa, vilket inte ansågs ha någon nödvändigtvis nära anknytning till kriget i Asien. 
Hitler fick ingenting för Tyskland ur sin ”dumma” förklaring. Han ’misslyckades’ 
med att ens försöka få Japan att förklara krig mot Ryssland i öst, även om det, genom 
att Sovjetunionen öppnade en andra front i öst, skulle ha gjort en tysk seger i väst 
över Ryssland mycket mer sannolik. Det var ett häpnadsväckande misstag, som starkt 
tyder på att Hitler dansade efter någon annans pipa – pipan som tillhörde 
jesuiternas ”ofelbare” påve med vilken han hade ett konkordat.

1943 

Churchill talade om Europas ’sårbara punkt’ men ledde istället de allierade upp till 
vad som utgör en spetsig bergsrygg i Italien. En snabb invasion kunde ha gjorts 
genom Montenegro och Serbien, som, i egenskap av enda aktiva gerillakrig i Europa, 
redan höll fast femton till tjugo tyska divisioner, och var utan det allmänna uppror, 
som skulle ha ägt rum omedelbart efter en allierad framstöt. Detta skulle dock ha fört 
kriget mot sitt slut i början av 1944, och skulle ha lagt Östeuropa i händerna på väst, 
varav inget avsågs. I stället, invaderades Italien på det svåraste och mest okunniga 
sätt. Om seger hade varit målet, skulle generalerna ha satsat på huvudstaden, Rom, 
landat med amfibiefartyg på valfritt antal närbelägna strandpunkter och kört rakt på 
staden, för att ta fiendens naturliga bas och rensa ut honom därifrån. Att ringa in 
Sicilien för att ta dess huvudstad, för att sedan låta den tyska armén fly med båt 
obehindrat till den viktigaste halvön [som Meade tillät Lee att fly från Gettysburg 
obehindrat] var bara början på dårskapen – ’tabbarna’ – som så tragiskt drabbade 
många allierade soldater och deras familjer (inklusive 33:e gradens frimurare, 
senator Bob Dole). Under stora delar av
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nästa år, kämpade de allierade mot hårt motstånd uppför bergsryggen, som en ursäkt 
gjordes att de saknade båtar för att göra den strategiskt uppenbara landningen i 
närheten av Rom. Men att detta bara var en ursäkt är klarlagt genom det sätt på vilket 
en stor landning med amfibiefartyg i Italien vid Anzio genomfördes. De landade, och 
väntade på stranden i fyrtioåtta timmar [två dagar] på att tyskarna, tagna med 
överraskning, skulle anlända. Rekognosceringsfordon sändes ut och nådde utkanten 
av Rom och invasionsstyrkan skulle ha kunnat följa efter; men i stället, stannade 
styrkan så de kunde ha flera månaders första världskrig-aktigt skyttegravskrig som 
resulterade i det avsiktliga offret av alla utom sex av Darbys sjuhundra U.S. Rangers, 
förrådda av sin högsta ledning [vilken inkluderade riddare av Malta general Mark 
Clark som gavs befäl för invasionen över general George Patton, som Patton 
aldrig skulle ha spelat med].

Den politik som bedrevs av Roosevelt och Churchill [Churchill, liksom Hitler och 
Stalin, förespråkade också 1800-talets, Sions vises protokolls jesuitiska doktrin om 
en ”internationell judisk konspiration”] – som under kriget upprätthöll en aktiv 
personlig korrespondens med Mussolini (mannen som återställde jesuitgeneralens 
”ofelbare” påve Pius XI:s världsliga makt) – fördes till fulländning, och intagandet 
av Rom med Vatikanen, axelmakternas andra huvudstad, fördröjde tills den 5 juni, 
1944, en dag före   ’  dagen D  ’. Så i stället för att den romersk-katolska hierarkin 
skämdes ut för sitt öppna och ökända stöd för axelmakterna, trängdes dess synd 
snabbt bort från förstasidorna på den svarte påvens CFR/RIIA-kontrollerade, 
internationella världspress av invasionen i Normandie, sedan de allierade hade 
”misslyckats” med att i tid erövra Rom. 

Juli 1944 till april 1945 

Europas delning, ställer lutherska protestantiska Preussen och Östtyskland 
under den ateistiska kommunismens inkvisition. 

Åtminstone tre stora   ’  tabbar  ’   var tvungna att ske för att avhålla de amerikansk-
engelska allierade från att ta Berlin och östra Tyskland. För det första, fanns 
underlåtenheten att krossa den kritiska kärnan i [främst romersk-katolska] tyska 
armén i väst genom en enkel omringande manöver, stängningen av ’Falaisefickan’ i 
Frankrike som gjorde det möjligt för tvåhundratusen tyskar att fly medan den säkrade 
två blodbad kallade ’slaget vid Herkenskogen’ och ’Ardenneroffensiven.’ För det 
andra, fanns det kompletta underrättelse-’sammanbrottet’ på de allierades sida som 
’misslyckades’ med att inse att den styrkta och återkomna tyska armén var på väg att 
försöka genombrottet för att börja ”Ardenneroffensiven.” För det tredje, fanns 
förhindrandet av general Pattons armé från att blixtkriga in i Berlin och östra 
Tyskland (där det tyska folket var redo att välkomna 
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amerikaner och kapitulera till dem, eftersom det var förhoppningen hos den tyska 
armén i öst, som kämpade hårt mot Stalins Röda armé [som personligen intygats för  
författaren av ”Freddy,” en före detta soldat i vapen-SS 1974].) Detta avsiktliga 
förbud för Patton att ta Berlin (som skulle ha lett till kapitulation) i kombination med 
en fullständig självmordsattack av de sovjetiska arméerna för att ta den nazistiska 
huvudstaden (våldta, råna och plundra alla på vägen), ledde till slakten på 600 000 
fler [ortodoxa] ryska soldater än en förnuftigt bedriven kampanj skulle ha dödat, 
enligt de senaste uppskattningarna från ryska källor [coadjutor Stalin skulle döda så 
många ortodoxa folk som möjligt vid varje tillfälle som begav sig vid fronten].” {130} 

[Kursivering tillagd] 

Alla dessa ”misslyckanden” och ”tabbar” som orsakade allmän förtvivlan och 
onödiga dödsfall, begicks avsiktligt i uppfyllandet av jesuiternas tridentinska möte – hjärtat 
av motreformationen – i att massmörda ”förbannade och fördömda kättare” i Östtyskland, 
Preussen och Ryssland – de lutherska och ortodoxa folken. Resten underkuvades eller 
förvisades till koncentrationsläger i Sibirien (övervakade av jesuiterna som amerikanen 
Walter Ciszek), som stod under järnhälen på den svarte påvens jesuitutbildade, jesuit-
rådgivne, krypto-romersk-katolske, kommunistiske bolsjevik och storinkvisitor – vilden – 
Josef Stalin. Ja, från 1914 till 1945, dödade jesuiterna, i enlighet med sin ed, nästan 100 
miljoner människor genom krig, svält och sjukdomar. Med användning av sina öppna och 
dolda frimureriska diktatorer, förde de obevekliga krig mot de europeiska judarna, spanska 
protestanterna, katolska liberalerna, tyska lutheranerna, serbiska och rysk-ortodoxa, baltiska 
lutheranerna – kort sagt – mot alla protestantiska, judiska och ortodoxa ”kättare och 
liberaler” oavsett hur många romersk-katolska präster och människor som omkom! 

(Käre sanningssökare,  exakt samma scenario har planerats för det amerikanska rikets folk 
och håller för närvarande på att ställas upp här mitt ibland oss, inom den vita anglosaxiska 
protestantiska reformationens senaste och starkaste fäste. För USA har varit hjärtat av 
herren Jesu Kristi missionsarbete i att sprida det stora och ärorika evangeliet till jordens 
yttersta gränser under de senaste hundrafemtio åren. Amerika är de protestantiska 
rättigheternas sista bålverk, inklusive de genom våra kalvinska konstitutionstillägg säkrade 
rättigheterna till privatliv, samvetsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet och rätten 
till vapeninnehav. Därmed driver oss ordens Bushadministration, vecka för vecka, mot 
högerinriktad fascism och ett påvligt globalt korståg mot jordens muslimska folk.) 

Efter Hitlers ”död,” simulerad av SS, och ”begravning,” under vilken führern 
hedrades med en av Pius XII godkänd ”högtidlig själamässa” (enligt Eric Zuesses WHY 
the Holocaust Happened: Its Religious Cause and Scholarly Cover-Up) för ett väl utfört 
jobb, flydde han senare till Francos Spanien, sedan vidare till Sydamerika. Under tiden, 
förkunnade Francos jesuitkontrollerade press: 
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”Adolf Hitler, den katolska kyrkans son, har avlidit i kristendomens [papalismens] 
försvar. Det är förståeligt att vår penna inte kan finna ord för att beklaga hans död, 
när den kunde finna så många för att prisa hans liv. Över hans jordiska kvarlevor 
reser sig hans moraliska gestalt. Med martyrskapets krona, ger Gud [den ”ofelbare” 
påven] Hitler segerns lagrar.” {131} [Kursivering tillagd] 

Detta leder oss till vår sista punkt. I ett försök att helt krossa den uppståndne, Guds 
sons protestantiska reformation på kontinenten, skyllde jesuiterna den nazistiska 
förintelsen av de europeiska och ryska judarna på den tyska lutherska kyrkan! Under 
årens lopp har Loyolas söner, medan de i hemlighet undervisade vid det tyska lutherska 
Tübingens universitet under deras förbud av påven, skrivit en av de skrifter som tillskrivs 
bibeltroende Martin Luther. De försökte och lyckades framställa den store reformatorn 
som en rabiat, judehatande religiös bigott, som vore han Ignatius Loyola själv! De 
frimureriska judiska arbetarsionisterna, som ”påvens korgossar,” främjar denna lögn hela 
tiden med sitt minnesmärke över den judiska förintelsen i Washington, D.C., men avslöjar 
aldrig den jesuitiska hand som formar och styr påve Pius XII (genom hans bayerske tyske 
jesuitiske biktfader och intime vän i fyrtio år, Robert Leiber), hans SS och SD, Europas 
koncentrationsläger, och romersk-katolska Polens dödsläger gömda djupt inom hennes 
skogar. 

Detta är en av de största och djärvaste oförskämdheter med vilken den historiska 
protestantismen – formad av Guds ande genom Guds ord – någonsin har attackerats, 
kränkts eller överfallits. För vi bibeltroende protestanter och baptister vet att vita 
protestantiska länder aldrig har förföljt judarna etniskt eller religiöst, om inte våra 
regeringar, i hemlighet eller öppet, har inkräktats av den påvlige caesarens milis. Gav inte 
den kalvinske Vilhelm I av Oranien skydd åt de förföljda europeiska judarna i sin 
holländska republik, som de hemlösa och omskakade utstötta från romersk-katolska nationer 
strömmade till Amsterdam och kallade det för ”det nya Jerusalem”? Släppte inte Oliver 
Cromwell, det engelska protestantiska samväldets beskyddare och den protestantiska trons 
försvarare, på nytt in Jakobs söner i England? Var inte vita protestantiska Sydafrika den 
säkraste tillflyktsorten på den brutala, barbariska och äckliga svarta islamiska kontinenten 
för Abrahams fysiska ättlingar? Har inte vår älskade George Washingtons kalvinska 
Förenta stater, (som bygger på den engelska reformationens Genèvebibel och auktoriserade 
kung Jakobs bibelversion från 1611) med sin skriftliga, maktbegränsande, protestantiska, 
presbyterianska, amerikanska konstitution som säkrat protestantiska och baptist-kalvinska 
friheter, blivit den största tillflyktsorten i världshistorien för vandrande judar under deras 
värlsomspännande diaspora, förutsagd av profeten Moses under vilken den etniska nationen 
Israel skall göras till alla folks huvud ”och inte till svans” (Femte Mosebok 28:13, 44) tills 
det slutliga återsamlandet och återställandet i Messias’ rike? Om denna diaspora, under 
vilken vi bibeltroende bör välsigna och inte förbanna judarna, skrev profeten Hosea: 
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”Ty under lång tid skall Israels barn bli utan kung och furste,
utan offer och stoder och utan efod och husgudar [ingen nation och inget tempel]: 

Sedan skall Israels barn vända om och söka HERREN, sin Gud, 
och David, sin kung. Med fruktan skall de söka HERREN och hans godhet 

i kommande dagar . . . Ty han har rivit oss, han skall också hela oss.
Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 

Han skall om två dagar [möjligen tvåtusen år] på nytt göra oss levande, 
ja, på tredje dagen [eventuellt ettusen år i Messias’ rike] 

skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte..” 
– Hosea 3:4, 5, 6:1, 2 

Befriade inte lutherska Danmark dessutom alla sina judar från Roms nazister genom att i 
hemlighet transportera dem med färjor över vattnet till neutrala lutherska Sverige? Tog inte 
Danmarks lutherske kung Kristian X på sig ”den gula stjärnan” genom att djärvt göra 
motstånd mot nazisterna som Leon Uris berättar i Exodus? Gjorde inte reformerta Holland 
allt hon kunde för att rädda sina judar från att deporteras till Auschwitz? Läste och trodde 
inte Martin Luther själv apostelns romarbrevs undervisning om kärlek, förståelse och 
tolerans gentemot otrogna etniska judar, medan Gud fader tillfälligt har avvisat sin utvalda 
och älskade nation, och som förklarar: 

”Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är 
att de skall bli frälsta . . . 

Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, 
av Abrahams ätt och av Benjamins stam . . . 

[”Juden Mordecai” var också av Benjamins stam. (Esther 2:5)] 

Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal 
varit till rikedom för hedningarna [välmående bibeltroende icke-judiska 

nationer], hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det [i Messias’ rike kallat
”när tiden var fullbordad” (Efesierbrevet 1:10)]? 

Om förstlingsbrödet [Abraham] är heligt, är degen [den judiska rasen] helig. Och om 
roten är helig, är grenarna heliga . . . 

Då skall du inte förhäva dig över grenarna [den judiska rasen] . . . 

Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga 
tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli,  

till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in . . . 
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I fråga om evangelium är de fiender för er skull, 
men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas 

[Abrahams, Isaks och Jakobs] skull . . . 

Ni [icke-judar] var tidigare olydiga mot Gud, 
men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad . . . 

Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas [den judiska rasen] tjänare 
för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta löftena 

till fäderna [Abraham, Isak och Jakob]:

Och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet: 
Därför vill jag prisa dig bland hedningarna 

och lovsjunga ditt namn.” 
– Romarbrevet 10:1 
– Romarbrevet 11:1, 12, 16, 18, 25, 28, 30 
– Romarbrevet 15:8, 9

Skall vi kunna tro att Martin Luther – denne orädde gudsman, den store förkämpen 
för läran om rättfärdiggörelse genom tron allena, i centrum för uppmärksamheten på 
riksdagen i Worms där han modigt gjorde sin odödliga bekännelse inför den påvlige 
legaten, kejsaren och hundratals adelsmän som styrde påvens heliga romerska rike – 
förhatligt skulle baktala den i både Gamla och Nya testamentet visade judiska rasens herre 
Jesus Kristus i motsats till Roms falske krucifix-Kristus? Skulle den här mannen, som 
medvetet åtnjuter den uppståndne, Guds sons skydd från händerna på en mängd påvliga 
mördare, förespråka mord och stöld som klart fördöms så mycket av den bibel han så 
omsorgsfullt arbetat för att översätta till sitt älskade tyska folks språk? Vi läser följande 
förmenta ord av Luther ur en påstådd essä av 1543; som i själva verket publicerades 
någon gång efter hans död 1546 med titeln Om judarna och deras lögner – en slags 
donation från Konstantin avsedd att gynna påvedömet genom att förena katoliker och 
bibelläsande protestanter mot judarna – och känner vårt blod börjar koka som vi griper efter 
våra rättvisans svärd: 

”Vad skall vi kristna göra med detta förkastade och fördöma folk, judarna? . . . Jag 
skall lämna er mina uppriktiga förslag [Utan bibliska citat?]: 

För det första, tända eld på deras synagogor och skolor och gräva ned och skyffla 
över det som inte går att bränna, så att ingen människa någonsin igen får se en sten 
eller aska efter dem [Inget sådant språk finns i något av hans verk!] . . . 

För det andra, föreslår jag att deras hus också raseras och förstörs. För i dem 
bedriver de samma mål som i sina synagogor. I stället kan de inhysas under ett tak 
eller i en lada, som zigenarna [Mer papalism!] . . . 
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För det tredje, föreslår jag att alla deras böneböcker och talmudiska skrifter . . . tas 
från dem [ändå är Luthers Kommentar till Romarbrevet (kapitel 9-11) i total  
avsaknad av detta språk] . . . 

För det fjärde, föreslår jag att deras rabbiner förbjuds att undervisa hädanefter vid 
vite av förlust av liv och lem [Luther sa aldrig detta ens om påven!] . . . 

För det femte, föreslår jag att fri lejd på huvudvägarna avskaffas helt för judarna 
[just den fria lejd som räddade livet på Luther undan den påvliga legatens 
kidnappare som skulle ha fört honom till Rom för hans rättegång och avrättning,  
skulle han nu förbjuda för de förföljda judarna?] . . . 

För det sjätte, föreslår jag att alla kontanter och skatter av silver och guld tas från 
dem och avsätts för förvaring . . . [Luther förespråkar storstöld? Detta är jesuiternas 
språk och deras inkvisitionsdomstols verk, däribland Hitlers tredje rike vars  
nationella rikskyrka förbjöd publicering och spridning av Luthers bibel i Tyskland] . . 
. 

För det sjunde, rekommenderar jag att sätta en slaga, en yxa, en hacka, en spade, en 
slända, eller spole i händerna på unga judar och judinnor och låta dem tjäna sitt bröd i 
sitt anletes svett, som infördes för Adams barn [d.v.s., tvångsarbete i påvens 
nazistiska SS’ koncentrationsläger som predikades av frimureriske lutherske 
jesuitiske världslige coadjutor och Hitlers mentor, ex-prästen Jörg Lanz von 
Liebenfels] . . . 

Därför får och vågar vi inte betrakta detta som en obetydlig fråga, utan en mycket 
allvarlig fråga, som vi bör söka råd mot och rädda våra själar från judarna, det 
vill säga från djävulen och från evig död [Den av Rom så hatade jesuitiska 
doktrinen om goda gärningar som meriter för frälsningen? Så galet!] . . . Bränna ned 
deras synagogor, förbjuda allt som jag räknat upp tidigare, tvinga dem att arbeta, och 
gå hårt fram med dem, som Moses gjorde i öknen, och dräpa tretusen så att inte 
hela folket omkommer [Moses dräpte dem aldrig!] . . . Där skulle det vara fel att 
vara barmhärtig och bekräfta dem i deras beteende. Om det inte hjälper måste vi köra 
ut dem som galna hundar [liksom nazisterna] så att vi inte blir delaktiga i deras andra 
lastbarheter och på så sätt förtjänar Guds vrede och förbannas med dem [igen,  
jesuiternas kätteri med ”goda gärningar som meriter för frälsningen” där de kan 
råda en människa att begå de mest gräsliga brott för vilka hans själ kommer att  
frälsas från evig död].” {132} 

Gjorde inte jesuitgeneralerna Ledochowski (1915-1942) och Janssens (1946-
1964), med hjälp av deras Jesu sällskap med kontroll över romersk-katolske Hitlers 
nazister och judiska arbetarsionister, alla dessa saker mot Europas ynkliga judar för bara 
sextiofem år sedan? Käre sanningssökare, Martin Luther skrev aldrig dessa ord, eftersom 
de inte utgör hans stil eller förmedlar hans bibliska, doktrinära övertygelser. Skrivna efter 
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hans död 1546 och sedan falskeligen tillskrivna den store reformatorn som om de författats 
av honom 1543, kommer dessa grymma ord från jesuiterna som sviker sina genom det 
onda tridentinska mötet förfäktade läror! Dessa läror förespråkades ytterligare i Hitlers 
Min kamp, vilken volym i hemlighet har skrivits av en präst och medlem i Münchens 
frimureriska Thulesällskap som arbetade för kompaniet, Bernhardt Stempfle. Dessa 
jesuitiska lögner och förtal var ytterligare beräknade att förena frimureriska, 
bibelförkastande lutherska preussare (korrumperade av den rationalism med vilken 
jesuiterna har trängt in deras seminarier) och bibelförkastande romersk-katoliker i Tyskland 
mot den judiska rasen – på samma sätt som jesuiterna gör i fjortonde ändringens Amerika 
just nu via påvens internationella pornografikung, riddare av S:t Gregorius den stores orden 
och Fox Network-mogul, Rupert Murdoch, vars mor var ortodox judinna! Faktum är att 
Jesu sällskap för närvarande gör exakt samma sak här i vårt post-reformatoriska, avfälliga, 
bibelförkastande, ateistiska, hedonistiska och jesuiserade amerikanska rike. Från början av 
första världskriget till slutet av andra världskriget, omsatte jesuitorden dessa judehatande 
doktriner i blodiga handlingar, samtidigt som man tog hämnd på ett Europa och ett Asien 
som hade utvisat Djävulens kompani under artonhundratalet – dess ”katastrofens 
århundrade.” 

Ja, käre sanningssökare, detta var jesuitgeneralens andra trettioåriga krig, 
utkämpat av hans ”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation 
och betalat av hans Riksbank! Ja, nittonhundratalets två största massmördare, Josef Stalin 
och Adolf Hitler, har finansierats genom oss, det amerikanska folket, genom våra 
amerikanska banker i New York! Vad i Jesu Kristi namn kommer vår fasansfulla  
vedergällning att bli? En stor engelsk bibeltroende, gav oss svaret 1899 genom sin 
vidsynthet, då han skrev: 

”Vi borde darra för den nations säkerhet vars ledande män förvisade Kristus från sina 
råd, och förnekade . . . inblandning genom Guds försyn. Vi bör inom kort förvänta 
oss att se honom besöka detta land med sina fyra onda domar, blotta sin arm i ilska, 
och kasta ned det från den höga plats som det nu upptar bland jordens 
nationer.” {133} [Kursivering tillagd]

Vi måste sluta med några ord av den protestantiske 33:e gradens frimuraren Richard 
W. Thompson, en ex-marinsekreterare och den enda amerikan som skrivit jesuitordens 
omfattande historia, och som proklamerades 1894: 

”[Jesuitgeneralen] intar Guds plats på jorden, och måste åtlydas, oavsett om 
massornas fred och välfärd skulle äventyras, eller nationerna skulle uppskakas 
från centrum till utkant. Jesuiternas sällskap måste få dominera, även om 
allmän anarki skall ha företräde, annars kommer hela världen för övrigt att 
täckas med fragmenten av ett allmänt vrak!” {134} [Kursivering tillagd] 
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Åh min fader! Vi lurade amerikaner, protestantiska och baptistiska blinda patrioter, 
som utkämpar påvens krig; som betalar påvens inkomstskatt på löner som varken definierats 
som inkomst av Högsta domstolen eller avsetts att beskattas av det 16:e ändringsförslaget 
som aldrig blev lagligt ratificerat; som bedriver handel med påvens riksbankssedlar av 
papper; som finansierar påvens spanska fascism, italienska fascism, bayerska nazism, 
bolsjevikiska och kinesiska kommunism, saudiarabiska wahhabitiska islam, och 
frimureriska judiska arbetarsionism; som hissar påvens guldfransade flaggor och trodde på 
påvens pressbossar under de senaste hundra åren, har provocerat fram den uppståndne, 
Guds sons vrede ännu en gång! Åh när skall det sluta? Eller har Guds son beslutat sig för 
vår stora nations rättvisa förintelse – genom medverkan av den svarte påve som vi har tjänat 
– i syfte att ”porten till dödsriket,” bemannad av Djävulens jesuiter, inte skall få överhanden 
över hans älskade, evigt utvalda, bibelläsande kyrka i andra länder? Kommer vårt krossande 
att komma från det guld-stödda, kinesisk-sovjetisk-muslimska triumviratet, som 
finansieras av Wall Streets påvliga riddare och nu håller på att skapas? Må vi ångra våra 
synder, må vi återgå till våra rättfärdiga, vita keltisk-anglosaxiska protestantiska och baptist-
kalvinska förfäders gamla banor, och må vi stå emot Satans onda 

”laglöshetens hemlighet,” 
– 2 Tessalonikerbrevet 2:7 

samtidigt som vi strider för sanningen i Guds helige andes MAKT! Helige himmelske 
fader, vi ber om dessa saker i Jesu namn. Amen! 

Mosaik av   Jesu sällskaps   sigill, New York, 1929   # 435 
I vetskap om att ”IHS.” står för den hedniska egyptiska treenigheten Isis, Horus, 
Seb, är det faktum att den svarte påvens milis kontrollerade kung George VI, Hitler 
och Stalin, mer än en slump när Satan mördade Eurasiens ”förbannade kättare och 
liberaler” samt ”de Kristusdödande, svekfulla judarna.” Påvedömet stödde öppet 
Hitler med ett konkordat som framgår av det romerska korset över H:t, men stödde 
inte öppet George VI eller Stalin. Ändå kontrollerades alla tre i hemlighet av orden 
som anges i den treuddiga symbolen under ”IHS.” Samma symbol kan ses över 
Hitlers monogram på det nya rikskansliet från 1939. 
A House of Bread: The Jesuits Celebrate 70 years in Wernersville, Pennsylvania, Kathy M. Scogna, (Wernersville, 
Pennsylvania: Kathy M. Scogna, 2000) s. 95. 
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Jesuitiske andlige coadjutor monsignore Ludwig Kaas, 1930-talet # 436 
Ledare för det romersk-katolska Centerpartiet, som slutligen fick Hitler till makten. 

Riddare av Malta Franz von Papen (1879-1969), 1945 # 437 
Mannen som var ansvarig för att tvinga president Hindenburg att ge Hitler makten 
sitter i Nürnbergs fängelse: han frikändes av CFR-styrda domare, 1945. 
www.vaticanassassins.com
Interrogations: Nazi Elite in Allied Hands, Richard Overy, (New York: Penguin Books, 2002) s. 422. 
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Påvedömets rikskonkordat med Nazityskland, 1933 # 438 
Riddare av Malta, Franz von Papen, sitter som andre från vänster. Till höger sitter den 
listige jesuitiske coadjutorn, monsignore Ludwig Kaas. Pacellis rikskonkordat 
eliminerade rättsligt hierarkiskt motstånd mot ordens Nazistparti. 

Apostoliska påvliga sändebudet Cesare Orsenigo med Hitler, Berlin, 1936 # 439 
Med ömsesidig beundran, står Hitler står i närvaro av sin herre, det apostoliska 
påvliga sändebudet, med tyska malteserriddare som tjänstgör som hans eftertrupp. 
Orsenigos föregångare var nu Pius XI:s utrikesminister, Eugenio kardinal Pacelli, som, 
medan han var påvligt sändebud i München, hade övervakat bildandet av ordens 
Nazistparti. 
Hitler’s Pope: The Secret History of Pius XII, John Cornwell, (New York, Penguin Group, 1999). 
La Popessa, Paul I. Murphy med René Arlington, (New York: Warner Books, 1983). 
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Nazistmöte vid romersk-katolska Vår frus kyrka, Nürnberg, Bayern, 1928 # 440 
Med avfällige protestantiske Hermann Göring i förgrunden, gör Hitler en av sina 
fanatiska romerska hälsningar. I trängseln bland tusentals nazister, var Vatikanens 
viktigaste av stadens kyrkor som hyste mötet en gång ett kejserligt hovkapell för 
påvens germanska kejsare av det heliga romerska riket av tysk nation. Som han 
spelade den nye helige romerske kejsarens roll med sina återupplivade teutoniska 
riddare (SS’ ”dödskalleorden”), skulle Hitler använda romersk-katolska Nürnberg för 
att fungera som centrum för den svarte påvens nazistiska manifestationernas mest 
religiösa hypnos. 
www.nobeliefs.com/nazis.htm
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Hitler vid ”Vår frus kyrka,” Nürnberg, Bayern, 1934 # 441 
Denne ungkarlshotellboende homosexuelle, österrikiske romersk-katolik som utbildats 
av präster under sin ”lärlingstid i Wien,” är nu ”führern.” Sedan tyske riddare av 
Malta Franz von Papen säkrat Hitlers kanslerskap, förhandlat fram Roms 
rikskonkordat, och stött fullmaktslagen, skulle Hitler leda det tredje riket. Sju 
katolska högtidsdagar var nu rättsliga nazistiska helgdagar. Nürnbergs hedniska 
papistiska tempel hade byggts på platsen för en förstörd synagoga i det gamla judiska 
kvarteret som utplånats av en pogromen 1349. Roms budskap är tydligt: protestantism 
måste krossas och judarna måste dö för att Europa skall kunna återförenas och 
påvens ”kungariket Jerusalem” skall kunna återställas. 
www.nobeliefs.com/nazis.htm
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Ludwig Müller, Hitlers protestantiske ”riksbiskop,” 1933 # 442 

Hitler hälsar på avfällige protestantiske Müller, ”riksbiskop,” 1934 # 443 
Ett ekumeniskt budskap om enhet mellan protestanter och katoliker som stödde det 
tredje riket, med romersk-katolske abbot Alban Schachleitner som ser på. 
www.nobeliefs.com/nazis.htm
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Hitler hälsar på en av påve Pius XI:s onämnda kardinaler, 1930-talet # 444 

Rikskonkordat: riddare av Malta Franz von Papen, Rom, 1933 # 445 
Sittande (V-H) är: Hitlers vicekansler Franz von Papen, Giuseppe kardinal Pizzardo 
(Stalins hemlige vän), kardinalsekreterare Eugenio Pacelli, Alfredo kardinal 
Octtaviani, och tyske ambassadör Rudolf Buttmann. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Pius_XII; www.nobeliefs.com/nazis.htm
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Nazististerna välkomnar Berlins nye romerske biskop, Sportpalast, 1935 # 446 
Efter Berlins biskop Nikolaus Bares’ (1932-1935) död, gjorde påve Pius XI ett oväntat 
val i fråga om hans ersättare, genom att utse Konrad von Preysing Lichtenegg-Moos. 
Med den svarte påvens nazistiska/SS-partis flytt från romersk-katolska München till 
protestantiska Berlin, kunde de bayerska ärkebiskoparna av München och Bamberg 
behålla kontrollen genom en betrodd underordnad. Von Preysing hade varit präst i 
München och Freising sedan 1912, alltså en underordnad till Münchens mäktige 
ärkebiskop, kardinal Michael von Faulhaber. Han hade även varit biskop av Eichstätt, 
alltså en av tre biträdande biskopar till den bayerske ärkebiskopen av Bamberg, 
Jacobus von Hauck – Himmlers kallsinnige biktfader. Därför var Pius XI:s val av von 
Preysing vettigt: ärkebiskop Pacellis bayerska Nazistparti och SS skulle fortsätta att 
vara kontrollerat av hans bayerska romerska hierarki som transplanterats in i Berlin, 
hjärtat av den nazistiska makt som skulle centreras i det snart färdigbyggda, nya 
rikskansliet. Biskop von Preysing arbetade med führern, samtidigt som han lydde sina 
herrar i Bayern, von Hauck och von Faulhaber. Lägg märke till Roms pax romana-
flagga med kejsar Konstantins krigares Chi-Rho-kors bredvid den nazistiska 
sauvastika-flaggan. Faktum är att jesuiterna, med användning av sina nazister och SS, 
ytterligare utvidgade påvens politiska världsrike genom eld och svärd. För ett väl 
utfört arbete, gav Pius XII von Preysing en kardinalshatt 1946: han förblev biskop av 
Berlin fram till sin död 1950 medan han skötte Roms vatikanska råttlinjer. 
www.nobeliefs.com/nazis.htm
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Kejsar Konstantins Chi-Rho-kors # 447 
Pax Romana: symbolen för Roms allmänna politiska världsrike 

Romerska biskopar gör hitlerhälsningen med nazistiska ledare, 1930-talet # 448 
Längst till höger står Joseph Goebbels, Hitlers jesuitutbildade, romersk-katolske 
propagandaminister, som spred anti-judiskt raseri över hela riket. Han ledde korståget 
mot ”judisk bolsjevism” och det ortodoxa slaviska folket. 
A House of Bread: The Jesuits Celebrate 70 years in Wernersville, Pennsylvania, Kathy M. Scogna, (Wernersville, 
Pennsylvania: Kathy M. Scogna, 2000) s. 71. 
www.nobeliefs.com/nazis.htm
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”Gud med oss” bältspänne, tyska nazistiska armén, 1933-1945 # 449 

Påve Pius XII:s coadjutorer, präster och biskopar; Berlin, 1933 # 450 
Alla Pius XII:s lydiga präster och biskopar gör hitlerhälsningen på ett romersk-
katolskt ungdomsmöte i Berlin-Neukölln Stadium i augusti 1933, bara fem månader 
efter att führern fick absolut makt genom SMOM von Papen. 
www.nobeliefs.com/nazis.htm
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Nazi-protestantisk ”tysk kristen (DC)” kyrka, 1933 # 451 
Den närmast anhöriga till Amerikas frimureriska, anti-judiska Ku Klux Klan, den 
fanatiskta pro-nazistiska ”tyska kristna kyrkan” träffades på Berlins Sportpalast den 
13 november, dagen efter att Hitler vunnit en nationell förtroendeomröstning. Dess av 
Lanz von Liebenfels’ tyska nya tempelriddarorden kontrollerade frimureriska ledare 
manade till ett övergivande av Gamla testamentet ”med dess berättelser om 
boskapshandlare och hallickar,” och en revidering av Nya testamentet som gjorde 
Herren Jesus Kristus till en anhängare av jesuitisk nazist-fascism. Som de hissar en 
ond ”sauvastika” i mitten av ett babylonisk-romerskt kors, skulle dessa ofrälsta, 
helvetesdestinerade ”tyska kristna” kräva ”ett folk, ett rike en tro.” Alltså försökte de 
begära att alla protestantiska pastorer skulle svära en lojalitetsed till Hitler och att 
införa en arisk paragraf i sina trosförklaringar för att utesluta protestantiska etniska 
judar från att besöka deras kyrkor. Båda kraven stod i diametral motsättnng till Nya 
testamentet, men så hade också den tyska protestantismen avvisat Bibeln som sin 
yttersta auktoritet för tro och liv under mer än 100 år. ”Den tyska kristna 
trosrörelsen” leddes av Ludwig Müller, en av Hitlers föraktliga varelser som stödde de 
nazistiska lärorna om rashat mot icke-tyskar – och som i hemlighet beräknats av Rom 
för att skapa anti-tysk ilska under generationer efter korståget. Müller strävade efter 
att förena alla protestanter i den nationella rikskyrkan för vilken han redan av 
führern i juli hade utsett till ”riksbiskop.” 
The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany, William L. Shirer, (New York: Simon and Schuster, 
1960) ss. 234-240. 
www.nobeliefs.com/nazis.htm
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”Tyska kristna:” rikskyrkans ryggrad, Berlin, 1933 # 452 
Lutherska protestantiska Tyskland hade varit en tillflyktsort för judar i över 
tvåhundra år. Judarna hade utmärkt sig inom konst och vetenskap och välsignat 
Tyskland och det protestantiska andra riket (1871-1919). Den pånyttfödde, 
bibeltroende furst Bismarck hade djärvt utvisat jesuiterna (1872) och frigivit 550 000 
judar (1873). Men jesuiterna överger aldrig sitt stora spel! De attackerade Tyskland 
med frimurerisk rationalism och tvivel på Bibeln som förutsagts av vår älskade Martin 
Luther. Med vetskap om förbannelsen i Första mosebok 12:1-3 över de nationer som 
förföljer etniska judar, började de att sprida anti-judiskt raseri i syfte att förena 
protestanter och katoliker mot judarna genom den tarvliga och bisarra förfalskning 
som tillskrivits Luther, Om judarna och deras lögner. Fördärvad av frimureri och otro, 
var den protestantisk-lutherska kyrkan i Preussen nu redo att tas upp i fållan för 
modern till skökorna och skändligheterna på jorden. Påvens frimurarledda ”tyska 
kristna” föranledde den ”nationella rikskyrkan” i syfte att förena protestantism med 
papalism för att backa Hitler. Med undantag för de få ”bekännelsekyrkorna” (också 
avfälliga och fulla av neo-ortodoxi och således slutligen förstörda av Gestapo), var 
planen en framgång. Hitlers rikskyrka skulle också bidra till att uppfylla hans påvliga 
mandat att krossa protestantisk kristendom – men aldrig romersk ”kristendom!” En 
av artiklarna bland den neo-hedniska rikskyrkans 30 punkter var ”upphörandet av 
publiceringen och spridningen av Bibeln i Tyskland,” och att avlägsna ”alla biblar” 
från kyrkan. Denna ängsliga kompromiss från de tyska protestanternas sida ledde till 
mordet på dess pastorer, nationellt krossande av det en gång protestantiska Tyskland 
och reformationens slut i Luthers land. Detsamma väntar avfälliga Amerika. 
www.nobeliefs.com/nazis.htm
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Hitler med nazielit övervakad av påvliga sändebudet Orsenigo, 1930-talet # 453 
Ovan har vi en av de mest talande bilder som någonsin tagits på de verkliga 
drivkrafterna bakom den svarte påvens romersk-katolska tredje rike, som det 
nazistiska partiet hade sitt ursprung i romersk-katolska Bayerns frimureriska 
Thulesällskap. Via sin Civilta Cattolica hade jesuitorden agiterat hela Europa med 
”den judiska frågan” under nästan femtio år. Efter krossandet av det protestantiska 
andra riket i slutet av första världskriget – på grund av general Erich Ludendorffs 
förräderi – och återinsläppandet av Jesu sällskap i Tyskland 1917 efter dess formella 
utvisning 1872, var det dags att genomföra ”den slutliga lösningen på den judiska 
frågan.” Andra från vänster står vice förbundskansler och SMOM Franz von Papen 
(vit näsduk i rockfickan och personlig vän till biskop Luigi ”Alois” Hudal), 
försvarsminister general Werner von Bloomberg, jesuitisk världslig coadjutor, kansler 
Adolf Hitler, propagandaminister Joseph Goebbels, som utbildats av jesuiterna i 
Albertus Magnus förening i romersk-katolska Köln, och andra från höger står det 
påvliga sändebudet, Cesare Orsenigo, i full påvlig skrud. Med hjälp av påvens 
frimureriska judiska arbetarsionister – Chaim Weizmann, David Ben-Gurion och 
Rudolf Kästner – underordnade SS ”jesuitgeneral” Heinrich Himmler och SS öv.löjtn. 
Adolf Eichmann och Kurt Becher, kunde förintelsen komma till stånd som drivkraft 
för att inrätta den påvlige caesarens Israel. 
Hitler and His Secret Partners, James Pool, (New York: Pocket Books, 1997). 
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Korsfarare Hitler och Pavelić på Berghof, Tyskland, 1941 # 454 

Zagrebs ärkebiskop Stepinac (H) med Ustašhigeneral, 1940-talet # 455 
http://alamoministries.com/content/english/Antichrist/nazigallery/photogallery.html
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Kroatiske diktator Ante Pavelić; ärkebiskop Stepinac, Zagreb, 1940-talet # 456 
Efter det att kardinalsekreterare Pacelli (senare Pius XII) fört Hitler till makten 1933, 
invaderade Hitler Jugoslavien vilket förde Pavelić till makten 1941. I april fick Pavelić 
en audiens hos jesuitgeneral Ledochowskis påve Pius XII som välsignade diktatorns 
förväntade, nazi-stödda, Ustašhi-ledda, anti-judiska, icke-ortodoxa, påvliga korståg i 
Kroatien. Pius XII:s omedelbare agent som övervakade slakten var Zagrebs Alojzije 
Stepinac, världens yngste ärkebiskop. För ett väl utfört arbete gjordes Stepinac till 
kardinal 1953 och tilläts leva i husarrest av ”kommunisterna” som i hemlighet styrdes 
av jesuiterna i Kreml. 
http://alamoministries.com/content/english/Antichrist/nazigallery/photogallery.html
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Romerska präster i hemlighet inom Himmlers SS/Gestapo/SD 
En av de största framgångarna för den svarte påvens efterkrigshistoriker var att helt 
mörklägga förekomsten av en mängd romersk-katolska präster inom Himmlers SS. 
Två av de mest ökända frimureriska vita anglosaxiska protestantiska 
historieförvanskarna är CFR-medlem William L. Shirer och RIIA-medlem, gjord till 
”adelsman med ärftlig rätt till säte och stämma i överhuset,” Hugh Trevor-Roper. 
(Samma mörkläggning gäller med avseende på Stalins mordiska sovjetiska hemliga 
polis som samarbetade med Gestapo SS/SD under Roms eurasiska korståg.) 
Förekomsten av franciskanerpräster och jesuitpräster inom den kroatiska Ustašhi är 
uppenbar och vederbörligen registrerad av historikern Avro Manhattan (engelsk 
protestant) och Nino Lo Bello (italiensk romersk-katolik). Men att identifiera vissa 
präster (för att inte tala om jesuitiska världsliga coadjutorer under extrem ed som 
bayerska romersk-katolska och vapen-SS-generalerna Joseph ”Sepp” Dietrich och 
Fritz Krämer – efterkrigstidens mentor åt bayerske frimureriske judiske 
arbetarsionist Henry A. Kissinger) inom SS har gjorts nästan omöjligt på grund av 
den av lekmän och strikt alldagliga observatörer trodda ÖPPNA men FALSKA 
politiken. Exempelvis var det normala förfarandet att alla präster vid intagningen till 
SS först ÖPPET lämnade prästerskapet. Detta beräknade bedrägeri gav upphov till 
den felaktiga slutsatsen att SS var en helt neo-hednisk ”anti-kristen” (termen är I 
HEMLIGHET TÄNKT att omfatta både förbannad ”liberal” romersk katolicism och 
”kättersk” protestantism i enlighet med ordens tridentinska möte och fjärde löftets 
jesuited), ”dödskalle”-orden av korsfarande tyska teutoniska riddare. Men den 
HEMLIGA men SANNA politiken var att prästerna som ÖPPET avsagt sig sina 
prästlöften i själva verket I HEMLIGHET förblev präster med full trohet till själva 
påve Pius XII som: förde Hitler till makten; aldrig ogiltigförklarade rikskonkordatet 
(som Hitler förmodligen bröt); och aldrig ÖPPET attackerade nazist-fascismen förrän 
EFTER kriget – medan han övervakade sina ”vatikanska råttlinjer” via biskop Hudal. 
Med kunskap om att ”svart är vitt och vitt är svart” enligt Ignatius Loyolas Andliga 
övningar måste vi därför betrakta varje ”ex-präst” som anslutit sig till SS som en 
tidigare medlem i Roms hemliga prästerskap, som aldrig RIKTIGT förkastat sin 
lojalitet till den ”ofelbare” påvens andliga eller, viktigast av allt, världsliga makt. 
Eftersom Bayern var den mäktigaste jesuitiska fästningen norr om Alperna, eftersom 
Bamberg, Bayern, låg i mitten av påvens heliga romerska rike under århundraden, 
eftersom Bayern låg till grund för verksamheten som inledde den svarte påvens första 
trettioåriga krig (1618-1648), och eftersom Bayern var ursprunget till Nazistpartiet 
och SS, måste vi se till Bayerns jesuiter och deras absoluta kontroll över: 
ärkebiskoparna av Bamberg och München, Wittelsbach-ätten, den bayerska pressen, 
det ÖPPNA men FALSKA bayerska judiska kommuniststyret avsett att rättfärdiga 
uppkomsten av det frimureriska Thulesällskapet, Nazistpartiet, och Bambergs 
frikårer som blev SS under ledning av Heinrich Himmler, Hitlers Ignatius Loyola som 
varit en lojal dyrkare av påven fram till hans hemliga död i exil. 
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(Foto otillgängligt) 

Fader August Wilhelm Patin # 457 
Denne präst är det viktigaste direkta sambandet mellan påvedömet och Himmlers SS 
som författaren har upptäckt. (Författaren Edmund Paris skrev att en av Himmlers 
bröder var en ex-benediktinmunk.) Himmlers KUSIN, Patin, var en dominikanpräst, 
enligt en källa i Tyskland, och hade en doktorsgrad i påvlig teologi – kanonisk rätt! 
Som tysk bayersk präst, var han var fullt medveten om den i Münchens S:t Mikaels 
kyrka intill katedralen centrerade jesuitiska makten, samtidigt som han tjänade som 
kanik hos ärkebiskopen av München, Michael kardinal von Faulhaber. Under hemliga 
order från sin herre kardinalen, lämnade Patin ÖPPET prästerskapet och gick med i 
sin kusins SS för att bli rådgivare åt Himmler och hans tolv SS-generaler (”jesuitiska 
assistenter”) under kriget. Detta faktum är så farligt att nämna i Tyskland att Heinz 
Höhnes källa (författare till The Order of the Death’s Head: The Story of Hitler’s SS 
(1969) ss.40, 665), som var en släkting till Himmler, vägrade att tillåta den tyske 
författaren att avslöja hans namn när han tillfrågades 1966.

(Foto otillgängligt) 

Fader Albert Hartl, 1904-1982 # 458 
Albert Hartl är en av de viktigaste förbindelserna mellan RSHA 
(Rikssäkerhetsöverstyrelsen inklusive Gestapo och SD) och Vatikanen. Prästvigd 1929 
av Münchens ärkebiskop kardinal von Faulhaber, gick han 1933 med i Nazistpartiet 
och ”avgick” 1934 från prästerskapet för att ansluta sig till Himmlers av ärkebiskopen 
i hemlighet övervakade SS. Tillsatt i RSHA i Berlin, länkade Hartl i hemlighet 
samman jesuitpräster i Vatikanstaten med Gestapo och SD. Två sådana präster 
arbetade på ordens Gregoriana, en som bibliotekarie, och den andre, bayerske jesuit 
Robert Leiber, som Pius XII:s biktfader och rådgivare. Hartl, i enlighet med ordens 
ÖPPNA men FALSKA politik, låtsades krossa all ”kristendom” medan han höll tal 
mot den romersk-katolska kyrkan och i synnerhet jesuiterna. (Himmler skulle göra 
detsamma emellanåt, öppet kritisera jesuiterna, fastän han hade format SS/SD efter 
orden!) SS-major  Hartl, under ledning av den av orden senare mördade Heydrich, 
arbetade regelbundet med SS-officer Patin. 1943, efter det att nazisterna tog Rom, 
etablerade Hartl kontakter med biskop Hudal, och gjorde upp planer för den framtida 
europeiska evakueringen av SS’ hantlangare via råttlinjerna. Den i dunkel höljde 
benediktinmunken prior Hermann Keller, som oavsiktligt besökte Vatikanen för att 
informera påven och hans biktfader, var Himmlers hemlige agent i SD under kriget. 
{135} Därmed hade Edmund Paris rätt när han sade: ”I själva verket tog ett visst 
särskilt organ form i hjärtat på den centrala säkerhetstjänsten SS, med katolska 
präster som intog nästan alla viktiga poster – och dessa präster var klädda i SS-
officerares svarta uniform.” {136} 
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SS/SD nazistiske general Walter Schellenberg, 1940-talet # 459 

SS/SD Walter Schellenberg vid rättegångarna i Nürnberg, 1945 # 460 
Romersk-katolska nazistiska generalerna Schellenberg (ovan) och Reinhard Gehlen – 
Hitlers mäktigaste underrättelseofficerare vid tidpunkten för Tysklands kapitulation – 
upptogs båda i de allierades underrättelseverksamhet efter Vatikanens andra 
trettioåriga krig (1914-1945). 1951, ett år före sin död i Turin, Italien, fick jesuitiske 
coadjutor Schellenberg en audiens hos sin herre, Pius XII, påven som var ansvarig för 
den ”slutliga lösningen.” Under Roms kalla krig och ”rymdkapplöpning” (1945 -1989), 
fulländades och enades ordens internationella underrättelsesamfund, som 
finansierades av dess internationella narkotikahandel, via den skyddade SD. 
Waffen-SS: Hitler’s Elite Guard at War 1939-1945, George H. Stein, (Bristol, UK: Cerberous Pubs. Ltd., 2002). 
SS-1: The Unlikely Death of Heinrich Himmler, Hugh Thomas, (London: Fourth Estate, 2001). 
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SS/SD gen.löjtn. Reinhard Heydrich (1904-1942), 1930-talet; 1940-talet # 461 # 462 
Den onde ”general Wallenstein” i den svarte påvens andra trettioåriga krig, Heydrich, 
var den ende höge nazistiske ämbetsman som någonsin blev mördad. Känd som 
”Slaktaren från Prag” och given tillnamnet ”Mannen med järnhjärtat” av Hitler, blev 
denne halvjude en massmördare av sitt eget etniskt hebreiska/judiska folk. Med 
ansvar för Hitlers Rikssäkerhetsöverstyrelse (RSHA – som omfattade Müllers 
Gestapo/SD, Schellenbergs utrikes-SD och den nazistiska polisen Kripo), var Heydrich 
ordförande för den hemliga Wannssekonferensen 1942 som redogjorde för ”den 
slutliga lösningen på den judiska frågan.” Mötet, som hölls på Wannsseinstitutet, 
leddes av en georgisk jesuit som innehade professurer i både tyska och ryska, och i 
hemlighet fungerade som en förbindelselänk mellan SD och NKVD! Heydrich var inte 
medveten om samverkan mellan Hitler och Stalin vilket framgår av hans kritik mot 
behandlingen av tyska arméer i öst, med deras brist på vinterkläder och 
förnödenheter. Dessutom upptäckte denne listige officer, efter utredning, Bormanns 
samverkan med Tysklands kommunistiska spionring kallad det ”röda kapellet.” 
Eftersom Bormann var den verklige führern, och Himmler hans hemlige anhängare, 
fruktade Heydrich dem båda enligt Schellenberg. Heydrich måste nu bort! I 
samarbete med brittiska underrättelseverksamheten via Gestapo, arrangerade 
Himmler mordet på sin underordnade på liknande sätt som skulle göras i JFK-
mordet. När han rundade en hårnålskurva i Prag, där han besköts av tjeckiska 
partisaner, stannade den nye chauffören nästan, medan en därpå detonerande bomb 
kritiskt sårade Heydrich. Sedan han förts till Himmlers personlige läkare, vägrade 
prof. Gebhardt att avlägsna den infekterade mjälten för att på så sätt garantera 
döden. Efter begravningen, förklarade Himmler att Heydrichs dödsmask tjänade två 
syften: ”som minne eller exempel.” 
http://en.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich
Nazi Millionaires: The Allied Search For Hidden SS Gold, Kenneth D. Alford & Theodore P. Savas, (Havertown, 
Pennsylvania: CASEMATE, 2002). 
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Riddare av Malta sir William S. Stephenson (1897-1989), 1950-talet # 463 
Med tillnamnet ”Intrepid” och ”den tyste kanadensaren,” var riddare Stephenson en 
av upphovsmännen till ordens CIA och därmed den svarte påvens frimureriska 
internationella underrättelsesamfund. Som kartell-kapitalist, mångmiljonär och 
industriman, var Intrepid den ledande brittiske MI6-tjänstemannen för hela västra 
halvklotet under andra världskriget. Under det att han helt förutsåg USA:s inträde i 
kriget efter frimureriske FDR:s och frimureriske Hirohitos 1941 års attack mot Pearl 
Harbor, inrättades hans kontor för brittisk säkerhetssamordning (BSC) 1940 i ordens 
Rockefeller Center, New York City, strax över gatan från ärkebiskop Spellmans 
”maktboning,” Sankt Patrikskatedralen. Som Churchills personliga ombud åt FDR, 
rekommenderade Intrepid riddarbroder av Malta ”Wild” Bill Donovan till chef för det 
nybildade OSS, med starka kopplingar till Churchills SIS. I hemligt samarbete med 
påvens nazister via vatikanska underrättelsekontakter, arrangerade Himmler det 
framgångsrika mordet på Heydrich med Stephenson: samma hemliga koppling mellan 
Himmlers SD och Menzies SIS skulle simulera Himmlers död och underlätta hans 
flykt 1945 – sedan den Brittiska underrättelsetjänsten hade varit en dold aktör i ”den 
slutliga lösningen!” Samma år skapades FN i jesuitstyrda San Francisco. Dess nya 
Rockefeller-finansierade huvudkontor (i bakgrunden ovan) skulle finnas i New York 
City, den politiska världshuvudstaden: dess verkliga syfte skulle vara att förena alla 
Roms underrättelsetjänster under ett tak nära ordens CFR och Fordham University 
som rådgav ärkebiskopen. 1963 var Stephenson kompanjon med riddarbroder av 
Malta och Montreal-jesuiternas älskling, Louis M. Bloomfield. Och båda män skulle 
konspirera för att mörda president Kennedy! 
A Man Called Intrepid: The Secret War, William Stevenson, (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1976). 
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Ex-baslilanske (jesuitkontrollerade) Charles E. Coughlin (1891-1979) # 464 
tittar in i FDR:s Vita huset i början av 1936 

Jesuitkontrollerade Coughlin, en kraftfull talare som framgångsrikt lyckades agitera 
det desperata amerikanska folket under 1930-talet, var en tidigare medlem av det 
kommunistiska ”S:t Basils samfund” som bildats av ”ex-jesuiterna” under deras 
förbud från 1773 till 1814. Denna judehatande socialist-fascist var en nära rådgivare 
åt president Franklin Roosevelt. Även om han senare öppet kritiserade FDR under 
hans andra mandatperiod, var pro-nazistiske Coughlin en uppbackare av FDR:s 
socialistiska Nya giv, liksom hans jesuitbroder och Nya giv-demokrat, fader Robert 
Hartnett. I avsikt att ytterligare krossa landets vita anglosaxiska protestantiska 
medelklass genom att tillskriva den misslyckade protestantisk-baserade, låt-gå-
ekonomiska politiken den stora depressionen, omfattade den Nya given numreringen 
av alla amerikaner med ett ”personnummer,” en föregångare till ”vilddjurets” tal. 
Liksom alla beordrade jesuiter, skyllde han Riksbankens ogärningar på den judiska 
rasen. Men den verklige herren över banken, som förvaltades av New Yorks 
malteserriddare, var hans hemlige ”fader general,” den svarte påven. 
Father Coughlin and the New Deal, Charles J. Tull, (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1965).
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Ärkebiskop Spellman, kardinal Pacelli, jesuit Gannon, 1936 # 465 
Vid kardinalsekreterare Eugenio Pacellis diplomatiska besök i USA i förberedelse 
inför andra världskriget, talade han på Fordham University – den svarte påvens 
militära fästning i New York City. Universitetets rektor Robert I. Gannon (H), 
ärkebiskop Spellmans (V) övervakare, ledsagade kardinal Pacelli, Vatikanens näst 
mäktigaste man. Efter kriget skulle Spellman iscensätta Pacellis vatikanska råttlinjer 
till USA bemannade av Gannons Fordham-jesuiter. Många nazister skulle tas in i 
CIA/FBI, övervakade av Spellman själv. 
The Cardinal Spellman Story, Robert I. Gannon, J.S., (Garden City, New York: Doubleday & Co., Inc., 1962). 
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Ärkebiskop Francis Spellman i den heliga staden,   Jerusalem  , 1943   # 466 
Under ledning av arabiska muslimer i Jerusalem, lämnar Spellman den Heliga gravens 
kyrka efter att ha lett en avgudadyrkande påvlig mässa på den hedniska påskdagen. 
Pius XII:s jesuitiske andlige coadjutor känner till Jerusalems betydelse för Roms 
planer att bygga ett tredje hebreiskt tempel. I ÖPPEN allians med islam, lovade 
Spellman araberna att det aldrig skulle komma att finnas en israelisk nation varmed 
han förstärkte alliansen mellan Mussolini, Hitler och Jerusalems stormufti, eftersom 
de ledde den svarte påvens korståg mot judarna i Europa. I HEMLIG allians med 
Englands fabianska socialistiska/brittiska laborstödda/jesuitkontrollerade, 
frimureriska judiska arbetarsionister, lovade Spellman judarna en ny israelisk nation, 
i hemlighet avsedd att bli kungariket Jerusalem under Roms återställa mörka tid, som 
Jerusalem förstulet utlovades att bli en internationell stad! Det är av detta skäl 
Spellman mobiliserade sina sydamerikanska diktatorer att rösta för Israels inträde i 
Förenta nationerna, och mördade president Kennedy för att inte lämna utvecklade 
kärnvapen till Roms arbetarsionister. Spellman skulle leva för att se födelsen av Israel 
och tagandet av Jerusalem från Jordanien, inte till nytta för Herrens älskade hebreiska 
folk, utan för dess användning av påven! 
The Cardinal Spellman Story, Robert I. Gannon, J.S., (Garden City, New York: Doubleday & Co., Inc., 1962). 
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President Roosevelt med ärkebiskop Spellman, 1939 # 467 
(Lägg märke till den andre åskådaren från höger iförd en prästs barett.) 

Riddare av Malta Joe Kennedy, 33:e gradens frimurare FDR, 1937 # 468 
FDR främjade fabiansk socialism genom att stödja den svarte påvens ”Nya giv.” Han 
hade blivit vald via amerikanska SMOM inklusive sin gamla vän, Nicholas Brady. 
The American Pope, John Cooney, (New York: Times Books, 1984). 
Joseph P. Kennedy: A Life and Times, David Koskoff, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1974).
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Riddare av Malta Myron C. Taylor med påve Pius XII, 1940-talet # 469 

33:e gradens frimurare Churchill, FDR och Stalin på Jalta, 1945 # 470 

Enligt bibeltroende Jim Shaw, författare till The Deadly Deception (1988) och en av 
USA:s mest framträdande 33:e gradens frimurare, var ”de tre stora” på Jalta alla 
höga frimurare. Helt klart låg all efterkrigsdiplomati som avgjorde Roms kurs i det 
”kalla kriget” i händerna på den svarte påven via frimureriet. 
Roosevelt’s Secret War: FDR and World War II Espionage, Joseph E. Persico, (NY: Random House, 2002).
Winston Churchill: The Struggle for Survival, 1940-1963, Lord Moran, (London: Constable and Co., 1966). 
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Påvlige riddare Harold Macmillan i Vatikanen den 25 maj 1945 # 471 
Brittisk minister bosatt vid Medelhavet 

Sedan alla fördrivna sovjetiska medborgares öde hade beslutats på Jalta, lämnade de 
västallierade (1945-1947) över två miljoner anti-kommunistiska sovjetiska flyktingar 
som sedan sköts eller transporterades till dödslägren i den svarte påvens 
gulagarkipelag . Enligt Lev Tolstoj i hans mästerverk, The Minister and the Massacres, 
som för närvarande är förbjudet i England och för vilket han blev stämd på över en 
miljon engelska pund, var Harold Macmillan skurken som gav order om bedrägeriet 
som utförades av överbefälhavaren för de allierade styrkorna, fältmarskalk Alexander. 
I likhet med massakern i Katynskogen, under vilken ordens Gestapo/NKVD sköt och 
begravde 14 700 anti-kommunistiska, patriotiska, romersk-katolska polska officerare 
och poliser, resulterade denna skändlighet i inget mindre än massmord, inklusive 
40 000 pro-tsaristiska kosacker och tusentals anti-kommunistiska, patriotiska, 
romersk-katolska slovaker. För sin lydnad när det gällde att eliminera den 
jesuitutbildade Josef Stalins politiska fiender, blev Macmillan premiärminister i 
England med Paulus VI:s välsignelse. Ovan, har denne engelske ”jesuit i kort dräkt” 
mött påve Pius XII med vilken han hade ”en lång och rörande diskussion.” Med 
största säkerhet blev Macmillan väl mottagen och väl belönad för sin åtlydnad av 
ordens onda tridentinska möte. 
The Minister and the Massacres, Nikolai Tolstoy, (London: Century Hutchinson Ltd. 1986). 
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Påvliga riddare: Dulles, Eden och Churchill, London, 1954 # 472 
President Eisenhowers utrikesminister och talskrivare John Foster Dulles hälsar på 
premiärminister Winston Churchill och utrikesminister Anthony Eden på 10 Downing 
Street, som de återuppväcker underbara minnen av deras betydelsefulla roller under 
den svarte påvens andra trettioåriga krig (1914-1945). Tillsammans hade de understött i: 
sänkandet av Lusitania; den armeniska massakern; mördadet av kärnan av de 
protestantiska engelska männen under första och andra världskrigen; den 
bolsjevikiska revolutionens orsak och framgång; upphöjelsen av både Hitler och Stalin 
som utförde de judiska, lutherska och ortodoxa förintelserna; krossandet av de 
protestantiska tyska och brittiska rikena; sönderdelningen av det islamiska 
ottomanska riket och senare skapandet av nationen Israel – påvens konungarike 
Jerusalem; räddandet av nazistiska SS’ krigsförbrytare via Roms vatikanska råttlinjer 
och Berlins luftbro under sken av den kalla krigsbluffen. Dulles’ bror Allen var nu 
CIA-direktör och hans son Avery är i dag en jesuitpräst och kardinal som bor på 
Fordham University, New York City. Dulles’ herre var New Yorks ärkebiskop Francis 
kardinal Spellman; Churchills och Egans herre var Londons ärkebiskop av 
Westminster Bernard kardinal Griffin! 
Dulles: A Biography of Eleanor, Allen, and John Foster Dulles and Their Family Network, Leonard Mosley, (New 
York: The Dial Press/James Wade, 1978). 
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Kapitel 38 

Jesuiterna   – 1945-1989   

Krossar ordens avfälliga protestantiska brittiska rike 
Potsdam: påvens kalla krig fortsätter Roms nazistiska agenda; krossar
   verklig nationalism; bygger kommunismen medan den ”bekämpar    
      kommunismen” 
Den luftburna kärnvapenkrigsbluffen; besegrar den ”liberala” viljan i väst 
De vatikanska råttlinjerna; hemliga fördraget i Fort Hunt; Operation Paperclip 
Skapar arbetarsionistiska Israel; upptagna i påvens Förenta nationer 
Skapar kommunistiska Kina; kardinal Spellmans Utrikesdepartements och CIA:s 
   inkvisition i Fjärran östern enligt kanonisk rätt och jesuiteden 
Mordet på frimurarna Franklin D. Roosevelt och Josef Stalin 
Den svarte påvens CIA och KGB; förenade via nazi-SS/SD:s ”Org. Gehlen” 
   som starka vapen i Vatikanens internationella underrättelsesamfund 
Återställer den påvlige caesarens mörka tids ”välsignade despotism”   

”. . . vi måste på allvar inprägla i allas tankar, att tillståndet i kyrkan . . . nu ändrat till 
en monarki . . . inte kan hävda sin ståndpunkt mot mäktiga fiender, om det inte stöds 
av stor auktoritet och makt, och att det är den lilla sten som förutsades av profeten 
[Daniel 2:44, 45] . . . och därefter höjer sig till ett stort berg.” [Jesuiterna har 
förvrängt profetian om den hebreiske/judiske Messias som styr alla världens 
nationer i sitt jordiska rike till det amillenniala kätteriet om deras icke-judiske 
’ofelbare’ påvlige caesar som styr alla världens nationer i sitt jordiska rike.] {1} 

[Kursivering tillagd] 

Ignatius Loyola, 1540 
Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556 
Secret Instructions of the Jesuits 

”Har vi [amerikaner] glömt hur vårt Finansdepartement transporterade sina 
tryckplåtar, så att ryssarna kunde trycka upp vårt penninginnehav, och beordrade att 
guldgrävarutrustning skickades till Ryssland? Har vi så snabbt glömt hur en 
tjänsteman från Vita huset knyckte uran och ritningar från Oak Ridge, åt ryssarna? Vi 
får inte glömma hur en annan rådgivare från Vita huset beordrade att 120 000 ton 
ammunition skulle dumpas i Indiska oceanen för att hindra den från att nå Chiang 
Kai-shek [vilket fortsatte sveket mot alla anti-kommunister och samtidigt byggde den 
svarte påvens sovjetiska ryska rike].” {2} 

Flera bidragsgivare, 1960 
The Story of Aluminum Poisoning
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”I början av 1931, inrättade Roosevelts strateger, som nu mer eller mindre öppet drev 
hans kandidatur, ett högkvarter i ett litet kontor på Madison Avenue i New York 
City. . . . organisationens bulvan [var New York Citys ärkebiskop Patrick kardinal 
Hayes’ högst hängivne riddare av Columbus] James A. Farley. . . . 

Roosevelt fick stöd av en liten skara rika män, bland annat Jesse I. Straus från 
Macy’s [vars far, Isidor Straus, hade mördats 1912 på ordens dödsskepp Titanic,  
och vars morbror, Nathan Straus, hade givit två tredjedelar av sin förmögenhet till  
påvens frimureriska judiska arbetarsionister bosatta i det av Rom till ”Palestina” 
utsedda Israel], [romersk-katolske riddare av Malta] Edward J. Flynn,  
[frimureriske judiske arbetarsionist] överste Edward M. House, domare Robert 
Worth Bingham från Louisvilles Courier-Journal, [frimurare] William H. Woodin, 
ordförande för American Car and Foundry Company, och [frimureriske judiske 
arbetarsionist] Herbert H. Lehman, viceguvernör i New York. [Riddare av Malta 
Joseph P.] Kennedys beredvilliga checkhäfte förskaffade honom snabbt en plats i 
detta sällskap [som den svarte påvens malteserriddare och frimureriska judiska 
arbetarsionister arbetade tillsammans före andra världskrigets utbrott, riddare av 
Malta John J. Raskob, f.d. viceordförande för General Motors, byggare av Empire 
State Building, vicepresident för DuPont, och en förbluffande främjare av 
aktiemarknaden bland medelklassamerikaner under slutet av 1920-talet samtidigt  
som han i hemlighet var en konspiratör i marknadens nära förestående krasch (som 
slutligen förde Hitler till makten), var, 1932, ordförande för den demokratiska 
nationella kommitté som stödde pro-bolsjevikiske frimureriske Franklin D. 
Roosevelt, som skulle erkänna Stalins Sovjetunionen 1933 – som planerat – samma 
år FDR utsåg riddare av Malta Joseph P. Kennedy till förste chef för 
Finansinspektionen, som kompaniet nu hade full kontroll över Wall Street,  
Riksbanken, Hoovers FBI och Stalins NKVD/KGB, som alla kommer att mötas i  
JFK-mordet]. . . . 

Våren 1932, vilade maktbalansen vid det kommande demokratiska konventet klart 
hos [hjärtevän till riddare av Columbus Al Smith, episkopalistiske riddare av 
Malta] William Randolph Hearst. Lierad med John Nance Garner och 
Kaliforniens [senator] William G. McAdoo [svärson till president Woodrow 
Wilson, tidigare finansminister (1913-1918) och den första ordföranden för den 
svarte påvens Riksbankstyrelse], kontrollerade publicisten åttiosex av konventets 
delegater – fyrtiotvå från Texas, fyrtiofyra från Kalifornien. . . . Roosevelt skickade 
iväg Kennedy till Kalifornien . . . Han valde sitt sändebud väl. . . .  Kennedy, en 
isolationist i Hearsts smak, skyndade till publicistens slott vid San Simeon och 
försäkrade honom om Roosevelts patriotism. . . . 
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Händelsevis var [jesuitkontrollerade, romersk-katolska] Chicago skådeplats för båda 
partikonvent, och kontrasten i partiandan var slående. . . . Under veckan före [det  
demokratiska] konventet öppnades, arbetade [riddare av Columbus] Jim Farley 
och [riddare av Malta] Ed Flynn i Roosevelts högkvarter vid kongresshotellet, och 
bad ibland [riddare av Malta] Kennedy om hjälp. Han överlämnade konfidentiella 
meddelanden, fångade upp och spred rykten på hög nivå, och underhöll inflytelserika 
partigestalter med prat. . . . Nu var rösterna från Texas och Kalifornien absolut 
nödvändiga, . . . Kennedy ringde flera gånger, och varnade Hearst för att agera . . . 
Efter att ha talat med sin företrädare i Chicago, beslutade   Hearst   att   . . . Garner 
måste avge sina delegater till   Roosevelt  . . . . Delegation efter delegation, med 
undantag för Smiths oförsonliga motståndare, hoppade på den av Kalifornien 
startade Roosevelt-trenden. . . . 
Många män hade ett finger med i den avgörande växlingen av Hearst-kontrollerade 
röster, men Kennedy tog senare på sig hela förtjänsten. Ja, han skröt länge efteråt, att 
hans telefonsamtal hade väckt Hearst till medvetande, ’men ni ser det inte nämnas i 
historieböckerna [fascisterna Kennedy och Hearst arbetade tillsammans med viktiga 
malteserriddare för att på tronen upphöja protestantiske Roosevelt över romersk-
katolske Al Smith, som orden lyckades lura amerikanska protestanter att tro att Rom 
inte kontrollerade Washington, när FDR:s utrikespolitik i själva verket i hemlighet  
skulle dikteras från Vatikanen]. . . . 

Just innan han lämnade Casablanca, hade presidenten vidtagit särskilda arrangemang 
för att ta emot ärkebiskop Francis J. Spellman, den katolske militäre kyrkoherden, 
som var angelägen om att resa till den europeiska fronten. Han skulle få tillstånd att 
passera genom krigförande territorier och besöka den neutrala Vatikanstaten i Rom. 
I början av februari, 1943, lämnade ärkebiskopen New York på den första etappen 
av en tjugofyra veckor, 46 000 miles lång resa. I Vatikanen, talade ärkebiskopen i 
flera timmar med påve Pius XII; innehållet i deras samtal avslöjades aldrig för 
någon [som Spellmans högförräderi mot Amerika då skulle bli känt]. . . . 
Ärkebiskop Spellman återvände till Amerika i början av augusti [1943]; en månad 
senare, var han en övernattande gäst i Vita huset. 

I deras samtal, utropade sig presidenten till ’realist’ vilket orsakade ärkebiskop 
Spellman att förbereda ett memorandum efteråt som angav Roosevelts störande 
tankar: ’Han hoppades [i augusti 1943], ’även om det kunde vara önsketänkande,’ att 
den ryska interventionen i Europa inte skulle bli alltför hård. . . . Det är naturligt att 
de europeiska länderna kommer att tvingas genomgå enorma förändringar för att 
anpassa sig till Ryssland, men han hoppas att om tio eller tjugo år de europeiska 
influenserna skulle få ryssarna att bli mindre barbariska [detta år 1943, käre 
sanningssökare!]. . . . 
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Det [öst-] europeiska folket [de ”förbannade” och ”kätterska” ortodoxa folken i  
Rumänien och Serbien/Jugoslavien; de ”liberala” verkligen patriotiska katolska 
folken i Ungern och Polen; de ”förbannade” och ”kätterska” lutherska folken i  
Litauen, Lettland och Estland; de ”förbannade” och ”kätterska” protestantiska och 
lutherska folken i östra Tyskland; etc., i uppfyllandet av Första mosebok 12:1-3, som 
ingen av dessa icke-judiska folks regeringar försökte skydda den uppståndne, Guds 
sons älskade hebreiska/judiska/israelitiska etniska bröder medan den svarte påvens 
SS deporterade dem till påve Pius XII:s dödsläger i Polen] kommer helt enkelt att 
tvingas stå ut med den ryska [kommunistiska] dominansen [ledd av FDR:s 
jesuitutbildade frimurarbroder, ”farbror” Josef Stalin]. . . .” 

Ärkebiskopen fortsatte [1943] med att kort beskriva de planer som gjordes upp för 
efterkrigstidens Tyskland [vilka planer utan tvekan beslutades vid Vatikanen och som 
Spellman och påve Pius XII (understödda av påvens bayerske tyske jesuitiske  
biktfader, Robert Leiber) måste ha diskuterat i minsta detalj]. Riket skulle styckas 
och nekas en central regering [vilket inträffade]. Det skulle inte finnas något 
fredsfördrag, de fyra stora skulle härska genom dekret [vilket också inträffade, varvid 
de ockuperande ”fyra stora” var USA, Sovjetunionen, Frankrike och Storbritannien,  
som orden kontrollerade frimurarna FDR/Truman, Stalin, de Gaulle och Churchill  
via Utrikespolitiska rådet i New York och Londons Kungliga institut för 
internationella frågor]. Tyskarna skulle avväpnas under fyrtio år [uppfylldes också,  
som det kalla kriget varade i fyrtiofem år och slutade i december, 1989]. Detta var, i 
korta drag,   Morgenthauplanen   som då höll på att utarbetas åt finansministern   
[Henry Morgenthau, d.y.] av hans främste assistent, Harry Dexter White [Weiss,  
en av Venona-projektet bekräftad sovjetisk agent], som åtminstone var 
kommunistsympatisör [orden använde två av sina CFR-kontrollerade judar för att  
upprätthålla illusionen om att frimureriska judar var de höga herrarna i den svarte 
påvens internationella kommunistiska sammansvärjning för en världsregering som 
skall vara centrerad i Jerusalem (som hävdat i ordens Sions vises protokoll och 
Hitlers spökskrivna Min kamp) anförd av Moskva, men i själva verket finansierad av 
New York och London, och samordnad av CIA och MI6 som styr och samverkar med 
KGB, som Rockefeller-finansierade Förenta nationerna fungerar som en av de 
grundläggande internationella kontakterna för alla efterkrigstidens 
underrättelsetjänster som utgör den svarte påvens internationella 
underrättelsesamfund].” {3} 

Richard J. Whalen, 1964 
Amerikansk historiker, CIA-tillgång 
The Founding Father:
   The Story of Joseph P. Kennedy
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”För SS var det viktiga att fly. I detta hindrades dess medlemmar av vaksamheten hos 
ockupationsstyrkorna från USA, Storbritannien och Frankrike och även av 
förekomsten, under ena armhålan, av en tatuering vilken visade deras blodgrupp. 
Trots det hade de vänner utomlands. Vilka dessa vänner var, var ett omtvistat ämne. 
Det finns, enligt uppgift, en grupp som kallas ODESSA: Organization der 
Ehemaligen SS-Angehörigen (organisationen för före detta SS-medlemmar). Den har 
utförligt hänvisats till av Simon Wiesenthal, en judisk emigrant bosatt i 
[jesuitordens] Wien som har varit avgörande i att fortsätta det vaksamma jagandet 
efter SS’ lagöverträdare. Den var föremål för en bästsäljande roman av Frederick 
Forsythe [Täcknamn Odessa (1972)] och filmades därefter. 

[Den nyligen avlidne Simon Wiesenthal var, enligt den judiske forskaren Sherman 
Skolnick, en av påvens ”hovjudar.” Hans syfte var att skapa illusionen av att det pågick en 
verklig jakt på tidigare SS-män som hade undgått rättvisans skrank. Man måste märka att  
ingen av jesuitordens toppnazister som flytt genom kardinal Montinis vatikanska 
råttlinjer – inklusive romersk-katolikerna Adolf Hitler, Martin Bormann, Heinrich 
Himmler, Heinrich Müller och Josef Mengele – någonsin har gripits, fastän deras 
bosättning i mottagarländerna hade varit välkänd att vissa påvliga riddare (Allen Dulles)  
som styrde det amerikanska underrättelsesamfundet. Adolf Eichmann, den ”kätterske” 
protestanten, ”offrades” 1960 i syfte att rädda påvens frimureriske, socialist-kommunistiske 
Ben-Gurions israeliska regering från att kollapsa på grund av den oförutsedda 
Kästneraffären, förevigad av Hollywoods filmförfattare Ben Hecht i hans Perfidy.] 

Men dess existens förnekas av andra forskare, såsom Werner Brockdorff, som säger 
att ODESSA är en fiktion och den verkliga flyktvägen är den så kallade romerska 
rutten [den svarte påvens ”vatikanska råttlinjer”], genom vilken tidigare SS-män 
var och förmodligen fortfarande skickas av en medlem av jesuitorden till en annan 
över Brenner [-passet] i Italien, där de från omflyttningscenter i Milano, Genua och 
Rom transporteras vidare till Sydamerika [och Francis kardinal Spellmans 
fjortonde ändringens Amerika] eller Mellanöstern [för att utbilda frimureriska 
islamiska arabiska jesuitiska världsliga coadjutorer – Yasser Arafat – för att  
fortsätta det hemliga kriget mot judarna (Loftus och Aarons, 1994) i enlighet med 
jesuiteden]. Varför jesuitorden skulle vara inblandad får vi inte veta, vi får helt enkelt 
”fakta.” [Dessa ”fakta” har hemlighållits inte bara av amerikanska och brittiska 
historiker, däribland protestantiske CFR-medlem William L. Shirer (The Rise and 
Fall of the Third Reich, 1960) och brittiske SIS-tjänsteman/RIIA-medlem Hugh. R. 
Trevor-Roper (lord Dacre) (The Last Days of Hitler, 1947), men också av den 
svarte påvens internationella underrättelsesamfund med amerikanska CIA och 
brittiska SIS i spetsen.] ’Prästernas roll som assistenter åt flyktingarna har bara 
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beskrivs i enlighet med   ’  fakta  ,’ skriver Brockdorff i sin Flight From Nuremberg 
[Flucht vor Nürnberg. Pläne und Organisation der Fluchtwege der NS-Prominenz im 
„Römischen Weg] (Wels, 1969). ’Jag är inte i stånd att fastställa de påvliga kurirernas 
exakta motiv i denna affär. De skulle kunna vara av politisk . . . karaktär . . . ’ ” {4} 

[Kursivering tillagd] 

G. S. Graber, 1978 
Amerikansk historiker 
The History of the SS 

”Å andra sidan var inte den romerska rutten en påhittad flyktorganisation. En av de 
främsta initiativtagarna och organisatörerna var [romersk-katolske jesuitiske 
världslige coadjutor, SS-överstelöjtnant] Walter Rauff [(1916-1984), nära vän till  
Hitlers vice förbundskansler och riddare av Malta Franz von Papen; chef för  
avdelning II D på Rikssäkerhetsöverstyrelsen – RSHA – som utvecklade mobila 
gasskåpbilar som använde motoravgaser och Zyklon B-pelletar; åtalad för att ha 
dödat 97 000 judar, mestadels kvinnor och barn; flydde till Chile understödd av tyske 
biskop Alois Hudal (en annan nära vän till Hitlers påvlige kammarherre, Franz von 
Papen) där han dog under skydd av påve Johannes Paulus II:s romersk-katolske 
riddare av Malta, pro-Opus Dei, fascistiske diktator Augusto Pinochet]. . . . I 
grunden, hade han [Walter Rauff] ansvaret för säkerheten i resten av Mussolinis 
Italien [Rauff hade utsetts av Bormann som SD-chef i norra Italien 1943] . . . vid 
sidan om sitt officiella jobb sysslade han, mer eller mindre, med tre hemliga intriger. 
Till att börja med utvidgade han sina vatikanska kontakter och särskilt med doktor 
Hudal. . . . till slut fick han de italienska prästerna att bidra till att skapa flyktvägar 
[1943, i vetskap om Tysklands planerade nederlag!]. I första hand gick   jesuitorden   
in och säkrade förbindelsen mellan Rauff och Rom [inklusive påve Pius XII:s 
bayerske tyske jesuitiske biktfader, Robert Leiber] även utanför gränserna. . . . 

De österrikiska vännerna hade väntat sig detta [att de flydde] och organiserade en 
guide för att lotsa flyktingar över glaciären till Italien. . . . Sedan kom den stora 
överraskningen! I Plan, sydost om ”Hochfirst” [ett berg] välkomnades de av två tyska 
vänner från Milano. Inte nog med det: en   italiensk jesuitpräst   anslöt sig till dem för   
att ta hand om dem. . . . den romerska rutten hade börjat, en organiserad 
utrymningsväg, som vid den tidpunkten just hade tagit sin begynnelse, men snart 
skulle nå sin fulländning. . . . De mest framträdande av dem [nazistiska SS-officerare] 
. . . fördes till Rauff och pratade med honom i timmar. Ingen av dem sa ett ord om 
vad som diskuterades med deras kompisar. Efter samtalen fick flyktingarna pass från 
Internationella Röda Korset och kördes till Rom i grupper om två eller tre. . . . 
Samma kväll satt [SS-officer Felix] Kersten i hallen till Castel Solaro inför Walter 
Rauff. En annan 
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person satt vid bordet: en ung jesuitpräst som genom de få meningarna han sade 
identifierades som född i Österrike. . . . Så snart som nazisternas flyktingar hade nått 
italiensk mark var de säkra. De samlades upp av Rauffs assistenter, och togs oftast 
väl om hand av [nazistiska] jesuiter . . . [Sedan de tilldelats svarta kaftaner hade de 
snart] gjort om alla nationalsocialistiska flyktingar till präster i jesuitorden.” {5} 

[Kursivering tillagd] 

Werner Brockdorff, 1969 
Tyska historiker 
Översättare: Boris Grönemeyer 
Flight From Nuremberg

”En av de skamfläckar Vatikanen kanske aldrig kan tvätta bort ur sitt register är den 
hjälp den gav nazisterna på flykt, krigsförbrytare som ville nå en fristad i Sydamerika 
efter det andra världskrigets slut. Dessa ’rymlingar’ hjälptes genom en förbindelse 
mellan Vatikanen och ODESSA, som hade upprättat en så kallad klosterrutt mellan 
Österrike och Italien och flera fascistiska länder i Sydamerika. Hitlers ställföreträdare 
[viceführer], Martin Bormann  , flydde den vägen   . . . I sitt arbete, som bedrevs med 
frimurerisk sekretess och den skoningslösa effektivitet som gjorde Himmlers SS till 
den mest fruktade styrkan i Tyskland, tillhandahöll denna underjordiska organisation 
falska papper, kontanta medel, gömställen och transport. . . . Väl kamouflerad, som 
passar Tysklands effektivitetskänsla, dirigerades ODESSA av en [romersk-katolsk,  
judehatande, jesuitisk världslig coadjutor] doktor Johann von Leers, som var känd 
i sina glansdagar som den judiske experten på [jesuitutbildade, judehatande,  
romersk-katolske] Joseph Goebbels  ’   propagandafabrik och själv var en eftersökt   
krigsförbrytare. Von Leers, innehavare av sex examina från olika universitet, 
fungerade nästan som ett enmannalag, även om han hade några betrodda [jesuitiska] 
hjälpare i Buenos Aires, Kairo och Rom. Han greps aldrig, och enligt den senaste 
rapporten uppges han vara bosatt någonstans i en vänskaplig mellanöstlig huvudstad 
där hans [hatiska] rasistiska åsikter om det judiska folket finner ett gästvänligt 
klimat. . . . 

Bormann hade blivit en blivit ganska god vän till påve Pius XII när Pius var påvligt 
sändebud i Tyskland under 12 år, och detta kan ha spelat en roll i hur Vatikanen 
behandlade hans fall efter kriget. I maj 1948 kunde Bormann, klädd i jesuitisk 
prästdräkt, ståta med vatikanska papper för att visa att han var en statslös person (de 
bar den officiella siffran 073.909 med påve Pius underskrift.) Egendomligt nog för en 
som är klädd som en jesuit, visade Bormanns papper att han blivit född i Polen med 
namnet Eliezer Goldstein, ett namn som vanligen ses som judiskt. Det hjälpte 
honom ändå till Brasilien. Dessutom hjälpte det fem av hans barn bort från Europa, 
senare, 1950, efter att de hade varit inhysta i flera dagar i 
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palottinerordens kloster i Rom. Med amerikanska pass utfärdade i falska namn som 
ordnades av den katolska kyrkan [genom den mäktiga politiska makt som utgick från 
den jesuitutbildade ärkebiskopen av New York, Francis kardinal Spellman, som 
kontrollerade 33:e gradens frimurare president Harry Trumans 
Utrikesdepartement, Justitiedepartement och 33:e gradens frimurare J. Edgar 
Hoovers FBI via ärkebiskopens Utrikespolitiska råd i New York], begav sig 
Bormanns barn till Sydamerika [Bormanns äldste son, Adolf Martin Bormann, blev 
senare jesuit i Kongo] . . . Att Bormann kunde ta sig in i Argentina genom någon 
falsk sorts flykt kan hänföras till Vatikanens förbindelse med [och totala kontroll 
över] det landets tidigare [absolutistiske romersk-katolske diktator och] president 
[riddare av Malta] Juan Perón.” {6} [Kursivering tillagd] 

Nino Lo Bello, 1982 
Italiensk romersk-katolsk journalist 
The Vatican Papers

”Som chef för Gestapo, var Müller en blandning av kompetent kriminolog, ledande 
inkvisitor och överste bödel – en medeltida karaktär ympad på nittonhundratalet. Mer 
än de flesta – mer än Eichmann (som trots allt bara var hans underordnade), säkert 
mer än Bormann – hade Heinrich Müller all anledning att försvinna. Som tortyrens 
och dödens själve mästare, skulle han helt säkert avrättas när han greps. Han söktes 
efter kriget av två vitt skilda skäl, både av segrarna och av de nazistiska hämnarna. 
Nazisterna hade honom på sin egen svarta lista för förräderi [och det med rätta]. Han 
var misstänkt för att ha varit en sovjetisk agent sedan 1944, som matade ryssarna 
med underrättelser via en dold radio [på order av Martin Bormann]. . . . 

[Denne romersk-katolske författare, Ladislas Farago, fortsätter sedan med att förneka att  
jesuitiska coadjutorer Heinrich Müller och Martin Bormann (Hitlers påvlige herre) var 
pro-sovjetiska dubbelagenter som bevisat av Louis Kilzer i hans Hitler’s Traitor (2000).  
Dessutom har Farago bara beröm till övers för påve Pius XII:s biktfader och rådgivare,  
bayerske tyske jesuit Robert Leiber, och upprepar lögnen att Leiber försökte att rädda 
livet på Roms ”förbannade” judar. Naturligtvis är Farago i själva verket en annan jesuitisk  
världslig coadjutor som bejakar vissa sanningar men förnekar andra för att leda läsaren 
från den uppenbara slutsatsen att påvedömet var den verkliga makten bakom det tredje  
riket och räddaren av tiotusentals nazister som smugglades västerut, för att i hemlighet  
omvandla fjortonde ändringens Amerika till det fjärde riket, där SD blev CIA/BND och 
vapen-SS blev ”de Gröna baskrarna.” Underkastade påvens SD och CIA, byggde båda 
öppet ”anti-kommunistiska” men dolt pro-kommunistiska militära ordnar (som använde 
samma dödskallesymbol) i själva verket kommunismen liksom den islamiska extremismen 
och därmed USA:s nuvarande kinesisk-sovjetisk-muslimska hot.] 
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Müller lämnade Berlin den 17 maj [skyddad av OSS/NKGB fram till sin avresa till  
Rom], för att färdas västerut på den första delen av sin flykt. Klädd i en menig 
armésoldats uniform och med den döde Liedtkes papper, gick han den största 
sträckan med sina två kompanjoner, Heiden och Scholz, i släptåg. De reste lätt. 
Müller bar i själva verket bara på en liten resväska, men den var fylld med 
amerikanska dollarsedlar [genom tillmåtesgående av Donovans OSS för vilken han 
arbetade]. Deras första olyckshändelse inträffade den tredje dagen. Heiden greps vid 
en brittisk kontrollpostering nära Kassel. Men Müller och Scholz gick vidare. Det tog 
dem två veckor att nå München [erhålla skydd av sin gamle vän, Münchens 
ärkebiskop Michael kardinal von Faulhaber], det första uppehållet på deras 
ursprungliga resplan. Tre dagar senare tog de sig in i Österrike nära Mittenwald, den 
sista byn på den bayerska sidan gränsen . . . [och] begav sig i riktning mot gömstället 
på Fallmerayerstrasse i Innsbruck på den österrikiska sidan av gränsen, där en annan 
tjänsteman på den inte längre gällande Säkerhetsunderrättelsetjänsten [SD], en man 
vid namn Walter Brunner, väntade på dem. . . . Efter att ha färdats från Nauders, 
byn som också blev Bormann sista anhalt i Österrike, genom Resiapasset, nådde 
Müller Merano [Italien] utan ytterligare problem. . . . 

Därifrån reste Müller i stor stil, inte längre beroende av sina egna medel. Wolf körde 
honom till Rom i Schwends Mercedes och satte av honom på Collegio Croatto 
[kroatiska kollegiet] på Piazza Colonna, ett seminarium av jugoslaviska [kroatiska] 
präster som var anhängare av [kroatiske jesuitiske världslige coadjutor] Ante 
Pavelić, den avsatte nazistiske diktatorn av Kroatien. Efter några dagar på kollegiet, 
tog fader Mihailović, överordnad på seminariet, den tidigare Gestapochefen med sig 
till Grottaferrata för att träffa den ordinarie biskopen av Aela, rektor vid tyska 
Istituto Santa Maria dell’Anima, och en av de närmaste vännerna till påven Pius 
XII, vars adjutant på tronen han var. Kontakt togs alltså med den vatikanska 
räddningsaktionen [för att rädda påvens nazister], som, i gestalt av [SMOM] biskop 
Alois Hudal, därefter var ansvarig för Heinrich Müller välfärd. . . . 

Biskop Alois Hudal är mysteriemannen i den stora konspiration som understödde så 
många som   50 000 nazister  , om inte mer, i övergången till ett nytt liv efter kriget. 
Han nämns endast i förbigående även i de bästa böcker om efterdyningarna. 
[Frimureriske judiske arbetarsionist] Michael Bar-Zohar beskrev honom som en 
’tysk ärkebiskop’ (även om han varken var tysk eller ärkebiskop) och karaktäriserade 
honom som ’en lojal vän till nazisterna.’ Enligt [frimureriske judiske arbetarsionist] 
Simon Wiesenthal, var han av slovensk börd, och stod nära [den nazistiske/Ustašhi-
massmördaren] ärkebiskop Stepinac Kroatien, den beryktade nazistiske prelaten i 
Zagreb som själv var flykting. Hudal nämndes alltid endast i förbigående i retsamt 
korta hänvisningar. Presenterad som ett spöke som svävade över detta 
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enorma företag, kallades han omväxlande ’en barmhärtighetsängel’ och ’den 
nazistiska röda nejlikan.’ Ingen rapport om efterdyningarna kan ignorera denne 
kontroversielle prelat. Med flit och energi som motsade hans sextio år, och med en 
iver som aldrig upphörde att förvåna de desperata män han hjälpte, dirigerade han 
flykten åt tusentals krigsförbrytare och lade därmed grunden för ett   fjärde rike   [nu i 
14:e ändringens Amerika]. . . . Franz Paul Stangl, tidigare kommendant i Treblinkas 
dödsläger som hade mordet på 700 000 judar på sitt samvete, hade varit i Brasilien 
sedan 1951. Han arbetade som ledande tekniker vid Volkswagens stora fabrik i Sao 
Paulo, där många flyktingar som han hade slitit till sig jobb av Friedrich Wilhelm 
Schultz-Wenk . . . som avnazifierats av britterna efter kriget . . . och som var riddare 
av Malta fastän han var protestant.” {7} [Kursivering tillagd] 

Ladislas Farago, 1974 
Katolsk ungersk amerikansk historiker 
Amerikanska Marina underrättelsetjänsten 
Aftermath

”Som vi vet, innehåller inte hans [SS-general Heinrich ”Gestapo” Müller] 
officiella grav hans kvarlevor. . . . Meddelande till författare från hovrättens 
centralkontor, Ludwigsburg, Bayern, 31/1/2000 lyder: ’En annan version uppger att 
Müller inte dog i Berlin under krigets sista dagar. I stället flydde han till Schweiz. 
Här gick han under jorden tills han upptäcktes av USA:s Säkerhetstjänst. Han 
fördes till staterna, gavs ett amerikanskt medborgarskap och ett nytt namn. Här 
specialiserade han sig på anti-kommunism [och fungerade (i samarbete med CIA 
riddare av Malta James Angleton) som en direkt förbindelse till Stalins KGB, 
sedan Müller hade arbetat med NKVD:s verkliga överhuvud, Nicolai S. Vlasik 
(1896-1967) under andra världskriget i att förråda de protestantiska delarna av 
Tyskland i händerna på jesuitgeneralens amerikanskfinansierade, vilda, våldtagande 
och plundrande sovjetiska Röda armé] under överinseende av CIA. Denna grupp 
kontrollerades direkt av Vita huset (1948-1951). [I jesuitiske världslige coadjutor 
Oliver Stones högst avslöjande film, J  FK Director’s Cut  , var den äldre figur som 
talade engelska med tysk brytning medan han rökte pipa under ett privat möte 1963 
med president Johnson och högsta militärledningen, fastän manusförfattaren inte  
identifierar honom, ingen annan än Heinrich ”Gestapo” Müller.] Därefter 
pensionerades han med generals rang. Han gifte sig igen och blev far till två barn, 
och dog 1973, ostörd av ytterligare utredningar.’ ” {8} [Kursivering tillagd]

Charles Whiting, 2001 
Amerikansk historiker 
The Search For ’Gestapo’ Müller 

Jesuiterna – 1945-1989



1212                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

”1952 sa Dwight D. Eisenhower: ’Vi har inte kunnat gräva fram ett enda 
påtagligt bevis på Hitlers död. Många människor tror att Hitler flydde från 
Berlin.’ När president Truman frågade Josef Stalin vid Potsdamkonferensen 1945 om 
inte Hitler var död, svarade Stalin rakt på sak, ’Nej.’ Stalins ledande arméofficer, 
marskalk Gregory Zhukov, vars trupper var de som ockuperade Berlin, uppgav 
bestämt efter en lång och grundlig utredning 1945: ’Vi har inte funnit något lik som 
skulle kunna vara Hitlers.’ Chefen för USA:s rättsliga rådgivare i Nürnberg, 
Thomas J. Dodd, sade: ’Ingen kan säga att han är död.’ Generalmajor Floyd Parks, 
som var befälhavande general för USA:s sektor i Berlin, förklarade för protokollet att 
han hade varit närvarande när marskalk Zhukov beskrev hur han anlände till Berlin, 
och Zhukov uppgav att han trodde Hitler kunde ha undkommit. Gen.löjtn. Bendell 
Smith [vilken general Patton hatade och ansåg vara en förrädare], gen. Eisenhowers 
stabschef i den europeiska invasionen och senare chef för CIA, uppgav offentligt den 
12 oktober 1945, ’Ingen människa kan entydigt säga att Hitler är död.’ Öv. W. J. 
Heimlich, tidigare chef för USA:s underrättelsetjänst, i Berlin, förklarade för 
protokollet att han var ansvarig för att fastställa vad som hade hänt med Hitler och att 
hans rapport efter en grundlig undersökning löd: ’Det fanns inte några bevis utöver 
det som var HÖRSÄGEN för att stödja TEORIN om Hitlers självmord.’ Han 
uppgav också, ’På grundval av föreliggande bevis, skulle inget försäkringsbolag i 
Amerika betala ut ett krav för Adolf Hitler.’ Domaren i Nürnberg Michael 
Mussmanno skrev i sin bok Ten Days to Die, ’Ryssland måste acceptera mycket av 
skulden för att Hitler inte dog i maj 1945 [naturligtvis, eftersom Stalins NKVD och 
Hitlers SS/SD hade arbetat tillsammans under hela utsträckningen av påvens 
korståg]’ . . . Tidigare utrikesminister Jimmy Byrnes [förklarade] i sin bok Frankly 
Speaking: ’På de fyra storas konferens i Potsdam, lämnade Stalin sin stol, kom över 
och skålade med mig på ett mycket vänligt sätt. Jag sade till honom: ”Marskalk 
Stalin, vad är er teori om Hitlers död?” Stalin svarade: ”Han är inte död. Han flydde 
antingen till Spanien eller Argentina [av vilken anledning båda romersk-katolska 
nationer som leddes av påvliga diktatorer lojala mot påve Pius XII hölls neutrala 
under kriget].” ’ . . . Den judiske författaren Michael Bar-Zohar sa i The Avengers, s. 
99: ’1943 hade amiral Dönitz förklarat: ”Den tyska u-båtsflottan är stolt över att 
ha skapat ett paradis på jorden, en ointaglig fästning åt führern, någonstans i 
världen.” Han sa inte i vilken del av världen den existerade, men ganska självklart 
var det i Sydamerika.’ ” {9} [Kursivering tillagd] 

”Brandon,” 2000 
Anonym amerikansk forskare 
The Omega Files:
   Secret Nazi UFO Bases Revealed!
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”Min slutsats är att den ’historiska sanningen’ om Hitlers död bygger på en 
utstuderad bluff hopdiktad av några av Hitlers medarbetare och medlemmar av hans 
säkerhetstjänst [SS/SD/Gestapo] och på en oavsiktlig mörkläggning, och 
odugligheten hos den amerikanska och brittiska säkerhetstjänsten 
[CIC/OSS/CIA/MI5/MI6] och deras ovilja att tro på Stalin [som mycket väl kände 
till Hitlers flykt genom kollegiala jesuitiska coadjutorer/NKVD-kontakter, SS-
generaler Martin Bormann och Heinrich Müller, som Stalins öppna och ökända 
insisterande på Hitlers flykt beräknades ge närng åt påvens kalla krig]. Vad som 
tycks vara sant är att både Hitler och Eva Braun (och förmodligen [SS-general] 
Hermann Fegelein [d.v.s., Eva Brauns svåger]) flydde från Berlin och nådde 
[Barcelona] Spanien med flyg. 

Medan tidigare bevis lämnar många frågor obesvarade och är fulla av motsägelser, 
har vi nu [SS-general Heinrich ”Gestapo”] Müllers uttalanden [citerade i Gregory 
Douglas’ stora mästerverk, Gestapo Chief: The 1948 Interrogation of Heinrich 
Mueller (1995)] som tenderar att prydligt fylla många av tomrummen i den här 
berättelsen och som ger oss övertygande argument för att Hitler och hans fru lämnade 
Berlin den 22 april 1945. Vi vet att [den amerikanska CIC:s] Nordonrapporten, den 
ryska undersökningskommissionens betänkande (maj 1946) och Müllers 
förhörsrapport, alla förnekar att två, delvis kremerade kroppar någonsin existerat. Det 
är därför fullt möjligt att detta var bevis som senare uppfanns av den ryska 
Underrättelsetjänsten (  NKVD  )  , i syfte att dölja det faktum att Hitler och Eva Braun 
rymde mitt framför näsan på dem [som avsett på grund av månader av planering, som 
den svarte påvens internationella underrättelsesamfund samarbetade för att skydda 
Vatikanens blodigaste korsfarare i historien]. . . . 

Om vi anser att hela historien om Hitlers och Eva Brauns självmord, med den 
efterföljande partiella förbränningen och nedgrävningen av kropparna, var en 
utstuderat uppdiktad historia stödd av den ryska hemliga polisen för att antyda att 
Hitler dog i stället för att fly, då förstår vi också deras ovilja att, 1945, bjuda in 
oberoende kriminaltekniska experter, och att publicera exakt styrkande 
rättsmedicinsk bevisning, såsom obduktionsbilder, röntgenplåtar och rapporter. Skälet 
till att inte göra detta står nu klart: det fanns helt enkelt inte några kroppar efter Hitler 
och Braun, och därmed kunde det inte ha funnits några exakta kriminaltekniska 
rapporter. . . . Heinrich Müller . . . chefen för den tyska hemliga polisen, tog över 
ansvaret . . . Müller kontrollerade alla band i bunkern från kvällen den 22 april 1945 
[efter det att Hitler avvek till Linz, Österrike, och ersattes av sin dubbelgångare som 
senare skulle mördas] ända till slutet.” {10} [Kursivering tillagd] 

Ron T. Hansig, 2005 
Engelsk historiker 
Hitler’s Escape
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”[Riddare av Malta] John J. McCloy var Wall Streets advokat åt Rockefellers 
Standard Oil och företrädde raffinaderier i Nobelfamiljens jättelika oljefält i 
Kaukasus som hade tagits av bolsjevikerna [och sedan sålts till Rockefellers]. Han 
hade anlitats av inte mindre än nio presidenter för särskilda uppdrag, även om han 
knappt var känd för allmänheten. Han hade tillbringat 1930-talets årtionde med att 
arbeta utifrån Paris på ett från tyskt sabotage i första världskriget härhörande [falskt] 
rättsfall. Hans utredning förde honom [som det var tänkt] till Berlin, där han delade 
en loge med Hitler vid 1935 års olympiad. Han hade tjänstgjort som juridisk 
rådgivare åt I. G. Farben [under ledning av malteserriddare Herman Abs och John 
Foster Dulles], den jättelika nazistiska produktionskartellen, och stod i kontakt med 
Rudolf Hess innan den nazistiske ledaren begav sig på sin mystiska flygning till 
England 1941. Medan nazisterna ockuperade Europa, fortsatte Standard Oils 
tankfartyg att leverera bränsle till nazisternas krigsmaskin. 

Som biträdande sekreterare i Krigsdepartementet under kriget, hindrade McCloy 
avrättningarna av nazistiska krigsförbrytare, övervakade interneringen av japansk-
amerikaner i Kalifornien, och vägrade släppa in judiska flyktingar i USA. Han hjälpte 
till att skydda Klaus Barbie, ’Slaktaren från Lyon,’ från fransmännen. Barbie och 
Hitlers andra galna uslingar gömdes med [amerikanska] 970:e underrättelsekåren i 
Oberammergau [Bayern]. En av vakterna var menige Henry Kissinger, som snart 
skulle börja på Harvard som McCloys skyddsling. [Henry Kissinger lärdes också 
upp av ex-nazistiske riddare av Malta Fritz Krämer som tillbringade trettio år i 
Pentagon och handledde riddare av Malta Alexander Haig, d.y.] 

1949 återvände   McCloy   till Tyskland som amerikansk högkommissarie  . Han 
omvandlade dödsdomarna över ett antal nazistiska krigsförbrytare och frigav andra i 
förtid [inklusive SS-brigadgeneral och jesuitiske världslige coadjutor Edmund 
Veesenmayer]. En var Alfred Krupp, dömd för att ha använt slavarbetare i sina 
ammunitionsfabriker. En annan var Hitlers ekonomiska geni, doktor Hjalmar 
Schacht, som senare hamnade på Aristoteles Onassis’ [som senare gifte sig med 
Jackie Kennedy] lönelista. 

1952 lämnade McCloy ett Tyskland som var redo att återupprusta för att bli 
ordförande för Chase Manhattan Bank, direktör för ett dussin ledande företag och 
juridiskt biträde till den amerikanska oljans ’sju systrar.’ Innan 1917 års 
[bolsjevikiska] revolution, hade de ryska intressenterna i en av hans kunder, 
oljeföretaget Nobel, hanterats av fadern till CIA-agent [påvlige riddare] George 
DeMohrenschildt – Lee och Marina Oswalds ’bäste vän’ i Dallas. Så upptagen som 
han var, hade McCloy ändå tid att övervaka upprättandet av den nya 
Pentagonbyggnaden [för att inhysa påvens världsliga makts tillsynsmyndigheter], 
som fick smeknamnet ’McCloys mani.’ . . . 
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Den amerikanska viljan att ta itu med sådana som [Klaus] Barbie och andra SS-
agenter hade mycket att göra med den kris som inträffade i Sydkorea ungefär vid 
denna tid. [Det kardinal Spellman-styrda] USA fruktade [öppet, men falskeligen] en 
nära förestående sovjetisk invasionen av Västeuropa [främjad av jesuit Edmund A. 
Walsh via hans jesuitutbildade senator Joseph McCarthy], beroende till stor del på 
av [riddare av Malta Reinhard] Gehlen   lämnade   [medvetet] felaktiga 
uppskattningar av ryska truppstyrkor. Vi ville kunna lita på västtyska militära 
muskler och stålverk. Den nya tyska administration [ledd av en annan jesuitutbildad 
romersk-katolsk riddare av Malta, förbundskansler Konrad Adenauer (1949-
1963)] krävde i gengäld frisläppandet av dömda nazistiska krigsförbrytare från 
Landsbergfängelset nära München [vilken tillfällighet!] – män som var ansvariga för 
att ha mördat uppskattningsvis två miljoner människor, profiterat på slavarbete, 
massakrerat amerikanska krigsfångar och tusentals andra specifika terrordåd. 

USA:s högkommissarie i Tyskland [riddare av Malta] John J. McCloy (som senare 
skulle komma att tjänstgöra i Warrenkommissionen med att ’undersöka’ John 
Kennedys död) såg över deras register. Han ignorerade de bevis som framkommit 
mot dem under deras rättegångar och fick till stånd frisläppandet av nästan alla de 
dömda koncentrationslägerläkarna; alla de höga domare som suttit ordförande för 
nazisternas ’specialdomstolar’ [dessa SS-kontrollerade domare hade mördat tusentals  
patriotiska tyskar som motsatte sig Hitlers tyranni, inklusive 5 000 påstådda 
deltagare i mordförsöket på Hitler 1944]; alla de dömda brottslingarna i processen 
om Kruppkoncernens slavarbete; och nästan alla i de två grupperna av mobila 
avrättningspatruller (Insatsgrupper). Dessa nådebeslut ledde till det slutliga 
frisläppandet av hundratals andra dömda nazistiska krigsförbrytare under de 
kommande fem åren [vilket bevisar att rättegångarna i Nürnberg bara var 
reklamjippon som syftade till att lura det amerikanska folket att tro att rättvisa 
skipades när i själva verket de verkliga fienderna till Hitler, Bormann, Himmler, 
Müller och Wolff eliminerades]. Efter sin frigivning från Landsberg några dagar 
efter det att McCloy hade beviljats nåd, sammanfattade I. G. Farbens dömde chef 
Fritz Ter Meer: ’Nu när de har Sydkorea i sina händer, är amerikanerna mycket 
vänligare [som frimurarna Truman och Stalin hade skapat den föregående luftbron 
till Berlin (1948-1949) under sken av Roms ”kalla krig” som möjliggjorde en hemlig 
evakuering av viktiga nazister ut ur Sovjetunionen på USA:s fraktflyg som återvände 
till de framväxande nationella säkerhetsstaterna Tyskland och USA och samtidigt  
rättfärdigade det ovinnbara Koreakriget i västs ögon].’ ” {11} [Kursivering tillagd] 

Överste James ”Bo” Gritz, 1991 
Amerikanska specialstyrkorna, CIA-tillgång 
Called To Serve 
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”En dag som vi promenerade i Parc Monceau, sa [den landsflyktige ryske filosofen,  
rike adelsmannen och lekmannateologen Nikolai] Berdiaiev: ’Det finns två stora 
organisationer i världen som söker Guds rike, den kristna [romersk-katolska] kyrkan 
[öppet kontrollerad av jesuiterna] och det Kommunistiska partiet [hemligt  
kontrollerat av jesuiterna genom frimureriet] . . . Kommunismen imiterar alltid [vad 
som verkar vara] dess bittraste motståndare; den har i sin tur blivit en kyrka [som det  
inte finns någon ekonomisk eller fysisk frälsning utanför den kommunistiska 
kyrkan]. . . . Allt i den kommunistiska rörelsen, dess metod [kanonisk rätt och 
tridentinska mötet], dess proselyterande [tvingad omvändelse], dess totalitarism 
[jesuitisk fascistisk absolutism], dess doktrinära ofelbarhet [påvlig ofelbarhet] och 
intolerans [inkvisitionsdomstolen] har hämtats ur kyrkan [vilken jesuitkontrollerad 
wahhabitisk islam imiterar perfekt] . . .” 

Hitler [George W. Bush] svarade . . . ’Jag är inte så dum som att själv tro på ett 
kommunistiskt [islamiskt terroristiskt] hot. Men utan att göra propaganda för denna 
fara [precis som påvens Opus Dei, jesuitiskt fascistiska, Fox News Network gör för  
CIA-ledd ”islamisk terrorism”], kommer vi inte att få makten [”fyra år till” av 
George W. Bush] och utan att ta över den högsta makten i staten [antagandet av 
patriotlagarna I & II, skapandet av påvens Departement för inrikes (o)säkerhet,  
vapenkonfiskering etc.] kommer vi inte att kunna återupprusta [för att utkämpa 
påvens protestantiska angloamerikansk-ledda internationella korståg mot islam]. Det 
finns inget annan botemedel för att övervinna den [amerikanska] ekonomiska krisen 
[tack vare NAFTA och GATT, inkvisitoriska IRS, krossandet av hundratusentals  
småföretag, förlusten av över en miljon arbeten till utländska arbetare, etc.] än 
genom att sprida rädsla för kommunism [rädslan för ”islamisk terrorism” övervakad 
av den svarte påvens CIA]. Vi kan bara få folkligt stöd för återupprustning genom att 
peka på en kommunistisk [islamisk terroristisk] fara.’ 

I detta uttalande av Adolf Hitler [George W. Bush], vilket rättfärdigade det tyska 
storkapitalet – och vissa utländska intressen – att ställa sig på hans [Hitlers] sida [A. 
T. & T., Ford Motor Company, etc.], finns huvudinnehållet och kärnpunkten i ’den 
stora lögnen.’ Hitler beordrade att alla preussiska statliga dokument skulle förstöras 
om de innehöll skriftliga bevis på att han själv inte trodde på ett kommunistiskt hot 
[precis som Bush inte tror på ett verkligt islamiskt terroristhot]. Han hotade döda alla 
vittnen, eftersom hans uttalande i rättegången om riksdagsbranden kunde ha blivit 
mycket pinsamt för honom. Han hade beordrat att riksdagsbyggnaden [World Trade 
Center och Pentagon] stacks i brand [Hitler, på order av påve Pius XI; Bush på 
order av påve Johannes Paulus II] just för att imponera på sina landsmän [Jag 
försäkrar er, inte alla amerikaner är imponerade!] och världen i stort med en 
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tydlig och föreliggande kommunistisk [islamisk] fara [med den berömde amerikanske 
författaren och jesuitiske världslige coadjutorn Tom Clancys ord]. Denna anklagelse 
att kommunisterna stack riksdagen i brand bevisades vara falsk i domstol. Men det 
hindrade inte [jesuitutbildade] Goebbels från att höja [det kontinuerliga,  
jesuitpropaganderande] stridsropet. Det var en av propagandaministerns 
chocktaktiker för att påverka den allmänna opinionen.   ’  Den stora lögnens  ’   
upprepande var det mäktigaste av de nazistiska [republikanska fascistiska] vapnen. 
Den erövrade inte bara tydligt Europa åt dem, och den fungerar fortfarande med 
väldig suggestiv effekt som vi kan se genom att helt enkelt slå upp någon morgon- 
eller kvällstidning. ’Den stora lögnen’ leder direkt till den anti-kommunistiska hysteri 
[förfäktad av Francis kardinal Spellman under påvens anti-kommunistiska kalla 
krig], under vilken hela skapelsen ännu   ’samfällt   suckar och våndas   [Romarbrevet  
8:22].” {12} [Kursivering tillagd] 

Pierre van Paassen, 1964 
Holländsk reformert journalist 
To Number Our Days 

”[FDR:s] ambassadör [till Sankt Jakobs domstol och ärkebiskop Francis Spellmans 
mäktigaste riddare av Malta, pro-fascistiske, pro-hitleristiske] Joseph Kennedy hade 
talat till femtio av Hollywoods ledande judiska filmmakare i ett hemligt möte (1941) 
i ett av sina hem. Han hade berättat för dem barskt att de inte fick protestera som 
judar, och att de inte fick offentliggöra sin judiska ilska mot tyskarna [vilket bevisar 
att Hollywoods frimureriska judiska arbetarsionistiska filmproducenter som gör 
miljarder åt orden, inte är annat än ”påvens hovjudar” utan någon egen oberoende 
vilja, precis som dagens frimureriska ”hovjudar” som successivt styr Israels  
sionistiska regering]. . . . Som en följd av Kennedys maning till tystnad [Joseph 
Kennedy är en av jesuitteaterns ursprungliga grundare], gick alla Hollywoods 
ledande judar omkring med sin sorg dold som en judisk räv under sina icke-judiska 
västar [som Hollywoods judar i dag, genom att vägra säga sanningen om de verkliga 
upphovsmännen till den nazistiska judiska förintelsen, påvens anti-judiska kalla krig,  
och den kommande jesuitanförda, amerikansk-judiska förintelsen till följd av att  
påvens CFR-kontrollerade ”hovjudar” offentligt leder angreppet i kampen mot 
”islamisk terrorism” och ger den muslimska världen intrycket av att Amerika styrs  
av judar, vilket ytterligare framkallar globalt anti-judiskt raseri till glädje för  
jesuitgeneralen].” {13} [Kursivering tillagd] 

Ben Hecht, 1954 
Amerikansk judisk dramatiker 
The Child of the Century
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”Budskapet är att de tidiga sionisterna var monster och deras ättlingar, Oslos 
’  fredsmäklare  ’   inte är mindre ohyggliga  . Enligt rabbin Antelman, började sionismen 
som en ärlig nationell befrielserörelse som alltför snabbt infiltrerades och fördärvades 
av hemliga anhängare till de falska messiasgestalterna Shabtai Tzvi och Jacob 
Frank. Alla som ser på händelserna från den utgångspunkten inser att om det aldrig 
hade funnits   arbetarsionism  , hade det inte funnits en   förintelse  . . . . 

Motsatte sig de sabbatianska sionisterna under förintelsens period gjorde, vad då 
var känt som de revisionistiska sionisterna [ledda av Vladimir Jabotinsky som 
gav Israels förste premiärminister tillnamnet ”Stalin Ben-Gurion-Hitler”]. I dag, är 
de sårade och försvagade ättlingarna till denna goda sionism, kända i stort sett som 
högern. De försökte och misslyckades med att rädda Europas judar. 
Arbetarsionisterna hade alldeles för många mäktiga allierade [Vatikanens jesuiter] 
bland de blodtörstiga ockultister som driver den här planeten från bakom kulisserna. 

De sabbatianska sionisterna ingick en fruktansvärt pakt med nazisterna, förenklad i 
enlighet med det mest kända inslaget, kallat Haavara-överenskommelsen. De lät [de 
nazistiska] tyskarna göra vad de ville med Europas judar, och fortsatte senare tortyren 
och de medicinska experimenten på sefardiska barn som invandrat till sin nya 
sabbatianska stat. . . . Under de senaste 120 åren har sabbatianerna infiltrerat det 
judiska ledarskapet i hela världen och övervakade krossandet av över 80% av folket 
genom att främja krig, pogromer, assimilering och förintelsen. 

Det finns en liten tankesmedja i Manhattan som kallas Utrikespolitiska rådet. De 
3800 medlemmarna är lika mäktiga i Amerika som Bilderbergarna är i Europa. 
Bröderna Bronfman [med kontroll över påvens frimureriska judiska   Anti-  
Defamation League (ADL)] är intimt knutna till CFR och bror Edgar är 
verkställande ledamot i kabalen. . . . Judarna i Israel och i världen har fortfarande 
ingen aning om att deras ledare helt har fördärvats av   CFR   och   Vatikanen  . . . . 
Perez, utbildad i sin ungdom på en jesuitskola i Polen, är den högst rankade hemlige 
agenten under ledning av jesuiterna i Israel och hans uppgift är att sprida kaos . . . 
(Spanien spelar en central, om än dold, roll i Mellanösterndiplomatin, som det tror 
sig ha en gudagiven, om än medeltida, rätt att styra Israel och särskilt Jerusalem. 
Dess jesuitiske kung, [riddare av Malta] Juan Carlos, innehar titeln, ’Beskyddare 
av de heliga platserna i Jerusalem,’ och han tar sitt ansvar på allvar, precis som hans 
överordnade i Rom.) . . . 

Hur länge måste vi hamra in samma budskap: [Frimurare Ariel] Sharon är helt 
komprometterad av CFR och lyder det slaviskt? . . . 
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’Även om Jacob Frank (1726-1791) föddes femtio år efter Shabbatai Zvis [1626-
1676] död, förtjänar han att betraktas som Shabbatais sanne efterföljare [Jacob 
Frank och hans judiska efterföljare underordnade sig påvligt dop 1759 i den 
jesuitstyrda staden Warszawa, varvid Polens kung August III agerade som hans 
gudfar]. . . . Frankisterna blev också involverade i internationella politiska intriger, 
och skickade hemliga sändebud till den ryska regeringen och östortodoxa kyrkan 
med erbjudande om att hjälpa till i störtandet av Polen och den katolska kyrkan [som 
jesuiterna hade varit förbjudna av påven och därmed utvisade från Polen, och 
Katarina II ”den stora” nu agerade som ordens beskyddare].’ . . . 

Frankfurt var vid den tidpunkten högkvarter för jesuiten Adam Weishaupt, 
illuminaternas grundare, liksom bröderna Rothschilds finansiella rike. . . . 
Weishaupt tillhandahöll jesuitordens konspiratoriska resurser, medan Rothschilds 
bidrog med pengarna. Vad som saknades var ett sätt att sprida illuminaternas 
dagordning och detta lade frankisterna till med sitt nätverk av agenter i hela den 
kristna och islamiska världen. Jacob Frank blev snabbt rik eftersom han fick en fin 
allmosa av Mayer Amshel Rothschild i Frankfurt. . . . Så hade illuminaterna nu två 
verksamhetscenter, Tyskland och Storbritannien. Det var från Tyskland till London 
som de avfälliga judarna Karl Marx och Friedrich Engels sändes för att utarbeta 
roten till kommunismen. . . . En vändpunkt i slutmålet mot judarna var sionismens 
grundande av sabbatianerna. Rörelsens slutmål var att upprätta en sabbatiansk stat 
[påvens återupplivade ”kungariket Jerusalem”] i judarnas historiska land och 
därmed ta över judendomen för gott. 

För att underblåsa idén, måste livet göras så pass outhärdligt för Europas judar att det 
att fly till Palestina skulle tyckas vara det bästa alternativetet [själva den idén 
förekommer också i Hitlers spökskrivna Min kamp]. De kosackiska pogromerna var 
det första försöket i den här kampanjen och för dem, vände sig frankisterna till 
jesuiterna och deras inflytande över den katolska kyrkan. Jesuiterna hade gjort mer 
för att sprida kommunismen, med början i sina feodala kommuner i Sydamerika, och 
nu ville de straffa Europas anti-papister genom att fängsla dem bakom kommunala 
galler [nazisternas koncentrationsläger]. Affären var enkel: Jesuiterna   tillhandahöll   
kosackerna, frankisterna, kommunisterna. Och naturligtvis, skulle Rothschilds 
tillhandahålla kosingen [pengarna].” {14} [Kursivering tillagd] 

Barry Chamish, 2006 
Israelisk undersökande författare 
Shabtai Tzvi, Labor Zionism
   And the Holocaust
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”Jag började att läsa och studera. Först läste jag om bolsjevikerna, och hur de 
mördade sextio miljoner människor efter det att de kommit till makten. Sedan fick 
jag veta om de miljoner kvinnor som våldtagits i östra Europa efter andra 
världskriget, och hur vi finansierade de sovjetiska ockupationsstyrkor som utförde 
detta illdåd. Någon annanstans, läste jag om de fyrtio till åttio miljoner kineser som 
hade slaktats efter det att vårt [Francis kardinal Spellmans CFR-kontrollerade] 
Utrikesdepartement [via CIA] fört ordförande Mao till makten, och de femton till 
tjugotusen amerikanska soldater som övergavs av vår regering och tilläts omkomma i 
[ordens] sibiriska fångläger [övervakade av den jesuitiske inkvisitorn, Walter J. 
Ciszek] efter andra världskriget. Sedan läste jag om Operation kölhalning. Den 
omfattade [Eisenhowers svek och Stalins mord på general Andrej Vlasov och hans 
kapitulerade ”liberala” anti-kommunistiska, ”kätterska” rysk-ortodoxa styrkor och] 
tvångsåtersändandet av fem till sex miljoner [anti-kommunistiska] ryssar och 
kosacker som hölls i västländer i slutet av andra världskriget. Många av dem begick 
självmord i stället för att återvända till sitt hemland, och de flesta av dem som 
skickades tillbaka antingen avrättades eller skickades till Sibirien för att dö som 
arbetare i slavläger. . . . 

[Avfällige protestantiske] Henry Ford byggde bilfabriker åt både kommunisterna och 
nazisterna, fick en medalj av Adolf Hitler, och skrev [den spökskrivna] Den 
internationelle juden, som hävdade att judiska bankirer [i själva verket, vita icke-
judiska bankirer såsom Englands 33:e gradens frimurare lord Alfred Milner] 
finansierade bolsjevismen. . . . Fordstiftelsen har finansierat ett antal kommunistiska 
frontorganisationer, och instämdes av en senatskommité för att ha finansierat Institute 
of Pacific Relations, som förde kommunismen till Kina [!!!]. Henry Ford var en 
spiritualist och en 33:e gradens frimurare. Varför gavs han frimureriets högsta grad 
när han var känd för att vara anti-semit? . . . 

President Truman bar med sig en kopia av [frimurare] lord Tennysons dikt [om 
världsregering] i sin plånbok i hela sitt liv. Han packade Förenta staternas Högsta 
domstol med murare, som överlät Kina och Östeuropa till kommunisterna [liksom 
ärkebiskop Spellmans general Dwight Eisenhower], skapade Förenta nationerna, 
inlät oss i ett ovinnbart krig i Korea [som jesuitutbildade frimurare president 
Lyndon Johnson gjorde mot oss i Vietnam], och sparkade [jesuitutbildade 33:e 
gradens frimurare] general MacArthur   när han ville vinna det kriget  : [Dirty] Harry 
Truman var en 33:e gradens frimurare.” {15} [Kursivering tillagd] 

Stanley Monteith, 2000 
Amerikansk kristen historiker 
Brotherhood of Darkness 
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”Under   Stalins   slutliga sjukdom   tillät sig Kremls nytillsatta medicinska 
administration en uppvisning i vad moderna psykologer kallar ’överkompensation:’ 
en ström av medicinsk information flödade från Kreml i ungefär en vecka innan det 
meddelades att Stalin hade dött. . . . Stalins dödskamp var misstänkt 
väldokumenterad. . . . Även om Stalin faktiskt dog i Kuntsevo, hävdade det första 
tillkännagivandet av hans sjukdom att han hade ’blivit sjuk i sin lägenhet.’ . . . 

Det samtidiga försvinnandet av hans personlige sekreterare, [jesuitiske världslige 
coadjutor och Lubjanka-general] Alexander N. Poskrebyshev [1891-1965], är den 
mest olycksbådande delen i hemligheten med hans död. Poskrebyshev delade Stalins 
lägenhet i Kreml, och är en av de självutplånande men verkligt mäktiga gestalter vars 
namn sällan förekommer i historieböckerna [inklusive Alexander Solsjenitsyns 
Gulagarkipelagen]. Han hade hjälpt till att skapa historia i stor skala, sedan han hade 
anslutit sig bolsjevikerna i mars, 1917, vid tjugosex års ålder. Hans arbete i det 
Kommunistiska partiets centrala sekretariat går tillbaka så långt som till 1923 [strax 
efter det att jesuit Edmund A. Walsh personligen utsett Stalin till  
generalsekreterare i Kommunistiska partiet 1922]. Han vacklade aldrig i sitt stöd för 
Stalin, utan var hans ’Fredag’ i allt, vare sig det var trivialt eller enormt, från att 
hämta ett papper till att utarbeta en omfattande utrensning [inklusive 383 dödslistor 
under 1937-38]. Om någon kan sägas ha varit invigd i Stalins hemligheter, så var det 
denne oansenlige man som inte hade något liv utom vid Stalins sida. Professor 
Konstantine Shteppa, tidigare vid historiska institutionen, Kievs universitet, 
betraktar [den ”ondskefulle” och ”avskyvärde”] Poskrebyshev som ’Stalins högra 
hand, eller till och med hans huvud.’ [Verkligen!] Boris Nikolayevsky drog slutsatsen 
att han inte bara ledde  Stalins personliga sekretariat [inklusive den hemliga 
avdelning som samarbetade med Hitlers sekreterare, jesuitiske världslige coadjutor  
Martin Bormann], utan anklagades för att ’bedriva alla typer av intriger och ge igen 
åt Sovjetunionens diktator.’ Han gjorde ett viktigt inlägg i den sovjetiska 
partikongressen i oktober, 1952, och valdes den 22 februari 1953 till Moskvas 
statsråd [varefter Stalin beordrade hans gripande: elva dagar senare var historiens  
blodigaste tyrann död]. Det är det sista ordet av den man som varit Stalins alter ego 
in i döden – även om rykten i Moskva nu hävdar att han lever, i det fördolda, och 
arbetar på sina memoarer. . . . Med andra ord, hade klicken i Kreml de bästa skäl till 
att vilja se sin ledare död. . . . det fanns möjlighet, och det fanns tillräckliga motiv för 
att skynda på Stalins död [via giftbägaren].” {16} [Kursivering tillagd] 

Martin Ebon, 1967 
Amerikansk historiker 
Svetlana: The Story of Stalin’s Daughter
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”Nägra dagar efter nazisternas kapitulation i maj 1945, kontaktades en av USA:s 
armés kommandocentraler i södra Tyskland av nazistiske brigadgeneral Reinhard 
Gehlen. Gehlen var chef för den nazistiska underrättelseapparat som kallades FHO, 
utländska arméer öst. FHO bedrev spioneriverksamhet i hela Östeuropa och 
Sovjetunionen under kriget, och den förblev intakt under slutet av kriget när resten av 
den nazistiska krigsmakten smulades sönder. Faktum är att FHO var den enda del av 
nazisternas krigsmaskin som fortsatte att rekrytera nya medlemmar ända fram till 
slutet av kriget. I synnerhet SS-män som riskerade åtal för krigsförbrytelser 
uppmanades att ansluta sig till Gehlen, gå under jorden och invänta vidare order. 

Gehlen inställde sig för överlämnande till de amerikanska styrkorna med en arrogant, 
ta-mig-till-din-ledare attityd och föstes under några veckor åt sidan av amerikanska 
meniga som var opåverkade av hans krav på att röda mattan skulle rullas ut för 
honom. Men han hade ett intressant förslag att göra och ställdes snart inför höga 
officerare i arméns underrättelsekommando G-2. Gehlens förslag var i korthet: nu när 
Tyskland har besegrats, sade han till sina tillfångatagare, vet alla att de motsättningar 
som rådde före kriget [före andra världskriget] mellan Sovjetunionen och USA 
kommer att visa sig igen. . . . Därför föreslog Gehlen att USA:s armé tog i bruk FHO 
i dess helhet, inklusive dess centrala personal, liksom dess underjordiska 
underrättelseenheter, flera tusen man starka, över hela Östeuropa och Sovjetunionen. 
Så kommer FHO att fortsätta att göra vad den gjorde för Hitler, med andra ord, 
bekämpa bolsjevismen – men kommer nu att göra det för USA [jesuiterna räddar 
sina SS’ korsfarande teutoniska riddare under sken av sin kalla krigsbluff, samtidigt  
som de främjar anti-nationalistisk, romersk fascism under beskydd av det  
amerikanska överbefälets militärledning nu inhyst i det nybyggda Pentagon]. 

OSS avvecklades formellt under hösten 1945 i det ögonblick som general Gehlen och 
sex av hans främsta medhjälpare placerades i bekväma bostäder vid arméns Fort 
Hunt i Virginia, inte långt från Pentagon. Under de kommande månaderna, i ytterst 
hemliga samtal, utarbetade Gehlen och USA:s armé ramen för sina avtal. I februari 
1946, var Gehlen och hans personal tillbaka i Europa, installerade i ett nytt läger stort 
som en by i [bayerska] Pullach, varifrån de började på att återaktivera sitt krigstida 
underrättelsenätverk, beräknat till mellan 6 000 och 20 000 man, alla före detta 
nazister och SS-medlemmar, många efterlysta för krigsförbrytelser, men nu (liksom 
den berömde Klaus Barbie) skyddade av Gehlens uppgörelse med Förenta staterna 
både från Nürnbergdomstolen och avnazifiseringsprogrammet 
[Nürnbergrättegångarna avsåg bara att straffa de verkliga fienderna till ordens 
högsta SS/SD-coadjutorer, och fängsla andra av McCloy senare släppta 
coadjutorer]. 
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Sålunda hände det sig att överbyggnaden av den amerikanska efterkrigstidens 
underrättelsesystem lades på grunden av en internationell nazistisk spionring som 
hade kommit att bli den sista tillflykten för SS’ krigsförbrytare som inte hade någon 
annan möjlighet att undkomma straff. Org. Gehlen, som den kom att kallas av de få 
amerikaner som kände till den . . . fortsatte att tjäna USA som dess ögon och öron 
mot Europa och Sovjetunionen fram till 1955 [och lämnade en klagovisa av falska 
rapporter som överdrev Sovjets militära styrka för att vidmakthålla den kalla 
krigsbluffen samtidigt som den fortsatte att skydda nazistiska krigsförbrytare resten 
av deras liv]. Vid den tidpunkten, för att uppfylla ett av villkoren i det hemliga 
fördraget i Fort Hunt 1945, överfördes hela Org. Gehlen till den nya västtyska 
regeringen [ledd av en hemlig nazist och riddare av Malta, Konrad Adenauer], 
som gav den namnet Federala underrättelsetjänsten, eller BND, och som general 
Gehlens ättlingar tjänar än i dag. . . . Detta är den grund på vilken det amerikanska 
underrättelsesystemet bildades. Den nationella säkerhetslagen av 1947 
omorganiserade militären och skapade CIA, men Org. Gehlen var den bas ur vilken 
USA:s underrättelsetjänst utvecklades under det kalla krigets årtionden.” {17} 

[Kursivering tillagd] 

Carl Oglesby, 1991 
Amerikansk patriot och historiker 
”The Secret State” 

”[USA:s främste riddare av Malta] J. Peter Grace har en lång historia av 
inblandning i CIA-relaterade projekt, såsom Radio Free Liberty och Radio Free 
Europe. . . . W. R. Grace & Company har också nära band till Flicks stålkartell i 
Västtyskland. [Riddare av Malta] Frederick Flick, tidigare ledare för Flicks grupp, 
fälldes i Nürnbergdomstolen och dömdes till sju års fängelse för ’slavarbete, 
plundring och tillgrepp.’ (Han avtjänade aldrig hela tiden [som han frigavs av 
amerikanske högkommissarie och riddarbroder av Malta John J. McCloy].) Under 
tiden, skickades Flicks son [Fredrik Karl, som dog i oktober, 2006] till New York 
för att studera affärer med Grace. Familjen Flick köpte senare 31 procent av W. R. 
Grace  & Company. Innan denna övergång, anställde Grace ett antal ex-nazister som 
invandrat till USA under skydd av Project Paperclip, som övervakade importeringen 
av totalt mer än 500 tyska vetenskapsmän och tekniker efter kriget [inklusive SS-
major Werner von Braun (1912-1977), och generalmajor Walter R. Dornberger 
(1895-1980)].” {18} [Kursivering tillagd] 

Martin Lee, 1983 
Romersk-katolsk författare och journalist 
”Who Are the Knights of Malta?” 
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”General Gehlen var redo för en uppgörelse. . . . Nu skulle USA:s underrättelsetjänst 
gruppera Gehlen och hans nätverk av spioner mot ryssarna. Det kalla kriget var 
igång. . . . I ledningen av verksamheten från ett fästningsliknande nervcentrum i 
Bayern [styrt av ärkebiskopen av München Michael kardinal von Faulhaber], 
återaktiverade Gehlen sitt nätverk i Ryssland [det verkliga syftet med den nazistiska 
Org. Gehlen och senare den tyska BND var att underlätta flytten av tusentals  
nazister ur Sovjetunionen, med stöd av Trumans CIA och Stalins MGB/KGB under 
sken av medvetet skapade kriser (t.ex. Berlins luftbro), samtidigt som de gav 
felaktiga underrättelser och lokaliserade verkligen anti-kommunistiska ryssar som 
sedan skjöts av KGB eller sändes till sovjetiska gulager – för att därmed skydda den 
svarte påvens sovjetiska tyranni]. . . . 

1955, enligt avtal, överfördes Organisation Gehlen till den västtyska regeringen, 
och blev dess första underrättelseavdelning, BND. BND blev en siamesisk tvilling till 
CIA, en global verksamhet. . . . När Organisation Gehlen väl blev en del av den 
västtyska staten, hade Gehlen redan sin agent på plats i USA. Det var Otto Albrecht 
von Bolschwing, som hade varit kapten i Heinrich Himmlers fruktade SS och 
Adolph Eichmanns överordnade i Europa och Palestina [samt uppgiftslämnare åt  
SS/SD med fungerande länkar till den palestinska Hagannah, som senare blev 
israeliska Mossad]. Von Bolschwing arbetade samtidigt för Dulles  ’   OSS  . När han 
anlände till Förenta staterna i februari, 1954 . . . skulle [han] ta över Gehlens nätverk 
inte bara i det här landet, utan i många av världens hörn. Han blev nära ansluten till 
framlidne [riddare av Malta] Elmer Bobst från läkemedelsföretaget Warner-
Lambert, en fadder åt Richard Nixons politiska karriär . . . 

[Riddare av Malta] Allen Dulles kallade det Operation Sunrise. . . . 
Huvudförhandlare på den tyska sidan var SS-befälhavare Karl Wolff, chef för 
Gestapo i Italien. . . . När Wolff mejslat ut de hemliga kapitulationsvillkoren med 
Dulles, han hade en säker diaspora för sina nazistiska landsmän i baktankarna. Det är 
här som OSS, [riddare av Malta] William Donovan och den suveräna Vatikanstaten 
kom in i bilden. ”Wild Bill” Donovan var högsta hönset i OSS. Strax innan tyskarna 
invaderade Europa, hade [dominikanske] fader Felix Morlion, en påvlig funktionär, 
upprättat en vatikansk underrättelseorganisation kallad Pro Deo i Lissabon. När 
Förenta staterna trädde in i kriget flyttade Donovan Morlion med rubb och stubb till 
New York [för att kunna få vägledning av jesuiterna vid Fordham University] och 
öppnade ett stort bankkonto [hos Rockefeller] som han kunde utnyttja. . . . När Rom 
[enligt vad som påstås] befriades 1944 [påven arbetade i hemlighet med Wolffs  
nazistiska SS för att ”rensa” Rom på dess judar och partisanska patrioter] flyttade 
Morlion och Pro Deo dit. Som ett erkännande av Donovan goda verk på uppdrag av 
Pro Deo, dubbade påve Pius XII honom till riddare med S:t Sylvesterordens

Jesuiterna – 1945-1989



Kapitel 38                                                                                                             1225

stora kors [vatikanska underrättelsetjänsten och amerikanska underrättelsetjänsten 
är nu oskiljaktiga]. Och innan han flög iväg till Washington för att träffa en 
överenskommelse med CIA, fick Reinhard Gehlen den suveräna militära 
malteserordens utmärkelse av påven. Det fick också James Jesus Angleton, en av 
Donovans hemliga agenter i Rom som blev CIA:s chef för kontraspionaget. För 
[riddare av Malta] Dulles, var Operation Sunrise en personlig triumf, en som satte i 
gång hans avancemang till toppen på hela underrättelsehögen. Med anledning av sin 
ställning blev han, 1963, CIA:s representant i Warrenkommissionen. . . . [Riddare 
av Malta] Hoover, Dulles och McCloy tillhörde inte Kennedys beundrarskara. När 
presidenten blev skjuten, kontrollerade   Hoover   fältarbetet, och   Dulles   och   McCloy   
hjälpte till att forma Warrenkommissionens slutliga bedömning [skriven av 
Pentagons historiker och ex-nazist Otto Winnacker]. 

Som Amerika stod på tröskeln till andra världskriget, fortsatte   Hoover   en vänskaplig   
relation med nazisterna som dominerade   Interpol  , den Berlinbaserade internationella 
hemliga polisen [den svarte påven byggde sitt internationella underrättelsesamfund 
före kriget]. Han hade varit besatt av den [jesuitinspirerade, anti-kommunistiska] 
’röda faran’ sedan 1919 när han blev chef för byråns allmänna 
underrättelseavdelning. Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Arthur Nebe 
och andra fanatiska nazister var aktiva i Interpol. . . . Efter kriget bättrade sig 
Interpol skenbart, flyttade till Paris och installerade den prestigefyllde Hoover som 
viceordförande. Ändå vägrade Interpol orubbligt att ta upp jakten på nazistiska 
krigsförbrytare, som de påstod sig vara oberoende av politiken. Ursäkten verkade lite 
lam på 1970-talet när före detta SS-officer Paul Dickopf blev ordförande. . . . 

I A Study of a Master Spy, som publicerades i London 1961, lade Bob Edwards, en 
parlamentsledamot, och Kenneth Dunne, fram skriftliga bevisning för att Allen 
Dulles från CIA höll hemliga konferenser med företrädare för Hitlers SS’ 
säkerhetskontor i februari och mars, 1943. De fick veta att ’officiella Washington 
visste att   Martin Bormann  , Hitlers Tysklands viceführer, dirigerade den 
internationella underjordiska organisationen   ’  Spindeln  ’ som planerade att återuppliva 
nazismen så snart som Västtyskland var tillräckligt återupprustat av USA. Officiella 
Washington verkar ointresserat.’ Med John J. McCloy, Allen Dulles och J. Edgar 
Hoover som kontrollerade undersökningen av Kennedymordet, begravdes dessa 
nazistiska kopplingar.” {19} [Kursivering tillagd] 

Mae Brussell, 1984 
Amerikansk konspirationsforskare 
The Nazi Connection to the
   John F. Kennedy Assassination
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”[Francis] kardinal Spellman – Religiös ledare i New York, han var en skyddsling 
av kardinal Pacelli, påve Pius XII, som ofta anklagas för samarbete med nazisterna. 
Spellman är USA:s andlige ledare för malteserriddarna. . . . 

Fader [Edmund A.] Walsh – Hans Georgetown University Center för internationell 
politik och strategiska studier blev CIA:s första stora utbildningscentrum [som 
förbinder jesuiterna med CIA]. Denne jesuitpräst var den drivande kraften bakom Joe 
McCarthys kampanj mot ’kommunismen’ i 50 år, och han har länge varit medlem av 
malteserriddarna . . . 

[Fader] Avery Dulles – Son till [riddare av Malta] John Foster Dulles [som hade 
en direkt telefonlinje till Kreml], utrikesminister [under president Eisenhower], och 
nevö till [riddare av Malta] Allen Dulles, dåvarande CIA-direktör. Avery arbetade 
med Martin Bormann för att hjälpa honom fly till Argentina, och arbetar nu som 
rådgivare på [jesuitiska] Georgetown University. Han är också medlem av 
malteserriddarna. 

Roy Cohn – Viktig åklagare i fallet Rosenberg, de på 1950-talet avrättade påstådda 
’atomspionerna’ [dessa judiska slagpåsar hade falskeligen beskyllts av J. Edgar 
Hoover och Justitiedepartementet för att ha lämnat atomhemligheter till  
Sovjetunionen], han arbetade med Joe McCarthy och David Schine för att sprida 
lögnerna om det   ’  kommunistiska hotet  .’ Han sitter för närvarande i styrelsen för den 
anti-kommunistiska Western Goals-stiftelsen, och hans partner, Tom Bolan, är 
medlem i suveräna militära malteserorden.

Alexander Haig, d.y. – Under lång tid skyddsling till Pentagons ’järnmentor,’ [ex-
nazist] Fritz Krämer, erbjöd Haig tjänster och NATO-förbindelser till den fascistiska 
cell i Italien som kallas P-2 eller Propaganda Due, vars [CIA/KGB] 
’marionettskötare,’ [riddare av Malta] Licio Gelli, arbetade med [jesuitiska 
världsliga coadjutorer] Franco och Mussolini och delar dubbelt medborgarskap i 
Italien och Argentina. . . . Haig har just blivit dubbad till riddare av den 
hemlighetsfulla malteserorden, som omfattar hans bror [jesuit Francis Haig], och 
inflytelserika medlemmar som William Colby (CIA), William F. Buckley, d.y., 
(CIA), J. Peter Grace [CIA], John McCone (CIA), general Vernon Walters 
(Reagans ’kringflackande ambassadör’), James Angleton (CIA), och andra [CIA 
bemannas av dussintals romersk-katolska ex-nazister som kontrolleras av jesuiterna 
vid Georgetown University via påvens forntida korsfarare, malteserriddarna].” {20} 

[Kursivering tillagd] 

”John Judge,” 1983 
Anonym amerikansk patriot; 
   Konspirationsforskare 
”Good Americans” 
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”I två och ett halvt år var jag federal åklagare på Justitiedepartementets 
brottsavdelnings kontor för särskilda utredningar, som också är känd som den 
nazistiska krigsförbrytarenheten. Vår uppgift var att söka efter och åtala nazistiska 
krigsförbrytare som bodde i USA. Jag var samordnare för en mycket klassificerad 
undersökning som kallades Projekt Vitryssland . . . Jag hoppas att denna bok lägger 
skulden på dem som förtjänar den, på Utrikesdepartementet [kontrollerat av New 
Yorks ärkebiskop Francis kardinal Spellman]. . . . 

[Tempelherre och CFR-medlem] Frank G. Wisner såg inte ut som en mästerspion. . 
. . hans officiella titel, direktör för Kansliet för politisk samordning, var oskyldig. 
Han hade valt den själv av den anledningen. Wisner var en erfaren utövare av de 
hemliga utredningarnas svarta magi, och den nyligen organiserade OPC fanns i 
främsta ledet i det hemliga kriget mot Sovjetunionen [som den kalla krigsbluffen 
fungerarde som täckmantel för att rädda utvalda nazister och deras kollaboratörer  
från de allierades rättvisa]. . . . Wisner avlönades av Utrikesdepartementet som 
överhuvud för Kansliet för politisk samordning. . . . Innan han lämnade Västtyskland, 
begav sig Wisner till Pullach [där råttlinjernas hanterare, österrikiske jesuit Karl 
Rahner var stationerad (1945-1948)], en vacker liten by tolv kilometer från 
[kardinal von Faulhabers] München . . . där Reinhard Gehlen, Tysklands mest 
hyllade spion, hade sitt högkvarter. . . . Wisner och Gehlen var väl bekanta med 
varandra. . . . Wisner, som befäste en allians med Gehlen, sökte hans hjälp med att 
organisera gerillaenheter bakom järnridån, att bygga en hemlig arsenal och att bistå 
och, om nödvändigt, att inleda väpnade uppror mot Sovjet [avsedda att förråda 
verkligt anti-kommunistiska nationalister i händerna på Stalin, som Gehlen och 
Wisner i hemlighet arbetade med den svarte påvens sovjetiska hemliga polis]. . . . 
Från sitt arkiv, plockade Gehlen fram namnen på östeuropéer som hade tjänat de 
nazistiska marionettregeringarna och skulle utgöra kärnan i Wisner privata armé. 
Bland dem fanns vitryssarna i vitryska brigaden, som gömde sig i Tysklands 
flyktingläger från krigsbrottsutredare som nästan inte visste någonting om deras 
historia. . . . 

SS inrättade ett särskilt test för sina vitryska medarbetare: endast de som hjälpte 
Insatsgrupperna skulle tillåtas att bli en del av den civila förvaltning som skulle 
etableras i kölvattnet av den framryckande nazistiska krigsmakten och vapen-SS’ 
trupper [sedan den svarte påvens vapen-SS hade bränt protestantiska 
Rotterdam]. . . . SS’ planer för de vitryska medarbetarna var att de skulle hjälpa till 
med den mycket större uppgiften att eliminera den i   bosättningsområdet   
koncentrerade stora judiska befolkningen . . . det tätaste koncentrationen av judar i 
världen. . . . [och] den traditionella avstjälpningsplatsen för Europas oönskade judar. . 
. . Under hösten 1941 valde SS ut den till stor del av judar bebodda staden Borissow 
som ett pilotprojekt för den nära förestående slakten. . . . Stalins censur hade effektivt 
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hindrat sovjetiska judar från att få veta om nazisternas förtryck [eftersom Hitlers  
SS/SD och Stalins NKVD arbetade tillsammans under jesuitiskt befäl]. . . . 

SS förklarade sig vara chockade över  massakern i Borissow – inte över slakten av 
judarna utan över dess uppsluppna aspekter. Under de kommande tre åren, som den 
vitryska förintelsen tilltog i intensitet och storlek, övervakade Insatsgrupperna det 
faktiska skjutandet själva. . . . Hundratals medarbetare vaktade vägar, jagade 
flyktingar, och tvingade dem levande ned i gravarna. Barn kastades i brunnar och 
handgranater släpptes ned på dem, och vitryska poliser svingade spädbarn i hälarna 
och slog sönder deras huvuden mot stenar [i enlighet med de blodiga jesuiteden]. Fler 
judar omkom i Polen och Tyskland, men förintelsen i Vitryssland var unik. Inte i 
någon annan nation under tyska ockupationen hemsökte invånarna sina 
grannar med en sådan grad av omänsklighet. . . . Dessa [ortodoxa] präster . . . 
stödde aktivt den nazistiska saken. I alla kyrkor framställdes Insatsgrupperna som 
förde de ett heligt krig mot ateistisk-judisk kommunism. . . . och skyllde alla problem 
i landet, från felslagna skördar till brist på arbetskraft, på den judisk-bolsjevikiska 
konspirationen . . . Det är inget litet mått på värdet nazisterna satte på sina vitryska 
allierade att de offrade ett helt tåg för att transportera dem under en tid då vissa 
sårade tyska soldater inte kunde skickas hem. SS gjort en lista på dem som skall 
evakueras – och nästan varje person på den hamnade i USA. . . . Utan dessa några 
hundra män hade det inte kunnat finnas några guider för Insatsgrupperna, inga 
frivilliga för att hjälpa till med krossandet av judarna. . . . 

Och så, medan andra myndigheter var aktivt engagerade i den fortsatta jakten på 
nazistiska krigsförbrytare, importerade Utrikesdepartementet deras ledare till 
säkerhet i USA. . . . Mellan 1948 och 1950, medan CIA fortfarande höll på att 
organiseras, importerade Utrikesdepartementet systematiskt ledarna för nästan alla de 
av tredje riket upprättade marionettregimerna från Östersjön till Svarta havet. . . . Om 
de [vitryssarna] någonsin åtalades för att bedrägligt ha få sitt medborgarskap, skulle 
de vara i stånd att hota att avslöja höga offentliga tjänstemän vid FBI, CIA/OPC och 
INS [Invandrarverket] som hade gjort deras bedrägerier möjliga. . . . Radislaw 
Ostrowsky . . . den högste nazistiske krigsförbrytare som kommit in här i landet 
fortsatte leva ostört fram till sin död 1979.” {21} [Kursivering tillagd] 

John Loftus, 1982 
Amerikansk romersk-katolsk författare 
The Belarus Secret
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”Efter det att jag avslöjade den 5 februari 1983, att Klaus Barbie var anställd av 
arméns kontraspionagekår (CIC) efter andra världskriget översvämmades jag av 
förfrågningar från hela världen. En vecka senare sändes Barbie tillbaka till Frankrike 
och människor i ett tiotal länder väntar nu ivrigt på hans nya rättegång. De hoppas få 
veta exakt vad Barbie gjorde i Frankrike som krigsförbrytare och varför den 
amerikanska armén använde honom, skyddade honom, och sedan hjälpte honom och 
hans familj fly till Bolivia. . . . 

Vid mitt senaste besök i Tyskland fick jag veta hur några före detta tyska soldater 
reagerade på avslöjandena om Barbie. En ex-soldat, som hade förlorat sin bror i 
Stalingrad och själv knappt hade lyckats ta sig hem sa, ’M  edan vi arma soldater   
tvingades gå hem från den ryska fronten – hungriga, rädda, och misshandlade på 
vägen – betalade ni amerikaner   SS  ’   förbannade   Barbie   tusentals dollar och gav   
honom ett varmt hus!’ . . . 

Jag var medlem i USA:s kontraspionagekår (CIC) 1948, stationerad i Augsburg, 
Tyskland, där jag träffade Klaus Barbie och arbetade med honom i nästan ett år som 
chef för ett informationsnät som han hade organiserat och erbjudit det amerikanska 
underrättelsesamfundet till ett pris. . . . Barbie var inte medlem av Gestapo, utan 
medlem av   SD   (  Säkerhetsunderrättelsetjänsten   –   Underrättelse- och   
kontraunderrättelsetjänsten) [med kunskap om att jesuiterna, personligen eller via 
”betrodda tredje parter,” styrde den högsta makten i varje suverän 
kontraunderrättelsetjänst i alla allierades och axelmakters nationer vilket gav ett för  
lojala och intet ont anande underordnade obegripligt enhetligt agerande]. Hans 
huvudsakliga verksamhetsområdet var mellan Lyon och Besancon. . . . 

De minnen som   Klaus Barbie   väcker är helt motbjudande  . Han var en sann nazistisk 
sadist. Han kunde smeka en kvinna på knäet som han beordrade att en annan växelvis 
misshandlades och doppades i isvatten. När han tröttnade på sin schweiziska 
älskarinna, Heidi, sköt han henne. Han var prototypen för SS starke man, som 
kråmade sig med sina upprullade skjortärmar och slog med sin ridpiska. Han bar ofta 
på en påk, ibland en enkelt vinkeljärn, för att slå sina fångar med. Han slet en gång 
ett judiskt barn ur sin mors armar och kastade det på ett tåg till Auschwitz. En 
av hans mest fasansfulla hämdeaktioner var att låsa in 100 barn i en 
skolbyggnad, som han sedan brände och sprängde. Barbies register, en förebild 
för Hitlers barbari, ledde till att han fick många utmärkelser. Som Tysklands 
underrättelsechef för SD i [den jesuitiska tillflyktsorten] Lyons från 1942 till 1944, 
var han personligen delaktig i 4 342 mord och såg till att nästan 8 000 personer 
sändes till dödslägren. Dessa är de siffror som erhållits av de franska domstolar som 
två gånger dömde honom till döden – 1952 och igen 1954 [Barbie åtalades slutligen 
1987, dömdes till livstid, dog 1991]. . . . 

Jesuiterna – 1945-1989



1230                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

[Romersk-katolske] Barbie hade i själva verket blivit en CIC-agent och ingen ville 
bryta förhållandet med honom [i synnerhet arméofficer jesuit Edmund A. Walshs 
CIC-lakejer som hade varit närvarande i Tyskland under Nürnbergrättegångarna]. . . 
. Det var känt att som SD, var Barbie en flykting. . . . Som medlem i SD, hade Barbie 
varit direkt ansvarig för Himmlers Rikssäkerhetsöverstyrelse, (RSHA), som under 
de sista åren av kriget var nazisternas verkliga maktcentrum. Han borde ha gripits 
omedelbart efter kriget av ockupationstrupperna, eftersom alla SD-medlemmar fanns 
noterade i kategorin för automatiskt gripande. . . . Barbies organisation, SD, var den 
brutalaste enheten inom SS. Den var också, på många sätt, den viktigaste delen av 
den tyska regeringen. Under de senaste tre åren av kriget arbetade SD direkt med 
Hitler [alltså Bormann] och Himmler i att leda regeringen. . . . Att bortse från 
denna kritiska information om Barbies förflutna var verkligen en direkt 
mörkläggning. Någon på mitt regionala huvudkontor ville inte att det skulle bli känt 
att Barbie var efterlyst för krigsförbrytelser eftersom de ville använda honom [”mot 
Sovjet!!”]. . . . 

Barbie arbetade för CIC i fyra år [1947-1951], varefter vi hjälpte honom att nå 
Bolivia. . . . I december, 1950, beslutade CIC:s huvudkontor att hjälpa   Barbie   och   
hans familj ta sig till Sydamerika. I Österrike, erbjöd sig en systerorganisation vid 
namn 430:e CIC att frivilligt hjälpa familjen Barbie fly. . . . Deras system, som 
fungerade som en underjordisk järnväg, kallades för ”råttlinjen” av amerikanerna. 
Råttlinjen tog flyktingar från Österrike till Italien, där en kroatisk präst, fader 
Krunoslav Dragonovic, hanterade de detaljer som tillhandahöll visum till olika 
länder i Sydamerika. . . . På grund av Dragonovics mycket viktig roll, hade denna 
underjordisk direktförbindelse redan 1948 [vid tiden för CFR:s luftbro till Berlin] 
blivit känd som klosterrutten. . . . 

Fader Dragonovic var känd för vår 430:e CIC som en fascist och en krigsförbrytare. 
Hans förbindelser med sydamerikanska diplomater med liknande bakgrund möttes i 
allmänhet av [öppet] ogillande [men i själva verket hemligt godkännande] av 
tjänstemän på USA:s Utrikesdepartement. CIC gav normalt sina ’resenärer’ status 
som fördrivna personer, och fader Dragonovics koppling till den katolska kyrkan gav 
råttlinjen   en respekterad fasad  . Den hade även blivit känd som den vatikanska 
förbindelsen efter det att fader Dragonovic anlitade den Nationella katolska 
välgörenhetsorganisationens tjänster för att hjälpa honom att säkra de nödvändiga 
resetillstånden för att lämna Europa. CIC behövde bara föra avhopparna till Genua 
och Neapel. Där tog Dragonovic över.” {22} [Kursivering tillagd] 

Erhard Dabringhaus, 1984 
Barbies kontrolltjänsteman i USA
Klaus Barbie 
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”Le Cercle är en hemlig transnationell underrättelse- och handlingsgrupp, som enligt 
alla uppgifter finansieras av CIA. . . . Före 1990-talet, kallades den Cercle Violet, 
eller ursprungligen, Cercle Pinay, i båda fallen efter dess (franske) ordförande. På 
senare tid, övergick ledningen av Le Cercle till britterna. Pinay-kretsen brukade 
bekämpa spridningen av kommunismen i hela världen, till varje pris, även på vår 
egen bakgård. . . . Le Cercle skapades på 1950-talet . . . av Antoine Pinay, Jean 
Violet och Otto von Habsburg . . . med den tyske förbundskanslern Konrad 
Adenauer . . . för att bygga upp ett enat Europa [i uppfyllandet av Guds ord], allierat 
med USA. Pinay och minst en företrädare för Adenauer besökte Bilderberg och Jean 
Violet arbetade redan åt Habsburg på projekt [som inbegrep ett jesuit-fascistiskt] . . . 
pan-europeiskt samhälle. De hade också något annat mycket intressant gemensamt: 
de var alla troende katoliker. Och inte bara det; Pinay, Habsburg och Adenauer var 
medlemmar i den suveräna militära malteserorden (SMOM). Pinay, Habsburg och 
den mindre framträdande Jean Violet har också anklagats för samröre med Opus Dei. 
Detta är desto intressantare eftersom Joseph Rettinger, som rekryterade [riddare av 
Malta och tidigare SS-officer prins] Bernhard och andra för att inrätta Bilderberg 
[de superhemliga Bilderbergarna], var en annan vatikansk agent; en jesuit och 
sannolikt en riddare av Malta [och 33:e gradens frimurare enligt förre MI6-officer 
John Coleman]. 

I slutet av andra världskriget, var malteserriddarna inblandade i smuggling av 
nazister ut ur Tyskland med hjälp av OSS (senare CIA), en organisationen de själva 
bidragit till att skapa. CIA i sin tur finansierade det hemliga anti-kommunistiska 
kriget i Europa, inklusive Radio Free Europe, The Economist, European Council of 
Princes, Organisation Gehlen, nätverken Stay-Behind, Pinay-kretsen, och hela [den 
pro-fascistiska, anti-kommunistiska] europarörelsen [medan orden i hemlighet  
byggde Sovjetryssland och det kommunistiska Kina, som båda aldrig var avsedda att  
användas i den påstådda invasionen av Europa]. En stor del av dessa pengar 
kanaliserades genom den Amerikanska kommittén för ett enat Europa (ACUE), som 
bildades under ledning av Duncan Sandys, Joseph Rettinger, Allen Dulles, och 
William Donovan. Dulles och Donovan var ledande CIA-chefer och 
malteserriddare, Rettinger en vatikansk agent, och Duncan Sandys en svärson till 
[33:e gradens frimurare och druid Winston] Churchill. Förutom CIA:s hemliga 
ansträngningar, var Fordstiftelsen och Rockefellerinstitutet ACUE:s främsta 
sponsorer [Jesu sällskaps stora CFR-finansiärer]. . . . 

Ett par exempel på människor som har (eller hade) ett nära samband med kretsen 
[Le Cercle] är George Ball, Stephen Bechtel, [SMOM] William Buckley, [SMOM] 
George H. W. Bush, [SMOM] Frank 
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Carlucci, [SMOM] William Casey, [SMOM] Alexander Haig, [SMOM och ex-SS 
nazistiske] Fritz Krämer, Victor Krulak, [CFR-medlem och JFK-mördare] general 
Lansdale, [SMOM] Vernon Walters, och John Hay Whitney. Detta är 
högerinriktade människor som arbetar med kända medlemmar i Kretsen, Institutet för 
konfliktstudier, olika underrättelsetjänster, och/eller malteserriddarna.” {23} 

[Kursivering tillagd] 

Joel van der Reijden, 2005 
Holländsk konspirationshistoriker 
”Project for the Exposure of
   Hidden Institutions: Le Cercle” 

”USA:s och dess europeiskas handel under femtio års tid med Sovjetunionen har, 
genom överföringen av fri företagsteknik [först utvecklad av historiskt sett vita 
anglosaxiska protestantiska nationer], skapade en väldig ekonomisk och militär 
makt. . . . Förteckningen över de senaste femtio åren ger bevis för att Förenta staterna 
har fått tillbaka sin egen teknik på slagfältet av både nationella socialister 
(Nazityskland) och internationella socialister (Sovjetryssland). . . . En marinbas är 
under uppförande i Cienfuegos, Kuba, för att stödja sovjetiska marina operationer i 
Västindien [i förberedelserna inför Amerikas kommande kinesisk-sovjetisk-
muslimska invasion]. . . . 

Den oförblommerade sanningen är att handeln med Sovjetunionen från 1917 till i dag 
har byggt en första klassens fiende till den fria världen. Dessutom har den tekniska 
delen av den fortsatta handeln gjort det möjligt för Sovjetunionen att fortsätta sitt 
program för världserövring och mer relevant på historiens nuvarande stadium, att 
underhålla den nordvietnamesiska invasionen av syd. Det kostar de amerikanska 
skattebetalarna   80 miljarder dollar   per år att motverka detta sovjetryska hot  . . . . 
Och 100 000 amerikaner har dödats i Korea och Vietnam – med vår egen teknik. Det 
enda svaret från Washington och Nixonadministrationen [uppbackade av riddare av 
Malta Elmer Bobst] är ett försök att tysta ned skandalen. Detta är saker som inte får 
nämnas. Och den professionella dimridåm om fredlig handel fortsätter. Den 
osminkade sanningen – om ni vill höra den – är att oansvariga [jesuitiska] politiker 
har byggt en fiende till oss och underhåller den fienden inom det totalitära styrets 
[jesuitisk absolutism] och världserövringens dagordning. Och tragedin är att 
intelligenta människor har gått på det politiska svamlet om världsfred, en ny 
världsordning och godmodigare sovjetryssar.” {24} [Kursivering tillagd] 

Antony C. Sutton, 1973 
Amerikansk akademiker och författare 
National Suicide: Military Aid to
   the Soviet Union
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”Jesuiterna är en av de största aktieägarna i det amerikanska stålföretaget Republic 
and National. De är också bland de största ägarna av de fyra största 
flygplanstillverkarna i Förenta staterna, Boeing, Lockheed, Douglas och Curtis-
Wright.” {25} 

Avro Manhattan, 1983 
”Protestantisk” riddare av Malta 
Engelsk påvlig historiker 
The Vatican Billions 

Det stora och fruktansvärda andra trettioåriga kriget var nu över. Väst- och 
Östeuropa, Ryssland, Nordafrika, Kina och Japan var ”ett allmänt vrak” tack vare Jesu 
kompani. Miljontals ”kättare och liberaler” hade ”utrotats” i enlighet med jesuiteden och 
tridentinska mötet. Till skillnad från Westfaliska fördraget som avslutade det första 
trettioåriga kriget, kontrollerade jesuiternas agenter de förhandlingar på Jalta och i Potsdam 
som avslutade det andra trettioåriga kriget. Det protestantiska brittiska riket, som 
grundade de moderna missionerna, inklusive Kina-Inlands-Mission, var splittrat och skulle 
krossas efter det andra världskriget. 

Det var dags att tillämpa jesuiternas hegelianska dialektik i hela världen. Den skulle 
bli känd som ”det kalla kriget.” Tesen och antitesen skulle vara ”den fria världen” i väst 
kontra ”kommunistblocket” i öst. Det amerikanska riket skulle anföra väst och den ryska 
riket skulle leda öst. Båda sidor skulle finansieras av jesuiternas internationella i London 
och New York centrerade bankkartell, Riksbanken och Chase Manhattan Bank i 
synnerhet. Syntesen skulle vara att krossa det amerikanska riket genom en så kallad 
”avslutning  av det kalla kriget.” Illusionen om att få ett slut på det kalla kriget skulle 
juridiskt göra det möjligt för Roms monopol, federerat tillsammans i New York under 
ledning av Utrikespolitiska rådet, att ge Ryssland och Kina högteknologi och finansiellt 
stöd, som jesuiterna hade försökt att förena både nationer sedan de förhandlade fram det  
kinesisk-ryska Nerchinsk- fördraget 1689!!! Givandet av dessa nödvändigheter skulle 
finslipa båda ekonomiskt kommunistiska och politiskt fascistiska jättarnas krigsmaskiner för 
att invadera Nordamerika, som det innehåller de flesta av världens protestanter, baptister 
och judar. (Kom ihåg käre sanningssökare, jesuitgeneralen hade använt sitt amerikanska rike 
under ”det amerikanska århundradet” för att återställa påvens världsliga makt och att 
utrota ”kättare” och ”liberaler” runt om i världen. Som den uppgiften var fullbordad, 
signalerade ett avskaffande av kalla kriget början på krossandet av fjortonde ändringens 
Amerika på dödligt allvar!) Det är av dessa skäl som Hongkongs finansiella makt gavs till 
röda Kina tillsammans med amerikanska hamnar i Long Beach och Los Angeles, 
Kalifornien. (1998 undertecknade Kinesiska rederiet (COSCO) en överenskommelse bakom 
kulisserna för att ta över den strategiska Long Beachs marinbas i södra Kalifornien.) Det är 
av dessa skäl som Panamakanalen, som byggts med amerikanskt blod, svett, tårar och
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gula febern, gavs bort till Panama för att drivas av ett kinesiskt bolag, och äventyra den 
amerikanska marinen. Det är av dessa skäl jesuiterna som kontrollerar Washington har 
etablerat rikstäckande vapenregistrering för rikstäckande vapenkonfiskering precis som de 
gjorde i Hitlers Tyskland. Det är av dessa skäl jesuiterna, med sina fascistiska 
internationella kartell-kapitalistiska företag som förvaltas av malteserriddarna, har 
finansierat och fortsätter att bygga upp båda de ryska och kinesiska krigsmaskinerna, 
samtidigt som de påverkar amerikanska presidenter att stänga massvis av militära 
anläggningar över hela landet. Dessa fakta betyder invasion – massiv invasion – av 
miljoner utländska soldater utan Gud och utan nåd. Och om jesuiterna kan lyckas spränga 
Klippmoskén i Jerusalem och beskylla sitt amerikanska rike för det, kommer den 
muslimska världen att förklara ”ett jihad” – ett heligt krig – mot de ”den store Satans 
otrogna.” (För, om jesuiterna använde de muslimska turkarna för att massakrera nästan två 
miljoner ortodoxa armeniska ”kättare” 1894-1923, och om kompaniet använde de 
muslimska araberna för att massmörda de protestantiska och katolska spanska ”liberalerna” 
på 1930-talet, och om Loyolas söner använde de muslimska albanerna för att krossa de 
ortodoxa serbiska ”kättarna” på slutet av 1990-talet; skulle då inte dessa Satans söner hyra 
en enorm, upprörd, invaderande muslimsk härskara (eventuellt med turkarna) för att plundra 
och krossa den protestantiska och baptistiska amerikanska södern – protestantismens sista 
stora fästning i världen med undantag för Nordirland och Sydkorea? Det skulle de faktiskt!) 
Privata förmögenheter som tillhör  amerikaner som använder internationella affärsföretag 
med bankkonton i Bahamas kommer att beslagtas precis som de blev beslagtagna i Castros 
Kuba. (Riddarna har flyttat alla sina rikedomar till europeiska banker uttryckta i påvens 
gulduppbackade euro, för att därmed undkomma den kommande amerikanska sociala 
katastrofen och ekonomiska kollapsen.) 

Under tiden som jesuiterna, med sin amerikanska diktators inhemska polis – Federala 
katastroforganisationen (FEMA), som nu har tagits med i påvens Departement för inrikes 
(o)säkerhet – och utländska inkräktare ”utplånar” det ”kätterska” och ”liberala” 
amerikanska ”usla släktet,” kommer de europeiska nationerna att drivas till att lägga sina 
historiska skillnaderna åt sidan och enas. Denna sammanslagning kommer att återupprätta 
det heliga romerska riket av vilken anledning jesuiterna snabbt återuppbygger Berlin. När 
röken lagt sig, kommer Kina att kontrollera öst, Ryssland kommer att kontrollera norr och 
ett enat romersk-katolska Europa kommer att kontrollera väst. Dessutom, kommer 
jesuitgeneralens internationella underrättelsesamfund, som övervakar Förenta nationerna 
samtidigt som det kontrollerar Israels frimureriska judiska arbetarsionister genom 
CIA/Mossad, att se till att Jerusalem förklaras vara en internationell FN-stad med Salomos 
tempel återuppbyggt i dess mitt. Detta tredje tempel kommer att byggas av det 
internationella broderskapet av 33:e gradens frimurare – våra dagars tempelherrar – av vilka 
många låtsats vara ättlingar till Davids ätt genom kung Salomo eller Jakob, Messias’ 
halvbror (Messias’ namn är ”frälsning” enligt Jesaja 62:11), trots Roms förstöring av alla 
legitima genealogiska register i Herodes’ tempel år 70 e. Kr. 
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Herren Jesus Kristus kommer i hemlighet att visa sig för sin sant, bibeltroende kyrka: 

”Vi skall alla förvandlas, i ett nu, 
på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud.” 

– 1 Korintierbrevet 15:51, 52 

”Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, 
då skall Herren själv stiga ner från himlen. 

Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 
Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln 

tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. 
Och så skall vi alltid vara hos Herren.” 

– 1 Tessalonikerbrevet 4:16, 17 

Efter denna särskilda utförsel av hans kyrka (som omfattar både judar och icke-judar, frälsta 
genom Guds nåd och döpta genom den helige ande i Kristi kropp) från jorden för att 
uppfylla minneshögtiden med basunklang (Tredje mosebok 23:25-32), därefter skall 

”. . . laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 
motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, 

så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” 
– 2 Tessalonikerbrevet 2:3, 4 

Världsregering kommer att följa och jesuiternas ”välsignade despotism” från den 
mörka tiden – den nya världsordningen – kommer att vara i kraft. Den uppståndne påven 
kommer att styra sitt ”världsrike” som avslöjades i The Jesuit Conspiracy: The Secret Plan 
of the Order (1848), som ”Israels kung,” ”världens patriart,” ”hela jordens kungliga despot” 
och ”universums påve,” så livfullt beskrivet i Sions vises protokoll (1905), som han är 
”världsmyndigheten” i The Documents of Vatican II (1965). Under tiden kommer den helige 
ande att begränsa Satans ”laglöshetens människa” – den av Satan besatte uppståndne 
påven – från att komma till makten. 

”Han som nu håller tillbaka [den helige ande] måste endast först röjas ur vägen. 
 . . . så att han [den uppståndne påven] kan träda fram först när hans tid kommer.” 

– 2 Tessalonikerbrevet 2:7, 6 

För att uppnå den internationella diktaturen under en man, måste nationerna 
återuppbyggas och anpassas till mot varandra ställda ”block” efter andra världskriget. Detta 
skulle kunna kallas ”det kalla kriget.” Återuppbyggnaden av Europa och Japan skulle 
finansieras av jesuiterna bankirer på Wall Street och deras Riksbank. Den 
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fjortonde ändringens Amerikas regering skulle kalla detta ”utländskt bistånd” som 
rättfärdigade mer beskattning, och ytterligare krossade den vita anglosaxiska protestantiska 
medelklassen. Västeuropas historiskt sett katolska och protestantiska länder skulle ”enas” i 
den ”Nordatlantiska fördragsorganisationen” (NATO) mot en gemensam fiende. Den 
fienden, medvetet skapad av jesuiterna i Potsdam, skulle vara Josef Stalins 
”Sovjetunionen” och satellitnationerna kallas ”Warszawapakten.” Med ”järnridån” 
(termen myntades först av den jesuitutbildade nazistiske propagandaministeran, denne 
”diktaturernas demon” och ”den definitive machiavellisten,” Joseph Goebbels) och 
”bamburidån” uppförda, skulle dessa ”block” vara i ett färdigt krigstillstånd under 
fyrtiofem år. Under sken av att förbereda sig för att gå i krig med väst – det väst som byggde 
deras militärindustriella komplex – bedrevs ”det kalla kriget” i själva verket mot ”liberala” 
och ”kätterska” befolkningar av fascistiska, kommunistiska, jesuitkontrollerade diktatorer. I 
slutet av 1989 skulle de brott som begåtts av jesuiternas inkvisitionsdomstol, under sken av 
”kommunism” ha krävt  nästan hundra miljoner offer. Vi läser ur Europas bästsäljare, The 
Black Book of Communism: 

”Följande grova uppskattning, baserad på inofficiella beräkningar, ger en bild av 
omfattningen av och allvaret i dessa brott: 

Sovjetunionen: 20 miljoner dödsfall 
Kina: 65 miljoner dödsfall 
Vietnam: 1 miljon dödsfall 
Nordkorea: 2 miljoner dödsfall 
Kambodja: 2 miljoner dödsfall 
Östeuropa: 1 miljon dödsfall 
Latinamerika: 150 000 dödsfall 
Afrika: 1,7 miljoner dödsfall 
Afghanistan: 1,5 miljoner dödsfall 

Det totala antalet närmar sig 100 miljoner människor dödats.” {26} 

Käre sanningssökare, allt detta hade planerats före början av andra världskriget. 

Denna situation kallad för ”det kalla kriget” var en bluff. För hur kan regeringen i 
Sovjetryssland verkligen vara fiende till Förenta staternas och Västeuropas regering om 
malteserriddarna, med kontrollera över Wall Street i New York och regeringen i 
Washington, finansierade den bolsjevikiska revolutionen och byggandet av den ryska 
krigsmaskinen före, under och efter ”det kalla kriget”? Den enda sunda slutsatsen är att de 
män som kontrollerar regeringen i Washington kontrollerar regeringen i Moskva! Båda 
regeringarna hölls i schack med Vatikanens underrättelsetjänster, CIA och KGB (nu SVR), 
som hindrade det falska ”kalla kriget” från att bryta ut i ett skyttekrig. Jesuiternas regering i 
Moskva, med kontroll över den ryska armén, är den verkliga fienden till det amerikanska 
folket, men inte fiende till den amerikanska regeringen! Båda regeringarna är hjärtevänner
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som kontrolleras av malteserriddarna underordnade jesuiterna som kontrollerar Vatikanen, 
Satans påvlige caesars romerska huvudkontor. Med avseende på efterkrigstidens Tyskland, 
skulle ”kalla kriget” rättfärdiga en sammanslagning av Hitlers underrättelsegrupp (SD) med 
FDR:s underrättelsegrupp (OSS) som i dag är känd som den amerikanska CIA och den 
tyska BND. Denna sammanslagning skulle skapa de vatikanska råttlinjerna som gjorde 
det möjligt för minst femtiotusen nazister att fly från Europa. Stalins ”stöld” av 
Östtysklands industribas och ”kidnappning” av hennes främsta fysiker skulle främja 
illusionen om att ”kalla kriget” verkligen var en realitet medan den svarte påvens röda 
krigsmaskin ytterligare byggdes upp. Rörande byggandet av den sovjetiska militära, läser vi 
ur Gary Allens The Rockefeller File (med förord av den framlidne kongressmannen Larry 
McDonald, som mitt under krävet på en kongressutredning av jesuiternas Utrikespolitiska 
råd, mördades (av New Yorks ärkebiskop John kardinal O’Connors malteserriddare 
som ledde CIA via CFR) samtidigt som han flög på sitt civila linjejetplan, KAL-007 – 
förstört under flygning av en på förhand insmugglad sprängladdning {27} – vilket i hög grad 
gynnade jesuitorden samtidigt som det fortsatte deras kalla kriget): 

”Det är ingen överdrift att säga att Sovjetunionen skapades i USA. . . . Bevisen – som 
är dokumenterade – för att delar av det internationella bankkväsendet, mest 
anmärkningsvärt Morgan- och Rockefeller-intressen, finansierade bolsjevikernas 
maktövertagande, är helt enkelt överväldigande. . . . Genom att betunga Ryssland 
med ett improduktivt ekonomiskt systemet som var beroende av väst för kontinuerlig 
tillförsel av kapital och teknologi för att överleva, kunde Ryssland både utnyttjas och 
behärskas [med våld underordnas påvens världsliga makt]. . . . Efter att de skapat sin 
koloni i Ryssland, har Rockefellers och deras allierade kämpat kraftfullt ända sedan 
dess för att hålla den vid liv. . . . För att rädda bolsjevikerna, som antogs vara de 
profitsökande affärsmännens ärkefiende, var Chase Manhattan Bank behjälplig i 
upprättandet av amerikansk-ryska handelskammaren 1922. . . . 

1964 talade David Rockefeller och Nikita Chrusjtjov privat i Moskva under två 
och en halv timme [enligt uppgift i september]. I själva verket, hölls mötet mellan 
Rockefeller och Chrusjtjov två månader tidigare, i juli. . . . Inom en månad, var 
Chrusjtjov avsatt. Vid Svarta havet träffade David Rockefeller snart hans efterträdare, 
och i oktober 1966 L.B.J. . . . en man som hade utsett en CFR-medlem till praktiskt 
taget alla strategiska poster i sin administration . . . tillkännagav sin nya politik för att 
’bygga broar’ [en pro-kommunistisk utrikespolitik som påbjudits av Roms 
”brobyggare”] till Östeuropa. Detta var vid en tidpunkt när kommunisterna 
eskalerande Vietnamkriget, och nästan allt krigsmateriel för att göra detta kom från 
ammunitionsfabriker i Östeuropa [vilket faktiskt bevisar att frimureriske LBJ var 
pro-kommunist, och inte bara stödde den socialist-kommunistiska 
medborgrättslagstiftningen, utan själva de kommunistiska regeringar som JFK 
anklagades för att stödja]. . . . 

Jesuiterna – 1945-1989



1238                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

Som en del av den omfattande insatsen för att bygga upp den kommunistiska 
ekonomin genom att plundra USA, på kredit, utsåg Richard M. Nixon William J. 
Casey [riddare av Malta och direktör för CIA under Reagans administration] till 
ordförande för Export-Import Bank. Casey, medlem av Rockefeller-kontrollerade 
CFR, är den perfekta mannen för jobbet som [frimureriske judiske arbetarsionist 
Henry A.] Kissinger och Rockefellers har i åtanke. . . . Det första av de gigantiska 
projekt driver vi upp vår valuta för att på kredit bygga åt våra bolsjevikiska bröder är 
fabriken vid Kamafloden, som utgör den största tillverkaren av lastbilar i 
världen. . . . 

Fabriken vid Kamafloden kommer att producera 150 000 tunga lastbilar och 150 
000 tunga motorer per år. Denna produktion är större än den sammanlagda 
produktionen av sådana lastbilar av alla fabriker i USA. Komplexet byggs av en 
avdelning av Pullman Company till en kostnad av två miljarder dollar. Sovjet 
kommer att stå för tio procent av de kontanta medlen för projektet, medan David 
Rockefellers Chase Manhattan Bank [ledd av riddare av Malta Francis X. 
Stankard] och Export-Import Bank [ledd av riddare av Malta William J. Casey] 
i förväg kommer att betala fyrtiofem procent var. . . . 

Detta kan inte enbart bero på en olyckshändelse. I femtio års tid hade personer ur 
Riksbanken-CFR-Rockefellers inre krets förespråkat och genomfört en politik som 
syftade till att öka makten hos sin satellit, Sovjetunionen. Under tiden, spenderar 
Amerika 90 miljarder dollar om året på försvaret för att skydda sig från den fiende 
som [jesuitstyrda, CFR] personer ur den inre kretsen håller på att bygga upp.” {28} 

[Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, förstår du nu varför jesuiterna inte skulle tillåta Hitlers armé i 
öst att inta Moskva, som en före detta SS-man (som kallade sig ”Freddie”) berättade för 
författaren att hans armé bara var arton kilometer bort och förbjuden att avlossa ett skott! 
Förstår du nu varför jesuiterna inte skulle tillåta amiral Canaris att i förtid överlämna 
Tyskland till amerikanerna? Förstår du nu varför general Patton, som ville förena den 
kapitulerade tyska armén med sin tredje armé för att angripa Sovjetrysslands hemliga 
jesuitiska rike (precis som jesuitiske SS’ ”ordensgeneral” Heinrich Himmler förmodligen 
försökte göra varför han ”berövades sin makt,” beordrades ”att skjutas” av 
jesuitkontrollerade Hitler och senare ”förgiftades” av den brittiska SIS och därmed undkom 
den allierade rättvisans raseri), mördades av ”Wild” Bill Donovans OSS vilka i sin tur 
arbetade med dominikanpräst fader Felix Morlions vatikanska underrättelsetjänst Pro 
Deo? Förstår du nu varför general Andrej Vlasov, som försökte befria Ryssland i 
ledningen för sina hundratusentals patriotiska ryska militärer, först bekämpades av Hitler 
och sedan sveks i de mordiska händerna på Josef Stalin genom den där smutsiga grisen och 
ynkryggen, general Dwight Eisenhower? Förstår du nu varför 
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varje order Hitler gav från sin bunker i Berlin bara tjänade till att krossa det tyska folket, 
vars förfäder hade utvisat jesuiterna 1872? Förstår du nu varför det amerikanska riket under 
hela kalla kriget har givit mat, teknik och finanskapital till ”Sovjetunionen?” Det kalla 
kriget tjänade enorma ändamål för jesuiterna som övervakade och styrde påvens vatikanska 
hierarki, och det måste bibehållas fram till det att dessa avsikter var fullbordade år 1990. 
Under fyrtiofem år skulle jesuitstyrda, nazistsmittade, vita anglosaxiska protestantiska 
nationer och underrättelsetjänster i själva verket skulle BYGGA JESUITISK 
KOMMUNISM under sken av att ”BEKÄMPA GUDLÖS JUDISK KOMMUNISM,” 
och samtidigt krossa verkliga nationalister i varje nation som anklagats för att ”BLIVIT 
KOMMUNISTER.” Jesuitgeneralen syftade inte bara till att bygga den massiva ryska 
krigsmaskinen och dess underrättelsesamfund, KGB tillsammans med dess kollega, CIA, 
utan att använda iscensatt opposition mellan de två ”supermakterna” (via Korea- och 
Vietnamkriget) i ett försök att tvinga nationer till att anpassa sig till varandra, genom att 
skapa en Förenta nationernas världspolisstat i händerna på den svarte påven. Vi får inte 
glömma att i slutet av kalla kriget hade det protestantiska brittiska riket – så hatat av 
jesuitgeneralens ”ofelbare” vite påve – krossats och sextiofem av den fria världens nationer 
hade svikits in i den jesuitkontrollerade ateistiska kommunismens inkvisitoriska 
fängelsehåla. Dessa obarmhärtiga brott skapade världsomfattande anti-amerikanism – ett  
annat av kalla krigets syften – som vi var och fortsätter att vara hatade för att vi tillät Roms 
CFR-kontrollerade, socialist-kommunistiska, nazistskyddande amerikanska regering att 
sprida och uprätthålla jesuiternas i enlighet med ordens onda tridentinska möte förvaltade 
inkvisitionsdomstol. 

Vilken skrämseltaktik skulle kunna användas för att tvinga folken i väst att acceptera 
det stora ”kommunistiska hotet” i öst som en realitet och därmed rättfärdiga ”det kalla 
kriget”? Det var klyvningen av atomen som skapade en kärnladdning som när den noga 
detonerades, frigjorde massförstörelse. Denna kärnladdning, detta ”massförstörelsevapen,” 
givet till båda sidor, skulle rättfärdiga införandet av den där kriminella organisationen som 
kallas ”Förenta nationerna” i New York City. Den skulle också tvinga världens folk (vars 
nationalister skickligt hade mördats under andra världskriget) att offra sin nationella 
suveränitet i händerna på en världsmyndighet – den påvlige caesaren som deklareras i The 
Documents of Vatican II. 

Nära slutet av andra världskriget, i juli 1945, detonerade jesuiterna, med sitt 
Manhattan-projekt, offentligt och öppet en kärnladdning. Tre veckor senare, med hjälp av 
den amerikanska arméns flygvapen som strykpojke och smart distraktion, förstörde de 
målen i Nagasaki och Hiroshima, sedan Washington, D.C., hade vägrat godta villkoren för 
en japansk kapitulation. (Det är mycket viktigt att inse att båda städer var gamla 
jesuitstyren. Den framtida jesuitgeneralen, Pedro Arrupe, var rektor och novisernas 
befälhavare på det trettiofem man starka jesuitnovitiatet i närheten Nagatsuka när Hiroshima 
förstördes. Helskinnad, måste han ha känt till att förödelsen skulle komma – eller måste 
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ha deltagit i den – som han var en av de första att komma in i Hiroshima och att iaktta 
effekterna av kompaniets nyaste terrorvapen.) Som vi skall se, hade bluffen om ”ömsesidigt  
luftburet kärnvapenkrig” skapats med framgång, som Vatikanen hade fullständig kunskap 
om effekten av en kärnvapensprängning före 1943!!! Om Rolf Hochhuths ”Sidelights on 
History,” bifogad till hans mest lysande och kontroversiella pjäs från 1963, The Deputy, som 
skildrar påve Pius XII som en politiskt beräknande, tyst bejakare av den nazistiska SS/SD-
ledda europeiska och sovjetiska judiska förintelsen, läser vi 

”Påvens bäste uppgiftslämnare under kriget sägs ha varit ärkebiskopen av New York, 
[senare] kardinal Spellman, som reste över hela världen som amerikansk militär 
kaplan och enligt uppgift stannade till i Rom. I sin bok om Vatikanen, skrev Herbert 
Tichy 1949: 

’Förmodligen var Vatikanen [och därmed den svarte påven, som han outtröttligt  
fungerar som hjärnan bakom den vite påvens internationellt informerade 
underrättelsetjänst] då – inte bara som ett resultat av Spellmans ansträngningar – 
förvånansvärt väl informerad om de flesta av de krigförande makternas hemligheter. I 
februari 1943, två och ett halvt år före Hiroshima, gjorde påven en hänvisning till en 
atombomb i ett tal till den påvliga akademin. [Oj! Läs nu noggrant följande 
uttalande!] ”Vi vet,” sa han [Pius XII], ”att en uranatom sönderdelas när den 
bombarderas med neutroner, och frigör två eller fler neutroner, som i sin tur kan 
splittra fler uranatomer och på så sätt skapa en våg av energi. En kubikmeter 
uranoxid kan höja en miljard ton till en höjd av tjugosju kilometer [!!!]. . . . Det är 
viktigt att frigörandet av sådan otänkbar kraft kontrolleras kemiskt för att förhindra 
förstörelsen av vår planet.” ’ ” {29} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, hur kunde jesuiterna veta det här? Här vidhålls att Loyolas 
söner tidigare måste ha detonerat en kärnladdning FÖRE 1943!!! Dessa framgångsrika och 
hemliga tester kan ha försigått djupt inne i Stalins Sibiriens dunkla skogar, eller på en ö 
inom Hirohitos Fjärran österns kejsarrike, eller på ett berg i Alaska inom FDR:s ”heliga 
romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation, som alla tre riken har stått  
under extrem kontroll av militärdiktatorer lojala mot Rom! William R. Deagle, med.dr., en 
framstående forskare inom flera områden, hade gjorts uppmärksam på atomsprängningar 
före 1945 under sin specialistutbildning vid Vancouvers allmänna sjukhus, Vancouver, BC, 
Kanada, från 1977 via 1978. Han förklarade i en personlig e-postmeddelande till författaren:

”Herr John Ragsdale rapporterade hans far var elektrisk ingenjör på NASA och 
kontrollerade uppskjutningarna av Merkurius- och Apolloprojekten. Milton 
McArthur Ragsdale samarbetade, före andra världskriget, med [frimureriske judiske 
arbetarsionist och CFR-medlem] Edward Teller under USA-stödd, tysk-nazistisk 
kärnforskning. Han var personligen närvarande på visst avstånd 
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utan ordentligt skydd från detonationen och led resten av sitt liv av allvarlig strålning 
och isotopisk exponering. De hade köpt ett åldrigt japanskt lastfartyg och sprängde 
detta grova kärnvapen   1939   på Bikini-atollen i Söderhavet  . 

2005, publicerade en tysk vetenskapsman och författare bevis för att de nazistiska 
tyska forskarna utlöste en med kobolt preparerad nukleär luftdetonation i Baltikums 
skog [författaren ifrågasätter allvarligt sanningshalten i de rapporterade händelser  
som beskriver så kallade luftburna atomsprängningar av vapen med känslig 
utlösningsmekanism under jord och i rörelse] och dokumenterade att V2-robotar var 
fullt kapabla att leverera vapen till Storbritannien från och med den dagen och 
framåt, liksom till alla andra mål i Europa eller västra Ryssland. USA trädde in i 
kriget på samma sida som Storbritannien och Kanada plus allierade efter den 
manipulerade massakern på amerikanska marinens styrkor i Pearl Harbor, Hawaii. 
Flottan hade flyttats flera månader tidigare från San Diego till Hawaii och både den 
japanska och Tyska underrättelsetjänstens dekrypteringssystem hade varit trasiga 
minst fem veckor tidigare enligt dokumenterade bevis. 

Alltså var hela andra världskriget och sammanbrottet med omstruktureringen av USA 
och Tyskland totala manipulationer av de jesuitkontrollerade frimureriska 
illuminaterna och alla tentakler av det geopolitiska bankväsendet och den 
militärindustriella kontrollen. De nukleära detonationerna i Nagasaki och Hiroshima 
var attacker mot japanska vanliga människor och inte eliten som deras egendom 
lämnades orörd, precis som Thyssen-Krupps ammunitionsfabriker och 
stridsvagnsfabriker som anlades av Union Bank med president George W. Bushs 
farfar [jesuitutbildade riddare av Malta Prescott Bush, d.ä.] som ordnade 
finansieringen och General Motors som byggde dessa tyska fabriker. Ammunition 
från Krupps fabriker levererades via u-båtseskort med ordern ’skjut inte’ till den 
brittiska marinen, som dessa kulor användes för att döda tyska styrkor. Det är 
uppenbart att på den globala scenen nationer och militära styrkor bara är brickor i 
dialektiken för att bygga en luciferisk internationalistisk matris.” {30} [Kursivering 
tillagd] 

Efter det framgångsrika hemliga testandet, förmådde orden sedan FDR att ge alla 
väsentliga komponenter i uppbyggandet av en kärnladdning till Stalin 1943! Eftersom 
varken Sovjetunionen eller Japan hade förklarat krig mot varandra (Så lämpligt!), kunde 
orden sedan säkert flytta sina kärnvapenkomponenter från Sovjetunionen direkt till Japan, 
med Tojos militärlednings fulla kunskap, understöd och belåtenhet. (Kastade inte den 
japanska armén protestantiska missionärer i koncentrationsläger men gav många romersk-
katolska missionärer full frihet i hela södra Stilla havet?) Medan atomvapnen minutiöst 
monterades i Hiroshima och Nagasaki, skulle orden få fullständigt skydd av japanska 
militära befälhavare, och nedrigt undantagstillstånd införas i båda städerna. Otroligt nog, 
skulle ingendera stad 
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bombas av FDR:s armés flygvapen, medan alla större metropoler i Japan skulle stå i brand 
på grund av obevekliga attacker av B-29:or. Och inte så konstigt, för utlösningsmekanismen 
på atomvapen är mycket känslig och därmed, om Hiroshima och Nagasaki hade skakats av 
konventionella mark- eller luftexplosioner på grund av massbombningar som orsakas av 
amerikanska B-29:or på order av general Curtis LeMay, skulle de värdefulla 
kärnladdningarna, efter att i det fördolda ha monterats på plats under framtida jesuitgeneral 
Pedro Arrupe allseende argusöga, aldrig ha detonerat! 

Den 6 augusti 1945 är grunden för påvens kalla krig redo att läggas. Om alla de anti-
kommunistiska fienderna till påvens kommunistiska, New York-finansierade Sovjetunionen 
(vilken Sovjetunionen hade formats efter den svarte påvens socialist-kommunistiska 
paraguyanska reduktioner) skall ”utrotas från hela jordens yta,” vilken utrotning började 
med den onda Jaltaöverenskommelsen 1945, måste hotet om luftburet kärnvapenkrig 
bedrägligt skapats av Djävulens främsta mästare i bedrägi – Jesu kompani. Kärnladdningar 
har framgångsrikt detonerat – i hemlighet före 1943 och öppet från den 16 juli 1945. USS 
Indianapolis är på väg till ön Tinian med sin hemliga last av uran-235, och avgår från San 
Francisco samma dag som den framgångsrika atomsprängningen norr om Alamogordo – 
som om det var känt i förväg att det öppet historiska kärnvapenprovet skulle bli en 
fantastisk framgång! Hiroshima och Nagasaki har lämnats orörda av allierade bombplan 
fastän Hiroshima är ett framträdande militärt mål, som det är högkvarter för en av de fyra av 
90 000 japanska soldater bestående kejserliga arméerna! Sovjetunionen hotar inte att 
attackera Japan, inklusive ordens värdefulla nukleära platser från före kalla kriget, som ett 
löfte om neutralitet föreligger mellan båda makter, en axel, den andra allierad. Den 
nukleära utrustningen har med framgång monterats med avskärmning på plats för att göra 
det möjligt för fem jesuiter att ta skydd under sitt enorma pulsvapen vid dess detonation. 
Jesuiterna vet att de att ”slå på knappen” när de hör luftbrisaden av en magnesiumbomb – 
preparerad med uran-235 – som skall släppas uppe i luften. FDR hade gått med på att 
övervaka amerikanska marinens ONI-stödda japanska attack mot Pearl Harbor för att skapa 
andra världskriget för ”kätterska och liberala” Amerika. Hirohito har nu gått med på att delta 
i atomsprängningarna i Hiroshima och Nagasaki för att skapa det inkvisitoriska kalla kriget 
för Amerika ställt mot ”otrogna” buddistiska och ”kätterska” protestantiska orientaliska folk 
i Fjärran östern – vilket kalla krig skulle resultera i en enorm kommersiell och marin 
uppbyggd av Japan. Jesuiterna är nu på sina platser. Fyrverkerierna börjar nu som 9000-
pundbomben, ”Little Boy” släpps från B-29:an, ”Enola Gay,” över Hiroshima. Arrupe, 
skickligt utom räckhåll, beskriver luftbrisaden och den följande atomsprängningen: 

”En enorm brand, liksom en magnesiumblixt, sköt plötsligt mot himlen. Jag var på 
mitt kontor med en annan jesuit. Synen fick mig att hoppa ur min stol och springa till 
fönstret. I det ögonblicket nåddes våra öron av ett sorts dovt kontinuerlig dånande. 
Det lät mer som dånet från ett vattenfall än den plötsliga explosionen av en bomb.” 
{31} [Kursivering tillagd] 
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Författaren Alain Woodrow, som citerar Aruppe ovan i sin The Jesuits: A Story of Power, 
fortsätter med sitt eget berättande: 

”Monstrets hand hade vänt allt upp och ned. Och ändå, i huset, var de 35 jesuiterna 
oskadda. [Naturligtvis inte, de visste att det skulle komma.] På bara några miles 
avstånd från epicentrum blev ingen ens skadad. Förvånade över att inte finna några 
tecken på en krater som orsakats av den mystiska bomben, klättrade prästerna upp för 
en närbelägen kulle där det fanns en bra utsikt över Hiroshima. Men staden fanns inte 
mer. Allt som de kunde se var en brinnande slätt. . . . En skara flyktingar, med brända, 
vanställda och skadade kroppar, försökte redan ta sig, ibland på händer och knän, till 
jesuiternas hem. Alla berättade samma historia: ”Jag såg [först] ett starkt ljus, och 
hörde s  edan   [efteråt] en fruktansvärd explosion . . . ”. . . . 

Den där fruktansvärda dagen den 6 augusti, började regnet, på grund av 
bombningarna, att ösa ned på den pyrande staden. Pedro Arrupe och några kamrater 
beslutade sig för att ta sig till ett annat av jesuiternas hus   i mitten av Hiroshima  . 
Synen var otrolig. Tusentals kroppar skurna i bitar, ett barn som dog mellan 
vitglödgade balkar, och från alla håll kom de outhärdliga skriken från de skadade. 
Det tog Arrupes lilla grupp fem timmar att nå de fem jesuiterna som bodde i staden. 
Otroligt nog, fastän alla var skadade, var inte en enda dödligt skadad.” [Ordern, med 
sitt typiska hyckleri, tillskrev detta påstådda ”mirakel” jungfru Maria! Käre 
sanningssökare, detta är hjärtlös, blint lydig jesuitism i all sin historiska och vilda 
glans när det gäller att göra påven till världens allmänne monark som styr från det  
tredje hebreiska templet i Jerusalem.] {32} [Kursivering tillagd] 

Efter förstörelsen av Nagasaki och Hiroshima, fick den nya dogmen om luftburna 
kärnvapens förödelse starkt stöd av ärkebiskop Francis kardinal Spellmans 
mediemoguler, riddare av Malta Henry R. Luce och riddare av Malta Frank Capra. 
Massförstörelsen ”bevisade” den nära förestående undergången genom en ”luftburen 
nukleär förintelse” som rättfärdigade skapandet av en ny ”fredsbevarande” världsmyndighet 
– de förrädiska Förenta nationerna – som en dag kommer att kontrollera Jerusalems 
Tempelberg medan han övervakar återuppbyggnaden av ett härligt nytt tredje tempel – åt 
påven! 

Men fakta angående ”luftburet kärnvapenkrig” bevisar annat. Vid den tidpunkten 
var de enda kärnladdningar som någonsin detonerade stillastående och på marken! Ingen 
hade någonsin släppts av flygplan i test! Vi kan medge att föremål, framställda för världen 
som ”atombomber,” släpptes över Hiroshima och Nagasaki, och att atomexplosioner följde, 
vilket intygats av en av piloterna på Enola Gay under en segeltur med författarens mor flera 
år senare i San Francisco-viken. Men piloter och besättningar skulle inte haft någon 
möjlighet att veta om det var de föremål som de släppte som exploderade, eller andra 
föremål som redan installerats och på fanns plats på marknivå. Enligt
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den australiensiske ingenjören, författaren och piloten kapten Bruce L. Cathies teori i hans 
undertryckta Harmonic 33, kan dessutom en kärnvapensprängning bara inträffa vid en viss 
tidpunkt när utlösningsmekanismen befinner sig i ett exakt geometrisktläge med solen, och 
hans teorier stämmer helt överens med biblisk geocentriciet – psalm 19:4-6! Efter en lång 
diskussion avslutar han: 

”Tills jag officiellt har fått veta annat, kommer jag att hävda att förstörelsen av en 
atom beror på utlösningsanordningens [jordiska] geometeriska position, och [den 
sig rörande] solens geometriska [säsongsmässiga] position [kallad ”möjligheterens 
fönster”]. Är det möjligt att utkämpa ett kärnvapenkrig på grundval av detta? 
Det hela skulle vara fullkomligt ologiskt . . . bomben måste fällas på en preciserad 
geometrisk position och vid ett visst tidsögonblick, om den ska explodera.” [Käre 
sanningssökare, var de över Japan fällda ”bomberna” bara ”smutsiga” 
anordningar av magnesiumblixtar preparerade med uran och plutonium som 
samordnats med tekniska grupper på marken, av vilka den ena var belägen vid 
jesuiternas hus i mitten av Hiroshima och varifrån den underjordiska kontakten slogs  
på (varefter alla fem jesuiterna dök upp som överlevt explosionen), som sprängde 
atomvapnet precis som gjordes i testområdet i sydvästra USA bara några veckor  
innan? Käre sanningssökare, är Edwin Corleys påhittade The Jesus Factor 
verkligen sann, att kärnladdningar inte kan detonera om de är i rörelse?] {33} 

[Kursivering tillagd] 

Mot bakgrund av dessa påståenden är därför ett luftburet termonukleärt krig som 
tillintetgör mänskligheten en teknisk omöjlighet, och en ren fiktion av Henry Luces kalla 
krigets propaganda. Det är också obibliskt, som Djävulen, efter att ha tagit sin boning i den 
”uppståndne” påvlige caesaren som blivit ”Antikrist,” aldrig skulle kunna styra världen från 
Salomos återuppbyggdes tempel och Jesus Messias aldrig skulle kunna uppfylla löftena 
till Abraham, Isak, Jakob och David . De villkorslösa löftena som gjordes till fäderna och 
bekräftades av Kristus kan han ”inte ångra” och de måste därför inträffa (Romarbrevet  
11:29, 15:8)!!! 

Sedan de hade fulländat den skrämmande illusion om luftburet termonukleär krig, 
var jesuiterna tvungna att skapa en falsk fiende till de ovetande slavarna i påvens ”heliga 
romerska” fjortonde ändringens, korporativ-fascistiska, socialist-kommunistiska 
amerikanska rike. Amerikanerna, som hade protestantiska och baptistiska friheter, måste 
förslavas under rädslan för eventuella nukleära attacker, för att rättfärdiga mer absolutistisk 
regering. (Det är därför vi amerikanska barn under 1960-talet drillades att gömma oss under 
våra skolbänkar på grund av simulerade ”sovjetiska nukleära attacker” när de fruktade, 
öronbedövande flygsirenerna började ljuda, och i våra unga hjärtan ingjöt rädsla och fasa för 
det ”oövervinneliga” Sovjetunionen.) Genom sitt onda Utrikespolitiska råd med kontroll 
över den amerikanska militären, så gav jesuiterna kärnladdningen till sin krypto-romersk-
katolske, jesuitutbildade, storinkvisitor – Joseph Vissarionovich Stalin vars verkliga 
georgiska efternamn, Djugashvili, betyder ”son av stål.” Vi läser: 
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”Major George Racey Jordan, officer i den amerikanska armén under andra 
världskriget, var den officer som ansvarade för överföringen av låne- och 
uthyrningslagens leveranser via flygbasen i Great Falls, Montana. Det var här som 
planen lastades med det överförbara godset innan de flögs till Fairbanks, Alaska, där 
planen flögs till Ryssland av ryska piloter. Major Jordan, nyfiken av naturen, öppnade 
olika portföljer och kartonger, och såg olika ord han inte kände till på olika papper: 
uran, cyklotron, proton, neutron, kobolt, och plutonium. Dessutom upptäckte Jordan 
olika rapporter från ’Oak Ridge, Manhattan District’ (som var ’Manhattan-
projektetet’ i Oak Ridge, Tennessee, där de amerikanska forskarna utvecklade 
planerna för atombomben) som innehöll fraser som ’genom klyvning producerad 
energi.’ Jordan upptäckte också ’ . . . minst tre sändningar av kemikalier i form av 
uran . . . nästan tre fjärdedels ton. Bekräftad var också transporten av ett kilo, eller 
2,2 pounds av metalliskt uran under en tid då det totala amerikanska beståndet var 4,5 
pounds!’ Dessa fynd betydde inte mycket för major Jordan förrän 1949, när Ryssland 
sprängde sin första atombomb. Det var då han insåg att han hade varit vittne till 
överföringen av materialet och planerna för byggandet av Rysslands atombomb. Och 
detta skedde 1943. Major Jordans anklagelser har bekräftats av en [icke-fiktiv] novell 
skriven av James Roosevelt, son till Franklin Roosevelt, 1980. Bokens 
skyddsomslag beskriver innehållet i novellen, med titeln A Family Matter. ’President 
Roosevelt . . . fattar ett djärvt hemligt beslut – att dela med sig av resultaten av 
Manhattan-projektet med Sovjetunionen. . . . Novellen redogör ingående för hur 
president Roosevelt gav Ryssland planerna för atombomben 1943 och 1944.’ ” 
[Eftersom det rådde fred mellan Sovjetunionen och Japan, kan det, återigen, vara så 
att orden förde in dessa material i Japan via sina sovjetiska piloter och/eller agenter, 
satte samman bomben i Hiroshimas jesuithus (sedan jesuitpräst Michael Delisle 
Lyons hade deltagit i utvecklingen av atombombens utlösningsanordning vid 
Trinity-anläggningen) och sedan väntate på att de amerikanska B-29:orna släppa 
sina magnesiumbomber lastade med block av uran, som hade levererats av det  
dömda USS Indianapolis?] {34} 

Om den jesuitiska delaktigheten inte bara i överföringen av kärnladdningen till Stalin, utan 
när det gäller utvecklingen av vapnets avgörande utlösningsanordning, läser vi vidare om 
jesuitfäderna Michael Delisle Lyon och James Bernard Macelwane: 

”I augusti 1995, firades två viktiga händelser i världshistorien ett jubileum: 50-
årsdagen av släppandet av bomben i Japan och 75-årsjubiléet av WWJ (den fösta 
kommersiella radiostationen). Även om dessa evenemang kan verka orelaterade till 
varandra, har dokument nyligen dykt upp som förbinder min gammelonkel, [jesuit-] 
fader Michael Delisle Lyons, med båda händelserna . . . 
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Under sitt sista år på [kompaniets] St. Louis University, studerade Mike också 
geologi under fader James Bernard Macelwane, som grundade Amerikas 
seismologiska sällskap. Atomenergiprogrammet skulle senare bevilja fader 
Macelwane intyg om säkerhetsprövning på ’Q-nivå’ 1948. Intyg om 
säkerhetsprövning på Q-nivå utvecklades av regeringen för att begränsa antalet 
personer med tillgång till kärntekniska anläggningar. Man tror att fader Macelwane 
hjälpe USA:s regering att hitta strategiska mineraler, och eventuellt att välja platser 
för underjordisk vapenutveckling [att skapa Amerikas hemliga underjordiska baser] 
och robotsilor. Mike hade även förvärvat intyg om säkerhetsprövning på ’Q-
nivå.’ . . . 

1941 gick Mike officiellt ur   Jesu sällskap  . . . . I mars 1942, flyttade kyrkliga 
myndigheter Mike till St. Xaviers mission i Robertsganj i Mirzapur, övre Pradesh 
(strax väster om Patna.) Därifrån flyttade Mike till Meerut, Indien, 1943 och började 
ta ökad kontakt med många amerikanska soldater som var stationerade i Indien. Det 
var genom dessa bekanta som Mike slutligen trädde i tjänst hos federala 
ekonomiska förvaltningen (FEA) 1944. . . . Under tiden var Mike anställd av FEA 
för att hitta strategiska mineraler i Indien, framför allt beryllium, en viktig 
beståndsdel som krävs för detonation av en atombomb . . . Familjemedlemmar 
berättade för mig att fader Mike var i USA 1945, för att delta i det första 
atombombstestet vid Trinity-anläggningen i Los Alamos, New Mexico. [Oj! Aldrig 
har amerikaner fått lära sig denna historia!] Agenter från Federala 
utredningsbyrån åtföljde Mike på hans besök i Detroit och New Mexico, och 
intervjuade flera grannar i Detroit för att garantera hans säkerhet. Men 1947, fördes 
Mike officiellt tillbaka till Förenta staterna av vår regering. . . . Mike beslutade sig för 
att återvända till livet som [jesuit-] präst när han återvände till USA 1947. . . . [och] 
planerade också att fortsätta sitt arbete för Indien [med att upplösa det avfälliga 
protestantiska brittiska riket] och sitt [nukleära] samarbete med USA:s regering. . . . 

1946, återvände biskop [Bernard J.] Sullivan hem till Denver, Colorado och 
[jesuitiska] St. Regis University. Mike följde senare efter till Arvada, Colorado, som 
låg ca 15 minuter från St. Regis University och Boulder. Från en egendom på en 
kulle med utsikt över bergen och Boulder i väster, startade Mike . . . The Beryl Ores 
Company. . . . som inrättats för att förse USA:s regering med beryllium för 
utlösningsmekanismerna till kärnvapen. Några män arbetade med att finfördela 
berylliumkristall till ett pulver, som sedan värmdes upp och behandlades med 
kemikalier för att utvinna beryllium. Detta beryllium levererades ofta till fots till 
fabriken i Rocky Flats, som gjorde utlösningsanordningarna till kärnvapnen. 
Fabriken i Rocky Flats ligger cirka 200 meter från fastigheten och huset där Mike 
bodde och arbetade.” {35} [Kursivering tillagd] 
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I uppbyggandet av sin sovjetiska militära maskin, använde jesuiterna FDR, 
ärkebiskop Spellmans och riddare av Malta Joe Kennedys bricka, för att ge Stalin 
kärnladdningen. Detta skapade en falsk fiende till det amerikanska folket som rättfärdigade 
stora budgetar för byggandet av FBI, CIA och det militärindustriella komplexet. Det skulle 
dessutom göra det möjligt för jesuiterna att använda sin 33:e gradens frimurare, ”Dirty 
Harry” Truman, för att upphäva konstitutionen och införa en fascistisk militärdiktatur i 
det amerikanska riket med lagen om extraordinära krigsbefogenheter av 1950. (Så käre 
läsare, om du var orolig för en attack av ryska robotar, skall du veta att Allmänna 
revisionsverket rapporterade att femtiosex procent av våra Minuteman-robotar var defekta 
när de installerades i sina silos. Efter decennier av löpande förebyggande underhåll är det 
möjligt att, i händelse av krig, ingen av dem skulle ha lämnat marken, än mindre funnit sina 
mål eller exploderat över dem. Om det är den amerikanska tekniknivån, hur dåliga var då de 
ryska strategiska raketstyrkorna – det vill säga om de ryska robotarna verkligen 
existerade. Det enda beviset på många av dessa robotar var det faktum att vissa hål hade 
grävts i Sibirien – en rysk provins i vilken orden kan ha sprängt sitt första atomvapen 1908, 
och därmed genom den gigantiska explosion förstört Tunguskas träskskog – samtidigt som 
våra satelliter enligt vad som påstås höll utkik.) 

Under tiden, behövde nationen en syndabock för förräderiet att ge nukleära 
hemligheter till Stalin. Genom att beskylla judarna, upprepade jesuiterna Dreyfusaffären 
med hjälp av sin älskling 33:e gradens och shriner frimurare, J. Edgar Hoover. Hoover, 
judehataren och vännen till Himmler före kriget via INTERPOL, pekade ut Rosenbergs 
för att anstifta anti-judiska känslor. Detta främjade illusionen om den världsomfattande 
”judiska anti-kristna kommunistiskiska konspirationen” för, ”det var judarna som orsakade 
bolsjevikiska revolutionen och det var judarna som gav Stalin bomben.” Till skam för det  
amerikanska folket, kom ingen till de oskyldigas hjälp, som Rosenbergs åtalades av en 
Fordham University-utbildad judisk domare, Irving S. Kaufman. Innan rättegången 
inleddes, hade jesuitiske coadjutor Kaufman redan beslutat sig för det dömda parets skuld, 
och hans ensidiga möten med åklagarsidan före, under och efter rättegången bistod 
regeringen så att hans mordiska avsikter slutligen kunde förverkligas. De judiska 
syndabockarna, som bedyrade sin oskuld in i det sista, dömdes och mördades av det 
amerikanska rättssystemet under kontroll av Jesu sällskap genom dess brottsliga 
Utrikespolitiska råd, vars dekret brutalt upprätthålls av Hoovers FBI. Med detta 
utnötningskrig kallat ”det kalla kriget,” fortsatte jesuiterna att mörda miljontals ”kättare” 
och politiska ”liberaler” utan någon krigsförklaring! Deras romersk-katolske, 
jesuitutbildade, ryske storinkvisitor, med sin KGB och ryska Militära underrättelsetjänst 
(GRU), fortsatte kompaniets hemliga gripanden, tortyr och deportationer till Sibirien. Den 
store ryske patrioten, Alexander Solsjenitsyn, skriver:

”Som medeltida bödlar [den mörka tidens dominikanska inkvisitorer], kom våra 
förhörsledare, åklagare och domare överens om att godkänna den åtalades bekännelse 
som det viktigaste skuldbeviset . . . För första gången i mänsklig 
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historia höll, trots allt, den beräknade tortyren av miljoner på att genomföras . . . Hela 
operationen drogs ut under många år eftersom det var av största vikt att det skedde 
listigt och obemärkt. Det var nödvändigt att samvetsgrant rensa ut socialister av alla 
andra slag från Moskva, Petrograd, hamnarna, de industriella centrumen, och senare, 
också de mest avlägsna provinserna. Detta var en storslagen tyst omgång patiens, 
vars regler var helt obegripliga för dess samtida, och vars riktlinjer vi kan förstå först 
nu. Någons framsynta tanke, någons noggranna händer, planerade alltihop, utan 
att låta en minut gå till spillo . . . Tålamod, överväldigande tålamod, var 
egenskapen hos den person som lade patiensen.” {36} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, den personen som lade patiensen var ingen mindre än jesuiternas 
general, Wladimir Ledochowski, som två av hans kvalifikationer enligt organisationens 
Konstitutioner var ”försiktighet” och ”omtanke.” 

Och vem var Stalins ledstjärna när han förvandlade ortodoxa Ryssland till en den 
mörka tidens inkvisitoriska fängelsehåla som så livfullt beskrivs av en amerikansk-judisk 
överlevande, Victor Herman, i hans Coming Out of the Ice och The Gray People? Vem var 
hans inspiration utöver hans privatsekreterare i Kreml, den ”ondskefulle och avskyvärde” 
Alexander N. Poskrebyshev, som även samtyckte till det av Stalin beordrade mordet på 
hans judiska hustru? Det är ett historiskt faktum att Stalin var starkt präglad av en romersk-
katolsk kardinal, sedan de båda hade gått på samma jesuitkontrollerade rysk-ortodoxa 
prästseminarium i Tiflis, Georgia. Avro Manhattan berättar: 

”Monsignore Gregory Agagianian, patriark av den katolska riten i den armeniska 
kyrkan [upphöjdes av ex-jesuit påve Pius XI] till patriarkatet 1937, en post som han 
innehade i 25 år . . . 1946, gjorde den anti-kommunistiske påve Pius XII honom till 
kardinal . . . kardinal Agagianian förväntades spela en viktig roll under det kalla 
krigets utveckling . . . Orsaken var att Agagianian var den främste experten på 
Sovjetunionen, kommunismen, och den ortodoxa kyrkan . . . Han var av armeniskt 
ursprung, men georgier till födseln. Han hade förstahandserfarenhet av kommunism, 
efter att ha bott tre svåra år som ung präst i Tiflis, Georgien, medan bolshevisternas 
revolution härjade. Han talade flytande ryska . . . Agagianian ansågs också vara 
mycket speciell av   Stalin   själv   [som både Josef Stalin hade undervisats av, och 
Grigorij Rasputin hade rådgivits av rektorn vid ordens ”ortodoxa” Tiflis’ teologiska 
seminarium – jesuitiske andlige coadjutorn och ortodoxe biskopen Hermogen], 
sedan kardinalen hade haft den tvivelaktiga äran av att ha gått på samma jesuitiska 
seminarium [om än ”rysk-ortodoxt” till namnet] i Georgien som Stalin hade gjort. 
Detta var ett litet, men betydande, faktum . . .” {37} [Kursivering tillagd] 
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Det var verkligen ett betydande faktum! För 1946 gjorde påve Pius XII Gregory 
Agagianian till kardinal över det ryska riket samma år som han gjorde Francis Spellman 
till kardinal över det amerikanska riket. Vad Agagianian var för Stalin med sin KGB, var 
Spellman för Truman med sin CIA. Båda kardinaler var lojala mot jesuitgeneralen Jean-
Baptiste Janssens liksom påve Pius XII som hade utsett dem på inrådan av sin jesuitiske 
biktfader och herre över den nazistiska SD, Robert Leiber. Leiber ersattes senare av en 
annan jesuit och herre över Andra vatikankonciliet, den där pro-frimureriske judiske 
arbetarsionisten och pro-nazistiske påvlige biktfadern, Augustin kardinal Bea. 

Stalin, som fortsatte med att återställa det av biskop Hermogen så önskade ryska 
patriarkatet, etablerade också absoluta militärdiktaturer inom de mot hans jesuitiske herre i 
Moskva lojala satellitnationerna (från vilka orden skulle utbilda sina världskommunistiska 
revolutionärer, liksom Yassir Arafat och Martin (Lucifer) King). Dessa diktatorer skulle 
undertrycka den fria spridningen av reformationsbibeln och de folkliga rättigheterna i 
enlighet med den mörka tidens påvliga dogmer. Så jesuiternas kalla krigsbluff (som både 
den amerikanska regeringen och den sovjetiska regeringen aldrig var verkliga fiender högst 
upp) rasade under femtiotalet och sextiotalet, övervakat av Agagianian i öst och Spellman i 
väst, och mördade miljontals ”kättare och liberaler” i enlighet med jesuiteden och det onda 
tridentinska mötet. 

Det är samma historia i Kina, som orden hade en räkning att göra upp för att de blev 
utvisade 1783. I över sextio år skulle kompaniet vara helt förbjudet att sätta sin bockfot i det 
landet till dess de tyvärr på nytt släpptes in 1841. Typiskt nog, använde jesuiterna det 
amerikanska rikets sjunde flotta för att blockera Chiang Kai-sheks planerade invasion av 
det kinesiska fastlandet och installerade därigenom (via den svarte påvens amerikanska CIA 
och brittiska MI6) ”ordförande Mao,” som sedan utvisade åttatusen protestantiska 
missionärer. Denne obarmhärtiga diktator, vars käraste tidsfördriv enligt hans fru var att 
våldta unga kinesiska oskulder, mördade minst femtio miljoner ”kätterska” och ”liberala” 
buddistiska kineser, inklusive dem som läste Bibeln eller förespråkade folkliga rättigheter. 
Som överhuvud för den jesuitiska inkvisitionen i Fjärran östern, skulle han också vara 
ansvarig för mordet på miljoner i Tibet, Korea, Vietnam, Thailand, Laos och Kambodja i  
samarbete med amerikanska B-52-bombplan! Nixon på ena sidan och Mao på den andra 
krossade Fjärran österns buddister! Det är skälet till att ordföranden sade till president 
Nixon under den senares besök i Peking, ”Du är lika ond som jag är.” 

För att säkerställa framgången för denna jesuitiska inkvisition mot buddisterna, 
använde orden Truman, en skapelse av jesuiternas onda Tom Pendergasts demokratiska 
maskin, för att frånta general Douglas MacArthur hans befäl under Koreakriget. Som en 
följd skulle det amerikanska riket aldrig på allvar motstå jesuiternas massmord i Fjärran 
östern igen. Riket nya policy skulle vara ”ovinnbara krig” under denna tid av ”våldsam 
fred,” som skulle sätta det amerikanska folket i ytterligare skuld till jesuiternas Riksbank 
medan den förstörde allt förtroende för dess så kallade ”folkvalda” ledare. I skapandet och 
upprätthållandet av den ”sovjetiska och kinesiska
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kommunismens” falska fiende uppnådde jesuiterna ett av sina ekumeniska mål. Det enade 
katoliker och protestanter i väst, då det uppfattades som ett hot mot dem båda. För att ge 
sken av att kommunismen var ett hot mot katolicismen, placerades de romersk-katolska 
nationerna Polen och Ungern bakom ”järnridån.” För att ge sken av att kommunismen var 
ett hot mot protestantismen – och det var och är den fortfarande – placerades de 
protestantiska länderna i östra Tyskland och de baltiska staterna under Stalins stövel, varvid 
tusentals lutherska ”kättare” fraktades till Sibirien. Detta avsiktliga bedrägeri gjorde mycket 
för att ena katolikerna och protestanterna i fjortonde ändringens Amerika, förorenat med 
nazistiska ex-patrioter inom sitt utvecklande underrättelsesamfund, och lett av Roms store 
kalla krigare och militäre kyrkoherde, kardinal Spellman. Förda bakom ljuset, 
marscherade tusentals av oss unga amerikanska män iväg för att utkämpa utländska krig åt 
Rom, i tron att vi utförde våra patriotiska uppgifter för att motstå ”det kommunistiska 
hotet.” Författaren tillbringade tre år i ett ”kärnvapenområde” i Spangdahlems flygbas i 
Tyskland, i den uppriktiga tron att, utan vår amerikanska närvaro i NATO, Västeuropa skulle 
översvämmas av ”sovjetryssarna.” Föga visste vi att både det ryska och kinesiska 
kommunistiska riket hade finansierats av malteserriddarna i New York och London för att 
en dag användas mot Amerika, att ett återförenande, påvligt Europa aldrig var i fara. Vilket 
fräckt bedrägeri som lurat oss alla! 

Förutom kardinal Spellman, underblåste jesuitgeneralen offentligt den anti-
kommunistiska branden i väst, och lurade skickligt amerikanska patrioter som aldrig skulle 
drömma om att ordensgeneralen var den verkliga makten bakom ”kommunismen.” Vi 
läser: 

”Enligt uppgifter från UPI den 27 december 1965, gjorde fader Pedro Arrupe, 
överhuvud för den romersk-katolska kyrkans jesuitorden [1965-1981], följande 
angrepp under sina kommentarer till ekumeniska rådet: ’Detta . . . gudlösa samhälle 
fungerar på ett mycket effektivt sätt, åtminstone på dess högre ledarskapsnivåer. Det 
använder sig av alla medel som står till dess förfogande, vare sig de är vetenskapliga, 
tekniska, sociala eller ekonomiska. Det följer en perfekt utstakad strategi: Det har 
nästan totalt inflytande över internationella organisationer, över finansiella 
kretsar, över masskommunikationens område; press, film, radio och TV.’ ” 
[Käre sanningssökare, är inte detta en perfekt beskrivning av den i själva verket  
”gudlösa” korporativ-fascistiska, socialist-kommunistiska jesuitorden själv?] {38} 

[Kursivering tillagd] 

Enligt Alberto Romero de Rivera, J.K. (Jesu kompani – vars status som ex-jesuit 
har bekräftats av Jonas Shepherd från Kanadensiska protestantiska ligan, och Gerard 
Bouffard – Don Marie Bernard de Sienne, O.S.B. – en tidigare romersk-katolsk biskop 
från Guatemala (1976-1979) som för närvarande talar nio språk och är bosatt i Quebec 
(2007) och som personligen visade författaren sin trasiga biskopsring, som är brukligt när en 
biskop avgår från sitt ämbete), var samme japanmördande ordensgeneral Pedro Arrupe 
frimurare och medlem av det Kommunistiska partiet i Francos Spanien. Vi läser: 
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”Ju högre jag kom inom jesuitorden, desto mer korruption såg jag inom institutionen. 
Jag blev inbjuden att delta i en hemlig svart mässa av högt rankade jesuiter i ett 
kloster i norra delen av Spanien. När jag knäböjde för att kyssa ringen på en hög 
befattningshavare såg jag en symbol på den ringen som fick mitt blod att isa sig. Det 
var en frimurerisk symbol! En sak som jag hatade och jag hade fått lära mig att 
bekämpa. Allt rasade samman! Jag fick reda på att den svarte påven (jesuitgeneralen 
som styr Vatikanen i Rom bakom kulisserna) också var murare och medlem av det 
Kommunistiska partiet i Spanien. Det gick runt för mig som jag fick reda på att 
jesuitgeneralen var nära förbunden med illuminaterna i London. Ignatius Loyola, 
grundaren av Jesu sällskap (jesuiterna) var medlem av ’Alumbrados,’ som betyder 
de upplysta eller ’illuminaterna.’ ” {39} [Kursivering tillagd] 

Eftersom jesuiterna var den sovjetiska kommunismens herrar samt Riksbankens 
kontrollanter förstår vi nu varför deras bank i väst finansierade jesuiternas inkvisition i öst. 
Vår orädde hjälte, kongressman Louis T. McFadden, varnade än en gång den amerikanska 
kongressen 1933: 

”Den sovjetiska regeringen har fått likvida medel ur den amerikanska statskassan 
genom Riksbankstyrelsen och Riksbankerna som verkat genom [Rockefeller] Chase 
Bank och [Morgan] Guaranty Trust Company [båda kontrollerade av 
malteserriddarna] och andra banker i New York City . . . Öppna de böcker som förs 
av Amtorg, den sovjetiska regeringens handelsorganisation i New York, och Gostorg, 
den sovjetiska branschorganisations generalkontor, och Sovjetunionens statliga bank 
så kommer ni att häpna över att se hur  mycket amerikanska pengar som har tagits 
från den amerikanska statskassan till förmån för Ryssland. Ta reda på vad för affärer 
som har bedrivits av Sovjetrysslands statliga bank genom dess affärsförbindelse, 
Chase Bank of New York . . . (Kongressprotokoll, 15 juni 1933).” {40} [Kursivering 
tillagd] 

Samtidigt som jesuiterna upphävde ett formellt ramaskri mot det kommunistiska 
”Sovjetunionen” och satellitnationerna här i avfälliga protestantiska och baptistiska väst, 
var de alltså i hemlighet dess herrar och fullföljde sina mål under det kalla utnötningskriget. 
Under deras socialist-kommunist-feodalist-fascistiska diktaturer skulle det inte finnas något 
utrymme för den fria spridningen av den protestantiska Bibeln eller uppkomsten av folkligt 
självstyre. Detta är anledningen till att den av malteserriddare Allen Dulles och hans CIA 
inledda ungerska revolutionen krossades 1956, och jesuiterna straffade frihetsälskande 
romersk-katoliker med sin ryska armé. Detta är anledningen till att jesuiterna använde sin 
CIA för att först installera jesuitiske Fidel Castro och sedan förråda frihetsälskande 
romersk-katolska kubaner vid Grisbukten 1961. Den mörka tiden hade återupprättats i öst 
som den kommer till uttryck i jesuiternas doktriner från tridentinska mötet och Heliga 
alliansen. Jesuiternas ”fascist-socialist-kommunist-militära diktatorer runt om i världen 
genomdrev dessa läror 
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som fördömde spridningen av den protestantiska AV1611 Bibeln, och det fria utövandet 
av vår kära protestantiska och baptistiska, på slagfältet vunna rättigheter – yttrandefrihet, 
tryckfrihet, samvetsfrihet och frihet att äga vapen. Samtidigt etablerade diktatorerna i 
hemlighet Roms påvlige caesars världsliga makt. 

Medan jesuiternas kalla utnötningskrig undertryckte uppkomsten av folkstyren över 
hela världen, mördade det miljoner av ”kätterska” buddister, ortodoxa, protestanter, 
baptister och judar tillsammans med de frihetsälskande, patriotiska, ”liberala” romerska 
katolikerna. Mordet på andra ordnars romersk-katolska präster, samt några frihetsälskande 
katolska personer, var nödvändigt för att vidmakthålla illusionen om att Stalins sovjetiska 
kommunism var anti-jesuitisk/katolsk (som ”fängslat” eller snarare stationerat en styrande 
amerikansk inkvisitor, jesuitiske Walter Ciszek, för att sköta Sibiriens gulagarkipelag i 
femton år under överinseende av kardinal Agagianian, och senare återvände till Förenta 
staterna via John F. Kennedy), medan prästerskapet rensades ut på sitt anti-vatikanska, 
”liberala” inslag. Samtidigt som helt lurade protestanter och katoliker i väst enades mot den 
”judiska anti-kristna kommunistiska sammansvärjningen” i öst, rättfärdigade ”det kalla 
kriget” byggandet av enorma militärindustriella komplex och omfattande 
underrättelsetjänster på ”båda sidor!” De militära komplexen skulle lyda under deras 
underrättelsesamfund och ”båda sidor” skulle finansieras av Vatikansk-kontrollerade 
internationella banker, såsom Chase Manhattan. (Finns det inte en Chase Manhattan Bank i 
New York och en Chase Manhattan Bank i Moskva liksom i röda Kinas Hongkong?) Såsom 
bankerna, skulle underrättelsesamfunden kontrolleras av jesuiternas malteserriddare och 
högrankade, ockulta frimureri som arbetade tillsammans. (Arbetade inte riddare av Malta 
Lee Iacocca och frimureriske riddare av Malta Gerald Ford tillsammans för att ”laga” 
Frihetsgudinnan?) Som alltid, var målet att underordna alla nationer under påvens 
världsliga makt, som han slutligen skulle styra världen från Salomos återuppbyggda 
tempel i Jerusalem. 

Men hur skulle Salomos tempel kunna återuppbyggas så att Satans framtida och 
siste påve skulle kunna placera sin tron där, efter det att denne siste jesuitpåven får sitt 
dödliga svärdssår och sedan återförs till livet och därigenom blir Satans Antikrist som i sin 
tur krossar Vatikanen och blir ”förödelsens styggelse” som omtalat av profeten Daniel och 
Jesus Messias? Klippmoskén har byggts på Tempelplatsen och kunde aldrig avlägsnas så 
länge Jerusalem var i händerna på Ismaels barn, så fanatiskt hängivna åt sin falska mångud 
Allah, som bevisas av den förhärskande fattigdomen, smutsen och det politiskt förtrycket i 
muslimska länder. Vem skulle ta Jerusalem från muslimerna, på något sätt förstöra 
Klippmoskén och återuppbygga Salomos tempel – den gamla drömmen för de påvar som 
hade inlett de grymma och ovärdiga korstågen? Det finns bara en orden som skulle försöka 
sig på ett sådant företag. Det är Jesu sällskap under befäl av sin suveräne Gud – den svarte 
påven – som nu har kontroll över sitt angloamerikanska påvliga korståg som listigt inletts 
mot de muslimska folken och islams religiösa platser! 
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Därför planerar generalen och hans stab sina handlingar och omsätter sedan sin
plan i handling. Med insikt om att det protestantiska brittiska riket var den mäktigaste 
militärmakten i världen på grund av sin oövervinneliga flotta, fick han kontroll över 
monarkin i form av kung George III senast 1800. Sedan den uppslukat kungen, hans hov 
och hans bank, utnyttjade orden makten hos världens mest genomträngande 
underrättelsenätverk – den brittiska Hemliga underrättelsetjänsten, även känd som MI6. 
År 1856 avslutade orden sitt Krimkrig, sedan den hade använt Storbritannien, Frankrike, 
Turkiet (shriner frimurare med kontroll över islam) och Sardinien för att besegra Ryssland 
och hennes ortodoxa politiska makt i Kanaans land, av Rom kallat för ”Palestina.” År 1918 
kommer orden, finansierad av sin Riksbank och Bank of England, att ha slutfört den första 
fasen av sitt andra trettioåriga krig – första världskriget, inklusive den stora 
influensapandemin av 1918 som globalt hade dödat från tjugo till fyrtio miljoner 
människor. Under den tiden kommer jesuitgeneralen att ha använt sin brittiska 
underrättelsetjänst och Lawrence av Arabien för att ena araberna i ”Palestina” i att fördriva 
de ottomanska turkarna. Han kommer också att ha använt frimureriske general Allenby för 
att skickligt avlägsna de turkiska muslimerna från Jerusalem – en viktig prestation! 

Och hur skulle kompaniet behålla kontrollen över Kanaan och Jerusalem som 
vunnits med dess brittiska svärd? Huset Rothschild med de frimureriska judiska 
arbetarsionisterna kommer in. 1918, skulle jesuiterna orsaka sina frimureriska, fabianska 
socialistiska, pro-arbetarsionister i England att utfärda Balfourdeklarationen om 
”Palestina” som det nya hemlandet för ”den vandrande juden.” Kan det vara så att efter 
nittonhundra år av Roms korståg, inkvisitioner och pogromer den judiska rasen nu skulle få 
en plats de kunde kalla sin egen? Eller var arbetarsionism, i förbund med talmudisk 
judendom, en fälla för det största sveket och massmordet den judiska rasen någonsin 
varit med om? 

Hur skulle jesuitgeneralen, sedan han säkrat ”Palestina” åt judarna, göra dem villiga 
att återvända? Ah, han skulle föra Adolf Hitler till makten och skulle, under höjdpunkten av 
sitt andra trettioåriga krig (1940-1945), rensa Europa på dess ”svekfulla judar,” som de 
kallats av Secret Instructions of the Jesuits och av Roms Baal-dyrkande, babyloniska präster 
i århundraden. Med kontroll över Roosevelts OSS, Churchills SIS och Stalins NKVD, 
skulle ”fader-generalen” inte tilllåta de desperata, förföljda israelerna att komma in i de 
amerikanska, brittiska eller ryska rikena. Majoriteten, som får utan herde, måste brutalt 
mördas, medan en kvarleva måste drivas tillbaka till Kanaan i armarna på Satans 
nazistiske SS-major, den frimureriske muslimske stormuftin av Jerusalem – Haj Amin 
al-Husseini (framlidne Yasser Arafats onkel) – en annan storinkvisitor vars efterträdare 
skulle stödja orden i att förstöra båda stadens moskéer mitt under ett krig mot USA! 

Andra världskriget fullgjorde sitt syfte. Med användning av samma vatikanska 
råttlinjer genom vilka nazisterna undkom de allierade myndigheterna i Europa (olagligt, 
togs många till Amerika genom medverkan av Spellmans irländske katolske invandringstsar, 
Edward M. O’Connor), började judarna strömma in i 
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sitt urgamla hemland. 1945, bildades Förenta nationerna i San Francisco – styrt av orden 
under nästan ett sekel. 1948, förklarade Roms frimureriska judiska arbetarsionister Israel 
som en suverän nation. Denna förklaring bekräftades av president Harry Truman, ordens 
shriner och 33:e gradens frimurare, på elva minuter! Och tack vare att kardinal Spellman 
mobiliserade sina sydamerikanska diktatorer, blev Israel upptaget i FN:s trots att Vatikanen 
formellt inte skulle erkänna nationen den grundat förrän 1993! Om Spellmans enorma makt 
över CIA-kontrollerade sydamerikanska diktatorer läser vi: 

”Istället för att offentlig ta ställning, skulle han [Spellman] verka bakom kulisserna 
genom att   ’  personligen uppmana alla sydamerikanska länder att rösta för Israel  ’   . . . 
Det var ingen tvekan om att Spellman kände delegater i Förenta nationerna . . . Efter 
en bitter kamp, upptogs Israel i Förenta nationerna med trettiosju röster mot tolv. 
Israelerna hade vänt sig till ett antal betydande män, inklusive [pro-armeniska 
folkmordet] John Foster Dulles [vars son Avery Dulles nu är en riddare av Malta 
och jesuitkardinal bosatt på Fordham University i New York City], för att främja sin 
sak. Men [den judiske] Charlie Silver   var övertygad om att Spellman hade varit den   
avgörande faktorn, . . .” {41} [Kursivering tillagd]

(Käre sanningssökare, varför vägrade Vatikanen att formellt erkänna Israels nation från 
1948 till 1993 när en av dess största jesuitutbildade verktyg, kardinal Spellman, var 
ansvarig för dess upptagande i FN? Vår läxa är att Rom, den dubbelhövdade Janus, alltid 
har två strategier. Den första är hennes öppna men falska politik, avsedd för offentlig 
konsumtion. Den andra är hennes hemliga men sanna politik, avsedd att bedrivas. Mot 
denna bakgrund frågar vi oss vilken sann politik påve Johannes Paulus II följde – den 
man som arbetade för IG Farben nära Auschwitz under andra världskriget – som skulle 
orsaka honom att formellt erkänna den judiska staten och be den om förlåtelse för 
korstågen, inkvisitionerna och tredje riket? Det enda svaret är att jesuitgeneralens 
”ofelbare” vite påve kommer att säga och göra vad som helst för att få Jerusalem! Ah, käre 
sanningssökare, ”ändamålen helgar alltid medlen.” Denna princip kommer till ytan igen 
när det handlar om Kennedymordet.) 

Nu när arbetarsionistiska Israel var medlem av Roms Förenta nationerna, behövde 
hon en hemlig polis för att hindra sina politiker, som Yitzak Rabin, från att göra något 
olämpligt. Så den nazist som bidrog till att inrätta CIA användes också för att utbilda 
Mossad. Han var påvens riddare av Malta, Reinhard Gehlen. Och om detta jesuit-nazist-
arbetarsionistiska förhållande någonsin skulle komma till ytan, skulle bevisen ”likvideras.” 
Judiske jesuitiske världslige coadjutor, advokat och JFK-forskaren Mark Lane berättar 
sanningsenligt: 

”Malchiel Greenwald var en fattig europeisk jude som bosatte sig i Israel och 
använde sitt livs torftiga besparingar för att offentliggöra egenhändigt författade 
artiklar av en bestämt avvikande politisk karaktär, med hjälp av en föråldrad 
stencilapparat. 
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I en artikel, nu känd för evigt i israelisk rättspraxis som ’broschyr nr. 51,’ uppgav 
han att doktor Rudolf Kästner, då en av Israels mest hedrade [arbetarsionistiska] 
ledare, var en förrädare som hade samarbetat med de nazistiska ledarna i Tyskland, 
inklusive [avfällige protestantiske] Adolf Eichmann [som senare förklarade, ”Jag 
kommer gärna att hoppa ned i min grav i vetskap om att fem miljoner fiender till 
riket [judar] redan har dött som djur.” {42}] för att deportera [476 000] judar från 
Ungern. Greenwald anklagades av [påvens arbetarsionistiska] staten Israel för det 
grova brottet att ha publicerat kriminellt förtal; med tiden åtalades han. Innan 
officiella åtgärder kunde vidtas mot Kästner, som hade generat staten, blev den gode 
läkare skjuten till döds utanför sitt hem på 6 Emmanuel Street i Tel Aviv av Zeev 
Eckstein, som tills för några månader före mordet, hade varit en betald hemlig agent 
för Mossad, den israeliska Underrättelsetjänsten.” {43} [Kursivering tillagd] 

Ah, käre sanningssökare, arbetarsionistiska Israel är en skapelse av jesuitorden!! 
(Hedrade inte Golda Meir offentligt den svarte påvens Pius XII som hade ett konkordat 
med Hitler?) Dess syfte är att säkra Jerusalem åt jesuiternas ”ofelbare” påve så att han kan 
dyrkas av hela världen från Salomos återuppbyggda tempel. Om de frimureriska, etniskt 
judiska arbetarsionisterna och de frimureriska, religiöst talmudiska, ortodoxa 
chefsrabbinerna förrådde sin egna judiska ras till Pius XII:s av jesuitorden övervakade och 
bemannade koncentrationsläger, skulle de då inte förråda nationen Israel genom att ge 
Jerusalem till påven för att förbereda återuppbyggnaden av Salomos tempel? (Träffade inte 
Israels chefsrabbin Yonah Metzger påve Johannes Paulus II 2004?) Första världskriget 
förberedde landet för folket. Andra världskriget förberedde folket för landet. Förrådda av 
arbetarsionisterna och nedbrutna av utländska inkräktare på grund av globalt anti-judiskt 
raseri i regi av Satans svarte påve, kommer Armageddon att förbereda det etniskt utvalda 
hebreiska/judiska/israelitiska folket för deras Messias. För, med den store etniske och 
messianske juden David Barons ord: 

”Jesus från Nasaret är Israels kung, och lika visst och sant som det en gång restes 
ett kors åt honom på Golgata, lika sant är det att ’Herren Gud’ skall ’ge honom hans 
fader Davids tron,’ och att han kommer att ’vara konung på Sions berg och i  
Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet.’ ” {44} [Kursivering tillagd] 

Sedan kommer det att ske som sades av profeten Jesaja och citerades av aposteln Paulus, 

”Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: 
Från Sion skall Frälsaren komma 

och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.” 
– Romarbrevet 11:26 
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Ett av de främsta skälen till att det kalla kriget skapades var att rättfärdiga inrättandet 
av ett enormt underrättelsesamfund i ”den fria världen,” som skulle ersätta protestantiska 
friheter med Roms smygande korporativa fascism kallad den ”nationella säkerheten.” För 
att göra detta, var bevarandet och omplanteringen av Hitlers nazistiska underrättelseapparat 
(som finansierades av jesuiternas Riksbank och övervakades av den romerska hierarkin) 
viktig. Denna jesuitiska inkvisition skulle slås samman med det amerikanska rikets CIA. Vi 
läser: 

”General Reinhard Gehlen, Hitlers ledande underrättelseofficer mot Sovjetunionen, 
hade gjort en överenskommelse med amerikanerna (som kallades OPERATION 
SUNRISE) . . . de viktigaste förhandlarna var Allen Dulles och William Casey från 
OSS, sir William Stephenson för britterna, och SS-general Karl Wolff [alla fyra 
var hängivna malteserriddare]. . . . Deras förhandlingar gjorde det möjligt för Gehlen 
att ställa hela sin apparat ’outrensad och utan avbrott i den amerikanska 
supermaktens tjänst,’ enligt [Heinz Höhne och Hermann Zolling] författarna till 
’The General Was A Spy’ . . .” {45} [Kursivering tillagd] 

Vidare, 

”Allen Dulles hade hjälpt till att arrangera, med Gehlen [och med SS-general 
’Gestapo’ Heinrich Müller, som, i hemligt samarbete med NKVD, träffade Dulles i  
Schweiz; ledsagades till USA och gavs medborgarskap; bodde i Farmington,  
Virginia; arbetade åt CIA; pensionerades med ”generals” rang och dog 1973;  
opåverkad av ytterligare statliga utredningar] denna högst ovanliga omvandling av 
en av Hitlers mest ondskefulla generaler till en officer i USA:s armé, men detaljerna i 
Gehlens personliga överlämnande och följande flyg till USA – i general Eisenhowers 
egna VIP-flygplan – arrangerades av USA:s arméofficerare . . . Det är viktigt att 
notera den aktiva roll dessa funktionärer i USA:s armé spelade i denna unika 
omflyttning av Hitlers egen underrättelsechef, Gehlen, direkt till USA:s armé som 
officer genom en särskild kongresslagstiftning.” {46} [Kursivering tillagd] 

För att göra evakueringen av nazisterna möjlig, så att de kunde fly ut ur Europa, 
etablerade Vatikanen invecklade utrymningsvägar – de vatikanska råttlinjerna, även 
kallade ”klosterrutten.’ På samma sätt som jesuitprästerna hjälpte John H. Surratt fly från 
USA efter Lincolnmordet, så hjäpte de också hundratusentals nazister att fly från Europa 
efter den svarte påvens brodermördande och skoningslösa andra trettioåriga krig. Detta var 
endast möjligt genom ett enat, internationellt underrättelsesamfund med kontroll över varje 
”supermakts” militära maskin. Detta allenarådande underrättelsesamfund, utan motstycke i 
mänsklighetens historia, kontrollerades då liksom i dag av jesuiterna i Rom, som de har styrt 
”den eviga staden” sedan sitt återupprättande 1814. Om råttlinjerna läser vi: 
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”Unholy Trinity är berättelsen om Vatikanens underjordiska nazistsmugglande 
nätverk, med kodnamnet ’Operation Ratline.’ De första ledtrådarna till de vatikanska 
råttlinjernas förekomst framkom i Amerika. Detta kanske var lämpligt, eftersom det 
var USA:s underrättelsetjänst som gav påvestolens flyktnätverk detta namn . . . 
Första hälften av boken spårar nazistiska krigsförbrytares flykt till Amerika efter 
andra världskriget. Bevisen bekräftar att en liten kabal av vatikanska tjänstemän 
samordnade massevakueringen av fascistiska flyktingar till Argentina, Australien, 
Kanada, och naturligtvis USA. Under ledning av   påve Pius XII   [vars blodtörstiga 
styre under andra världskriget skulle bortförklaras av jesuiterna Pierre Blet, Angelo 
Martini, Burkhart Schneider och Robert Graham understödda av Pius’ tidigare 
biktfader, bayerske jesuiten Robert Leiber], övervakade vatikanska tjänstemän som 
[riddare av Malta] ärkebiskop Giovanni Montini (senare påve Paulus VI) en av de 
största hindren mot rättvisa i modern historia.” {47} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, påve Paulus VI, den hemlige kalle krigaren men öppne 
kommunisten, skulle övervaka kardinal Spellmans mord på president Kennedy.) 

Och vilka var de viktigaste aktörerna i denna århundradets mest ohyggliga skandal? 
Två av dem var malteserriddare, William J. Casey och James Jesus Angleton. En tredje, 
Reinhard Gehlen, fick en utmärkelse av malteserriddarna. Vi läser ur National Catholic  
Reporter: 

”Centrala underrättelsetjänstens direktör William Casey, också en riddare av 
Malta . . . som avböjde att kommentera sitt samarbete med orden . . . 1948, gav 
SMOM sin högsta hedersutmärkelse, Gran Croci [Croce] Al [al] Merito Conplacca 
[con Placca], till general Reinhard Gehlen, som ledde Adolf Hitlers spionoperation 
mot Sovjetunionen . . . SMOM gav en annan utmärkelse, Croci Al [al] Merito 
Seconda Classe, 1946 till James Jesus Angleton, som ledde 
kontraspionageoperationer i Rom för Strategiska Underrättelsetjänsten (OSS), 
föregångaren till CIA. Angleton [som förespråkade ett amerikanskt militärt korståg 
mot den muslimska befolkningen i Mellanöstern under 1970-talet] gick senare vidare 
till att bli chef för vad som har beskrivits som CIA:s ’vatikanska skrivbord,’ men 
han avböjer att kommentera denna verksamhet.” {48} [Kursivering tillagd] 

Påvens internationella underrättelsesamfund var på plats och i funktion. 
Jesuitutbildade William J. Casey, (som senare kontrollerade Oliver L. North och FEMA, 
som nu ingår i Departementet för inrikes säkerhet), Angleton och Gehlen (som nu arbetar 
med byråns demonbesatte tidigare chef för Gestapo, Heinrich Müller) var centrala aktörer i 
att kontrollera Underrättelsetjänsten i väst, och utdelade aldrig något riktigt slag mot rysk 
kommunism. I öst, hade jesuiterna också en högst ökänd agent. Han var KGB-agent och 
Josef Stalins överordnade, prins Anton Turkul. Denne beryktade 
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prins Anton Turkul var också Reinhard Gehlens gamle vän och underordnade! En annan 
riddare av Malta född den i ryska adeln, var Turkul, tillsammans med amerikanske Myron 
C. Taylor och tyske Franz von Papen, lojal mot den svarte påven som övervakade den 
påvlige caesaren i Vatikanen: därför förankrade Roms prins Anton Turkul Stalin 
ytterligare vid makten genom att eliminera ”Kobas” fiender. Vi läser: 

”Både CIA och Gehlen kom sent överens om att Turkul själv var en sovjetisk agent . . 
. även [riddare av Malta] sir William Stephenson höll med om att Turkul ’i själva 
verket var en sovjetisk agent’ . . . Ingen utredde åter Turkuls ’oviktiga’ år i Rom. 
Ingen undersökte åter hans roll i råttlinjen . . . Ingen kom ihåg uppsnappandet av 
posten som visade att Turkul hade samordnat nätverket för ”jugoslavisk utvandring.” 
Ingen misstänkte en sovjetisk förbindelse inne i Vatikanen.” {49} [Kursivering 
tillagd] 

Och varför inte? Eftersom Vatikanens formella ståndpunkt var att offentligt fördöma den 
”sovjetiska kommunismen.” Men fakta i föregående kapitel är tydliga. Den bolsjevikiska 
revolutionen uppfyllde Roms gamla mål mot den ortodoxa kyrkan i Ryssland. Kompaniet 
släpptes in på nytt av Lenin 1922 efter att ha blivit formellt utvisade för alltid av Alexander 
I 1820; FBI och CIA gav KGB högteknologi för att upprätthålla Stalin vid makten; 
jesuiternas Riksbank finansierade bolsjevikiska revolutionen och Wall Street byggde 
Rysslands militärindustriella komplex; jesuiternas ”irländske” episkopalistiske, ”pro-
romersk-katolske Henry Ford användes för att bygga Gorki; Stalin fick tonvis med militär 
utrustning under låne- och uthyrningslagen; Stalin fick kärnladdningen (bomben) av 
jesuiternas CFR som ondskefullt styrde FDR och den amerikanska militären; och senare, 
var riddare av Malta William J. Casey behjälplig i användningen av det amerikanska 
rikets export-importbank för att finansiera byggandet av lastbilsfabriken vid 
Kamafloden varmed den sovjetiska krigsmaskin mekaniserades. Varför skulle vi då bli  
förvånade över att se prins Anton Turkul uppfylla Vatikanens önskningar, medan han 
eliminerade Stalins fiender? (Turkuls förfader – riksrådsmedlem Turkul – förhandlade 
fram Rysslands konkordatet med påve Pius IX 1847!) Eftersom ordensgeneral 
Ledochowski (1915-1942), generalvikarier Alcessio A. Magni (1942-1944) och Norbert 
de Boynes (1944-1946), och ordensgeneral Janssens (1946-1964), som påvliga riddare 
Turkul arbetade åt, var herrar över både Vatikanen (sedan orden återställande 1814) och 
Kreml (sedan orden återinsläppande 1922)! Loftus ger oss fakta; författaren ger tolkningen: 

”General prins Anton Vasilevich Turkul [var] den största kommunistiske agenten 
av dem alla. Förutom att tränga in i påvestolen [Skulle Turkul lura jesuitiska 
Underrättelsetjänsten? Så löjligt!], var general Turkul en kommunistisk dubbelagent 
åt tyska, japanska, brittiska, franska och amerikanska Underrättelsetjänsten. [Alla 
underrättelsetjänster arbetade tillsammans – inklusive ryska sovjetiska 
Underrättelsetjänsten.] Det var Turkul som splittrade de anti-bolsjevikska 
’  emigrant  ’  -grupperna efter första världskriget   [Han befäst ytterligare  
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jesuiternas bolsjeviker (Lenin och Stalin) vid makten.], sände Hitler falsk information 
som krossade nazisterna på östfronterna [Kom ihåg, att Hitler inte gjorde det möjligt  
för tyska armén att enkelt erövra Moskva. Syftet med Operation Barbarossa var att  
bana väg för de fyra mobila förband som skulle ”rensa” västra Ryssland genom att  
gasa dess ”förrädiska” judar. Sedan detta hade skett, skulle den tyska armén 
förrådas av Hitler och krossas av Stalin med FDR:s låne- och uthyrningslags 
proviantering.], hjälpte till att förvandla de vatikanska råttlinjerna till ett medel för 
sovjetiska Underrättelsetjänsten under kalla kriget [Under andra världskriget  
arbetade Vatikanen och sovjetiska Underrättelsetjänsten tillsammans. Skall vi tro att  
denna viktiga underrättelseförbindelse var helt avskuren med det plötsliga beslutet  
att göra Sovjetryssland till ett internationellt ”hjärnspöke,” särskilt när vi kan se att  
Turkul, Gehlen, ”Gestapo” Müller, Bormann, Angleton, Menzies, Philby, Montini  
och andra, med jämna mellanrum, alla har arbetat tillsammans?], och krönte sin 
karriär genom att i förtid inleda den ungerska revolutionen 1956 [Just de patrioter – 
romersk-katolska patrioter – som uppmuntrades av Turkul att göra uppror, sveks i  
händerna på kardinal Agagianians KGB av kardinal Spellmans CIA, lett av CFR-
ledare och riddare av Malta Allen Dulles! Uppfyllde inte detta jesuiternas Heliga 
allians fortsatta politik genom att krossa alla rörelser mot folkliga rättigheter,  
nationell suveränitet och därmed nationell välfärd och samtidigt bidra till den 
påvlige caesarens allmänna världsliga makt för att försöka styra allt folk på jorden 
från Jerusalem?].” {50} 

Ytterligare en förbindelse mellan underrättelsesamfunden i väst och öst var en annan 
riddare, Kim Philby. Som Turkul, var han av ädelt blod. Som engelsk kunglighet, var han 
brittisk SIS-agent, amerikansk CIA-agent och rysk KGB-agent samtidigt! När det blev 
alltför uppenbart i England, kom han att ”hoppa av” till Ryssland 1963 och deltog sedan i 
Kennedymordet via Lee Harvey Oswalds självklara koppling till Philbys KGB. En annan 
förbindelse till Philby var Anthony Blunt och hans spionring i Cambridge kallad 
”Fantastiska femman” i vilken Philby också var medlem. Via sodomitiske Blunt, hade 
ryska Underrättelsetjänsten kopplingar till den brittiska Säkerhetstjänsten, den brittiska 
kungafamiljen, Vita huset och amerikanska Underrättelsetjänsten. Sir Anthony, som dog 
1988 var, som Philby, brittisk riddare, KGB-ledare och lojal mot sir Stewart Menzies, 
tidigare chef för den brittiska SIS. 

Både Blunt och Philby hade självfallet kopplingar till vatikanska 
Underrättelsetjänsten genom prins Angelo de Mojana – stormästaren för suveräna militära 
malteserorden. Mojana, som innehade status som kardinal fram till sin död 1988, 

”. . . är också medlem i Palazzo Giustinianis frimureriska loge, som praktiserar 
Storbritanniens antika och accepterade skotska rit. Han sades ha ålagts uppgiften att 
bli stormästare av den brittiska Hemliga underrättelsetjänsten på uppdrag av 
drottning Elisabet II . . .” {51} 
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Dessa tre män, Blunt, Philby och Mojana (för att inte tala Guy Burgess, Donald 
MacLean, och John Cairncross, de övriga tre medlemmarna i den som ”Fantastiska 
femman” kända spionringen i Cambridge), var påvliga riddare knutna till malteserriddarna 
och högrankat, 33:e gradens skotska ritens frimureri. De var först och främst lojala mot 
ordensgeneral Janssens och hans internationella vatikanska underrättelsenätverk medan de 
alla deltog i Kennedymordet. 

Det kalla utnötningskriget mot den protestantiskt vunna nationella suveräniteten i 
väst var i full gång. Denna inkvisition kontrollerad av jesuiterna i Rom, med sina 
”blåblodiga” malteserriddare och deras ”vanligare” shriner frimurare med kontroll över det 
internationella underrättelsesamfundet som styr över påvens romersk-katolska sicilianska 
maffias internationella brottssyndikat, återförde världen till den mörka tiden. Den gjorde slut 
på miljoner ”kättare” och krossade all utveckling mot folkliga rättigheter. På ruinerna av 
många försök till folkliga rättigheter reste det absolutistiska fascistiska militärdiktaturer 
lojala mot den påvlige caesaren i Vatikanen. Om upprättandet av dessa diktaturer läser vi 
överste James ”Bo” Gritz’ ord: 

”En era präglad av ’våldsam fred’ kom verkligen i gång på allvar från och med den 
dag John F. Kennedy mördades [”den våldsamma fredens tidsålder” är i sanning 
krossandet av den nationella suveräniteten över hela världen]. Den hade utkämpats 
mot valsystemet i detta land [Votescam, Collier and Collier, (1992)], och mot hela 
befolkningarna i Vietnam, Kambodja, Laos, Kongo, Grekland, Chile, Guatemala, 
Angola, El Salvador, Nicaragua, Panama, Dominikanska republiken, Grenada, 
Libyen, Persiska viken, Korea, Libanon och andra tillväxtländer vi hjälpte till störta 
för att inrätta antingen militärdiktaturer eller öppet fascistiska   ’  demokratier  .’ John 
Stockwell, en av de högst rankade rättstjänarna inom CIA som någonsin 
offentliggjort sitt fördömande av byråns hemliga utredningar, sa nyligen att byrån har 
bedrivit över 3 000 stora kampanjer sedan den officiella starten 1947, och dödssiffran 
beroende direkt på dessa operationer har ökat till över 10 miljoner själar.” {52} 

[Kursivering tillagd] 

Vid granskning av syftena med jesuiternas kalla krig som var många, var de mest 
framträdande: 

1. Att döda ”kättare och liberaler” i hela världen i enlighet med jesuiteden och 
tridentinska mötet; 

2. Att krossa deras stora fiende, det protestantiska brittiska riket vilket bevisas av att 
orden öppet stödde Indiens ”oberoende” av riket; 

3. Att krossa folkliga rättigheter och nationell suveränitet, för att i deras ställe upprätta 
fascistiska, anti-kommunistiska, militärdiktatorer öppet lojala mot Rom, i enlighet 
med den politik som fördes av jesuiternas Heliga allians mellan 1814-1815; 
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4. Att grunda den anti-torahiska, arbetarsionistiska staten Israel (döda Vladimir 
Jabotinskys verkligt patriotiska och nationalistiska revisionistiska sionister) i syfte 
att använda både etniska och religiösa judar för att säkra Jerusalem för den framtida 
världsomfattande dyrkan av den uppståndne påve, ”Antikrist” förordnad och 
förutbestämd att styra världen från Salomos återuppbyggda tempel; 

5. Att bygga och finslipa Vatikanens internationella underrättelsesamfund för att 
möjliggöra fullbordandet av den svarte påvens inkvisitionsdomstols mordiska 
syften som anges i kanonisk rätt och påvliga bullor; 

6. Att försvaga och dela upp de olika folken i det amerikanska riket inför deras 
iscensatta självförstörelse med hjälp av den romersk-katolska sicilianska maffians 
internationella narkotikahandel och ”ortodox” (allopatisk) medicin;

7. Att krossa alla nationalistiska, anti-kommunistiska människor i 
”kommunistbekämpningens” namn, vare sig de finns i väst eller i öst, ”med alla till 
buds stående medel;” 

8. Att bygga upp de ryska och kinesiska krigsmaskinerna, inklusive deras örlogs- och 
handelsflottor, i syfte att skapa kommersiell hegemoni över och senare invadera det 
förådda och besegrade amerikanska riket från väster och söder och därigenom 
krossa den sista tillflyktsorten för världens protestanter, baptister, judar och anti-
kommunistiska, anti-fascistiska ”fria” medborgare och flyktingar. 

9. Att bygga den kommersiella och militära infrastrukturen i den muslimska världen, 
och bygga dess infrastruktur för oljeraffinering, så att de ledande frimureriska 
muslimska familjerna, i hemlighet styrda av den påvlige caesaren i Rom, kan samla 
ihop en gigantisk kapitalförmögenhet i syfte att i slutändan utrusta en enorm 
muselmansk härskara för att invadera det historiskt sett och en gång vita anglosaxiska 
protestantiska Nordamerika, som jesuiterna uppfyller sitt avsedda syfte att krossa den 
uppståndne, Guds sons ”förbannade” och ”liberala” protestantiska reformation. 

Sammanfattningsvis, genom att skapa det kalla kriget med sin luftburna 
kärnvapenkrigsbluff, gjorde jesuiterna det möjligt för hela nazistiska SS/SD:s 
underrättelseapparat, inklusive ”sfinxen” – SS-general Heinrich ”Gestapo” Müller – att 
undkomma ostraffade, medan de fulländade det inre arbetet i Vatikanens CIA/KGB/BND:s 
internationella underrättelsesamfund. Orden påskyndade återförandet av den mörka 
tidens ”välsignade despotism” när påven var ”världens kungliga despot,” som styr alla 
nationer från Rom – ”den eviga staden” – i Vatikanen. Från toppen av den kommande 
”nya tidsåldern” eller ”nya världsordningen” under det stora lidandet, förutsagt genom 
Jesus ”profeten” och Messias, den uppståndne jesuitpåven som ”människo-
vilddjuret” vars namn på tre bokstäverna mycket väl kan vara ”PAN” eller ”SET,” vars 
märke verkligen kan vara ”IHS” eller ett hexagram, och vars tal absolut kommer att vara 
666 (en av de tre som ska visas på varje panna eller höger hand av hans hans 
dyrkare), skall styra alla nationer från Jerusalem, ”den heliga staden,” i Salomos 
återuppbyggda tempel, 
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”Han skall bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. 
Han skall fördärva mäktiga män, och även det heliga folket. 

Genom sin klokhet skall han lyckas väl med sitt svek. 
Han skall anse sig själv överlägsen, 

och han skall fördärva många mitt i deras trygghet. 
Ja, han skall sätta sig upp mot furstarnas Furste, 

men han skall krossas utan hjälp av människohand.” 
– Daniel 8:24, 25 

Käre sanningssökare, om du inte är bekant med det gamla judiska ”Israels hopp” om 
att deras Messias kommer att ”utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem . . . och 
alla jordens folk skall församla sig mot henne,” och styra denna värld från sitt 
spektakulära messianska tempel i Jerusalem beskrivet i detalj av profeten Hesekiel, och för 
alltid kommer att sitta på den gamla ”Davids tron” som ”fridsfurste,” medan folken skall 
”smida sina svärd till plogbillar” som förutsagt av profeten Jesaja, skulle det vara klokt att 
läsa George Peters sällsynta, trevolymers verk The Theocratic Kingdom, som skrevs i 
mitten av artonhundratalet. Alva J. McClains The Greatness of the Kingdom, skriven i 
mitten av nittonhundratalet, är också superb, och ger en tydlig förståelse för de synoptiska 
evangelierna (Matt, Mark och Lukas). 

Om du inte förstå profetian om de sjuttio veckorna i år som ges till profeten 
Daniel (Daniel 9:24-27), är sir Robert Andersons The Coming Prince, också skriven i 
slutet av artonhundratalet, den största avhandlingen i ämnet som den är helt ovedersäglig. (I 
förbigående sagt, var sir Robert Anderson inte en frimurare utan en verklig, bibeltroende 
gudsman!) Alva J. McClain, grundare av Nådens teologiska seminarium i Winona Lake, 
Indiana, har också skrivit en kortfattad sammanfattning av Andersons arbete med titeln The 
Prophecy of the Seventy Weeks of Daniel, som ger en lättförståelig tidslinje. Clarence 
Larkins Dispensational Truth; Or, God’s Plan and Purpose in the Ages (1918) är full av 
illustrerade tidslinjer och diagram som riktigt visar hur de profeterade fyra icke-judiska 
världsrikena kulminerar i det stora lidandet, de senaste fyrtiotvå månaderna av Daniels 
sjuttionde vecka. 

För som den sjuttionde veckan i år ännu ligger i framtiden, ligger ”en furste som 
kommer,” kallad ”förödelsens styggelse” av Jesus Messias (Matt. 24:15), också i 
framtiden, men ska visas i mänsklighetens historia. Han kommer att döda minst två 
tredjedelar (Sakarja 13:8) av den semitiska hebreiska/judiska/israelitiska rasen, som 
härstammar från Abraham genom Isak genom Jakob genom hans tolv söner, i ett försök att 
slutligen etniskt utrota ”den helig säden.” ”Men han skall krossas utan hjälp av 
människohand” av en som kallas ”trofast och sann” – ”konungarnas konung och 
herrarnas herre:” 

Den mäktige guden & den gamle – Adonai Yeshua Ha’Mashiach 
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Josef ben Mattias, alias ”Flavius Josefus” (37-101), 80-talet # 473 
Om något porträtt av en hebreisk israelit från första århundradet kan liknas vid 
Yeshua Ha’Mashiachs fysiska utseende så är det detta. ”Flavius Josefus,” adlig, farisé 
och medlem i en av de tjugofyra raderna av levitiska präster, är den enda historiker 
från denna epok vars verk har överlevt. Sedan han förlåtits av Vespasianus för att ha 
lett det krigiska motståndet mot Rom efter att ha förutsagt hans kommande 
regeringstid som kejsare, skrev Flavius Josefus om Jesus: ”Nu fanns vid ungefär den 
här tiden Jesus, en vis man, om det är lagligt att kalla honom för man; för han var 
uträttare av underbara verk, en lärare åt sådana män som tar emot sanningen med 
glädje. Han drog till sig både många av judarna och många av icke-judarna. Han var 
Kristus. Och när Pilatus, på förslag av de viktigaste männen bland oss, hade dömt 
honom till korset, övergavs han inte av de som älskade honom först, för han visade sig 
levande för dem igen den tredje dagen, som de gudomliga profeterna hade förutsagt 
dessa och tiotusen andra underbara saker om honom. Och skaran av kristna, 
uppkallade efter honom, lever än i dag.” 
The Life and Works of Flavius Josephus, Flavius Josefus, William Whiston, översättare, (Philadelphia: John C. 
Winston Company, 1957, först publicerad 1737). s. 535. 
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”Jesus Kristus,” jesuitnovitiat, Wernersville, Pennsylvania, 1930-talet # 474 

Roms dyrkan av idolen ”Jesus” är typisk för forntida babyloniska och egyptiska 
mysteriereligioner som dyrkar Nimrod och Horus. Denna ”Jesus” har inte hebreiska 
utan den ”ljushyade” Horus etniska drag, medan långt hår på en man är absolut 
hedniskt eftersom ”det är en skam för en man” (I Kor 11:14). Denne ”Jesus” är i själva 
verket det fullvuxna egyptiska barnet, Horus, fött av sin gudsförklarade jungfruliga 
moder Isis, ”himlens drottning.” Horus, som presenteras av Satan för att listigt ersätta 
HERRENS ”avkomma” till en kvinna (I Mos 3:15) kallas också ”Adonis,” herren; 
”förbundets herre,” som erbjuder sig själv som ett offer, som utgjuter sitt blod för 
”själarnas rening,” ”offer-mannen” och alltså ”världens frälsare,” ”Guds son” och 
”konungarnas konung och herrarnas herre,” ”den saknade” efter sin död, och som 
efter sin uppståndelse skall dyrkas som ”medlaren.” Till skillnad från evangeliernas 
verkliga Maria, blir ”Jesu” moder gudsförklarad som ”himlens drottning,” av vilken 
anledning jesuiterna har lagt fram de onda hedniska lärorna om Marias ”obefläckade 
avelse,” Marias ”eviga jungfrulighet”; Marias ”kroppsliga uppstigande” till himlen 
gör henne till ett föremål för dyrkan av alla papalister. Sonen till Roms ”Maria” 
(snarare Isis), är alltså inte ”Jesus” utan Horus genom vilkens bemyndigande påven 
styr världen inte som ”Kristi ställföreträdare,” utan som ”Horus ställföreträdare.” Om 
alltså påven gör anspråk på att vara en inkarnation av ”Kristus” på jorden är han i 
själva verket en inkarnation av Horus. Den kommande allmänna dyrkan av den 
uppståndne påven är en triumf för Satans Horus, själva Horus i den svarte påvens 
”IHS.:” Egyptens Isis-Horus-Seb! 
A House of Bread: The Jesuits Celebrate 70 years in Wernersville, Pennsylvania, Kathy M. Scogna, (Wernersville, 
Pennsylvania: Kathy M. Scogna, 2000) s. 135. 
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Jean-Baptiste Janssens # 475 
Tjugosjunde ordensgeneral för   Jesu sällskap  , 1946-1964   

Under det kalla kriget mot världens ”kättare och liberaler” i enlighet med det onda 
tridentinska mötet, kontrollerade denne svarte påve CIA i väst, Storbritanniens SIS, 
Västtysklands BND, Italiens OVRA och KGB i öst. Hans kalla krigsfraktioner 
underblåste Mellanösterns för kriget nödvändiga frimureriska judiska 
arbetarsionistiska/frimureriska muslimska PLO-agitation och därmed den slutliga 
frimureriska återuppbyggnaden av Salomos tempel. Därför gav han order om att 
avrätta president Kennedy för att försöka avsluta den påvlige caesarens kalla krig, 
inklusive Francis kardinal Spellmans krig i Vietnam (kardinalen hade besökt 
amerikanska soldater under den papistiska julen 1965), och för att försöka bryta 
SD/CIA ”i tusen bitar” innan den påvliga inkvisitionens internationella 
underrättelsesamfund hade finansierats fullt ut, kompletterats och förbättras, 
inklusive dess många djupa underjordiska militärbaser (DUMB). Hans nazister i 
CIA/FBI hjälpte till med mordet på JFK och senare mörkläggningen. 
The Saturday Evening Post, “The Pope’s Commandos,” Ernest O. Hauser, 17 januari, 1959. 
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Jesuitpräst Michael Delisle Lyon (1901-1974), 1920-talet; 1940-talet # 476 # 477

Den adlige Lyon var barnbarn på mödernet till senator Delisle i Delray, Michigan, och 
en direkt ättling till François Bienvenu Delisle, en av de första fransmän som 
utvecklade romersk-katolska Detroit i början av 1700-talet. Lyons far var Patrick 
Lyon vars förfäder hade fördrivits från Irland på grund av ordens medvetet skapade 
hungersnöd på 1840-talet, som irländarna skulle användas för att underordna de 
protestantiska Förenta staterna ett jesuitiskt politiskt och ekonomiskt styre. Den 
briljante och begåvade Lyon var en av landets radiopionjärer, var instruktör på 
Detroits Cass Technical College vid 16 års ålder; var känd som ”radioamatören” 
medan han var redaktör för The Detroit Radio News 1919; drev den första 
kommersiella radiostationen i världen, WWJ, 1920; uppfann den första kombinerade 
sändaren och mottagaren för polisbilar 1921; MEN började sedan på S:t. Stanislaus 
jesuitseminarium i Florissant, Missouri, 1922; understödde Detroits ”hatradions 
upphovsman,” Charles Coughlin, när det gällde att starta prästens radiostation som 
först hördes 1926, samma år som han började på ordens S:t Louis University när han, 
enligt jesuitiske fader James Bernard Macelwane, skulle studera geologi. 1948 skulle 
dessa två jesuiter ha förvärvat nationens högsta intyg om verkställd säkerhetskontroll 
(Q-nivå), som de valde ut platser för underjordiska kärnvapensprängningar och 
robotsilor. Lyon avreste till Indien 1927 som ”missionär,” när han i själva verket skulle 
användas för att stödja Mahatma Gandhi när det gällde att underblåsa en revolution, 
som skulle bryta loss Indien från det ”förbannade” protestantiska brittiska riket. Till 
ordens förlägenhet, blev Lyon far till en dotter, Esther, med en indisk nunna som han 
senare gifte sig med, och blev far till ännu en dotter, Violet, efter att ha lämnat 
prästerskapet. Men han övergav sin familj 1944; återupptog sitt uppdrag som jesuit; 
arbetade med Macelwane i uppbyggnaden av den ytterst viktigt berylliumutlösaren 
för USA:s atombombssprängning 1945; och blev militärens leverantör av beryllium 
fram till sin död 1974, utan att jesuiten lämnade något till sin övergivna östindiska fru 
och sina modfälld döttrar. 
www.genealogy.com/users/m/c/q/Jeffry-A-Mcqueen-3/PHOTO/0019photo.html
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Riddare av Malta John J. McCloy (1895-1989), 1964; 1980 # 478 # 479

Ord kan inte uttrycka denne helt depraverade uslings kusliga ondska, denne eländige 
slav åt det jesuitiska broderskapet. Irländske katolske McCloy, som föddes i den 
romerska staden Philadelphia, främjade kompaniets dagordning med nästan varje 
offentlig handling. Given tillnamnet ”ordföranden för USA:s etablissemang” av CFR-
medlem John Kenneth Galbraith 1962, rådgav McCloy varje president från FDR till 
riddarbroder Reagan. Som ordförande i styrelsen för kardinal Spellmans 
Utrikespolitiska råd (1953-1970): delade han bås med Hitler vid 1936 års Olympiska 
spel; var juridisk rådgivare åt Hitlers I. G. Farben under ledning av tyska SMOM;, 
smidde som FDR:s biträdande krigsminister (1941-1945) en pakt med nazisternas 
Vichyregim (och skyddade senare SS/SD-kapten Klaus Barbie); förde grymt bort 
japanska amerikaner till mellanvästerns koncentrationsläger; tillät inte judiska 
flyktingar att komma in i USA; var fullständigt informerad om byggandet av ordens 
atombomb; och vägrade att bomba Auschwitz’ dödsläger, som mer judar och patrioter 
måste rensas från Europa. Efter kriget: stödde McCloy inrättandet av Förenta 
nationerna; var chef för Världsbanken (1947-1949) som förlängde lån till det nya 
romersk-katolska Europa, Chile, Mexiko och Brasilien på bekostnad av protestantisk 
och katolsk amerikansk mark och arbetskraft; övervakade byggandet av Pentagon 
med smeknamnet ”McCloys mani;” var Trumans amerikanske högkommissarie för 
Tyskland (1949-1952) och frigav många dömda nazistiska krigsförbrytare inklusive 
SMOM Fritz Thyssen, Alfried Krupp, och Frederick Flick; blev ordförande för 
Rockefellers Chase Manhattan Bank (1953-1960), bemannad av SMOM-broder 
Francis X. Stankard; skötte förhandlingarna i den kubanska robotkrisen åt JFK och 
gav ön till jesuit Fidel Castro; deltog i frimureriske Clint Murchisons hemliga möte i 
Dallas natten innan JFK-mordet; och utsågs till den mörkläggande 
Warrenkommissionen. Denna pro-nazistiske SS/SD/OSS/CIA-förrädare förberedde 
USA inför den uppståndne påvens nya världsordning! 
www.maebrussell.com/Mae%20Brussell%20Articles/Nazi%20Connection%20JFK%Assass.html
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAmccloyJ.htm
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Stålbaron Alfried Krupp med Hitler, Berlin, 1939 # 480 

SMOM Alfried Krupp inför rätta i Nürnberg, 1947-1948 # 481 
Sfinxliknande Krupp (längst upp till vänster), med sina nazistiska biträden (till 
vänster) och sin juridiska personal (förgrunden), dömdes och gavs bara tolv år i 
fängelse inklusive avtjänad tid. 
The Arms of Krupp, 1587-1968, William Manchester, (Boston: Little, Brown and Co., 1968) ss. 386, 607. 
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Påve Pius XII:s tyska riddare bakom Krupp och I. G. Farben: 
SMOM Alfried Krupp von Bohlen und Halbach (1907-1967), 1960-talet # 482 

SMOM Hermann Josef Abs (1901-1994), 1960-talet # 483 
Gustav Krupp och sonen Alfried var de vatikanska påvliga riddare som började bygga 
upp den tyska krigsmaskinen omedelbart efter undertecknandet av det upprörande 
Versaillesfördraget. Gustav, en medarbetare till jesuitiske coadjutor general Erich 
Ludendorff, träffade Hitler 1930 och började att finansiera führern 1933, sedan 
Alfried anslutit sig till SS 1931. Alfried, som hedrades av Hitler 1943 och använde över 
100 000 slavarbetare på sitt Kruppverks stålindustri för upprustning, dömdes som 
krigsförbrytare, för sitt aktiva deltagare i sändningen av judar till ordens dödsläger 
Auschwitz, men släpptes av Tysklands högkommissionär (amerikanske SMOM John J. 
McCloy) efter kriget 1951, efter att ha avtjänat bara 30 månader i fängelse. Som vän 
till Tysklands förbundskansler SMOM Konrad Adenauer, återvände Alfried för att 
styra Kruppimperiet som ett enmansföretag, för att bli den mäktigaste 
industrimannen i Roms europeiska gemenskap. Efter Alfrieds död 1967 blev SMOM 
Hermann Abs ordförande i den nya Kruppkoncernen. Abs hade varit en av det tredje 
rikets främsta finansiärer och en medlem av I. G. Farbens styrelse, men ställdes aldrig 
inför rätta i Nürnberg! Efter kriget, utsåg Adenauer Abs för att ordna betalningen på 
3,5 miljarder DM till Israel (som malteserriddarna finansierade Roms konungarike 
Jerusalem med tysk arbetskraft*) och Abs var ordförande för Deutsche Bank (1957-
1967) i återuppbyggnaden av Västtyskland – åt påven! Under 1980-talet valde påven 
JPII SMOM Abs för att lösa den vatikanska bankskandalen. 
The Arms of Krupp, 1587-1968, William Manchester, (Boston: Little, Brown and Co., 1968) ss. IV, 857. 
http://www.spitfirelist.com/f504.html
* http://www.h-net.org/reviews/showrev.cgi?path=27981160422672
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Gregory Peter XV kardinal Agagianian, 1958 # 484 
Patriark av den romersk-katolska armeniska kyrkan, Sovjetunionen 

1946 utsåg påvlige caesar Pius XII, på inrådan av sin jesuitiske biktfader under tio års 
tid, Augustin kardinal Bea, jesuitutbildade Spellman, som styr SD/OSS/CIA, till 
kardinal för den ”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation, 
och jesuitutbildade Agagianian, som övervakar NKVD/KGB, till kardinal för det 
sovjetiska riket. Agagianian och Stalin var båda georgier och gick båda på det 
jesuitkontrollerade ortodoxa Tiflis’ seminarium. Den svarte påvens ”kardinal av 
Kreml” var alltså ”Kobas” favorit. Den här mannen, en personlig vän till kardinal 
Spellman, skötte gulagarkipelagen, som då och nu omfattar hundratals 
koncentrationsläger i Sovjetunionen. 
The Vatican Moscow Washington Alliance, Avro Manhattan, (Chino, Kalifornien: Chick Pubs., 1986) s. 131. 
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GRU-general prins Anton Vasilevich Turkul, 1956 # 485 
Den ryske prinsen, riddaren av Malta och sekreterare Poskrebyshevs mest betrodde 
GRU-general, jesuitiske världslige coadjutor Anton Turkul, vars avlägsne släkting var 
riksrådsmedlem Turkul som bidragit till undertecknandet av ett konkordat mellan 
påve Pius IX och tsar Nikolaus I 1847, var den svarte påvens störste försvarare av den 
påvlige caesarens världsliga makt i kommunistiska Ryssland. Som Stalins främste 
underrättelseofficer, rådgiven av jesuitpräst George Romanov och med hjälp av 
jesuiter som Pere Michel som kurirer, eskorterade av hans GRU under andra 
världskriget, han hade splittrat de anti-bolsjevikiska grupperna efter första 
världskriget tillsammans med jesuit Theodore Maly som senare grundlade ordens 
spionring i Cambridge; ödelade general Andrej Vlasovs anti-stalinistiska armé och 
säkrade Vlasovs tortyr och hängning i Moskvas Lubjanka; krossade nazisterna på 
östfronten, understödd av Org. Gehlen; använde de vatikanska råttlinjerna för 
sovjetiska Underrättelsetjänsten under det kalla kriget; och, med hjälp av Allen Dulles 
SD/CIA, uppmuntrade och sedan mördade tusentals ”liberaler” under den ungerska 
revolutionen 1956 i enlighet med det onda tridentinska mötet. Denne maltesiske 
riddare av påvens vatikanska rike var en av kardinal Agagianian hemliga inkvisitorer 
i ”Sovjetunionen.” 
Unholy Trinity: The Vatican, the Nazis, and Soviet Intelligence, Mark Aarons och John Loftus, (New York: St. 
Martin’s Press, 1991). 
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Nazistiske general Reinhard Gehlen, 1943 # 486 

Nazistiske romersk-katolske general Reinhard Gehlen, 1943 # 487 
Sedan han lämnat felaktiga underrättelser som ledde till segern över svältande, 
förhärskande protestantiska/preussiska tyska arméer i öst, kapitulerade han senare till 
de allierade, blev en amerikansk arméofficer och en stark kraft inom CIA. 
The General Was a Spy, Heinz Höhne & Herman Zolling, (NY: Coward, McCann & Geoghegan, Inc., 1971).
www.maebrussell.com/Mae%20Brussell%20Articles/Nazi%20Connection%20JFK%Assass.html
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Gehlen granskar Vlasovs befrielsearmé, februari, 1945 # 488 
General Vlasovs ”ryska befrielsearmé,” dömda från början, hölls borta från slagfältet 
av coadjutorer Bormann och Himmler tills kriget var praktiskt taget förlorat. 
Kompaniets hemliga men sanna syfte att beväpna Vlasovs soldater mot Stalin var alltså 
att förinta dem alla efter kriget. I enlighet med Jaltaöverenskommelsen, överlämnades 
dessa män till Stalin och mördades av den svarte påvens NKGB. Jesuitiske coadjutor 
Gehlen skulle, via falska underrättelser, nu svika Vlasovs två divisioner precis som han 
hade svikit Hitlers arméer i öst. Vid tidpunkten för denna granskning, visste Gehlen 
att Rysslands största patrioter alla skulle dö! För sin blinda lydnad räddades 
mästerspionenen undan de allierades rättvisa genom bayerska jesuiter för att fortsätta 
ordens SS/SD som ”Org. Gehlen” och senare, som BND.
The Service: The Memoirs of General Reinhard Gehlen, Reinhard Gehlen, David Irving, översättare, (New York: 
World Publishing, 1972). 
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SS/SD-löjtnant Heinz Felfe, 1940; MI6/BND/KGB, 1963 # 489; # 490

Felfe, Gehlens högra hand, anslöt sig till Org. Gehlen 1951. Sedan han blivit chef för 
”Sovjetunionens skrivbord för kontraspionaget,” var han BND:s förbindelselänk med 
KGB fram till 1961. Åtalad 1963, dömdes Felfe till 14 års straffarbete, men spionen 
”utväxlades” senare i Östberlin 1969. Gehlen vägrade att ta ansvar för Felfes 
förräderi, men hade skyddat mördaren under flera år. ”Det kalla kriget” tillhandahöll 
förevändningen för att ena alla Roms underrättelsetjänster. 

Major Zeev ”Wolfgang” Lotz, Mossad/BND, Kairo, 1960-talet # 491 
Som påvedömet, var BND:s öppna politik pro-arabisk/egyptisk, men dess hemliga 
politik var pro-israelisk, styrd av Roms frimureriska judiska arbetarsionister. Aktivt 
engagerad i sabotage och bombningar mot Egypten, greps Lotz 1965, förhördes av den 
egyptiska Säkerhetstjänsten och erkände att BND var delaktigt i hans uppdrag. Han 
släpptes otroligt nog och återvände slutligen till Israel. 
The General was a Spy, Heinz Höhne & Hermann Zolling, (NY: Coward, McCann & Geoghegan, Inc., 1972).
The Service: The Memoirs of General Reinhard Gehlen, Reinhard Gehlen, David Irving, översättare, (New York: 
World Publishing, 1972). 
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Nazistiske, CIA, och BND riddare av Malta Reinhard Gehlen, 1960-talet # 492 
För sin lydnad, erhöll Reinhard Gehlen, tillsammans med FDR:s ambassadör i 
Vatikanen, Myron C. Taylor, den högsta utmärkelse som kunde ges av de öppet anti-
kommunistiska malteserriddarna, Gran Croce al Merito con Placca. Därmed 
upprätthöll riddarna den fanatiska anti-kommunismens öppna politik; men de 
huvudsakliga drivkrafterna i det ”bolsjevikiska Sovjetunionen,” både kommersiella 
och politiska, var brittiska och amerikanska riddare. Gehlen: förrådde sina egen tyska 
arméer i öst, medan han i Bayern, under skydd av Münchens ärkebiskop Michael 
kardinal von Faulhaber, kapitulerade för ordens OSS; flögs till USA och anslöt sig till 
det hemliga fördraget i Fort Hunt vilket ställde hela hans nazistiska nätverk under 
Roms CIA:s ledning; och byggde Israels Mossad och Västtysklands BND, i hemlighet 
förbundna med de östtyska SSD och Moskvas KGB. Som han öppet ”bekämpade 
kommunismen,” skulle den ex-nazistiske SS/SD bygga kommunismen, i hemlighet 
avsedd att rättfärdiga Roms slutliga upprättande av en internationell fascistisk 
världsordning! 
Gentleman Spy: The Life of Allen Dulles, Peter Grose, (New York: Houghton Mifflin Company, 1994).
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Tysk-österrikiske jesuit Karl Rahner (1904-1984), 1970-talet # 493 
Som en elev till den jesuitutbildade, anti-judiske, lutheransk-nazistiske, ockulte 
jesuitiske coadjutorn Martin Heidegger, var Rahner en viktig aktör i den svarte påvens 
andra Vatikankoncilium som syftade till att förena judar, ortodoxa och protestanter i 
Eurasien som överlevt påven Pius XII:s andra trettioåriga krig. Efter att ha understött 
den nazistiska SS i Wien (1939-1944), skickades Rahner till Mariakirchen, Bayern 
(1945). Där hjälpte han, via ordens vatikanska råttlinjer, flyende SS-mördare att 
undkomma att bli gripna. Sedan han därefter förlagts till Pullach under sken av att 
undervisa i teologi (1945-48), övervakade Rahner Reinhard Gehlens ”Org. Gehlen” 
som senare blev det tyska BND. 

Org. Gehlens Pullach-inhägnad, Pullach, Bayern, 1946 # 494 
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995). 
The General Was a Spy, Heinz Höhne & Herman Zolling, (NY: Coward, McCann & Geoghegan, Inc., 1971).
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Romersk-katolske riddare av Malta Konrad Adenauer (1876-1967) 
Förste kansler; Västtyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) (1949-1963) 

Uppbackad av utrikesminister Hans Globke, 1950-talet # 495 
Riddare av Malta Adenauer hade varit medlem av det romersk-katolska Centerpartiet 
under ledning av riddarbroder Franz von Papen, som förde Hitler till makten. Som 
Västtysklands förste kansler efter andra världskriget och svåger till pro-nazistiske 
SMOM John J. McCloy (både gifte sig med döttrar till SMOM Fredrick Zinsser, en 
partner till JP Morgan) var Adenauer Gehlens handledare som i sin tur utnyttjade 
tidigare SS/SD i sitt BND, i hemligt samarbete med sina SS/SD-motsvarigheter inom 
Östysklands ”Statliga säkerhetstjänst,” SSD. Tidigare nazist Hans Globke var Gehlens 
närmaste överordnade som i hemlighet arbetade med Herman Kästner, vice 
premiärminister i Östtyskland, via Gehlens BND. 1961, med Sovjets uppförande av 
Berlinmuren, gavs ingen varning någonsin till befolkningen i Västtskland, som BND 
samarbetade med SSD, vilket än en gång bevisar att de nazistiska fascister som 
”bekämpade kommunismen” i själva verket var dess byggare. 
The General Was a Spy, Heinz Höhne & Herman Zolling, (NY: Coward, McCann & Geoghegan, Inc., 1971).
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Jesuitiska coadjutorer Adolf Hitler och Martin Bormann, 1944 # 496 

1914 antände kompaniet sitt andra trettioåriga krig (1914-1945) av en mängd olika skäl. 
Under sitt gräsliga ”världskrig” (1914-1918), krossades Bismarcks protestantiska 
andra tyska rike. Med förräderiet mot de tyska arméerna av general Erich 
Ludendorff (som senare blev nazist) och undertecknandet av det onda 
Versaillesfördraget av Matthias Erzberger (ställföreträdare för ordens högerinriktade 
romersk-katolska Centrumparti som senare skulle föra Hitler till makten) garanterade 
den svarte påven effektivt krig inom tjugo år mot det ”kätterska” vita protestantiska 
tyska folket. Det påvliga sändebudet Eugenio Pacelli iscensatte uppkomsten av sitt 
bayersk-ledda romersk-katolska tredje riket, under det att hans Münchenpalats stod 
intill det framtida ”Bruna huset” – nazismenens vagga. Romersk-katolske Adolf 
Hitler, den intime vännen till Wiens ”barmhärtighetsbröder,” och krypto-katolske 
Martin Bormann – ”det onda geniet bakom führerns befallningar” och intim vän till 
påve Pius XII:s biktfader, bayerske jesuit Robert Leiber – decimerade judarna i 
Europa och rättfärdigade de allierades massbombningar och senare förintelse av den 
protestantiska lutherska kulturen och människorna i norra och östra Tyskland. Som 
jesuiterna hade kontroll över både de allierades och axelmakternas 
underrättelseverksamhet, simulerades Hitlers och Bormanns död av ordens SS och 
båda hjälptes i hemlighet ut ur Berlin med understöd av orden sovjetiska NKVD. 
Sedan de undflytt de allierades rättvisa, tillbringade Satans största korsriddarna i 
hans påvedömes historia resten av sina liv i romersk-katolska Sydamerikas gamla 
jesuitstyren. Under tiden fördömde ordens CFR/RIIA-agenter i Nürnberg Bormanns 
fiender, Rudolf Hess dubbelgångare,* Albert Speer och Herman Göring. 
The Secretary Martin Bormann: The Man Who Manipulated Hitler, Jochen von Lang, (NY: Random House, 1979).
* The Murder of Rudolf Hess, W. Hugh Thomas, (New York: Harper & Row, förläggare., 1979). 
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Martin Bormanns son, jesuitpräst Adolf Martin Bormann, 1950-talet # 497 
Martin Bormann, som började sin karriär inom politiken som dömd medbrottsling i 
ett mord varför han tillbringade ett år i fängelse, hade obestridliga band till 
jesuitorden genom jesuitutbildade påve Pius XII och påvens jesuitiske biktfader, 
Robert Leiber. Medan ärkebiskop Pacelli var Pius XI:s påvlige sändebud i München, 
utvecklade Bormann ett nära samarbete med både Pacelli och den pro-nazistiske 
ärkebiskopen av München, Michael kardinal von Faulhaber. Med ärkebiskopens 
katedral inte långt från Nazistpartiets huvudkontor (kallat för det ”Bruna huset”) och 
i närheten av jesuitordens S:t Mikaels kyrka, knöt Bormann ytterligare band till den 
framtida riksführern för SS, för Himmlers kusin och SS-officer, dominikanske August 
Wilhelm Patin, var kanik i domkyrkan och därmed en tjänare åt ärkebiskopen. 
Gynnad av en annan romersk-katolsk påvlig riddare, rikspartiets kassör, blev ordens 
SD-finansiär och högt uppsatte SS-officer Franz Xaver Schwartz, Hitlers ”brune 
eminens,” diktatorns papistiske utrikesminister, andrebefälhavare och ”alter ego,” 
som rådgav honom i alla beslutsmässiga frågor, medan han personligen bevakade all 
åtkomst till den papistiske führern. Bormann, med kodnamned ”Werther,” tjänade 
också som jesuitgeneralens ”brune bolsjevik,” länken mellan SS/SD och den sovjetiska 
GRU/NKVD. Genom Hitler meddelade Bormann praktiskt taget alla rikets 
topphemliga beslut till ordens ”röda orkester” genom Heinrich ”Gestapo” Müller 
inom fyrtioåtta timmar, vilket ytterligare bevisar att Hitler och Stalin arbetade 
tillsammans under hela utsträckningen av påvens korståg. Efter Berlins fall, förklädde 
orden, via SD/OSS/CIA, Bormann till en svartrockad jesuit i hans flykt till 
Sydamerika varifrån han efter kriget blev en finansiell ledare i återuppbyggandet av 
Pius XII:s romersk-katolska Västtyskland. Under tiden, blev alla hans barn romerska 
katoliker, och hans äldste son, Adolf Martin Bormann, blev en jesuitpräst! ”Här, vid 
sin första gudstjänst, välsignade han sina bröder och systrar. Alla dessa uppnådde 
respektabla positioner i efterkrigstidens samhälle.” Oj! 
The Secretary Martin Bormann: The Man Who Manipulated Hitler, Von Lang, (NY: Random House, 1979). 
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Herr Sillip, Hitlers mördade dubbelgångare, Berlin, den 2 maj, 1945 # 498 
Efter att ha planerat sin flykt i mars med bayerske jesuitiske Gestapo-chef SS-general 
Heinrich Müller: avreste Hitler från Berlin klockan 8:30, 22 april; flögs till Linz, 
Österrike, via en dubbelpropellers helikopter (FA 233); firade med österrikiska 
jesuiter fram till sin avgång via flygplan (JU 290 A-3 under ledning av överste 
Baumbach) till Barcelona den 26; hälsades av jesuitiske coadjutorbroder och 
massmördare general Franco; gladdes ytterligare med spanska jesuiter fram till sin 
avfärd till sjöss mot Buenos Aires, för att skyddas av en annan jesuitisk 
coadjutorbroder, riddare av Malta Juan Perón. Kort efter Hitlers avfärd från 
bunkern, anlände hans ”dubbelgångare,” född i den österrikiska familjen Sillip och 
släkt med Hitler, från Hotel Kaiserhof med en liknande schäferhund. Även om han var 
5 centimeter kortare och mindre vaken, vältalig och intelligent, spelade denne ”sjuke 
krake som knappast kunde stå eller gå, och manipulerades av Goebbels,”führern 
eländigt under åtta dagar. Den 30 april, injicerades den drogade Sillip med gift av 
doktor Stumpfegger, sköts i pannan av SS gen.löjtn. Johann Rattenhuber med 
användning av dubbelagentens egna Walther 7,65-kalibers pistol, för att sedan 
begravas i bunkerns trädgård. Sedan Berlin givits till Stalin av jesuitiska coadjutorer 
FDR och Churchill, främjade ordens NKVD (i samarbete med Storbritanniens SIS, 
Amerikas OSS/CIC och Hitlers SS/SD) bluffen om Hitlers självmord genom att gräva 
upp dubbelgångaren och visa upp liket (ovan) som den döde führern! Myten om 
Hitlers självmord dök upp fem månader senare och tack vare engelske jesuitiske 
coadjutor (MI5/RIIA) major Hugh Trevor-Roper (senare, professor i historia vid 
Oxford och upphöjd till adelsman med ärftlig rätt till säte och stämma i överhuset), är 
denna lögn nu dagens sanning i jesuitstyrda Amerika och Storbritannien! 
Hitler’s Escape, Ron T. Hansig, (London: Athena Press, 2005). 
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Heinrich Hitzinger, Himmlers dubbelgångare, Lüneberg, 23 maj, 1945 # 499 
Hitler var påve Pius XII:s tyske kejsare som predikade det bayersk-ledda tredje rikets 
korståg. Men de verkliga stormännen bakom Hitler var Martin Bormann och 
Heinrich Himmler. Heinrich Müller, agent åt dem båda, hade samarbetat med 
Himmler och William Stephenson i mordet på Heydrich. Himmler, den svarte påvens 
SS ”Ignatius av Loyola” (uppbackad av Tysklands mäktigaste malteserriddare i hans 
”vänkrets”) hade fört Tysklands rikedomar ut ur landet in i en labyrint av utländska 
bankirfirmor understödd av brittiska och amerikanska riddare inklusive bröderna 
Dulles. Vi är alltså inte förvånade över att Walter Schellenberg skulle fungera som 
förbindelselänk till Brittiska underrättelsetjänsten (SIS) för att säkra Himmlers sorti 
ut ut Tyskland efter kriget. Den avresan skulle omfatta: självmordet av en 
dubbelgångare, Heinrich Hitzinger; hans omedelbara och hemliga nedgrävning av en 
obetydlig värvad fanjunkare, Edwin Austin (som blev en omedelbar berömdhet); en 
påhittad historia som lades fram av MI5/RIIA Hugh Trevor-Roper; och användningen 
av miljarder av SS medel av regeringarna som understött i mörkläggningen. Sedan 
Europas protestantiska reformationen nu var förbi, avsåg Himmler att återuppbygga 
efterkrigstidens romersk-katolska Västtyskland med Bormann i förberedelse för 
Europas fjärde rike – en 10-kungars, europeisk federation under ledning av den 
uppståndne påven, vilddjuret! Via sin brittiska SIS, gjorde orden det möjligt för 
Himmler att försvinna. I hans ställe skickades den dömde Heinrich Hitzinger. 
MI5/NKGB-agent Kim Philby försökte, via ”Operation Globetrotter,” att skingra alla 
tvivel om riksführerns död, medan alla uppteckningar rörande ”Heinrich Himmlers” 
märkliga gripande och självmord förseglades under 100 år, fram till 2045! 
SS-1: The Unlikely Death of Heinrich Himmler, Hugh Thomas, (London: Fourth Estate, 2001). 
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Inkvisitoriska jesuitiska världsliga coadjutorer  , 1943:   # 500 
Riksführer SS-general Heinrich Himmler (vänster) 

”Jesuitgeneral Ignatius Loyola” för den germanska tyska SS-orden 
(Finansierad av tyska SMOM Fredrik ”Fritz” Thyssen, Kurt von Schröder; 

Frederick Flick, Gustav och Alfried Krupp, och Hermann Abs) 
SS-general och Himmlers stabschef, Karl Wolff (höger) 

”Assistent åt jesuitgeneralen;” påve Pius XII:s inkvisitor i Rom 
Efter att lett påvens korståg mot det anti-påvliga rysk-ortodoxa folket i 

”Sovjetunionen” via Operation Barbarossa, underbåsta av jungfrun i Fatima-bluffen 
och jesuitutbildade Joseph Goebbels skymfande, anti-frimureriska-judiska-

kommunistiska propaganda, skyddades båda coadjutorer av de allierade efter andra 
världskriget. 

Waffen-SS: Hitler’s Elite Guard at War 1939-1945, George H. Stein, (Bristol, UK: Cerberous Pubs. Ltd., 2002). 
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Inkvisitoriska jesuitiska världsliga coadjutorer  , 1943:   
Riksführer SS-general Heinrich Himmler; 

SS-general och Himmlers stabschef, Karl Wolff
Enligt flera källor, kallade Hitler öppet Himmler sin ”Ignatius av Loyola” – 
ordensgeneralen för den tyska teutoniska SS-orden. I bedrägligt syfte, var Himmlers 
öppna politik klart fördömande av Jesu sällskap, men hans hemliga och sanna politik 
var extrem vördnad, som det var hans herre. Med omfattande kunskaper om Loyolas 
milis inre arbete formade Himmler, medan han understöddes av sin prästerlige 
”farbror som stod fadder åt honom” – ärkebiskopen av Bamberg – och hans 
prästerlige kusin, August Wilhelm Patin (en dominikansk kanik hos ärkebiskopen av 
München), sitt SS i exakt enlighet med kompaniet. Dessutom styrde han sitt broderskap 
enligt frimureriska protokoll, där Himmler själv agerade ”stormästare.” Tyske Heinz 
Höhne, fastän han dolde alla uppenbara band till Jesu sällskap och därmed fungerade 
som en annan efterkrigstida censor för broderskapet i skrivandet av The Order of the 
Death’s Head (1969), uppgav att Himmler, liksom jesuitgeneral Wladimir 
Ledochowski, hade ”fyra assistenter.” En av Himmlers viktigaste assistenter var en 
annan bayersk romersk-katolik, SS-general Karl Wolff. ”Lille Wolff” var för 
riksführer-SS vad Bormann var för führern. I sin funktion som stabschef, var 
jesuitiske Wolff den viktigaste rådgivaren åt ordens SS hela politik och därmed 
brottslighet, inklusive hans eget ansvar när det gällde fraktandet av ”åtminstone” 300 
000 judar till Treblinka och deporteringen av Roms historiskt sett judiska getto till 
Auschwitz. Efter det att Eugen Dollmann hade utverkat Wolffs audiens hos påve Pius 
XII i april 1944, satte italienske riddare av Malta baron Luigi Parilli generalen i 
kontakt med påvens OSS (med tillnamnet ”Amerikas kardinalkollegium”) i gestalt av 
ärkebiskop Spellmans CFR-kontrollerade Allen Dulles, varvid förhandlingar 
påbörjades för den tyska arméns kapitulation i Italien. Efter att ha återvänt till Berlin 
anklagade SS-general Ernst Kaltenbrunner förtroendefullt till Himmler, som båda 
arrangerade sin flykt från Tysklands beräknade undergång, Wolff för förräderi i 
närvaro av Hitler. Medveten om Wolffs förhandlingar med både Dulles och kardinal 
Schuster i Milano skickade Hitler, som också höll på att planera sin flykt, Wolff 
tillbaka till Italien och räddade därmed hans liv. För detta, skulle Kaltenbrunner 
avrättas i Nürnberg på grund av jesuitiske Edmund A. Walshs hemliga inflytande. 
Wolff fortsatte med att förhandla fram OPERATION SUNRISE och leda in general 
Reinhard Gehlens underrättelseorganisationen i CIA, varvid livet på tusentals nazister 
räddades under sken av påvens kalla krigsbluff. Flera år senare, 1972, diktade Wolff, i 
konspiration med jesuitiske Paul Molinari, ihop lögnen att Hitler 1943 hade planerat 
att kidnappa just den man som hade fört honom till makten – Pius XII – och ta med 
honom till Tyskland. Förmodligen övertygade Wolff Hitler om att överge sin komplott 
vilket räddade påven – varvid jesuiterna, genom denna list, rättfärdigade att de 
försökt saligförklara påve Pacelli, samtidigt som de skyddade sin världslige coadjutor, 
SS-general Wolff. 
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SS-generaler (V-H): Frans Josef Huber; Arthur Nebe; Heinrich Himmler; 
Reinhard Heydrich; Heinrich Müller; Gestapos högkvarter, München, 1939 # 501 
1939 var dessa fem romersk-katoliker några av de mäktigaste männen som 
administrerade den svarte påvens tredje rike. Den bayerske Huber blev chef för 
SD/Gestapos Wienkontor, som deporterade 48 000 judar österut. Med befäl över rikets 
största Gestapo-styrka, skyddades han av den amerikanska CIC och åtalades aldrig! 
Nebe var chef för Kriminalpolisen (Kripo) och fortsatte med att frivilligt föra befäl 
över den brutala Einsatzgruppe (Insatsgrupp) B. Nebes grupp bemannades förstulet 
med jesuitiska coadjutorer som mördade uppskattningsvis 43 000 ryska judar till följd 
av Pius XII:s Fatima-nazistiska korståg mot Sovjetunionens ortodoxa folk. Sedan han 
arresterats av Gestapo 1944, hängdes Nebe för sin påstådda delaktighet i 
mordförsöket på Hitler. 1945 flydde Heinrich Himmler från Europa med hjälp av sir 
Stewart Menzies brittiska SIS, som simulerade ordens bayerske inkvisitors död med 
hjälp av en dubbelgångare, och sedan förseglade Himmlers hemliga register i hundra 
år! Reinhard Heydrich, Himmlers anti-vatikanske, etniske jude med ansvar för 
Rikssäkerhetsöverstyrelsen (RSHA), lockades i ett bakhåll av den brittiska SIS och 
mördades sedan medicinskt av Himmlers kirurg, som Heydrich inte var en person ur 
den inre kretsen som vägrade underordna sig ”påvliga makter” med Bormann och 
Himmler. Bayerske ”Gestapo-” Müller, var inte bara det monster som ansvarade för 
den mordiska, jesuitbemannade Gestapo, utan var delaktig i mordet på Heydrich och 
en viktig NKVD-agent som fungerade som förbindelselänken mellan Hitler och Stalin 
när det gällde att delge führern meddelanden från NKVD-agent Martin Bormann till 
jesuitordens ”röda orkester.” Müllers död simulerades också; han flydde från Europa 
via ordens vatikanska råttlinjer tillsammans med 50 000 andra nazister och fördes 
sedan in i den svarte påvens CIA, som rådgivare åt ”kompaniet” fram till sin död 1973. 
Waffen-SS: Hitler’s Elite Guard at War 1939-1945, George H. Stein, (Bristol, UK: Cerberous Pubs., 2002).
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Pius XII:s statssekreterare monsignore Montini (H), 1945 # 502 
Jesuitutbildade påve Pius XII, rådgiven av bayerske tyske jesuit Robert Leiber, styrde 
ordens vatikanska råttlinjer. Han utsåg sin nära personliga vän, österrikiske biskopen 
Luigi ”Alois” Hudal (1885-1963), en före detta konsult åt inkvisitionsdomstolen och 
”Heil Hitler-kardinalens,” Wiens ärkebiskop Theodor kardinal Innitzers, skyddsling, 
för att kontrollera Vatikanens flyktvägar över Brennerpasset till Italien. Hudal, 
förtrolig med riddare av Malta Franz von Papen och nazistiska tjänstemän, använde 
jesuiter som vägledde SS öv.löjtn. Walter Rauff för att hjälpa andra toppnazister ut ur 
Europa inklusive Heinrich Müller, Adolf Eichmann, Franz Stangl (kommendant i 
Treblinka), Martin Bormann och Josef Mengele. När de väl kommit ut ur Europa 
skyddades de nazistiska jesuitiska coadjutorerna sedan av Pius XII:s suveräna 
militära malteserorden genom anställningar inom deras internationella 
affärskonsortier – under sken av det kalla kriget! Stangl och Eichmann anställdes av 
SMOM Fredrik Schultz-Wenk, Bormann skyddades av SMOM Juan Perón och 
adelsman baron de Zichy, och Müller och Mengele skyddades av SMOM J. Peter 
Grace, d.y., & OSS-chef, William J. Donovan. Monsignore Montini var biskop Hudals 
herre, som ansvarade för påvens internationella frågor. Detta inkluderade hans 
direkta tillsyn över råttlinjernas Caritas Internationalis, som utfärdade pass åt flyende 
nazister. Chefen för Caritas i Wien och senare i Rom, var en av påvens monsignores – 
jesuit Karl Bayer! Kompaniet transporterade över 50 000 nazister till utländska 
hamnar och använde sedan jesuit Robert Graham för att tona ned Hudals extrem 
lydnad till påven. Den nazistiske monsignoren skulle senare bli påve Paulus VI – och 
JFK:s främste mördare!
Unholy Trinity: The Vatican, the Nazis, and Soviet Intelligence, Mark Aarons och John Loftus, (New York: St. 
Martin’s Press, 1991). 
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Biskop av Aela, SMOM Luigi ”Alois” Hudal (1885-1963), 1936 # 503 
Denne beryktade krigsförbrytares falska skändlighet överträffar fantasin, som den 
avspeglar den svarte påvens internationella, djävulska jesuitiska krigsmaskin med 
fullständig kontroll över påvens romerska hierarki. Född i Österrike, utbildad av 
jesuiter, biktfader åt Roms tyskspråkiga personer medan han var rektor vid det tyska 
kollegiet, en konsult åt inkvisitionsdomstolen från och med 1930, en judehatare och 
nazistälskare, publicerade Hudal sin pro-nazistiska The Foundations of National  
Socialism 1936 som entusiastiskt stödde ordens tredje rike. Med innehav av 
Nazistpartiets gyllene medlemsbricka och som informatör åt SD (precis som 
benediktinerprior Hermann Keller*), var Hudal den förtrolige tjänaren åt Hitlers 
hemlige mentor, ärkebiskopen av München (1917-1952), Michael kardinal von 
Faulhaber, och ärkebiskopen av Wien (1932-1955), Theodor kardinal Innitzer – ”Heil 
Hitler-kardinalen” som välkomnade Hitlers ”pan-germanska” stöld av romersk-
katolska, jesuitstyrda Österrike (via ”anslutningen”) 1938. En ökänd anti-kommunist 
med full vetskap om att kompaniet styrde Stalins Sovjetunionen, understödde Hudal, 
på order av sin herre, påve Pius XII, nazistiska flyktingar i deras undkomst från den 
förestående rättvisan med hjälp av ex-SS/SD:s tyske underrättelseofficer Walter Rauff, 
tidigare rådgivare åt Reinhard Heydrich. De mest bekanta nazister som understöddes 
av Hudal i sin framgångsrika flykt var Heinrich Müller, SS-chef för Gestapo, Adolf 
Eichmann, en central figur i ”den slutliga lösningen,” Martin Bormann, Hitlers 
sekreterare, Walter Rauff, skaparen av de gasande skåpbilarna, och Franz Stangl, 
befälhavande officer i dödslägren Sobibor och Treblinka. Hudal var också ansvarig för 
den enorma SS-skatt som användes för att finansiera ordens vatikanska råttlinjer. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Alois_Hudal
* Aftermath: Martin Bormann and the Fourth Reich, Ladislas Farago, (NY: Simon and Schuster, 1974) s. 185. 
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Giuseppe kardinal Siri (1906-1989), 1958 # 504 
Ärkebiskop av Genua, Italien, 1946-1987 

Med den svarte påvens övervakning av sina ”klosterrutter” ut ur Europa, skulle han 
använda påve Pius XII:s hela romerska hierarki i samförstånd för att rädda sina 
älskade nazistiska SS/SD-inkvisitorer. Biskop Hudal, hitlerismens ivrige försvarare, 
hade redan träffat nazistiske SS/SD-överstelöjtnant och jesuitiske världslige coadjutor 
Walter Rauff 1943, för att organisera ordens vatikanska råttlinjer, som Hitlers tyska 
militärledning instruerades att förlora kriget. Rauff, med utvalda jesuiter, skulle 
eskortera flyende nazister över Brennerpasset in i Rom där de skulle hållas dolda tills 
deras papper hade förfalskats. Kroatiske präst Draganovic skulle organisera råttlinjen 
åt Ustašhis som också flydde till den ”eviga staden” tills deras dokument också var ”i 
ordning.” När de var klara, eskorterades både flyende nazister och Ustašhis till 
Genuas hamnområde för att borda utsedda ångfartyg på väg till utländska hamnar, 
särskilt i USA och Kanada. Kungen av Genua var ärkebiskop siri som övervakade alla 
avgångar och därmed blev en kardinal 1953 för ett väl utfört arbete! 
www.thepopeinred.com/index.html#khoat
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Kroatiske präst Krunoslav Draganovic, 1940-talet # 505

”Führer” Hitlers Ustašhi-diktator, ”Poglavnik” Ante Pavelić, 1940-talet # 506

Den 25 mars 1941, ingick Jugoslavien en pakt med Nazityskland: två dagar senare 
orsakade serbiske general Bora Mirkovic en anti-nazistisk statskupp, som därmed 
bröt pakten till glädje för ortodoxa serber och engelska protestanter. Tio dagar senare 
invaderade romersk-katolske Hitler för att skapa den romersk-katolska oberoende 
staten Kroatien vilket innebar slutet på det ”ekumeniska” kungariket Jugoslavien. 
Hitler utsåg sedan romersk-katolske ”Poglavnik” Pavelić till påvens kroatiske 
fascistiske korsfarare, underställd ärkebiskop Stepinac. Under ledning av fransiskaner 
och jesuiter, mördade Pavelićs Ustašhi över 700 000 ortodoxa serber och över 30 000 
judar. Efter kriget, understödde Draganovic Paveilcs flykt till Sydamerika samt 
Andrija Artukovic (Pavelićs ”Balkans Himmler”) och hans flykt till USA understödd 
av kardinal Spellman. Artukovic levde fridfullt i USA under 40 år, skyddad av 
Utrikesdepartementet, FBI och CIA under kontroll av kardinal Spellman och hans 
efterträdare, kardinaler Cooke och O’Connor via CFR. Efter att ha utlämnats 1986, 
åtalades franciskanerutbildade riddare av Columbus Artukovic i Belgrad, dömdes och 
avrättades. Pavelić flydde till Rom förklädd till munk, sedan till Argentina för att bli 
rådgivare åt riddare av Malta Juan Perón, där han senare sköts 1957 av en 
lönnmördare. Pavelić fick sedan en fristad i generalissimus Francisco Francos 
fascistiska Spanien, där han dog av sina skador under 1959. Kroatiske Draganovic 
hade samarbetat med biskop Alois Hudal, som hjälpte tusentals tyska och österrikiska 
nazister att fly, och hade fullt stöd av påve Pius XII:s ärkebiskop av Genua, Giuseppe 
kardinal Siri. Draganovic användes av USA under påvens kalla krig, och hans namn 
figurerar i Pentagons avlöningslistor fram till början av 1960-talet. Sedan han 
beviljasts immunitet i Jugoslavien, dog han 1983 vid 79 års ålder. 
Unholy Trinity: The Vatican, the Nazis, and Soviet Intelligence, Mark Aarons och John Loftus, (New York: St. 
Martin’s Press, 1991). 
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Präster och biskop i San Girolamo-institutet, Rom, 1950-talet # 507 
Den demonbesatte Draganovic (2:a raden, 6:e från vänster) betraktades som 
krigsförbrytare av den amerikanska CIC som han samordnade tusentals nazisters och 
Ustašhis flykt via Roms vatikanska råttlinjer under sken av ”det kalla kriget.” 

Vatikansk råttlinje slutar i Genuas hamn, Italien, 1946 # 508 
Draganovics monsignore Karlo Petranovic, som deltog i massakrern på ortodoxa 
serber i Kroatien, står med sina fascistiska Ustašhis vid vattnet. Tusentals flyktingar 
tog sig till Nord- och Sydamerika och Australien medan prästen tillbringade resten av 
sitt liv i Niagara Falls, Kanada, under skydd av orden. 
Unholy Trinity: The Vatican, the Nazis, and Soviet Intelligence, Mark Aarons och John Loftus, (New York: St. 
Martin’s Press, 1991). 
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Vapen-SS-brigadgeneral doktor Oskar Dirlewanger, 1943 # 509 
Med befäl över 4 000 man i Dirlewanger-brigaden, av vilka många var dömda 
brottslingar och tjuvskyttar som avtjänade straff i SS fängelser och 
koncentrationsläger, är denne romersk-katolske jesuitiske världslige coadjutor 
ansvarig för några av krigets mest chockerande kriminella övergrepp. Skyddad av sin 
nära vän, SS-general Gottlob Berger, hade denne dömde pedofil kämpat för 
jesuitstyrde generalissimus Franco under spanska inbördeskriget, var en 
frikårsveteran, en våldsam judehatare, och en medlem av NSDAP sedan 1923. Med 
andra ord, var den gode doktorn den perfekte inkvisitorn, hjärtlös, hänsynslös och 
stod över lagen. Han upprätthöll godtycklig disciplin bland sitt kriminella gäng och 
tvekade inte att skjuta någon misshaglig underordnad. 1944 släpptes hans vandaler 
loss på judarna under Warszawas gettouppror för vilket han belönades med das 
”Ritterkruz,” Nazitysklands mest eftertraktade militära utmärkelse; ändå omfattade 
hans experiment på polska flickor sadism och nekrofili. Sedan han sårats 1945 och 
gripits några dagar efter kriget, mutade jesuit Dirlewanger sig ur de allierades nät, 
med största sannolikhet understödd av SMOM Bill Donovans OSS, skickades iväg 
med SS-biskop Hudals vatikanska råttlinjer och bodde i Egypten fram till 1963 som 
han byggde den svarte påvens frimureriska islamiska internationella terroristnätverk. 
Många andra ex-nazister har använts för detta ändamål, bland annat SS jesuitiska 
coadjutorer Walter Rauff och doktor Johann von Leers. 
Waffen-SS: Hitler’s Elite Guard at War 1939-1945, George H. Stein, (Bristol, UK: Cerberous Pubs., 2002).
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SS-doktor Josef Mengele, Auschwitz, 1943, Buenos Aires, 1959 # 510 # 511

Denne bayerske romersk-katolik är den klassiske, illvillige jesuitiske världslige 
coadjutorn. Mengele identifierade sig själv som katolik på alla officiella formulär och 
titulerades som ”fader Mengele” medan han studerade vid Frankfurts 
universitetsinstitutionen för ärftliga biologi och rashygien under sin mentor, Otmar 
von Verschuer. Som han skickades till Auschwitz’ dödsläger i Polens Övre Schlesien 
(ett jesuitfäste sedan dess beskyddares, frimureriske Fredrik II ”den stores” dagar) 
1943, hade den första skeppslasten med ”förbannade” judar och protestanter anlänt 
från Hitlers ”Slovakiska republik” 1941 under uppsikt av dess prästdiktator, 
ärkebiskop Josef Tiso – Pius XII:s agent! Auschwitz, som användes av I. G. Farbens 
intilliggande anläggning, kontrollerad av malteserriddare, var det perfekta 
laboratoriet där kompaniet kunde utnyttja sina ”genetiska läkare” ”till Guds större 
ära.” Mengele, som älskade Wagners symfonier, Dantes poesi, och alltid var iförd en 
ny uniform som avgav en lukt av cologne, kunde vissla och samtidigt leda tusentals 
dagligen anlända från rampen in i lägret eller till gaskamrarna. Enligt överlevande 
fångar, ”var Mengele den som var närvarande vid alla transporter. Vanligtvis stod 
bara han själv på rampen och valde. . . . [han] var den i särklass viktigaste 
leverantören åt gaskamrarna och krematorieugnarna.” Jesuiten gladdes över att 
uppfylla tridentinska mötet och att delta i sin herres ”slutliga lösning på den judiska 
frågan” som agiterats så av ordens La Civlita Cattolica under det senaste halvseklet. 
Som ordens NKGB-kontrollerade sovjetiska armé närmade sig, flydde Mengele enligt 
beräkning nedför biskop Hudals vatikanska råttlinjer i Sydamerika där han och andra 
nazister deltog i den svarte påvens CIA/maffias internationella narkotikahandel. 
. . . and GOD CRIED: The Holocaust Remembered, Charles Lawliss, (New York: JG Press, 1994) s. 138. 
Aftermath: Martin Bormann and the Fourth Reich, Ladislas Farago, (New York: Simon and Schuster, 1974). 
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SS-general Martin Bormann, 1941 # 512 Bormann i exil, Italien, 1946 # 513

SMOM/SS Franz Xaver Schwarz; Rudolf Hess; Adolf Hitler; 1930 # 514 
Coadjutor Schwarz var påvens rikspartkassör och senare sekreterare Bormanns 
gynnare efter att Hess försökte att undkomma Hitler, som han flög till England 1941. 
Bormann och Gestapos Müller, som stöddes av Schwarz, var den svarte påvens band 
till ordens röda orkester, underställda Stalins jesuitiske sekreterare, NKGB:s 
Alexander N. Poskrebyshev. Bormann hjälptes i hemlighet ut ur Europa via de 
jesuitiska råttlinjerna. 
. . . and GOD CRIED: The Holocaust Remembered, Charles Lawliss, (New York: JG Press, 1994) s. 155. 
Aftermath: Martin Bormann and the Fourth Reich, Ladislas Farago, (New York: Simon and Schuster, 1974).
The Secretary: Martin Bormann: The Man Who Manipulated Hitler, Von Lang. (NY: Random House, 1979). 
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SS-öv.löjtn. Adolf Eichmann & Kurt Becher; sionist Rudolph Kästner 
Samarbetspartners i utvisningen av ungerska judar, 1944 # 515; # 516; # 517 

Adolf Eichmann (1906-1962), har oförskyllt givits skulden för den svarte påvens 
eurasiska judiska förintelse. Kunde Eichmann har deporterat 6 000 franska judar 
1941 utan en underskrift av SS-brigadgeneral och riddare av Malta baron Ernst von 
Weizsaecker (1882-1951), den verklige herren i ledningen för von Ribbentrops tyska 
Utrikesdepartementet (1938-1943) och Hitlers ambassadör i Vatikanen (1943-1945) 
som överlevde ordens Nürnbergrättegångar för att senare skriva sina memoarer? 1944 
träffade Eichmann en överenskommelse med Kästner om att rädda 20 000 unga judar 
för det framtida Israel i utbyte mot att säkra en ordnad utvisning av 400 000 judar till 
Auschwitz. Becher förverkligade detaljerna för ett pris. I slutet av 1718 sändes judar 
till Schweiz till en kostnad av nästan $ 2000 styck. Eichmann flydde från Europa via 
biskop Hudals vatikanska råttlinjer och Becher undkom en dödsdom i Nürnberg med 
hjälp av Kästners vittnesmål. 1952 uppdagade israeliske Michael Greenwald via sin 
”pamflett 51” handels-och industriminister Ben-Gurions förflutna. 1953 väcktes åtal 
för förtal mot Greenwald, som 1955 befanns vara oskyldiga av domare Benjamin 
Halevi som förklarade att Kästner hade ”sålt sin själ till den tyske Satan.” Efter 
överklagan, upphävde Högsta domstolen 1958 Halevis beslut och rentvådde Kästner 
som hade skjutits till döds utanför sin dörr 1957 av en ”före detta” mossadagent. Ben-
Gurions regering hade nu fått allvarliga problem: han måste fås att framstå som en 
hjälte om hans judar skulle kunna fortsätta att bygga påvens konungarike Jerusalem. 
Eichmann blev utvald för att offras. Och varför? Eftersom han var en ”kättare,” som 
hade deltagit i ett österrikiskt protestantiskt seminarium innan han gick med i SS 
1934. Roms argentinske president doktor Arturo Frondizi (1958-62) gjorde det möjligt 
för Mossad att gripa Eichmann 1960. Sedan han åtalats i Jerusalem, dömdes 
Eichmann och påve Johannes XXIII:s Ben-Gurion-ledda, arbetarsionistiska regering 
hade räddats! 
Nazi Millionaires: The Allied Search For Hidden SS Gold, Kenneth D. Alford & Theodore P. Savas, (Havertown, 
Pennsylvania: CASEMATE, 2002). 
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Nazi-SS/SD-löjtn. Nikolaus ”Klaus” Barbie (1913-1991), 1930-talet, 1987 # 518 # 519

En annan av påvens älskade söner, romersk-katolske Klaus Barbie, var en fanatisk 
nazist och ett brutalt odjur till man, som av fransmännen gavs tillnamnet ”Slaktaren 
från Lyon.” Född utom äktenskapet, skulle denne halvrasige fransk-tyske bastard 
rikta sin kvalfulla verksamhet mot Frankrike, ordens största nationella motståndare i 
Europa. Sedan orden utvisats för nionde gången (1901), släppte Henri Pétain på nytt 
in sällskapet 1942, som hans Vichyregering var nära allierad med de ockuperande 
nazisterna. Nu var det kompaniets tur att ta hämnd; dess redskap skulle vara Barbie. 
Full av hat mot fransmännen för sin fars död 1933 genom en skottskada han ådragit 
sig i Verdun, var slaktarens hjärta nu redo men hans sinne behövde utbildning. Han 
anslöt sig till hitlerungdomen och den tyska motståndsrörelsen mot den franska armé 
som ockuperade det katolska Rhenlandet, och vars svarta trupper hade våldtagit vita 
tyska kvinnor i åratal. Efter att ha anslutit sig till Nazistpartiet 1937 skrevs Barbie, 
flytande i franska, tyska och spanska, in på SD:s exklusiva ledarskapsskola i Berlin. 
Där lärde han sig förhörets och tortyrens svartkonst av jesuitchefer under extrem ed 
och slutligen underställda den svarte påven, den osynlige herren över den nazistiska 
SS/SD:s kontraspionage. Barbie utrotade alla judar i Amsterdam, genom att sända 
dem till Auschwitz tillsammans med tusentals andra från Frankrike. Hans arbete med 
jesuitiske förrädare René Hardy inom den franska motståndsrörelsen ledde till 
tillfångatagandet och det våldsamma mordet på Jean Moulin, den högst rankade 
medlemmen av motståndsrörelsen och rival till ordens älskling, jesuitutbildade 
världsliga coadjutor Charles de Gaulle. Efter kriget rekryterades Barbie av britterna 
och senare USA:s kontraspionagekår (CIC) under sken av att ”bekämpa 
kommunismen.” 1951 sändes slaktaren med de vatikanska råttlinjerna ned till Genua 
varifrån orden smusslade bort honom till Bolivia tills han slutligen deporterades 
tillbaka till Frankrike 1983 för att ställas inför rätta och dömas 1987, och dö i fängelset 
1991. 
http://members.aol.com/voyl/Barbie/kbbio.htm
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Nazistiske SS-kapten Franz Paul Stangl (1908-1971), 1940-talet; 1970 # 520 # 521

Född som romersk-katolik i romersk-katolska Österrike, styrt av orden från Wien, 
gick Stangl med i den österrikiska polisen 1931 efter att ha varit medlem av det 
olagliga Nazistpartiet under två år. Med anslutningen 1938, tog Hitlers SS/SD över den 
österrikiska polisen och Stangl befordrades efter att öppet ha tagit avstånd från den 
romersk-katolska institution medan han i hemlighet kontrollerades av orden. 1940, via 
en direkt order från coadjutor Himmler, blev Stangl övervakare av rikets T-4 
dödshjälpsprogram som mördade de hjälplöst handikappade. Det var här som den 
onde Stangl mötte den romersk-katolske Christian Wirth, en annan jesuitisk världslig 
coadjutor och framtida kommendant i Belzecs och Chelmos dödsläger i jesuitstyrda 
Polen. Som kommendant i Sobibor från mars-september, 1942, och Treblinka från 
september 1942 till augusti 1943, dödade inkvisitor Stangl 900 000 människor, 
mestadels ”förrädiska” judar. Oftast klädd i vita ridkläder, fick han titeln ”bäste 
lägerkommendant i Polen,” varefter han befordrades till kapten. I enlighet med 
kanonisk rätt, stal vår inkvisitor en skatt från de ”förbannade kättarna och 
liberalerna,” inklusive 145 kg guld från ringar och 4 000 karat i diamanter, som alla 
deponerades i SS bankkonton. Vid krigsslutet greps Stangl i Linz, Österrike, men 
släppts sedan av den amerikanska CIC 1947. Via biskop Hudals råttlinjer, bosatte han 
sig i Syrien i tre år och därefter i Brasilien där han arbetade åt en stor folkvagnsfabrik 
i São Paulo, som ägdes av riddare av Malta Fredrik Wilhelm Schultz-Wenk. Stangl 
förföljdes av en av orden kontrollerad nazistjägare, Simon Wiesenthal – vars dödfoto 
från 2006 visade malteserriddarnas kors runt hans hals! Sedan han slutligen greps 
1967 (den ende nazist som någonsin utlämnats från Brasilien), åtalades Stangl i 
Tyskland och fängslades 1970, varefter den kallhamrade och kalle jesuitiske 
coadjutorn dog 1971 ”med ett rent samvete” och utan minsta ånger! 
Aftermath: Martin Bormann and the Fourth Reich, Ladislas Farago, (New York: Simon and Schuster, 1974). 
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Monument över Vitrysslands SS-division, South River, New Jersey, 1974 # 522 
Vitryssarna var Hitlers invaderande nazisters mest fanatiska medarbetare mot alla 
judar, mer än någon annan nation. Radislaw Ostrowsky, ledaren för ”Waffen 
Sturmbrigade Vitryssland,” valde dess symbol – ”ett forntida religiöst tecken, ett kors 
med två tvärbalkar av lika längd och parallella med varandra” som ses överst på detta 
avskyvärda SS-monument ovan. Ostrowsky och hans män vidarebosattes i Amerika 
via kardinal Spellmans Utrikesdepartement och CIC/CIA. Symbolen med häst och 
ryttare är nästan likadan som den Roms CFR använder! 
The Belarus Secret, John Loftus, (New York: Alfred A. Knopf, 1982) s. 41. 
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Armékapten John M. Birch, general Claire Lee Chennault, 1945 # 523 
Född 1918 i en presbyteriansk familj, lärdes John Birch AV1611 Bibel under hela sin 
uppväxt. Han var så briljant att han hoppade över 5:e och 6:e klass, och efter examen 
med magna cum laude från Mercer University, valdes han ut som en kandidat till ett 
Rhodes-stipendium. Sedan han hört baptistpastor J. Frank Norris predika, 
övertygades John om att söka sig till missionsfältet. Efter examen från Fundamentalist 
Baptist Bible Institute, Fort Worth, Texas, avreste John till Kina 1940 vid endast 22 års 
ålder. Inom sex veckor kunde han samtala på mandarin. Efter Jimmy Doolittles räd 
över Tokyo, var det denna baptistmission som ledde generalen och fyra av hans män i 
säkerhet genom de japanska stridslinjerna. Doolittle rekommenderade imponerat 
Birch till general Claire Lee Chennault, en annan bibelläsande baptist och grundare 
av de Flygande tigrarna. Som han utförde underrättelsearbete åt generalen medan 
han predikade evangeliet och upprättande missioner, tog John upp svärdet mot den 
japanska armén, för den mördade protestantiska och baptistiska ministrar och brände 
deras missioner på order av sina jesuitchefer i Tokyo. Sedan han mottagit 
förtjänstmedaljen (ovan), var Johns namn nu känt i hela Kina och han, liksom alla 
bibeltroende gudsmän, hatade mordisk kommunism. Därmed måste Birch bort! Strax 
efter kriget 1945, blev John ”utlånad” till OSS-direktör SMOM Bill Donovan. Som 
påvens irländare hade arrangerat general Pattons död, så skulle han nu mörda den 
rättrådige John Birch. Sedan han sänds för att arrangera villkoren för den 
kapitulerade kejserliga japanska militärledningen, mördades John brutalt med berått 
mod av Mao Zedong och hans OSS-stödda förbrytare. För att göra ont värre, 
förrättades Johns begravning en jesuitpräst! 1958 grundade orden John Birch-
sällskapet genom sin pro-romerska, 32:a gradens frimurare, Robert Welch!
Understanding the Times – Volume One: How Satan Turned America Against God, William P. Grady, (Knoxville, 
Tennessee: Grady Publications, Inc., 2005) ss. 473-503. 
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Den svarte påvens mördare av president John F. Kennedy, 1969: 
Riddare av Malta Allen W. Dulles, riddare av Malta James J. Angleton, 

Frimureriske judiske arbetarsionist David Ben-Gurion # 524 

Angleton uppgav: ”Allen Dulles, Richard Helms, Carmel Offie och Frank Wisner var 
de stora herrarna [över CIA]. Om du var i ett rum med dem var du i ett rum fullt av 
människor som du måste tro med rätta skulle hamna i helvetet. Jag antar att jag 
kommer att se dem där snart.”* 
Gentleman Spy: The Life of Allen Dulles, Peter Grose, (New York: Houghton Mifflin Company, 1994).
* A Farewell To Justice: Jim Garrison, JFK’s Assassination, and the Case That Should Have Changed History, Joan 
Mellen, (Washington, D.C.: Potomac Books, Inc., 2005) s. 370. 
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Den svarte påvens mördare av president John F. Kennedy, 1969: 
Riddare av Malta Allen W. Dulles, riddare av Malta James J. Angleton, 

Frimureriske judiske arbetarsionist David Ben-Gurion 
Enligt Loftus i hans The Secret War Against the Jews, utbildade Reinhard Gehlen 
israeliska Underrättelsetjänsten – Mossad. Med James Jesus Angleton, CIA:s chef för 
kontraspionaget som bemannade både ”israeliska skrivbordet” och ”vatikanska 
skrivbordet” inom CIA, hade den svarte påven nu fullständig kontroll över sitt 
efterkrigstida internationella underrättelsesamfund, som inbegrep brittiska SIS, tyska 
BND, sovjetiska KGB och kinesiska CSIS. Enligt Ben Hecht i hans Perfidy, hade Ben-
Gurion, genom Rudolf Kästner – hans arbetarsionistiske agent som ledde Ungerns 
”judiska räddningskommitté” – samarbetat med nazisterna under kriget genom att 
vägra varna Europas judar för deras nära förestående undergång. SS-öv.löjtn. Adolf 
Eichmann samarbetade med Ben-Gurion, var och en genom sin företrädare, SS-
överste Kurt Becher och Rudolf Kästner. Under tiden, arbetade Angleton inte bara 
tillsammans med jesuiterna i kontrollen av vatikanska Underrättelsetjänsten, utan 
med två andra amerikanska malteserriddare, OSS-direktör ”Wild” Bill Donovan och 
FDR:s inofficielle ambassadör till påve Pius XII, CFR-medlem Myron C. Taylor. 1961, 
som ett resultat av Kästneraffären, som inbegrep uppenbarelsen att både Chaim 
Weizmann och Ben-Gurion svikit sitt ärliga judiska sändebud, Joel Brand, i händerna 
på britterna för att på så sätt garantera det nazistiska mordet på mer än 400 000 
ungerska judar, offrade den svarte påven – för att stärka sin Ben-Gurion-ledda, 
frimureriska arbetarsionistiska regering – flyktingen Adolf Eichmann genom att 
överlämna honom till det israeliska folket. Det var vid denna tidpunkt Vatikanen 
syftade till att ytterligare säkra sitt ”kungariket Jerusalem” genom att ge kärnvapen till 
dess arbetarsionistiska regering som styrde Israel. Med över 300 000 000 muslimer 
beslutna att kasta judarna i havet och därigenom äventyra påvens tusenåriga strävan 
att återuppbygga Salomos tempel, bestämdes denna försiktighetsåtgärd. Men 
president Kennedy skulle inte samtycka till överförandet av vår kärnvapenteknologi 
till Mellanöstern. Efter det att orden mördat JFK, vände president Johnson på 
Kennedys politik och därmed fick Israel kärnvapen. Snart därefter, tog 1967 års 
”sexdagarskrig” Jerusalem från Jordanien vilket lade grunden till ordens tredje 
världskrig som skall iscensättas av påvens CIA som övervakar både israeliska och 
islamiska Underrättelsetjänsten. Därmed är det herre-slav-förhållande som har 
etablerats mellan påvedömets SD/CIA och Mossad i full kraft i dag och tjänar 
ordensgeneralens ändamål – tagandet av Tempelberget från muslimerna; överlåtandet 
av Tempelberget till påvedömet; förstörelsen av moskéerna på Tempelberget; och 
byggandet av det tredje hebreiska templet. I det templet kommer den uppståndne 
sjunde romerske kungen/caesaren/påven att sitta (Upp. 17:10-11), den siste påven 
”vars dödliga sår hade blivit läkt” (Upp. 13:12), ”förödelsens styggelse” (Matt . 24:15), 
under den sista framtida judiska förintelsen – denna tid av ”nöd för Jakob” (Jer. 30:7), 
under detta ”förbund med döden” (Jes 28:15). 
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Frimureriske falske Messias Shabtai Tzvi (1626 -1676), 1666 # 525 
Sedan Yeshua Messias död, begravning och uppståndelse 32 e. Kr., har de judiska 
ledarna inte haft någon ”annan konung än kejsaren” (Joh 19:15). Med den romerske 
caesarens trons fortsättning som ”Petri stol,” har israeliterna styrts av påvedömet 
under sin internationella diaspora, som av Messias kallades för ”hedningarnas tider” 
(Luk 21:24). Som de icke-judiska nationerna nu är ”huvudet” och ”högre,” den 
hebreiska nationen ”svansen” och ”djupare” (5 Mos.28:43-44), som Rom, ”den stora 
staden, som regerar över kungarna på jorden” (Upp.17:18), hyser ”den suveräna 
Vatikanstaten” från vilken påven styr sitt vatikanska rike, och som den påvlige caesaren 
titulerar sig själv ”kejsaren av världen,” har nästan varje judisk ledare som utövat 
politisk eller ekonomisk makt direkt eller indirekt varit en ren ”hovjude” åt Rom. Så 
var det för den falske Messias Shabtai Tzvi (som ledde sina ”sabbatianer”) och hans 
efterträdare, Jacob Frank (som ledde sina ”frankister”). Frank, en polsk jude och 
jesuiternas älskling, underkastade sin kult det papistiska dopet! Den svarte påven 
använde sedan dessa frimureriska, romaniserade judar för att driva igenom sin 
kanoniska rätt, inklusive det islamiska anti-armeniska folkmordet (Talaat Pascha), det 
kommunistiska anti-ortodoxa folkmordet (Lenin) och det nazistiska anti-judiska 
folkmord (Hitler). De sabbatianska frankisterna är nu CFR-styrda, frimureriska 
judiska arbetarsionister som styr påvens konungarike Jerusalem. 
The Pope’s Jews, Sam Waagenaar, (La Salle, Illinois: Open Court Publishers, 1974). 
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Riddare av Malta Canon Edward N. West, New York, 1978 # 526 
Med vetskap om att påvens ”suveräna militära och hospitaliära orden av Sankt 
Johannes av Jerusalem” (malteserriddare, både katolska och protestantiska grenar) 
och ”Stora rådet av furstarna av Jerusalem av moderns högsta rådet av riddare 
befälhavare av huset Salomos tempel av trettiotredje graden av den antika och 
accepterade orden av skotska ritens frimureri ”(”illuminerat” frimureri etablerade i 
Charleston, South Carolina, 1801), arbetar tillsammans, är Canon West från Episcopal 
Cathedral of St. John the Divine en medarbetare med ordens frimureriska judar som 
styr Anti-Defamation League (ADL). Jesuiterna, som styr det brittiska riket via 
frimureri sedan kung George III:s regeringstid, etablerade judiskt frimureri genom 
vilket deras frankister skulle agera på deras vägnar. Frimureriska B’nai B’rith 
grundades alltså i Amerika (1843) och skapade senare ADL (1913), som i sin tur är 
knuten till ordens CFR, fabiansk socialister, brittiska Laborpartiet, Lenins bolsjeviker 
och den neo-fascistiska Heratige Foundation som tidigare leddes av SMOM Frank 
Shakespeare, med Opus Dei-medlemmar nu som personal. Roms ADL arbetar även 
med FBI och spionerar åt påvens CIA/Mossads underrättelsetjänster. 
The Ugly Truth About the Anti-Defamation League, Assorted Editors, (Washington, D.C., ExecutiveIntelligence 
Review, 1992). 
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Ryske gen.löjtn. Andrei A. Vlasov (1900-1946), 1945 # 527 
”Vlasov!” Hans namn borde få varje amerikan och britt att rodna! För våra 
förrädiska ledare, FDR och Churchill, förrådde denne heroiske hedersman i händerna 
på den svarte påvens sovjetiska storinkvisitor – Josef Stalin, världshistoriens främste 
massmördare! Hindrad från att avsluta sina studier vid Novgorods ortodoxa 
seminarium, inkallades han i Röda armén 1919. Som han utmärkte sig, 1940 blev han 
generalmajor. I sin kamp ut ur den tyska inringning 1941, försvarade han Moskva 
omedveten om att Hitler i hemlighet aldrig avsett att erövra staden: Hitler och Stalin 
arbetat tillsammans! 1942 kämpade sig Vlasov briljant 46 miles djupt in i tyska linjer, 
men fick inte några livsmedels- eller ammunitionsleveranser – med specifika order om 
att inte retirera! Stalin försökte tydligen krossa Vlasovs patrioter! Omgiven utan hopp, 
gich Vlasovs andra chockarmé under och han togs tillfånga av nazisterna. I sitt hat 
mot bolsjevikernas kommunism, blev Vlasov ledare för 700 000 män, kända som 
”ryska befrielsearmén,” och försökte att slåss med tyskarna mot Stalin. Men Hitler 
vägrade att använda sina ryssar i striden förrän i början av 1945, när allt var förlorat! 
Som han flydde till Österrike, överlämnade han sin armé, och vädjade till påven, bara 
för att förråddas av FDR och Churchill, och skickas tillbaka till Sovjetryssland för att 
mördas i det gulag som krossade ryska anti-kommunister. Vlasov hängdes i den svarte 
påvens Lubjanka av dess general, jesuit Poskrebyshev! Ja, Hitler, Stalin, FDR, 
Churchill – och påve Pius XII arbetade tillsammans för att mordet Vlasov! 
Vlasov, Sven Steenberg, (New York: Alfred A. Knopf, 1970). 
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Tyske fältmarskalk Erwin J. E. Rommel (1891-1944), 1942 # 528 # 529 
Överbefäl, Deutsches Afrika Korps, 1941  

Med smeknamnet ”Öknenräven” som han fått av britterna, var Rommel Tysklands 
störste kommendör på slagfältet under andra världskriget. Sem en luthersk protestant 
(som sade, ”denna fråga med judarna måste upphöra.”), var Rommel helt orädd, alltid 
först i stridens hetta och hans tyska folks militära favorit. På samma sätt som Patton 
och Vlasov, var Rommel hatad av den svarte påven för sin vägran att lyda defaitistiska 
order. Med orden i kontroll av axelmakternas och de allierades militärledning, var vår 
hjälte hatad av bayerska romersk-katolska jesuitiska coadjutorer, frimureriske 
fältmarskalk Albert Kesselring (som spelade spelet med general Mark Clark vid 
Anzio) och Fredrik Paulus (som offrade sin övervägande protestantiska 6:e armé vid 
Stalingrad), som båda överleva kriget! Efter att ha uppnått berömmelse i Nordafrika 
medan han behande sina fångar med ridderlighet, berövades Rommel nödvändiga 
leveranser och män, och förlorade det andra slaget vid al-Alamein (oktober 1942). 
Dessutom hade Bormann röjt hans stridsplan för jesuitbröder i Bletchley Park via 
”ultra-avlyssningar:” Suezkanalen måste vara kvar i brittiska händer. Som han 
återvände till Tyskland, utsågs Rommel till befälhavare för arméns grupp B (nov. 
1943) för försvaret av Normandie. Bestört av vad han fann, förstärkte Rommel 
skyndsamt Atlantkusten att avvisa påvens närstående allierade invasion. För att 
försäkra sig om de allierades framgång, gav coadjutor Hitler order om förstärkning av 
Calais; Rommel insisterade på Normandie! Coadjutor fältmarskalk Gerd von 
Rundstedt, förrädaren som tillät brittiska trupper att undgå förintelse i Dunkerque, 
verkställde åter Hitlers order! Rommel måste bort! Falskeligen anklagad för att 
planera mordet på Hitler, greps han och samtyckte till ”giftbägaren” och räddade 
därmed sin familj. Med Rommel ur vägen, kunde protestantiska Preussen nu krossas! 
http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Rommel
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Polske general Wladyslaw Sikorski (1881-1943), 1940 # 530 
Premiärminister, polska exilregeringen, London, 1939-1943 

Betraktad av sitt eget romersk-katolska folk som en ståndaktig patriot och 
nationahjälte sedan han spelat en viktig roll i att besegra Sovjet under 1921 års slag 
vid Warszawa (för vilket han fick landets högsta militära utmärkelse), vägrade 
Sikorski att förråda Polen; han och hans dotter med 14 andra mördades av alltså av 
kompaniets internationella underrättelsesamfund. En författare till flera böcker och en 
pionjär inom Blitxkrieg (”blixtkrig”), vägrades han efer 1939 års nazistiska invasion 
ett militärkommando av ett av ordens verktyg och flydde till Frankrike, där han förde 
befäl över 86 000 polacker mot Hitlers angripare. Efter att ha motsatt sig jesuitisk 
coadjutor Marshall Pétains kapitulation, flydde han till England där han förde befäl 
över den näst största allierade armén efter Storbritannien. Under påverkan av påvliga 
riddare Anthony Eden, samtyckte Sikorski till att förena sig med coadjutor Stalins 
”kamp” mot coadjutor Hitler. Men efter att ha fått vetskap om NKVD:s 
Katynmassaker, insisterade Sikorski på att undersöka den och hotade den allierade 
alliansen mellan jesuitstyrda Storbritannien och dess skapelse, Sovjetunionen. Sikorski 
måste bort! Churchill, rådgiven av kung George VI, beordrade mordet, som sedan 
utfördes av Menzies officer inom kontraspionaget, SIS/NKVD:s Kim Philby. Vid start 
från brittiska Gibraltar, kraschade Sikorskis B-24 Liberator i havet, alla personer 
omkom utom SIS tjeckiskfödde pilot. Alla SIS:s register över Sikorski förslöts i 100 år! 
För att göra slut på den polska nationalismen, utkämpade polerna och nazisterna 1944 
slaget vid Warszawa som varade 63 dagar och kostade 200 000 polacker livet. Röda 
armén, som var verksam i närheten, vägrade att hjälpa sina ”allierade.” Kompaniets 
kommunistiska ”befriare” gängvåldtog kvinnor (15 män mot 1) och underkastade sin 
nationalistiska fiende 45 år av undantagstillstånd tills Rom skulle sluta sitt kall kriget 
1989! 
http://en.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Sikorski
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Amerikanske general George S. Patton, d.y., (1885-1945), 1945 # 531 
Tydligen den största stridsgeneralen i modern tid, respekterades Patton av både 
vänner och fiender. Omedveten om ordens styre över hans överordnade (generaler 
Marshall, Eisenhower och Bradley) via CFR, försökte Patton att vinna kriget så 
snabbt som möjligt och förena sig med Tyskland mot Sovjet. Men efter att ha sett 
anmärkningsvärda förräderier begås av överordnade som: avslog hans begäran om att 
stänga Falaise-fickan i Frankrike vilket gjorde det möjligt för tyska armén att fly; 
publicerade ”the slapping incident” för vilket han skickligt befriades från kommandot 
och därmed hindrades från att inkräkta på den ”bortschabblade” invasionen av 
Anzio; vägrade att låta honom acceptera protestantiska Berlins avsiktliga 
kapitulation, som han bevittnade mordet och gängvåldtäkten av tiotusentals oskyldiga 
civila; beordrade ”Operation kölhalning,” som tvingade 700 000 patriotiska, ryska 
anti-kommunistiska soldater att skickas tillbaka till Ryssland för att möta en säker 
död; och olagligt beordrade svältandet av tyska krigsfångar, avsåg Patton att berätta 
sin historia för kongressen samtidigt som han förberedde sig för att invadera 
Sovjetryssland. Men den svarte påven skulle aldrig tillåta detta! OSS-chef SMOM 
Donovan gav order om Pattons avrättning. Intagen på sjukhus efter en planerad 
bilolycka, fick vår hjälte en giftinjektion medan han återhämtade sig, och blev ännu ett 
offer för ”giftbägaren.” Jesuiternas mord på Stonewall Jackson upprepades med 
general Patton! 
Patton: The Man Behind the Legend, 1885-1945, Martin Blumenson, (New York: William Morrow and Co., Inc., 
1985) s. 309. 
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Japanske amiral Isoroku Yamamoto (1884-1943), 1941 # 532 

Japanske amiral Isoroku Yamamoto (1884-1943), 1939 # 533 
Överbefäl, kombinerade flottan, 1941-1943 

(Följande bildtext tillägnas författarens förste barndomsvän och granne, John 
Takagaki.) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Isoroku_Yamamoto
At Dawn We Slept: The Untold Story of Pearl Harbor; Gordon W. Prange, (New York: Penguin Books, 1981).
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Japanske amiral Isoroku Yamamoto (1884-1943), 1943 
Japans störste militäre strateg och lojale patriot blev, till slut, förrådd av coadjutor 
Hirohito och mördades av den svarte påvens internationella underrättelsenätverk – 
som inbegrep kejsarens marina generalstab! Med examina från Amerikanska 
marinens skola för högre militär utbildning och Harvard University (1919-1921), 
förberedde orden sin marina ”shogun” för att krossa det protestantiska brittiska riket 
i Fjärran östern med sina ”kätterska” protestantiska och baptist-kalvinska 
missionskyrkor. Yamamoto, helt ovetande om sitt avsedda ändamål, motsatte sig: 
invasionen av Manchuriet; det efterföljande markkriget mot Kina; och 
tremaktspakten med Nazityskland och fascistitalien och blev därmed en måltavla för 
lönnmord! Han rådde statsminister Fumimaro Konoe att undvika krig med Förenta 
staterna, men att om nödvändigt inledningsvis föra ett offensivt krig, börja med ett 
överraskningsangrepp, och därefter sluta med ett avgörande sjöslag. Hans första 
angrepp var den ofullständiga segern vid Pearl Harbor, varvid jesuitiske coadjutor 
viceamiral Chuichi Nagumos vägran att sända den tredje attackvågen (för att förstöra 
inrättningar för reparation i torrdockor och bränslelagring och därmed erövra basen) 
var en enorm besvikelse för Yamamoto. Slaget vid Midway var amiralens ”avgörande 
strid i öst,” men motarbetade Doolittleräden. För att försäkra sig om hans nederlag 
vid Midway, skickade Hirohitos marinstabschef amiral Osami Nagano Yamamotos 
stridsplan till amerikanske amiral Nimitz via USA:s kryptologer. Vad som skulle ha 
varit en fantastisk seger förvandlades till nederlag, och Yamamoto accepterade 
hedervärt skulden. Men amiralen arbetade fortfarande för att vinna kriget åt sitt 
japanska folk – därför måste han bort! Den svarte påvens internationella militära 
underrättelsesamfund skulle nu visa sin osynlig makt som det hade gjort på Pearl 
Harbor! På order av sina jesuitiska herrar, sände frimureriske Hirohito sin adjutant, 
viceamiral Samejima Tomoshige för att ta befäl över vår djärve marinbefälhavare. 
Coadjutor Samejima, som nu fungerade som Yamamoto lokale flygbefälhavare, 
beordrade marinens signalister att fem dagar i förväg sända – i den gemensamma, 
lättknäckta krypteringskod som kallas ”JN-25” – admiralens hela färdväg i 
Stillahavsregionen för hans inspektion av frontlinjerna på norra Salomonöarna den 18 
april, årsdagen för Doolittleräden! Konteramiral Joshima Takaji flög till Rabaul för 
att personligen vädja till sin bäste vän att avbryta resan, som han förklarade att 
”Detta är vansinne. Det är en öppen inbjudan till fienden.” Men shogun Yamamoto var 
väl medveten om kejsarens dödsdom och var orubblig på den punkten. Fastän han 
förråddes av sin befälhavare, skulle amiralen dö en lydig krigares död. USA:s 
övervakare på Oahu och Dutch Harbor i Aleutians ”avkodade” meddelandet. Ordens 
amerikanska ONI insisterade på mordet, coadjutor FDR samtyckte och coadjutor 
Nimitz beordrade attacken. Amiral Yamamoto lockades sedan i ett bakhåll och sköts 
ned av amerikanska P-38:or – ännu ett offer för Japans urgamla fiende, Jesu sällskap! 
Japan’s Imperial Conspiracy: How Emperor Hirohito Led Japan Into War Against the West, David Bergamini, (New 
York: William Morrow and Company, Inc., 1971), vol. 2, ss. 1248-1260. 
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Franske amiral Jean François Darlan (1881-1942), 1940 # 534 
Flottamiral, 1939-1942 

Den svarte påven hatade Frankrikes ”anti-klerikala” tredje republik, som hade utvisat 
orden 1880 och igen 1901. Sedan den överlevt första världskriget trots att 6 av 10 män 
i åldrarna 18 och 28 dödades eller permanent lemlästades, upphörde den tredje 
republiken 1940 med jesuitiske coadjutor Marshall Pétains kapitulation till coadjutor 
Hitler. Förrått inifrån, belastades Frankrike med Vichydiktaturen under Pétain som 
på nytt släppte in jesuiterna 1942! Att motarbeta Pétain möttes alltså av vissa 
motåtgärder från kompaniets internationella underrättelsesamfund som då hade 
fulländats. Sedan han omorganiserat den franska flottan, befordrades Darlan till 
flottamiral (1939), en rang som skapats enbart för honom, och övertog befälet för hela 
flottan. I stöd av Pétain, utnämndes han till marinminister (1940) och beordrade alla 
flottister att förbli lojala mot Vichyregeringen. I januari, 1942, blev Darlan i praktiken 
regeringenschef, och främjade politisk allians med Hitler. I april gav han tillbaks de 
flesta av sina befogenheter till coadjutor Pierre Laval, återstående befälhavare för den 
franska militären. Den 8 november greps Darlan i Algeriet av den franska 
motståndsrörelsen och samtyckte till att förena sig med USA:s styrkor och följa 
Frankrikes högkommissarie för Väst- och Nordafrika. Den 10:e beordrade han de 
franska befälhavarna att upphöra med striderna, den 27:e torpederade han den 
återstående flottan, som lämnar franska kusten öppna för en allierad invasion. För 
detta avsatte coadjutor Pétain Darlan från ordens Vichyregering och södra Frankrike 
invaderades av nazisterna vilket förhindrade en amerikansk/brittisk attack. Den 24 
december fick Darlan kompaniets ”blykula” via ”Wild” Bill Donovans OSS i samband 
med coadjutor Charles de Gaulles franska motståndsrörelse. Darlans ersättare var 
general Henri Giraud som sedan stödde nazistiske Pétain! Rom behövde mer tid för 
att sopa rent Europa från dess ”kättare, liberaler och judar!” 
http://en.wikipedia.org/wiki/Darlan
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Begravning av frimureriske jesuitiske coadjutor Josef Stalin, Moskva, 1953 # 535 
Tack vare den svarte påvens kontroll över den västerländska pressen bia dess brittiska 
RIIA och amerikanska CFR, har Stalin förblivit en gåta under mer än 50 år. Men 
sanningen om denne georgiske, anti-ryske inkvisitor från Tiflis är samma som den om 
den österrikiske, anti-tyske inkvisitorn från Wien – och de arbetade båda tillsammans 
för att döda: ”förrädiska” judar, ”kätterska” ortodoxa och protestantiska anti-påvliga 
kristna; och ”liberala” anti-kommunistiska, nationalistiska patrioter i hela Eurasien i 
enlighet med tridentinska mötet. Under hela kriget var Stalins NKVD/NKGB enat i 
toppen med Hitlers SS/Gestapo, under det efterföljande kalla kriget var KGB enat i 
toppen med Gehlens BND. Allt gick bra för orden, som Stalin fortsättatte sitt anti-
ortodoxa massmord i tysthet stödd av det avfälliga protestantiska väst styrt av 
kompaniet. Men 1952 blev Stalin olydig: han försökte kasta av sig sina jesuitiska herrar 
och mörda alla sovjetiska judar via ”läkarkomplotten .” Den 15 december arresterade 
han sin högsta livvakt, KGB-general Nicolai S. Vlasik; i februari, 1953, greps 
personlige sekreterare och Lubjanka-general Alexander N. Poskrebyshev; den 5 mars, 
gavs order om att utvisa varje jude till Sibirien. Men den uppståndne, Guds son 
överlämnade Stalin åt Satan för att förstöra hans kött: orden förgiftade sin olydige 
tyrann, räddade sina viktigaste KGB-generaler, och bevarade livet på de hatade ryska 
jud som var avsedda att användas för att bygga upp påvens frimureriska 
arbetarsionistiska Israel. 
Svetlana: The Story of Stalin’s Daughter, Martin Ebon, (New York: The New American Library, 1967). 
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Riddare av Malta fältmarskalk sir Harold Alexander, 1945 # 536 
Efter slutet på den svarte påvens andra trettioåriga krig i Europa, skulle Jesu sällskap 
fortsätta att utrota av alla ”liberaler och kättare” via dess segrande allierade mordiska 
politik som förordnats på Jalta. Churchill rådgavs av coadjutor Anthony Eden, FDR 
rådgavs av coadjutorer Harry Hopkins och Averell Harriman, och Stalin rådgavs av 
coadjutor Vyacheslav Molotov. Tillsammans skulle de bestämma ödet för de 
patriotiska, anti-kommunistiska efterlevande i östra Europa (av vilka de flesta hade 
förföljt judarna) oavsett religiös tillhörighet. Stalins inkvisitoriska maskin, byggd av 
Storbritannien papistiska RIIA och Amerikas papistiska CFR , skulle förtära dessa 
utsatta folk under de kommande 45 åren. Alexander hade redan visat sig vara en 
värdig slav åt orden, som både han och SMOM amerikanske general Mark Clark 
intog Rom 1944 varvid huvuddelen av general Kesselrings tyska styrkor tvingades att 
fly norrut efter det onödiga slaget vid Anzio, så att Himmlers razzia mot judar att 
fortgå till april, 1945. Alexander utförde orden att ”hemtransportera” anti-
kommunistiska kosacker och ryssar i armarna på sina sovjetiska bödlar. 1946 gjordes 
han till riddare av Strumpebandsorden, vars orden är den inre helgedom av 
Storbritanniska Johanniterorden, den protestantiska grenen av påvens suveräna 
militära malteserorden! 
Winston Churchill: The Struggle for Survival, 1940-1963, Lord Moran, (London: Constable and Co., 1966). 
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CFR/frimurare George C. Marshall; SMOM Frank Capra, 1945 # 537 
En sicilianska romersk-katolsk invandrare och framstående filmregissör under andra 
världskrigets katastrof, rekryterade ärkebiskop Spellmans CFR-kontrollerade, 33:e 
gradens frimurare general Marshall Capra att utkämpa ”kriget i Hollywood.” I 
samarbeta med kommunistiska judar underordnade SMOM Joe Kennedy, regisserade 
Capra åtta krigspropagandafilmer, Why We Fight, i avsikt att: föra protestantiska 
Amerika ur isoleringen in i andra världskriget, upphäva den militära 
rassegregationen; och att ingå allians med och bygga upp Sovjetryssland som tidigare 
proklamerat sin avsikt att krossa Amerika. Alla ansträngningar blev en framgång 
framgång. Capras jesuitledda propaganda hade till följd: att USA trädde in i andra 
världskriget 1941 (efter frimureriske FDR:s förstörelse av Pearl Harbor); den 
kompletta pro-svarta integrering av USA:s militär efter frimureriske Harry Trumans 
1948 års exekutiva order (som slutligen ledde till dagliga svarta-mot-vita, förhatliga 
rasistiska handlingar samtidigt som skrämmas officerare förblev tysta); segregeringen 
av offentliga skolor (1954) och av kulturen (1963-66)); och den militära uppbyggden av 
ordens Sovjetunionen under och efter påvens andra trettioåriga krig. Ovan, förärar 
general Marshall, själv en högst ökänd pro-kommunist efter andra världskriget, den 
pro-fascistiska riddare Capra med förtjänstmedaljen! 
Frank Capra: The Catastrophe of Success, Joseph McBride, (New York: St. Martin’s Griffin Edition, 2000).
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Ärkebiskop Spellman, #538 
Militär kyrkoherde, USA:s styrkor, Europa, 1940-talet 

Kardinal Spellman, Söul, Sydkorea, 1952 # 539 
Spellmans absoluta jesuitiska makt över USA:s styrkor under andra världskriget 
utvidgades till att omfatta militära underrättelseverksamheten och OSS/CIA. Hans 
CFR antände det koreanska fiaskot, vars ena syfte var att använda vår 7:e flottan för 
att blockera nationalistiska kinesiska styrkor från att invadera nya kommunistiska 
Kina. Ovan, ser vi denne skrymtare ”trösta” en sårad amerikansk soldat under hans 
”krig mot kommunismen” som aldrig var avsett att vinnas, samtidigt som det 
finansierades av hans Riksbank styrd av CFR-coadjutorer. 
The Cardinal Spellman Story, Robert I. Gannon, J.S., (Garden City, New York: Doubleday & Co., Inc., 1962). 
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Kardinal Spellman och president Truman, New York, 1948 # 540 
Dessa två ärkekonspiratörer mot amerikas vita anglosaxiska protestanter, som 
samtalar på Friendly Sons of St. Patrick Dinner den 17 mars 1948, hade mycket att se 
tillbaka på. Spellman, den hemlige ledaren för Washingtons 33:e gradens högsta råd, 
var herre över 33:e gradens frimurare ”Dirty Harry” Truman som under sin invigning 
till ”suverän storinspektorsgeneral” var klädd i svarta byxor och en behuvad, lång 
svart skrud med ett svart rep runt halsen. Efter att ha svurit trohet till 33:e gradens 
högsta råd, drack Truman vin från ett uppochnedvänt människokranium som han 
bekräftade sin sista ed. Som en central aktör i ordens två atomiska markdetonationer i 
Japan; inrättandet av FN i jesuitstyrda San Francisco nära ordens Böhmiska lunden; 
och uppkomsten av vår fascistiska CIA/nationella säkerhetsstat; Truman skulle 
underteckna exekutiv order 9 981 som integrerade militären i syfte att uppblanda och 
afrikanisera den en gång vita protestantiska kulturen (sedan Egyptens och Roms 
rasblandade riken slutligen hade erövrades av vita jafetiska greker och västgoter), och 
erkände ordens frimureriska arbetarsionistiska israeliska nation – Pius XII:s 
pånyttfödda konungarike Jerusalem! För åratal av lydnad till Spellmans CFR-ledda 
inhemska och utländska politik under övervakning av ordens säkerhetstjänsteagent 
James J. Rowley, tilldelades Truman ”Ignatius Loyolas Svärd” 1966. 
The Cardinal Spellman Story, Robert I. Gannon, J.S., (Garden City, New York: Doubleday & Co., Inc., 1962). 
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Kardinal Spellman och general Chiang Kai-Shek, Formosa, 1952 # 541 
Kompaniet hade försökt behärska Kina sedan jesuit Matteo Riccis ankomst 1583. 
Sedan de utvisats 1623 och 1783, förde orden sitt opiumkrig genom sitt 
frimurarkontrollerade brittiska rike (understött av amerikanska Scull and Bones-
män), som försvagade det kinesiska folkets patriotiska motstånd. Efter att de släppts 
in på nytt 1841, både uppmuntrade och ledde jesuiterna Boxerupproret (1899-1901). 
Som de skapade internationell skandal, använde orden sedan sin kejsar Meiji, tsar 
Nikolaus II och drottning Viktoria för ett militärt ingrepp. Med Manchudynastins fall 
(1911), grundades det fascistiska Kina (1912) av frimurare Sun Yat-Sen, äntligen 
säkrat 1919. Men 1921 grundade jesuitiska coadjutorer det imperialistiska, marxist-
leninistiska Kommunistiska partiet. Efter Suns död (1925) tog frimurare Chiang Kai-
Shek den diktatoriska makten från 1928-1975. 1949 förråddes fastlandskina i 
händerna på Mao Zedong av ingen mindre än kardinal Spellman! Hans CFR-styrda 
Utrikesdepartementet inledde ett handelsembargo mot Chiang så att han inte kunde 
köpa vapen någonstans i världen. Under tiden, understödde Stalin Mao, som han gav 
ammunition tillhandahållen genom FDR:s låne- och uthyrningslagsgåva! När Chiang 
äntligen fått USA:s vapentransport, för lite och för sent, fanns det inga slutstycken i 
gevären! Mao tog den absoluta makten och genom att ÖPPET UTVISA jesuiterna med 
en smart krigslist 1949-50, underblåste han kompaniets anti-kommunistiska korståg i 
väst som dess storinkvisitor ”utrotade” alla kinesiska ”kättare och liberaler.” Spellman 
visste dock att hans hemliga jesuitiska herrar var de styrande över både sovjeterna 
och röda kineserna – som de gör än i dag! 
The Cardinal Spellman Story, Robert I. Gannon, J.S., (Garden City, New York: Doubleday & Co., Inc., 1962). 
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Kardinal Spellman och general MacArthur, New York, 1951 # 542 
Denna bild säger verkligen mer än tusen ord! Efter att befriats från befälstjänst av 
frimurarbroder Truman, ser vi ”den amerikanske påven” med sin vasall – Fjärran 
österns ”amerikanske caesar” – general Douglas MacArthur, på trappan till Sankt 
Patrikskatedralen efter en parad till hans ära. MacArthur, som hade vunnit det 
japanska folket hjärta genom sin välvilliga politik efter det att de brandbombats av 
general LeMays B-29:or; påstod sig vara en bibeltroende protestant som öppnande 
sina marketenterier för amerikanska missionärer. Men Spellman kände den verklige 
MacArthur, påvens slav som hade: utbildats av jesuiterna i sin ungdom; förberetts för 
att föra ordens ”heliga romerska” 14:e ändringens amerikanska rikes påvliga korståg; 
våldsamt slagit ned första världskrigets veteraners bonusarmé, bränt ”Hooverville” 
till marken, och på så sätt misskrediterat Hoover och garanterat frimureriske FDR:s 
första valseger (1932); övergivit 7 000 amerikaner i Filippinerna (obeväpnade civila 
och missionärer) som kunde ha evakuerats, som han lämnade dem åt den vilda 
japanska armén för att torteras eller mördas i enlighet med tridentinska mötet; 
falskeligen hyllats som ”Stilla havets hjälte” av riddare av Malta Henry R. Luce; 
tjänat amerikanske jesuit/riddare av Malta Edmund A. Walsh under de japanska 
krigsförbrytarrättegångarna (1946-48), vägrar att åtala sin hemlige frimurarbroder 
och främste japanske sammansvurne i Stilla havskriget, kejsar Hirohito; efter krigset, 
avväpnat Japan medan kompaniets CFR-styrda, i hemlighet pro-nazistiska, öppet pro-
kommunistiska Utrikesdepartementet beväpnade Kina inför ordförande Maos 
kommande diktatur (1949) och Koreakriget (1950). Bataans ”Dugout Doug” och var 
nu tillbaka i USA för att leda Roms ”krig mot kommunismen” i samverkan med 
Spellmans direktör för FBI, 33º frimurarbroder och framtida JFK-mördare, pro-
nazistiske J. Edgar Hoover! 
The Cardinal Spellman Story, Robert I. Gannon, J.S., (Garden City, New York: Doubleday & Co., Inc., 1962). 
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Dulles, Bohlen och Eisenhower, Genève-konferensen, 1954 # 543 
CFR-medlem och protestantiske riddare av Malta John Foster Dulles var av kungligt 
blod, vars farfar, John W. Foster, och farbror, Robert Lansing, båda hade tjänstgjort 
som USA:s utrikesministrer. Här i samtal med CFR-medlem och riddarbroder av 
Malta Charles E. ”Chip” Bohlen vid toppmötet på Genève-konferensen, Dulles: var en 
av grundarna av CFR; en ledare bakom Hitlers maktövertagande; en främjare av 
protestantisk apostasi via Roms nationella kyrkoråd; bidrog till att utforma ingressen 
till påvens Förenta nationernas stadga, för att senare fungera som FN-delegat; var 
Eisenhowers informationsinsamlare och talskrivare som utrikesminister medan hans 
bror, CFR-riddare av Malta Allen W. Dulles, ledde den pro-nazistiska CIA med en 
årlig budget på 500 miljoner dollar. 1955 var riddare av Malta John J. McCloy 
direktör och styrelseordförande för CFR medan riddarbroder Bohlen var ambassadör 
i Sovjetunionen (1953-57). , Bohlen, också av kungligt blod och kusin till tyske riddare 
av Malta Alfried Krupp von Bohlen und Halsbach (1904-1974), benådade McCloy från 
krigsförbrytelser 1951! ”Chip,” diplomat från 1929 till 1969 och ”sovjetexpert,” var en 
av ordens Sovjetunionens byggmästare, som rådgav FDR i Teheran och Jalta, och 
Truman i Potsdam. Via hans diplomati, skulle Östeuropa ytterligare underkuvas 
under den blodiga jesuitiska tyranni som styrde Moskva finansierad och matad av 
kardinal Spellmans politik som påbjöds av hans CFR och genomfördes av hans vita 
icke-judiska ”prinsar av blodet” i tjänstgöring som utrikesminister, CIA-chef och 
ambassadör i Moskva. 
Dulles: A Biography of Eleanor, Allen, and John Foster Dulles and Their Family Network, Leonard Mosley, (New 
York: The Dial Press/James Wade, 1978). 
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President Eisenhower och kardinal Spellman, New York, 1954 # 544 
Under sitt samtal på Columburiddarnas årliga Alfred E. Smith-middag den 21 
oktober, måste vår Böhmiska lundens/CFR:s president Eisenhower och RAC Spellman 
ha skrattat åt det amerikanska folkets dumhet. I bedrivandet av den svarte påvens 
ÖPPET anti-kommunistiska, pro-fascista, kalla krigets politik som räddade 
nazisternas hantlangare via Roms vatikanska råttlinjer, fortsatte båda mördarna I 
HEMLIGHET att bygga röda Kina och Sovjetryssland för USA:s kommande kinesisk-
sovjetisk-muslimska invasion! 

Kardinal Spellman, president Eisenhower och kardinaler, NYC, 1960 # 545 
Som hedersgäst på den 50:e minnesbanketten på den Nationella konferensen för 
katolska välgörenhetsorganisationer, flankeras Eisenhower (V-H) av: James kardinal 
McIntyre, Spellman, Aloysius kardinal Muench från påvens kuria, och Richard 
kardinal Cushing, som alla var medbrottslingar i mordet på John F. Kennedy. 
The Cardinal Spellman Story, Robert I. Gannon, J.S., (Garden City, New York: Doubleday & Co., Inc., 1962). 
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Kardinal Spellman och president Roosevelt, NYC, 1940 # 546 

Kardinal Spellman och ex-premiärminister Winston Churchill, NYC, 1946 # 547 
Francis kardinal Spellman, ”ärkebiskop av världens huvudstad,” var herre över sina 
korsfarande 33:e gradens frimureriska tempelherrar, CFR-presidenterna Roosevelt 
och Truman, under påvens andra trettioåriga krig. Spellman rådgav också 33° 
frimurare och riddare av Strumpebandsorden, RIIA Winston Churchill, i 
samordnandet av Roms plundring och mord på båda sidor, de allierade och 
axelmakterna. 
The Cardinal Spellman Story, Robert I. Gannon, J.S., (Garden City, New York: Doubleday & Co., Inc., 1962). 
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Påve Pius XII hälsar på kardinal Spellman i Vatikanen, 1953 # 548 
Kardinal Spellman blev påve Pius XII:s högra hand i styret av Roms amerikanska 
rike. Båda var endast jesuitordens skapelser som uppfyllde dess vilja under andra 
världskriget och den kalla krigsbluffen. För att ha varit en nyckelspelare i mordet på 
miljoner judar, protestantiska anglosaxer och ortodoxa slaver, samt övervakare av de 
vatikanska råttlinjerna till USA, befordrade Pius Spellman med en kardinalshatt 1946. 
Ärkebiskopen, som prydde baksidan av Sankt Patrikskatedralen med en vaxfigur av 
påve Pius XII i naturlig storlek som senare flyttades till Spellman bostad, styrde USA:s 
politiska maskin, militärindustriella komplex, Wall Street och alla 
underrättelsetjänster via sina icke-judiska och judiska frimureriska tempelherrar och 
romersk-katolska malteserriddare som kontrollerade hans betrodda tredje part, 
Utrikespolitiska rådet. Rådgiven av bayerska jesuiter Robert Leiber och Augustin Bea 
inom Vatikanen, blev Pius XII den störste massmördaren i den svarte påvens 
motreformations historia. Spellmans kontroll över amerikanska generaler Marshall, 
Eisenhower och Bradley tillhandahöll en av grenarna av Vatikanens ”handlingsenhet” 
med Churchill, Hitler, Mussolini och Stalin när det gällde att iscensätta det andra 
världskrigets och det kalla kriget förutbestämda syften. Dessa båda öppet fanatiska 
anti-kommunisters hemliga, för den ”icke-invigde” dolda, syfte var att bygga 
kommunismen med det anti-kommunistiska västerlandets resurser, för att till slut 
arbeta ihop båda sidor till en fascistisk, anti-judisk ny världsordning . Ve, ve, ve den 
man som skulle våga utmana kardinalens MAKT! 
The American Pope, John Cooney, (New York: Times Books, 1984). 
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Kapitel 39 

Jesuiterna   – 1945-1975   

Vietnam: ett annat trettioårigt krig: 
   Påvligt korståg mot buddister 
Fascistiske pro-jesuitiske Ngo Dinh Diem: öppet romersk-katolsk diktator 
   Lojal mot protestantiska västs kardinal Spellman och hans CIA 
Kommunistiske Ho Chi Minh: hemligt romersk-katolsk diktator 
   Lojal mot ortodoxa östs kardinal Agagianian och hans KGB 
Utvidgar Roms narkotikahandel via påvens internationella underrättelsesamfund 
   som styr hans internationella sicilianska maffia – ”bläckfisken” 

”Det kommer också att vara en stor fördel för oss, om vi, med försiktighet och 
sekretess, underblåser och ökar den fiendskap som råder mellan furstar och 
stormän, även i sådan omfattning att de kan försvaga varandra. Men om det 
finns risk för försoning, låt oss då snarast möjligt försöka vara medlare, såvida 
inte andra hindrar oss.” {1} [Kursivering tillagd] 

Ignatius Loyola, 1540 
Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556 
Secret Instructions of the Jesuits 

”Men jesuiten skulle nå detta mål, även om han måste vada i sitt eget folks blod 
för att uppnå det . . . så att många katoliker kunde drabbas liksom kättarna som 
de måste krossa . . .” {2} [Kursivering tillagd] 

M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares kloster 
The Black Pope 

”. . . en sann lojalist stöts bort av ateismens hårda kärna, av dialektisk kommunismen, 
som förenar Kremls teori och praktik.” [Fastän coadjutor ordförande Mao utvisade 
jesuitorden från Kina 1949, arbetar dess ”ateistiska” KGB med CIA och MI6 samt 
Kinas SIS och sällskapets IRA som tidigare har arbetat med Hitlers nazistiska 
SS/SD!] {3} 

Robert Ignatius Gannon, 1950 
Amerikansk jesuit från New York 
Kardinal Spellmans jesuitiske herre 
Rektor, Fordham University 
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”Från och med 1957, växte ett litet gäng brottslingar som antogs vara verksamma 
inom ramen för en liten Medelhavsö till en multinationell heroin-kartell som verkar 
runt om i världen. I dag, är de mellanhänder för mycket av världens kokain också. 
Ja, den sicilianska maffian är det enda organiserade brottssyndikat som kan förflytta 
både heroin och kokain över hav och kontinenter i stora mängder. 

Ingen myndighet någonstans hade en aning om detta fram till början av 1980-talet. 
Då hade Siciliens hedersmän strategiska baser från Bangkok, London, München, 
och Marseille till Montreal, Caracas, São Paulo, och cirka tjugofem stora städer i 
USA. Det fanns knappast ett land i Europa, Asien, Afrika, eller det västra halvklotet 
som de inte hade trängt in eller fördärvat i förbigående. . . . 

(Den sicilianska maffian och en gren av de italienska murarna stod på mycket 
förtroligare fot med varandra än vad någon insåg vid tidpunkten [1979]. Som en 
auktoritativ avhoppare från maffian avslöjade senare, bedrev Stefano Bontate redan 
”avancerade förhandlingar” från 1977 för att skapa en hemlig sluten loge speciellt för 
första klassens maffiachefer. . . . En sluten loge avslöjar ingenting om sin verksamhet 
eller sina medlemmar för någon annan loge.) 

Inget enskilt land kunde hindra maffian, eller hacka bort den bit för bit. Huvud och 
armar och ben måste alla huggas av på en gång. Denna handling skulle kräva en 
järnvilja som det internationella samfundet sällan har visat prov på.” {4} [Kursivering 
tillagd]

Claire Sterling, 1990 
Amerikansk reporter och författare 
Octopus: The Long Reach of the
   International Sicilian Mafia

” ’Vi har kommit igång i USA. Så det är dags att gå vidare till grönare betesmarker. 
Att sprida styrkans makt och göra en förmögenhet på affärer utomlands är två av de 
bästa skäl kan jag tänka mig för att lämna landet.’ . . . Bara några dagar senare, var 
Mooney [Sam Giancana] i Mexiko . . . 

Med sin tolk [CIA-tillgång och skytt från sjätte våningen i Texas’ skolboksmagasin] 
Richard Cain vid sin sida, rusade Mooney från land till land i en virvlande 
ansträngning för att utveckla de nödvändiga politiska allianserna. Enligt de killar från 
styrkan som Chuck talade med bedrev Mooney och Cain, samtidig som de 
inrättande spelhålor i Latinamerikas kustländer, mycket lukrativ narkotika- och 
ammunitionssmuggling och system för penningtvätt. Som en biprodukt av Mooneys 
’svarta sidas’ affärer, fick CIA:s 
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’vita sida’ en fastare ekonomisk förankring för sina korporativa [fascistiska ex-
nazistiska] sponsorer. Oljaimperier, i synnerhet, sipprade in i Latinamerika med 
lätthet, medan kommersens hjul smordes av   CIA  . CIA profiterade också, och 
upptäckte genom Mooneys mutvänliga kontakter nya vägar för att avleda sina egna 
’svarta pengar,’ medel som lagrats från olaglig   CIA  -verksamhet   [den svarte påvens 
sicilianska maffia och CIA samarbetar]. 

För att vidarebefordra de miljoner dollar som snart skulle strömma över gränsen 
mellan USA och Mexiko, vände sig Mooney till romersk-katolska kyrkan. 1958, 
lämnade [Samuel] kardinal Stritch [Chicagos ärkebiskop, 1940-1958] Chicago för 
att acceptera en plats i Vatikanen. Stritchs efterträdare i Chicago [efter Spellmans 
Kennedymördare Albert kardinal Meyer, 1958-1965], kardinal [John P.] Cody 
[1965-1982], visade sig enligt Mooneys uppfattning vara en fantastisk ersättare. 
Mooney sade att Cody var en moraliskt fördärvad man som njöt av rikedomens 
grannlåt och därför välkomnade ett nära förhållande med honom. Fader Cash, den 
präst från Chicago som Mooney utnyttjade som kurir, hade på Mooneys order 
rest över hela landet och till Europa under nästan två årtionden. Med Mooneys flytt 
till det södra halvklotet, blev Cash tillsagd att lägga Latinamerika till sin färdväg. 

Under Mooneys ämbetstid utanför USA, hörde Chuck att styrkans män talade om att 
miljontals dollar strömmade till Continental Illinois [Vatikanens Chicagoförbindelse 
till USA-börsen, jesuitpräst Raymond C. Baumhart var medlem i styrelsen {5}], en 
bank som då hade starka band till Finibank, en schweizisk bank, delvis ägd av 
Vatikanen och kontrollerad av finansmannen [P2 frimurare] Michele Sindona, 
Mooneys Gambinoförbindelse. En del vidarebefordrades av Mooneys pålitliga 
närmaste män till Washington, D.C., där de omvandlades till obligationer och sedan 
vidarebefordrades till Finibank eller något annat Sindonakontrollerat europeiskt 
skalbolag, vanligen i Rom, London eller Aten. Men ännu mer fördes ut ur Chicago 
till Mexico, under de säkra prästkläderna, för att placeras i banker utspridda över hela 
Syd- och Centralamerika, men oftast i Panama [Roms bankhamn på västra 
halvklotet]. Ofta fördes dessa medel vidare till Milano och sedan till Vatikanbanken i 
Rom, där de lätt överfördes till Finibank i Schweiz – och rakt i händerna på Michele 
Sindona och en lovande präst från Chicago som bodde i Vatikanen, Paul 
Marcinkus. . . . Mooney . . . tillbringade många timmar i samtal med Meyer Lansky 
i Rio och Acapulco, [och] reste till Rom för en privat audiens hos [JFK-mördare] 
påve Paulus [VI].” {6} [Kursivering tillagd] 

Sam och Chuck Giancana, 1992 
Gudson och bror till Sam Giancana 
Double Cross 

Jesuiterna – 1945-1975



Kapitel 39                                                                                                             1323

”Framgången med Vatikanens och USA:s gemensamma politik [båda nationer 
kontrolleras av jesuitorden], inriktad på tusentals krigsförbrytares döljande och 
undflyende, berodde också på att hemlighetsfulla portar hade skapats över gränserna, 
med det specifika ändamålet. Tjänstemän vid gränserna hade informerats med uppgift 
att ’upptäcka och skydda’ personer som hade särskilda handlingar; det vill säga falska 
papper, visum och diverse handlingar, falska pass till att börja med. . . . En av de 
viktigaste organen i samband med operationen var maffian. Maffian hade 
återupplivas av USA, redan före invasionen av Sicilien. USA ’rekryterade’ i själva 
verket maffian helt till USA:s armé. Den blev en del av USA:s makt. Maffian blev 
de [förment] oerfarna amerikanernas viktigaste strateger  Maffian utnyttjade 
amerikanerna med sicilianska rävars list och angelägna affärsmäns vakenhet, redo för 
en möjlighet att tjäna pengar. De ’rådgav’ amerikanska officerare som inte visste 
någonting om lokal eller italiensk politik, vilket fick dem att begå de största möjliga 
tabbar. ’Mafiosin’ låter aldrig ett gyllene tillfälle att tjäna pengar gå honom förbi. När 
de väl hört talas om pass- och visumfabrikerna, gav de sig in på området med besked. 
Deras kunskaper om förfalskningens subtila konst var oöverträffad. De arbetade åt 
Vatikanen och även åt USA självt. 

Tack vare USA:s skydd och dess historiska list, blomstrade maffian småningom 
i en sådan utsträckning [via narkotikahandeln] att den i processen byggde in sig 
det framtida mäktiga maffiarike, som sträckte sig över Atlanten under de 
närmaste årtiondena. . . . 

Faktum är att maffian, vid mer än ett tillfälle, fungerade som en god fe åt Vatikanen. 
Det mest slående fallet var när den hjälpte Vatikanen överföra tonvis med rent 
silver från Neapel till Rom för att undvika att tyskarna smälte ned det, för att betala 
kostnaderna för den tyska ockupationen. Författaren . . . reste till Neapel 1975 och 
besökte domkyrkan. Där slogs han av ett altare, till synes gjort av vad som föreföll 
vara rent solitt silver. Dessa ton av silver . . . hade räddats undan tyskarna som då 
ockuperade Neapel, tack vare maffian. . . . altarets silver transporterades i maffians 
lastbilar till själva ingången av Vatikanen där det säkert deponerades. . . . maffian, 
som levde upp till sitt rykte, hade arbetat åt alla tre arbetsgivare, [nazistiska SS/SD] 
tyskarna, Vatikanen och USA, samtidigt. Ett mästerverk av ’internationellt 
samarbete.’ ” {7} [Kursivering tillagd] 

Avro Manhattan, 1986 
”Protestantisk” riddare av Malta 
Engelsk påvlig historiker 
The Vatican’s Holocaust
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Efter det att andra trettioåriga kriget i Europa slutade 1945, började jesuiterna, med 
sitt språkrör Pius XII, ”det kalla kriget.” Vatikanens officiella ståndpunkt under ”kalla 
kriget” var ”anti-kommunism.” Detta befäste ytterligare den formella alliansen mellan 
jesuiternas amerikanska rike och hennes militärindustriella komplex med Vatikanen. Som 
både romersk-katolik och fanatisk anti-kommunistisk, blev James V. Forrestal blev rikets 
förste försvarminister eller mer korrekt, ”anfallsminister.” Inrymd i Pentagon – denna 
”krigshelgedom” (utformad efter ett pentagram använt i symbolen för ”Baffomet” och i 
dyrkan av Satan, som är den egyptiske SET) vars konstruktion övervakades av ärkebiskop 
Francis Spellmans general Leslie Groves (kontrollanten av ordens Manhattan-projekt), 
och som därefter ägnades åt återupprättandet av påvens världsliga makt – skulle ministern 
övervaka sina herrars korståg i enlighet med jesuitgeneralens otäcka och onda tridentinska 
möte. 1949 blev en ärke-katolik och edsvuren riddare av Columbus av fjärde graden 
amerikansk marinsekreterare. Om denne ondskefulle personlighet läser vi: 

”Herr Francis Matthews utsågs till amerikansk marinsekreterare. Den morgon som 
han svor sin ämbetsed (i juni, 1949), hade herr Matthews, hans hustru och alla deras 
sex barn ångerfullt åhört mässan och fått nattvarden i marinbasens kapell i 
Washington, D.C. USA:s nye katolska marinsekreterare . . . började strax därefter ha 
ovanligt aktiva kontakter med andra framstående amerikanska katoliker. Bland dessa, 
fader Walsh, jesuitisk vicerektor vid Georgetown University [jesuiten som ledde en 
”biståndsdelegation” till bolsjevikernas Ryssland 1922]; kardinal Spellman, 
överhuvud för amerikanska legionen [”den amerikanske påven” som styr från ”Lilla 
Vatikanen” i New York], och ledarna för de katolska krigsveteranerna och med 
senator McCarthy, den ärke-kriminelle senatorn [utbildad av jesuiterna på 
Marquette University och älskad av deras John Birch-sällskap under ledning av 
shriner Robert Welch (som på sin dödsbädd döptes i den romersk-katolska kyrkan),  
senator McCarthy, som orättvist nog krävde immunitet för sina inkvisitoriskt  
utformade utfrågningar riktade mot dem som verkligen var förrädare och 
kommunister (i hemlighet stödd av ärkebiskopens Utrikespolitiska råd), användes 
för att förena protestanter och katoliker mot ordens ”judiska kommunistiska 
konspiration” avsiktligt identifierad med ordens bolsjevikiska revolution i Ryssland.  
Uppenbarligen gick han för långt och mördades på order av jesuitgeneralen.] . . . 
Ärke-katolske Matthews kysste inte bara ofta ringarna på medlemmarna i den 
katolska hierarkin i Amerika, han var en av de mest aktiva initiativtagarna till att 
omsätta katolicismen i handling i USA Utöver detta, var denne katolska 
marinsekreterare ordförande i den nationella katolska samhällstjänsten och, än mer 
olycksbådande, den   högste riddare av columbusorden  , den katolska maktens   
chocktrupper i USA . . .” {8} [Kursivering tillagd] 
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Denne mäktige man – den högste riddaren av columbusorden – som bedrev ”jesuitisk 
politik” enligt en av våra orädda, bibeltroende religiösa män, ex-prästen Jeremiah Crowley, 
arbetade med rikets mäktigaste 33:e gradens frimurare, president Harry Truman 
Solomon. Han var allierad med Georgetowns mest betrodde agent och favorit hos 
jesuitgeneralen, jesuitpräst av fjärde löftet och riddare av Malta Edmund Walsh; och han 
var hjärtevän med den jesuitutbildade amerikanske påven, Francis kardinal Spellman. 

Och vad förespråkade dessa tre agenter åt påven – en utländsk kung? Ett angrepp på 
den icke-kommunistiska ortodoxa befolkningen i Stalins ”kommunistiska Ryssland” med 
ett ”förebyggande kärnvapenkrig.” Detta var ett formellt krav på ett USA-lett korståg, 

”. . . som London Times dystert beskrev ”vad som nästan uppgår till ett av 
kristenhetens korståg” och vad Manchester Guardian rakt på sak kallade ”påvens 
välsignelse av ett förebyggande krig.’ ” {9} 

I vetskap om att ett luftburet kärnvapenangrepp av rikets flygvapen var omöjligt, i 
vetskap om att andra världskrigets enda vinnare var Stalins Ryssland, varför kravet på krig? 
I vetskap om att jesuiterna använde Hitler för att förhindra den preussiska tyska armén på 
östfronten från att erövra Moskva (men hjälp av katolsk värvning från Italien, Frankrike, 
Irland, Belgien, Holland, Latinamerika, USA, Portugal och Spaniens Blå division under 
”Operation Barbarossa”), kunde amerikanerna förvänta sig att ”det kalla befrielsekriget” 
skulle lyckas eliminera rysk kommunism medan malteserriddarna på Wall Street och 
Riksbanken finansierade detta? Tydligen fördes det kalla kriget, som leddes av det 
amerikanska rikets mäktigaste romersk-katolska kalla krigare med ett annat syfte i åtanke. 

Det syftet med Vietnam uppfylldes. Under korståget kallat ”Vietnamkriget,” 
mördades 3,4 miljoner vietnameser, mest ”kätterska buddister,” och nationen krossades. Det 
amerikanska flygvapnet fällde mer bomber än under andra världskriget. På landets ruiner 
uppfördes ett enat Vietnam under ledning av en ”före detta” OSS-agent och Sovjetutbildad, 
fascist-kommunistisk diktator lojal mot denne Antikrist-påve i Rom – Ho Chi Minh. Saigon 
bytte namn till Ho Chi Minh-staden.” Om Ho Chi Minhs allians med den påvlige caesaren, 
skriver Avro Manhattan: 

”Ho Chi Minh började före andra världskriget att manipulera för ett kommunistiskt 
Vietnam. Han fick hjälp av USA [som Castro, som Mao] mot japanerna men 
använde det understödet för att befästa sin ställning på höglandet i Tonkin. I augusti 
1945 marscherade han in i Hanoi och inrättade den Demokratiska republiken 
Vietnams regering . . . han samarbetade i förflyttningen av nästan en miljon katolska 
nordvietnameser till syd [i enlighet med kardinal Spellmans politik via hans 
mäktigaste riddare av Columbus och marinsekreterare, Francis Matthews] . . . 
Efter valet av påve Johannes XXIII, och Vatikanens vänding bort 
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från det kalla kriget mot ett samarbete med marxismen, gjorde Ho Chi Minh, [som] 
behöll olika katolska rådgivare vid sin sida, bland annat en   katolsk biskop   [biskop 
av Hanoi Trin Nhu Khue som senare gjordes till kardinal 1976], en hemlig 
överenskommelse med   påve Johannes   som så småningom ledde till full kontroll   
över landet från norr.” {10} [Kursivering tillagd] 

Som under det amerikanska kriget mellan staterna, kontrollerade jesuiterna Vietnams 
diktatorer i både norr och söder. Med hjälp av amerikanska flottan under befäl av en 
riddare av Columbus, och med hjälp av Ho Chi Minh rådgiven av en katolsk biskop 
(icke namngiven av Avro Manhattan), flyttade jesuiterna tusentals katoliker i norr för att 
bosätta dem i syd. Överste L. Fletcher Prouty skriver: 

”[Saigons militärbeskickning gjorde] allt de kunde för att främja omflyttningen av 
hundratusentals ”katolska” vietnameser från norr med löften om säkerhet, mat, mark, 
och frihet i syd och med hot om att de skulle massakreras av kommunisterna i 
Nordvietnam och Kina om de stannade kvar i norr. Denna omflyttning av katoliker . . 
. från Vietnams norra provinser till syd, i enlighet med bestämmelserna i [CFR:s 
John Foster Dulles’] Genèveavtalet, blev den viktigaste aktiviteten för Saigons 
militärbeskickning [1954-55, som leddes av flygvapen-överste Edward G. 
Lansdale] och en av de bakomliggande orsakerna till Vietnamkriget . . . 

När man tänker ett tag på detta enorma problem som människan skapat, börjar han 
eller hon inse att en stor del av det vietnamesiska ”problemet” hade antänds av vårt 
eget folk strax efter det att Genèveavtalet ingicks [1954]. Ingenting som inträffade 
under dessa trettio år av krig, 1945-75, var mer skadligt än denna omflyttning av 
dessa 1 100 000 ”katoliker” från norr till syd under en tid då regeringen i syd 
knappast existerade . . . De var utfattiga, hemlösa, hungriga och oönskade. 
Oundvikligen blev de banditer, rebeller, och offer för det krig som kom senare.” {11} 

[Kursivering tillagd] 

(Ah, käre sanningssökare, den svarte påven med sin generalstab av assistenter, och 
provinsialer garnisonerade över hela världen, tillsammans med den påvlige caesaren och 
hans hierarki, bryr sig inte alls om den romersk-katolska befolkningen i någon nation! 
Främmmande inför herren Jesu Kristi sanna evangelium uppenbarat genom Guds ord – 
den AV1611 engelska protestantiska reformationsbibeln – och hållna i rädsla för att 
förlora sin ”frivilliga frälsning” om de inte lyder sina präster under hela sitt liv, kommer 
hängivna och uppriktiga katoliker att blint lyda sina biskopar, ärkebiskopar, kardinaler och 
påven utan att fråga. Alltså används de ovetande för att öka ”Kristi ställföreträdares” 
världsliga makt runt om på jorden vilket ger kraft åt Satans ”laglöshetens hemlighet.” 
Som i fallet med dessa livrädda och manipulerade nordvietnamesiska katoliker, kommer de 
att lyda, även om det innebär att deras säkra och beräknade död! Vi
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undrar faktiskt hur många amerikanska katoliker jesuitgeneralen kommer att döda med hjälp 
av sin kommande fascistiska amerikanska militärdiktator som ingått ett konkordat med 
påven i Rom. Liksom romersk-katolske Hitler, kommer den svarte påvens absolutistiska 
amerikanska diktator att döda miljontals katoliker med ett tvåfrontskrig som vi inte 
kommer att kunna vinna tack vare att Panamakanalen gavs till de röda kineserna och den 
nuvarande president George W. Bushs ”nedskärnings”-politik. Det tvåfrontskriget skulle 
kunna äga rum i Mellanöstern mot Sovjet, och/eller muslimska styrkor, och eventuellt i 
östra Stilla havet mot kineserna, japanerna, vietnameserna och koreanerna i ett försök att 
försvara Sydkorea, Taiwan, Australien eller till och med Hawaii. Vi undrar hur många 
amerikanska katoliker den svarte påven kommer döda när hans CFR-kontrollerade Militära 
underrättelsetjänst förråder hundratusentals amerikanska soldater i händerna på fienden – 
precis som Pearl Harbor! Vi undrar hur många romersk-katolska kvinnor och barn den 
svarte påven kommer att begå våldtäkt, sodomi och mord på med våra utländska och vilda, 
ateistiska och hedniska, sovjetiska, österländska och muslimska angripare, fyllda av hat mot 
det ”NATO-nazistiska” och ”store Satans” amerikanska rike, medan de fanatiskt utropar 
med dragna frimurerisk-islamiska kroksablar, droppande av vårt amerikanska blod, 
”GUD HAR INGEN SON!” Oh ja, det skulle ske enligt Abate Leones The Jesuit  
Conspiracy: The Secret Plan of the Order och till glädje för jesuitgeneralen när det gäller att 
uppfylla det onda tridentinska mötet, för att utplåna nästan hela den nordamerikanska 
befolkningen, inklusive de ”kätterska och liberala” romersk-katolska människorna och 
prästerna – precis som de han dödade i Europa under andra världskriget!) 

Dessutom antände Vietnams i en adlig familj födde romersk-katolske president Diem 
– som bjöd in jesuiterna till Vietnam 1957 enligt jesuitiske fader Vincent Dinh Trung 
Nghia – kriget med sina blodiga förföljelser av ”otrogna” buddister som tidigare hade 
halshuggits av jesuiterna. Vi läser: 

”Sydvietnams president Ngo Dunh [Dinh] Diem var en praktiserande katolik som 
styrde Sydvietnam med järnhand. Han trodde verkligen på kommunismenens ondska 
och den katolska kyrkans unikum. Han hade ursprungligen ”placerats” på 
presidentposten av kardinal Spellman och påve Pius XII. Han omvandlade 
presidentposten till en faktisk katolsk diktatur, och krossade hänsynslöst sina 
religiösa och politiska motståndare. Buddistiska munkar begick självmord med eld, 
genom att bränna sig levande i protest mot hans religiösa förföljelser. Hans 
diskriminerande förföljelse av icke-katoliker, särskilt buddister, orsakat störningar i 
regeringen och massdeserteringar i armén. Detta ledde så småningom till USA:s 
militära ingripande i Sydvietnam. 

I detta terroriserande understöddes han [president Ngo Dinh Diem] av sina två 
katolska bröder, chefen för hemliga polisen [Ngo Dinh Nhu] och ärkebiskopen av 
Nyans [Ngo Dinh Thuc].” {12} [Kursivering tillagd] 
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Diem eftersträvade tre mål. Han försökte förinta en politisk fiende – kommunismen, 
han försökte förstöra en religiös fiende – buddisterna; och han upprättade jesuitisk 
absolutism i landet – romersk-katolsk fascism. Och vem var den främste initiativtagaren till 
Vietnamkriget? Det var den store kalle krigaren, Francis kardinal Spellman, som han 
kontrollerade den amerikanska pressen genom riddare av Malta Henry R. Luce och senare 
den amerikanska militären genom president Lyndon Johnson. Om Spellmans lojalitet mot 
Vatikanen och hans deltagande i kriget läser vi: 

”Han var aktiv i att övertyga USA att välja Diem och stödja honom som Sydvietnams 
president. Han blev de amerikanska väpnade styrkornas generalvikarie och kallas de 
meniga för ’Kristi [påven] soldater’ under sina täta besök vid krigsfronten i 
Vietnam.” {13} [Kursivering tillagd] 

Men Kennedy, det nya amerikanska överbefälet, utgjorde ett problem. Han följde 
den anti-kalla krigspolitik som fördes av påve Johannes XXIII (som, tillsammans med 
påve Paulus VI och påve Johannes Paulus II, var en hög frimurare och rosenkreuzare 
enligt William Schnoebelen – en tidigare 33º frimurare och författare till Lucifer 
Dethroned (1993) och utgiven av Chick Publications – som i likhet med Alberto Rivera, 
hade varit biskop i den gamla romersk-katolska kyrkan med säte i Utrecht, Holland) och inte 
jesuitgeneral Janssens hemliga politik som främjade det kalla kriget. Kennedy drog 
tillbaka CIA:s rådgivare från Saigon och övergav Diem. På flykt till jesuiternas Sankt 
Franciskus Xaviers kyrka (den ökända jesuitiska ”missioen” i Fjärran östern) i Saigon för 
skydd, överlämnades Diem och hans mordiske bror Nhu till buddistiska generaler och 
avrättades omedelbart. Ah, käre sanningssökare, vi får aldrig glömma kyrkans lag skriven av 
den spanske jesuiten, Luis de Molina, 1600:

”Präster får döda lekmän för att bevara sina varor.” {14} 

Detta måste ha gjort Spellman rasande! Hans inkvisitor var död, CIA var utvisade 
och hans korståg befann sig i stora svårigheter. Detta innebar att Spellman framstod i dålig 
dager och hade stora problem med sin pro-nazistiske herre i Rom! Så, ”Lejonet” i New York 
Citys ”Lilla Vatikan” ställde upp sin styrkor och eliminerade sitt motstånd – president 
Kennedy – så fanatiskt föraktad av sin hemlige herre, den svarte påven! Vatikanen skulle 
nu få en informell ”ambassadör” från ”kätterska och liberala” Amerika och Spellman skulle 
åter bli insläppt i McCones CIA:s och Hoovers FBI:s hemliga råd som han hade blivit under 
Roosevelts, Trumans och Eisenhowers förvaltningar. Vietnam fortsatte med att kallas 
”Spellys krig.” Och vad var kostnaden för korståget? För det amerikanska riket – skam och 
nederlag, inklusive 58 000 döda och 120 000 efterkrigstida självmord, av vilka många 
begicks av romerska katoliker! Roms fortsatta dialektik som så framgångsrikt använts i 
andra världskriget – katolsk (jesuitisk) fascism kontra ateistisk (jesuitisk) kommunism – 
ledde till de önskade ”Scull and Bones”-resultaten. Miljoner buddistiska ”kättare” 
”utrotades” och den konsoliderade vietnamesiska regeringen absorberades i jesuitgeneralens 
MAKT. 
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I ett nötskal, försvagade Vietnamkriget nationerna genom att mörda patriotiska 
nationalister och stärka påvens världsliga makt som ”världens härskare och regent,” som 
”konungarnas konung och herrarnas herre.” Orden hade följt sin plan genom att 
underställa Fjärran österns buddistiska folk innan deras nästa offer – de vita anglosaxiska 
protestantiska och judiska folken i väst. 

Ett annat mål kompaniet hade uppnått var explosionen av dess internationella 
narkotikahandel. På samma sätt som orden – med kontroll över det brittiska riket – hade 
bedrivit opiumkriget mot kineserna under artonhundratalet, så skulle även dess general – nu 
med kontroll över det amerikanska riket – bedriva sitt heroin- och kokainkrig mot 
nordamerikanerna under nittonhundratalet. Med hjälp av malteserriddarna i ledningen för 
CIA och frimureriska P2 sicilianska maffian, skulle jesuiterna göra biljoner i vinst, medan 
de ytterligare försvaga nationerna och ökade ordens ekonomiska makt så att världen fördes 
närmare påvens allmänna styre – från Jerusalem. Om sällskapets kriminella 
narkotikahandel och dess ursprung, läser vi: 

”1715, öppnade brittiska Ostindiska kompaniet sitt första kontor i Fjärran östern i den 
kinesiska hamnstaden Canton och började handeln med opium. Mellan den tiden och 
det första opiumkriget mot Kina 1840 . . . tog knarkhandeln över Storbritannien. 
Medlet var 1783 års nära statskupp av lord Shelburne (den brittiske premiärminister 
som avslutade fredsförhandlingar med de amerikanska kolonierna efter 
Yorktown) . . . känd som ”jesuiten från Berkeley Square.” Shelburnes ledande 
kombination koncentrerades på det Ostindiska kompaniet, en grupp skotska köpmän, 
och en allians på kontinenten med den ridderliga Johannitorden och Jesu sällskap . . . 
Sedan den ursprungliga jesuitiska missionen hade etablerat sig i Peking 1601, hade 
Jesu sällskap haft nyckeln till Fjärran östern – inklusive knarkhandeln.” {15} 

[Kursivering tillagd] 

Efter århundraden av framsteg, tillsammans med miljoner härjande dödsfall, ser vi: 

”Alfred McCoy hade skrivit The Politics of Heroin in Southeast Asia (publicerad 
1972) som en del av de föreskrivna kunskapsproven för hans fil. dr. Den tillhandahöll 
dokumentation, oomstridd även av CIA, om hur droger – opium och heroin – av 
tjänstemän i vår regering och flera andras, tilläts att göra vad kongressen officiellt 
hade förbjudit – att utvidga kriget i Laos och Kambodja [efter påstötningar från 
jesuiten, ”Father Hawk” Dan Lyons] . . . Tesen som McCoy befordrade, och som har 
blivit allmänt accepterad som fakta [läs nu detta noga käre sanningssökare], var att 
CIA-operationer mot Kina i början av Maos avancemang och mot de kommunistiska 
rörelserna i Indokina ett decennium senare, var ansvariga för att skapa den största 
enskilda källan till heroin för den växande marknaden i Förenta staterna . . . 
Legenden säger att CIA:s egenutvecklade flygbolag, Civil Air Transport (senare 
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Air America), så snabbt tog sig in i den hemliga laotiska flygbasen vid Long Tien, att 
det inte förekom ett enda avbrott i den långvariga tidtabellen för flyg som förde ut 
opiet ur Gyllene triangeln . . . USA:s regering – genom Centrala underrättelsetjänsten 
och dess krigstida föregångare OSS – skapade en situation som gjorde det möjligt för 
den siciliansk-amerikanska maffian och den korsikanska undre världen att få fart på 
den internationella narkotikatrafiken [påvens CIA och siciliansk-amerikanska maffia 
arbetade tillsammans som i JFK-mordet].” {16} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, jesuiternas anti-kommunistiska korståg i fjortonde ändringens 
Amerika var en avsedd offentlig avledning, medan orden skapade sin monopolistiska 
internationella narkotikahandel – som skulle skyddas i framtiden av narkotikapolisen! Det 
var därför J. Edgar Hoover, den fanatiske anti-kommunisten, skyddade maffian i flera år, 
och vägrade att offentligt erkänna dess existens! För maffian och CIA hade arbetat 
tillsammans sedan slutet av fyrtiotalet med sina leverantörer i Fjärran östern i 
uppbyggnaden av jesuitgeneral Janssens narkotikahandel. President Kennedy, om han 
hade tillåtits fullfölja den politik han förde, skulle ha upphört satt stopp för generalens 
syndiga verksamhet, avsedd att i hemlighet finansiera hans internationella 
underrättelsesamfund med dess hemliga underjordiska militärindustriella komplex – 
inkvisitionsdomstolen. Hur vet vi detta? President Kennedy började att åtala mäktiga 
maffiabossar, han försökte bryta CIA ”i tusen bitar,” och han började sätta stopp för 
kardinal Spellmans korståg i Fjärran östern – Vietnamkriget. Klart att ”inkräktaren” och 
”tyrannen” Kennedy, även om han var son av den katolska kyrkan, måste bort!) 

Och vilka banker användes för att tvätta miljarderna från denna fruktansvärda 
narkotikahandel? 

”Bland de första klassens finanshus som det hänvisas till i kommissionens rapport för 
att tvätta heta pengar fanns Chemical Bank [J. Peter Grace, d.y.:s favorit] . . . 
Chase Manhattan Bank . . .” {17} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, dessa banker ägs och kontrolleras av Francis kardinal Spellmans 
amerikanska gren av den suveräna militära malteserorden! 

”SMOM:s amerikanska avdelning har cirka 1 000 medlemmar – däribland 300 
’damer’ – som kommer från samhällets övre skikt. Indelad i tre föreningar (östra, 
södra och västra), innehåller dess tjänstgöringslista många av det korporativa 
etablissemangets initiativtagare: Francis X. Stankard från [David Rockefellers] 
Chase Manhattan Bank [en CFR-medlem som sände sin bankkompanjon och CFR-
medlem, riddare av Malta John J. McCloy, för att bli medlem i  
Warrenkommissionen. Formellt utsedd av jesuitutbildade Lyndon Johnson, bidrog 
McCloy i hög grad till att värna den verklige boven i dramat och hjärnan bakom 
Kennedymordet – Francis kardinal Spellman. McCloy hade lydigt tjänat sina 
jesuitiska herrar i det förflutna, för som FDR:s biträdande 
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krigsminister (1941-1945) i utförandet av presidentens order, vägrade han att bomba 
Auschwitz – Hitlers största dödsläger i romersk-katolska Polen.] och William E. 
Simon . . . för närvarande styrelseledamot i Citicorp [och tidigare finansminister]. 

Martin F. Shea, en vice VD i Morgan Bank, är SMOM:s sekreterare i Förenta 
staterna. På Morgan Banks huvudkontor i New York finns en teleprinter som 
sammanlänkar SMOM/USA med SMOM:s huvudkontor i Rom [riddarna styr nu den 
sammanslagna JP Morgan Chase i New York City].” {18} [Kursivering tillagd] 

Dessutom ledde CFR-medlem J. Peter Grace, d.y., tidigare chef för den amerikanska 
grenen av malteserriddarna och ordförande i W. R. Grace & Company, sitt 
multimiljondollars affärskonglomerat genom Chemical Bank. 

Och därmed skulle den främst irländsk-amerikanska, romersk-katolska suveräna 
militära malteserorden, i samarbete med sin främst italiensk-amerikanska, romersk-
katolska maffiakommission bedriva en internationell narkotikahandel genom sitt CIA-
krig i Vietnam, vars vinster skulle finansiera ordens hemliga operationer runt om i världen 
som skulle övervakas av de amerikanska väpnade styrkornas formelle ”militäre 
kyrkoherde,” riddare av Columbus Francis kardinal Spellman. Några av dessa 
spionoperationer inkluderar byggandet av djupa underjordiska militärbaser, varav en är 
basen i Dulce i New Mexico, som hyser en mängd hemliga vapen som bygger på högt 
utvecklad ännu undertryckt teknik. Riddare av Malta och CIA-direktör William J. Casey, 
enligt Oliver L. Norths offentliga vittnesmål, ”drömde om en världsomfattande 
underrättelsetjänst som inte stod i tacksamhetsskuld till kongressen för sin finansiering.” 
Nåväl, Ollie, nu har vi det. Det är den svarte påvens internationella 
underrättelsesamfund (med full kontroll över den svarte påvens internationella 
islamistiska terroristnätverk) som har bemannats av män som din vän, den påvlige 
caesarens riddare av Malta och förrädaren mot sitt land, den jesuitutbildade irländske 
katoliken, och en före detta jesuiternas älskling vid Fordham University, William J. Casey. 
Därmed är ordens kontroll över CIA och KGB/SVR med deras inhemska maffior är absolut! 

Käre sanningssökare, vid det här laget kan vi se att Vatikanens jesuiter och 
kardinal Spellman, på order av malteserriddarna, som i sin tur kontrollerade 
Utrikespolitiska rådet, CIA, FBI och maffian, alla hade ett egenintresse i Vietnamkriget. För 
genom att utöka narkotikahandeln och översvämma det amerikanska riket, bestående av 
”kättare och liberaler,” med lidande och död i enlighet med jesuiteden och det onda 
tridentinska mötet, gjorde Loyolas söner enorma framsteg när det gällde att slutligen 
förstöra den största kulturella välsignelsen i de icke-judiska nationernas familjs historia – 
den stora och mäktiga protestantiska reformationen! 

Ve, ve, ve, över den man som skulle försöka stoppa påvens kalla krig eller ”Spellys 
krig” i Vietnam. Det vore bättre för honom att han inte hade fötts! 
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Kardinal Spellman, vietnamesiske president Ngo Dinh Diem, 
Riddare av Malta och pressmagnat Henry R. Luce, 1960 # 549 

President Diem, en ätting till katolska kungligheter och uppbackad av Henry R. Luces 
kontrollerade CFR-press, var Spellmans riddare under Vietnamkriget, medan hans 
bror, Ngo Dinh Nhu (vars hustru mördande fru Nhu som drog sig tillbaka till Rom 
1964), var kardinalens storinkvisitor, chefen för hemliga polisen. Diem, som utbildades 
vid Maryknoll Seminary i Ossining, New York, var en papistisk fascist och förföljde i 
hög grad de ”förbannade” buddisterna som han slutligen mördade. Spellman försökte 
fortsätta ordens korståg i Fjärran östern enligt kanonisk rätt, Kennedy försökte göra 
slut på det. Tre veckor efter Diems död, mördades president Kennedy och 
Vietnamkriget rasade i över tio år. Spellman, som kallade amerikanska trupper för 
”Kristi (påvens) soldater,” dödade över tre miljoner ”otrogna.” Dessutom, gav 
jesuiternas Riksbank $ 600 miljarder i lån (som skapats ur ”tomma intet”) till USA:s 
krigkongress; den påvlige caesarens underrättelsesamfund CIA/KGB var fullbordat, 
och de italienska romersk-katolska sicilianska maffiabossarna fick sin massiva 
narkotikahandel, som ytterligare krossade vår vita protestantiska civilisation och 
regering. Bara på den här bilden ser vi MAKTEN och motivet bakom ordens ”fader 
general” när det gällde att använda kardinal Spellman, en jesuitutbildad, fjärde 
gradens riddare av Columbus och Roms mäktigaste amerikanske prelat, till att döda 
sin riddarbroder av Columbus, president Kennedy. 
Luce and His Empire, W. A. Swanberg, (New York: Charles Scribner’s Sons, 1972). 
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General Creighton W. Abrams med jesuit Dan Lyons # 550 
Befälhavare för de amerikanska styrkorna i Vietnam, 1968-1972 

Här rådger ”Father Hawk” Lyons, bekänande av fjärde löftet, general Abrams 
beträffande den militära politiken under den svarte påvens Vietnamkrig, sedan han 
tidigare rådgivit romersk-katoliken och CFR-medlemmen general William C. 
Westmoreland. Lyon var (a) en fjärde gradens riddare av Columbus, (b) en 
”frihetskämpande” kall krigare i det inkvisitoriska amerikanska säkerhetsrådets stab, 
(c) ett välbekant ansikte i Pentagon, (d) en ”broder” till jesuiterna Raymond J. De 
Jaegher (rådgivare åt kardinal Spellmans president Diem) och ockulte jesuitiske fader 
James Groppi – en ledare för den svarte påvens kommunistiska 
negermedborgarrättsagitation, (e) en nära vän till tre av kardinal Cooke främsta 
malteserriddare – CIA-officer William F. Buckley, d.y.; CIA-officer och före detta New 
York-senator, James L. Buckley, och Lyons affärsförbindelse mångmiljonär Patrick J. 
Frawley från företaget Schicks and Eversharp som anställde Fred Schlafly, maken till 
dam av Malta, Phyllis Schlafly. Som ”en expert på asiatiska frågor,” rådde Lyons 
David Rockefellers CFR-medlem president Richard M. Nixon (understödd av riddare 
av Malta Peter M. Flanigan) att minera Haiphongs hamn, bomba Hanoi och 
Kambodja, vilket i hög grad främjade kompaniets narkotikahandel ledd av de 
romersk-katolska irländska och sicilianska narkotikabossarna som kontrollerar den 
amerikanska maffian under ledning av Roms CIA. Detta ledde till mordet på 
miljontals buddister och tiotusentals amerikanska ”kättare och liberaler” i enlighet 
med den påvlige caesarens onda tridentinska möte. 1972 åkte Lyons till andra sidan 
”järnridån” med jesuit Cletus Healy för att besöka ordens kommunistblocks nationer, 
kallade ”reduktioner” med rätta, som utgör jesuitgeneral Pedro Arrupes sovjetiska 
rike, styrt och kontrollerat i enlighet med maximen att ”lagen är fursten,” av Djävulens 
luciferiska Jesu sällskap. 
The Story of Dan Lyons, S.J., John D. McCallum, (New York: Guild Books, 1973).
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”Spellys krig” i Vietnam, 1965 # 551 

Francis kardinal Spellman besöker amerikanska trupper 
runt om i världen under fredstid och krigstid, 1960 # 552 

Spellman fortsatte, i lydnad till sin jesuitiske befälhavare vid Fordham, att ”slå” på sin 
anti-kommunistiska ”trumma” i ständig vetskap om att ”det kalla kriget” var en bluff. 
Roms påvlige caesar regerade båda sidor medan den svarte påven, med kontroll över 
både CIA och KGB, fortsatte att massmörda ”kättare” och sanna nationalister. 
The American Pope, John Cooney, (New York: Times Books, 1984). 
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Kardinal Spellman med kardinal Ruffini, NYC, 1956 # 553 
Siciliens ärkebiskop av Palermo Ernesto kardinal Ruffini var herre över den 
organiserade brottslighetens hemliga vatikanska styre. Enligt ”syster Pascalina,” Pius 
XII:s bayerska ”hushållerska” i 40 år, böjde sig maffiacheferna för Ruffini som var 
känd som ”kungen av bägge Sicilierna – det religiösa och det politiska.” Spellman 
hade haft omfattande kontakter med Amerikas sicilianska maffia vid denna tidpunkt. 
”Även maffian böjde sig för att kyssa Spellmans ring. New York-gangster Frank 
Costello, som tillsammans med Lucky Luciano befallde över USA:s underjordiska 
illegala drog- och prostitutionsverksamhet, var särskilt tagna av Spellman kyrkliga 
auktoritet och charm. Genom Spellmans förbindelse med Costello skänktes de 
magnifika bronsdörrarna på New Yorks Sankt Patrikskatedral som en gåva till 
kyrkan. Dessutom var det Spellman som hade varit medlare mellan president 
Roosevelt och Luciano (som spärrats in i Great Meadows fängelse) när ett fungerande 
förhållande mellan maffian och den Marina underrättelsetjänsten etablerades som 
slutligen säkrade östkustens dockor från axelmakternas sabotage och bidrog till en 
framgångsrik landsättning av USA:s trupper på Gelas kust, Sicilien, 10 juli 1943 . 
Denna krigslist mot amerikansk frihet plågade ONI och maffiakommissionen via 
ärkebiskopen av New York, samtidigt som den var en smart förevändning för att frige 
Luciano – ett ohyggligt brott mot oss amerikaner. Spellman skulle fullända sin 
svekfullhet med mordet på JFK, som maffiabossar och ONI återigen arbetade ”till 
Guds större ära.” Tragedin i det hela skulle vara Spellmans stora jesuitiska 
mörkläggning, vilken styrde ärliga utredare ifrån den ROMERSKA MAKTEN bakom 
Kennedys mördare och mördade hundratals aktörer, inklusive marinofficerare och 
maffiabossar. 
La Popessa, Paul I. Murphy med René Arlington, (New York: Warner Books, 1983) s. 184. 
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PAUS V 

Jesuiterna   – 1945-2007 och därefter   

Roms kalla krigsbluff: sprider jesuitisk ”kommunism” i öst 
   rättfärdigar jesuitisk NATO-fascism i Nordamerika och Europa 
Mordet på  president John F. Kennedy: 
   Syftar till att i förtid avsluta kalla kriget vilket försvårar Roms slutspel: 
      Fascism i fjortonde ändringens Amerika och återförenade Europa; 
      Bygger och beväpnar muslimska länder, Ryssland och Kina 
         som i hemlighet avser att attackera, besegra och dela
            avfälliga protestantiska ”kätterska och liberala” Nordamerika 
               efter rikets globala korståg mot islam; 
      Roms återuppbyggnad av kommersiella Babylon på floden Eufrat 
      Bygger och beväpnar arbetarsionistiska Israel för att försvara Roms 
         kungarike Jerusalem för att hysa ett tredje hebreiskt tempel 

’Efter förstörelsen av de papistiska kyrkorna av de tio europeiska makterna 
[Uppenbarelseboken 17:12-18], kommer en ängel med stor makt ned från himlen 
och belyser världen med sin härlighet, under det att han ropar med stark röst: 

’Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett  
tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.’ 
[Uppenbarelseboken 18:2] 

För att uppfylla kraven i denna profetia, måste Babylon lyftas från sitt nuvarande 
tillstånd av ödeläggelse. . . . Men vi måste insistera på, att staden, och inte kvinnan, 
står inför oss i artonde [kapitlet i Uppenbarelseboken]. Dessutom är staden, med 
vilken kvinnan identifieras, inte Babylon, utan Rom. Rom har varken svarat upp 
mot, eller kunnat svara upp mot, de uttryck som används i denna profetia. . . . ’För 
Rom har aldrig varit, och skulle från sin själva position aldrig kunna vara, en 
stor kommersiell stad . . . ’. . . . Det är, som alla erkänner, en profetia om framtiden . 
. . 

’Aldrig mer skall någon människa bo där, från släkte till släkte skall det vara 
obebott. . . . så skall ingen bo där, ingen människa mer vistas där” (Jeremia 50:39-
40). ’Med Babel, rikenas krona, kaldeernas vackra stolthet, skall det gå som när 
Gud omstörtade Sodom och Gomorra. Aldrig mer skall det bli bebyggt, från släkte 
till släkte skall det ligga obebott. Ingen arab skall där slå upp sitt tält, ingen herde 
slå läger med sin hjord.’ (Jesaja 13:19-20). . . . 
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Med hänsyn till dessa profetior säger Stanley: ’Ingen sådan förödelse i bokstavlig 
mening följde på den persiska erövringen. Under ytterligare två århundraden 
förblev Babylon en blomstrande stad, det tredje i riket, berövad, ja, på sin prakt, dess 
väggar minskade i höjd, dess portar avlägsnade, men fortfarande världens underverk, 
när den sågs av grekiska resenärer i nästa århundrade, eller när den, ännu senare, var 
på gränsen till att återinföras i sin storstadsprakt av Alexander [den store, 
stormästare av de antika mysterierna som de förfäktas av högrankat frimureri i dag]. 
Sedan kom dödsstöten genom uppförandet av den grekiska staden Seleucia på Tigris; 
och från den tiden tvinade den antika huvudstaden bort, tills, under det första 
århundradet av den kristna eran, den bara var delvis bebodd, men ändå inom dess 
gränser behöll en kvarleva av de judiska bosättarna. . . . Det är sant att även Babylon 
aldrig har upphört att vara bebott.’ . . . 

Slaget som tillintetgör denna [påvens] avfälliga kyrka . . . är ett som innebär 
störtandet av det bokstavliga Rom. Hon och den påvliga systemet är till slut, i 
domens syfte, ett. Babylon, den väldiga storstaden uppstånden för den dom som 
väntar henne, kommer naturligtvis att vara en asyl för flyktingar från Rom. . . . 
Förstörelsen av staden innebär också förstörelsen av världens handel, och total 
upplösning av [Antikrists] hela det sociala systemet. . . . Ingenting som helt har 
inträffat i profetian har ännu nått Babylon, och det är fullkomlig dårskap att försöka 
övertyga människor om Skriftens verbala riktigheten, och samtidigt förvänta sig att 
tro att profetiornana bokstavligen har uppfyllts. Återvändandet av judarna till det 
Heliga landet, och deras etablering där i förnyad väntan på Messias, och motståndet 
mot detta centrerat i ett bokstavligt Babylon vid Eufrat, är en idé som i sig är värdig 
uttalandet i Skriften. . . . Det finns ett annat Babylon som nalkas i framtiden . . .” 
{1} [kursivering tillagd

Ford C. Ottman, 1914 
Amerikansk protestantisk präst 
The Unfolding of the Ages

”I Frankrikes Krigsdepartement, i Paris, går det att se register över värdefulla 
översikter och kartor gjorda på order av Napoleon I, i Babylonien, och bland dem 
finns en plan för den nya staden Babylon, vilket visar att Napoleons [ordens store 
frimureriske hämnare och förste arbetarsionist som förklarade att Palestina var för  
judarna] stora planer omfattade återuppbyggnaden av den antika staden Babylon, 
och att göra den till sin huvudstad, eftersom hans ambition var att erövra hela Europa 
och Asien, och han erkände i detta syfte det antika Babylons strategiska läge som 
statligt och kommersiellt centrum. . . . 
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Vad som behövs i den delen av världen är en ’trans-europeisk-asiatisk-indisk 
flyglinje’ som kommer att förbinda Europa med Indien och Kina. En sådan linje har 
varit kejsar Vilhelm av Tysklands [kontrollerad av jesuiterna, släppte åter in den 
utvisade orden i Tyskland 1917] dröm. Det var denna önskan som gjorde honom och 
[sultan] Abdul Hamid II, av Turkiet, till de närmaste politiska vänner, och han 
säkrade Abdul Hamids medgivande att bygga en järnväg från den asiatiska sidan av 
Bosporen, över Aleppo, till floden Tigris, och därifrån till Bagdad, och från Bagdad 
via Babylon (via Babylon, notera det) till Kuwait [då en del av Irak] i Persiska 
viken, och största delen av vägen har byggts till Bagdad. 

Mot bakgrund av detta är inte svårt att inse att det är europeiska kapitalisters 
[styrda av Rom] syfte att återuppliva landet Babylonien och återuppbygga dess 
städer, och när det en gång är dags kommer staden Babylon att återuppbyggas nästan 
över en natt och i sådan storslagen skala som världen aldrig har sett [detta är den 
främsta orsaken till det nuvarande kriget i Irak som bedrivs av amerikanska och 
brittiska malteserriddare]. . . . Det stora Babylon kommer att bli en enorm stad, den 
största i alla avseenden som världen någonsin har skådat. Det kommer att bli en 
typisk stad, sin tids London, Paris, Berlin, Petrograd, New York, Chicago. Det 
kommer att bli den största kommersiella staden i världen.” {2} [Kursivering 
tillagd] 

Clarence Larkin, 1918 
Amerikansk protestantisk präst 
Dispensational Truth: Or, God’s Plan
   and Purpose in the Ages

”Om ni vill veta den sista och slutgiltiga form av laglöshet, så skåda de två kvinnorna 
i Sakarja 5 med ett efamått [det redskap som används för att mäta säd och liknande 
artiklar, eftersom det jämställs med vågar och vikter (3 Mos. 19:36, Amos 8:5) i  
föreläggandena om rättfärdig handel och kommers], täckt med ett lock av bly. 
Kvinnan, som kallas Ondska, sitter i efamåttet [kvinnan är Rom, ”den stora staden,  
som regerar över kungarna på jorden” (Upp. 17:18), inklusive världens handel,  
som Rom kontrollerar alla pappersvalutor symboliserade av en värdelös metall –  
bly]. ’Vart skall de föra korgen?’ frågar profeten, och ängeln svarar: ’Till Sinears 
land för att bygga ett hus åt henne, och när det är färdigt skall hon sättas ner på 
sin plats [de jesuitiska ”riddarna av jungfru Maria” skall bygga upp sitt planerade 
kommersiella huvudkontor i Babylon innan de ”tio kungarna” krossar Rom på order 
av den siste och slutlige påven,”vilddjuret ,” som dräptes, uppstod från de döda och 
som Satan tog sin boning i].” Nu ligger Babylon i detta Shinars land (Första 
Mosebok 10:10). . . . 
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Notera i Uppenbarelseboken 18:3, 11, 15, 23, ’jordens köpmän,’ även ’fartygslaster’ 
(grekiska ’skeppslast’ – vilket visar att dessa saker kommer att transporteras på 
fartyg, som finns i vers 17). Rom har ingen marknad och Tibern har ingen hamn, att 
tala om. . . . Nu ses naturligtvis romersk-katolska dignitärer därmed hejda sig (till 
ett högt pris för de fattiga och till och med för kungar). Men bara ’prästerskapet’ 
och deras följe göra detta. Folket lider av fattigdom. 

1. Under tre år innan det i Uppenbarelseboken 18 beskrivna Babylon, har 
vilddjuret och hans tio kungar krossat skökan, staden på sju kullar. 
2. Under mer än tre år till, kommer vilddjuret och laglöshetens människa som 
förnekar allt som kallas Gud och dyrkas, att få absolut makt på jorden. 
3. Roms motto är ’semper idem’ [”alltid samma”].” Hon kan inte förneka fadern 
och sonen [Roms obibliska” fader och son” är baserad på de egyptiska mysterierna], 
som Antikrist gör, och finnas till. 

Det förefaller därför nödvändigt att tro att Babylon i kapitel 18 inte är Rom, utan det 
stora kommersiella centrum, Satans världshuvudstad, som alltid har varit Babylon 
vid Eufrat.” {3} [Kursivering tillagd] 

William R. Newell, 1935 
Amerikansk protestantisk evangelist 
The Book of the Revelation

”Det är romarrikets onda överhuvud [den uppståndne påven] i sin sista 
återupplivade form som vi läser om i olika delar i profetian [Daniel 9:24-27]. Den 
romerska makten hade kommit över landet och förstört Jerusalem och bränt ned 
[det andra] templet. . . . den romerska makten förstörde staden och från den makt 
skall en prins utgå i framtiden. Hittills har den prinsen ännu inte visat sig; när han 
kommer kommer han att vara ledaren för den allians av nationer [ledd av tio (riddare 
av Malta) europeiska monarker av kungligt blod], som bor i Romarrikets områden, 
en mäktig man som kontrolleras och inspireras av Satan. . . . 

När nu denne prins, det återupplivade romarrikets överhuvud, visar sig, kommer 
han att sluta ett förbund med judarna. Hans förbund kommer att vara i en vecka, det 
vill säga i sju år. . . . det blir utan tvekan av politisk natur och förknippat med 
judarnas omlokalisering i Palestina, återuppbyggnaden av [det tredje] templet och 
inrättandet av deras dyrkan genom offer. [Jesuitledd, fabiansk socialistisk, brittisk  
labor-stödd, arbetar-] sionism, de otroende judarnas stora restaurationsrörelse 
[inledd av påve Pius X:s Theodor Herzl och stöttad av frimureriska/illuminatiska 
engelska huset Rothschild som en följd av ordens anti-judiska Dreyfusaffär i  
Frankrike], kastar en ström av ljus över dessa kommande händelser. Om [arbetar-] 
sionister vore 
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redo att förkunna sultanen [stororientens frimurare Abdul Hamid II] som sin 
befriare, om han skulle tillåta dem att praktiskt genomföra sitt program [av vilket  
uppenbart skäl ordens sabbatianska frankistiska frimureriska judiska 
arbetarsionister senare understödde denne jesuitkontrollerade sultan av det  
ottomanska riket och hans frimureriska islamiska ”ungturkar” i hans brutala 
folkmord på Turkiets anti-påvliga, ortodoxa kristna armenier], hur mycket mer 
kommer de då inte att vara villiga att acceptera ett avtal med den mäktige prins, som 
skall komma .” {4} [Kursivering tillagd] 

Arno C. Gaebelein, 1910 
Hebreisk protestantisk kristen 
Our Hope Magazine
The Gospel of Matthew

”Enligt profetian om Kristus, kommer det att finnas en tydlig händelse kallad 
förödelsens styggelse som liknar språket i [Daniel] 9:27, som kommer att inträffa 
under perioden strax före den andra ankomsten. Kristus sade, ’När ni då ser 
förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som 
läser detta bör noga lägga märke till det – då måste de som är i Judeen fly bort till  
bergen . . . Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit 
sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma’ (Matt. 24:15, 16, 21). 
Uppfyllelsen av denna profetia innebär nödvändigtvis innebär att reaktiveringen av 
mosiska offer i ett tempel i Judeen. Den nuvarande ockupationen av Jerusalem av 
Israel kan vara ett förberedande steg inför återupprättandet av det mosiska 
offersystemet. Självklart, kan offer inte stoppas och ett tempel kan inte skändas om 
inte båda är i drift.” {5} [Kursivering tillagd] 

John F. Walvoord, 1971 
Amerikansk protestantisk dispensationalist 
Rektor, Dallas teologiska seminarium 
Daniel: The Key to
   Prophetic Revelation

”Men för judarna, är denna låga kulle i Jerusalem, detta Tempelberg, den heligaste 
platsen på jorden. Salomos tempel föregick kristendomen med tusen år och islam 
med många fler. Och också för de kristna, är den plats där Kristus diskuterade och 
undervisade, och drev ut valutaväxlarna, helig mark. Den katolska kyrkan har 
föreslagit att Jerusalem blir en internationell stad [som avsett av Francis kardinal 
Spellman], en idé som kan ha fördelar, men som inte löser 
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problemet. Det är inte själva staden utan bara berget Moriahs   heliga tunnland som   
kontroversen rör sig om. Kan anhängarna av tre stora [gärningarnas frälsnings] 
religionerna, tre goda sätten att dyrka Gud [alla tre hatar det protestantiska Nya 
testamentets den uppståndne, Guds son], finna ett sätt att samsas i fred och 
broderskap på detta lilla utrymme? Detta är den plats där, mer än någon annanstans, 
frimureriets centrala religiösa inställning skulle kunna tillämpas med en högst 
gynnsam verkan på resten av världen, där män som påstår sig tro tro på ett högsta 
väsen kunde mötas som bröder och hysa all respekt för den andra människans sätt att 
dyrka [som idén om religiös tolerans är en sentens inom islam, är ortodox 
judendomen eller romersk katolisicm helt uteslutet enligt Koranen, Talmud och 
påvens kanoniska rätt/tridentinska mötet]. . . . 

Vad jag föreslår är att cirka 5 miljoner frimurare i världen, som inte accepterar 
broderskap med män i alla religioner, i denna anda kan ta ledningen för att lösa 
problemet med Tempelberget genom att kombinera sina religiösa attityder med sin 
dyrkan i Salomos tempel, till gagn för hela världen. Det skulle vara en lång och dyr 
resa från väst till öst [flytta de politiska och kommersiella huvudstäderna (New York 
och London) från det besegrade, post-reformatoriska väst till det orientaliska öst  
(Babylon)], men det skulle ge ny mening åt hur varje människa formar sig själv 
[gärningarnas frälsning] till den perfekta kvaderstenen [alla frimurare är en 
”kvadersten,” en levande sten som utgör det frimureriska broderskapets andliga 
tempel] redo att inta sin plats i Guds tempel. 

Det skulle vara ett underbart sätt att fullborda det oavslutade Salomos tempel och att 
fullborda en rundvandring [påbörja en religiös marsch för att återvända tillbaka dit  
där tempelherrarna började krossa den stora och ärorika protestantiska nya tiden 
genom att återgå till påvens mörka tid, där påvliga korsfarare styr den svarte påvens 
”kungarike Jerusalem”] tillbaka till deras föregångare tempelriddarnas allra första 
syfte, en säker passage för alla pilgrimer till den heliga platsen [i Jerusalem för att  
dyrka ”laglöshetens människa, fördärvets son . . . motståndaren som förhäver sig 
över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger 
sig vara Gud.” (II Tess. 2:3, 4)].” {6} [Kursivering tillagd] 

John J. Robinson, 1989 
Amerikansk medeltidshistoriker 
Pro-frimurerisk apologet 
Born In Blood:
   The Lost Secrets of Freemasonry
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Käre sanningssökare, med största ödmjukhet inför Gud allsmäktig och hans 
uppståndne son, Herren Jesus Kristus sittande på hans högra sida, har vi noga kartlagt 
Djävulens ”laglöshetens hemlighets” kurs under de senaste fem århundraden. Vi har på 
toppen av makten, bland Satans mänskliga andra orsaker som verkställer hans storslagna 
plan, funnit ordensgeneralen. Hans syfte är att först förhindra predikandet av sanningen i 
Guds nåderika evangelium, samtidigt som han försöker mörda alla dem som skulle nämna 
Kristi namn och ”hålla sig borta från orättfärdigheten.” I vetskap om de ovillkorliga, 
ensidiga, etniska löftena till Abraham, Isak, Jakob och deras fysiska ättlingar, strävar den 
luciferiska/sataniska jesuitorden ständigt efter att förinta denna hebreiska/judiska/israelitiska 
ras ”med alla till buds stående medel.” Vi har observerat hur ordern använde sin Hitlers och 
Stalins dubbla kniptänger  – ”hammaren och skäran” – för att skickligt samordna sina 
hemliga poliser och militära befälhavare för att mörda judarna i Eurasien. De brutala 
regeringarna under tsarerna Alexander III och Nikolaus II (i regi av jesuitiska coadjutorer 
inom den ryska grenen av malteserriddarna) ställde i ordning scenen, och begränsade nästan 
hälften av världens söner Jakob till vad som kallas ”bosättningsområdet” (Ukraina, 
Vitryssland, Moldavien, Litauen och Polen). Fångade i västra Ryssland, lyckades pogromer 
i sitt långsiktiga, beräknade syfte att ingjuta ett oförgänglig hat mot Romanovdynastin, 
beskyddare av malteserriddarna, och den historiskt sett anti-påvliga ortodoxa kyrkan 
(dominerad av jesuiterna sedan de dagar de släpptes in i Ryssland av Katarina II ”den 
stora”). Som denna rättfärdiga indignation, född ur förtryck, våldtäkt och mord, längtade 
efter att få utlopp mot dessa högst hatade ryska institutioner, fick den svarte påven nu sina 
judiska lättlurade personer att verkställa Roms hundraåriga plan för att fa bort 
Romanovdynastin och absorbera den rysk-ortodoxa kyrkan i den väntande påvens armar! 

För att utföra sina oärliga avsikter, inkallade orden sina judiska brottsliga anhängare 
sedan den falske Messias Shabtai Tzvi och hans efterträdares, Jacob Frank, dagar, som 
tillsammans med alla sina judiska frankister konverterade till katolicismen och blev 
offentligt döpta, varunder Polens kung August III agerade som Franks ”gudfar.” Alltså 
förstår vi att dessa sabbatianska frankister var etniska judar med sina första politiska 
lojaliteter till påven i Rom, den jordiske herren över all rikedom och internationell handel i 
regi av hans köpmän, ”jordens stormän.” Därför är vi inte förvånade över att skåda icke-
judiske jesuitiske världslige coadjutor Adam Weishaupts hemliga samförstånd med 
frankister i att iscensätta de bayerska iluminaternas arbete med huset Rothschild: den 
franska revolutionen skulle ledas av ordens jakobiner och finansieras av Rothschilds som 
senare, efter orden formella återupplivning, blev ”den vatikanska statskassans vaktare.” 
(Den frimureriska rit som varje papistisk ”hovjude” måste delta i berättar historien om 
ordens död och formella återupplivning: Hiram Abiff är jesuitorden, dödad av tre råskinn, 
kungarna av Portugal, Frankrike och Spanien, som alla utvisat från sina riken. 
Uppväckandet av Hiram från de döda är ingen mindre än logens stormästare själv – påven – 
som utsträcker sitt ”lejons grepp;” för han är Satans ”lejon av Juda stam.” 
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Vi är nu redo att börja vår femte och sista sektion av jesuitisk historia. Sedan 1814, 
har Jesu kompanis milis legat i krig med världens alla nationer – via högrankat ockult 
frimureri – för att underkuva deras nationella ledare och sedan folken de styr (genom den 
obegränsade regeringens arm) först under påvens andliga och sedan världsliga makt. 
Understödjer dem i deras strävan gör dessa ”hovjudar” som inte har ”annan konung än 
kejsaren” – den påvlige caesaren i Rom! Av denna anledning upptäcker vi inflytelserika 
judar inblandade i Francis kardinal Spellmans mord på president Kennedy och senare stora 
jesuitiska mörkläggning. Judar, sådana som Jack Ruby, Abraham Zapruder, Arlen 
Specter, Henry Kissinger, David Biegun, Mark Lane och Meyer Lansky, förutom en 
mängd andra hebreer i New York ärkebiskops Utrikespolitiska råd, var antingen öppna 
eller dolda kooperativ. Vi upptäcker samma mönster hos den regeringen som styr över de i 
återupprättade Israel boende återsamlade judarna, som ”samlats från många folk” 
(Hesekiel 38:8). Varje grundare av Israel har varit en lojal slav åt Rom, däribland frimurarna 
Chaim Weizmann och David Ben-Gurion. Och även om de förefaller representera ett 
suveränt folk, vet vi att dessa sabbatiansk-frankistiska frimureriska judiska 
arbetarsionister, massmördare av sitt eget folk under de senaste tvåhundra åren då och nu 
har sin ”audiens” hos Roms ”konungarnas konung, ” krypande vid hans fötter. De få judar 
som vägrar antingen avlöses eller – avgår ur den här världen! 

Jesu sällskap, som Djävulens ”laglöshetens hemlighets” överherre och därmed de 
omedelbara herrarna över påvens hemliga världsregering, förstorar judarnas skenbara 
världsstyre, och kallar det den ”internationella judiska konspirationen.” Med sina judiska 
slavars samtycke, använder kompaniet sin internationella press för att uppvigla utsatta 
nationer till att attackera, utvisa eller mörda de arbetande, ärliga, vanliga judarna som är 
ovetande om deras svek. I utbyte mot detta förräderi, får hovjudarna alltid en belöning, som 
främjar deras tjänst till påven. När till exempel frankisterna understödde den turkiska 
sultanen i att begå det armeniska folkmordet, övergavs Jerusalem åt den ankommande 
brittiska armén utan att ett skott avlossades! För att öppet ha lett ordens bolsjevikiska 
revolution, erkände Stalin Israels frankistiska regering efter dess oavhängighetsförklaring. 
För att ha blivit öppet använd av ”den amerikanske påven,” James kardinal Gibbons, i att 
förleda president Wilson till att förklara krig mot Tyskland (vilket gav den nödvändiga 
styrkan för att krossa det anti-jesuitiska protestantiska andra riket), utfärdade orden 
Balfourdeklarationen, som avsatte en del av Abrahams utlovade land åt intet ont anande 
judiska bosättarna för att förvalta och försvara Roms återupplivade ”kungarike Jerusalem.” 
För att ha understött ordens eurasiska judiska förintelse samt ortodoxa och lutherska 
förintelser, skulle Israel ges en dominerande underrättelseapparat och miljarder med dollar 
avtvingade från historiskt sett vita anglosaxiskt protestantiska länder, vilket ytterligare 
eliminerade världens reformerta vita folk. Detsamma gäller för frankisternas stöd till Roms 
”krig mot terror.” Roms kungarike Jerusalem kommer att gynnas, övervakat av hennes 
arbetarsionister, tills Jesus Kristus återvänder, när ”hedningarnas tider är fullbordade.” 
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Roms   kungarike Jerusalem   (nederst i mitten), 1099   # 554 
Fastän påven aldrig hade åtnjutit Jerusalems styrelse under den mörka tiden som han 
hade hoppats, tog det första korståget ”den heliga staden” från muslimerna 1099. Som 
den proklamerades vara ”kungariket Jerusalem” och styrdes av hertig Gottfrid av 
Bouillon som ”förste baron och försvarare av den heliga graven,” regerades Jerusalem 
inte för påven, utan till gagn för de boende, oavsett om de var katoliker, kristna, judar 
och muslimer. Jerusalem var en internationell stad som skyddades av både 
tempelherrarna och johanniterriddarna. Israel är i dag, i Roms ögon, det 
återupplivade ”kungariket Jerusalem” som regeras av malteserriddarna genom deras 
frimureriska judiska arbetarsionister, och vars gränser är nästan identiska. 
Ridpath’s Universal History, John Clark Ridpath, (New York: Merrill & Baker, 1901) vol. XII, s. 665. 
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Klippmoskén, Jerusalem, 1990-talet # 555 

Modell; ännu framtida tredje hebreiska templet, Jerusalem # 556 
Sedan nu korståget mot islam invigts som uppriktigt önskat av malteserriddarna i 
århundraden, är det uppenbart att Jerusalems moskéer kommer att förstöras. I deras 
ställe kommer ett nytt Salomos tempel att upprättas för påven. 
www.SolomonsTemple.com; Michael S. Young, 2000.
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SEKTION V – 1945-2007 
(och därefter) 

Jesuiterna, 
i syfte att krossa den protestantiska reformationen och 

återställa den mörka tiden där ”den vite påven” utövar sin 
världsliga makt som världens allmänne monark, 

grundade en ”Hemlig helig allians” av absoluta underrättelsesamfund, med befäl över 
stora, militärindustriella komplex, i öst och väst, både synliga och underjordiska, som 
främjade syftena med den ursprungliga ”Heliga alliansen” fortsatt som ”Nationernas 
förbund” och nu ”Förenta nationerna,” för att främja absolutistiska korporativ-fascistiska, 
socialist-kommunistiska militära despotier, genom vilka Vatikanens Hemliga heliga allians 
av absoluta underrättelsesamfund iscensatta av malteserriddarna och utvalt 33:e gradens 
och P2 frimureri (vars medlemmar utgjordes av Europas och Mellanösterns kungliga 
blodlinjer, inklusive de islamiska adelsfamiljerna och De 300:s kommitté), undertryckte 
uppkomsten av populära (liberala) regeringar och nationella rikedomar samtidigt som de 
smidde ränker för att återuppbygga Salomos tempel i Jerusalem samt den antika politiska 
och kommersiella staden Babylon, och antände stora krig, revolutioner och anti-judiskt 
raseri såsom:

det kalla kriget – 1945-1989; ”kriget mot terrorismen” – 2001-närvarande tid
under vilka alla nationalistiska frihetsälskare fortsatte att krossas 
och världens   reformationsbibeltroende   undertryckas, inklusive  : 

• Den kinesiska revolutionen 1949 
• Koreakriget 1950-1953 
• Den kubanska revolutionen 1959 
• Vietnamkriget 1959-1975 
• Det arabisk-israeliska sexdagarskriget 1967 
• Kriget mellan Iran och Irak 1980-1988 
• Västvärldens korståg mot islam 1991-närvarande tid 

samtidigt som de förtryckte och försvagade nationernas folk och den semitiska 
hebreiska/judiska rasen med ”inkvisitionsdomstolen,” som är den internationella 
medicinska inkvisitionen i väst och den internationella socialist-kommunistiska 
inkvisitionenen i öst, understödda av utvalda malteserriddare och utvalda 33:e gradens 
frimurare kontrollerade av den påvlige caesaren i hans romerska palats, från 1945 till i dag 
(2007). 
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Kapitel 40 

Jesuiterna – 1945-1962 

Jesuitgeneralens internationella underrättelsesamfund 
Romersk-katolske Fidel Castro: 
   Jesuitutbildad frimurare, kommunist-fascistisk militärdiktator 
   Lojal mot Rom, kardinal Spellman och malteserriddarna 
Invasionen vid Grisbukten – jesuitiskt svek mot: 
   Anti-kommunistiske riddare av Columbus president John F. Kennedy 
   Anti-kommunistiska romersk-katolska kubanska patrioter 
   Anti-kommunistiska lågstående CIA-agenter via 
      Kardinal Spellmans ”bones-man” McGeorge Bundy, CIA:s 
         Malteserriddare och frimureriska Utrikespolitiska rådet

”Om jag släpper väder i München, kommer påven säkert att känna lukten i Rom.” {1} 

Martin Luther, 1545 
Tysk protestantisk reformer 

”. . . jesuiterna utnyttjar bikten för att få information om de botfärdiga syndarnas 
fallenhet, disposition och läge i livet; och de viktigaste frågorna på de orter där de 
bor, och får på detta sätt en så exakt kännedom om alla dessa detaljer att de känner 
till styrkan, metoderna, och förhållandena i varje stat och varje familj.” {2} 

Monsignore De Canaye, 1606 
Fransk ambassadören i Venedig 
Agent åt pro-reformatoriske Henrik IV 
   Anti-jesuitisk kung av Frankrike 

”Ingen politisk händelse eller omständighet kan utvärderas utan kunskap om 
Vatikanens del i den. Och inga betydande världssituation existerar [inklusive den 
svarte påvens nuvarande krig mot amerikanskakonstitutionell frihet under sken av 
hans ”krig mot den islamiska terrorismen”] där Vatikanen inte spelar en viktig tydlig 
eller otydlig roll.” {3} [Kursivering tillagd] 

Avro Manhattan, 1960 
”Protestantisk” riddare av Malta 
Engelsk påvlig historiker 
The Vatican and World Politics

Jesuiterna – 1945-1962



Kapitel 40                                                                                                             1349 

Orden började sitt kalla krig i Potsdam i juli, 1945. Trumans amerikanska rike och 
Stalins sovjetiska rike, en gång allierade, var nu, ”abrakadabra,” dödliga fiender. OSS 
och NKVD som hade arbetat tillsammans var nu, ”simsalabim,” beslutna att förstöra 
varandra. De vatikanska råttlinjerna hade vidarefördelat viktiga nazistiska underrättelsemän. 
Vissa fördes västerut till Gehlens nät inom CIA, andra fördes österut till Turkuls nät inom 
KGB. Nazisterna som fördes in i Sovjetryssland var kända i väst som ”frihetskämpar” och 
arbetade förment för Underrättelsetjänsten i väst. De var i själva verket ”kommunistiska 
agenter” som arbetade för Stalins KGB och GRU. Både underrättelsenätverk, det ena lojalt 
mot det amerikanska rike, den andra lojalt mot det ryska riket, var sammanbundna på 
toppen av vatikanska ”riddare.” Vissa av dessa ”riddare” var sir Stewart Menzies, chefen 
för den brittiska Säkerhetstjänsten; Kim Philby, en av Menzies underordnade; ”Wild” Bill 
Donovan, chef för den amerikanska OSS vars bror Vincent var en dominikanpräst; James 
Angleton, en OSS-tjänsteman i Rom och senare chef för CIA:s kontraspionageavdeling som 
bemannade både vatikanska och israeliska skrivbordet; William J. Casey, en OSS-
tjänsteman i Rom och senare chef för CIA; Allen W. Dulles, en annan OSS-tjänsteman i 
Rom som hade arbetat med kardinal Montinis vatikanska råttlinjer och vars nevö, Avery 
Dulles, blev en mäktig jesuitkardinal; prins Anton Turkul (vars avlägsne släkting, enligt 
den katolska prästen James Zatko i hans Descent Into Darkness, var riksrådsmedlem 
Turkul, utrikesminister för polska frågor under tsar Nikolaus I:s regeringstid och en stark 
främjare av konkordatet mellan påve Pius IX och Ryssland, som undertecknades i Rom 
1847 av den ryske kardinal Lambruschini – en förment ex-jesuit!), Rysslands största 
underrättelseofficer som tillbringade tid i Rom, som använde jesuiterna som kurirer och 
arbetade med Himmler och Schellenberg i SS/SD; Reinhard Gehlen, chef för nazisternas 
underrättelsetjänst på östfronten som, efter kriget, gjordes till general i den amerikanska 
armén genom en kongresslagstiftning, Walter Schellenberg, chef för SS utländska 
underrättelseverksamhet – det fruktade SD – som fick en fristad i Storbritannien efter kriget 
av den brittiske underrättelsechefen, sir Stewart Menzies; Heinrich Himmler, chef för 
Gestapo och SS (en personlig vän till J. Edgar Hoover före kriget) vars död lysande 
simulerades med Menzies SIS vilket gjorde det möjligt för anti-judiske, Windsors brittiska 
monarki att i hemlighet skydda honom efter kriget; J. Edgar Hoover, chef för FBI, som 
rekryterade sina agenter från amerikanska jesuituniversitet, hatade judar och hjälpte till med 
invandringen av nazistiska SS’ krigsförbrytare till Förenta staterna övervakad av kardinal 
Spellman; och Alexander M. Haig, d.y., befälhavare för NATO:s styrkor i Europa och Vita 
husets stabschef, vars yngre bror Francis R. Haig, är en jesuit. (Generalen räddade 
Vatikanens arbetarsionistiska stat Israel under Yom Kippur-kriget 1973. I avsikt att ”bara 
åderlåta judarna,” krossade Vatikanens riddare av Malta Henry A. Kissinger nästan 
landet. Efter att ha väntat i nästan ettusen år på att ta Jerusalem och lägga beslag på 
Tempelberget för återuppbyggnaden av Salomos tempel, tänkte inte jesuiternas ”ofelbare” 
påvlige caesar förlora det nu! Så han räddade nationen med riddare av Malta, general 
Alexander M . Haig, d.y., och högteknologiska amerikanska vapen.) 
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Käre sanningssökare, banden mellan underrättelsesamfunden är enkla när du avvisar 
illusionen om det kalla kriget. Dessa band är inte ”ironiska” som jesuitiske världslige 
coadjutor John Loftus kallar dem, utan de är kalla fakta som leder till Vatikanens jesuiter 
som herrar över denna ohyggliga inkvisitionsdomstol. Brittiska och nazistiska 
Underrättelsetjänsten   går samman   med   Menzies  ,   Philby   och   Schellenberg  . Vi läser ur 
Loftus och Aarons’ The Secret War Against the Jews: 

”Det var Menzies som beordrade brittiska trupper att hjälpa Vatikanen transportera 
den nazistiska skatten under jorden . . . Det var Menzies som gav den nazistiska 
underrättelsechefen, Walter Schellenberg [som dog Turin, Italien, 1952] och andra 
nazistiska förhandlare en fristad i Storbritannien efter kriget. Menzies tillät också 
Kim Philby att rekrytera ex-nazister som agenter och smuggla dem genom Vatikanen 
till Sydamerika . . .” {4} [Kursivering tillagd] 

Amerikanska och nazistisk Underrättelsetjänsten slås samman med   Dulles   och   Gehlen  : 

”General Reinhard Gehlen, Hitlers ledande underrättelseofficer mot Sovjetunionen, 
hade gjort en överenskommelse med amerikanerna (som kallades OPERATION 
SUNRISE) . . . de viktigaste förhandlarna var Allen Dulles och William Casey från 
OSS, sir William Stephenson för britterna, och SS-general Karl Wolff [alla fyra 
var hängivna malteserriddare], chef för Gestapo i Italien och tidigare chef för 
Heinrich Himmlers personliga stab . . . Deras förhandlingar gjorde det möjligt för 
Gehlen att ställa hela sin apparat ’outrensad och utan avbrott, i den amerikanska 
supermaktens tjänst,’ . . .” {5} [Kursivering tillagd] 

Brittiska och ryska Underrättelsetjänsten slås samman med   Menzies  ,   Philby   och   Turkul  : 

”En av de stora ironierna  under tjugotalets spionerihistoria är att högerinriktade 
chefen för den brittiska Säkerhetstjänsten, sir Stewart Menzies, till kommunisterna 
överlämnade nyckeln till Storbritanniens hemligheter på ett kungligt fat [den 
brittiska SIS har övervakat den sovjetiska hemliga polisen sedan den bolsjevikiska 
revolutionen 1917].” {6} [Kursivering tillagd] 

Philby arbetade inte bara åt Menzies SIS utan också med Berias NKVD/NKGB, varför han 
skyddade Turkul från GRU, sovjetiska Militära underrättelsetjänsten: 

”Medan de amerikanska och brittiska säkerhetstjänsterna omstrukturerade efter andra 
världskriget, verkställde sovjetiska Underrättelsetjänsten en plan för smidig 
integration för att skydda och främja alla sina agenter i väst. När till exempel MI6 
upptäckte tyska dokument som visade att Turkuls vän Ellis var en nazistisk agent, 
beordrade Philby att undersökningen skulle avslutas . . . Om Ellis hade avslöjats 
1945, skulle det ha äventyrat Turkul, som var mycket mer värdefull än Philby. På 
grund av Philbys mörkläggning, var [ryska GRU:s] Turkul och [brittiska MI6:s] Ellis 
säkra under flera år till.” {7} 
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Flera år senare, 1963, kom Philby att ”hoppa av” till Sovjetunionen för att upprätthålla 
illusionen om det ”kalla kriget” bland patriotiska, lågstående, brittiska och sovjetiska 
underrättelsetjänstemän. KGB-tjänsteman och SMOM Anatoli M. Golitsin skulle också 
”hoppa av” till USA, inte för asyl, utan för att ge KGB överhöghet över CIA som han 
understöddes av CIA-officerare, SMOM James J. Angletons och John A. McCones 
högförräderi. 

Amerikanska, ryska och israeliska Underrättelsetjänsten slås samman med   Gehlens   och   
Turkuls   grupper, och   Angletons   och   Philbys  . Vi läser: 

”Dulles fick Gehlen att inrätta ett hemligt läger i [bayerska] Pullach, Västtyskland, 
med order om att återuppliva Maxnätet. . . . Gehlen avsåg att göra Turkuls Maxnät 
till mittpunkten av hans nya västtyska underrättelsetjänst. . . . Att tvinga Maxnätet på 
Allen Dulles och general Gehlen visade sig vara nyckeln till sovjetisk dominans 
under den första hälften av det kalla kriget. . . . Fram till denna dag, vägrar CIA 
fortfarande att offentliggöra sitt arkiv för ’prins’ Turkuls nätverk. Det är bara för 
pinsamt att erkänna att de östeuropeiska fascistiska grupper [ex-nazister], som Dulles 
hade hyrt, visade sig arbeta för den andra sidan.” {8} [Kursivering tillagd] 

”. . . det råder ingen tvekan om att Angleton blev förtrollad av Philby. . . . Som det 
var med Philby, så var det också med James Jesus: hans akt var full av tvetydigheter 
och oförklarliga åtgärder som resulterat i den fråga som ställtde av en hög myndighet 
i CIA: ’Var Angleton den amerikanske Philby?’ . . . Det var Philby som lärde 
Angleton Säkerhetstjänstens struktur.” {9} [Kursivering tillagd] 

Och Philby hade rekryterats till vad som blev KGB av en jesuit som hade varit medlem i 
bolsjevikernas ”inkvisition kallad ”Tjekan.” Vi läser: 

”En av de första sovjetiska agenter som penetrerade Brittiska underrättelsetjänsten 
var en katolsk präst. Mellan 1932 och 1937 var NKVD:s främste ’illegale’ i England 
var fader Theodore Maly [en jesuit] . . . 

Många av fader Malys bästa rekryterar var unga män med överklassbakgrund . . . De 
mest kända KGB-agenterna var Harold Adrian Russell Philby [vars far med 
kungliga blodslinjer, sir John Philby, tillhörde SIS]. Som alla fader Malys agenter, 
var ’Kim’ Philbys brittiska överklassbakgrund oklanderlig. . . . Philby var inte 
längre en yttre observatör, utan en primär aktör åt Vatikanen. 1944 befordrades 
han till chef för den nya anti-sovjetiska avdelningen av [brittiska] SIS. 

Bakom hans anspråkslösa stammande och falska nazistiska sympatier [Philby var 
faktiskt pro-nazist, som han hade understött Menzies SIS mörkläggning av Roms 
nazistiske storinkvisitors, Heinrich Himmler, död], arbetade Philby för Sovjet när 
han ledde Storbritanniens anti-sovjetiska program.” {10} [Kursivering tillagd] 
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Dulles-Gehlens nätverk utbildade Israels Mossad, medan Vatikanens CIA-agent och 
chef för det israeliska skrivbordet, James Jesus Angleton (som öppet förordade ett  
Pentagonanfört, amerikanskt militärt korståg mot Israels omkringliggande muslimska 
länderna, som nu pågår), hjälpte påvens israeliska regeringen. Vi konstaterar: 

”En av våra källor, den framlidne John McIntyre, tjänstgjorde hos amerikanska 
Underrättelsetjänsten i Organisation Gehlen [i Pullach i katolska Bayern, Tyskland,  
övervakad av jesuitiske Karl Rahner] från 1948 fram till 1951. Till sin förvåning, 
utbildade Gehlens nazister Mossad [också kontrollerade av fascistiska judiska 
jesuiter], Israels nyetablerade utländska underrättelsetjänst. . . . 

Angletons uppdrag var att hålla CIA säkert från penetrering av utländska regeringar 
särskilt Sovjetunionen. . . . Angleton spionerade bara för Israel, aldrig Sovjetunionen 
[som han, i själva verket, spionerade för Sovjet, arbetade katolske Loftus med 
mörkläggning åt jesuitorden] . . . Han var klar anklagats för att vara en ’djä_ _ _ 
israelisk mullvad’ av ett antal av hans kolleger CIA-officerare. . . . Angleton ensam 
hanterade CIA:s insamling av information från och mot den judiska staten, nästan 
från dess början som nation . . . Han hjälpte inofficiellt Israel [Vatikanens hemliga 
men sanna politik gentemot dess styrande frimureriska judiska arbetarsionister], som 
var strikt emot presidentens politik.” {11} [Kursivering tillagd] 

Menzies, Schellenberg, Donovan, Dulles, Gehlen, Wolff, Casey, Angleton, Philby 
och Turkul hade alla starka förbindelser med påvestolens jesuiter. Den brittiska SIS och 
sovjetiska KGB/GRU förenades i Philby. CIA, Mossad och KGB förenades i Angleton. 
Detta galleri av förrädare, av vilka alla var påvliga riddare, enade det internationella 
underrättelsesamfundet som slogs samman vid 5, Borgo Santo Spirito, jesuitgeneral 
Janssens postering, strax utanför Vatikanen väggar i Rom. 

Med denna sammankoppling av män lojala mot jesuiternas general, skulle det kalla 
kriget föras men hållas under kontroll, det vill säga från att bli ett fullskaligt krig mellan öst 
och väst. De lurade patrioterna på båda sidor skulle hållas i schack eller elimineras om de 
försökte att verkligen ”vinna” det kalla kriget eller avslöja sanningen om 
underrättelsemännen på toppen. Det uppenbara mordet på den starke romersk-katolske Opus 
Dei-medlemmen och CIA-direktören William Colby, är ett klassiskt exempel på deras 
politik. Hans dom förseglades efter att han tvingat Angleton att gå i pension – en av ordens 
centrala romersk-katolska malteserriddare i spetsen för CIA:s makt! Jesu sällskap kommer 
att göra slut på sina egna olydiga verktyg som avslöjas i Protokollen! 

1959 fördes Fidel Castro, en romersk-katolsk kommunist (som, med Allen Dulles 
ord, kallades ”Kubas Abraham Lincoln”) till makten med hjälp av den svarte påvens pro-
nazistiska SS/CIA och skulle därefter utvisa elvatusen judar från Kuba! Utbildad i 
ungdomen och rädgiven när han blev Kubas grymme diktator, läser vi om hur jesuiterna 
formade hans sinne och kontrollerade hans handlingar: 
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”Fidel och Raul sändes till Santiago de Cuba [S:t Ignatius av Kuba] för att studera 
under jesuiterna vid Colegio LaSalle, och sedan till Colegio Dolores, också 
jesuitiskt. . . . 1942, skickades Fidel till Havanna där han bedrev med sin 
vidareutbildning vid of Belens (Betlehem) jesuitkollegium.” {12} 

”Fidel var tydligt påverkasd av [jesuit-] fäderna Amondo Llorente och Alberto de 
Castro. . . . Castro beundrade [romersk-katolske fascistiske] Franco . . . Fidel var 
mycket aktiv i en jesuitisk organisationen liknande scouternas, ’De 
upptäcktsresande.’ . . . 

’Fidel utbildades av jesuiterna för att bli deras representant,’ säger Carlos Rafael 
Rodriguez. ’Revolutionen gör mindre propaganda [främjande] för Fidel än 
jesuiternas propaganda.’ . . . Fidel tillbringade elva år i katolska internatskolor, sju av 
dem i jesuitiska institutioner . . . ’Fidel är i första hand jesuit, i andra hand 
revolutionär, och i tredje hand marxist.’ . . . Han främjade det [jesuitkontrollerade] 
sovjetiska systemet som modell . . . På ett sätt förvandlade han Kuba till en 
gigantisk jesuitisk skola där han var rektorn. . . . Det är fortfarande den 
jesuitiska skola där han är den huvudansvarige. . . . Fidel hade inte glömt att 
militären alltid har det slutliga ansvaret. Det är kanske signifikativt att Fidels första 
[absolutistiska] titel är ’överbefäl.’ ” {13} [Kursivering tillagd] 

”[Varhelst] en totalitär rörelse bryter ut, oavsett om den är kommunistisk eller 
nazistisk [fascistisk], finns en jesuit i rollen som ’rådgivare’ eller ledare; på Kuba 
[var det] Castros fader Armando [Amondo] Llorente . . .” {14} [Kursivering tillagd] 

Jesuiterna, så att de skulle kunna föra sin oäkta son till en nazist och ”slemboll” (som 
han kallades av sina klasskamrater) till studentdiktator till makten , använde sin 
amerikanska CFR-press, ekonomi, nöjesindustri, CIA och Sovjetryssland. Vi läser: 

” ’Efter Matthews artiklar som följde på en exklusiv intervju av Times [tillhör 
jesuitstyrda CFR-intressen] ledarskribent i Castros gömställe ibergen och som 
liknade honom vid Abraham Lincoln, blev det möjligt för honom att få efterföljare 
och tillgångar på Kuba och i USA. Från och med denna tidpunkt fanns vapen, pengar 
och legosoldater i överflöd. En stor del av den amerikanska pressen började 
porträttera Castro som en politisk Robin Hood. 

Också för att Batista var den diktator som olagligen tagit makten, antog det 
amerikanska folket att Castro, å andra sidan, måste representera frihet och demokrati. 
Den roll som korsfarare som [CFR-] pressen och radion givit den skäggige rebellen 
gjorde folket blinda för den vänsterradikala politiska filosofi som han redan på den 
tiden påstod sig föra.’ . . . 
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’Fidels hemliga vapen var pengarna – otroliga miljoner med dollar, med vilka han 
köpte ”segrar.” Han köpte hela regementen av Batistas befäl och inhandlade, vid ett 
tillfälle, för 650 000 dollar kontant ett helt bepansrat tåg, med stridsvagnar, gevär, 
ammunition, jeepar och 500 män.’ . . . Den grundläggande orsaken till Batistas 
arméers nederlag, hävdade han, var att hemlig amerikansk intervention [CIA] 
krossade deras moral. . . . Många delade skulden för det onödiga dödandet av dessa 
männisor, som var det bästa [patriotiska, anti-tyranniska] inslaget på Kuba. Bland de 
skyldiga är amerikanska korrespondenter [kardinal Spellmans riddare av Malta 
Henry R. Luce och hans Time Magazine] som . . . skrev osanningar om Castros 
rörelse för att andra människor skulle kämpa och dö för den. . . . [1958 med] den 
samlade belastningen av sovjetiska vapen och guld och amerikansk propaganda, 
började Batistas regim falla sönder. . . . [CFR] Edward R. Murrow av CBS 
iscensatte ett berömmande tv-program om Castros rörelse. Den normalt sett nyktre 
[romersk-katolske] Ed Sullivan begav sig till Sierra Maestra för en TV-intervju med 
sin hårige, beväpnade profet. Sullivans teknik var att ställa ledande frågor som ’Du är 
inte kommunist, eller hur Fidel? Du är en hängiven katolik, eller hur?’ – utan att 
praktiskt taget ge Castro tid att svara. Effekten var komisk när det gäller teater, 
tragiskt när det gäller politik.” {15} [Kursivering tillagd] 

Under ledning av sina jesuitiska rådgivare, var Fidel Castros postering Havannas 
Hilton Hotel. Malteserriddare Conrad N. Hilton och son, William Barron Hilton, ägde 
kedjan med hotell runt om i världen. Vi läser: 

”SMOM:s amerikanska avdelning har cirka 1 000 medlemmar . . . dess 
tjänstgöringslista många av det korporativa [fascistiska] etablissemangets 
initiativtagare . . . Barron Hilton från hotellkedjan . . .” {16} [Kursivering tillagd] 

Frimurare Castro (enligt en kubansk frimurare som personligen såg 33:e gradens 
frimurare Castro i en loge i Havanna) förankrades ytterligare vid makten av CIA. Det var 
Allen Dulles, den högste befälhavaren för CIA (d.v.s., ”kompaniet”), som organiserade den 
taktiskt sett helt galna invasionen vid Grisbukten 1961. Det avsedda ”misslyckade” försöket 
att störta jesuitiske Castro ledde till decimeringen av tusentals kubanska romersk-katolska 
patrioter – en typisk kalla krigets taktik av CIA! Under invasionen var Dulles lägligt nog 
bortrest och inte på sin arbetsort, som om han visste att det skulle gå galet. Två 
malteserriddare var delaktiga i utformningen och misslyckandet av invasionen. En av dem 
var Roberto Alejos Arzu. Alejos blev de honduranska riddarnas medordförande 1985, om 
vilken vi läser: 

”Alejos – en socker- och kaffeodlare som lät CIA använda sina odlingar som 
träningsområde för 1960 [1961] års invasion vid Grisbukten på Kuba [dess i  
hemlighet åsyftade misslyckande hade avsetts av CFR:s direktör för CIA för att  
ytterligare befästa ordens Fidel Castros makt].” {17}
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Vidare, 

”Under och efter perioden för Grisbukten, rapporterade Alejos Arzu att han arbetade 
med huvudpersonen i Irangate, [CIA-officer] Theodore Shackley, som då bedrev 
”Operation Mongoose” för att mörda Fidel Castro från posten JM/WAVE i Miami, 
Florida [vilken mordkomplott var en krigslist, som aldrig var avsedd att  
uppfyllas] . . .” {18} [Kursivering tillagd] 

Den andre CFR/malteserriddaren var Gustavo Cisneros om vilken vi läser 1987: 

”Vice ordförande i den venezuelanska sammanslutningen av SMOM. Cisneroses är 
överherrar för den iberoamerikanska kokainförbindelsen i Venezuela, vars speciella 
roll betonar ’tvättning’ av en del av de miljarder i årliga narkotikavinster som går 
genom det landet. . . . Cisneros började sin verksamhet i Venezuela genom sponsring 
av Royal Bank of Canada, en av världens största utlandsbaserade banker som är 
inblandade i ’tvättning’ av flera miljarder dollar i narkotikapengar. De är 
kompanjoner i Florida Finance Corporation med dokumenterade band till Moskvas 
Narodny Bank, som är central för KGB-stödd terrorism och narkotikahandel. 
Märkligt nog, genom World Finance Corporation är Cisneros knutna till truppen som 
ledde invasionen vid Grisbukten, och som snabbt vände sig till narkotikahandel för 
att finansiera verksamheten och snabbt bli rika. Men Oswaldo Cisneros fru Ella 
Fontanals de Cisneros, är kubanska vars bror, José Fontanals Perez, för närvarande 
sitter i styrelsen för Banco Nacional de Cuba i Havanna, där han är ekonomisk 
rådgivare åt Fidel Castro.” {19} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, misslyckandet av invasionen vid Grisbukten var rent svek! 
Detta är vad Napoleon gjorde mot hans stora armé i tsaristiska Ryssland, vad Hitler gjorde 
mot sin tyska armé i Sovjetryssland, och vad CIA gjorde mot de romersk-katolska 
patrioterna i Ungern 1956. Sveket ledde till undanröjandet av alla former av motstånd mot 
Castro i Kuba och säkringen av ön som en mellanstation för framtida användning av våra 
angripare. Detta skulle aldrig ha hänt om inte jesuiterna hade kontrollerat båda sidor. 

Nu, måste jesuiterna undertrycka de amerikanska och kubanska fienderna till sin 
bombastiske lille marionett Castro som fanns utanför Kuba. Så deras CIA ”bekräftade” 
förekomsten av sovjetiska ”kärnvapenrobotar” på Kuba och skapade paranoia för en 
eventuell” nukleärt första angrepp.” Kennedy krävde deras avsättande och förberedde för 
en gemensam amerikansk och exil-kubansk invasion från Florida. (Vi tror fast genom våra 
argument i tidigare kapitel att luftburna kärnvapenkrig aldrig har varit ett verkligt hot mot 
nationerna, som jesuiterna kontrollerar både ”supermakter.” Vi vet att jesuiternas CFR med 
kontroll över FDR gav Stalin kärnladdningen 1943 . Vi vet också att malteserriddarna, som 
kontrollerar atomenergikommissionen (en av dess före detta direktörer var riddare av Malta 
John A. McCone) liksom den amerikanska och ryska underrättelsesamfunden, äger Chase 
Manhattan Bank i New 

Jesuiterna – 1945-1962



1356                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

York (nu JP Morgan/Chase) med en filial på Röda torget 1 i Moskva!) Jesuiterna med 
kontroll över Chrusjtjov (som förklarat att CIA och KGB bör förenas ”eftersom vi  
använder samma människor”) sände en ryska flotta (byggd med amerikansk teknik och 
finansierad av jesuiternas Riksbank) mot Kuba . Detta ledde till ”den kubanska 
robotkrisen” från 1962 som skapade mer paranoia som rättfärdigade mer korporativ 
fascism i Amerika. Kennedy och Chrusjtjov ingick en hemlig övernenskommelse som 
ledde till att ingen invasion ägde rum, och den ryska flottan återvände hem. Som vid det 
ungerska upproret 1956, antände detta skådespel och svek alla inblandades raseri. 
Lågstående CIA-agenter som inte blivit  ”initierade” av Angleton var rasande på Kennedy, 
som de trodde att han medvetet svikit dem. Lågstående maffiasoldater som inte blivit 
”initierade” av kardinal Spellmans maffia-”kommission” var rasande på Kennedy, som de 
hade förlorat sina kasinon i Havanna. De patriotiska kubanerna var rasande på Kennedy 
som de såg det som om han än en gång vägrade att sätta stopp för jesuitutbildade Fidel 
Castros obarmhärtiga, absolutistiska jesuitkontrollerade diktatur. 

Jesuiterna, som skapade agitationen perfekt, var nu redo att eliminera sina olydige 
son och riddarbroder, president Kennedy. Förrådd av Scull and Bones-medlem McGeorge 
Bundy vid Grisbukten och lurad av sin utrikesminister – kardinalens Dean Rusk – under 
den kubanska robotkrisen, hade offret Kennedy nu fått tillräckligt med allvarliga fiender 
bland det rasande CIA, FBI, Militära underrättelsetjänsten och maffians fotfolk för att djärvt 
mördas i fullt dagsljus. Underrättelsesamfundet började sin ”mörkläggningsoperation” 
kallad ”Operation Mongoose.” Dess syfte var att ytterligare utmatta och undanröja 
Castros inhemska och utländska fiender, precis som riddare av Malta Oliver L. North och 
riddare av Malta William J. Casey, med deras ”stöd till Contras,” undanröjde alla motstånd 
mot den kommunistiska regeringen i Nicaragua, sedan John kardinal O’Connor varmt 
hade hyllat Daniel Ortega. CIA attackerade i hemlighet Kuba med regelbundna räder, 
förbränning av skördar och förfalskning av dess valuta vilket rättfärdigade Castros 
devalvering och skapandet av en ny valuta, som ytterligare utarmade det kubanska folket – 
som planerat! Men ”Operation Mongoose” undertrycktes slutligen av president Kennedy, 
vilket resulterade i två saker. För det första, förseglade det Kennedys öde. Lönnmördarna 
inom kardinals nät var nu angelägna om att undanröja honom. För det andra, förseglades 
Castros jesuitiska despotism förseglade och under de senaste fyrtioåtta åren har han varit 
Roms perfekta marionett. Han har ondskefullt undertryckt Bibelns den fria rörlighet samt 
alla populära rörelser för ”liberalt” självstyre – där människor kan vara mer än slavar – i 
enlighet med jesuiternas otäcka och onda tridentinska möte och deras ”Heliga allians.” 

En sista fråga. Varför skulle jesuiterna gå till sådana ytterligheter för att upphöja 
Castro på tronen och upprätthålla honom vid makten, och därmed stänga Kuba för en fri 
press och amerikansk turismen? Hur skulle ön Kuba – denna utfattiga fasansfulla 
fängelsehåla som kunde vara mycket välmående – möjligen kunna gynna imperialistiska 
Loyolas söners långsiktiga planer? Käre sanningssökare, den enda lösningen kan vara att 
den har kommersiellt offrats och säkrats av en jesuitisk militärdiktator – rådgiven av 
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påvens malteserriddare – för att vara en mellanstation för en framtida kinesisk/muslimsk 
invasionen av fjortonde ändringens Amerika. Har inte den amerikanska marinen 
afghanska ”krigsfångar” från bin Ladins al-Qaida islamistiska terroristnätverk i Kuba – 
bara nittio miles bort från Miami – just nu 2007? 

Och om detta skulle vara sant, vilket verkliga syfte har Guantanamo marinbas tjänat 
underde senaste femtio åren, i vetskap om att marinen alltid börjar våra krig? Om Sovjet 
var så starkt 1962, varför krävde då inte att vi amerikaner övergav bas åt Castro? Kan det 
vara så att kardinalens Utrikespolitiska råd, med kontroll över marinens främsta amiraler, 
använder den som en hemlighet matarledning, för att samla in vapen och utrustning under 
jord för den framtida invasionen av den amerikanska södern, fylld med protestantiska och 
baptistiska samhällen som tillhandahåller de flesta av världens evangelie-predikande 
missionärer? På samma sätt som protestantiska Ostpreussen krossades av jesuiternas 
sovjetiska storinkvisitor och hans Röda armé, så kommer även den protestantiska södern – 
fylld med jesuitgeneralens illuminerade frimureri – att krossas om vi inte ångrar oss och 
återvända till att tjäna den uppståndne, Guds son, Herren Jesus Kristus! 

Och om detta är sant, när den jesuitutbildade, romersk-katolske kommunistiske, 
korporativ-fascistiske oäkta sonen till en nazist och absolute militärdiktatorn Fidel Castro, 
dör, kommer Kuba aldrig att bli fritt om vi inte invaderar det med en bibelläsande 
protestantisk och baptistisk armén fri från jesuitiska befälhavare och intriger. Vore det inte 
underbart att ge tillbaka Kuba till det kubanska folket (som JFK försökte göra) som har 
drabbats av exil, fängelse och död i händerna på Castro och hans rådgivare – de fördömda 
Loyolas söner! Käre sanningssökare, en amerikansk invasionen och tillfällig ockupation av 
Kuba skulle göra det möjligt för exil-kubaner i Miami att återvända till sitt land och 
understödja oss i vårt försvar för att förhindra en framgångsrik kinesisk-sovjetisk-muslimsk 
invasionen av den amerikanska protestantiska södern. Att påvens kinesiska armada 
inskeppas från Afrikas västkust och landstiger på Kuba – det kortaste avståndet över 
Atlanten – skulle kunna förebyggas genom ett väpnat Kuba! Vem förrådde nu de modiga 
män, kubaner och CIA-agenter, som försöke störta tyranniet på Kuba med invasionen vid 
Grisbukten? Enligt öv. Prouty var det inte president Kennedy: det var CFR-medlem och 
Fidel Castros gamle vän från tidigare år, McGeorge Bundy. Vi läser: 

”Varför utfördes inte det avgörande flyganfallet, efter det att presidenten 
särskilt hade anvisat att det skulle göras? . . . En mycket ovanlig artikel, 
’Truppförbandet är mitt fel,’ dök upp bredvid ledarsidan i New York Times den 23 
oktober 1979. Den innehöll en utstuderad och förvirrande bekännelse. Dess 
upphovsman var [CFR-medlem och Scull and Bones] McGeorge Bundy. . . . Han 
påminde om alla de stora programmen CIA hade i full gång när Kennedy-
administrationen kom till Washington 1961, och skrev sedan: ’Så jag måste 
överväga om det inte begicks ett misstag av staben – vilket huvudsakligen 
betyder mig.’ Han lämnar inget utrymme för tvekan om det som han skriver efter 
arton år av kontemplation att, ’Truppförbandet är mitt fel.’ ” {20} [Kursivering 
tillagd] 
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Detta förräderi var ett jesuitiskt genialiskt mästerstycke! Det installerade Castro vid 
makten genom att undanröja hans farligaste fiender. Plus, det upprörde de lägre nivåerna av 
CIA, FBI, maffian och den Militära underrättelsetjänsten, som de ansåg Kennedy vara 
boven bakom sveket. Endast ett fåtal i toppen visste verkligen vad som hände. Och varför 
hände det här? Eftersom jesuiterna visste att Kennedy, före ”offrandet av massan” vid 
Grisbukten, inte skulle trappa upp deras ”korståg” i Vietnam avsett att antända 
maffian/CIA:s nuvarande mångmiljarder dollars narkotikahandel. Efter att ha gjort det 
amerikanska rikets underrättelsesamfunds manskap rasande och förargat varje maffiafamilj, 
använde jesuiterna ledarna för dessa samfund, med befäl över hundratals fotsoldater, att 
mörda presidenten. Så ordens kardinal av internationella intriger i ”maktboningen” i New 
York City, Francis Spellman, övervakade mordet och mörkläggningen. Ledarna Spellman 
använde var malteserriddare och höga frimurare inklusive maffiabossar. 

Käre sanningssökare, det är därför Vatikanens jesuiter, med välsignelse av sin 
”ofelbare” kalle krigare och romerske caesar, påve Paulus VI, använde sina fotsoldater 
under befäl av denne romerska senator, Francis kardinal Spellman, för att mörda riket 
ende romersk-katolske president och  riddar-”broder” av Columbus, John F. Kennedy. För 
han blev dödligt sårad hemma hos sina vänner – skjuten i ryggen bakifrån av 
säkerhetstjänsteman George Hickey i det efterföljande fordonet, och skjuten i huvudet 
framifrån (inom tre fot av den två gånger skjutne, blödande Texas-guvernör) av presidentens 
vänsterhänte säkerhetstjänsteman som körde limousinen, ex-marina jägarförbanden William 
Greer. Enligt Robert Grodens högst utmärkta video, JFK: The Case For Conspiracy släppt 
1993, slog pistolskottet in ovanför höger öga. Medan den gick genom presidentens huvud, 
sprängde kulan ut och bort fliken av kött och ben från höger tinning och gick ut genom 
nedre högra baksidan av huvudet. Alltså leder projektilbanandirekt till föraren, medan 
skottet från ”den gräsbevuxna kullen” fungerade som en avsiktlig distraktion för publiken. 
Detta är anledningen till att Jackie Kennedy, livrädd och skräckslagen, med sin 
överlevnadsinstinkt i full kontroll över hennes vilja, försökte fly ut ur limousinen genom att 
ta sig bort från mordiske föraren. (Order hade givits om att inte skada Jackie, som hon var 
intensivt älskad av kompaniets Säkerhetstjänst. Hon gick också på Georgetown University 
under en tid och hennes syster Lees make var den polske prins Stanislaus Radziwill – en 
annan mäktig riddare av Malta!) Som hon kröp upp på bakluckan av cabrioleten räddade 
hon sedan en bortsprängd del av presidentens hjärna och gav den senare till en av läkarna på 
Parkland Hospital. (Kom ihåg att fyra amerikanska presidenter – Lincoln, Garfield, 
McKinley och Kennedy – som hade dödats av jesuitkontrollerade mördare, fick sina 
dödande skott på kärnskotts avstånd!) Båda säkerhetstjänstemän, Hickey och Greer, hade 
fått order av sin överordnade, James J. Rowley, som han var chef för Säkerhetstjänsten 
under 1963, en före detta FBI-agent och personlig vän till Francis kardinal Spellmans J. 
Edgar Hoover, en påvlig riddare och en favorit hos jesuitiske Daniel J. Power vid 
Georgetown University! 
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Riddare av Malta Allen W. Dulles (1893-1969), 1963 # 557 
CFR/sek., +1933-44, CFR/v. pres., 1944-46; CFR/pres., 1946-50 

direktör, Centrala underrättelsetjänsten, 1953-1961 
Som en mäktig OSS-tjänsteman under den påvlige caesarens andra trettioåriga krig, 
var Dulles också en aktiv medlem av kardinal Spellmans New York-baserade 
Utrikespolitiska råd, den svarte påvens ”betrodda tredje part,” genom vilken orden 
kontrollerar det amerikanska riket. I likhet med riddare av Malta William Donovan, 
arbetade denne avfällige protestantiske presbyterian och riddare av Malta hand i hand 
med KGB genom en annan riddare av Malta, James Jesus Angleton. 1956 förådde 
Dulles, som understöddes av ärkebiskopen av Budapest, kardinal Mindszenty, 
ungrarna i händerna på Sovjet, och 1961 han saboterade han invasionen vid 
Grisbukten, som han förrådde ”liberala” kubaner i händerna på den där 
jesuitutbildade, romersk-katolske kommunistiske frimuraren, Fidel Castro. Dulles 
fortsatte med att delta i mordet på president Kennedy och den jesuitiska 
mörkläggningen när han utsågs av president Johnson till Warrenkommissionen. 
Denne prostituerade protestantiske presbyterian, Allen W. Dulles, är en av president 
Kennedy mest beryktade mördare tillsammans med varje följande chef för CIA och 
varje senare ärkebiskop av New York, för ”tystnad är samtycke.” Lamslagna av ett 
jesuitstyrt Justitiedepartement och ”FBI-orden,” har vi patriotiska amerikanska folk 
ingen möjlighet alls att rätta till ”nittonhundratalets brott.” 
The General Was a Spy, Heinz Höhne & Herman Zolling, (NY: Coward, McCann & Geoghegan, Inc., 1971).
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Kapten Heinrich F. Lorenz och Castro, Havannas hamn, 1959 # 558 

Kapten Lorenz  ’   tyska lyxfartyg, M.S. Berlin, 1950   # 559 
Efter Castros framgångsrika CFR-stödda, CIA-finansierade revolution i januari 1959, 
dockade vatikanska råttlinjernas förvaltare och ex-nazi/CIA-agent Heinrich F. Lorenz 
(möjligen släkt med vapen-SS gen.löjtn. Werner Lorenz) sitt fartyg i Havannas hamn i 
februari för en trevlig fest. Lorenz hustru, Alice, arbetade åt NSA och hans son, Joe, 
skulle arbeta åt FN. Hans dotter, Marita, hade lovats bort för äktenskap med en tysk 
son till I. G. Farben men skulle bli en livslångt tillgång åt CIA, intimt involverad med 
jesuitisk coadjutor Fidel Castro. 
Marita: One Woman’s Extraordinary Tale of Love and Espionage from Castro to Kennedy, Marita Lorenz med Ted 
Schwarz, (New York: Thunder’s Mouth Press, 1993). 

Jesuiterna – 1945-1962



Kapitel 40                                                                                                             1361

Marita Lorenz med jesuitisk coadjutor Fidel Castro i Havanna, 1960 # 560 
Castro hade utbildats av jesuiterna för att vara den nye romersk-katolske diktatorn i 
romersk-katolska, uppblande Kuba. Den svarte påven, som kontrollerade både Castro 
och Kubas blodiga diktator Fulgencio Batista, samordnade resultatet av revolutionen, 
så att Batista kunde fly till coadjutor Francos Spanien, medan Castro flyttade sitt 
högkvarter till riddare av Malta Barron Hiltons Havana Hilton hotel! President 
Eisenhower, kardinal Spellmans skapelse, hade kallat Castro för ”Kubas Abraham 
Lincoln” medan bröderna Dulles, som styrde Utrikesdepartementet och CIA, skulle 
främja ordens plan att säkra Kuba åt jesuiten. Detta uppnåddes med Dulles 
misslyckades invasionen vid Grisbukten (1961) och ordens falska kubanska robotkris 
(1962) med Kennedys senare överenskommelse om att inte invadera Kuba. Under 
tiden, rekryterades Lorenz till CIA av jesuitiske coadjutor italiensk-amerikanske 
romersk-katolske Frank Fiorini (Sturgis), en hemlig vän till Castro. Öppet skickad att 
mörda sin tidigare älskare och far till barnet av jesuitiske coadjutor FBI/CIA-agenten 
Alexander I. Rorke (som gick på Loyolas seminarium i New Orleans för att bli en 
jesuiten!*), var byråns hemliga plan att aldrig mörda sin nye diktator, utan säkrat ön 
för USA:s framtida kinesisk-sovjetisk-muslimska invasion. Lorenz, våldtagen vid 7 års 
ålder av en amerikansk soldat i det ockuperade Tyskland, blev en CIA-mördare och 
ett offer för åsiktskontroll. Hon visste att många av aktörerna i JFK-mordet inklusive 
”FBI-informatör sedan 1959” Jack Ruby, ”Ozzie” Oswald, Frank Sturgis (som 
förklädde själv ”så att han skulle se ut som en präst”), och E. ”Eduardo” Howard 
Hunt. Hon visste också att Castro inte hade någon del i mordet, för han ”gillade 
Kennedy.” CIA-lönnmördare Lorenz var en omedveten tjänare åt den svarte påven! 
Marita: One Woman’s Extraordinary Tale of Love and Espionage from Castro to Kennedy, Marita Lorenzwith Ted 
Schwarz, (New York: Thunder’s Mouth Press, 1993) s. *46.
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CFR:s bröder Bundy, McGeorge och William P., 1963 # 561 
Scull and Bones-man/presidentrådgivare McGeorge Bundy var boven i dramat som 
inställde luftunderstödet för invasionen vid Grisbukten som JFK gavs skulden för. 
Biträdande utrikesminister William arbetade med Rusk för att mörklägga förräderiet.

CIA-agent E. Howard Hunt och kubanske Manuel Artime, 1970 # 562 
Watergates inbrottstjuv Hunt med exilkubanske Artime minns den bortschabblade 
invasionen vid Grisbukten 1961. 1985 skulle CIA:s Hunt visat sig ha varit i Dallas den 
22 november 1963, vilket ledde till att Hunt offrades av CIA via dess jesuitiska 
världsliga coadjutorer William F. Buckley, d.y., Victor Marchetti och Mark Lane. 
High Treason 2: The Great Cover-up: The Assassination of President John F. Kennedy, Harrison 
EdwardLivingstone, (New York: Carroll & Graf Publishers, Inc., 1992).
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Fidel Castro med SMOM stormästare Andrew Bertie, 1980 # 563 
Coadjutor Castro vet vem hans riktige vatikanske herre är. Stormästaren för 
malteserriddarna Andrew Bertie kunde beordra avrättningen av denne onde tyrann 
genom en nick med huvudet. Så länge han är lydig, kommer Castro att fortsätta att 
vara helig. 
Fotot överlämnades till författaren av en internetforskare. 
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Det dömda CF-105 Avro Arrow, Ontario, Kanada, 1958 # 564 
Avro Arrow är ett klassiskt exempel på vad en historiskt vit anglosaxisk protestantisk 
nation (förutom Quebec) som hyser en intellektuellt överlägsen judisk befolkningen 
kan åstadkomma genom att utöva sin samvetsfrihet i teknikorientering. Fyrtio år före 
sin tid, var Avro Arrows högsta hastighet mach 2.5 +; dess maximala altitud var 80 000 
ft +; och dess statiska motors dragkraft var 26 000 lb + (30000 lb + i efterbrännare)! 
Förutom många andra funktioner, var CF-105 det första: att flyga på elektroniska 
signaler från minnet och pedalerna; att köra alla operativa system via en datoriserad 
digital hjärna; högvingade jetstridsflygplan för att göra hela ovansidan till ett 
lyftorgan (vilket skulle göras med F-15, F-22, MiG-25, MiG-29, etc.); att använda titan 
i betydande delar av luftfartyget och motorn, att använda en hängig främre kant och 
aerodynamisk ”skruv” på den vinge som senare skulle utnyttjas i smygteknik; och att 
använda en motor med endast 10 kompressordelar i en tvåaxlig design (alla andra som 
använder 17)! Dessutom hade de anställda aktier i bolaget och hade därför ett 
egenintresse i dess kommersiella framgång. De bästa ingenjörerna i världen 
strömmade till A.V. Roe (Avro) och protestantiska Kanada var på väg att bli den mest 
avancerade nationen i världen! Som det var klar för produktion under 1958, skulle den 
svarte påven aldrig låta denna maktobalans uppstå mellan hans ”öst och väst.” In 
kommer frimureriske premiärminister John Diefenbaker!
www.globalaircraft.org/planes/cf-105_avro_arrow.pl
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33:e gradens frimurare John Diefenbaker (1895-1979), 1960 # 565 
Potentat i Tunis tempel, Ottawa, Kanada 

13:e premiärminister i Kanada, 1957-1963 
Jetstridsflygplanet CF-105 Avro Arrows baneman, 1959 

Denne frimureriske vite icke-jude skulle visa sig vara precis rätt man för att döda Avro 
Arrow CF-105. Gift med en judinna och anhängare av den svarte påvens frimureriska 
judiska arbetarsionister som styr Israel, var ”Chef Dief” i själva verket en hatare av 
det hebreiska folket, som hans politik skulle visa. I sitt försvar av det jesuitiska ropet 
på ”social rättvisa” var Dief en ”progressiv (socialist) konservativ,” som 1952 blev 
ambassadör i påvens FN. När Avro Arrow var redo för slutlig kontroll och produktion 
1958, använde orden som stryrde Ottawa sin oinskränkta fullmakt över romersk-
katolska franska Quebec’s politisk maskin Union Nationale för att ge denne 33:e 
gradens frimurare den största majoritetsregeringen i Kanadas historia. Sedan han 
valts till premiärminister 1957 men hindrats med en minoritetsregering, gjorde detta 
briljanta politiska drag av orden 1958 det möjligt för Dief att, med stöd av 
försvarsminister och frimurarbroder, generalmajor George R. Pearkes, avbryta den 
slutliga utvecklingen och tillverkningen av Avro Arrow i februari, 1959. I den 
nationella säkerhetens namn, förstördes varje stridsflygplan utom ett, och de flesta 
Avro-tekniker lämnade Kanada för anställning inom det CFR-kontrollerade 
amerikanska militärindustriella komplexet (McDonnell-Douglas, Boeing, NASA och 
Lockheed). Under påverkan av president Eisenhowers CIA-direktör, Allen W. Dulles, 
köpte Dief värdelösa anti-radarroboten Bomarc och 64 använde 64 jaktplanet 
”Voodoo” som knappt kunde klara mach 1. ”Det kalla kriget” måste fortsätta att 
bygga påvens Sovjetunionen för dess framtida angrepp på USA. 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Diefenbaker
www.freemasonicinformation.com/famous/famous.htm
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Kapitel 41 

Jesuiterna   – 1962-1965   

Andra vatikankonciliet; mörkläggning för Roms kalla krig mot ”kättare och    
   liberaler” 
Frimureriske påve Johannes XXIII syftar till att i förtid avsluta Rom kalla krig 
Mordet på påve Johannes XXIII; ersatt med kalle krigare påve Paulus VI 
   Frimurerisk herre över påve Pius XII:s ”vatikanska råttlinjer;” JFK:s mördare 

”Om två motsatta block [jesuitgeneralens socialist-”kommunistiska” öst finansierat  
av hans socialistiska ”kartell-kapitalistiska” väst] äntligen lyckas lösa sina 
meningsskiljaktigheter . . . Vad skulle det då bli av Vatikanen? . . . Alltså kastade 
Vatikanen av sin mask och rekommenderade öppet fortsättningen av det kalla kriget – 
i väntan på det varma kriget.” {1} [Kursivering tillagd] 

Edmond Paris, 1964 
Fransk advokat och historiker 
The Vatican Against Europe 

Andra vatikankonciliet inleddes i oktober 1962 och varade fram till december 1965. 
Det fanns många ytliga ändringar i den romersk-katolska institutionen. Mässan skulle inte 
längre hållas på latin, protestanter kallades inte längre kallas för ”kättare” utan snarare 
”åtskilda bröder” och prästernas formella ”böner” för ”de svekfulla judarna” upphörde. 
Efter den svarte påvens anti-judiska, anti-protestantiska, anti-ortodoxa andra trettioåriga 
krig, försökte Vatikanens jesuit/frimureriska herrar lura världen att tro att påven nu var pro-
judisk, för fred och religiös frihet. Men i den doktrinära stadgan hade ingenting förändrats. 
Påven skulle fortsätta att upprätthålla jesuiternas mordiska tridentinska möte. Vi läser ur 
Documents of Vatican II: 

”Den springande punkten i detta råd är alltså inte en diskussion om en eller annan 
artikel i kyrkans grundläggande doktrin som upprepade gånger har lärts av fäder och 
av gamla och moderna teologer, och som antas vara väl kända och bekanta för alla. 
För detta var ett råd inte alls nödvändigt. Men från förnyad, lugn och fridfull 
efterlevnad av all kyrkans undervisning i dess helhet och detalj, som den fortfarande 
lyser fram i akterna från tridentinska mötet och första vatikankonciliet [d.v.s., vi  
måste fortfarande döda ”förbannade kättare ”och påven är fortfarande ”ofelbar”] . . 
. Innehållet i den gamla läran om trons förekomst är en sak, och det sätt på vilket den 
presenteras är en annan [d.v.s., vi måste genomföra det gamla målet att döda ”kättare 
och liberaler,” förbannade och fördömda över hundra gånger av ordens ”heliga 
råd,” men på ett annat vilseledande sätt].” {2} [Kursivering tillagd] 
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I arbetet med det jesuitstyrda påvedömets strävan att upprätta en internationell 
världsregering under jesuiternas egenhändigt skapade påve, förespråkade rådet ett slut på 
det kalla kriget genom att kräva ett slut på all nationell suveränitet genom allmän 
nedrustning, inklusive avskaffandet av privat vapeninnehav, och ett slut på krig i allmänhet. 
Denna krigslist mot suveräna, vita protestantiska länder i väst är förståelig i ljuset av det 
förflutna, men orimlig i sin framställning. Igen, läser vi: 

”DET TOTALA FÖRBUDET MOT KRIG, OCH INTERNATIONELLA 
ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA KRIG: 

Det är då vår tydliga plikt, att anstänga varje muskel som vi arbetar för den tidpunkt 
då alla krig helt kan förbjudas enligt internationellt samtycke. Detta mål kräver utan 
tvivel inrättandet av någon allmän offentlig myndighet som erkänns av alla, och 
som har kraft att, å allas vägnar, värna om trygghet, hänsyn till rättvisa och respekt 
för rättigheter. . . . Följakligen måste alla arbeta för att äntligen få ett slut på 
kapprustningen, och att få till stånd en verklig början på nedrustning . . .” {3} 

[Kursivering tillagd] 

Påve Johannes XXIII följde jesuitgeneralens öppna och framtida politik som fastställdes i 
rådet, och som är identisk med den i Roms Förenta nationerna. Vi läser: 

”Påve Johannes XXIII (1958-63) vände på sin föregångares, påve Pius XII, anti-
kommunistiska politik. Han påbörjade en dialog med kommunisterna i Europa och 
signalerade till Sovjetryssland att Vatikanen skulle vara redo att samarbeta med 
henne. Han gav upphov till Andra vatikankonciliet och ekumenismen [började alltså 
Roms öppna allians med våra kommande angripare].” {4} 

Men samtidigt som han förde en politik som slutade det kalla kriget, ”dog” påve 
Johannes XXIII plötsligt av en snabbt framskridande cancer (enligt Gordon Thomas, en 
irländsk journalist, som avslöjat hans mästerverk om Israels Mossad, Gideon’s Spies) i juli 
1963. Och vem ersatte honom? Det var den hemlige kalle krigaren och vatikanske 
råttlinjens hanterare, kardinal Montini, som blev påve Paulus VI. Under påve Paulus VI 
skulle det kalla kriget fortsätta men president Kennedy envisades med att följa påve 
Johannes XXIII:s anti-kalla krigets ledning. Därför ”dog” också president Kennedy, i 
likhet med påven, också och ersattes med en annan Eisenhower-Nixon-stilens kall krigare, 
en jesuitrådgiven frimurare och tjänare åt kardinal Spellman, presidenten Lyndon 
Johnson. På samma sätt som kardinalen av Lorraine, i förbund med jesuiterna, använde 
drottning Katarina av Medicis av Frankrike militär för att föra krig mot franska 
protestanter under 1572, så skulle även kardinal Spellman i förbund med jesuiterna, 
använda det ”heliga romerska” amerikanska rikets militär och befälhavare för att föra krig 
mot de vietnamesiska buddisterna 1964. Den lögnaktiga affären med Tonkinbukten 
rättfärdigade bombningarna av Hanoi; Spellys krig var igång nu! Ändamålen med 
Vatikanens politik förändras Tonkinbukten affären, bara medlen. Alltså, ”ändamålen helgar 
medlen” – för Satans ”ofelbare” gudsman som sitter i Petri stol – ”till Guds större ära.” 
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Uppenbarligen hade Jesu sällskap planerat att sätta stopp för påvens kalla krig till 
förmån för någon ”allmän offentlig myndighet som erkänns av alla.” Så 1989 tog det kalla 
kriget ”officiellt slut” – åtminstone i fjortonde ändringens Amerika. Men varför var 
avlägsnades både påve Johannes XXIII och president Kennedy från sina ämbeten när de 
följde den jesuitiska  nedrustningspolitik som beskrivs i Andra vatikankonciliet? Eftersom 
både försökte att få ett slut på det kalla kriget i förtid! Det internationella 
underrättelsesamfundet, narkotikahandeln och den ryska krigsmaskinen var inte fullt 
utvecklade. Bluffen med månlandningen (www.moonmovie.com) ledd av ockulte 
frimurare Neil Armstrong, hade ännu inte lurats på världens folk, som det verkliga syftet 
med rymdprogrammet var att placera spionsatelliter i omloppsbana som gjorde det möjligt 
Roms enade underrättelsesamfund att övervaka handlingarna alla invånare på jorden begick, 
och samtidigt genomdriva dess onda tridentinska möte. Ordens gamla fiende, det 
nordamerikanska rikets vita, keltisk-anglosaxiska kalvinska protestantiska och baptistiska 
medelklassens människor, hade ännu inte blandats och kommuniserats eller knäckts i sin 
vilja, moral, hälsa och ekonomi. Trettio år av ”obevekliga krig, hemligt eller öppet, mot alla 
kättare, protestanter och liberaler . . . [för] att utplåna och utrota dem från hela jordens 
yta” hade ännu inte tagit ut sin dödliga rätt. Av många andra skäl var det uppenbarligen inte 
dags att sätta stopp för påvens kalla krig. Alltså var Vatikanens öppna men falska politik att 
få ett slut på kalla kriget medan dess hemliga men sanna politik var att fortsätta denna 
framgångsrikaste av inkvisitioner för att göra ”den uppståndne Kristi ställföreträdare” till 
världens teokratiske allmänne monark – installerad i Jerusalems återuppbyggda tempel 
som ”laglöshetens människa!” Francis Parkman, en av Amerikas största 
artonhundratalshistoriker, upprätthåller vår slutsats: 

”Jesuiterna var, då som nu, de mest våldsamma företrädarna för ultramontana 
principer. Att kyrkan skulle styra världen, att påven skulle styra kyrkan, att 
jesuiterna skulle styra påven: sådant var och är Jesu ordens enkla program, och 
vid det har de hållit fast, med undantag av ett fåtal sällsynta fall av missförstånd 
med Kristi ståthållare.” {5} [Kursivering tillagd] 

Förvisso, drog den modiga och goda M. F. Cusack, en ex-nunna från Irlands 
Kenmares kloster (som hade förletts till papalismen av ordens onda Oxfordrörelse i 
England, men som senare blev en bibeltroende protestant) och författare till The Black Pope, 
som är sällsyntaste av historer när det gäller att beskriva denna högst ondskefulla 
världsreligion som prackats på oss av jesuitorden, så skickligt slutsatsen: 

”Jesuiterna erbjuder världen i stort ett teologiskt system genom vilket varje lag, 
gudomlig och mänsklig, ostraffat kan brytas, och genom vilket själva 
påvebullorna kan trotsas. Det är en hemsk religion, det är en religion som bör 
avskys av alla ärliga och hederliga människor.” {6} [Kursivering tillagd] 

Därför, i november 1963, fyra månader efter påve Johannes XXIII:s död, dog också 
president Kennedy – genom förmedlingen av Vatikanska Lönnmördare. 
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Påve Johannes XXIII emottar kardinal Spellman, Rom, 1958 # 566 

Som Spellman betygar sin vördnad för den nye påven på hyllningsceremonien i 
Sixtinska kapellet den 30 oktober 1958, underordnar han sig ÖPPET sin herre men 
opponerar sig mot honom I HEMLIGHET – liksom den svarte påven gjorde. Trots 
påvens försök att ÖPPET föra samtal med Sovjetryssland (efter att ha utvisat den 
ryska grenen av malteserriddarna 1917) och kineserna (som utvisade jesuiterna 1949), 
skulle ordens kalla krig fortsätta. Alltså skulle Johannes XXIII bli ett offer för 
”giftbägaren,” som han dog av en framkallad cancer, och Spellman skulle få sitt krig i 
Vietnam! 
The Cardinal Spellman Story, Robert I. Gannon, J.S., (Garden City, New York: Doubleday & Co., Inc., 1962). 
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Frimureriske påve Paulus VI:s kröning, 1963 # 567 
Den tredubbla kronan symboliserar hans makt som ”herre över himlens, jorden och 
helvetet.” 

Andra vatikankonciliet, Rom (1962-1965), 1963 # 568 
Trots de ÖPPNA förändringar som åstadkommits av orden, fortsattes de HEMLIGA 
maximerna från den svarte påvens ”traditionalistiska” tridentinska möte med full 
kraft. 
The Making of the Popes 1978: The Politics of Intrigue in the Vatican, Andrew M. Greeley, (Kansas City: Universal 
Press Syndicate Co., 1979).
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995). 
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Nordvietnamesiska romersk-katoliker beger sig söderut, 1955 # 569 
Roms korståg mot den övervägande buddistiska befolkningen i Vietnam sattes i gång 
av kardinal Spellmans terroristiska Saigons militära mission (SMM). Vid dess skapelse 
i januari 1954, leddes den av CIA:s ”superagent” och SMOM Allen W. Dulles 
gunstling, USAF överste Edward G. Lansdale. Som han återvänt från exil i ett 
benediktinkloster i Belgien, kom Diem till makten via Lansdale och ett CIA-förvaltat 
val i oktober 1955. För att skapa ett inbördeskrig, använde Spellman Eisenhowers 
marinsekreterare Charles S. Thomas (som senare ledde flygplansjätten, Lockheed 
Corp.) till att transportera 660 000 romersk-katoliker på marinfartyg från norr till 
söder, från Haiphong till Saigons småbåtshamnar. Prästerna ljög för att flytta dessa 
norra katoliker dit de inte ”skulle mördas av kommunister” och att sa att ”jungfru 
Maria hade begivit sig söderut.” Enligt utrikesminister John Foster Dulles, flyttades 
totalt 1 100 000 söderut av SMM. ”Systemet hade inte tagits fram i Vietnam utan 
samtidigt i Washington och Vatikanen. Den idén kläcktes av kardinal Spellman, av 
Pius XII, de två bröderna Dulles, Diem och vissa amerikanska militära inslag . . . ”* 
Med katolikerna nu i söder, började bombningen av det buddistiska norr när Andra 
vatikankonciliet avslutas 1965. 
JFK: The CIA, Vietnam and the Plot to Assassinate John F. Kennedy, öv.löjtn. Fletcher Prouty, (New York: Carol 
Publishing Group, 1992). 
* Vietnam: Why Did We Go?, Avro Manhattan, (Chino, Kalifornien: Chick Publications, 1984) s. 60. 
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Frimureriske presidenten Lyndon Johnson tjänar frimureriske påve Paulus VI, 
”världens styresman,” 1965 # 570 

Presidenten Lyndon Johnson på begravningen av sin amerikanske herre, 
riddare av Columbus Francis kardinal Spellman, 1967 # 571 

LBJ var en hög frimurare, CFR-medlem och en före detta student vid jesuitiska 
Georgetowns juridiska fakultet. På besök i sin ranch i Texas, gick han ibland i påvens 
Sankt Franciskus Xaviers kyrka i Stonewall, Texas, vars pastor, ”fader” Wunibald W. 
Schneider, var hans bäste vän.” Som han övervägt att bli en papalist i flera år som 
förutsagts av CFR-kontrollerade krönikör Drew Pearson, döptes Spellmans förrädare 
före sin död i hemlighet i påvens romersk-katolska kyrka: hans dotter Luci hade 
tidigare öppet konverterat till papalismen. 
In God’s Name, David A. Yallop, (New York: Bantam Books, 1984). 
The American Pope, John Cooney, (New York: Times Books, 1984). 
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Jesuiten Matteo Ricci, det kommunistiska Kinas fader, 1583/1983 # 572 
Ordens 1500-talskonspiration var att först erövra Japan och Kina. Efter att under 
under mer än 200 inte kunna erövra Japan, lyckades orden slutligen 1868, varefter 
kejsar Meiji skulle bygga ett rike som tjänstgjorde som ”kyrkans svärd” under andra 
världskriget. Med hjälp av sitt amerikanska ”kyrkans svärd,” underordnades Japan 
den svarte påvens styre 1945, precis som Kina 1949. Fastän ordförande Mao öppet 
utvisade orden 1949, var jesuiterna I HEMLIGHET det kommunistiska Kinas herrar, 
med hjälp av sitt amerikanska rike för att både införa och stödja ordens inkvisition i 
Fjärran östern. Eftersom ”det kalla krigets slut,” har USA givit högteknologi till röda 
Kina i förberedelse för USA:s kinesiska invasion. ”Generalrådgivare” åt Kinas 
COSCO, är SMOM Alexander Haig. 
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995). 
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Kapitel 42 

Jesuiterna   – 1963   

Nätverk av lönnmördare: 
   Ockulte jesuit Francis kardinal Spellman och hans amerikanska hierarki 
   Malteserriddarna; ”Scull and Bones;” pro-nazistiska frimurare 
   Den siciliansk-amerikanska maffian, FBI, och CFR:s tillsynsmyndighet – CIA 
      Frimureriske Murchisons hemliga möte i Dallas, 21 november, 1963 
   ”Spellys jude;” 33:e gradens frimurare Arlen Specter 

”Jesuiterna är ett naket svärd, 
vars fäste är i Rom, men dess klinga är överallt, 

osynligt till dess att dess hugg märks.” {1} 

André Dupin, 1848 
Fransk statsman och patriot 
Kabinettsmedlem hos kung Ludvig Filip 
   Kungen utvisade jesuitorden, 1831 
      Störtad och landsflyktig, 1848 

”Alla personer, oavsett vilka de var, befalldes att avstå från att hindra, trakasserae 
eller störa hans sällskap, vid vite av bannlysning, och jesuiterna hade befogenhet att 
kalla på hjälp från den sekulära makten för att stödja dem i motsätta och tysta sådana 
av deras romersk-katolska bröder som kunde störa deras planer [precis som romersk-
katolske riddare av Columbus president John F. Kennedy tystades för att ha stört  
deras planer på det kalla kriget och korståget mot buddisterna i Vietnam]. 
Placerandet av sådan myndighet i handen på vilken som helst grupp män var 
detsamma som att ge dem all makt både i himlen och på jorden. De kunde stänga 
porten till himlen med ett ord genom att bannlysa dem som motsatte sig dem [som de 
gjorde med Henry Ford II], vare sig det var rättvist eller orättvist, och de kunde 
använda den jordiska maktens svärd för att utrota, och tvinga fram lydnad inför deras 
befallningar [som de gjorde med Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, FDR,  
Churchill, ordförande Mao, Ben-Gurion, stormuftin av Jerusalem och nu 
George W. Bush och Tony Blair som utkämpar den svarte påvens ”kriget mot 
terrorismen”].” {2} [Kursivering tillagd] 

M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares kloster 
The Black Pope
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”Ve över alla som motsatte sig . . . [jesuitorden]. Förr eller senare, direkt eller 
indirekt, kände de att de blev grymt knivhuggna, i allmänhet obotligt – en del i 
sina käraste förbindelser, andra i sin kredit, en del i sin ära, andra i sina officiella 
funktioner, och alla genom hemlig handling, tyst, kontinuerligt, och förborgat, 
vilket med tiden blev ett fruktansvärt och mystiskt upplösningsmedel, som 
osynligt undergrävde anseende, förmögenhet, position det starkaste fotfäste, tills det 
ögonblick då allt sjönk för evigt ned i avgrunden, mitt ibland åskådarnas 
överraskning och fasa [liksom de hemliga, beräknade handlingar som begås av den 
hämndlystne, jesuitgeneral-aktige huvudperson i frimurare Alexandre Dumas’ 
Greven av Monte Cristo].” {3} [Kursivering tillagd] 

Eugene Sue, 1844 
Fransk historiker och läkare 
Den vandrande juden 

”New York var stormigt på onsdag kväll, den 19 oktober 1960. Löv virvlade på Park 
Avenue och vinden piskade flaggorna utanför Waldorf-Astoria som hundratals 
kvinnor och män i frack skyndade in från nattens kyla. . . . Här fanns de rika, de 
mäktiga och de berömda, samlade för en särskild sak. 

Orsaken var femtonde Alfred E. Smiths [en riddare av Columbus och under fyra 
mandatperioder guvernör i New York] minnesbankett. Den årliga middagen, som 
[jesuitutbildade] Francis kardinal Spellman, ärkebiskopen av New York, alltid stod 
värd för, hade blivit den kanske mest betydande politiska banketten i nationen. . . . 
affären fungerade som ett glittrande skyltfönster för kardinalens kontakter med 
affärsmän, politiker och militärledare. . . . [som] Spellman [var] den inflytelserikaste  
religiöse ledaren utanför Vatikanen. I middagen deltog, som vanligt, rika 
republikaner och officerare vid Pentagon . . . Bland dem var de oerhört rika: 
pressmagnaten [SMOM] Henry [R.] Luce, industrimannen J. Peter Grace [chefen 
för den amerikanska grenen av malteserriddarna], och finansmannen Bernard 
Baruch [den mäktigaste juden i det amerikansk-judiska etablissemangets historia, en 
av Spellmans frimureriska judiska arbetarsionister och personlig vän till den 
framlidne Georgetown-jesuiten, Edmund A. Walsh] satt alla på hedersplats vid 
bordet, på armslängds avstånd från Spellman. Kardinalen hade alltid hyst stor 
aktning för män inom militären [som de var auktoriteten i ordens av kardinalens 
Utrikespolitiska råd upprätthållna tridentinska möte], och generalerna och 
amiralerna i paraduniformer var utspridda bland tjugofemhundra gäster. De hade lärt 
känna Spellman på slagfälten i Europa och Asien eller i Pentagon, där kardinalen var 
en välbekant figur och även deltog i Militära underrättelsetjänstens
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genomgångar. De omfattade . . . [romersk-katolsk, CFR-medlem och första 
befälhavare för USA:s styrkor i Vietnam rådgiven av en internationellt erkänd jesuit,  
Dan Lyons] generalmajor William C. Westmoreland . . . 

Kardinalen var vän till många inflytelserika konservativa, inklusive [dam av Malta] 
Clare Boothe Luce, [33º frimurare] general Douglas MacArthur, och 
representanthusets talman John McCormack. . . . J. Edgar Hoover [tilldelad den 
skotska ritens högsta utmärkelse, hederskorset 1965] och [SMOM] John Foster 
Dulles [vars son Avery kardinal Dulles är en jesuit och riddare av Malta] stod 
kardinalen nära. . . . Hans nätverk omfattade tjänstemän från CIA och FBI, liksom 
många presidenter, kongressledamöter, guvernörer och borgmästare. Hans kontakter 
fanns runt om i världen och inbegrep [33º frimurare] Winston Churchill, 
[jesuitutbildade] Charles de Gaulle, och [frimureriske jesuitiske coadjutor] 
Francisco Franco. Spellmans roll var . . . som [en ”egen politisk beslutsfattare”] – 
en central figur i . . . illegala politiska och militära operationer som hjälpte till att 
forma historien i hans nation och andras. . . . Han stödde helhjärtat de häxjakter som 
bedrevs av Joe McCarthy [den jesuitutbildade, amerikanske fascistiske senator som 
verkligen attackerade ökända kommunistiska förrädare liksom Alger Hiss,  
författaren till frimureriska Förenta nationernas stadga, med en jesuitisk,  
inkvisitorisk typ av förfarande], hjälpte CIA attackera vänsterinriktade rörelser runt 
om i världen, och hjälpte FBI hemma. . . . För både hans beundrare och hans 
belackare, var Spellman en man med så stort inflytande att han givits smeknamnet 
”den amerikanske påven.” {4} [Kursivering tillagd] 

John Cooney, 1984 
Amerikansk journalist 
The American Pope

”Fenomenet med prelaten som är en fantastisk framgångssaga inom det kyrkliga 
såväl som inom det finansiella området tenderar att vara regel snarare än undantag. 
En av de mest berömda fallen var verkligen kardinal Spellman, den amerikanska 
kyrkans inofficiella ärkebiskop under påve Pius XII, påve Johannes XXIII och 
påve Paulus VI. 

Spellman utövade ett dominerande inflytande, inte bara inom amerikanska politiska 
och militära kretsar, utan också inom [den jesuitkontrollerade] Vatikanen själv. . . . 
Förutom att agera i egenskap av diplomatisk chefsrådgivare åt Vatikanen på ändlösa 
diplomatiska beskickningar, var han lika värdefull för Rom inom det finansiella 
området. Tack vare sina personliga kontakter med ledande finansieringsbolag och 
höga offentliga tjänstemän, kunde kardinal Spellman ge Vatikanen och amerikanska 
kyrkan mycket konfidentiella tips om förestående finansiella, 
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industriella och liknande verksamheter under uppsegling, och eftersom dessa kom 
innan allmänheten kände till något om dem, gynnades kyrkan i USA och Vatikanen 
till ett belopp av oräkneliga miljoner dollar. Medan det var sant att denna situation 
hänförades främst till nära personliga vänskapsband mellan [pro-nazistiske fascist] 
Pius XII och [pro-nazistiske fascistiske, amerikanske vatikanska råttlinjernas herre] 
Spellman [en nära vän till den pro-nazistiske ärkebiskopen av München och 
vatikanska råttlinjernas herre, Michael kardinal von Faulhaber] var det ändå en 
betydande antydan om den dominans som den amerikanske prelaten hade i 
Vatikanens ögon. 

En talande episod, som återberättats av en amerikansk vän till författaren, som redan 
nämnts, Nino Lo Bello, New York Herald-Tribunes korrespondent i Europa och 
specialist på ekonomiska frågor, är upplysande. Med hänvisning till det föga kända 
faktum att [den svarte påvens jesuitbemannade] Vatikanen sänder dagliga kodade 
radiomeddelanden till präster, nuntier och kardinaler, citerade han erfarenheterna av 
en av NBC:s korrespondenter [NBC som kontrolleras av kardinalens Utrikespolitiska 
råd] som, efter att ha besökt Vatikanens radiostation [förvaltad 1959 av P2 
logemedlem, monsignore Virgillio Levi], och fått höra om dessa dagliga sändningar 
till Förenta staterna, frågade på skämt: ’Är det så kardinal Spellman får sina order 
från Vatikanen?’ Den anställde som fungerade som hans guide svarade med ett flin, 
’Nej, min herre, det är precis tvärtom.’ . . . 

Fram till 1964, hade Spellman byggt 130 nya katolska skolor, trettiosju kyrkor och 
fem stora sjukhus [för att främja ordens strävan att ”göra Amerika katolskt”]. Han 
spenderade 90 miljoner dollar per år på byggandet. 1960, uppskattade en 
undersökning av den ekonomiska tidskriften Fortune att hans katolska 
välgörenhetsorganisationer var värda 50 miljoner dollar per år, och hans skolor 
ytterligare 22 miljoner dollar [vilka skolor riddare av Columbus John F. Kennedy 
vägrade att subventionera i enlighet med kardinalens garantiplan, som senare 
godkändes av ”Scull and Bones” George W. Bush]. Spellman brukade lämna påven 
1 miljon dollar i peterspenning per år. Denna samlades in, oftast i alla New Yorks 
kyrkor, i januari varje år. Igen enligt den officiella Fortune, uppgick 1960 intäkterna 
och insamlingar från Spellmans ärkestiftet till cirka 150 miljoner dollar per år. Inte 
undra på att Spellman, i själva Vatikanen, hade fått smeknamnet Kardinal 
penningpung [som då styrde sitt frimureriska Rockefellerimperium inklusive Texas 
oljeindustri, som inbegrep mogulen och frimureriske JFK-mördaren, Clint 
Murchison, d.ä.].” {5} [Kursivering tillagd] 

Avro Manhattan, 1983 
”Protestantisk” riddare av Malta 
Engelsk påvlig historiker 
The Vatican Billions 
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” ’Så länge mitt hjärta slår och andan dröjer kvar i min kropp, skall jag [kardinal 
Spellman] aldrig upphöra att be och arbete för att skydda [fjortonde ändringens] 
Amerika och [öppet] varna för och arbeta mot kommunismen [engelske romersk-
katolske förrädaren sir Thomas More gav upphov till och som fulländades av 
jesuiterna på deras sydamerikanska reduktioner] och allt det onda som växer upp ur 
dess ruttnade rötter [planterade i Moskva av jesuitiske Edmund A. Walsh 1922-24 
under sken av en påvlig hjälpsändning], för jag tror att ’uppror mot tyranner [som 
”tyrannen” JFK enligt jesuitiske Francisco Suárez, därför att ”tyranner” är de 
som vägrar att försvara påvens världsliga makt] är lydnad till Gud [påven].’ ’. . . 

Sådant var det budskap han upprepade i många olika former för många olika åhörare 
under de följande åren – för sörjande vid Arlingtons nationella kyrkogård på 
minnesdagen [låtsades amerikansk patriotism trots sin lojalitetsed som kardinal till  
påven], för FBI i Washington i deras början [med homosexuelle 33º  
frimurar-”broder” J. Edgar Hoover] . . . och igen i Milwaukee när han fick den 
andra förtjänstutmärkelsen av Bernard Baruch [ADL:s Baruch är en av 
Spellmans frankistiska ”hovjudar” och frimureriska arbetarsionister] . . . 

Bland de händelser som har fått stor uppmärksamhet var en inspirerad artikel 
[Absolut! Som vår jesuitiske författare Robert I. Gannon till fullo förstod vem som 
styrde Sovjetunionen] i det kommunistiska organet   Rude Pravo   [i hemlighet skriven 
av sovjetiska jesuiter] den 3 augusti, [1949] som anklagade överhuvudena för en 
’organisation x’ inklusive [riddare av Malta] Allen Dulles och [riddare av Malta] 
Francis kardinal Spellman, för att ha beslutat sig för att göra en martyr av [Prags] 
ärkebiskop [Josef] Beran [som satt ”fängslad” i sexton år av ”kommunisterna,” 
för främja illusionen om att jesuitisk papalismen var den jesuitiska kommunismens 
fiende] eftersom de var missnöjda över avspänningen mellan öst och väst. 
Medlemmarna i organisationen [påvens CIA och nazi-SS Organisation Gehlen], som 
på något mystiskt sätt hade kopplingar till [i hemlighet frimureriske och 
kommunistiske] självaste pastor John Baptist Janssens, Jesu sällskaps general, och 
[frimureriske] monsignore [Giovanni] Montini på Vatikanens statssekreteriat [dessa 
sovjetiska jesuiter förklarade vilka som verkligen styrde CIA], stod bakom spioneri, 
sabotage, och flera andra störningar i länder som vägrat att underordna sig [kartell-] 
kapitalismen [som i fallet med Kuba, vars ”kommunistiska” folk i hemlighet  
förtrycktes av jesuiterna som styrde Kreml enligt order från jesuitgeneral Janssens i  
Rom].” {6} [Kursivering tillagd] 

Jesuitiske Robert I. Gannon, 1962 
Rektor, Fordham University 
The Cardinal Spellman Story 
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”[”Kardinal penningpung”] Spellman utnämnde som sin finansielle rådgivare sin 
gamle vän John A. Coleman, en av Wall Streets skickligaste och inflytelserikaste 
mäklare. Från och med nu gjorde påvestolen i Amerika stora affärer i stor stil. I deras 
lyckade satsning på att förvandla New Yorks kraftigt skuldtyngda ärkestiftet till det 
rikaste i världen, började det ambitiösa paret med att spela på Spellmans ’fantastiska 
förmåga att få saker uträttade genom att göra och acceptera mäktiga människors 
tjänster.  ’   Dag efter dag arrangerade de luncher och middagar med bankirer   
[CFR/illuminat John D. Rockefeller, d.y.], företrädare för näringslivet [33º frimurare 
Thomas J. Watson, d.ä.], Wall Streets köpmän, företagsledare, fackföreningsledare 
[CFR/jesuitiska världsliga coadjutorer Walter P. och Victor G. Reuther], 
fastighetsmäklare, ekonomiska redaktörer – vem som helst med inflytande inom alla 
områden. 

Titlar inom malteserriddarna, påvestolens mest prestigefyllda 
lekmannaorganisation, erbjöds som bete till de rika och mäktiga som sökte personlig 
förgyllning i utbyte mot pengar och tjänster. Riddartiteln blev så ivrigt eftersökt av 
katolska lekmän att det inte var ovanligt för en uppåtsträvande sökande att ge 
Spellman alltifrån 50 000 till 100 000 dollar för denna ära. Vissa katoliker var kända 
för att ha betalat New Yorks ärkebiskop så mycket som 200 000 dollar för att 
utnämnas till riddare. Spellman blev så kraftigt skuldsatta till Coleman och litade så 
obetingat på honom att han så småningom utsåg finansiären till malteserriddarnas 
högsta post. Från och med då var Coleman känd som ’Påven av Wall Street.’ 

Ärkebiskopen tog malteserriddarnas tillgångar och medel från en annan av kyrkans 
hemliga manliga organisationer, columbusriddarna, som skulle användas som 
startkapital för investeringar. New Yorks ärkestift grundade också sin egen bank, 
Archdiocesan Reciprocal Loan Fund, för att låna och låna ut pengar. Snart började 
Spellman och Colemans högenergiska grupp göra affär på affär – främst med det 
katolska etablissemangets elit inom storföretag, industri och handel [inklusive den 
CFR-kontrollerade chefen för påvens Riksbank i New York]. I en endaste affär under 
Spellmans regeringstid investerades 30 miljoner dollar genom Coleman i inköp av 
aktier i National Steel, Lockheed, Boeing Aircraft,Curtiss-Wright, och Douglas 
Aircraft [i byggnadet av påvens CFR-styrda amerikanska militärindustriella 
komplex, som skulle tilldelas miljarder i militära kontrakt (för den svarte påvens 
kommande andra världskrigets korståg) av påvens CFR-styrda amerikanska 
regering, finansierad av påvens CFR-styrda Riksbank, som utövar ensamrätten att  
finansiera den amerikanska regeringen, och skapar krediter ur tomma intet, varvid  
nationens mark och dess befolknings arbete ställts som säkerhet]. Stora kyrkliga 
investeringar gjordes även i andra ledande amerikanska bolag, inklusive Goodyear, 
Firestone, General Foods, Procter & Gamble, [Rockefellers] 
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Standard Oil, Westinghouse och Colgate Palmolive [som alla finns på ärkebiskopens 
Utrikespolitiska råds företagslista]. Ett betydande [aktie-] intresse i [Warner] 
Lambert Pharmaceutical Company, tillverkare av Listerine Antiseptic, skänktes till 
Spellman av företagets grundare [riddare av Malta Elmer H. Bobst (VD 1945-
1978), gudfar till Nixons presidentskap vars administration inkluderade JFK-
mördare John Connally, George H. W. Bush och E. Howard Hunt] och såldes 
senare av ärkebiskopen för 25 miljoner dollar. . . . Även maffian böjde sig för att 
kyssa Spellmans ring. New York-gangstern Frank Costello, som tillsammans med 
Lucky Luciano dikterade Förenta staternas underjordiska illegala narkotika- och 
prostitutionsverksamhet, var särskilt betagen av Spellman kyrkliga myndighet och 
charm. Genom Spellmans förbindelse med Costello överlämnades de magnifika 
bronsdörrarna till New Yorks Sankt Patrikskatedral som en gåva till kyrkan. 
[Otroligt!!!] Fastän Spellman var den i särklass störste företagsledaren kyrkan 
någonsin har haft i Amerika, var han var inte första amerikanske präst som anslöt 
påvestolen till kommersiella företag. Det kanske största arbetet under tidigare år var 
kyrkans viktiga roll i upprättandet av [jesuitordens CFR-styrda] Bank of America. 
Fastän detta var långt före Spellmans tid fanns den fortfarande kvar under Spellmans 
kommande era så att påvestolen kunde skörda vinsterna av sin tidiga investeringar, 
bara 150 000 dollar för vilka kyrkan fått 51 procent av bankens aktier. Under 
Spellmans år ökade banken på sina tillgångar till mer än 25 miljarder dollar. . . . 
Den extra fördelen för kyrkan bestod i dess unika ideella benämning, som gjorde det 
möjligt för påvestolen att tjäna sina förmögenheter utan att betala skatt [inga 
revisioner av IRS]. . . . 

Under Spellman omfattande militära resor [under andra världskriget] till nationer 
runt om i världen, transporterade New Yorks ärkebiskop en mängd rikedomar – 
sedlar, aktier, obligationer, guld och silver – som sades uppgå till många miljoner 
dollar. Säkert förskansad i sin viktiga prästdräkt och därjämte de bevis som krävdes 
från FDR, var den så kallade amerikanske påven, med sitt kerubiska leende, inte det 
minsta orolig för att bli visiterad. Det blev han aldrig. . . . Påvedömets visade sin 
tacksamhet mot Spellman, särskilt för hans hemliga smugglingsverksamhet, genom 
att tilldela New Yorks ärkebiskop sin höga välsignelse – en röd hatt. På Pius första 
kardinalskollegium, som hölls i februari 1946, gjordes Spellman till kardinal och 
upphöjdes automatiskt till det heliga kollegiet.” {7} [Kursivering tillagd] 

Paul I. Murphy, 1983 
Amerikansk historiker 
Redogör för syster Pascalina, 
   partner till påve Pius XII, liv 
La Popessa 
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”Malteserriddarna utgör vad som kanske är den mest exklusiva klubben på 
jorden. De är mer än den katolska aristokratin, de är adel, kungligheter. Av mer 
än sexhundra miljoner romersk-katoliker i världen, är bara åttatusen malteserriddare, 
eller, för att använda den fullständiga titeln, den suveräna militära och hospitaliära 
orden av Sankt Johannes av Jerusalem av Rhodos och Malta. Deras lista står i 
betydelse bara efter helgonkalendern. Medan columbusriddarna är förknippade med 
logemöten och bingo, malteserriddarna kan plocka upp en telefon och samtala 
med påven.” {8} [Kursivering tillagd] 

Stephen Birmingham, 1973 
Amerikansk romersk-katolsk historiker 
Real Lace: America’s Irish Rich 

”Riddarnas korsfarande natur ledde dem både till att praktiskt taget lansera både det 
kalla kriget, McCarthys”häxjakt” och det sista stora korståget som kallas 
Vietnamkriget. . . . Det var axeln mellan SMOM och Georgetown som också 
lanserade [jesuitutbildade] Joe McCarthys karriär. McCarthy fick direkt information 
av män som [jesuit-] fader [Edmund A.] Walsh vid Georgetown University som med 
hjälp av [Hoovers] FBI, matade McCarthy med sina historier om ’kommunister’ i 
Utrikesdepartementet [när de i själva verket var av Spellman kontrollerade CFR-
medlemmar]. . . . I dag innehar [SMOM] kardinal Cooke kardinal Spellmans roll som 
den amerikanska grenen av SMOM:s ’store beskyddare och andlige rådgivare.’ 
Kardinal Spellmans roll i amerikansk politik går inte att förbise. Det finns så mycket 
skvaller om Spellman att man knappt vet var man skall börja. Det räcker med att säga 
att om det var någon figur i USA som spelade en nyckelroll när det gällde att dra in 
USA i Vietnam var det  kardinal Spellman. Diems död och president John F. 
Kennedys uppenbart möjliga delaktighet i Diems undergång upprör än i dag 
fortfarande en medlem i orden, Cyril Toumanoff, en vitryss med säte i Rom som är 
ordens officielle historiker. Som Toumanoff förklarade för en av författarens källor, 
kände sig Kennedy mycket illa till mods med sina katolska förbindelser och var 
faktiskt lite skamsen över dem. Så Kennedy ansträngde sig ibland för att visa sitt 
oberoende av sina katolska rötter. En sådan inställning från Kennedys sida var (enligt 
Toumanoff åsikt) ’ett misstag.’ (Det är värt att notera att även om Joseph P. Kennedy 
var en ledande medlem av SMOM, är varken John, Bobby, och inte heller Teddy 
medlemmar.)” {9} [Kursivering tillagd] 

Kevin Koogan, 1982 
Amerikansk romersk-katolsk journalist 
”The Men Behind the
   New Counter-Reformation” 

Jesuiterna – 1963



1382                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

”Johanniterorden hade sitt ursprung i ett sjukhus tillägnat Sankt Johannes i 
Jerusalem och grundades runt 1070, ett trettiotal år innan det första korståget, av 
italienska köpmän för att hjälpa pilgrimer. Det tycks ha bildats officiellt som en orden 
runt 1100, strax efter det första korståget [sedan Jerusalem hade tagits från 
muslimerna], när den tog sin första stormästare. . . . Liksom tempelherrarna, blev de 
mycket rika. Deras orden utvecklades till en omfattande militär, kyrklig och 
administrativ uppbyggnad med hundratals riddare, en stående armé, många 
tillhörande tjänster, ett nät av borgar och fästningar och enorma markinnehav inte 
bara i Palestina utan i hela den kristna [romersk-katolska] världen. . . . I mitten 1500-
talet, var de fortfarande en av de största militära och marina makterna i den kristna 
[romersk-katolska] världen, med styrka och ekonomiska resurser som var jämförbara 
med de flesta kungariken. Redan hade dock nedgångenens frö såtts. I Tyskland, 
Schweiz, Holland, Skottland och England, hade den [vita] protestantiska 
reformationen börjat bryta enhetligheten i [vita] katolska Europa [Prisa Gud!]; . . . 

Äntligen, 1834, kunde riddarna skapa en ny bas åt sig själva i Rom [regerat av 
jesuiterna, som nu styr riddarna]. Trots förlusten av hemmaön, antog de titeln 
malteserorden för att differentiera sig från de protestantiska Johanniterordnar som 
då bildades i Storbritannien och Tyskland. . . . Omedelbart efter det andra 
världskriget, före bildandet av staten Israel, talades det faktiskt en del om att 
överlämna Jerusalem i malteserriddarnas vård [av vilken anledning påvens 
malteserriddare kontrollerar de politiska partierna och underrättelsetjänsterna i  
Israel via amerikanska CFR och CIA]. . . . Stormästaren [nu broder Andrew 
Bertie] erkänns som en statschef, med en sekulär rang som motsvarar en prins och en 
kyrklig rang som motsvarar en kardinal. . . . 

Nittonhundratalets malteserorden är, givetvis, väl lämpad för underrättelsearbete. 
Dess nätverk av medlemmar är internationellt och samtidigt välorganiserat. . . . Deras 
medlemskap sträcker sig från medicinsk personal och ambulansförare till viktiga 
figurer inom politik, näringsliv och ekonomi som har tillgång till områden som 
vanliga präster inte har. Följaktligen blev malteserriddarna nära förbundna med 
Vatikanens egen underrättelsetjänst [Pro Deo, som administreras av jesuiterna]. 
Orden verkar inte ha varit fientligt inställd till en sådan sammanslutning. Tvärtom 
tycks den ha välkomnat möjligheten att återuppta, på en hemlig nivå, den roll den 
först hade börjat utföra under elvahundratalet – att gå i spetsen för ett korståg [i likhet  
med andra trettioåriga kriget (1914-1945), det öst-västliga kalla kriget (1945-1989),  
och nu det amerikansk-ledda av amerikanska riddare via 11 september antända 
”korståget” mot islam]. 
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I dag, anses malteserorden vara en av de viktigaste kommunikationskanalerna 
mellan   Vatikanen   och   CIA  . Det finns omfattande belägg för ett sådant 
påstående. . . . Ordens arbete inom underrättelseväsendet skulle naturligtvis ha 
underlättats av antalet högt uppsatta amerikanska tjänstemän i dess led [Allen Dulles, 
William Casey, John McCone, etc.]. Som det ”kalla kriget” tog fart, ökade ordens 
amerikanska grupp avsevärt. De mest inflytelserika figurerna i denna grupp var, 
återigen,   kardinal Francis Spellman   i New York   – som har arbetat för CIA i 
Guatemala och vars nätverk av personliga kompanjoner ledde direkt till P2. 
Spellman blev ’beskyddare och andlig rådgivare’ åt de amerikanska riddarna. Han 
blev också deras faktiska överhuvud. I denna egenskap, fick han ihop enorma 
summor pengar, som var och en av de många årligen skapade riddarna måste betala 
tiotusentals dollar som en deltagaravgift. Det har hävdats att endast en del av dessa 
inkomster någonsin funnit vägen till orden i Rom, och att den största delen av dem 
utnyttjades för andra ändamål. Spellman stod också i förbund med en kardinal som, 
under 1950-talet, gjorde ett försök att kapa orden och använda den för sina egna 
politiska syften.

Det är inte ovanligt att CIA:s direktörer är malteserriddare. John McCone, till 
exempel, var riddare. . . . Ordens medlemskap omfattar för närvarande William 
Wilson (USA:s ambassadör i Vatikanen) . . . George [Raymond] Rocca (tidigare 
biträdande chef för CIA:s kontraspionage [och SMOM James J. Angletons viktigaste 
assistent]), och Alexander Haig. . . . Det finns en övertygande mängd med bevis 
vilket visar dess engagemang i underrättelseverksamhet. . . . Exempelvis kanske en 
kardinal och, låt oss säga, en högt uppsatt underrättelseofficer, som båda råkar vara 
riddare, kommer samman på någon av ordens sociala funktioner. Var och en kanske 
presenterar den andre för en inflytelserik bankir, eller en framstående politiker. På 
detta sätt, kan ett projekt genomföras och samordnas på högsta nivå utan 
officiella direktiv, skriftliga instruktioner eller formella förfaranden som 
faktiskt skulle utkräva ansvar. Det skulle inte finnas något avslöjande 
pappersarbete som skulle kunna upptäckas efteråt – pappersarbete, som ofta 
kan kompromettera och som otvivelaktigt är svårt att göra sig av med utan spår. 
Liksom logen inom frimureriet, leder malteserorden genom själva sin natur, till 
sådana processer. Den fungerar i praktiken som en perfekt kanal. Och dess 
rörelsefrihet underlättas av dess diplomatiska prestige, dess relativt låga profil, dess 
internationella nätverk och den respekt som visas dess humanitära arbete.” {10} 

[Kursivering tillagd] 

Baigent, Leigh och Lincoln, 1987 
Brittiska frimureriska författare 
The Messianic Legacy
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”Mången gång är jag övertygad om att vi alla är dömda att styras av något liknande 
bolsjevikerna å ena sidan, eller en mycket stark [fascistisk] militär autokrati å den 
andra.” {11} [Kursivering tillagd] 

Warren G. Harding, 1921 
Baptistisk shriner frimurare 
29:e president i USA 
The Available Man:
   Warren Gamaliel Harding

”I relationerna mellan staten och kyrkan, avser min regering att behålla strikt 
separation mellan det världsliga och det andliga; att hedra prästerskapet, men att hålla 
det inom helgedomenens ram; att frambringa den största respekt för religion och 
samvetsfrihet, men att bevara statsförvaltningens privilegier, och rätten till nationellt 
självbestämmande orubbligt intakta.” [Fastän han hade rätt i ovanstående uttalande,  
var denne svage romersk-katolske ”liberale” och frimureriske kung, vars monarki  
orden avskydde på grund av dess avskaffande av påvens världsliga makt 1870 under  
det första vatikankonciliet, uppenbarligen ett redskap åt jesuiterna, som han ju hade 
full vetskap om att den svarte påvens ockulta agenter hade mördat både hans farfar 
(via giftbägaren) och far (via blykulan). Han utsåg därför ordens fascistiske, i  
hemlighet frimureriske, Benito Mussolini (en hängiven elev till frimureriske 
Vladimir Lenin under tiden i Genève och finansiell hjälpare av Münchens i  
hemlighet frimureriske Adolf Hitler) till statsminister och vägrade att undertrycka Il  
Duces ”marsch mot Rom” 1922 – till glädje för kompaniet. Han tillät  
jesuitgeneralens diktator att återställa påvens världsliga makt 1929 via ordens 
Lateranfördrag, varvid han plundrade kungariket på 1,75 miljarder lire i  
”skadestånd,” samtidigt som han skapade en ny politisk suveränitet i Rom – den 
suveräna Vatikanstaten. Efter en rad militära katastrofer som dödade tiotusentals  
”liberala” romersk-katolska italienare (så ”förbannade” av tridentinska mötet),  
arresterade den kontrollerade kungen Mussolini 1943 av vilket skäl Rom då kunde 
”ockuperas” av hennes låtsade fiende – nazisterna. SS utvisade sedan Roms judar 
till Auschwitz för att skapa illusionen av att Pius XII var en maktlös åskådare till  
massmordet. Kung Viktor och hans son drevs slutligen i landsflykt 1946, samtidigt  
som alla män av huset Savojen rättsligen förbjöds att återvända, medan jesuiterna 
hade ”rensat” Rom på dess ”svekfulla judar” och nu styr Italiens socialistiska 
demokrati.] {12}

Viktor Emanuel III, 1902 
Frimurerisk kung av Italien 
   Trontal 
Priests and People In Ireland
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”[Frimurare] Clint Murchison [d.ä.] hade ett möte i sin herrgård på sitt 6,34 
tunnland stora gods i norra Dallas kvällen den 21 november 1963. Det var planerat 
att starta klockan 20:00, och slutade efter 22:00 Wheaton M. Coward rapporterade 
att: 

’Det kallades för en segerfest för att fira det kommande mordet på president 
Kennedy. Besked om festen gavs först av [William] Penn Jones, d.y., författare till 
serien Forgive My Grief [i fyra volymer]. (Midlothian Mirror) Detta är från Penn 
Jones: 

”Vi har alltid känt på oss att före president blev dödad, ett stabmöte hölls 
någonstans . . . Ett tag trodde vi att mötet hölls i Sikes, Louisiana. Det fanns en del 
planeringsmöten som hölls i Sikes för några av de lågstående agenterna, men inte det 
stora möten strax före serie ’tillslaget.’ . . . Så ett möte var nödvändigt och ett möte 
hölls. Eftersom Richard M. Nixon och J. Edgar Hoover var i Murchisons hem den 
kvällen, anser vi att vi bör rapportera att konferensen hölls där i det hemmet.” 

Och efter talet, kördes han (Nixon) till Murchisons hem till festen och ett annat möte, 
som bestod av, förutom värden, H. L. Hunt, vicepresident Lyndon Johnson, J. 
Edgar Hoover, John J. McCloy och tjänstemän från några krigsmaterielföretag.’ . . . 

I flera privata möten med denne författare, Madeleine Duncan Brown [LBJ:s 
romersk-katolska älskarinna och författare till Texas In The Morning], plus 
avslöjandena av Wheaton M. Coward, framkom följande: 

På kvällen den 21 november 1963, var det tänkt att en tillställning skulle hållas till J. 
Edgar Hoovers ära, men det var egentligen ett privat möte mellan personer ur den 
inre kretsen. Deltagarna ur den inre kretsen i denna privata sammankomst var: 

1. Clint Murchison, d.ä.: [bankir, veteran från första världskriget;  
multimiljonär, olje- och gas exploatör; finansiär; avfällig presbyteriansk frimurare; 
knuten till Sid Richardson, H. L. Hunt, Lyndon Johnson, CIA, FBI, maffian 
(brottsfamiljen Genovese), och maffiakontrollerad organiserad arbetskraft]; 

2. Haroldson L. Hunt: [oljeproducent; en av de rikaste männen i världen;  
finansierade flygbladet i Dallas mot JFK,” Eftersökt för förräderi;” började smida 
planer på mordet på JFK kort efter det demokratiska konventet 1960 omkring den tid  
JFK förklarade för Houstons prästsamfund att hans politik inte skulle dikteras av 
påvedömet; den viktigaste hjälparen av det amerikanska kristna kyrkorådet, en anti-
kommunistisk grupp presbyterianska kyrkor som leddes av pro-kardinal Spellman,  
pro-j Edgar Hoover; kalle krigare, hög frimurare Carl McIntyre; förd till New York 
City klockan 12:30 samma dag som mordet av FBI:s
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avdelning fem kontrollerad av FBI:s biträdande direktör riddare av Malta Cartha 
DeLoach, firade Hunt med största säkerhet med sin påvlige herre och ärkebiskop av 
New York, Francis kardinal Spellman; förklarade för M. D. Brown att ’Jack 
[Ruby] i själva verket är ’i lag’ med ’de stora vita fäderna’ i Dallas (Texas In The 
Morning, s. 168); son Nelson Bunker Hunt är en riddare av Malta som stödjer 
evangelikerna Pat Robertson och Tim LaHaye]; 

3. Vicepresident Lyndon Baines Johnson: [frimurare, jesuitutbildad vid 
Georgetown University i ett år; blev senator på grund av valfusk kallat ”Varurna 13-
skandalen;” ägare av KTBC-TV i Austin, Texas; nära förbunden med 
malteserriddare Cartha D. DeLoach (FBI), Allen W. Dulles (tidigare CIA-
direktör/medlem i Warrenkommissionen) och Washington-advokat/person ur den inre 
kretsen Edward Bennett Williams; talade med sin älskarinna om den osynliga 
regering som styr Washington]; Madeleine Brown   skriver i sin bok   [felaktigt citerad 
av Robert Gaylon Ross, d.ä., strax återgivet, fastän han intervjuade M. D. Brown 
flera gånger på sin ranch i Texas]: 

’Lyndon kom till Dallas på Airforce II tisdagen den 19 november 1963. Han skulle ha 
varit i Houston kvällen den 21 november, men halvvägs in på kvällen, öppnade han 
dörren som ledde till festen (i Clint Murchison hem), och sa: ’Kom igen män, vi 
måste ha en möte.’ Han, och de viktigaste aktörerna, gick in i matsalen, stängde 
dörren, och gick över information om den händelse som skulle inträffa nästa dag.’ 

4. George R. Brown: [delägare med sin bror, Herman, i Brown & Root 
Company i Houston, vilket företag senare gavs oljerättigheter att borra utanför 
kusten till Vietnam och därmed stjäla oljan från det krigshärjade vietnamesiska 
folket; fick många lukrativa statliga kontrakt genom LBJ på anbudslös,  
kostnadshöjande basis som säkerställde en vinst och provision på inkomsten för LBJ; 
bidrog med miljoner med dollar till LBJ, mestadels i kontanter]; 

5. John J. McCloy: [riddare av Malta som ansåg konstitutionen bara ”en bit  
papper,” ordförande i Francis kardinal Spellmans Rockefeller-kontrollerade Chase 
Manhattan Bank och Utrikespolitiska rådet; en av grundarna av riddare av Malta  
William J. Donovan och tempelherre Frank Wisner, d.ä.:s Centrala 
underrättelsetjänst 1947; högkommissarie för Tyskland efter andra världskriget som 
släppte mängder av i väst vidarebossatta dömda nazister; en aktör i att rädda 
nazistiske general Reinhard Gehlen och hans underrättelseapparat via det hemliga 
fördraget i Fort Hunt; en aktör i Operation Paperclip som förde nazistiska forskare 
till USA, som CIA:s program avsåg att bygga NASA:s raketprogram och sätta  
satelliter i omloppsbana för att finslipa ordens internationella 
underrättelsesamfund, vilket alltihop stöddes av USA:s chef SMOM, J. Peter 
Grace, d.y.]; 
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6. Richard Milhaus Nixon: [uppbackad av riddare av Malta Elmer H. Bobst,  
ordförande för läkemedelsjätten Warner Lambert; Eisenhowers vicepresident och 
kalle krigare; hatade JFK för att han besegra honom i presidentvalet 1960; kördes 
till Murchisons herrgård på torsdag kväll av Peter O’Donald; avvek Dallas från till  
New York innan Kennedys mord (som H. L. Hunt gjorde, efter mordet) högst  
möjligen för att komma samman med sin världslige herre, Francis kardinal 
Spellman]; 

7. J. Edgar Hoover: [avfällig protestantisk 33:e gradens frimurare; FBI-
direktör (1924-1972); skyddade den svarte påvens amerikanska maffia vars existens 
han förnekade fram till 1957, och mötte regelbundet New Yorks förbrytarchef och 
påvlige riddare Frank Costello som offentligt donerade de utsmyckade dörrarna till  
ingången av ärkebiskop Spellman politiska ”maktboning” – Sankt 
Patrikskatedralen; deltog i Operation Paperclip, genom att anställa toppnazister i  
FBI; hatade JFK som försökte avsätta honom efter Kennedys potentiellt  
framgångsrika presidentval 1964; hämtades vid Love Field och fördes till det  
hemliga mötet av Murchisons biträde George W. Owens.] . . . 

Kai Bird berättar följande: 

’. . . efter det att [FBI-informatör] Oswald sköts den 24 november, ringde J. Edgar 
Hoover till Vita huset och lämnade ett meddelande till Johnson: ”Den sak som jag 
är mest oroad över . . . är att något utfärdas så att vi kan övertyga allmänheten 
om att Oswald är den verklige mördaren.” Hoover beordrade sina män att enbart 
koncentrera sig på att propagera för Oswald som ensamme lönnmördaren [alltså togs 
kameror togs i beslag, kulor konfiskerades och vittnen skrämdes]. Utan att slösa 
någon tid, den 9 december [endast sjutton dagar efter mordet], överlämnade Hoover 
till kommissionärerna FBI:s sammanfattande rapport om mordet. Den drog slutsatsen 
att Oswald hade handlat ensam genom att skjuta tre skott mot presidentens sällskap, 
av vilka två träffade Kennedy och av vilka två träffade guvernör John Connally.’ 

8. Clyde A. Tolson: [Hoovers näst högste befälhavare och homosexuelle partner  
under fyrtio år; fick Hoovers fastigheter vid sin sodomitiske herres död 1972]; 

9. Robert. L. Thorton: [bankir, medborgarrättsledare och före detta  
borgmästare i Dallas; ordförande i styrelsen för Mercantile Bank of Dallas; 
frimurare]; 

10. Earle Cabell: [bror till general Charles Cabell, biträdande direktör för CIA 
avskedad av JFK 1961 efter den misslyckade invasionen vid Grisbukten;  
borgmästare i Dallas (1961-1964); ändrat rutten för presidenens bilkortege till att  
inkludera Dealey Plaza och därmed gatorna Houston och Elm; kontrollerade 
Dallaspolisen genom frimureriske chef Jesse Curry];
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11. Amon G. Carter, d.y.: [en miljonär och pressmagnat med kontroll över Fort  
Worth Star Telegram]; 

12. Buford R. Sheffield, d.ä.: [en välmående militärentreprenör som byggde 
flygbaser; efter det att Murchison köpte sitt militära byggföretag blev han en 
entreprenör som byggde bostäder, med sitt Austin-kontor tvärs över korridoren från 
John Connallys kontor; en nära vän till Lyndon Johnson, Clint Murchison, d.ä.,  
Sid Richardson, John Connally, och H. L. Hunt; hatade JFK på grund av 
föreslagna nedskärningar i försvaret som skulle stänga ned militärbaser]; 

13. John W. Currington: [advokat och H. L. Hunts främste rådgivare i tolv år; 
innehade enligt uppgift de annullerade checker som H. L. Hunt använde för att  
betala av mördarna av Martin Luther King, d.y., JFK och RFK]; 

14. John B. Connally: [guvernör i Texas (1963-1969); finansminister under 
medkonspiratör Richard Nixons presidentförvaltning; drev fem av LBJ:s politiska 
kampanjer inklusive Johnsons presidentval 1964; utnämnd till medlem av Nixons 
utrikesunderrättelsers rådgivningsnämnd 1969; förklarade sig i konkurs i och med 
oljeindustrins kollaps 1983; Johnson stred med JFK för att få Connally flyttad till ett  
annat fordon i presidentens bilkortege, men JFK vägrade med resultatet att LBJ:s  
medkonspiratör nästan dödades]; 

15. Joe C. Yarbrough: [VD för ett bostadsbyggnadsföretag; senare belönad av 
LBJ efter mordet: utnämnd till rådsmedlem i småföretagarföreningen och given en 
guldmedaljong med Johnsons bild tillsammans med en autograferad bild av LBJ]; 

16. W. O. Bankston: [en gemytlig Oldsmobile-återförsäljare i Dallas som gav en 
ny, brandbilsröd Oldsmobile varje år till medkonspiratör sheriff Bill Decker;  
tillhandhöll nya fordon åt vem som helst som LBJ anvisade inklusive LBJ:s romersk-
katolska älskarinna, Madeleine Duncan Brown]; 

17. Malcolm (Mac) E. Wallace: [en fulländad skarpskytt och ”torped” som utför 
ett stort antal mord åt LBJ; dömd för första gradens mord på professionelle  
golfspelare John Douglas Kinser som begått äktenskapsbrott med LBJ:s yngre gifta 
syster, Josefa, och given en femårig villkorlig dom, ”självmördad” 1971 när hans bil  
körde av vägen i Camp County, Texas, som CIA undanröjde viktiga vittnen till mordet  
JFK och LBJ:s CFR/CIA-dirigerade mörkläggning]; 

18. Clifton C. Carter: [LBJ:s kontrollant i Texas; planerade minst ett dussin 
mord; dirigerade LBJ:s ”torped” Malcolm Wallace i ett antal mord inklusive 
mordet på Madeleine Duncan Browns svarta hushållerska, Dale Turner, för att ha 
blivit vittne till hur Brown och LBJ omfamnade varandra]; 

Jesuiterna – 1963



Kapitel 42                                                                                                             1389

19. Carlos Marcello: [maffiaboss i New Orleans; hatade JFK och RFK för hans 
förödmjukande utvisning till Guatemala 1961; utfärdade ett mordkontrakt på JFK 
omedelbart efter sin återkomst till USA]; 

20. Joseph Civello: [maffiaboss i Dallas; underordnad under Carlos Marcello,  
överordnad över judiske mafioso Jack Ruby i Dallasmaffian]; 

21. Jacob Rubenstein: [bytte lagligen sitt namn till Jack Leon Ruby 1947; FBI-
informatör, CIA-agent förbunden med CIA-agenter Frank Sturgis, David Ferrie,  
och Lee Oswald; arbetade med både italienska romersk-katolska maffian och den av 
malteserriddarna ledda CIA för att tillhandahålla vapen åt jesuitutbildade och 
-rådgivne Fidel Castro innan Castro blev diktator på romersk-katolska Kuba; hade 
tidigare band till Chicagomaffian när den styrdes av Al Capone och var Chicagos 
maffiaboss Sam Giancanas företrädare i Dallas; ägare av Carousel Club; vän med 
nästan hälften av Dallaspolisen, en homosexuell ”inkasserare” åt Dallasmaffian 
med en historia av koppleri, illegal spelverksamhet, misshandel, smuggling av vapen,  
narkotika och pornografisk litteratur; beordrad  att mörda Oswald av Giancana för  
att förhindra en rättegång som skulle ha avslöjat CIA/FBI:s delaktighet i mordet på 
JFK i samarbete med kardinal Spellmans nationella organiserade brottssyndikat;  
hindras från att få en förnyad prövning via den svarte påvens ”giftbägare” (en CIA-
framkallad viral injektion), som dog av artificiellt framkallad cancer 1967]; 

22. Larry Campbell: [ett svart affärsombud åt Detroits transportarbetarförbund,  
företrädde Jimmy Hoffa i mötet hos Murchison; dömd för att ha manipulerat juryn 
till förmån för Hoffa]; 

23. James ”Bill” Decker: [polischef i Dallas och den mäktigaste 
polistjänstemannen på orten; knuten till oljemännen H. L. Hunt och Clint 
Murchison som höll honom i tjänst från 1948-1970; arbetade med maffiamördare 
Carlos Marcello, Joseph Civello och Jack Ruby; instruerade sina män att ha 
något att göra med säkerheten i presidentens bilkortege; försöke att tysta sin ärlige 
och vältalige vicesheriff Roger D. Craig som senare mördades av CIA (kanske av 
Roscoe White)]; 

24. Clint Peoples: [tidigare känd från polismyndighetens specialavdelning;  
polismästare i Dallas vid tidpunkten för mötet; ångrade senare sin 
medkonspiratoriska verksamhet genom att få en åtalsjurys utslag 1984 att uppge att  
Lyndon Johnson beordrade Malcolm Wallace att mörda Henry Marshall (skjuten 
fem gånger i bröstet), som upphävde den tidigare juryns utslag om ”självmord;” 
försökte bevisa att Wallace var en av gevärsskyttarna bakom deen gräsbevuxen 
kullen i Dealey Plaza vid tiden för mordet: om hans tappra försök skrev Madeleine 
Duncan Brown i sin Texas In The Morning: 
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”Många år senare träffade jag polismästare Clint Peoples för att diskutera Malcolm 
Wallace eftersom jag hade bevittnat Mac öva på Dallas pistolklubb. Clint hade utrett 
Wallace död i år [lägligt mördad av en CIA-lönnmördare]. Han planerar att 
offentliggöra fallet med bevis för att Wallace var en av skyttarna bakom staket 
med utsikt över Dealey Plaza. Tyvärr, förhindrade Clints tidiga död under 
mystiska omständigheter att detta offentliggörande någonsin gjordes [ett annat 
CIA-mord på en statlig tjänsteman]. Det är dock ett faktum att en av Wallaces 
rörarbetares lastbilar befann sig vid mordplatsen i Dealey Plaza. 

Clint bil körde av vägen strax innan han skulle träffa mig och några medarbetare. 
Hans bil blev påkörd av en lastbil [som general George Pattons fordon blev i  
Tyskland efter andra världskriget på grund av ett OSS mordkontrakt utfärdat av 
ärkebiskop Spellmans OSS kalla krigare, riddare av Malta ”Wild” Bill Donovan] 
och han dödades [den 23 juni, 1992]. Det sägs att hans handleder visade märken efter 
handfängsel.” {13} [Kursivering tillagd]]; 

25. Don Smith: [direktör för tävlingsbanan Del Mar i över 25 år i La Jolla,  
Kalifornien, som ägdes av Clint Murchison, d.ä. J. Edgar Hoover och hans 
sodomitiske följeslagare, Clyde Tolson, tillbringade sin tid på banan på Murchisons 
bekostnad som Hoover hade rådgivits av maffians agenter om vilka hästar som 
skulle vinna, varvid Hoovers ”vinster” tjänade som indirekta utbetalningar från 
hans underjordiska medbrottslingar] . . . Madeleine fortsatte: 

Syftet med mötet var att se till att alla baser hade täcks, att alla kände till sin del i 
mörkläggningen, och att alla var överens om mordet på JFK, som skulle äga rum 
nästa dag. Cliff Carter ledde mötet, och förde ordet. [Frimurarna] Murchison, 
Hoover och Hunt kom med kommentarer till Cliff Carters anvisningar, men de flesta 
andra deltagarna hade inte mycket att säga. Men Hoover sa, 

’All information som kommer ut måste komma genom mig, och jag får det 
”skickat” från Dallas polisstyrka till CIA [tyder på att Hoover aldrig var en 
verklig fiende till CIA, som Francis kardinal Spellman är absolut herre över både 
CIA och FBI], och allt från det allmänna materialet till presidenten.’ ” {14} 

[Kursivering tillagd] 

Robert Gaylon Ross, SR., 2001 
Amerikansk ingenjör och historisk 
     konspirationsforskare 
The Elite Serial Killers of
   Lincoln, JFK, RFK & MLK
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”År 1963, berättade Kennedy för förtrogna vad några av hans åtgärder skulle vara 
efter att han hade blivit omvald. En av hans minnesvärda uttalanden var att han 
planerade att splittras CIA i tusen bitar och sprida den för vinden. En annan 
var att han skulle sätta stopp för amerikanskt militärt deltagande i konflikten i 
Indokina. . . . 

Den 22 november 1963, mindre än ett år innan hans sannolika omval för ytterligare 
fyra år som president, sköts John F. Kennedy ned. Enligt alla indikationer, dödades 
han av en grupp beväpnade män lejda som en del av en detaljerad komplott för att 
avsluta Kennedys politiska initiativ – som gav sken av att etablera en politisk dynasti 
– och att dirigera presidentskapets makt tillbaka till kalla krigets verksamhet och i 
händerna på mer öppna ”ledare” [liksom frimureriske medkonspiratör LBJ]. Det kan 
inte råda något tvivel: Kennedymordet var resultatet av en statskupp som orsakades 
av ett professionellt arbetslag lika kunniga på ’mörkläggningshistoriernas’ och 
bedrägeriverksamheternas område som det var på mord. Vi kan påminna oss om att 
Lyndon Johnson 1973 sa , ’Vi hade lett en förbannad mordkorporation i 
Västindien’ (eller, som de kallar dem i CIA, ’mekaniker’) . . . 

Det sista, dödliga och skakande skottet – som så klart och starkt framgick av 
Zapruderfilmen – kom från marknivå och från en position i riktning från den 
gräsbevuxna kulle som gav den beväpnade mannen ett nära, tydligt skott mot 
Kennedys huvud. Det faktum att hjärnsubstansen stänkte bakåt över bakluckan på 
bilen, på motorcykelpolisen som körde till vänster och bakom bilen, och till och med 
så långt som in på gräset till vänster och bakom bilen [där en blodig .45-kalibrig kula 
återfanns och sedan ignorerades av en FBI-agent], styrker slutsatsen att skottet kom 
från höger, från framför bilen, och från marknivå [av vilken anledning CIA:s 
kontraktsanställde och 32:a gradens judiske frimurare Abraham Zapruder 
medvetet filmade mordet för att inte inkludera åskådarna på höger sida av 
presidentens limousine i lydnad till sina CIA-herrar]. . . . 

Mordet på president John F. Kennedy var en av det här århundradets verkligt 
omstörtande händelser. Mordet på en president var traumatiskt nog, men 
händelseförloppet som följde och som har påverkat det här landets och världens 
välfärd sedan dess har på många sätt varit tragiskt. Det mordet har visat att de 
flesta av de största händelserna av världsbetydelse är mästerligt planerat och 
iscensatta av ett slutet elitsällskap av enormt starka människor som inte tillhör 
en nation, en etnisk grupp, eller en allt överskuggande viktigt koncern. De är en 
makt i sig [jesuiterna som styr Vatikanstaten] för vilka dessa andra arbetar. Inte 
heller är denna maktelit nyligt ursprung. Dess rötter går djupt tillbaka i det 
förflutna. 
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Mordet på Kennedy har använts som ett exempel på deras metoder. De flesta 
tänkande människor i detta land, och i världen tror att han inte dödades av en ensam 
beväpnad man. Trots den åsikten, har den mörkläggningshistoria som skapats och 
som tvingats på oss av talesmännen för denna höga kabal funnits i tre decennier. 
Den har kommit från läppar av varje efterföljande president och från de ledande 
[Vatikanen/CFR-kontrollerade] medierna och deras talesmän. De är erfarna, 
intelligenta människor som är medvetna om de faktiska omständigheterna. Tänk efter 
vilken press som måste upprätthållas för att kräva av dem alla, utan undantag, att 
citera orden ur den krystade mörkläggningshistorien om och om igen i nästan tre 
decennier. . . . Denna höga kabals spelplan misslyckas aldrig, eftersom de befinner 
sig i ledningen. Även om den skulle misslyckas, skulle ingen någonsin kunna åtala 
dem eller deras allierade.” {15} [Kursivering tillagd] 

L. Fletcher Prouty, 1992 
Överste, USA:s flygvapen 
JFK: The CIA, Vietnam and the Plot
     to Assassinate John F. Kennedy

”Det är viktigt att visa hur Rom med all sannolikhet kommer få herravälde, och 
särskilt politiskt herravälde, i det här landet. Det kommer också att vara nödvändigt 
att visa att den viktigaste och mest obarmhärtiga fienden till Storbritannien är 
ultramontana [fascistiska högerinriktade] Rom, som företräds av Vatikanen och 
jesuiterna, som nu helt kontrollerar och leder Vatikanens politik. . . . I ett förord av en 
engelska katolik till den jesuitiska katekesen, 1602 e. Kr., säger författaren alltså: 
’Att ta emot jesuiterna i ett rike är att ta emot ett skadedjur som i längden 
kommer att äta hjärtat ur staten, både andligt och världsligt. De arbetar, i smyg, 
på att fördärva de länder där de uppehålla sig, och att mörde vilka kungar och 
furstar som behagar dem dem.’ . . . 

Sedan sällskapets rekonstruering i början av förra seklet, har de återupptagit sin 
ondskefulla verksamhet, med följden att de och de till dem anslutna ordnarna på nytt 
har blivit förvisade från länder på kontinenten på grund av de ständiga uppviglingar 
och uppror de framkallat. . . . I rådet i Chieri, nära Turin, 1825, fastställde de 
sammankallade jesuitfäderna en hemlig plan med vilken de hoppades att få allmänt 
herravälde. ’Ni vet mycket väl,’ sade rådets ordförande [general Fortis], ’att det vi 
syftar till är världsriket.’ ” {16} [Kursivering tillagd] 

”Watchman,” 1916 
Anonym engelsk kalvinist & patriot 
Rome and the War: And
     Coming Events In Britain
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När vi nu börjar närma oss förståelsen av Kennedymordet skall vi göra en kort 
genomgång av vad vi har upptäckt i föregående kapitel samt kasta lite mer ljus över vårt 
ämne. Jesuitgeneralen har varit den mäktigaste mannen i världen sedan Pius VII 
återställde orden eller ”kompaniet” 1814. På grund av ordens förbud av Clemens XIV 1773, 
grundade jesuiterna de bayerska illuminaterna med en av sina soldat, Adam Weishaupt. (I 
1832 skulle de 2:a illuminaterna uppträda i Yales ”322 – Scull and Bones.”) Illuminaterna 
absorberade det judiska huset Rothschild (lierade med de påvetjänande sabbatianska 
frankisterna) vilket skapade en koloss av rikedom i världen, underordnad jesuitgeneralen. 
Med denna ekonomiska arm på plats bedrev jesuiterna sedan krig mot Vatikanen inklusive 
påven, Europas romersk-katolska monarker och dominikanorden. Denna inkvisition och 
korståg kallades ”den franska revolutionen och napoleonkrigen.” Under tjugofem år, förde 
jesuitgeneralens frimureriska aktörer, särskilt i form av Napoleon Bonaparte I, planerade 
krig. Bonaparte straffade också malteserriddarna, genom att fördriva dem från deras ö hem 
till tsarens hov i Ryssland. 

Strax före Napoleons avsiktlig förlorade slag vid Waterloo, hade den jesuitorden 
återupplivats och uppstått högst bland hemliga sällskap. Den kontrollerade påvedömet, 
malteserriddarna, islamiskt shriner frimureri, Opus Dei och senare, i fjortonde ändringens 
Amerika, columbusriddarna och maffian. Det är detta nätverk som styr varje nation, mer 
eller mindre, och återställer och upprätthåller påvens världsliga makt över hela jorden. I det 
amerikanska riket kontrollerar det Wall Street, de korporativa monopolen, Riksbanken 
och IRS, Utrikespolitiska rådet – som befaller över presidenten och varje honom 
underordnat departement – och därmed landets militärindustriella komplex. Nätet eller 
”broderskapet,” också kallat ”bläckfisken,” kontrollerar alla sjöfartshamnar och 
lastbilstransporter till lands med den sicilianska maffians judiskrådgivna 
hamnarbetarförbund och transportarbetarförbund. Genom kontrollen av den 
organiserade brottsligheten, inklusive vitt slaveri och narkotikahandel, samlar det ihop 
miljarder årligen, som CIA och maffian arbetar tillsammans. Jesuiterna (som staternas 
stora agitatorer) kontrollar pressen, de vita riddarna av Ku Klux Klan, det anti-
kommunistiska John Birch-sällskapet, och de svarta muslimer som utgör den pro-
kommunistiska, fascistiska Nation of Islam – allt via Isis’ och Osiris’ egyptiska 
mysteriereligioner som kulminerar i högrankat, av nittio grader bestående ockult frimureri 
enligt en tidigare 38:e gradens frimurare, Michael J. McArthur. 

Med Francis kardinal Spellmans befäl över denna ekonomiska, politiska och 
religiösa koloss, behöver vi inte längre undra varför han kallades ”den amerikanske 
påven.” Kardinal Spellman blev den mäktigaste prästen i nationens historia, som ingen 
någonsin hade varit hans like. Genom sina resor under andra världskriget som president 
Roosevelts personliga ombud utomlands, etablerade han förbindelser över hela världen med 
dem som ledde påvens internationella underrättelsesamfund. Vad kardinal Richelieu var 
för Frankrike under det första trettioåriga kriget, var kardinal Spellman för det 
amerikanska riket under andra det trettioåriga kriget. 
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Som den militäre kyrkoherden och beskyddaren av alla de militära ordnarna i 
fjortonde ändringens Amerika, nådde hans makt till alla riddare av Malta och riddare av 
Columbus under hans befäl. 1963 var några av dessa malteserriddare: 

1. J. Peter Grace, d.y.: Chef för den amerikanska grenen, SMOM, med internationella 
affärskopplingar överallt genom W. R. Grace & Co.; anställde ex-nazistiske krigsförbrytare 
Otto Ambros i trettio år, I. G. Farbens främsta kemist som utvecklade ”Zyklon B”-pellets 
för användning i Hitlers gaskamrar; bidrog till att transplantera hela den nazistiska SS-
apparaten till USA i förberedelserna inför ordens förklaring av undantagstillstånd och 
öppnandet av USA:s koncentrationsläger; 

”J. Peter Grace är dock mitt i SMOM/CIA. Styrelseledamot i både 
[frimureriska/mormonägda] Kennicott Copper [med världens största koppargruva] och en 
av cheferna för Radio Liberty/Radio Free Europe [främjade den svarte påvens kalla krig] 
och AIFLD [amerikanska institutet för fri arbetsutveckling], står J. Peter Grace i centrum för 
högerinriktade CIA:s insatser i både Polen och El Salvador. J. Peter Grace, enligt 
toppnazistjägaren Charles Allen, har använt sitt bolag att för i det placera ex-nazistiska 
teknokrater, som fördes till USA via ’Operation Paperclip.’ 

I finansiella kretsar upprätthåller W. R. Grace nära förbindelser med [riddare av Malta 
David Rockefellers] Citibank och J. Peter Grace är en av Citicorps direktörer. Tre andra 
direktörer i Citicorp sitter också i styrelsen för W. R. Grace, inklusive [SMOM] Roger 
Milliken, från South Carolina. Milliken, en finansiell investerare åt [33:e gradens frimurare 
och senator] Strom Thurmond, sitter nu i styrelsen för Larry McDonalds Western Goals-
stiftelse [i jesuitstyrda, frimureriska John Birch-sällskapet], som är hans egen privata 
underrättelseorganisationen . 

Mest olycksbådande av allt är dock W. R. Graces nära relation med den ökända Flicks 
stålgrupp i Tyskland. Förbindelsen med Flick går tillbaka till åtminstone början av 1950-
talet. Enligt International Herald Tribune av den 20 aug, 1981, har Flicks grupp (som 
fortfarande kontrolleras av familjen) betalat 365 miljoner dollar för 31% i W. R. Grace. 
Flick var en av de ledande kartellerna i Nazityskland. Chefen för företaget fick en mild dom 
under Nürnbergrättegångarna och återvände snabbt till affärerna med familjen som 
fortfarande har kontroll över företaget! På 50-talet Freddy Flick [som nyligen avled i  
oktober 2006, vid 79 års ålder] skickades till W. R. Grace i New York för att ’studera 
affärer.’ I dag är familjen Flick tillbaka i näringslivet och finansierar nazisterna. . . . 

J. Peter har också en mycket stor grupp som berör underrättelseverksamhet. I ledningen för 
denna grupp finns [SMOM] Antonio Navarro, en vice ordförande i Grace och en kubansk 
landsflykting. Navarro (som gick till samma jesuitskolan som Castro och 
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senare arbetade med honom mot Batista) har en bok som beskriver hans ansträngningar 
kallad Tocayo. Tocayo publicerades av [SMOM William F.] Buckley-kontrollerade 
Arlington House. En annan av Graces i lumpet underrättelsearbete inblandade 
företagsledare är gruppens representant i Washington, [JFK-mördare, SMOM] Francis D. 
Flanagan. Flanagan var en av medlemmarna i ITT-organiserade ’för ett särskilt ändamål 
tillsatta Chilekommittén’ under Allendes period [sedan Allende hade mördats av 
SMOM/CIA och ersättats med pro-nazistiske, vatikanske riddare Augusto Pinochet]. 

En av de mest ondskefulla roller som W. R. Grace har varit inblandad i är W. R. Grace-
stiftelsens finansiering av det amerikanska rådet för det internationella främjande av 
demokrati under gud. Den här organisationen är direkt knuten till [dominikanske] fader 
Felix Morlions Vatikanen-baserade ’Pro Deo’-rörelse [understödd av FDR:s OSS-general  
och SMOM ”Wild” Bill Donovan (vars bror, Vincent Donovan, också var en 
dominikanpräst), och uppbackad av kardinal Spellman]. När en kunnig italiensk journalist 
fick frågan om ’Pro Deo’-rörelsen, svarade han ’Om du vill veta var Vatikanen träffar 
maffian, så är det där.’ . . . Anklagelser om W. R. Grace band till vatikanska 
Underrättelsetjänsten är nästan lika gamla som företaget självt. I en artikel 1888 av Peter 
Hevner (med titeln ’En ensidig historia om William R. Grace, piraten i Peru’) skriver 
författaren Hevner: 

’Jag snarare befriade domstolarna från terrorism och regeringen (i Peru) hade en chans att 
andas ut lite. De såg att jesuiterna grundligt hade besegrats.’ 
     ’Jesuiterna?’ 
     ’Oh, du store tid, ja. Visste ni inte att   Bill Grace   är en hög biskop i jesuitorden  ? Ja, ni 
människor i USA vet inte någonting om Bill Grace. Ja, han bedrev jesuitiska 
skumraskaffärer över hela landet. . . . Den gamla firman var Bryce Brothers; sedan blev det 
Bryce Brothers and Company. Nu är det Grace Brothers [nu W. R. Grace & Co.] . . . (Om 
jesuiterna) märk väl, säger jag inget emot orden i sig eller mot den romersk-katolska kyrkan 
– mina närmaste vänner tillhör den kyrkan. Jag säger bara att djävulen ibland tar på sig en 
förbryllande täckmantel.’ 

Hevners påståenden är inte dokumenterade. Men det är märkligt att William Russell Grace 
kunde återvända från sin guanogruva i Peru (på vilken hela Graces förmögenhet grundades!) 
och kandidera till borgmästare i New York och vinna två gånger [gång under 1880 och igen 
1884, som stadens förste romersk-katolske borgmästare och acceptera Frihetsgudinnan 
från Frankrike 1885]. Endast med klartecken av den katolska politiska maskinen [centrerad 
i Tammany Hall] kunde detta hända. W. R. Grace avböjde faktiskt en honom erbjuden 
kandidatur till guvernörsposten eftersom han tyckte guvernörsposten var viktig nog. . . . Det 
företag som Grace ’tog över,’ Bryce Brothers, har 
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en lång underrättelsehistoria. [SMOM] Ivar Bryce, Ian Flemings närmaste vän, kommer 
direkt från den här familjen. Bryce . . . var den ende brittiske medborgaren som var officiell 
medlem av OSS [via ett formellt godkännande från SMOM ”Wild” Bill Donovan]. . . . 
Bryce gifte sig med en amerikansk arvtagerska, blev inblandad i Texas olja [inklusive JFK-
mördare H. L. Hunt och Clint Murchison, vilket vidare förbinder SMOM med Texas 
multimiljonär i oljebranchen] och tog över företaget NANA. . . . Om Grace 
utlandskontakter man börja med att titta på äktenskapet mellan greve Donoughmores son 
Michael Graces dotter  1901. Den nuvarande greven av Donoughmore är överhuvud för 
irländskt frimureri. . . . J. Peters far [Wall Streets finansiär av den bolsjevikiska revolutionen 
Joseph P. Grace] var också SMOM.” {17} [Kursivering tillagd] 

2. Henry R. Luce: Den andre ökände amerikanske pressmagnaten som efterträdde 
frimurare William Randolph Hearst; kontrollant av den amerikanska pressen, som kallas 
”Luce-press,” från Rockefeller Center intill Francis kardinal Spellmans Sankt 
Patrikskatedral i New York City; köparen av Zapruderfilmen, vilka viktiga filmbilder sedan 
ändrades för att överensstämma med ordens konspiratoriska Warrenkommissions 
mörkläggande slutsats; 

3. Myron C. Taylor: FDR:s personlige och i själva verket olaglige ambassadör i Vatikanen 
under andra världskriget som understödde allierade ledare för att förebygga en judisk 
utvandring från Europa och därigenom delta i ordens ”brännoffer” av eurasiska judar; 
samordnare för OSS via SMOM William J. Donovan; 

4. William F. Buckley, d.y.: Jesuitisk världslig coadjutor, CFR-ledare, tidigare i Mexico 
City stationerad CIA-agent; redaktör för den CIA-kontrollerade National Review; värd för 
Firing Line; och nu inspirationskälla för den fascistiske, pro-frihandel, högerinriktade 
programvärden Rush Limbaugh; 

5. John A. McCone: En andra världskrigets skeppsbyggare och direktör för 
atomenergikommissionen (vilket visar att jesuitorden har total kontroll över kärnkraft och 
-vapen); direktör för CIA som senare gick med i styrelsen för IT&T; understödde i 
störtandet av Chiles Salvador Allende och installationen av fascistiske diktatorn Augusto 
Pinochet till vilken frimureriske judiske arbetarsionist Henry Kissinger skickade Walter 
Rauff från Förenta staternas Utrikesdepartement (en före detta SS-överstelöjtnant och 
massmördare, som hade arbetat med efterkrigstidens vatikanska råttlinjerna under ledning 
av utvalda italienska och österrikiska jesuitpräster); 

6. Thomas K. Gorman: Biskop av Dallas omedelbart underordnad kardinal Spellman, 
överordnad Oscar Huber, prästen från Heliga treeninghetens katolska kyrkan som gav 
president Kennedy ”sista smörjelsen;” personlig vän till Earle Cabell, borgmästare i Dallas 
och bror till general Charles Cabell, den för CIA:s ansvarige illegala operationer 
biträdande direktör som fick sparken av president Kennedy beroende på den avsiktligt 
misslyckade invasionen vid Grisbukten, 
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som ytterligare befäste jesuitutbildade Fidel Castro vid makten; personlig vän till Dallas 
polischef, Jesse Curry, som hemlighöll bevis på mer än en mördare och arrangerade den 
offentliga avrättningen av den protestantiske lutherske ”strykpojken,” Lee Harvey Oswald, 
i Dallas polisavdelnings källare; 

7. Cartha D. DeLoach: FBI:s biträdande direktör till 33:e gradens frimurare, till P2-logen 
anslutne och vatikanska nazistiska råttlinjernas hanterare J. Edgar Hoover; övervakare av 
FBI i mordet på Martin Luther King, d.y., som redogjorts för i William F. Peppers 1995 
års mästerverk, Orders To Kill: The Truth Behind the Murder of Martin Luther King, Jr.; för 
närvarande en byggmästare av orderns fascistiska ”nyhögerns” Republikanska parti sedan 
han rådgivit CFR-medlem Newt Gingrich; 

8. Francis D. Flanagan: Mycket viktig person inom International Telephone and Telegraph 
(IT&T); understödde CIA i dess 1973 års störtande av och mord på Salvador Allende som 
ersattes med pro-nazistiske fascistiske, Opus Dei-rådgivne Augusto Pinochet; 

9. Herman E. Kimsey: CIA-officer, chef för CIA:s kontraktsanställda; chef för detektiverna 
inom Los Angeles län och säkerhetschef för Barry Goldwaters 1964 presidentförsök, 
författare till Appointment In Dallas: The Final Solution to the Assassination of JFK (1975), 
Hugh C. McDonald; erkände för McDonald att JFK-mordet involverade tre grupper av 
professionella skyttar som sköt från tre separata byggnader; vid hans begravning fanns 
några av landets mest inflytelserika män, av vilka några var malteserriddare; 

10. Clare Boothe Luce: Dam av Malta och hustru till Henry R. Luce; ambassadör i Italien 
för Francis kardinal Spellmans Böhmiska lundens, andra världskrigets korsfarare, president 
Dwight D. Eisenhower från Böhmiska lunden, senare styrelseledamot i föreningen för 
pensionerade underrättelseofficerer och CIA-tillgång; direktör för Nicaraguas frihetsfond 
som inrättades av The Washington Times vilken i sin tur ägs av den ondskefulla 
Enighetskyrkan som leds av påvlige riddare ”pastor.” Sun Myung Moon; 

11. James Jesus Angleton: Chef för CIA:s superhemliga kontraspionageavdelning, som 
bemannade byråns ”vatikanska skrivbord” och ”israeliska skrivbord;” nyckelaktör i 
samordningen av påve Pius XII:s vatikanska råttlinjeer som hjälpte tusentals ex-nazister att 
fly från efterkrigstidens Europa; samverkade i den frimureriska Warrenkommissionens 
mörkläggning; 

12. Joseph P. Kennedy: Pilgrim; far till president Kennedy och en av rikets centrala riddare 
sedan han hjälpt FDR till presidentskapet; profiterade på nazistiska aktier under andra 
världskriget, och förloradei sista,slutligen, tre tre söner till kardinal Spellmans USA-ledda 
andra världskrigets och kalla krigets korståg; 

13. William J. Casey: En irländsk katolik och en av jesuiternas älskling vid sitt lärosäte – 
New York Citys Fordham University; kommissionär i den amerikanska Finansinspektionen 
med uppgift att skydda ordens suveräna Vatikanstats 
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ekonomiska intressen på Wall Street; OSS/CIA-officer och -ledare; deltog i påve Pius XII:s 
vatikanska råttlinjer; understödde i samordnandet av CIA-tillgångar med maffiasoldater som 
bedrev den svarte påvens efterkrigstida, sydostasiatiska internationella narkotikahandel; 
direktör för CIA och förbindelselänk till KGB; framtida medelpunkt i ordens Iran-
Contraskandal, varunder orden beväpnade Iran för dess nuvarande påvliga korstågs ”krig 
mot terrorismen;” 

14. Elmer H. Bobst: Pilgrim; chef för läkemedelsjätten Warner-Lambert; nära lierad med 
ex-nazistiske SS-officer Otto Albrecht von Bolschwing som, i egenskap av SS-öv.löjtn. 
Adolf Eichmanns överordnade i Europa, dirigerade förflyttningen av de fruktade SS-
mördardarna, Insatsgrupperna; Richard Nixons gudfader; 

15. Prescott S. Bush d.y.: Enligt Francoise Hervet, är Prescott Bush, d.y. en pro-nazistisk 
riddare av Malta, som hans far Prescott Bush, d.ä. Han var medlem i Yales Scull and Bones 
sällskap och bidrog till att finansiera påve Pius XII:s nazistiska tredje rike. Detta förklarar 
banden till riddare av Malta Thomas P. Melady. Enligt Mark Lane i hans Plausible 
Denial, var Prescotts bror, George H. W. Bush, en CIA-agent vid tidpunkten för 
Kennedymordet, och enligt ex-brittiske agent John Coleman, är George H. W. Bush 
medlem i brittiska De 300:s kommitté; båda bröder är medlemmar i malteserriddarna som 
1991, tog emot och hade bjudning för suveräna stormästaren för ordern, Andrew Bertie, i 
Vita huset;

16. John Farrell: Tidigare VD för J. P. Morgan-ägda U. S. Steel; 

17. Gerald Coughlin: Viktig FBI-agent som deltog i den mexikanska förbindelsen; ingift i 
den rika SMOM-familjen Quinones och är ordens direktör för El Salvador; administrerar 
SMOM från CFR-kontrollerade Internationa lHarvesters byggnad i San Salvador; 

18. Thomas P. Melady: Om vilken vi läser i National Catholic Reporter: 

”Melady är en personlig vän till Bush-familjen: När han var student vid Catholic University 
of America, försåg honom [SMOM] Prescott S. Bush, [d.ä.., en av grundarna av 
Utrikespolitiska rådet och pro-nazistisk bankir], Connecticut-senator och Georges far, med 
viktiga dokument för hans avhandling.” {18}; 

19. Gustavo Cisneros: Om vilken vi läser i Project Democracy: 

”Vice ordförande i den venezuelanska sammanslutning av SMOM . . . Cisneros började sin 
verksamhet i Venezuela genom sponsring av Royal Bank of Canada, en av världens största 
utlandsbaserade banker som är inblandade i ”tvättning” av flera miljarder dollar i 
narkotikapengar. De är kompanjoner i Florida Finance Corporation med dokumenterade 
band till Moskvas Narodny Bank, som är central för KGB-stödd terrorism och 
narkotikahandel [med 
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dess motsvarighet, den ryska maffian]. Märkligt nog, är Cisneros genom World Finance 
Corporation knutna till truppen som ledde invasionen vid Grisbukten,” {19}; 

(Banden mellan J. Peter Grace, d.y., (en irländsk amerikansk adelsman från huset Stuart), 
Gustavo Cisneros (en spansk adelsman), Kim Philby (en engelsk adelsman) och drottning 
Elisabet II är tillräckliga för att bevisa att den suveräna militära malteserorden är 
överhuvud för den brittiska SIS/MI6, den amerikanska OSS/CIA och ryska KGB/FSB – 
jesuitgeneralens internationella underrättelsesamfund.) 

20. Roberto Alejos Arzu: Honduranska riddarnas medordförande, var en socker- och 
kaffeodlare som lät CIA använda sina odlingar i San Sebastian, Retalhuleu, som 
träningsområde för 1961 års invasion vid Grisbukten på Kuba – dömd att misslyckas i syfte 
att eliminera jesuitiske coadjutor Castros fiender; 

21. George W. Anderson: Militära underrättelsetjänsten under Kennedymordet; tidigare 
ordförande för högsta militärledningen och medlem av presidentens underrättelsestyrelse 
under Nixons och Fords förvaltningar; en annan av Nixons rådgivare var SMOM Peter M. 
Flanigan; 

22. Frank Shakespeare: VD för CBS Television Services, 1950-1969 (med kontroll över 
CFR-medlem Walter Cronkite); ambassadör i Vatikanen under president Reagan; tidigare 
direktör för Förenta staternas informationsorgan; ordförande i förtroendenämnden för 
”nyhögerns” ledare Paul Weyrichs Opus Dei-bemannade Heritage Foundation (som förde 
fascismen till det amerikanska riket); 

23. Clay L. Shaw: En högerinriktad, hemlig riddare av Malta öppet förbunden med den 
högst ökände riddaren av Malta Louis M. Bloomfield; CIA-agent; chef för internationella 
handelsmarknaden i New Orleans; försökt återställa fascism i Italien, PERMINDEX 
kompanjon med hemlige riddare av Malta Ferenc Nagy i FBI:s division fem; chef för Guy 
Banister, David Ferrie, Jack Ruby och Lee Oswald; åtalad av Jim Garrison 1969; befanns 
varaicke skyldig; 

24. Edward ”Ted” M. Kennedy: en vänstorienterad, hemlig riddare av Malta som belöning 
för sina många år i lydnad till Rom; senator på livstid, förvaltare för jesuiternas Boston 
College och bror till John och Robert Kennedy – sedan båda bröder samt hans nevö, John 
Kennedy, d.y., hade mördats av påvens internationella underrättelsesamfund och 
internationella brottssyndikat kontrollerat av jesuitgeneraler Janssens, Arrupe och 
Kolvenbach; 

25. George DeMohrenschildt: en högerinriktad hemlig riddare av Malta vars bror, Dimitri 
von Mohrenschildt, också var en riddare av Malta, en vitrysk adelsman; ”förlorat” öppet 
sin familjs oljeförmögenhet till ordens judiskledda ”anti-riddare av Malta ”bolsjevikiska 
revolutionen, ”flydde” till Tyskland och samarbetade med nazisterna under andra 
världskriget; fördes in i CIA efter kriget; en 
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personlig vän till riddare J. Peter Grace, d.y., och William F. Buckley, d.y.; ”barnvakt” åt 
CIA och bästa vän till Lee Harvey Oswald; presenterade Oswalds för CIA-tillgångar 
Michael och Ruth Paine vars gröna stationsvagn användes vid Kennedymordet; en 
personlig vän till en annan riddarbroder, George H. W. Bush; hade öppet uppgivit 1976 att 
vissa oljemän från Texas män inklusive H. L. Hunt var ansvariga för mordet på JFK; 
genomgick sedan nio chockbehandlingar på order av CIA-direktör George H. W. Bush; 
”begick självmord” 1977 (hans huvud var nästan bortskjutet med ett hagelgevär), innan han 
skulle vittna vid representanthusets mordutredning 1976-79 inför jesuitiske världslige 
coadjutor G. Robert Blakey; 

26. Louis M. Bloomfield: Kanadensiska SMOM, intimt lierad med Clay Shaw; 
27. Francis X. Stankard: Ordförande, Chase National Bank, chef för J. J. McCloy; 
28. David Rockefeller: CFR/CIA-officer; direktör Allen W. Dulles’ förtrogne; 
29. Henry A. Kissinger: Pro-nazist; deltog i mörkläggningen av JFK-mordet; 
30. John J. McCloy: CFR:s styrelseordförande (1953-1970); 
31. Allen W. Dulles: Pro-nazist; deltog i mörkläggningen av JFK-mordet; 
32. Joseph Francis Carroll: Jesuitutbildad; direktör, försvarets underrättelsebyrå; 
33. Charles E. Bohlen: Rådgivare vid Jalta; Eisenhowers ambassadör i Moskva; 
34. Alexander M. Haig, d.y.: Deltog i mörkläggningen av JFK-mordet; 
35. James J. Rowley: Direktör, Säkerhetstjänsten; bror Francis var en jesuit; 
36. Edward Bennett Williams: Washington DC:s mäktigaste advokat; 
37. Robert A. Maheu: CIA-agent och förbindelselänk mellan CIA och maffian; 
38. Fredrik Karl Flick: Kompanjon med J. Peter Grace, d.y., i W. R. Grace & Co.; 
39. Alfried Krupp: Multimiljardär, tjänsteman i Gehlens BND/CIA; 
40. Winston Churchill: Nära vän till Francis kardinal Spellman; 
41. Sir William Stephenson: Nära vän till Spellman, Churchill och Bloomfield; 
42. Francis kardinal Spellman: Rådgivare och verkligt överhuvud för amerikanska 
SMOM; 
43. Broder Angelo de Mojana di Cologna: SMOM:s stormästare och kardinal; 
44. Påve Paulus VI: herre över Spellman och amerikanska grenen, SMOM; 
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45. Hebert George Walker Bush; Med farfar George Herbert Walker jesuitutbildad på 
Stonyhurst College, är George medlem av Yale Universitys Scull and Bones; en hög 
frimurare och riddare av Malta. ”Poppy” Bush var en CIA-officer i samordnandet av Allen 
Dulles invasion vid Grisbukten 1961; övervakade JFK-mordet 1963 med befäl över E. 
Howard Hunts grupp; fortsatte med att bli CIA-chef 1974 under Nixons administration; en 
personlig vän till malteserriddare William J. Casey och Alexander M. Haig, d.y.; verklig 
president under hedersriddare av Malta Ronald Reagans administration; inbjöd 
stormästaren för suveräna militära malteserorden, Andrew Willoughby Ninian Bertie, till 
Vita huset 1991 till en bjudning med både honom själv och hans bror, riddare av Malta 
Prescott Bush, d.y.; satte stopp för det kalla kriget på ön Malta i närvaro av 
malteserriddarna i december, 1989; stödde frimureriske jesuitiske världslige coadjutor Bill 
Clintons politik, som helt kontrollerades av jesuiterna vid Georgetown University via 
Utrikespolitiska rådet, övervakade demoleringen den 11 september och dirigerar nu sin son, 
Scull and Bones ”krigspresident” George W. Bush i utkämpandet av påvens korståg mot 
Mellanösterns muslimer. ”Poppy” Bush är en av de mäktigaste malteserriddarna i världen 
och är NAVET  mellan Francis kardinal Spellmans mord på JFK och Edward kardinal 
Egans demolering av World Trade Center. 

Dessa är bara några av de många pro-nazistiska, fascistiska, vita ”påvliga riddare” 
som infilterart det amerikanska rikets regering. (John Judges omfattande 24 sidors artikel 
från 1983, ”Good Americans” är full av substantiell information; Judges adress är Box 
7147, Washington, D.C., 20044. Mae Brussells utmärkta, 32 sidors artikel, ”The Nazi 
Connection to the John F. Kennedy Assassination” tryckt i The Rebel är en annan 
storsäljare!) Kom ihåg, käre sanningssökare, att det amerikanska riker tillhör jesuiterna! De 
skapade det med den fjortonde ändringen, de byggde det med sin Riksbank och de 
använder det ekonomiskt och militärt för att återställa påvens världsliga makt. Om du är en 
fjortonde ändringens medborgare – vit, svart, orientalisk eller romansk – skapade de dig i 
lagen, de beviljade dig förmånen att leva i deras rike och du kommer att handla i enlighet 
med deras önskemål som gjorts kända genom deras kongress och verkställts av deras 
överbefäl genom deras federala och delstatliga krigsdomstolar. Allt du äger köptes med 
deras värdelösa pappersvaluta eller deras exklusiva krediter skapade ur tomma intet utan 
någon säkerhet som stöd. Du bor under en välvillig militärdiktatur som skapades genom 
1950 års lag om extraordinära krigsbefogenheter. Konstitutionen är tomma ord och har 
inte något stod i någon statlig eller federal domstol, eftersom det inte finns några 
konstitutionella argument som tas under övervägande när det gäller den gemensamma 
rättspraxisen för amerikanska fria män, som ursprungligen säkrades genom 
konstitutionstilläggen och USA:s konstitution. Den med guldfransar kantsatta flaggan är 
landets lag, som den är rikets överbefäls, den tidigare presidenten William J. Clinton, och 
nu president George W. Bush, militära flagga. 
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Som ”den amerikanske påven” verkar utfrån ”den lilla Vatikanen” i New York – 
det rikaste stiftet i världen – utsträckte sig kardinal Spellmans makt till maffians 
”kommission” som första avslöjades av Joe Valachis öppna vittnesmål. Två av denna 
romersk-katolska kommissions medlemmar var Frank Costello (vän till Joe Kennedy och 
J. Edgar Hoover) och Charles ”Lucky” Luciano, östkustens främste förbrytarchef. Om 
Spellmans förhandlingar gangstern under ”Luciano-projektet” som involverade den 
korrupta Marina underrättelsetjänsten (bevisat av dess samverkan med japanerna i 
attacken mot Pearl Harbor), skriver Martin Lee: 

”I början av 1940-talet, fungerade Spellman som mellanhand i hemliga förhandlingar 
mellan Roosevelt Vita hus och högstående organiserade kriminella figurer i det som 
kom att kallas ”Operation Underworld.” FDR lovade att frige maffiaboss Lucky 
Luciano från fängelset om maffian kunde garantera skydd för de på östkusten 
baserade amerikanska fartyg som var sårbara för tyska angrepp. Spellman vände sig 
till sina maffiakontakter i New York för att ordna affären efter tillstånd från påve 
Pius XII [jesuiterna kontrollerade maffian, som i sin tur kontrollerade 
hamnarbetarförbundet]. Han fortsatte med att tjäna som Pius högra arm och var en 
trogen anhängare av USA:s militära engagemang i Vietnam [av samma skäl stödjer 
Edward kardinal Egan det USA-ledda kriget mot islamisk terror i som hemlighet  
kontrolleras av CIA med dess kollega, CIA/Saudi-finansierade al-Qaidas 
terroristnätverk].” {20} 

I förbigående sagt, bör det noteras att några konspiratoriska författare vill beskylla 
judarna för att vara i toppen på både den lagliga och kriminella världsmakten. Vissa vill få 
oss att tro att Meyer Lansky 1963 kontrollerade det internationella brottssyndikat. Inget  
kunde vara längre från sanningen! Bibliskt sett är det ”hedningarnas tider” som skall få ett 
slut eller bli ”fullbordade” BARA med den kroppsliga återkomsten av den uppståndne 
Herren Jesus Kristus (Luk 21:24-27), när han skall styra Jerusalem från Davids tron och 
underordna sina pånyttfödda, efterlevande icke-judar i världen som ”hållit ut intill slutet” 
av det stora lidandet för att njuta av hans universella jordiska styre. BARA då kommer han 
att inrätta sin pånyttfödda israeliska nations – det etniskt hebreiska/judiska/israelitiska 
folkets (Jesaja 60-66) internationella överhöghet. Historiska fakta bekräftar sanningen i 
Skriften: den etniske juden Meyer Lansky var enbart underordnade i en icke-judisk katolsk 
mafioso, Charles ”Lucky” Luciano och därefter en annan icke-judisk katolsk mafioso, 
Vito Genovese. Med David E. Scheims ord: 

”Ändå görs alltid, i alla regioner, en skarp åtskillnad mellan maffians kompanjoner, 
hur värdefulla de än må vara, och kärngruppen av medlemmar. Till exempel kunde 
syndikatets framlidne [judiske] finansman Meyer Lansky inte vidta några åtgärder 
utan godkännande från maffians [icke-judiska] överordnade, som, under en period, 
höll honom under konstant bevakning av Vincent Alo (’Jimmy Blue Eyes’), en av 
Genovesefamiljens maffialedare.” {21} [Kursivering tillagd] 
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Kardinalens makt utsträckte sig även till rikets mest inflytelserika frimurare. De 
inkluderade presidenterna Roosevelt, Truman och Johnson. De inkluderade också SMOM 
Allen Dulles, frimuraren och direktören för CIA som (liksom sin bror, utrikesminister 
SMOM John Foster Dulles) hade en direktlinje till KGB i Kreml, och även var ledamot av 
Utrikespolitiska rådet . Dulles nevö, SMOM Avery Dulles, blev en mäktig jesuit vid 
Fordham University och gjordes nyligen, vid åttiotvå års ålder, till ”kardinal” av den 
framlidne Auschwitz-påven, Johannes Paulus II. Andra var J. Edgar Hoover, som gjorde 
det till en vana att rekrytera FBI:s agenter från jesuitiska (och mormonska) universitet, av 
vilka många blev columbusriddare. Andra som förtrollades av kardinalen var 33º frimurarna 
Gerald Ford och överdomare Earl Warren i Warrenkommissionen, som Warren var 
ansvarig för det olagliga fängslandet av tusentals japanska amerikaner i mellanvästerns 
koncentrationsläger under andra världskriget. Om det frimureriska inflytande som rådde i 
kardinal Spellmans övervakning av Kennedymordet läser vi: 

”Frimurare Lyndon Johnson utsåg frimurare Earl Warren [och frimurare Richard 
B. Russell] till att undersöka den katolske [riddaren av Columbus] Kennedys död. 
Frimurare och medlem av 33:e graden [SMOM] Gerald R. Ford, spelade en 
avgörande roll i undertryckandet av det lilla av konspiratorisk karaktär som inkom till 
kommissionen. Ansvarig för att tillhandahålla information till kommissionen var 
murare och medlem av 33:e graden, J. Edgar Hoover. Tidigare CIA-direktör och 
murare, Allen Dulles [vars älskarinna var vän till Ruth Paine, Marina Oswalds 
hyresvärd, vilket ytterligare förbinder den tidigare CIA-direktören till ordens 
offerlamm] svarade för huvuddelen av sin byrås uppgifter till panel.” {22} [Kursivering 
tillagd] 

Slutligen, hade kardinalen några mäktiga och hängivna judar i sin tjänst. De var 
Robert Moses, frimuraren Bernard M. Baruch (hjärtevän till av SMOM Georgetown-
jesuit Edmund A. Walsh och 33º frimurare John D. Rockefeller d.y.), Abraham Beame 
och Charlie Silver kallad ”Spellys jude” av John Cooney i hans historiska mästerverk, The 
American Pope. Om Charlie Silver läser vi: 

”Och sedan var det . . . ’Spellys jude,’ som samlade in pengar och tillhandahöll 
politiska och ekonomiska kontakter i den judiska gemenskapen [jesuiterna och 
frimureriska talmudiska rabbiner arbetar tillsammans för krossandet av vita  
anglosaxiska protestanter nationer] och blev också vice borgmästare.” {23} 

Efter mordet, under Warrenkommissionens mörkläggning, skulle Spellman tjänas av 
en annan jude som, för sitt goda uppförande, skulle belönas med en senatspost på livstid. 
Arlen Specter, Pennsylvanias pseudo-konservative, vapenbeslagtagande islamiske shriner 
och 33:e gradens frimurare var ”Spellys onde jude.” Han ledde nyligen bekräftelsen av 
Opus Deis Samuel Alito till Högsta domstolen och kommer att fortsätta att stödja ordens 
fascistiska dagordning i att krossa Amerika. 
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Detta var det ”nätverk” som kardinal Spellman övervakade, den ”maktboning” som 
han befallde över. Understödda av jesuiterna, hölls han informerad av de viktigaste riddarna 
inom finanstoppen och underrättelstjänsten om varje förflyttning som var på gång och som 
kunde utgöra ett hot mot Roms makt i hennes ”heliga romerska” fjortonde ändringens, 
korporativ-fascistiska rike av amerikansk nation, vilket ytterligare gjorde det möjligt för 
honom att upprätthålla sin ed som kardinal! 

Käre sanningssökare, baserat på ovanstående slutsats, om det fanns ett hot mot livet 
på vår romersk-katolske riddare av Columbus, president John Kennedy, som skulle ha 
uppfyllt Vatikanens order, vars far, Joseph P. Kennedy, var en framstående riddare av 
Malta som hade understött ”jesuitisk politik” genom att orsaka den stora depression, genom 
att installera FDR i ämbetet och genom att stödja jesuiternas Adolf Hitler (vars krigsmaskin 
byggdes av den judehatande, irländske episkopalistiska, pro-romersk-katolske Henry Ford, 
och finansieras med guld från jesuiternas Riksbank), skulle inte kardinal har fått order om 
att använda all sin makt för att förhindra det? Under de senaste fyrtiosju åren av fascistiskt 
förtryck på Kuba, har den jesuitutbildade, romersk-katolske kommunistiske Castro, med 
ambassadörer till påvens suveräna Vatikanstat och till suveräna militära malteserordens 
huvudkontor, någonsin störtats av någon fraktion inklusive CIA? (En gammal skolkamrat 
och vän till författaren fick veta av John Hickey, en avliden CIA-lönnmördare, som, efter 
att ha haft Castro i kikarsiktet på sitt krypskyttegevär och varit redo att glatt trycka av, fick 
order om att avbryta!!!) Jesuiterna, med befäl över kubanska och amerikanska 
Underrättelsetjänsten, skulle aldrig tillåta det! Så skulle det ha varit med Kennedy om han, 
liksom Castro, hade lytt sina jesuitiska herrar. Tydligen var det ingen mindre än en 
kardinal Spellman som kunde övervaka Kennedymordet samtidigt som han besatt makten 
att dölja det. Den makten utövades av hans malteserriddare till förmån för hans herre, 
påve Paulus VI, vars biktfader var den pro-sionistiske jesuitiske Paolo Dezza (som hade 
”omvänt” talmudiske chefsrabbin av Rom, Israel (Eugenio) Zolli, till katolicismen, och 
som tog sitt ”kristna” namn från påve Pius XII!) och vars befälhavare i sin tur var 
jesuiternas general, Jean-Baptiste Janssens, vars herre i sanning var Satan. 

Och varför använde Satan, som ”varit en mördare från början,” sin långa rad av 
hjärntvättade slavar för att begå detta århundradets brott? Käre sanningssökare, Satans stora 
dröm är att ”bli som den Högste” – Herren Jesus Kristus. Med en omättlig önskan han 
längtar han efter att dyrkas av alla nationer i Jerusalem, som han sitter på sin tron inne i 
Salomos återuppbyggda tempel. Som han avundsjukt styrt sitt ämbete i påvedömet under de 
senaste sjutton hundra år, har han för avsikt att ta sin boning i uppstånden påve ”vars 
dödliga såret var läkt,” för att sedan bli den åttonde romerske kungen kallad 
”vilddjuret.” Med hjälp av jesuitgenerals milis med kontroll över påven och hans 
hierarki, är det med detta onda ändamål i sikte som han aktivt manövrerar varje politisk  
händelse under sin omedelbara kontroll, inklusive mordet på president Kennedy. 
”Kraften,” som uppfyller Satans år långa dröm, är det lydiga, utbildade och obevekliga 

Jesu sällskap. 
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Installationen av president Kennedy, Washington, D.C., 1961 # 573 
Fördömd innan han vann den demokratiska nomineringen, är JFK omgiven av sina 
mördare: (V-H) utrikesminister Dean Rusk, Högsta domstolens överdomare Earl 
Warren, vicepresident Lyndon Johnson, Richard kardinal Cushing och ex-
vicepresident Richard Nixon. 
Official Program: Inaugural Ceremonies of John F. Kennedy and Lyndon B. Johnson, A Pictorial Review 1961 
Inauguration, Alice M. Fearen, (Washington, D.C., Merkle Press Inc., 1961) s. 12. 
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Riddare av Malta Thomas Kiely Gorman (1892-1980), 1950-talet # 574 
Biskop av Dallas-Fort Worth, Texas, 1954-1969 

Direkt ansvarig inför kardinal Spellman, den ”militäre kyrkoherden” av det 
amerikanska riket, var biskop Gorman den hemliga makten bakom mordet på 
president Kennedy i Dallas den 22 november 1963. Med befäl över de lokala 
malteserriddarna och shriners, var det han som kontrollerade borgmästare Earle 
Cabell, bror till Charles Cabell som var biträdande direktör för CIA som hade fått 
sparken av president Kennedy. Biskopens kontroll utsträckte sig till Jesse Curry, 
Dallas polischef, och till Vincentian Oscar Huber (vars orden startades av ”ex-
jesuiterna” under deras förbud och styrs av en general precis som kompaniet), den 
präst som såg Kennedys ingångssår under ”sista smörjelsen.” Det måste ha varit en 
jublande fest på olydige JFK:s dödsdag! Förrädare Thomas Kiely Gorman gick vidare 
till en kristuslös evighet 1980.
Souvenir of the Golden Jubilee of Holy Trinity Parish, Dallas, Texas, Nov. 3, 1957. 
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Romerske präst Oscar L. Huber, Parkland Hospital, Dallas, 1963 # 575 
Utan att fälla en tår och oberörd av det påfallande mordet på USA:s förste romersk-
katolske president, vet Huber vet plikt. Han kommer att ge Kennedy ”sista 
smörjelsen” och få en riktigt bra bild av såren. Han skulle bekräfta ”inkräktarens” 
dödsfall till sin herre, biskop Gorman, som i sin tur skulle rapportera till sin New 
York-baserade herre, kardinal Spellman. Varken Huber eller Gorman skulle någonsin 
göra en invändning mot den frimureriska Warrenkommissionens rapport som båda 
var delaktiga i mordet. Spellman, via sitt CFR, skulle återföras till makten över 
huvudstaden och sin CIA. 
There Was A President, NBC, Inc., flera bidragsgivare, (New York: Random House, Inc., 1966) s. 17. 

Jesuiterna – 1963



1408                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

Frimureriske påvlige riddare Haroldson L. Hunt (1889-1974), 1960-talet # 576 

Jesuitisk världslig coadjutor H. L. Hunt, Dallas, Texas, 1960-talet # 577 
Enligt LBJ var Hunt, som här poserar på ägorna till sitt gods Mt. Vernon i Dallas, en 
viktig aktör i mordet på JFK. Med band till malteserriddarna (CIA/Allen Dulles), 33:e 
gradens frimurare (FBI/J. Edgar Hoover), frimureriska maffiabossar (Marcello och 
Genovese), och Rockefellers oljesyndikat, var Hunt en bekant vän till New Yorks 
”amerikanske påve,” Francis kardinal Spellman. 
Texas In The Morning: The Love Story of Madeleine Brown and President Lyndon Baines Johnson, Madeleine 
Duncan Brown, (Baltimore: The Conservatory Press, 1997). 
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Texas’ oljempampar: frimurarna Clint Murchison, d.ä. (1895-1969); 
(Clints vapenbärare), Sid W. Richardson (1891-1959), 1950-talet # 578 

Under sin levnad över lagen och som oberörbara, var Murchison, d.ä., och Richardson 
två av Texas ”stora vita fäder” (enligt LBJ:s älskarinna, fru Brown) med ett 
sammanlagt innehav av 3 miljarder dollar i tillgångar som erhållits genom fastighets-, 
byggnads-, järnvägs-, gas- och oljeinvesteringar. Med full kännedom av sin son, Clint 
d.y., och rapporterad av både Val Imm (samhällsredaktör på Dallas Times Herald) och 
Penn Jones (ägaren av Midlothian Mirror), stod Murchison den 21 november 1963 som 
hyste mötet i sitt hus, som samordnade och slutbehandlade detaljerna i mordet inför 
nästa dag. Murchison var en pro-nazistisk fascist, som stödde jesuitutbildade senator 
Joseph McCarthys anti-kommunistiska korståg inspirerat av Georgetown-jesuit och 
SMOM Edmund A. Walsh – som sedan länge varit vän till frimureriske general 
Douglas MacArthur. Murchison hatade också Jesu Kristi etniskt 
hebreiska/judiska/israelitiska folk genom att stödja det pro-påvliga John Birch-
sällskapet och det amerikanska Nazistpartiet med dess ledare, Lincoln Rockwell. Clint 
d.ä. var en nära vän till sin beskyddare och oljeinvesterare, frimureriske FBI-
direktören J. Edgar Hoover, hade nära affärsmässiga band med påvens brottsfamiljer 
Genovese och Marcello, och var medförvaltare och chef för Valley Forge Freedoms 
Foundation tillsammans med romerska präster Theodore M. Hesburgh (CFR-medlem 
och rektor vid Notre Dame University) och monsignore John S. Middleton (pastor, St. 
Peter’s Church, New York City). JFK:s avsedda avlägsnande av de stora oljebolagens 
skattekryphål skulle ha beskattat den svarte påven globala oljekartell! 
Texas In The Morning: The Love Story of Madeleine Brown and President Lyndon Baines Johnson, Madeleine 
Duncan Brown, (Baltimore: The Conservatory Press, 1997). 
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LBJ:s romersk-katolska älskarinna, Madeleine Duncan Brown, 1998 # 579 
Änkan fru Brown, som samtycke till en av sina sista intervjuer innan hon dog 2003, 
var president Lyndon Johnsons älskarinna i 21 år och födde hans son, Steven märke, 
1950. Med tidigare publicering av sin berättelse, Texas In The Morning: The Love Story 
of Madeleine Brown and President Lyndon Baines Johnson (1997), minns Brown det 
hemliga mötet i Clint Murchisons herrgård i Dallas den 21 november 1963, kvällen 
före mordet på JFK, vars möte bekräftades av före detta CIA-agenten Robert D. 
Morrow i hans First Hand Knowledge: How I Participated in the CIA Murder of President  
Kennedy (1994). Närvarande var Spellmans extremt mäktiga kalla krigare, som alla 
skulle agera i samförstånd för att både begå och mörklägga mordet. Dessa 
konspiratörer förutom Murchison var: FBI-direktör 33:e gradens frimurare J. Edgar 
Hoover med sin sodomitiske partner, FBI:s biträdande direktör Clyde Tolson, 33:e 
gradens frimureriske oljemiljardären Haroldson L. Hunt, frimureriska vicepresident 
Lyndon B. Johnson, Brown & Roots oljemagnater George och Herman Brown, Texas 
guvernör John Connally, CFR-ledare, CIA-livtjänare åt Allen Dulles, nazistisk 
beskyddare och direktör för Chase Manhattan Bank John J. McCloy; framtida 
president och SMOM-stödde Richard M. Nixon, Dallas countys sheriff William 
Decker, Dallas borgmästare Earle Cabell (med kontroll över Dallas polischef Jesse 
Curry och Dallas distriktsåklagare Henry Wade), bror till CIA:s vice verkställande 
direktör Charles S. Cabell som tillsammans med CIA-chef Allen Dulles, hade fått 
sparken av JFK under de avsiktligt felen i invasionen vid Grisbukten; LBJ:s 
lönnmördare Malcolm E. Wallace, polismästare  och polismyndighetens 
specialavdelnings Clint Peoples, New Orleans maffiaboss Carlos Marcello, Dallas 
maffiaboss Joseph Civello med sin judiske mafioso/FBI-informatör Jack Ruby åtföljd 
av en av hans horor, ”Shirley.” Övervakat av en riddare av Malta – biskopen av 
Dallas-Fort Worth – var mordet en framgång, kardinal Spellman kalla kriget skulle 
fortsätta. 
Clint Murchison Meeting, Robert Gaylon Ross, Sr., and Madeleine Duncan Brown, (Spicewood, Texas: RIE Video 
Productions, 1998).
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Frimureriska jesuitiska världsliga coadjutorer Johnson och Hoover, 1964 # 580 
Överbefäl Lyndon Baines Johnson, med sin FBI-direktör J. Edgar Hoover, styrde 
ordens 14:e ändringens amerikanska rike precis som påven, med sin storinkvisitor, 
styr ordens vatikanska rike. Båda mordiska medkonspiratörer skulle ha avlägsnats 
från sin tjänst om JFK blivit omvald. 

Frimureriska jesuitiska världsliga coadjutorer: Gerald R. Ford; 
Earl Warren, Lyndon B. Johnson, Washington, D.C., 1964 # 581 

Som han givits en kopia av CFRs mörkläggande Warrenrapport, skulle Johnson nu 
fortsätta med Roms CFR/jesuitledda inhemska och utländska USA-politik. 
Texas In The Morning: The Love Story of Madeleine Brown and President Lyndon Baines Johnson, Madeleine 
Duncan Brown, (Baltimore: The Conservatory Press, 1997). 
Justice For All: Earl Warren and the Nation He Made, Jim Newton, (New York: Penguin Group, 2006).
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Earl Warrens frimureriska sigill, 1960-talet # 582 

Earl Warren (mitten), stormästare, Kaliforniens murare, 1935 # 583 
Som justitieråd, en bricka för jesuiterna på Georgetown University

http://www.trumanlibrary.org/photographs/displayimage.php?pointer=13769&people=&listid=1
Justice For All: Earl Warren and the Nation He Made, Jim Newton, (New York: Riverhead Books, 2006).
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Avfällige protestantiske Earl Warren (1891-1974), 1960-talet # 584 
Justitieminister i Kalifornien, 1939-1943 

Guvernör i Kalifornien, 1943-1953 
Förenta staternas överdomare i Högsta domstolen, 1953-1969 

Författare Jim Newton har med rätta dragit slutsatsen, ”dagens Amerika är på många 
sätt det Amerika som Earl Warren gjort.” Denne Satans utvalde tjänare, frimureriets 
”stora arkitekt bakom universum,” har ett skamregister som få kan matcha . Som 
justitieminister, främjade han glupskt avlägsnandet och fängslandet av Kaliforniens 
flitiga japansk-amerikanska befolkning till mellanvästerns interneringsläger under 
andra världskriget, av vilka många hade berövats sina gårdar av Roms anti-japska 
agitatorer medan dess män kämpade heroiskt på den europeiska skådeplatsen. Medan 
han tjänade kompaniet som guvernör i Kalifornien, var han ÖPPET anti-kommunist, 
men var I HEMLIGHET socialist-kommunist av djupaste övertygelse. Utsedd till den 
högre domstolen 1953, skulle Warren tvinga den socialistiska frimureriska doktrinen 
om ”allmän jämlikhet” mellan alla raser på Amerikas avfälliga vita protestantiska 
kultur i enlighet med den rasblandande egyptiska myten om den svarte Osiris 
giftermål med den vita Isis. Orden, i vetskap om att rasblandning hade satt stopp för 
de avancerade vita icke-judiska rikena i Egypten och Rom, använde Warren till att 
inte bara integrera de offentliga skolorna (1954), utan till att ta bort bön (1962) och 
bibelläsning (1963), de främsta skälen till att våra protestant-kalvinska gemensamma 
skolor först inrättades. Som han ytterligare demoraliserande vår nation, kullkastade 
denne fördärvade individ statliga lagar som förbjuder sexuellt oanständiga böcker 
(1966) samt alla statliga lagar som förbjuder blandäktenskap mellan vita och svarta 
(1967) och rasblandade grannskap(1967). Warrens påtvingade hedendom och 
påtvingade integration av Amerikas en gång segregerade vita protestantiska och 
baptist-kalvinska, AV1611 kung Jakobs bibel-baserade kultur krossades ytterligare 
genom hans tillsyn över Warrenkommissionen – orderns legitimerade mörkläggning 
av mordet på JFK! 
Justice For All: Earl Warren and the Nation He Made, Jim Newton, (New York: Riverhead Books, 2006). 

Jesuiterna – 1963



1414                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

Maffiabossar Carlos Marcello och Santo Trafficante, d.y., 1960 # 585 
Båda var CIA:s tillgångar och sicilianska maffiachefer som skötte påvens 
narkotikahandel. 

 Dallas maffiaboss Joseph Civello; FBI/mafioson Jack Ruby, 1963 # 586; # 587

Marcello, Civello och Ruby var i Murchison herrgård kvällen före mordet i närvaro av 
LBJ som han gick över de slutliga planerna för mordet. 
Ultimate Sacrifice: John and Robert Kennedy, the Plan for a Coup in Cuba, and the Murder of JFK, Lamar Waldron 
and Thom Hartmann, (New York: Carroll & Graf Publishers, 2006). 
Contract on America: The Mafia Murder of President John F. Kennedy, David E. Scheim, (New York: Shapolsky 
Publishers, Inc., 1988). 
The JFK Assassination: The Facts and the Theories, Carl Oglesby, (New York: Penguin Books, 1992). 
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Riddare av Malta J. Peter Grace, d.y. (1913-1995), 1940-talet, 1970-talet # 588; # 589

Vid tiden för mordet på Kennedy, var Grace överhuvud för den amerikanska grenen 
av den suveräna militära malteserorden och ordförande i W. R. Grace & Co. Av 
kungligt blod som går tillbaka till Skottlands stuartska hus, fick farfadern SMOM 
William R. Grace, som borgmästare i New York City, Frihetsgudinnan från Frankrike, 
och fadern SMOM Joseph P. Grace var en av flera av Wall Streets politiska 
påtryckare som finansierade ordens bolsjevikiska revolution. Som en trogen tjänare åt 
den svarte påven, hjälpte Grace kardinal Spellman flytta många hundra ex-nazister till 
USA efter andra världskriget under sken av ”Project Paperclip.” En ömsesidig 
affärspartner i finansieringen av Hitler var riddare av Malta Frederick Flick, f.d. 
ledare för den i Nürnberg för ”slavarbete, plundring och tillgrepp” dömda Flicks 
grupp. Sonen Fredrik Karl Flick (SMOM tysk miljardär som just dog i Österrike, 
oktober 2006) kom till USA för att studera affärer med J. Peter Grace, d.y., varefter 
han köpte 31% av bolaget. Under tiden, var ordens kalla krig i full gång! Sedan FDR:s 
låne- och uthyrningsprogram börjat Roms massiva militära uppbyggd av hennes 
sovjetiska Röda armé, skulle den politiken fortsätta med amerikanska SMOM:s 
förberedelse av Sovjet för vår kommande kinesisk-sovjetisk-muslimska invasion. 
CIA-/MI6-riddare skulle fortsätta att bygga KGB, samtidigt som de rättfärdigade mer 
absolutistisk fascism i USA. Men JFK kom i vägen genom att försöka avsluta det kalla 
kriget och invadera Kuba och därmed avlägsna jesuit Castro från makten. Alltså 
iscensatte J. Peter Grace, med befäl över sina tusentals amerikanska riddare, mordet 
på presidenten i lydnad till ordens Francis kardinal Spellman som i sin tur blev 
rådgiven av jesuiterna på Georgetown och Fordham University. Efter ”utrotningen” 
av JFK, den där ”tyrannen och inkräktaren,” exploderade W. R. Grace & Co., trädde 
in på den internationella marknaden, breddades och gick med enorma vinster, allt ”till 
Guds större ära!” 
http://www.grace.com/about/history.html
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Riddare av Malta Robert A. Maheu (1918-närvarande tid), 1968 # 590 
Född i Maine, skulle romersk-katolske Robert A. Maheu tillbringa sitt liv som en högst 
lydig jesuitisk världslig coadjutor som han rörde sig bland kartell-kapitalister, 
maffiachefer, och de verkliga makthavarna i Washington. Utbildad av jesuiterna i 
deras College of the Holy Cross i Worcester, Massachusetts, rekryterades han till 
Hoovers FBI 1940, som direktören alltid föredrar att anti-kommunistiska, 
jesuitutbildade romersk-katoliker bemannar presidiet. Sedan upprättandet av hans 
egna undersökande företag 1947, blev jesuiten kontraktsanställd åt CIA samma år 
som Truman skapade byrån. Maheu blev också en ställföreträdare för Howard 
Hughes som senare sparkade honom för att ”konspirera med maffian för att beröva 
honom på allt,” Hughes Aircraft är i dag en del av Roms amerikanska 
militärindustriella komplex. Som en nära vän till SMOM William J. Casey och 
Edward B. Williams, använde Spellman Maheu för att organisera en konspiration 
mellan ärkebiskopens CIA och maffiabossarna Santo Trafficante (Miami) och Sam 
Giancana (Chicago) – både chefer på FBI:s tio mest efterlystas lista! Den 
OFFENTLIGA men FALSKA anledningen till att fullända det kriminella 
CIA-/maffianätverket 1960 – som finansierades av amerikanska skattebetalare ”- var 
att döda jesuit Fidel Castro, den HEMLIGA men VERKLIGA anledningen var att 
döda” tyrannen och inkräktaren,” JFK, som vägrade att låta sig styras av påven i 
Rom! Med band till toppen av CIA via SMOM John McCone, FBI via SMOM Cartha 
D. ”Deke” DeLoach, och nya försvarets underrättelsetjänst (DIA) via jesuitutbildade 
SMOM general Joseph Carroll, skulle Maheu tjäna som en av de största aktörerna i 
Kennedymordet och den efterföljande mörkläggningen. Han skulle leva för att se 
CIA:s/FBI:s/maffians mord på Sam Giancana (1975) och hans pratsamme närmaste 
man, Johnny Roselli (1976). Jesuitiske riddare Maheu tjänade påven, var CIA:s 
kontraktsanställde grovjobbare och en av JFK:s främsta lönnmördare. 
http://www.1st100.com/part3/hughes.html
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Riddare av Malta Edward Bennett Williams (1920-1988), 1960-talet # 591 
Den här mannen är verkligen en av 1900-talets mäktigaste påvliga riddare. Utbildad 
av jesuiterna i deras College of the Holy Cross, var Williams partner i debattlaget 
Robert A. Maheu, den jesuitiske världslige coadjutor som, med Juan Trippe, nästan 
upptog Hughes Aircraft i Pan-American Airlines som då samarbete med Grace 
Shipping, ett dotterbolag till W. R. Grace & Co.! Vid mottagandet av hans 
juristexamen vid ordens Georgetown University Law Center, skulle hans bolag 
representera många ökända kunder, bland andra: mafioson Frank Sinatra, finansiär 
och narkotikaboss Robert Vesco, KGB spion Igor Y. Melekh, fascistiske jesuitiske 
coadjutor senator Joseph McCarthy, socialist-kommunistiske Carl Foreman, f.d. OSS-
agent Aldo Icardi som fästän han med största sannolikhet var skyldig till mord och 
stöld av 100 miljoner dollar i guld, befanns vara oskyldig, Spellmans New York-
baserade maffiachef Frank Costello; Chicagos transportarbetarförbunds 
fackföreningspamp Jimmy Hoffa, Nixons finansminister John Connally, Adam 
Clayton Powell, d.y.; frimureriske judiske arbetarsionisten och byggaren av påvens 
sovjetiska rike, CFR/Armand Hammer, CFR/senator Thomas Dodd, vicepresident 
Johnson nära rådgivare, Bobby Baker, CFR/SMOM Gerald Ford, SMOM Lee Iacocca 
och CIA-direktör/JFK-mördare Richard Helms. Han stödde ordens sammansvärjning 
för att avlägsna Nixon genom att uppmuntra CFR/Katharine Grahams Washington 
Post att avslöja Watergateskandalen. Williams, som ägde Baltimore Orioles och 
Washington Redskins (medan SMOM-broder Barron Hilton ägde San Diego 
Chargers), ombads att bli borgmästare i Washington av LBJ och satt i styrelsen för 
den utländska underrättelseverksamheten under president Ford. Williams största 
arbete var mörkläggningen av JFK-mordet! Alltså uppkallade jesuiterna i Georgetown 
University sitt nya juridiska bibliotek efter 1984 års överhuvud för de amerikanska 
malteserriddarna – Edward Bennett Williams. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bennett_Williams
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SMOM Elmer Holmes Bobst, 1970-talet, 
SMOM Richard Vincent Allen, 1980-talet # 592; # 593

Bobst, ordförande för läkemedelsjätten Warner-Lambert och beskyddare av SS-officer 
Otto Albrecht von Bolschwing, stödde ekonomiskt och rådgav Nixon, jesuitutbildade 
Allen var medlem av Nixons nationella säkerhetsråd. 

Guvernör Reagan, vicepresident Nixon, Böhmiska lunden, Kalifornien, 1967 # 594 
Kalla krigare Reagan och Nixon skulle använda flera malteserriddare i sina 
administrationer. I Owl’s Nest Camp, Böhmiska lunden, norr om orderns University 
of San Francisco, är CFR/doktor Glenn T. Seaborg, upptäckare av plutonium och 1964 
års mottagare av ordens ”Ignatius Loyolas svärd,” till vänster om Nixon. 
http://72.14.205.104/search?q=cache:jwSflw79T9EJ:www.new4y.com/modules.php%3Fname%3DContent%26p
a%3Dshowpage%26pid%3D21+edwin+pauley+len+horowitz&hl=en&gl=ca&ct=clnk&cd=1
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Judiske 33:e gradens frimurare Arlen Specter (1930-nutid), 1964, 1980-talet 
Mörkläggande biträdande advokat, Warrenkommissionen, 1964 # 595 # 596

Denne högst lydige frimureriske hovjude åt påve Paulus VI och förrädare mot sin egen 
ras, den uppståndne, Guds sons älskade hebreiska/judiska/israelitiska folk, skulle 
uppmanas att delta i den svarte påvens frimurardominerade Warrenkommissions 
mörkläggning. Philadelphias biträdande åklagare utsågs till biträdande advokat under 
chefsadvokat J. Lee Rankin och skulle dirigera kommissionens ökända och 
förolämpande teori om ”den enstaka kulan.” Hans konspiratoriska, mörkläggande 
teori, stödd av hans manipulativa intervjuer (i synnerhet Jean Hills i Parkland 
Hospital) var den lösa grunden för den Warrenrapport som slog fast att det inte fanns 
någon konspiration för att döda JFK, att Oswald hade handlat på egen hand. Bland 
hans lögner var: JFK stod när han blev träffad, en kula slog in i baksidan av JFK:s 
nacke, den påstådda rundan slog inte in i något gediget; Bethesda marinsjukhus 
röntgenplåtar stödde hans teori, det fanns inga tecken på en konspiration (senare 
vederlagt av representanthusets särskilda mordutredning) det var ”nya nyheter” att 
doktor Hume brände sina anteckningar, den ”nya nyheten” var att Hume brände det 
första utkastet från sin obduktion, och att en person inte kan bevisa ett negativt 
faktum – alla dessa påståenden är klart falska. Övervakad av de verkliga 
makthavarna i ledningen för den LBJ-tillsatta mörkläggningskommissionen (Warren, 
Dulles och McCloy), visade sig Specter vara en ovärderlig tillgång för vilken lydnad 
han fick fem 6-åriga ämbetsperioder som en av Pennsylvanias senatorer (1980, 1986, 
1992, 1998, 2004). Specter understödde också godkännandet av fem romersk-katoliker 
till Högsta domstolen, varav fyra var medlemmar av Opus Dei, domare Scalia, 
Thomas, Alito och Roberts. 
The Last Investigation, Gaeton Fonzi, (New York: Thunder’s Mouth Press, 1993). 
www.montcogop.org/gopteam_specter.htm
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Kapitel 43 

Jesuiterna   – 1960-1963   

President Kennedy motsätter sig sina herrar, jesuiterna 
   Strävar efter att avsluta Vietnamkriget och påvens pro-kommunistiska kalla  
      krig 
   Planerar att invadera Kuba, för att avsätta jesuitiske Fidel Castro från makten 
   Försöker krossa CIA – Vatikanens underrättelseavdelning 
Jesuitiske John LaFarge: medborgarrättsledare och rådgivare åt kardinal  
   Spellman 

”. . . Hitlers nederlag . . . skulle inte sätta stopp för Vatikanens smygande arbete i fria 
Amerika. Har det inte fortfarande 30 miljoner som är blint hängivna åt påvestolen? 
Det är mer än jesuiterna kräver för att utveckla en storskalig operation [som de 
använde minoriteten av bayerska romersk-katoliker i Tyskland för att erövra hela det 
protestantiska Tyskland via det bayerska Nazistpartiet och bayerska Himmlers tyska 
och österrikiska romersk-katolsk-ledda SS och Gestapo], av det slag som behövs för 
att säkerställa den ockulta dominans över staten [via CFR] som är sällskapets 
överordnade syfte. . . . ’Det är ett faktum att Utrikesdepartementets politik står under 
kardinal Spellmans inflytande [just det Utrikesdepartement som förde ordförande 
Mao till makten i det kommunistiska Kina]. Minst 50% av Utrikesdepartementets 
personal representerar de åsikter som lärs ut av universitetet i Georgetown, den 
jesuitiska diplomatskolan. Den här skolan leds av den berömde jesuitiske fader 
[Edmund A.] Walsh, general [Karl] Haushoffers [Haushofer] geopolitiker, tidigare 
hitleristisk teoretiker [frigiven av jesuit/arméofficer Walsh efter andra världskriget] . . 
. ’ ” {1} [Kursivering tillagd]

Edmond Paris, 1964 
Fransk advokat och historiker 
”Catholic Action” 
The Vatican Against Europe 

”Som motreformationens chocktrupper, ställde jesuiterna upp vetenskap och 
humanistisk kunskap för att bekämpa protestantism och sekularism. Övertygade om 
att de hade upptäckt en utsökt syntes av kunskap och dygd, kom dessa ’skarpsinna 
utbildade män’ att dominera katolska utbildning. Deras fiender hävdade dock att 
Ignatius listiga söner inte gav upphov till någonting värde utan bara manipulerade 
andras resultat [Nikola Tesla, James Clerk Maxwell, etc.] för ondskefulla 
inskränkta ändamål. För att tala med [den romersk-katolske jansenisten] Blaise 
Pascal, sextonhundratalets franske filosof och matematik, ’Jesuiterna har försökt att 
förena Gud och världen, och har bara förtjänat Gud och 
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världens förakt.’ I sina memoarer av 1973 förundrades Michael Harrington, en 
tidigare katolik som underkastades jesuitisk skolgång, som Lev Trotskij [senare 
mördad av orden i Mexico City], över det slutna och omfattande tankesystem som 
utdelades av de ’prästerliga machiavellikerna’ – ett system han jämfört med marxism 
i dess absolutism. . . . Deras präster blev biktfäder och rådgivare åt påvar samt åt 
mäktiga monarker och adeln. Deras politiska intriger och inflytande förorsakade både 
katoliker och icke-katoliker att involvera den religiösa orden i morden på kungar, 
drottningar, och påvar. 

Inte överraskande, framkallade den största och mäktigaste religiösa orden avund, 
misstänksamhet och misstro, särskilt från äldre religiösa ordnar såsom dominikaner 
och fransiskaner. . . . I mitten av sjuttonhundratal flera europeiska hade flera länder 
förbjudit Jesu sällskap. 1773 förbjöd påve Clemens XIV orden och satte dess general 
på den romerska fästningen Castel Sant’Angelo, där han dog några år senare. I den 
bulla   som förbjöd jesuiterna, hävdade Clemens att sällskapet hade   förslavat   
påvedömet   och hade fått orimliga privilegier och monopol   [som över guld- och 
oljemarknaderna i dag]. Det påvliga förbudet upphävdes 1814, men orden förbjöds i 
flera länder i slutet av artonhundratalet, inklusive Spanien [1868], Frankrike [1880], 
Tyskland [1872] och Italien [1847]. Gesù, det jesuitiska huvudkontoret i Rom, stod 
tomt från 1870 [1872] till 1893, men orden återhämtade sig och återfick betydelse, 
om inte ett fullständigt förtroende i den katolska världen under nittonhundratalet 
[efter den svarte påvens andra trettioåriga krig]. . . . 

Utan tvekan, trodde dock Lafarge att det största onda under 1900-talet var 
kommunismen. Han brännmärkte den som den största katastrofen sedan 
reformationen. För Lafarge, tycktes denna allförtärande skräck vara, mer eller 
mindre, en spöklik förlängning av protestantism, sekularism och liberalism [i  
enlighet med påve Pius IX:s jesuitskrivna Syllabus över irrläror (1864)], utsträckt 
till den moderna ondskans spektrums mest avlägsna punkt. På höjden av det kalla 
kriget, hänvisade Lafarge till kommunismen som den   ’  nya kalvinismen   [ordern har 
hatat kalvinism sedan dess början].’ . . . 

Bekanta präster som John [K.] Ryan, Francis J. Haas, och framför allt radioprästen 
[och jesuitiske coadjutorn] Charles E. Coughlin (innan han övergav Roosevelt 
1935) gav synligt stöd för Den nya given; den mäktige kardinal George Mundelein 
i Chicago blev också en viktig entusiast för Roosevelts [CFR-bestämda] ekonomiska 
politik. Den stora depressionen [skapad av malteserriddare på Wall Street] och den 
[socialistiska kommunist-fascistiska] Nya given tillhandahöll en injektion i armen på 
det sociala   läroämbetet  . . . . Jesuiten godkände därför varmt Roosevelts lag om 
industriell återhämtning (NRA) 1933 på grund av dess 
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pro-fackförenings- och [pro-korporativ-fascistiska] minimilöneklausuler. Han 
förklarade att NRA troget följde de riktlinjer som fastställts av påve Pius XI:s 
[jesuitskrivna encyklika] Quadragesimo Anno. . . . 

1939 installerade den exklusiva Century Club of New York City jesuiterna i sin 
organisationen av kändisar och mäktiga mäklare [av vilka många fanns i  
ärkebiskopens Utrikespolitiska råd]. . . . Lafarge stödde starkt [den frimureriska 
svarte medborgerlige rättigheternas ”chef” och socialdemokratiske] A. Philip 
Randolphs verksamhet. . . . Lafarge hade dock förtroende för Randolph eftersom han 
ansåg honom vara den största anti-kommunistiska kraften bland de amerikanska 
svarta. . . . Lafarge lyckats bli en sorts rådgivare i rasrelationer och spökskrivare åt 
Spellman. . . . Lafarge förstärkte Spellmans rykte bland de svarta mer än vad 
kardinalen insåg: Spellman blev en gång förbryllad och mållös när han fick ljudande 
applåder vid ett NAACP-möte han råkade närvara vid. . . . 

Under detta årtionde [1950] samlade Lafarge på sig många prestigefyllda utmärkelser 
och priser. . . . Han vann utmärkelsen för social rättvisa 1957 från religions- och 
arbetarstiftelsen – en utmärkelse han delade med [CFR:s judiske arbetarsionist] 
senator Herbert H. Lehman och Martin Luther King, d.y. 1959 fick Lafarge den 
amerikanska frihetsmedaljen som delades ut av [arbetarsionistiska och pro-
jesuitiska] amerikanska judiska kommittén. . . . Han valdes ut till att ingå i den 
prestigefyllda panel som finansieras av bröderna Rockefellers fond för att fastställa 
nationella mål, och anslöt sig till sådana ledande personligheter som [dessa CFR-
medlemmar var också var kardinal Spellmans medkonspiratörerna i JFK-mordet] . . 
. Dean Rusk, [SMOM judiske arbetarsionist] Henry Kissinger, [riddare av Malta] 
Henry Luce . . .” {2} [Kursivering tillagd] 

David W. Southern, 1996 
Amerikansk romersk-katolsk historiker 
John LaFarge and the Limits of
   Catholic Interracialism, 1911-1963

”Så det är uppenbarligen nödvändigt för mig att än en gång förklara, inte vilken typ 
av kyrka tror jag på – för det borde vara viktigt bara för mig – men vilken typ av 
Amerika tror på. Jag tror på ett Amerika: där separationen av kyrka och stat är 
absolut, där ingen katolsk prelat skulle tala om för presidenten, om han vore 
katolik, hur han skall agera;och ingen protestantisk präst skulle tala om för sina 
församlingsmedlemmarna vem de skulle rösta på; där ingen kyrka eller kyrkoskola 
beviljas några offentliga medel eller politiska preferenser; och där ingen 
människa nekas offentligt ämbete enbart på grund av att hans religion skiljer sig från 
den president som utsåg honom, eller de människor som valde honom. 
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Jag tror på ett Amerika som officiellt är varken katolskt, protestantiskt eller judiskt; 
där ingen offentlig tjänsteman varken begär eller tar emot instruktioner om den 
allmänna ordningen   av påven  , nationella kyrkorådet   [också kontrollerat av Rom via 
högrankat frimureri] eller någon annan kyrklig källa; där inget religiöst organ 
[särskilt Jesu sällskap om vilka JFK hade personlig kunskap förmedlad av sin far,  
liksom genom privata erfarenheter med orden vid Georgetown University] syftar till 
att tinga sin vilja, direkt eller indirekt [via Utrikespolitiska rådet], på den 
allmänna befolkningen eller dess tjänstemäns offentliga handlingar; och där 
religionsfriheten är så odelbar att en handling mot en kyrka behandlas som en protest 
mot alla [detta inlägg bedöms vara envist kätteri av en ”förbannad liberal” romersk-
katolik i enlighet med tridentinska mötet vilket var det främsta skälet till att CIA-
agenten Lee Harvey Oswald, under sken av att vara en avhoppare, sändes iväg till  
Sovjetunionen av CIA-chef och riddare av Malta Allen Dulles i förberedelse för att  
bli ”strykpojke” i den svarte påvens nära förestående mord på JFK efter hans 
manipulerade val till presidentskapet.] 

För medan det detta år kan vara en katolik, mot vilken misstänksamhetens finger 
riktas, kan det ett annat år, som har gjorts och någon dag kan göras igen, vara en jude 
eller en kväkare [d.v.s., hans republikanske motståndare, Richard M. Nixon], eller 
en unitarist, eller en baptist. Det var Virginias trakasserier av baptistiska predikanter, 
till exempel, som ledde till Jeffersons stadga för religionsfriheten. I dag kan jag vara 
den drabbade, men i morgon kan det vara du [sydstatsprotestanter och -baptister], 
tills hela vårt harmoniska samhällssystem slitits sönder i en tid av stor nationell fara 
[vilket sönderslitande nu satts i rörelse under sken av ett internationellt ”krig mot 
terrorismen” av en avfälling, neo-fascistisk, protestantisk ”kristen” – tjänaren åt  
New Yorks ärkebiskop Edward kardinal Egan, sonsonen till en nazistbankir och 
sonen till en JFK-mördare, George W. Bush].” {3} [Kursivering tillagd] 

John F. Kennedy, 1960 
Amerikanska romersk-katolsk senator 
Demokratisk kandidat till predisentskapet 
   Inför en protestantisk och baptistisk 
      Publik i Houston, Texas 
   Förnekar påvens världsliga makt 
Fiende till den svarte påvens SMOM-styrda: 
   Riksbank, kalla krig; 
   CIA, organiserade brottssyndikat; 
   Frimureriska arbetarsionistiska Israels 
      strävan efter kärnvapen; 
Fiende till Spellmans Vietnamkrig 
Fiende till jesuitutbildade Fidel Castro 
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”Vår övervakning av King inleddes 1962, när Hoover skickade ett brev till 
justitieminister Robert Kennedy för att informera honom om att en av Kings 
närmaste rådgivare var [New York City affärsman, advokatrådgivare, socialist-
kommunistiske judiske frimurare] Stanley D. [David] Levison [1912-1979 – vars 
hemliga vittnesmål 1960 inför senatens underutskott för den inre säkerheten 
fortfarande betraktas som ”sekretessbelagd”], en påstådd medlem i Kommunistiska 
partiet, USA [sedan han arbetat med Isidore G. Needleman, företrädare för det  
sovjetiska handelsbolaget AMTORG,* som var i hemlig allians med ordens 
Riksbank enligt kongressman Louis T. McFadden]. Tillförlitliga källor hade 
bekräftat att Levison hade skrivit ett tal King hade hållit på AFL-CIO:s konvent i 
Miami en månad tidigare. Vi hade också bevis för att Levison hade rådgivit King i 
frågor som organisation, administrativa rutiner, politisk strategi, skattefrågor, och tal. 
Levison hade förberett pressmeddelanden för King att lämnas till nyhetsmedier om 
sådana kontroversiella frågor som rasupplopp och Vietnamkriget. Han hjälpte även 
King skaffa pengar genom att arrangera musikkonserter till förmån för SCLC 
[Southern Christian Leadership Conference (södra kristna ledarskapskonferensen) 
grundad av King]. Vi fick kännedom om Levisons inflytande på King från mycket 
tillförlitliga uppgiftslämnare – två bröder som var viktiga figurer i det 
Kommunistiska partiets nationella kommitté. Dessa bröder, Morris och Jack Childs, 
var skenbart kommunister som hade anslutit sig till amerikanska Kommunistpartiet 
och flyttat upp på dess hierarkis stege, stegpinne efter stegpinne, över en tjugoåttårs 
period. Faktum är att bröder Childs, båda utbildade i Ryssland av Sovjet, var 
dubbelagenter som arbetade för den amerikanska regeringen [CIA/KGB]. I Sovjets 
ögon var de så tillförlitliga att de blev kanalen för hemliga medel (mer än en miljon 
dollar per år) som spriddes till partiets amerikanska gren från dess dess storebror i 
Moskva [styrt av jesuitiska coadjutorer i Kreml]. Varje år reste en av bröderna Childs 
utomlands, hämtade kontanterna, och smugglade dem tillbaka till USA. Det behöver 
inte sägas att ingen av dem någonsin greps av USA:s tull, så deras trovärdighet hos 
Sovjet ökade allteftersom åren gick. Vi använde ändå den information de 
vidarebefordrade med stor diskretion. Vi kände till så gott som varje initiativ på hög 
nivå som kommunisterna lanserade, men vi försäkrade oss om att våra ord och 
handling aldrig visade omfattningen av den kunskapen, eftersom det, som regel, var 
viktigare att ha tillförlitliga informatörer i partiets övre skikt än att vidta åtgärder om 
den särskilda information som vi fick. 

Fallet med   Stanley Levison   var ett undantag från den regeln  . Jack Childs kände 
Levison som en medlem av det Kommunistiska partiet strax före den tid som King 
lanserade sin medborgarrättskampanj med bussbojkotten i Montgomery. Vi visste att 
Levison hade blivit vän med King och att han 
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förmodligen blivit det på direkt order från partiet [komma ihåg att King hade 
trimmats av vita kommunister i Tennessee och presenterades för Levison av svarte  
kommunisten Bayard Rustin i New York City, 1956*]. Vi var övertygade om att han 
ville utnyttja King och hans organisationen för att skapa inre oroligheter och politiskt 
kaos [som avsett av jesuiterna för att rättfärdiga en vit fascistisk, anti-judisk, politisk  
motreaktion som liknar vad som skedde i Bayern (1919 -20)]. Vi var även orolig för 
att det Kommunistiska partiet till sist kunde få grepp om rörelsen. 

Denna oro bottnar i mer än en paranoid vanföreställning om att det fanns 
kommunister bakom varje sociala omvälvning. Vi visste bättre än så. Men vi visste 
också genom bröderna Childs att Levison hade anlitat en [irländsk katolsk jesuitisk  
världslig coadjutor] Jack O’Dell, en man med en lång historia av band till 
Kommunistpartiet, för att arbeta i den högprofilerade södra kristna 
ledarskapskonferensens New York-kontor [övervakat av kardinal Spellman från 
hans politiska ”maktboning” – Sankt Patrikskatedralen – väglett av jesuiterna vid 
Fordham University], där han varit i två avgörande år, och spelat en viktig roll i 
organisationens politiska beslut och offentliga uttalanden. 

Den som undrar varför FBI avlyssnade Martin Luther Kings telefon behöver ni inte 
gå längre än till närvaron av [jesuitiska världsliga coadjutorer] Stanley Levison och 
Jack O’Dell bland Kings närmaste krets. Vi ville veta om två män med 
kommunistiska band drev verksamheten eller om King själv fortfarande var ansvarig. 
Varför, frågade vi oss, skulle King tillåta Levison att diktera och skriva i stort sett 
alla viktiga politiska uttalanden? Och varför skulle han ge en man med O’Dells 
skumma karaktär en central position i sin stab när han var i kontakt med svarta 
människor med större skicklighet och resning och som var ivriga att hjälpa till? 

Justitiedepartementet varnade King vid upprepade tillfällen att han hade att göra med 
kända kommunister, och den 22 juni 1963 [bara fem månader före JFK-mordet], tog 
president Kennedy personligen King till rosenträdgården och uppmanade 
honom att avbryta relationerna, men King vägrade envist att göra detta [JFK 
gjorde orden rasande för att hah hade försökt undanröja dess kommunistiska kontroll  
över dess Martin Luther King-ledda medborgarrättsrörelse som i hemlighet styrdes  
av jesuiten John LaFarge, kardinal Spellmans rådgivare, medan King behöll  
frimureriske juden Stanley Levison som sin kommunistiska rådgivare fram tills  
dagen han mördades].” {4} [Kursivering tillagd] 

Cartha ”Deke” DeLoach, 1995 
SMOM; tidigare biträdande direktör, FBI 
Hoovers FBI 
* http://www.martinlutherking.org/helms.html
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”. . . [Riddare av Columbus] John F. Kennedy hade en hemlig plan för [jesuit 
Fidel Castros] Kuba under hösten 1963 – som närmade sig en kritisk situation om 22 
november – och som kom att spela en viktig roll i hans död, och vara en viktig orsak 
till att så mycket skulle mörkläggas så länge. . . . Thom Hartmann och jag [Lamar 
Waldron] . . . avslöjade för första gången JFK:s topphemliga plan att störta 
Castro och invadera Kuba den 1 december 1963. ’Planen för en kupp på Kuba’ 
(som det hette i en promemoria till [CFR-kontrollerade] högsta militärledningen) 
skulle innehålla en ’palatskupp’ för att undanröja Castro . . . Kuppen skulle stödjas av 
en ’fullskalig invasion’ av Kuba av USA:s militär, om det behövs. . . . ’Planen för en 
kupp på Kuba’ var helt godkänd av JFK och sköttes personligen av Robert Kennedy. 
Endast omkring ett dussin människor i USA:s regering kände till planens hela 
omfattning, och dessa arbetade samtliga för militären eller CIA, eller rapporterade 
direkt till Robert. Kennedys plan utarbetades främst av USA:s militär, varvid CIA 
spelade en viktig stödjande roll. . . . 

CIA:s kodnamn för deras del av kuppen plan har aldrig framkommit i någon bok, 
artikel eller statlig rapport. Officiellt offentliggjort 1999, är AMWORLD det 
kodnamn CIA använde för planen i sina topphemliga, interna dokument. Liksom 
resten av Kennedys kuppplan, undanhölls AMWORLD från kongressen – inklusive 
minst fem av kongressens utredningar – i årtionden. . . . Kennedys 
kuppplan/AMWORLD var utan tvekan en av de mest hemliga operationerna i 
USA:s historia. I dess hemlighet fanns dock tragedi. Även om Kennedys kuppplan 
aldrig kom att förverkligas, fick tre mäktiga maffiabossar – Carlos Marcello, Santo 
Trafficante, och Johnny Rosselli [Roselli] – kännedom om AMWORLD genom 
sitt arbete för CIA i andra anti-Castro-komplotter [vilka CIA-komplotter var tänkta 
att lura lågstoende CIA-agenter, och att aldrig egentligen avlägsna ordens lydige 
diktator]. . . . Var och en av de tre maffiacheferna . . . som CIA medger också var 
CIA:s tillgångar . . . erkände senare sina roller i JFK:s död för nära allierade, liksom 
flera av deras män gjorde . . . 

Fastän det anses allmänt att JFK samtyckte till att inte invadera Kuba för att få ett 
stopp på den kubanska robotkrisen under hösten 1962, berättade [kardinal 
Spellmans förtrogne och CFR-medlem] utrikesminister [Dean] Rusk att löftet om 
’ingen invasion’ var beroende av Castros samtyckande FN-inspektioner på plats 
rörande nukleära massförstörelsevapen (en term som JFK först använde). 
Historiker i nationella säkerhetsarkivet bekräftade att eftersom Castro motsatte sig 
sådana inspektioner [och fortfarande gör i dag], ansåg JFK och hans rådgivare 
inte att det löfte mot invasionen var bindande. Följaktligen började John och 
Robert Kennedy, under våren 1963, att lägga grunden för en [riktig] kupp mot Fidel 
Castro [i motsats till Grisbukten] som skulle fastställas till den 1 december 1963. 
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Robert Kennedy satte invasionen under USA:s militärs kontroll grund av CIA:s 
hantering av 1961 års katastrof vid Grisbukten. ’Planen på en kupp på Kuba [omdöpt 
till ”dagen c” av upphovsmännen],’ som utarbetades av JFK:s sekreterare i armén 
[CFR-medlem] Cyrus Vance med hjälp av Utrikesdepartementet [styrt av CFR-
medlem Dean Rusk] och CIA [styrt av SMOM John McCone], krävde att 
kuppledaren skulle ’neutralisera’ Kubas ledare ’Fidel Castro och . . . [hans bror] Raul’ 
i en ’palatskupp.’ Sedan skulle kuppledarna ’förklara undantagstillstånd’ och ’utropa 
en provisorisk regering’ som skulle innefatta tidigare ’utvalda kubanska exilledare’ 
som skulle komma in från sina baser i Latinamerika. Sedan, på inbjudan av den nya 
regeringen, efter det att ’USA:s avsikt att stödja den provisoriska regeringen 
offentligt hade tillkännagivits, skulle USA inleda inleda logistiskt- och luftunderstöd 
till rebellerna’ inklusive förstörandet av ’det luftförsvar som skulle kunna äventyra 
USA:s truppers luftrörlighet i området.’ Efter de ’ursprungliga luftangreppen’ skulle 
’det snabba, stegvisa införandet av balanserade styrkor, att inkludera fullskalig 
invasion’ följa, om det behövdes. De första amerikanska militära styrkorna i Kuba 
skulle vara en multikulurell grupp av ’av USA:s militär utbildade fri kubaner,’ alla 
veteraner från Grisbukten. Efter presidentens tillstånd, skulle USA ’erkänna [den] 
provisoriska regeringen . . . varna Sovjet att inte ingripa’ och ’hjälpa den provisoriska 
regeringen i förberedelserna inför . . . fria val.’ . . . 

Armésekreterare Cyrus Vance var en av de få militära ledare som kände till hela 
omfattningen av dagen c medan planen var aktiv. De andra var generaler som 
Kennedys ansåg vara särskilt tillförlitliga, såsom ordföranden i den högsta 
militärledningen [CFR-medlem] Maxwell Taylor och [jesuitutbildade] general 
Joseph Carroll, chef för försvarets underrättelsetjänst (DIA). Höga CIA-officerare 
som var inblandade i dagen c inluderade CIA-direktören John McCone, vice 
verkställande planeringsdirektör Richard Helms [som senare erkände under ed att  
Oswalds hanterare Clay Shaw hade varit kontraktsanställd av CIA] . . . Den av 
ordföranden för militärledning general Maxwell Taylor godkända kupplanen för 
dagen c klassificerades förståeligt nog som HEMLIGSTÄMPLADE när den 
skapades 1963. Men tjugosex år senare [1989 i slutet av påvens kalla krig!], såg 
militärledningen åter över handlingarna för kupplanen och beslutade att de skulle 
förbli HEMLIGSTÄMPLADE.” {5} [Kursivering tillagd] 

[Käre sanningssökare, JFK:s planerade invasionen av Kuba 1963 skulle bli äkta vara! Han 
var fast besluten  att ta tillbaka ön som CIA hade givit till jesuitiske Castro som en 
förberedelse inför Amerikas kinesisk-sovjetisk-muslimska invasion. Alltså måste JFK måste  
bort!]

Waldron & Hartmann, 2006 
Amerikanska historiker 
Ultimate Sacrifice
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”Det fanns två eller tre män från maffian med mig på Miamis flygplats den dagen i 
början av 1960. Med dem fanns ledare i Miamis landsflyktiga kubanska koloni, Alex 
Rorke och andra tjänstemän från CIA och FBI, och Frank Fiorini, alias Sturgis, en 
man som arbetade för alla sidor. De var oroliga, lyckliga, och gratulerade sig själva 
för mordet jag var på väg att utföra [dödandet av Fidel Castro]. . . . 

Jag var bara vagt medveten om Kubas mörka sida – prostitutionen, lotteriet och 
spelet, de gangstrarna och myglet, de rika mot de fattiga. Jag visste inte då om den 
organiserade brottsfiguren Meyer Lansky och hans vänner Charles ’Lucky’ 
Luciano och Benjamin ’Bugsy’ Siegel, som dominerade Havannas kasinon, om 
hans bror Jake, som hanterade den dagliga skötseln, eller om syndikatets medlemmar 
såsom Carlos Marcello i New Orleans eller Santo Trafficante, d.y., som lät 
underhuggare, inklusive en nattklubbsägare som hette Jack Ruby, smuggla vapen till 
vem som helst som ville ha dem. Jag visste inte att [kardinal Spellmans SMOM] 
Joseph Kennedy skulle få rykte om sig att ha hjälpt till att finansiera Castro . . . Jag 
visste inte . . . att Santo Trafficante, Jack Ruby, och Frank Fiorini/Sturgis var 
bland vapensmugglarna som försåg Fidel med vapen under hans kamp mot Batista, 
eller att alla dessa män och andra, som Sam Giancana i Chicago, bara ville att 
affärerna på Havannas nattklubbar skulle bedrivas som vanligt efter revolutionen. . . . 

När jag kom till New York från Havanna 1959, var jag anemisk, led av septikemi, 
och var i behov av D och C för att stoppa mina blödningar. . . . På sjukhuset, 
fungerade flera FBI-agenter, som kompletterades av detektiver från New York-
polisen, som vakter och förhörsledare. Alexander I. Rorke satte upp ett stort kors 
över min säng. . . . Det fanns två FBI-agenter som heter Frank – Frank o och Frank L, 
båda vänliga och anständiga personer. De var nära kompanjoner med Alexander 
Rorke, en ömsint, kärleksfull vältalig man som arbetade för FBI och var med 
engagerad hemliga utredningar sponsrade av CIA. Jag blev mycket förtjust i 
Alex. . . . Alex var en djupt religiös katolik. Som ung man hade han gått på ett 
seminarium vid Loyola University för att bli jesuitpräst. För honom, var kampen 
mot Castro och alla andra kommunister som hotade den moraliska och politiska 
strukturen i vår nation ett heligt krig. ’Kommunism,’ förklarade han vid upprepade 
tillfällen för mig, ’är en ogudaktig ondska.’ . . . Att döda Fidel var rätt inför Gud 
[reflekterar den jesuitiska doktrinen om kungamord]. ’Gör inte Gud arg,’ sade 
han. . . . 

CIA, inklusive kontraktsanställda, har nästan obegränsat pengar att ta av. Allt en 
agent vill ha för ett jobb är tillgängligt, inklusive tid för sig själv för att tänka ut 
saker. . . . Där helgar ändamålet medlen, och ändamålen hade vilket värde vi än sa 
att de hade. Vi var vår egen religion, våra egna gudar. Det var en värld utan 
återvändo. . . . 
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Jag valde att inte betrakta moral eller etik. Lagen spelade ingen roll. Vi var bra på att 
vara båttjuvar. Vi blev aldrig gripna. Ändå visste jag alltid att om vi hamnade i 
trubbel, skulle ett telefonsamtal till rätt person i Washington så småningom resultera i 
att vi släpptes från alla statliga och lokala fängelser. Jag var ’Jane Bond,’ med rätt att 
stjäla och göra allt annat jag ville. Jag stod över lagen, som vi alla gjorde, och även 
om vi talade om det vi gjorde för landets bästa [”till Guds större ära” enligt den 
jesuitiska maximen] förstörde vi kärnan i konstitutionen. . . . ’Företaget’ kunde 
göra vad det behagade på 60-talet, så länge vi inte blev gripna av ortsbefolkningen, 
om det gällde den nationella säkerheten. . . . Jag begått så många brott åt CIA att om 
jag hade varit en civilperson, skulle de ha slängt mig i fängelse och låtit mig ruttna. . . 
. 

Den 17 april 1961, skickade Miamis kubaner och brigad 2506 1 400 män till Zapata-
träsket, och förväntade sig fullständigt luftunderstöd, extra ammunition och komplett 
marint stöd. Hela historien har skrivits på andra håll många gånger. Vad som är 
relevant är att USA gjorde det möjligt för fiaskot vid Grisbukten att äga rum, och 
underlät att tillhandahålla den militära styrka som behövdes för att lyckas. Det fanns 
många skurkar i historien, men i södra Floridas underrättelse och paramilitära kretsar, 
gavs John Kennedy den största delen av skulden för misslyckandet. . . . När 
uppdraget vid Grisbukten misslyckades, såg de inte sin egen dumhet. I stället, 
beskyllde de Jack Kennedy [för att ha avbrutit luftunderstödet när det var Scull and 
Bones-man McGeorge Bundy som i själva verket hade avbrutit det understödet för  
att lura JFK]. . . . I november, 1962, gjorde Kennedy ett uppehåll i Miami för att 
återlämna 2506:e brigadens flagga. Han gjorde ett framträdande på arenan, och 
ömkade kubaner eftersom han helt hade förväntat sig att flaggan skulle vaja över ett 
’  fria Havanna  ’   när Grisbukten lyckats  . Strax före dagen för hans ankomst, talade 
Sturgis, Bosch, och deras vänner halvt på allvar om att öppna eld i stadion i protest. 
De gjorde det aldrig, men Kennedy blev högljutt utbuad av kubanerna i exil, ett 
faktum som bagatelliserades i nyheterna. . . . 

Det gick inte att ta miste på honom. Han hade varit den skurk jag trodde; det hade 
förtjänat honom rätten att driva nattklubbar i Dallas. Som lönnmördare, daterade sin 
hans register som torped åt den organiserade brottsligheten tillbaka till 1939. Han 
hade varit FBI-informatör i Dallas sedan 1959. Hans namn var Jack Ruby, skytten 
som snart skulle döda en människa jag kände som Ozzie – Lee Harvey Oswald. . . . 
Ozzie var syndabock för allas synder.” {6} [Kursivering tillagd] 

Marita Lorenz, 1993 
Romersk-katolsk CIA-mördare 
Älskarinna till Fidel Castro 
Marita 
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”JESUITISM ÄR NATIONALITETERNAS FIENDE” 

”För att [få] tankeklarhet i hanteringen av denna fråga är det bra att notera skillnaden 
mellan romersk-katolska kyrkan och påvedömet. Den tidigare har att göra främst 
med religion. Den grundar sig på teologiska doktriner som protestanter anser vara 
felaktiga. Det finns romersk-katoliker som tar sin religion men inte sin politik 
från påven. Om den romersk-katolska kyrkan hade varit en rent religiös 
organisationen som alla andra sekter, skulle världen ha besparats århundraden av 
ondska. Men under dess utveckling trädde den papistiska kyrkan, genom sina påvar, 
in i det civila området och strävade efter allmän monarki. 

Under det ödesdigra året 800, då Karl den store kröntes till romersk kejsare av Leo 
III [Hitler hade symboliskt besökte graven i denne frankiske/tyske ”romerske 
kejsare” i Aachen, Tyskland], anfölls Västeuropa av påvedömet, ett enormt system 
vars syfte är att despotiskt styra människan och samhället på alla områden, heliga och 
sekulära. Påvedömet gjorde anspråk inte bara på att ha nycklarna till himlen utan 
också att styra jorden. Påven kom att ses som ende företrädare för gudomen på 
jorden, och genom honom skall riket upprätthållas. De påvliga anspråken nådde en 
sådan utsträckning att Bonifatius VIII [utfärdaren av bullan Unam Sanctam] visade 
sig för en skara pilgrimer under jubiléet [år] 1300, sittande på Konstantins tron, 
prydd med svärd och krona och spira och ropade högt: ’Jag är caesar – jag är 
kejsare.’ 

I sin egoistiska blindhet, och berusat av den prästerliga inbilskhetens stank, satte sig 
påvedömet emot den anda av nationalitet, som under medeltiden började skapa 
ordning ur den oordning som orsakats av det romerska rikets fall. Omintetgjort i dess 
strävan att härska ohejdat över nationaliteter på uppåtgående, försökte påvedömet 
styra genom åt kyrkan hängivna monarker. Alltså det kom sig att påvedömet 
konfronterades med två fiender på samma gång – folkets upprörda religiösa känslor 
och deras härskares upprörda nationella känslor. Det verkade klart för grundarna av 
jesuiternas orden att det var nödvändigt att inte bara bekämpa den reformerta 
religionen utan också att motsätta sig den ökande andan av nationalitet – en anda 
som, om den tilläts verka ohejdet, skulle medföra att påvedömets imperialistiska 
anspråk omintetgjordes. Påvedömet ideal under reformationen var, som det är nu, 
allmänt herravälde, som allvarligt hotades av uppkomsten av skilda nationaliteter. 

Att återställa påvedömets [inter-] nationella välde genom att föra krig mot den 
nationella andan var jesuiternas konsekventa och ihärdiga politik. Ordens 
grundares ideal var, för att citera 
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Goethe, att ’slå samman alla nationer’ [som görs i Nordamerika just nu]. Jesuiterna, 
sägs det, förbjöds att tala om enskilda nationer [som jesuitgeneralens världsregering 
består av tio regioner som omfattas av ”assistenter,” som var och en i sin tur styr  
deras ”provinser” som styrs av ”provinsialer” som regelbundet rapporterar till sina 
utsedda ”assistent”]. . . . En tysk författare, Georg Mertz, har studerat de 
pedagogiska metoderna med vetenskaplig opartiskhet, och enligt den lysande 
författaren av The Foundations of the Nineteenth Century, kan den som läser Mertz 
verk inte komma till någon annan slutsats än att varje nation som öppnar sina 
kyrkor för jesuiterna begår självmord. . . . 

De slag som utdelades för att skada papalismen på det religiösa området under 
reformationen är känd för alla protestanter, men det är bra att komma ihåg det 
ihärdiga motstånd som gjordes mot påvedömet av romerska [katolska] nationer som 
var beslutna att forma sin framtid oberoende av påvliga störningar. Kampen mellan 
påvedömet och nationaliteterna påbörjade före reformationen. Frankrike, Tyskland 
och England som hade bjudit motstånd mot påvliga anspråk. För att citera [Leopold 
von] Ranke, ’Vi ser alltså nation efter nation [det vill säga, ett folk med en 
gemensam ras, ett språk och en religionsbaserad kultur bosatt inom uttryckliga 
geografiska gränser] förvärva en känsla för sin egen enhet och sitt oberoende. Den 
offentliga makten kunde inte längre stå ut med närvaro av någon högre myndighet. 
Påvarna hittade inte längre några bundsförvanter bland medelklassen, medan furstar 
och lagstiftande organ var fast beslutna att motstå deras inflytande. 

Naturligtvis gav reformationen en stark impuls åt nationalitetens anda, och vid 
denna kris i påvedömets historia uppstod jesuiterna. På nationernas krav på 
självständighet och självbestämmande förkunnade jesuiterna i alla sin logiska 
hänsynslöshet det påvliga kravet på kyrkans obegränsade överhöghet över staten 
[som motarbetades så av JFK]. . . . Det allmänna ogillandet gentemot jesuiterna 
visades i det faktum att Clemens XIV:s bulla av 1773, som förbjöd orden officiellt 
publicerades i [de romersk-katolska nationerna] Portugal, Frankrike, Spanien, 
Neapel, och generellt i hela Italien och Österrike. . . . Sjukdomen inte kan avskaffas 
så länge Rom sätter kanonisk rätt över civilrätt, påvliga dekret över nationell 
lagstiftning [motarbetat av JFK]. Så länge som påven i rollen som kejserlig diktator, 
världens regent, gör anspråk på överhöghet över nationerna, så länge är jesuiterna 
rättfärdigade av påvliga principer att föra krig mot nationalitetens anda.” {7} 

[Kursivering tillagd] 

Hector Macpherson, 1914 
Engelsk protestantisk historiker 
The Jesuits in History
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”För att bevisa sitt oberoende av Rom, vägrade han [president Kennedy] att skicka 
en [inofficiell] ambassadör till Vatikanen [till skillnad från FDR, Truman och 
Eisenhower] och firade inte ens den sedvanliga mässan i Vita huset. Kardinal 
Spellman förlorade allt inflytande han hade haft under Eisenhowers presidentskap, 
när han hade en åhörare i [riddare av Malta] John Foster Dulles’ [vars son i dag 
också är en riddare av Malta och mäktig Fordham University-jesuit, Avery kardinal 
Dulles]. 

’Katolske Kennedy’ gynnade även preventivmedel, en handling som ansågs vara ett 
brott även av de flesta icke-katolska kristna. Jesuiternas   ledarskap, alltid känt för   
sina konservativa, även extrema högerinriktade ståndpunkter [d.v.s., fascism], 
befarade även  att Kennedy skulle installera en påve eller   ’  hjärntvätta  ’   den sjuklige   
påve Johannes XXIII  , i ett försök att få honom att se saker från hans synvinkel, som   
var preventivmedel och avspänningen mellan öst och väst [strävan efter att i förtid 
sätta stopp för den svarte påvens kalla krigsbluff]. Påve Johannes XXIII var i själva 
verket villiga att revolutionera allt: han föresatte sig att beröva kyrkan dess världsliga 
makt och rikedom [världsliga makt]; han hade redan tillsatt en kommission om 
preventivmedel [ett hårt slag för strävan att få romersk-katolsk numerisk  
överlägsenhet i historiskt sett vita protestantiska nationer]. Trots att han dog i 
åttioårsåldern och led av dålig hälsa, har det funnits ihärdiga rykten om att hans död 
’på  skyndades  ,’ inte av Gud utan genom mänsklig försorg, som en del män, i 
synnerhet [jesuit-] prästerna, var rädda för att han skulle kunna lyckas utföra det han 
hade påbörjat [ordern mördade påve Johannes XXIII som den gjorde med JFK]. . . . 

I slutet av andra världskriget,  hade[malteserriddare] Dulles och Angleton, både vid 
OSS, hjälpt många nazistiska krigsförbrytare fly från Europa via de berömd 
råttlinjerna. Nazisterna hade alltid [öppet] motsatt sig kommunister . . . Dulles och 
Angleton trodde att Sovjetunionen utgjorde och skulle innebära ett mycket större hot 
mot Amerika än Tyskland och de kände att de, riddarna i skinande rustning, måste 
skydda och beväpna Amerika från och mot detta ’onda’ [och därigenom ändra den 
svarte påvens ”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation till  
ett annat tyskt rike, vilket var ett av de viktigaste skälen till kompaniets kalla 
krigsbluff, som CIA och KGB i hemlighet arbetade tillsammans styrt på toppen av 
malteserriddare]. 

Ett stort antal av dessa krigsförbrytare kom till Amerika, där de hjälptes av extrema 
högerorganisationer, bland dem vissa oljebolag. Angleton och Dulles visste inte att 
[riddare av Malta] prins Anton Vasilevich Turkul, ’ledaren för [de vatikanska] 
råttlinjerna,’ det nätverk genom vilket dessa brottslingar emigrerade från Europa, var 
en sovjetisk spion, ett faktum som kanske stod klart för dem när han hoppade av 
[SMOM Angleton och Dulles hade full vetskap om att SMOM Turkul var agent åt  
Pius XII]. . . . 
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Dulles och Angleton, som hoppades kunna krossa Sovjetunionen genom att hjälpa 
anti-kommunistiska nazister, oavsett vilka brott dessa hade begått under andra 
världskriget [i fullgörandet av tridentinska mötet], till Amerika där de kunde och 
skulle samarbeta med CIA, hade inte bara fört nazister till Amerika utan också, om 
inte i första hand, sovjetiska spioner som hade infiltrerat programmet med hjälp av 
programmets övervakare, Turkul, själv en sovjetisk spion [som det är tänkt]. 

[Käre sanningssökare, denna typiska kalla krigets propaganda om att rädda 
nazisterna att krossa Sovjetunionen undanhöll faktumen om att Roms ”riddare:” 
skapade jesuitstyrda Sovjetunionen och säkra GRU/KGB:s hegemoni över CIA i  
förberedelse för Amerikas kinesisk-sovjetisk-muslimska invasionen; räddade den 
svarte påvens nazistiska SS-apparat via påve Pius XII:s ”vatikanska råttlinjer” och 
CIA i syfte att förhindra verkligt nationalistiska regeringar från att uppstå i väst;  
säkrade Kuba under jesuitutbildade Fidel Castros styre, som ön är avsedd att utgöra 
mellanstationen för USA:s framtida kinesisk-sovjetisk-muslimska invasion; och 
omvandla ordens fjortonde ändringens Amerikas socialistiska gudlösa regering till  
ett nazist-fascistiskt fjärde riket – Kennedy motsatte sig alla dessa Vatikanens 
storslagna mål genom att: försöka sätta stopp för det kalla kriget, bryta CIA och dess  
medbrottslilng, Vatikanens internationella brottssyndikat, i tusen bitar; invadera 
Kuba den 1 december 1963; avlägsna Castro från makten; hindra Israel, påvens 
kungarike Jerusalem, från att skaffa kärnvapen, medan Angleton krävde ett korståg 
mot islam]. . . . 

När   Dulles   fick sparken, förstördes en stor del av dessa arkiv  . Om Angleton 
tvingades gå, något som under Kennedys presidentskap verkligen låg inom 
ramen för det möjliga, väntades de nazistiska hemligheterna snart komma ut, även 
om Dulles spöke till stor del fanns kvar inne i Langleys [CIA] korridorer efter det att 
han hade slutat. . . . 

Det verkar som om denna ’kabal,’ som förde nazisterna till Amerika, var enade i den 
’suveräna och militära malteserorden,’ fastän de inte är den verkliga malteserorden 
som alltid har förnekat alla kopplingar till den amerikanska organisationen [båda 
ordnar, en uteslutande romersk-katolsk och den andra religiöst ekumenisk, är i  
hemlighet enade på toppen och enades senare formellt 1963 efter det att båda 
ordnar, underordnade Francis kardinal Spellman, framgångsrikt utförde JFK-
mordet]. Denna orden [båda ordnar] förutsatt att förse nazisterna med pengar och 
pass, ungefär som Vatikanen gjorde. På deras medlemslista finns män som 
[nazisterna] Reinhard Gehlen, Joseph P. Kennedy, James J. Angleton och Allen 
Dulles.” {8} [Kursivering tillagd] 

Philip Coppens, 2004 
Belgisk forskare 
This Is Not America: The Assassination
   of President John F. Kennedy
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”Jag har alltid varit en person med en stark känsla av patriotism. I så pass hög grad 
att jag omedvetet försatte mig, i vissa andras ögon, i ett läge där jag begick förräderi. 
Om jag kan bli åtalad för det så många år senare är en fråga om gissningar. Men jag 
är beredd att ta den chansen. . . . 

Jag vigde flera år av mitt liv åt landets hemliga underrättelseverksamheter, även 
begick även två större kriminella handlingar, eftersom jag ansåg dem vara nödvändig 
för att bevara ett fritt samhälle här hemma och på andra håll i världen. Min åsikt och 
mina värderingar har förblivit oförändrade. I dag kan jag inte ångra vad jag har gjort, 
eller fortsätta att rationalisera de skäl som jag fick för så länge sedan till varför 
presidenten var tvungen att dödas. Jag ville tala ut när Warrenkommissionen 
sammanträdde 1964, men min förbindelse på CIA sa till mig – med användning av 
följande ord som jag aldrig kommer att glömma: 

’Du har undertecknat en hemlig överenskommelse med din regering. Det är din 
regering som är ansvarig för det som har skett. [Oj!] Du är en del av denna 
regering, och du har ett seriöst åtagande till den och dess nationella säkerhet. 
Jag håller med, mord kan aldrig rättfärdigas . . . om det inte görs för landets 
bästa [illustrerar jesuiten Francisco Suarezs omoraliska ”teologiska” doktrin att det  
är lagligt att mörda en ”tyrann,” det vill säga, en som motsätter sig påvens 
världsliga makt]. Detta var ett sådant tillfälle.’ 

Marshall Diggs, en framträdande advokat i Washington, berättade detta för mig. Det 
var samma metod som användes av de ansvariga för mordet på presidenten. Diggs 
kanske inte trodde på sina egna ord, men jag kunde tydligt förstå hans mening till 
mig att hålla tyst, eller annars kunde jag också bli dödad. . . . 

Mer än hälften av de gestalter som skall komma till liv på dessa sidor har redan 
bragts om livet, torterats, förvisats eller tystats på märkliga och fruktansvärda 
sätt. De visste för mycket om korruptionen, bedrägeriet och maffiaförbindelserna 
som ledde till mordet på president John F. Kennedy. Jag var en av de första att få 
förstahandsbevis på att sovjetiska robotar fanns på Kuba (bevis som lades fram för 
president Kennedy 1961 och ignorerades av politiska skäl). Jag tillverkade de falska 
pengarna åt detkubanska underjordiska motstånd som försökte sätta stopp för Castros 
kommunistiska regim på Kuba. Jag köpte tre Mannlichergevär som skulle användas 
för att skjuta Kennedy. Jag försåg Kennedys mordpatruller med 
kommunikationsutrustning som var mer sofistikerad än som någon tidigare 
konstruerats. I visste att maffian, ledarna för vår nation, och vår regerings 
underrättelsetjänster [CIA, FBI, DIA och Säkerhetstjänsten] konspirerade för att 
mörda mycket viktiga personer, inklusive presidenten. 
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Jag var där, och det kommer du också att vara, som den dödliga sanningen kommer fram 
här. Du kanske till en början inte tror på vad du läser, men i slutet av den här boken lämnar 
alla överväldigande fakta inget utrymme för tvivel. Jag inser hur omöjligt och ologiskt det 
låter att hävda att CIA skulle dirigera mordet på USA:s president [såvida inte CIA är en 
fortsättning på påvens SS/SD]. Trots allt, är CIA tänkt att skydda vårt folk och dess ledare 
från deras fiender. För att förstå varför CIA fann det vara nödvändigt att begå den till synes 
förrädiska handlingen att mörda landets överbefäl, måste man förstå den tidens politiska 
klimat. De omständigheter som ledde fram till mordet sattes i gång innan Kennedys 
val.” {9} [kursivering tillagd]

Robert D. Morrow, 1994 
Amerikansk CIA-agent 
First Hand Knowledge: How I
   Participated In the CIA-Mafia
      Murder of President Kennedy

”Här, i huvudsak, är vad som ligger till grund för den teori som presenteras och 
dokumenteras – ibland i plågsam detalj – på de sidor som följer. 

• Att under sitt presidentskap, John F. Kennedy alienerade tre stora 
[Vatikankontrollerade] internationalla maktblock: den amerikanska CIA, den 
organiserade brottsligheten, och Israel [påvens frimureriska judiska 
arbetarsionistledda ”kungariket Jerusalem”] och dess amerikanska lobby [styrd av 
Francis kardinal Spellmans Utrikespolitiska råd]. 

• Att i varje enskilt fall, Kennedys fortsatta ämbetstid i Vita huset uppfattades av var 
och en av dessa maktgrupper som ett hot mot deras själva existens. 

• Att var och en av dessa stora internationella [Vatikankontrollerade] maktblock var 
sammanflätade med de andra [genom suveräna militära malteserorden och 
högrankat frimureri], ofta på flera nivåer. 

• Att när Kennedys närvaro i Vita huset blev så oacceptabel dessa krafter kom samman 
i en omfattande sammansvärjning [övervakad av kardinal Spellman] som 
resulterade i JFK-mordet. 

• Att dessa krafters makt, tillsammans, över de [CFR-kontrollerade] amerikanska 
medierna [inklusive CFR-medlemmar och malteserriddare Henry R. Luce och 
William F. Buckley, d.y.] spelade en avgörande roll i mörkläggningen av 
mordkonspiratonen. . . . 
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JFK:s hemliga krig med Israel 

   Historieböckerna har berättat för oss om John F. Kennedys episka kamp med 
[jesuitutbildade gunstlingen] Fidel Castro och Sovjet i misslyckandet vid Grisbukten 
och den kubanska robotkrisen. 
   Ändå har vi först på senare år börjat lära oss om Kennedys hemliga krig med Israel 
[d.v.s. påvens frimureriska judiska arbetarsionister styrda av malteserriddarna]. 
Mycket av konflikten berodde på Israels beslutsamhet att bygga en atombomb [för  
att skrämma arabiska muslimer från att någonsin invadera Israel]. Detta är en dold 
historia som hjälper till att, delvis, förklara de dynamiska krafter som var i arbete 
och som resulterade i mordet på Kennedy. 
   I mitten av 1963 hatade den israeliske premiärministern   David Ben-Gurion   [som 
varit delaktig i påvens SS-ledda eurasiska judiska förintelse] Kennedy passionerat 
[liksom kardinal Spellman vars makt över sydamerikanska diktatorer hade fört in  
Israel i Förenta nationerna]. Faktum är att han ansåg JFK vara ett hot mot den 
judiska statens själva överlevnad. . . . 

Dessutom, spelade slutligen Israels främste kontakt vid CIA i Washington, [riddare 
av Malta] James Jesus Angleton [chefen för kontraspionaget som bemannade både 
det israeliska och vatikanska skrivbord i CIA], en central roll i mörkläggningen av 
konspirationen för JFK-mordet [beskyllde Castro och Sovjet som riddare av Malta 
Alexander M. Haig, d.y. gjorde]. . . . Den gentemot Mossad [och Vatikanen] lojale 
James J. Angleton, var den centrale aktören i intrigen mellan CIA och Mossad 
[skapad av CIA] i JFK-mordet. . . . Jag tror att Mossads deltagande var av 
institutionell karaktär [Faktiskt!]. På samma sätt, vill jag tillägga, vad gäller CIA.” 
{10} [Kursivering tillagd] 

Michael Collins Piper, 1998 
Protestantisk amerikansk forskare 
Jesuitisk världslig coadjutor 
Final Judgment

”Ett annat problem är läsekretsens bristande vilja att förstå sambandet mellan 
superrika och revolutionärer. . . . När [etniskt svarte] Stokley Carmichael var chef 
för den militanta revolutionära grupp som kallades SNCC [pacifistiska studenters 
samordningskommitté], inbjöds han att tala vid [Rockefeller-finansierade] University 
of Chicago. [Också etniskt svarte] Jerry Kirk, som då fortfarande var en svart 
panter, var bland dem som deltog, och så här beskrev han Carmichael framträdande: 

’Herr Carmichael [som nu bor i Afrika] var uppenbarligen mitt i något viktigt, vilket 
gjorde honom mer nervös och mer spänd än tidigare. . . . Han började tala om saker 
som han sa att han inte kunde 
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ha sagt tidigare, eftersom hans forskning inte var färdig. . . . Han talade om det falska 
medvetandet hos många svarta [inklusive förhatligt rasistiska svarta Nation of Islam] 
som ansåg att judarna var redskapet för att förtrycka de svarta, och . . . han påpekade 
det faktum att, även om många judiska människor, till exempel i New York, ägde en 
hel del mark, måste man förstå att det överväldigande antalet inteckningar i Harlem 
inte ägdes av judiska människor, utan av Morgan Guarantee Trust (Morgans 
familj) och Chase Manhattan Bank (Rockefellers) [både vita icke-judiska 
institutioner kontrollerade av kardinal Spellmans New Yorks malteserriddare via 
hans Utrikespolitiska råd]. . . . 

Han höll sig kvar på temat att en mycket stor monopolkapitalistisk monetär grupp, 
banker närmare bestämt, spelade en avgörande roll i att underblåsa den här idén om 
att judar är de som faktiskt ligger bakom förtrycket av svarta [d.v.s., jesuitstyrda 
kartell-kapitalister som anstiftar anti-judiskt raseri bland svarta medan Harlem var 
överhopat med droger och sprit via påvens sicilianska maffian]. Vad han var ute efter 
var det att . . . judarna helt enkelt var ett skikt i samhället som själva förtrycks av 
människor [påvetjänande, vita icke-judar] som var mycket rikare och mycket 
mäktigare. Bland dessa maktorgan, hänvisade han till banker, bland dessa främst 
Morgan Guarantee Trust och Chase Manhattan. Och de med dessa monoliter [via 
påvens CFR] förknippade stiftelserna [Carnegie, Ford, Rockefeller, Luce, etc.]’ Det 
var inte långt efter det att Stokley Carmichael mystiskt utmanövrerades från både 
SNCC och de svarta pantrarna [anger jesuitisk kontroll över både socialist-
kommunistiska, anti-bibliska, anti-vita anglosaxiska protestantiska, anti-hebreiska 
fraktioner]. Uppenbarligen hade han [som Malcolm X] lärt sig för mycket [vilket 
gjorde det nödvändigt för Carmichael att flytta till Afrika].” {11} [Kursivering tillagd] 

Marvin S. Antelman, 2002 
Amerikansk ortodox rabbin 
Uppfann botemedlet mot AIDS 
To Eliminate the Opiate 

”SOM DE FLESTA MÄNNISKOR, accepterade jag den officiella historien om hur 
doktor Martin Luther King, d.y. mördades. . . . Under de följande åren, hörde jag 
talas om inkonsekvenser i statens fall och rykten om en konspiration där James Earl 
Ray falskeligen beskylldes för mordet på doktor King. Sedan, 1977-1978, på pastor 
Ralph Abernathy begäran, förberedde jag och gjorde sedan en fem timmars intervju 
med James Earl Ray. Sedan dess har mysteriet med mordet på doktor King 
dominerat en stor del av mitt liv. I stor utsträckning antar jag att detta är på grund av 
det ansvar jag känner för att ursprungligen ha föranlett honom att protestera mot 
Vietnamkriget [”Spellys krig”] – för det ställningstagandet var en viktig bidragande 
faktor till hans död. . . . 
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De ansvariga för USA:s underrättelsetjänst, militär, och brottsbekämpande maskineri 
förstod Kings verkliga betydelse. De såg hans aktiva motstånd mot kriget och hans 
organiserande av de fattiga som allvarliga störningar av stabiliteten i ett samhälle 
som redan härjades av oro, och intog ståndpunkten att han var under kommunistisk 
kontroll. . . . I juli 1967 uppgick antalet upplopp och andra allvarliga störningar mot 
den allmänna ordningen till nittiotre i nitton stater. I augusti förekom ytterligare 
trettiotre upplopp som inträffade i trettiotvå städer i tjugotvå stater. Doktor King var 
mitt uppe i alltihop. . . . Denna historia har tagit tjugohundrasju år att utveckla. Detta 
är till stor del en följd av skapandet och genoförandet av en mörkläggning av statliga 
myndigheter på lokal, regional, och nationell nivå. . . . 

JAG VÄNDE MIG MED FÖRNYAT INTRESSE TILL HSCA:s [representanthusets  
mordutredning] VERKSAMHET. . . . Richard Sprague, en tuff, ärlig yrkesman, 
hade i korthet avsatts [i början av 1977] av . . . G. Robert Blakey . . . EN 
PÅSTÅDD EXPERT PÅ ORGANISERAD BROTTSLIGHET som hade undervisat i 
juridik vid både på Notre Dame och Cornell. . . . Blakey, som sakkunnig, hävdade att 
Moe Dalitz inte hade något samband med den organiserade brottsligheten. Detta var 
något extraordinärt eftersom det var då var ett väletablerat faktum att Dalitz under 
lång tid varit en storfifflare inom syndikatet. . . . Jag blev också mycket illa till mods 
av den nya chefsrådgivarens varma förhållande till   CIA   och   FBI  , som förmådde 
honom att ge underrättelsetjänsterna inflytande över hans personals begäran om 
arkiv, dokument och register. . . . Jag kom alltså tidigt fram till slutsatsen att den 
rekonstituerade kommitténs ledarskap inte hade för avsikt att genomföra en 
oberoende undersökning [jesuitiske världslige coadjutor Blakey skyddade samma 
CIA-/FBI-/maffianätverk som dödade JFK].” {12} [Kursivering tillagd] 

William F. Peppar, 1995 
Advokat åt James Earl Ray 
Orders To Kill

Allt gick bra för Vatikanens jesuiter. Med deras under andra världskriget byggda 
internationella underrättelsesamfund, skapade de det kalla kriget, och antände sitt anti-
kommunistiska, fascistiska korståg i Fjärran östern. Deras verktyg, CFR-medlemmarna 
Truman och Eisenhower, hade börjat Vietnamkriget och det skulle visa sig vara en stor 
skörd av ”kättare” i enligthet med jesuiternas onda tridentinska mötet. Det kalla kriget 
hade hettat till med sabotaget av Francis Gary Powers’ spionflygplan U-2. På grund av 
brist på bränsle tvingades det ned i Ryssland, vilket avslutade de planerade ”freds”-mötena 
mellan USA och Ryssland. Nixon, öppet stödd av Spellman (som i hemlighet var för 
Kennedy – för att senare ta livet av honom), skulle ha fortsatt Eisenhowers utrikespolitik att 
”bekämpa kommunismen.” Men överraskande nog, vann John Kennedy valet 1960 med 
bara 114 000 röster. 
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Som vanligt, hade Jesu sällskap med sina mäktiga malteserriddare manipulerat 
valet. Kennedy, lojal mot sina herrar, fortsatte Eisenhowers jesuitinspirerade, 
kommunistiska negeragitation (kallad medborgarrättsrörelsen, som inleddes av jesuiten 
John LaFarge och bedrevs av jesuiten Richard McSorley), och integrerade 
försvarsmakten med våld, vilket ytterligare förstörde moralen hos vår en gång 
oövervinneliga amerikanska militär. Han fortsatte också, enligt doktor Peter Beter, den av 
Eisenhower 1957 första inledda tömningen av Fort Knox på fjortonde ändringens 
Amerikas guld, och flyttade det till Riksbanken i New York. Men efter det avsiktliga 
misslyckandet av invasionen vid Grisbukten ändrade sig president Kennedy. På grund 
sveket mot honom av jesuiternas Utrikespolitiska råd genom McGeorge Bundy, ville han 
”bryta CIA i tusen bitar.” Varför? Därför att CIA, som i själva verket är en fortsättning av 
ordens nazistiska SS/SD, var tänderna på Utrikespolitiska rådet, rikets hemliga regerings 
tillsynsmyndighet. Om detta förhållande berättar tidigare CIA-officer Victor Marchetti: 

”Det var i en sådan atmosfär av rastlöshet och tvivel, på ett möte i januari 1968, som 
en liten grupp som tidigare varit yrkesverksamma inom Underrättelsetjänsten och 
flera andra medlemmar av [den religiösa] underrättelsekulten träffades för att 
diskutera den roll som CIA spelade i USA:s utrikespolitik, inte på CIA:s högkvarter i 
Langley, Virginia, utan i Harold Pratt House på Park Avenue – Utrikespolitiska 
rådets hem.” {13} [Kursivering tillagd] 

Och inte så konstigt, för Allen Dulles, CIA:s direktör under 1961 hade i åratal varit 
CFR-medlem precis som Bundy, som var Dulles verktyg för att krossa den kubanska 
invasionen som Kennedy hade godkänt. Så Kennedy sparkade i hemlighet Dulles – 
Vatikanens jesuiters älskling – samtidigt som han öppet accepterade han hans 
”avskedsansökan.” Kennedy utsåg sedan John A. McCone till att ersätta honom. McCone 
var en av Spellmans riddare och skulle visa sig vara en av presidentens mördare, som 
avgick 1965. Samtidigt gjorde president Kennedy allvarligt motstånd mot Vatikanens 
jesuitgeneral Janssens makt. För det första, enligt Washington Post, beslöt han sig för att 
krossa CIA – det organ som Truman ärligt beskrev efter Kennedymordet som ”en symbol  
för illvilliga och mystiska utländska intriger.” Vi läser: 

”Kennedy misslyckades i sitt försök att få full kontroll över CIA och dess viktigaste 
partners inom försvarsdepartement. Det var det mest avgörande felet under hans 
förkortade presidentskap. Han kände igen sin motståndare under sin första 
ämbetsperiod, och som han berättade konfidentiellt för intima bekanta, ’När jag blir 
omvald kommer jag att bryta detta organ i tusen bitar.’ Han avsåg att göra det också, 
men kampen kostade honom livet.” {14} [Kursivering tillagd] 

För det andra, förutom sin plan att invadera Kuba den 1 december 1963, försökte 
president Kennedy få ett slut på Vietnamkriget. Det sätt på vilket han försökt att få ett slut 
på det beskrevs i en rapport med titeln Memorandum for the President, Subject: Report of 
[CFR-medlemmar] McNamara-Taylor Mission to South Vietnam. 
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”Med den här rapporten i hand, hade president Kennedy vad han ville ha. Den 
innehöll kärnan i de beslut han måste fatta. Han måste bli omvald för att avsluta de 
under hans första ämbetsperiod igångsatta programmen; han var tvungen att få ut 
amerikanerna ur Vietnam [i slutet av 1965].” {15} 

President Kennedy började genomföra denna politik tillsammans med att begränsa 
CIA:s makt. Men denna politik upphävdes. 

”Den 22 november 1963, togs Förenta staternas regering över av supermakternas 
grupp [orden använde endast sitt amerikanska underrättelsesamfund för att avlägsna 
en av sina skapade presidenter] som ville ha en upptrappning av kriget i Indokina 
och en fortsatt militär uppbyggd för kommande generationer [i förberedelserna för  
påvens angloamerikansk-ledda korståg mot islam under 2000-talet].” {16} 

Och vem var ansvarig för upphävandet av president Kennedys politik efter det 
brutala och blodiga mordet på honom i fullt dagsljus? Det var jesuitordens mordiska 
nazisters Gestapo och SS/SD förda till Nordamerika via högrankade frimurare J. Edgar 
Hoover och Allen Dulles, nu CIA (”katolska Underrättelsetjänsten”), kontrollerade av en av 
kardinal Spellmans malteserriddare, John A. McCone. Vi läser ur boken First Hand 
Knowledge skriven av CIA-agenten och erkände medbrottslingen i Kennedymordet, Robert 
D. Morrow: 

”På 8:30, på lördag, den 24 november 1963, körde limousinen som CIA-direktör 
John McCone färdades i in på Vita huset område. McCone var där för att informera 
presidenten [LBJ] och den dräpte presidentens före detta medhjälpare, McGeorge 
Bundy [Scull och bones-mannen med ansvar för misslyckandet i invasionen vid 
Grisbukten] . . . Han var också där för att avsluta en del uppgifter innan han blev 
involverad i alla detaljer som ett presidentbyte innebar – undertecknande av den 
nationella säkerhetspromemorian 278 [i själva verket 273], en sekretessbelagd 
handling som omedelbart upphävde John Kennedys beslut att avtrappa kriget i 
Vietnam. Effekten av promemoria 278 skulle ge CIA oinskränkt fullmakt att gå 
vidare med ett fullskaligt krig i Fjärran östern, ett krig som så småningom skulle 
omfatta mer än en halv miljon amerikaner i en kamp på liv och död kamp utan [den 
konstitutionella] nödvändigheten av kongressens godkännande. 

Från och med den 23 november 1963, skulle Fjärran östern ersätta Kuba som nageln i 
ögat på USA [eftersom jesuiterna hade givit Kuba till Fidel Castro!]. Det skulle 
också skapa en helt ny narkotikakälla för maffians globala marknader. (Som tidigare 
nämnts, hävdade Victor Marchetti, tidigare vice verkställande direktör åt Richard 
Helms i sin bok, The CIA and the Cult of Intelligence, att Air America, CIA:s 
egenutvecklade flygbolag, användes som transportmedel för att transportera opium.)” 
{17} [Kursivering tillagd] 
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Käre sanningssökare, där har du det! Vatikanens jesuiter med sitt verktyg, kardinal 
Spellman, som använde en av sina malteserriddare, John A. McCone, eskalerade påvens 
krig i Vietnam och gav CIA obegränsad makt att genomföra jesuitgeneralens politik för 
massmord och samtidigt utveckla maffias narkotikahandel. Varje segment av Roms 
”broderskap” gynnades. Vatikanens Riksbank gjorde biljoner genom finansieringen av de 
militärindustriella komplexen i både Sovjetunionen och Förenta staterna; det internationella 
underrättelsesamfundet växte till otroliga proportioner förenat i sin spets i Vatikanen; 
läkemedelsindustrin gjort miljarder; maffian och CIA gjorde miljarder med sin 
narkotikahandel; Roms oljebolag och arabiska nationer gjort miljarder; LBJ och hans 
oljemän från Texas gjorde miljarder som Roms sjöfartsmagnaters tankfartyg lossade sin 
råolja både i Saigon och Hanoi; och miljontals ”kätterska” buddister mördades över hela 
Sydostasien. Fjortonde ändringens Amerikas blint patriotiska folk reducerades ytterligare 
till ekonomiskt och politiskt slaveri med sin ytterligare krossade vita protestantiska 
medelklass tillsammans med 120 000 av veteraner begångna självmord, av vilka många 
lidit outsägliga plågor. 

För det tredje, motsatte sig president Kennedy också jesuiternas Riksbank och dess 
monopolpapperspengar, rätteligen kallade ”avlater.” Överste Gritz skriver: 

”När Kennedy . . . krävde Amerikas valutas återgång till guldstandarden, och det 
federala riksbankssystemets nedmontering – präglade han faktiskt icke räntebärande 
pengar som inte bär Riksbankens tecken [d.v.s., USA-sedlar]; när han vågade att 
faktiskt utöva den ledarskapsauktoritet USA:s konstitution beviljat honom . . . 
förberedde Kennedy sin egen dödsdom. Det var dags att han måste bort.” {18} 

[Kursivering tillagd] 

Ja, det var dags att han måste bort. På samma sätt som Lincoln motsatte sig den av 
de radikala röda republikanerna förda till antagandet av fjortonde ändringen ledande 
politiken, så skulle också Kennedy motsätta sig den av Utrikespolitiska rådet förda till 
kriget i Vietnam ledande politiken. Ingendera skulle få möjlighet att tjäna en andra 
mandatperiod. John F. Kennedy, till skillnad från alla andra presidenter sedan Lincoln, 
motsatte sig verkligen ”supermakternas grupp” – öv.löjtn. Fletcher Proutys The Secret  
Team (som beskrivits så av påvlige riddare av Malta Daniel Sheehan, chefsjurist åt 
jesuiternas Christic Institute, och även given tillnamnet ”bläckfisken” av mördade 
frilansförfattaren Danny Casolaro) – känd i historien som Jesu sällskap. Må vi amerikaner 
aldrig glömma det mod som president John F. Kennedy visade genom att vägra böja sig 
för Francis kardinal Spellman, i vetskap om att hans landsmän aldrig skulle uppskatta den 
smärta och nationella tragedi han försökte förhindra. Faktum är att flera av hans handlingar i 
motståndet mot jesuitisk tyranni gav prov på verkligt mod, men han blev för alltid sårad 
hemma hos sina vänner som fortsätter sitt krossande av frihetens sista bastion i världen – ett 
Amerika som bygger på protestantiska och baptist-kalvinska friheter! Kongressens 
oupphörliga exempel på att synda genom sin tystnad, tillåter våra fiender att triumfera över 
oss, och gör ynkryggar av våra män, horor av våra kvinnor, odisciplinerade idioter av våra 
barn och slavar av oss allihop. 
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Riddare av Columbus John F. Kennedy, 33:e gradens frimurare 
Allen W. Dulles, riddare av Malta John A. McCone, 1962 # 597 

På grund av Allen Dulles avsiktliga sabotage av invasionen vid Grisbukten 1961, 
avskedade president Kennedy honom och utsåg John McCone i hans ställe. Men 
McCone var lojal mot sin papistiske herre i ”den lilla Vatikanen” i New York City, 
ärkebiskop och riddare av Columbus Francis kardinal Spellman. Som en tidigare chef 
för atomenergikommissionen och med starka band till vatikanska företag som utgör 
kompaniets ”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nations 
militärindustriella komplex, använde han vissa CIA-soldater, som Clay L. Shaw, 
George DeMohrenschildt, David Ferrie, E. Howard Hunt och strykpojke, Lee Harvey 
Oswald, för att mörda presidenten. Medan den svarte påven drog i trådarna genom 
Spellmans ständige rådgivare, övervakade jesuit John LaFarge, shriner frimurare och 
riddare av Malta Allen Dulles hela mordet genom sin riddarbroder av Malta, John A. 
McCone, och utsågs sedan till den mörkläggande Warrenkommissionen genom 
medkonspiratör och CFR-medlem, LBJ. 
The Kennedy Tapes, Ernest R. May and Philip D. Zelikow, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998).
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USAF generalmajor Edward G. Lansdale (1908-1987), 1963 # 598 
Efter fransmännens nederlag vid Dien Bien Phu (1954), följde 
Geneveöverenskommelsen. Övervakat av Roms malteserriddare, delades Vietnam som 
upplägg för inbördeskriget, med Diems CIA-ledda romersk-katolska fascister i söder 
stridande mot Minhs KGB-ledda buddistiska kommunister i norr. Som i fallet med 
Nazityskland, skulle det fascistiska söder så småningom förlora – som planerat i Rom! 
Jesuitiske världslige coadjutor Lansdale var av yttersta vikt för att: skapa den 
terroriserande, CIA-ledda Saigons militära mission (1954), att föra Vietnams 
jesuitutbildade romersk-katolske president Ngo Dinh Diem till makten (1955); mordet 
på Diem för att vägra att vara en marionett i kardinal Spellmans CIA, ärkebiskopens 
brytning med Diem strax före mordet på Diem (2 november 1963), och mordet på JFK 
(den 22 november 1963) för hans vägran att ge kärnvapen till Roms ”kungarike 
Jerusalem.” Dessutom, samtycke JFK till avlägsnandet av Diem, men hans chock över 
det CIA-ledda mordet på Diem gav ännu en anledning att bryta makten hos den svarte 
påvens ”kompani.” Vid 1963, hade CIA Lansdale arbetat för försvarsdepartementet i 
Pentagon och var väl förtrogen med jesuitiske coadjutorbroder USAF gen.löjtn. 
Joseph Francis Carroll, en jesuitutbildad romersk-katolik och chef för försvaret 
underrättelsetjänst (DIA). Under 1960-talet skötte Lansdale ”Operation Mongoose,” 
vars ÖPPNA men FALSKA politik var att störta Castro medan dess HEMLIGA men 
SANNA politik var att skapa förståelse för och ytterligare befästa Roms kubanske 
diktator. Lansdale och hans CIA-herre, SMOM Allen W. Dulles, försökte att lämna 
Kuba år Castro och att inleda ett fullskaligt krig i Vietnam: president Kennedy som 
var emot både politiska linjer planerar att invadera Kuba den 1 december 1963 och 
helt ta bort alla oss trupper från Sydostasien i slutet av 1965. Därför var coadjutor 
Lansdale Spellman viktigaste planerare av mordet på ”inkräktaren,” JFK! 
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Lansdale
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Gen.löjtn. Joseph Francis Carroll (1910-1991), 1960-talet # 599 
Riddare av Malta, romersk-katolsk jesuitisk världslig coadjutor 

Stabschef, USA:s flygvapen i Europa (USAFE), 1959-1960 
Överinspektör, USA:s flygvapen, Pentagon, 1960-1961 

Direktör, försvarets underrättelsetjänst (DIA), Pentagon, 1961-1969 
Under planeringen av CIA:s fortsatta degradering och slutliga upphörande, skapade 
Kennedy DIA i augusti, 1961. Föga visste han att detta nya organ skulle understödja i 
mordet på honom. Dess nye direktör, general Carroll, var en irländsk romersk-katolik 
född i jesuitstyrda Chicago och utbildad av präster i St. Mary i Lake Seminary. Han 
blev juris doktor vid Chicagos jesuitstyrda Loyola University varefter han anslöt sig 
till FBI (1940); efter andra världskriget blev han Hoovers nära administrative 
assistent (1947). Under organiseringen av flygvapnets nya Strategiska 
underrättelsetjänst (OSS) i linje med Roms FBI (1947), blev Carroll dess förste 
direktör (1948-1950) sedan han lämnat OSS som generalmajor. Efter ytterligare några 
viktiga tjänster, utnämndes Carroll till stabschef, USAFE, Tyskland (1959), där han 
arbetade med sin näre vän från seminariet som hade direkt tillgång till påven, 
”monsignore” och chef för flygarprästerna, generalmajor Edwin R. Schack. Utsedd av 
CFR McNamara till den förste direktören för DIA, hade jesuit Carroll nu kontroll 
över all underrättelseverksamhet inom försvarsmakten! Detta innebär: färdplanen för 
Air Force One in i och ut ur Dallas den 22 november 1963, var föremål för hans 
godkännande, USAF generalmajor Lansdale var hans underordnade inom 
Underrättelsetjänsten vars närvaro i Dallas var känd för Carroll, han var i maskopi 
med sin gamle chef, FBI-direktören J. Edgar Hoover, i den senare mörkläggningen av 
mordet som övervakades av Francis kardinal Spellmans okända soldater! En av dessa 
soldater var denne jesuitiske coadjutor, gen.löjtn. Joseph Francis Carroll! 
http://www.af.mil/bios/bio.asp?bioID=4935
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Gen.löjtn. Vernon A. Walters (1917-2002), 1970-talet # 600 
Riddare av Malta, romersk-katolsk jesuitisk världslig coadjutor 
Biträdande direktör, Centrala underrättelsetjänsten, 1972-1976 

Rådgivare åt 7 presidenter, Reagans resande ambassadör, 1981-1985 
President Ronald Reagans ambassadör i FN, 1985-1988 

President George H. W. Bushs ambassadör i Tyskland, 1988-1991 
Med vetskap om var alla kropparna var nedgrävda från Truman till Bush är Walters, 
en livstidslång ungkarl, och den amerikanske ”James Bond” i de politiska 
hemligheternas mörka värld, en högst iögonfallande medkonspiratör i mordet på 
”inkräktaren,” JFK . Född i jesuitstyrda New York City, flyttade Walters till Europa 
vid sex års ålder där han lärde sig franska, spanska, italienska och tyska, för att senare 
behärska holländska, portugisiska, kinesiska och ryska. Uppväxt i Paris, jesuitfästet i 
Frankrike och tillflyktsorten för den ryska grenen av malteserriddarna, utbildades 
Walters vid Stonyhurst College (sätet för Englands jesuitiske provinsial) av de mest 
briljanta jesuiterna i Storbritannien. Som gammal vän till SMOM Alexander M. Haig, 
d.y., och SMOM George J. Tenet, blev Walters: medhjälpare under efterkrigstiden till 
SMOM general Mark Clark i Österrike, medlem i CFR-styrda general George C. 
Marshalls stab, CFR/SMOM W. Averell Harrimans medhjälpare, Trumans 
ambassadör i Moskva som understödde i enandet av CIA och KGB, ett vittne (och en 
rådgivare) till Trumans avskedande av den olydige general Douglas MacArthur som 
försökte vinna kardinal Spellmans ”ovinnbara” Koreakrig, en Vita huset rådgivare åt 
Truman och Eisenhower, en ledare för CFR-ordförande Winston lord och Nixons 
nationelle säkerhetsrådgivare, CFR Henry Kissinger, under fredsförhandlingarna med 
vietnameserna i Paris, och en medlem av NATO stående styrka. SMOM Walters 
tjänade sina jesuitiska herrar väl, i synnerhet i mordet på JFK! 
http://www.arlingtoncemetery.net/vawalters.htm
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JFK med kubansk anti-Castro-brigad, Miami, 29 december 1962 # 601 
Efter att CIA-direktör/CFR-medlem Allen Dulles och presidentrådgivare/CFR-
medlem McGeorge Bundy omintetgjort invasionen vid Grisbukten 1961, vidtog 
president Kennedy straffåtgärder. SMOM Allen Dulles ersattes med SMOM John 
McCone, en gammal vän till familjen Kennedy som JFK litade på. Han utarbetade 
senare en plan för en andra invasion av Kuba planerad till den 1 december 1963. 
Avlägsnandet av jesuit Castro skulle ha säkrat en andra mandatperiod för JFK under 
vilken han skulle ha satt stopp för den den svarte påvens CIA:s 
underrättelseverksamhets tid vid makten, dragit sig tillbaka från Vietnam, vägrat att 
ge påvens kungarike Jerusalem kärnvapen, överfört miljarder i skattemedel till 
statskassan genom att ta bort de av Vatikanens oljemonopol åtnjutna avdragen för 
oljeförbrukning; och satt stopp för de av påvens JP Morgan-ägda U. S. Steel-industri 
åtnjutna skattekryphålen. Ovan, är JFK i möte i Miami med förlåtande efterlevande 
från den kubanska brigaden fem dagar efter det att de hade frigivits från jesuit 
Castros inkvisitoriska fängelser i utbyte mot 63 miljoner dollar i livsmedel och 
medicinsk utrustning. Vid mottagandet av en flagga som hade hissats ett par timmar i 
Grisbukten, lovade Kennedy: ”Jag kan försäkra er om att denna flagga kommer att 
återlämnas till denna brigad i ett fritt Havanna”.* Efter ”den kubanska robotkrisen” 
1962, planerade John och Robert Kennedy att invadera Kuba igen, eftersom Castro 
vägrade inspektioner på plats. Alltså mördades JFK tio dagar före den planerade 
invasionen, och Kuba – som skulle bli en mellanstation för vår framtida invasion – 
gick förlorad till Roms vatikanska lönnmördare! 
* The Two Kennedys, Gianni Bisrach, (Alfredo Bini Production, Italy, 1976) Video. 
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Israeliskt monument till riddare av Malta/CIA James J. Angleton, 1998 # 602 
Påvens hitleristiska/stalinistiska judiska förintelse, understödd av Weizmann och Ben-
Gurion, var av avgörande betydelse för uppkomsten av Roms arbetarsionistiska 
Israel. De malteserriddare som deltog i att skapa och säkra den svarte påvens 
”kungarike Jerusalem” omfattade Louis M. Bloomfield och James J. Angleton, som 
undsatte Italiens ”svarte prins,” SMOM Valerio Borghese. CIA Angleton gjorde det 
möjligt för Mossad att säkra kärnvapen åt Israel. Han förespråkade också ett krig mot 
islam – för att förstöra klippmoskén och att äntligen bygga det tredje hebreiska 
templet i Upp.11 :1-2! 
Final Judgment: The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy, Michael Collins Piper, (Washington, D.C., 
Center for Historical Review, 1998). 
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President Kennedy försöker få ett slut påvens kalla krig, 1962 # 603 
Vatikanens syften med det kalla kriget var många och därmed var dess fortsättning av 
största vikt. Sovjetunionen, vars militär har byggts av jesuiterna och deras påvliga 
riddare som styr USA och Storbritannien, förstorades (via den svarte påvens 
CFR/RIIA-press) till en oövervinnerlig fiende, trots att riket var ödelagt tack vare 
Roms anti-ortodoxa Operation Barbarossa. Den 16 december 1950 (9 dagar innan 
”Baal-mässan”) utfärdade ”Dirty Harry” Truman nationellt undantagstillstånd som 
omvandlade de federala domstolarna till domstolar för överbefälet vilket bevisas av 
USA:s flaggor med yttre guldkant. Rättsakten skärpte Trumans 1947 års nationella 
säkerhetslag, som skapade CIA/NSA som ”nödvändiga för att utkämpa det kalla 
kriget.” Sanningen var Sovjetunionen och dess CIA/MI6/BND-stödda KGB höll på att 
byggas för att förtrycka det ”kätterska” ortodoxa ryska folket medan det ”liberala” 
medelklassfolket i USA drevs till svällande kartell-korporativ fascism genom 
successiva ovinnbara krig styda av Rom och ledda av hennes amerikanska 
malteserriddare. JFK, som i själva verket hatade kommunismen (som han hade 
planerat att invadera Kuba 1963), erbjöd sig att avblåsa månkapplöpningen (1963), 
för att ytterligare försvåra byggandet av Roms internationella underrättelsesamfund – 
inklusive NASA! Alltså skulle, utan kompaniets kalla krigsbluff, Roms kungarike 
Jerusalem aldrig ha byggts militärt! 
JFK: The CIA, Vietnam and the Plot to Assassinate John F. Kennedy, öv.löjtn. Fletcher Prouty, (New York: Carol 
Publishing Group, 1992). 
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USA:s trupper skall vara ute ur Vietnam i slutet av 1965, 4 oktober 1963 # 604 

General Taylor, försvarsminister McNamara, JFK, 2 oktober 1963 # 605 
Även om JFK avsåg att dra tillbaka 1 000 militärer i slutet av 1963 och huvuddelen av 
USA:s trupper i slutet av 1965, förblev CFR-medlemmar Maxwell Taylor och Robert 
McNamara lojala mot sin herre i Sankt Patrikskatedralen som, med deras samverkan, 
skulle mörda Kennedy. Ersatt med Johnson som började bomba Hanoi 1965, byggde 
Spellmans CIA/FBI och sicilianska maffian Roms internationella narkotikahandel. 
Dess gigantiska vinst tvättades sedan genom Roms internationella banksystem, vars 
”svarta budgets” blodspengar sedan användes för att finansiera förbättringen av 
Roms internationella underrättelsenätverk. 
JFK: The CIA, Vietnam and the Plot to Assassinate John F. Kennedy, öv.löjtn. Fletcher Prouty, (New York: Carol 
Publishing Group, 1992). 
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Jesuitpräst John LaFarge (1880-1963), 1938 # 606 
Den svarta amerikanska socialistiska medborgarrättsrörelsens fader 

I enlighet med Metternichs Heliga allians och den svarte påvens tridentinska möte, har 
Jesu sällskap åtagit sig krossandet av vår protestantiska republik och vårt AV1611 
bibelläsande, ”kätterska och liberala” amerikanska folk – både vita och svarta. Därför 
började det ”den svarta/negeragitationen” i början av 1930-talet med jesuiten John 
LaFarge som hycklande anklagade protestanter för att anstifta slaveri och uppfinna 
rasism när jesuiterna var den största slavägaren i Maryland 1650 till 1838. Denna 
beräknade agitation, samordnad genom lydiga frimureriska ledare inom varje ras och 
politisk fraktion, kulminerade i den våldsamma ”medborgarrättsrörelsen” under 
1960-talet. Ledd av jesuitkontrollerade socialistiske Martin Luther King, var ordens 
av Emanuel Josephson uttryckta syfte att ”använda negrerna för att krossa vår 
republik genom att uppmana dem till barbari för att genomföra ett fullständigt 
sammanbrott av lag och ordning som kommer att fungera som en perfekt 
förevändning för att upprätta en [vit neo-nazistisk fascistisk] diktatur under dem själva 
som kommer att välkomnas av en livrädd nation.” Som Malcolm X djärvt hade 
förkunnat att ”Ku Klux Klan och Nation of Islam har samma kassörer,” fortsatte Nya 
givens jesuiter Robert Hartnett och Georgetown Universitys Richard McSorley USA:s 
andra rekonstruktion som kulminerade i 1965 års rösträttslag och tvingade 
integreration i våra hatade offentliga skolor som ledde till blandning, som alltid leder 
till moralisk korruption och våld (Första mosebok 6), vilket gjorde Amerika till en 
försvagad färgad nation som Castros Kuba. 
Men Astutely Trained, Peter McDonough, (New York: The Free Press, 1992). 
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Kardinal Spellman med rådgivare, jesuit John LaFarge, 1960 # 607 
Den svarte påvens socialist-kommunistiska amerikanska medborgarrättsrörelse var ett 
mästerverk av jesuitiskt dubbelspel som den säkrade full rättslig integration inte bara 
mellan vita och svarta, utan också mellan protestanter och romerska katoliker. Nu, 
kan ingen präststyrd romersk-katolik förvägras någon ställning i regeringen eller 
industribranschen även om hans första lojalitet är till en utländsk regent – påven – 
vars världsliga makt varje romersk-katolska måste upprätthålla: De svarta användes 
endast för att främja påvlig överhöghet! Avfällige metodistiske frimureriske Randolph 
visste att det var ordens hemliga agenda, därför var han emot all svart separatism – 
och därmed, biblisk protestantiska separatism – vars rörelse aldrig skulle ha givit 
upphov till 1960-talet integrationistiska och ekumeniska medborgarrättslagar. Ovan 
har vi (V-H): Henry Seeger, d.ä.; Francis kardinal Spellman, Lester Granger, direktör 
för ärkebiskopens Urban League finansierad av ordens Fordstiftelse, och jesuiten John 
LaFarge. Som kardinalens rådgivare, ”farbror John” Lafarge (vars bror Oliver var en 
företagsledare vid General Motors och en personlig vän till GM:s riddare av Malta 
John J. Raskob) fick sin seminariumutbildning i Innsbruck, Österrike, genom 
påverkan av president Theodore Roosevelt. Där blev han bekant med jesuitiska 
fascister som senare förde Hitler till makten och nazismen till Österrike; han stödde 
också fascisterna Franco och Mussolini. Som han kallade kommunismen för ”de nya 
kalvinismen,” arbetade han med öppet anti-kommunistiske Georgetown-jesuit 
Edmund Walsh och stödde FDR:s Nya giv. Efter andra världskriget, understödde han 
Spellmans FBI-direktör genom att föra tusentals nazister till Amerika genom påvens 
”vatikanska råttlinjer” via ”Operation Paperclip.” Lafarge, den vägledande handen i 
Spellmans mord på president Kennedy, dog två dagar senare i en teatral sorg över 
”inkräktaren” JFK:s död. 
John LaFarge and the Limits of Catholic Interracialism, 1919-1963, David W. Southern, (Baton Rouge, Louisiana: 
Louisiana State University Press, 1996). 
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Frimurare A. Philip Randolph med jesuitpräst John LaFarge, 1960 # 608 
Prince Hall-ritens svarte frimurare A. Philip Randolph var Lafarges käraste 
medborgarrättsledare. Sedan amerikanska svarta kämpade tappert i påvens andra 
trettioåriga krig (1914-1945), har denna medvetet felaktiga ”patriotism” använts som 
rättfärdigande för att blanda raserna via en rad juridiska händelser. Med stöd av 
jesuitorden och kardinal Spellman i New York City, var Randolph i hemlighet 
vägledande rådgivare åt alla svarta och mulattiska ledare i CFR/rampljuset i den 
svarte påvens Rockefeller- och Ford-finansierade, svarta socialist-kommunistiska 
revolution från tjugotalet till och med sextiotalet. Han motsatte sig alla rörelser för 
svart separatism, från mulattiske Booker T. Washingtons historiska ståndpunkter, till 
jamaicanske svarte frimurare Marcus Garvey, till frimureriska svarta Nation of 
Islams icke-frimureriske mulatts, präst Malcolm X:s obestridliga separatistiska logik. 
Randolph ”hotade” öppet att marschera mot Washington 1941 då han och 
frimureriske FDR, både övervakas av jesuiterna, var överens om att integrera 
försvarsindustrin, som Roosevelt utfärdande exekutiv order 8 802. Han iscensatt den 
enorma medborgarrättsmarschen mot Washington, D.C., i augusti 1963 (med stöd av 
ordens pro-kommunistiske, Rockefeller-finansierade, avfälliga protestantiska, anti-
reformatoriska, anti-AV1611 bibliska, pro-frimureriska, nationella kyrkoråd) där 
Martin Luther King, d.y., gav sitt förevigade integrativa tal, ”Jag har en dröm.” 
Lafarge (som sitter andra från höger) är bredvid Randolph fotograferad med Catholic 
Interracial Council i New York. 
John LaFarge and the Limits of Catholic Interracialism, 1919-1963, David W. Southern, (Baton Rouge, Louisiana: 
Louisiana State University Press, 1996). 
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Randolph med president Kennedy i Vita huset, 1963 # 609 
Återigen ser vi frimureriska Randolph i egenskap av ansvarig ledande 
medborgarrättsledare med riddare av Columbus president Kennedy i Vita huset. 
Bredvid JFK är den kuslige Walter S. Reuther, ordförande i Förenade 
bilarbetarförbundet, vice ordförande för AFL-CIO, och en medlem av den svarte 
påvens Förenta världsfederalister tillsammans med CFR-medlem, medlem av 
medborgarrättskommissionen och rektor vid Notre Dame University, präst Theodore 
Hesburgh . Till höger om Randolph är rabbin Joachim Prinz, en personlig bekant med 
SS/SD Adolf Eichmann under tiden i Wien och ordförande i den amerikanska judiska 
kongressen, som enligt reformerte rabbin Stephen S. Wise svikit europeiska judar 
genom att vägra understödja deras flykt från nazi-ockuperade Europa. Längst till 
vänster är Martin Luther King, d.y., som innehar en plagierad doktorsexamen i 
systematisk teologi vid det av jesuiterna i närbelägna Boston College starkt påverkade 
Boston University School of Theology. 1964 skulle orden använda sina mäktiga 
papister i kongressen, bland annat representanthusets talman John McCormick och 
senatens minoritetsledare Everett Dirksen, för att tvinga fram ett godkännande av den 
rasblandade medborgarrättslagen. 1965 skulle rösträttslagen godkännas efter att 
Kings marsch från Selma till Montgomery fick understöd och hjälp genom monsignore 
Paul J. Mullaneys City of St. Jude. Ändå skulle både King och JFK avrättas av 
kardinal Spellmans underrättelsearmé och CIA/maffian för de motsatte sig ”Spellys 
krig” och dess lukrativa narkotikahandel i Vietnam. Liksom bolsjevikiska 
revolutionen, skulle det beryktade inflytandet av frimureriska judar i 
medborgarrättsrörelsen skulle resultera i jesuit-uppmuntrat, anti-judiskt raseri vid ett 
senare tillfälle. 
Mr. Black Labor: The Story of A. Philip Randolph, Father of the Civil Rights Movement, Daniel S. Davis, (New 
York: E. P. Dutton & Co., 1972). 
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A. Philip Randolph och president Johnson i Vita huset, 1965 # 610 
Frimureriske svarte Randolph med sin frimureriske vite herre, president Lyndon B. 
Johnson, diskuterar sin taktik för den rasblandning som inspirerats av den framlidne 
jesuiten John LaFarge. Detta hemligt samförstånd gjorde nationen än mer 
kommunistisk, som medborgarrättsrörelsen främjade den svarte påvens och hans 
malteserriddares befordran av svart brottslighet, ”vit flykt” och en vit neo-fascistisk 
motreaktion. 

A. Philip Randolph (2H) leder svarta medborgarrättsledare, 1964 # 611 
A. Philip Randolph: A Biographical Portrait, Jervis Anderson, (NY: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1973). 
Mr. Black Labor: The Story of A. Philip Randolph, Father of the Civil Rights Movement, Daniel S. Davis, (New 
York: E. P. Dutton & Co., 1972). 
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A. Philip Randolph leder svarta medborgarrättsledare, 1964 
Här sitter de största förrädarna mot det amerikanska svarta folket som någonsin 
vanhedrat denna i allmänhet inställsamma och förtrampade ras sorgliga, tragiska 
historia. Utan några mot sin ras verkligt lojala svarta män med tillåtelse att 
förespråka en ”tillbaka till Afrika”-rörelse eller upprättandet av en ny svart nation i 
Nordamerika – med uteslutande av alla vita människor – bedrev dessa den svarte 
påvens jesuitstyrda, frimureriska ”onkel tommare” en integreringsagitation som bara 
motverkat förhållandet mellan amerikanska vita och svarta under de senaste sextio 
åren – medan den ytterligare centraliserat makten i Washington! Massiv 
grundlagsstridig socialism, som president Johnsons ”krig mot [svart] fattigdom” som 
antände en våldsamt stigande statsskuld, har givit upphov till stora, lättagiterade, 
välfärdsberoende, vilda, svarta innerstadsbefolkningar vars böjelse för olaglighet, 
lastbarhet och svart-mot-vit brottslighet kontinuerligt har fyrats på av kompaniets 
CIA:s/maffias vapensmugglare, olagliga narkotikahandel, jesuitiska/riddare av Malta-
kontrollerade Hollywood spelfilmer och nu ”gangster-rap.” I ordens NAACP-
högkvarter i New York City ser vi (V-H): Bayard Rustin, en av grundarna av 
Rockefellerfinansierade University of Chicagos Congress of Racial Equality 
(kongressen för etnisk likabehandling) (CORE); judiske Jack Greenberg, New York-
advokat åt NAACP; frimureriske Whitney M. Young, d.y., verkställande direktör för 
National Urban League (nationella stadsförbundet), James Farmer, en av grundarna 
av och nationell direktör för CORE; Roy Wilkins, verkställande sekreterare för 
NAACP som senare tilldelade St. Louis universits ”Ignatius Loyolas svärd” 1976; 
Martin Luther King, d.y. (trimmad för rörelsen under studenttiden på helsvarta, 
manliga Morehouse College av dess frimureriske rektor, Benjamin Elijah Mays) 
ordförande för södra kristna ledarskapskonferensen, John Lewis; radikal ordförande 
för pacifistiska studenters samordningskommitté, frimureriske A. Philip Randolph, 
”chefen” och Courtney Young i Lewis’ studentgrupp.

Socialistiske Martin King med sin vite herre, påve Paulus VI, 1964 # 612 
Ärkebiskop Paul Marcinkus blickar på King efter en ”audiens” hos påven. SMOM 
Henry R. Luces Time Magazine utnämnde King till ”Årets man” 1964 på order av 
kardinal Spellman, vilket främjade Roms medborgarrättsagitation. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4737372.stm
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Randolph med pro-nazistiske president Johnson, Vita huset, 1966 # 613 
När vi ser medborgarrättsledarna ovan och deras svek mot amerikanska svarta som 
verkligen försökte att befrias från den förhatliga rasismen i vita romersk-
katolskstyrda städer i norr samt vita, avfälliga protestantiska och baptistiska, 
frimurarstyrda städer i söder, orden av vår socialistiska frimureriska jesuitisk 
världslig coadjutor, förklarar W. E. B. Du Bois ord (även om han sagt att de är ”ett 
gammalt och bestickande argument”), verkligen ordens avsedda plan: ”Segregera er 
inte! Låt oss alla gå samman, vita och svarta – och låt den vise vite leda dig!” Detta är 
verkligen resultatet av den svarte påvens medborgarrättsrörelse som nådde toppen 
med 1965 års rösträttslag. Utan tvivel, visste murare Randolph och Johnson båda att 
jesuitrådgivne, New York Citys ärkebiskop Francis kardinal Spellman, via sitt 
Utrikespolitiska råd med befäl över CIA, maffian, FBI och Militära 
underrättelsetjänsten, avrättade president Kennedy 1963 och Malcolm X 1965. JFK 
motsatte sig sina i CFR, Malcolm motsatte sig sina herrar i NOI. Båda män främjade 
inte ”Spellys krig” i Vietnam: JFK avsåg att dra tillbaka all trupper i slutet av 1965 
och Malcolm kallade med rätta kardinalens korståg en ”vit mans krig.” Sittande 
nedan: (medsols från längst ned till vänster) Clarence Mitchell, d.y., lobbyist och 
direktören för NAACP Washington Bureau, AFL-CIO ämbetsman Andrew Biemiller, 
Dorothy Height, frimureriske Randolph, Roy Wilkins, Joseph L. Rauh, Floyd 
McKissick, John Lewis, CFR-medlem och frimureriske vicepresident Hubert 
Humphrey, judiske CFR-medlem och justitieminister Nicholas Katzenbach som 
offentligt motsatte frimureriske Alabama-guvernör George Wallaces vägran att 
integrera (vilket var anledningen till mordförsöket på Wallace 1968); frimureriske 
president Lyndon B. Johnson, och avfällige baptistiske Martin ”Lucifer” King, d.y. 
A Philip Randolph: A Biographical Portrait, Jervis Anderson, (NY: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1973). 

Jesuiterna – 1960-1963



Kapitel 43                                                                                                             1457

Randolph med frimureriske NY-guvernör Nelson A. Rockefeller, 1969 # 614 
Faktum är att denna bild säger mer än tusen ord! Under firandet av Randolphs 80-
årsdagsmiddag på New York Citys lyxiga Waldorf Astoria Hotel, ser vi (V-H): den 
illegitime Bayard Rustin, tidigare pro-bolsjevikisk kommunist som blivit pro-
påvedömlig, anti-kommunistisk demokratisk socialist, en ökänd sodomit och senare 
aktivist för ”homosexuellas rättigheter” och organisatör av frimureriske Randolphs 
250 000-manna, 1963 års medborgarrättsmarsch i vilken ärkebiskopen av Washington, 
D.C., Patrick A. O’Boyle deltog med Randolphs åldrade jesuit Lafarge; irländske 
romersk-katolik George Meany, ordförande för den svarte påvens socialistiska 
arbetarmonopol – American Federation of Labor and Congress of Industrial 
Organizations (AFL-CIO) – med anknytning till CIA och SMOM J. Peter Grace, d.y., 
Meany förespråkade senare det jesuitledda riksrättsåtalet av president Nixon; Coretta 
King, den lydiga, CFR-pressvänliga, mulattiska negerkvinna som vägrade att avslöja 
sin mans jesuitstyrda frimureriska mördare; Randolph, tidigare vicepresident för 
AFL-CIO, demokratisk socialist (som anpassade sig till ordens anti-kommunistiska 
korståg) och medkonspiratör i King-mordet, och New York-guvernören Nelson A. 
Rockefeller, en supra-nationell kartell-kapitalist och medfinansiär av ordens 
socialistiska medborgarrättsrörelse som illustrerar samverkan mellan kompaniets 
monopol på arbetskraft (fackföreningar) och dess monopol på kapital (New Yorks 
banker), som orden har jämnat ut Amerika till en rasblandad, socialistisk, jesuitisk 
reduktion. 
Mr. Black Labor: The Story of A. Philip Randolph, Father of the Civil Rights Movement, Daniel S. Davis, (New 
York: E. P. Dutton & Co., 1972). 
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Kapitel 44 

Jesuiterna   – 1963   

Mordet på president John F. Kennedy 
Francis kardinal Spellmans övervakning av: 
   Den amerikanska grenen av Roms internationella underrättelsesamfund 
   Den amerikanska grenen av malteserriddarna 
   Amerikanskt 33:e gradens och shriner frimureri 
   New Havens prostituerade protestantiska, Yale-baserade ”Scull and Bones” 
   New Havens romersk-katolska amerikanska columbusriddare 
   Den frimureriska romersk-katolska siciliansk-amerikanska maffian 

Ur vägen, högförrädare och usling
som planlagt mord på salig kungen själv

och skänker skökor avlatsbrev att synda:...
din kardinalshatt trampar jag i stoftet,

föraktar påven och din kyrkas titlar
och drar omkring dig vid ditt skägg och hår...

Driv genast bort dem! Slå dem! Gud sig gläder.
Nu skall du ut, du ulv i fårakläder!

Ut, brunrockspack och rödrocks-charlatan! {1} 

Edward de Vere, 1590 
17:e greven av Oxford 
   Alias ”William Shakespeare” 
Kung Henrik VI, akt l, scen III 

”Slutligen – låt alla med sådan underfundighet vinna herravälde över furstar, 
adelsmän, och domare på varje plats [genom en ”betrodd tredje part” i CFR-
kontrollerade SD/OSS/CIA], så att de må vara redo att lyda vår minsta vink, även att 
offra sina närmaste relationer och mest intima vänner, när vi säger att det är för vår 
egen fördel och nytta [liksom lydige romersk-katolske påvlige riddare senator 
Edward Kennedy gjorde när han offrade sin egen nevö, John F. Kennedy, d.y., för  
Jesu sällskaps fördel och nytta].” {2} [Kursivering tillagd] 

Ignatius Loyola, 1540 
Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556 
Secret Instructions of the Jesuits 
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”Det är genom tron som påven har rätt att avsätta kätterska och upproriska kungar. 
Regenter som avsatts av påven omvandlas till ökända tyranner, och får dödas av de 
första som kan få tag på dem. Om den offentliga saken inte kan vinna gillande hos 
försvarets när det gäller en tyranns död, det är lagligt för den förste som anländer, att 
mörda honom.” {3} [Kursivering tillagd] 

Francisco Suárez, 1613 
Spansk jesuit 
Defensio Fidei Catholicae 

”Att det är absolut tillåtet att döda en människa när den allmänna välfärden eller 
ordentliga säkerheten kräver det.” {4} 

Antonio Escobar, 1659 
Spansk jesuit 
Moral Theology

”Efter ett så beryktat sällskap, är dess spår oförgängliga – ett dike fyllt med liken av 
kungar.” {5} 

Edwin A. Sherman, 1883 
Amerikansk 33:e gradens frimurare 
Vän till vår hjälte, amerikanske ex-präst 
   och frimurare, Charles Chiniquy 
The Engineer Corps of Hell 

”Rätten att avsätta kungar ligger i den högsta suveränitet vilken påvarna, som Kristi 
ståthållare, utövar över alla kristna nationer.” {6} 

Henry kardinal Manning, 1892 
Ärkebiskop av Westminster 

”Varje shriner, knästående inför Koranen, avlägger denna ed . . . med fruktansvärt 
blodiga konsekvenser om vin uppdagar några av ’hemligheterna’ . . . (att få våra 
”ögonglober genomborrade till mitten med ett kraftig, treeggat blad”) . . . i Allahs 
namn, och erkänner denne hedniske hämndens gud som sin egen (”våra fäders Gud”). 
Och, i ritualen, erkänner han islam, [den bibliska] kristendomens förklarade 
blodsfiende, som den enda rätta vägen.” {7} 

James D. Shaw, 1988 
Ex-33:e gradens frimurare 
Anti-påvlig, bibeltroende kristen 
The Deadly Deception
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”Lagenligheten i att döda bannlysta, det vill säga protestantiska, kungar [och olydiga 
romersk-katolska kungar och presidenter], har de jesuitiska författarna haft stort 
besvär med att hävda, och genom ett stort urval av argument att försvara och 
genomdriva. . . . 

Vi behöver bara se oss omkring, så möts vår drabbade blick på alla håll av dessa 
lärors melankoliska monument. Till vilket land i Europa skall vi vända oss där vi inte 
kan spåra jesuiten genom hans blodiga fotspår? Vilken sida av den moderna historien 
skall vi öppna och inte läsa färska bevis för att den romerska läran om att döda 
bannlysta kungarna inte var avsedd att slumra i glömda luntor, utan att ageras ut i den 
levande världen? Vi ser Henrik III falla för dolken. Henrik IV omkommer genom 
samma helgade vapen. Kungen av Portugal dör på order av dem. Den stora fursten 
av Oranien expedieras av deras agenter, nedskjuten i dörren till sin egen matsal. Hur 
många mördare de skickade till England för att mörda Elisabet, vittnar historien om. 
Att hon undkom deras intriger är ett av historiens underverk. 

Det är inte heller bara i monarkernas palats som de har smugit sig in med sina 
doktriner om mord och expediering; sina egna påvars fristad har de orenat med blod. 
Vi ser Clemens XIV underteckna ordern om jesuiternas landsförvisning, och snart 
blir han upphunnen av deras hämnd, och dör av gift. I krutkonspirationen ser vi 
dem medvetet planera att med ett slag krossa Englands adel och socitet [vilket  
ovedersägligt historiska faktum förnekas av ordens senaste Hollywoodproduktion, V 
for Vendetta]. Dem kan vi tacka för de inbördeskrig som i så många år dränkt 
Frankrikes sköna provinser med blod. De satte igång den fulländade skräcken, 
Bartolomeimassakern. Filip II och jesuiterna bär gemensamt skulden för den 
’oövervinnelig armadan,’ som i stället för att orsaka den oändliga förstörelse och 
ödeläggelse som dess upphovsmän tänkt, genom den nådiga försynen blev ett medel 
till att uttömma Spaniens skatter och störta hennes prestige [precis som kardinal 
Spellmans krig i Korea och Vietnam ytterligare uttömde Amerikas blod, skatt och 
prestige]. 

Vilken skörd av komplotter, våldsamheter, uppviglingar, revolutioner, tortyrer, 
förgiftningar, lönnmord, kungamord, och massakrer kristenheten har bärgat 
genom det frö som såtts av jesuiterna! Inte heller kan vi vara säkra på att vi 
ännu har sett det sista och största av deras brott.” {8} [Kursivering tillagd] 

James A. Wylie, 1878 
Skotsk protestantisk historiker 
History of Protestantism: The Jesuits 
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”En konspiration bevisas sällan, om än någonsin, genom positiva vittnesmål. När ett 
mycket omfattande brott är på väg att begås av en kombination av enskilda personer, 
agerar de inte öppet, utan i lönndom och hemlighet. Det ändamål som ligger till 
grund är känt bara för dem som ingår i den. Om inte en av de ursprungliga 
konspiratörerna förråder sina kompanjoner och vittnar mot dem, kan deras skuld bara 
bevisas genom indicier . . . och indicier kan inte ljuga.” {9} 

John A. Bingham, 1865 
Särskild chefsjurist 
The Trial of the Conspirators

”Freed kommer ihåg vad tydligen uppfattas som artig konversation när män såsom 
[påvlige riddare William] Colby [CIA-direktör] och Cline träffas. ’Det var helt 
bisarrt,’ sa Freed, ’för ämnet som de valde var, ”När är det acceptabelt att mörda 
en statschef?” ’ Colby visasde vad han sade var en teologiskt och filosofiskt sund 
strategi. Den katolska kyrkan, sade han, hade sedan länge kämpat med denna fråga 
och hade, som Colby såg det, nått fram till ett sunt koncept. ’Det är acceptabelt,’ 
sade han, ’ att mörda en tyrann.’ ” {10} [Kursivering tillagd] 

Mark Lane, 1991 
Judisk amerikansk advokat och författare 
Jesuitisk världslig coadjutor 
Plausible Denial 

”Var det [säkerhetstjänsteman George] Hickey som gjorde det? . . . Han visste att 
Hickey sågs med en AR-15 det ögonblick som det sista skottet träffade. . . . Slutligen, 
visste han att kulbanan ledde direkt till Hickey och hans pistol. . . . Kulan som 
träffade Kennedy i huvudet [bakre mitten] kom från vänster bakifrån. Från den 
efterföljande bilen. Från denna AR-15.” [Även om vissa tvivlar på Hickeys 
engagemang, svarade han aldrig på Donahues anklagelser och förblev tyst tills den 
dag han dog. Både Säkerhetstjänsten och FBI konspirerade för att hemlighålla bevis  
medan Rowley och DeLoach träffade jesuit Daniel J. Power vid Georgetown strax 
efter mordet. Detta är samma FBI under kontroll av Opus Dei som har arbetat med 
den svarte påvens internationella islamistiska terroristnätverk i utbildningen av 
palestinska Hamas’ terrorister i Kansas City och i den svarta muslimska Nation of  
Islams hemmabas i Chicago, enligt FBI:s specialagent Robert Wright.] {11} 

[Kursivering tillagd] 

Howard Donahue, 1991 
Amerikansk ballistisk expert
Mortal Error
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”När [riddare av Malta] Clay Shaw greps av Jim Garrison var nyheten av särskilt 
intresse för den italienska tidningen Paesa Sera. Den följde upp med en historia om 
att Shaw tillhörde en täckorganisation i Rom som hette Centro Mondiale 
Commerciale (CMC). Dess plats flyttades ofta, dess tillvägagångssätt ändras. I CMC 
ingick italienska fascister, delar av den europeiska paramilitära högern,   CIA  , och   
USA:s försvarsdepartement. Det fanns större aktieägare till banker i Schweiz, Miami, 
Basel och andra större städer. CMC hade bildats 1961, ett år efter det att Kennedy 
valdes. Dess huvudmän hade arbetat med efter andra världskriget upprättade 
fascistiska nätverk. Styrelsen innefattade [romersk-katolske påvlige riddare] Ferenc 
Nagy, en före detta ungersk premiärminister som ledde det landets anti-
kommunistiska landsmäns parti i exil. J. Edgar Hoover tog Nagy till Förenta 
staterna [och till FBI], där det fanns många Gehlen-stödda emigrantorganisationer 
[fulla av ex-nazistiska fascister]. . . . 

CMC var faktiskt ett dotterbolag till det i Schweiz baserade Permindex, vars 
ordförande var [riddare av Malta] prins Gutierez de Spadafora, italiensk 
industriman och stor markägare. Spadaforas sonhustru var släkt med [33:e gradens 
frimurare och Hitlers bankir] Hjalmar Schacht. Clay Shaw, som förestod New 
Orleans’ internationella handelsmarknad, var en direktör. En annan var Giorgio 
Mantello, alias George Mandel, som senare skulle komma att flytta till New 
Orleans. En gång dömd för ’brottslig verksamhet’ i Schweiz, upprätthöll Mantello ett 
nära samarbete med sin ungerske kollega, Nagy. Ett av målen för CMC var att ’Rom 
än en gång skulle komma att årerta sin ställning som den civiliserade världens 
centrum [d.v.s. återställa påvens mörka tid i enlighet med jesuitordens strävan].’ 
[Riddare av Malta] major L . M. Bloomfield, en veteran från OSS som bott i 
[franska romersk-katolska] Montreal [som tillsammans med sin bror Bernard 
Bloomfield, var betrodda finansiärer av kompaniets Sankt Franciskus Xaviers 
universitet i Nova Scotia], var en misstänkt Garnison ville förhöra. I Kanada 
kontrollerade han enligt uppgit Credit Suisse, Heinekens bryggerier, Israel 
Continental Company, Grimaldo Siosa-linjerna och andra internationella företag. 
Shaw namn återfanns bland elva styrelseledamöter i ett företag i Montreal som 
faktiskt var baserat i Rom. . . . 

Paesa Sera rapporterade den 4 mars 1967 att CMC [som avsåg att återställa Roms 
mörka tid] var en skapelse av CIA [som verkställde påvens världsliga makt genom 
att mörda politiska ledare som motsatte sig denna behörighet, inklusive JFK] tjänade 
som en pengakanal [som BCCI, vars ursprungliga partner hade varit ordens Bank 
of America, skulle göra], och att Shaw och Bloomfield bedrev olagligt politiskt 
spionage under dess täckmantel. I New Orleans, var Shaw en respekterad medborgare 
som hade bidragit till att restaurera den franska 
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stadsdelen. I Rom var han en viktig ledamot i styrelserna för två företag som arbetade 
med för europeiska mord anklagade fascister. Shaws adressbok innehöll det privata 
numret till [dam av Malta] principessa Marcelle Borghese, nu hertiginna de 
Bomartao, som är släkt med [riddare av Malta] prins Valerio Borghese. Kallad för 
den ’svarta prinsen’ och ’den nye Duce,’ var Borghese ledare för Movimento Sociale 
Italiano, ett nyfascistiskt syndikat [som främjade uppkomsten av fascism i Europa 
och USA enligt romersk-katolske Martin A. Lees The Beast Reawakens: Fascism’s 
Resurgence From Hitler’s Spymasters to Today’s Neo-Nazi Groups and Right-Wing 
Extremists (1999)]. Den svarte prinsen, en dekorerad ubåtkapten i första 
världskriget, dömdes för samarbete med nazisterna under andra världskriget och gavs 
12 års fängelse. Den svarte prinsen är samme Borghese som räddades av CIA:s 
[riddare av Malta] James J. Angleton. Inte undra på Angleton belönades med 
suveräna militära malteserorden av påven efter kriget. Det kan förklara vad Angleton 
antydde när han förhördes om mordet på JFK: ’En herrgård har många rum och det 
hände många saker under den perioden; jag är inte invigd i vem som sköt John 
[denne oförskämde lögnare medger öppet att president Kennedy inte mördades av 
den ”ensamme galningen].’ 

Clay Shaws samarbete med Permindex skulle senare kopplas till Argentina, Spanien, 
Rom, New Orleans och Dallas. Den internationella raden av mordpatruller, som 
använde CIA-pengar som avletts utomlands till av Organisation Gehlen inrättade 
täckföretag, började komma samman efter Shaws gripande.” {12} [Kursivering tillagd] 

Mae Brussell, 1984 
Amerikansk undersökande journalist 
”The Nazi Connection to the
   JFK Assassination” 

”Men prästerskapet, särskilt dess jesuitiska del . . . är utbildade, instruerade, 
drillade, och avskilda för det särskilda arbete som de bedriver, utan några andra 
tankar som intar deras sinnen och utan några andra jordiska mål skall infrias. De är 
påvedömets tjänare, i samma bemärkelse som en slav är sin herres tjänare, och kan 
tacka påven för all den enorma makt de utövar. . . . samtliga hängivna åt målet att 
utrota protestantismen, civilt och religiöst, och utsträcka påvedömets härskarstav 
över världen.” {13} [Kursivering tillagd] 

Domare Richard W. Thompson, 1876 
Protestantisk 33:e gradens frimurare 
Ex-amerikansk marinsekreterare, 1877-1881 
The Papacy and the Civil Power 
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”Den 25 april 1963, kom Oswald till New Orleans . . . Från bussdepån, ringde 
Oswald Lillian Murret, en faster som han inte hade sett sedan han hade gått med i 
marinkåren. Hon blev överraskad över att höra från sitt syskonbarn – de senaste 
nyheterna hon hade fått om honom var när han hade hoppade av till Sovjetunionen 
1959. Hon gillade honom som barn, och ställde inga pinsamma frågor om varför han 
hade flyttat till Ryssland, eller återvänt, . . . Under de kommande tre veckorna bodde 
Oswald i Murrets hem på French Street. Hans farbror, [mafioson] Charles ’Ditz’ 
Murret, som varit en ganska välkänd manager inom proffsboxningen, erbjöd att låna 
honom 200 dollar tills han kommit i ordning, men han avvisade erbjudandet. . . . 

Oswald kom särskilt väl överens med sin [CIA-] kusin Marilyn Dorothea Murret, 
en reslig attraktiv kvinna med långt svart hår. . . . När han talade om för henne hur 
han kunnat ordna så att hans fru fått följa med honom ut ur Ryssland [någonting 
praktiskt taget omöjligt för gemene man på den tiden], förklarade han att hennes far 
var en ’rysk officer’ [i själva verket en KGB-tjänsteman, vilket innebär att KGB 
samarbetade med CIA i planereringen av strykpojken för Kennedymordet] som 
använde sitt inflytande för att hjälpa dem. . . . 

Under den sista helgen i juli talade Oswald en timme om sina erfarenheter i Ryssland 
inför en grupp av jesuitiska forskare vid Spring Hill College i Mobile, Alabama. De 
ståndpunkter som han intog i fråga om Sovjets förräderi mot marxismen motsvarade i 
hög grad dem som han hade skrivit ned när han korsade havet tretton månader 
tidigare. Engagemanget hade ordnats åt honom av hans kusin, Eugene Murret, som 
läste till [jesuit-] präst där. Efteråt, träffade Oswald ett antal av jesuiterna informellt.” 
{14} [Kursivering tillagd] 

Edward Jay Epstein, 1978 
Amerikansk historiker, CIA-tillgång 
Legend: The Secret World of
   Lee Harvey Oswald

”Samma dag som jag fick veta att Marina underrättelsetjänsten hade deltagit i mordet 
på president John F. Kennedy [som jesuitkontrollerade FDR och hans ONI hade 
deltagit i den japanska attacken mot Pearl Harbor avslöjad av Robert B. Stinnett i  
hans Day of Deceit (2000)] och att Kennedy blev skjuten i huvudet av 
säkerhetstjänstemannen som körde limousinen [William Greer], deserterade jag utan 
någon avsikt att någonsin återvända [till marinen]. . . . Hans mord beordrades av det 
politiska utskottet [kontrollerat av den svarte påven genom CFR] och ordern 
verkställdes av agenter i Dallas [Dallas står värd minst tio bosatta malteserriddare]. 
President John F. Kennedy mördades av säkerhetstjänstemannen som körde hans bil i 
bilkortegen och handlingen är tydligt
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synlig i Zapruderfilmen. TITTA PÅ FÖRAREN OCH INTE PÅ KENNEDY NÄR 
DU SER PÅ FILMEN. Alla de vittnen som var tillräckligt nära bilen för att se 
William Greer skjuta Kennedy blev själva alla mördade inom två år efter den 
händelsen [utom två]. Warrenkommissionen var en fars, och [kardinal Spellmans] 
Utrikespolitiska rådets medlemmar utgjorde majoriteten av dess panel. De lyckades 
snuva det amerikanska folket.” {15} [Kursivering tillagd] 

William Cooper, 1991 
Amerikansk patriot, ex-ONI 
”Behold A Pale Horse” 

”12:31:07 – Limousinföraren William Greer bromsar bilen, vänder sig om och ser 
att han fortfarande har en levande passagerare, och tar sedan den redan dragna, .45-
kalibriga Colt-pistolen i sin vänstra hand och vilar den på sin högra axel och avlossar 
det enda skott som vållar Kennedys dödliga skallskada. . . . Vad som i högsta grad 
talar för att limousinföraren sköt JFK är inte Zapruderfilmen, utan vittnen. Folk såg 
vad som hände. Allt som allt, listar [Fred] Newcomb sex ögonvittnen, av vilka en del 
faktiskt fanns i Warrenkommissionens rapport. Mary Moorman, läraren som stod 
bredvid Jean Hill [i röd regnkappa] såg Greer skjuta men trodde att han sköt tillbaka 
på mördaren. . . . Jean Hill såg också vad som hände. Varje gång hon försökte föra på 
tal att Greer avfyrade en pistol, bytte senator Arlen Specter, en 33:e gradens 
frimurare, ämne eller sa, ’Det är dags för en kopp kaffe.’ Det skulle visa sig att han 
hade en fastställd dagordning. 

När ett handeldvapen avlossas på nära håll, lämnas krutstänk på allt i närheten. Som 
man kan se av detta diagram, när Greer avlossar pistolen, att guvernör Connallys 
kavaj var nära mynningsexplosionen. Detta skulle förklara varför en av president 
Johnsons första order skulle bli den att låta kongressman Henry Gonzales (nu 
avliden) hämta guv. Connallys kläder från sjukhuset i en säck. Gonzales tog dem 
sedan tillbaka till Washington, D.C., där de hängde i hans garderob i minst en 
vecka . . . 

Austin S. Miller från Texas-Louisiana Fraktbyrå, stod på järnvägsöverfarten över 
Elm Street och blev tillfrågad av senator Arlen Specter om ’varifrån skotten kom?’ 
Han svarade: ’Från precis där i bilen.’ Specter gick bara vidare till nästa fråga, utan 
att någonsin be Miller om några detaljer.” {16} [Kursivering tillagd] 

Larry Jamison, 2004 
Amerikansk forskare 
Dallas Revisited
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”William Kemp Clark, chefen för neurokirurgin, sa att presidenten var nära döden 
vid ankomsten. En trakeotomi utfördes, och presidenten fick blodtransfusioner, syre 
och, efter det hans hjärta stannat, massage. Presidenten dog klockan 13:00 lokal tid – 
ungefär tjugo minuter efter ankomsten till Parkland Hospital. Han var sårad i 
baksidan av huvudet [det gapande utgångshålet efter det främre skallskottet] och på 
höger sida av huvudet [av skytten i avloppstrumman]; det rådde förlust på blod och 
hjärnvävnad. En kula träffade honom framifrån som han var vänd mot 
angriparen [limousinföraren, William Greer]. Han återfick aldrig medvetandet. . . . 
Lyndon Johnson är kvar i Dallas.” {17} [Kursivering tillagd] 

Robert MacNeil, 22 november, 1963 
Dallas reporter 
   National Broadcasting Company
There Was a President

”Men även här [förutom att ha blandat sig i Kuba], kom Jack Kennedy i vägen. 
Innan han dog hade han redan inlett en serie händelser som skulle vända ett ökat 
vietnamesiskt engagemang och dra oss tillbaka från den indokinesiska stridsscenen 
relativt snabbt. Allt detta innebar att Jack Kennedy måst bort. . . . Men han börjar 
inse vad som verkligen pågick och uppgav även i en sändning att: ’Castro var ett 
verktyg för en internationell konspiration.’ . . . President John F. Kennedy blev en 
märkt man. Agenter inom CIA . . . arrangerade en rad möjliga mordplaner 1963. 
Händelsevis, var den som verkligen genomfördes den i Dallas. . . . 

Den där enda kulan dödade inte president Kennedy, och inga andra krypskyttars kulor 
heller. Faktum är att teknisk analys av den berömda Zapruder och tillhörande filmer, 
gjord i hemlighet åt mig, avslöjar att presidenten mördades med metoder som var 
mycket mer tillförlitliga än de bästa prickskyttar. . . . 

Faktum: I det ögonblick det ödesdigra skottet avfyrades, visar Zapruderfilmen vad 
som verkar vara en ström av något, en rejäl dos av något slag, mot Kennedys ansikte 
från under och framför honom – från en plats i bilen. . . . Här är nu min slutsats. . . . 
Konspiratörerna lämnade inget åt slumpen om den nyckfulla skjutskickligheten. 
President Kennedy mördades av en anordning som monterats inne i limousinen och 
sköt på honom på kärnskotts avstånd.” {18} [Kursivering tillagd] 

Peter David Beter, 1976 
Romersk-katolsk advokat 
Jesuitisk världslig coadjutor 
Ljudbrev # 3 
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”Kennedy . . . mördades i Dallas den 22 november 1963. . . . Det dödande skottet 
kom från föraren av presidentens limousine, en CIA- [Säkerhetstjänsten] agent som 
sköt Kennedy i huvudet med ett speciellt vapen som utvecklats av CIA. Om man ser 
på den ursprungliga [Zapruder-] filmen av mordet i ett långsammare tempo och tittar 
på föraren, så kan man tydligt se att han vänder sig om med en pistol i sin hand, 
skjuter, och baksidan av Kennedys huvud sprängs. I de filmer som visas i de flesta 
västerländska länder [JFK, Director’s Cut] har föraren klippts bort. . . . Också kulan 
var speciell för CIA och exploderade bara efter att den trängt in i kroppen, och 
förintade därmed Kennedys hjärna [eftersom ingen president har dödats med ett 
gevär på över tvåhundra år, är maximen för alla jesuitanstiftade mord när ett 
skjutvapen används att det dödande skottet måste avlossas på kärnskotts avstånd som 
med president Lincoln, Garfield och McKinley och Franz Ferdinand i Sarajevo]. . . . 
Alla vittnen i konspiration avlivades antingen eller dog av snabbväxande cancer 
[virala cellmutationer som skapats av jesuitgeneralens CIA] som de hade injicerats 
med – den dödlige skytten i bilen tre veckor efter dådet, till exempel [snarare, avled 
William Greer den 23 februari, 1985].” {19} 

Jan van Helsing, 1995 
Schweizisk historiker 
Secret Societies and Their Power 
   In the 20th Century 

”Mellan sju och tio skott avlossades av fyra olika lönnmördare . . . men Lee Harvey 
Oswald avlossade aldrig en enda runda. Två av skyttarna var CIA-agenter. Två togs 
faktiskt in av polisen och släpptes, och en annan flydde ut ur Dallas orörd. Av de fyra, 
var jag personligen bekant med tre av dem . . . Charles Harrelson . . . och han var 
kapabel att döda vem som helst; . . . Frank Sturgis; . . . och Charles Rogers (alias 
Carlos Montoya).” {20} [Kursivering tillagd] 

Hugh Huggins (alias, Hugh Howell), 1993 
Joe Kennedys CIA:s ”kameleont”-mördare 
JFK: Breaking the Silence

”Som aposteln Petrus fick befogenhet att med världsliga straff bestraffa och till och 
med med döden till rättelse och exempel för andra . . . trots detta kan påven avsätta 
den [helige romerske] kejsaren och ge hans rike till en annan, om han inte försvarar 
[den påvliga] kyrkan.” {21} [Kursivering tillagd] 

Antonio Santarelli, 1626 
Italiensk jesuit 
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”Jag . . . har alltid ansett att det dödliga skottet kom från avloppstrumman på 
Elm Street till höger framför bilkortegen. Detta grundade sig inte på spekulation 
eller fotografiska synpunkter. . . . Jag brukade krypa ned i avloppet med [William] 
Penn Jones [ägaren av den dagliga ”The Midlothian Mirror”] på 1960-talet och det 
är helt annorlunda i dag. Till att börja med, har botten fyllts på . . . och den öppning 
som nådde mig upp till armhålorna når nu bara till min midja. [Jesuitiske världslige 
coadjutor] Oliver Stone asfalterade om gatan för sin film och minskade storleken 
betydligt på öppningen som vetter mot gatan. Den var mer än nog stor och bred för 
skallskottet. Och Penn Jones, Jim Garrison och andra kritiker placerade skottet där 
utifrån rapporter från vittnen och de fysiska bevisen. Det var [judiske jesuitiske 
världslige coadjutor] Mark Lane som i slutet av 1960-talet försökte att flytta alla 
upp till den gräsbevuxna kullen [som Oliver Stones JFK, Director’s Cut, fokuserar 
all uppmärksamhet på den gräsbevuxna kullen och klipper bort föraren i  
granskningen av Zapruderfilmen som också jesuitiske världslige coadjutor Robert 
Groden gör]. 

1. Öronvittnen hörde ett helt annat ljud från det sist avlossade skottet, en sa att det 
ekade som inifrån ett avlopp. 

2. [Guvernör John] Connally och andra i bilkortegen kände lukten av krut under 
evenemanget. Rök steg upp från det inhägnade området på toppen av den 
gräsbevuxen kullen [vilket tyder på att skottet var avsett att bli ett störningsmoment 
för publiken medan de verkliga dödande skotten kom från två andra platser], och 
skulle inte ha nått dem. Den första förbipasserande bilen i bilkortegen skulle dock 
suga luft och rök ut ur avloppshålet och längs bilkortegens färdväg. 

3. Ett skott från den gräsbevuxna kullen skulle ha nått JFK:s huvud med en 
nedåtriktad vinkel, och gått ut från [vänstra] sidan av skallbasen [i motsats till högra 
sidan av skallbasen enligt vittnesmål från Parkland-sjukthusets deltagande läkare], 
och tryckt ned honom i sätet som det pressade honom bakåt. En närmare granskning 
av hans reaktion i både Zapruder- och Nix-filmerna visar att han stiger upp från 
sätet [skottet från avloppet] som han kastas tillbaka med över 100 km/h [förarens 
skott]. Det dödliga skottet sprängde bort den övre delen av hans skalle. Båda är 
förenliga med ett skott nedifrån. 

4. Hjärnsubstans och skallfragment exploderar uppåt och for bakåt och åt vänster 
med stor hastighet i islagsögonblicket. Jackie [Kennedy] avslöjade senare att hon 
plockade upp en del av skallen på den vänstra bakre delen av bilen bakom sin plats, 
innan de trycktes tillbaka av [säkerhetstjänsteagent] Clint Hill. En del av skallen 
[med blod och hjärnsubstans] hittades nära trottoaren [i gräset] på södra sidan av 
Elm, nästan trettio meter bakom bilens position på platsen där det dödliga skottet föll 
och tvärs över gatan [tillsammans 
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med en .45-kalibrig kula enligt vittnesmål från vicesheriff Roger D. Craig som efter  
flera försök, slutligen ”självmördades” med ett gevär]. 

5. Polisman Billy Hargis körde sin motorcykel till vänster bakom JFK:s limousine 
och bevittnade skallskottet. Han citerades i Warrenkommissionens vittnesmål ha sagt 
att han träffades så hårt av ett skallfragment genom sin skinnjacka att han trodde att 
han hade träffats av en kula. Han tittade ned för att se att han var täckt med blod, 
stannade och steg av sin motorcykel, och sa, ’Är jag träffad?’ Han parkerade senare 
motorcykeln över öppningen till avloppet [som han beordrades att göra av Dallas’ 
polischef Jesse Curry för att skydda skytten i avloppstrumman och avleda 
uppmärksamheten till den gräsbevuxen kullen] och sprang upp för den gräsbevuxen 
kullen med andra vittnen. Citerad i Dallas Morning News på 30-årsdagen av mordet, 
kom Hargis ihåg händelsen och sa att hjärn- och blodsubstansen   bildade en   
valvbåge   och kom ned på honom  . Återigen, är allt detta mer i linje med ett skott 
underifrån och framifrån. 

6. Avloppstrumman är ett bra dold plats, en som en militär prickskytt skulle välja. 
Penn Jones kröp igenom rören och upptäckte att gången västerut längs Elm leder till 
det vertikala rör som öppnas bakom den gräsbevuxna kullens staket i närheten av 
överfarten, och gången tvärs över och österut leder till ett galler i källaren i Dallas 
fängelse [vilket anger att skytten i avloppstrumman inte behövde komma upp till ytan 
bland de vittnen som har samlats på toppen av den gräsbevuxna kullen bakom staket  
för att undvika brottsplatsen. Han höll sig under jorden, begav sig österut och kom 
upp i källaren i Dallas fängelse skyddad av tjänstemän med order från chefen Curry 
som var underordnad borgmästaren Earle Cabell, som i sin tur hade närvarat vid 
oljemagnat Clint Murchisons hemliga ”exekutiva åtgärdsmöte” natten före mordet]. 
Han skrek ut när han kom dit, men ingen svarade. 

7. Skottet från avloppet nämns sällan av forskare eller allmänheten efter det att 
[Mark] Lane fokuserat på den gräsbevuxna kullen, men några av oss fortsatte söka 
bevis. Senare böcker av påstådda deltagare som ’avslöjar allt’ brukar upprepa de 
gängse platserna, fönstret i Texas’ skolboksmagasin eller den gräsbevuxna kullen, 
som sannolika [som blott framstår som sanning, men inte innehåller den verkliga 
sanningen]. En bok som publicerades under 1990-talet, långt efter att det skulle ha 
varit på modet att ljuga om avloppets plats, med titeln Treason: My Daily Bread, av 
Michail Ledbedev [en ryss], avslöjar hans roll i en komplott som omfattar nazistiske 
underrättelseagent Reinhard Gehlen [underrättelsechef för Västtysklands BND och 
eventuellt porträtterad i Oliver Stones JFK, Director’s Cut (som antingen är 
Heinrich ”Gestapo” Müller eller Gehlen) under ett möte i Vita huset med president  
Johnson och högsta militärledningen] för att döda Kennedy i 
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Dallas, och nämner att han skickades att skjuta från avloppstrumman. Han kanske 
döljer den verklige mördaren i detta, men genom att välja avloppets plats ger han sin 
berättelse trovärdighet i mina ögon. Det finns många andra tecken på att Gehlen och 
hans kalla krigets spionnätverk som bildade vår CIA var en del av JFK-mordets 
konspiration. När allt kommer omkring, spelar det emellertid ingen roll exakt var 
skotten kom från, eller ens vem som avfyrade dem. Inget av detta leder oss tillbaka 
till de sammansvurna, men strykpojken, Oswald, gör det. Att fokusera i all oändlighet 
på Dealey Plaza kommer aldrig att lösa brottet. Kulorna kom från Pentagon, oavsett 
vilken riktning de tog.” [Denna slutsats att ett av skallskotten kom från 
avloppstrumman har bekräftats av kanadensiske undersökande forskaren ”Lenny 
Bloom,” värd för www.cloakanddagger.de, som också personligen eskorterades av 
William Penn Jones, d.y., genom avloppstrumman och som också offentliggjorde en 
kopia av Zapruderfilmen i Kanada efter att personligen ha fått filmen av New 
Orleans ’ åklagare Jim Garrison]. {22} [Kursivering tillagd] 

”John Judge,” 2001 
Amerikansk undersökande forskare 
”Sewer Shot In JFK Assassination” 

” ’Om de kommer att få mig, kommer de att få mig även i kyrkan.’ ” {23} 

[Kursivering tillagd] 

John F. Kennedy, 1963 
Citerad av författare Evelyn Lincoln 
My Twelve Years With
   John F. Kennedy

”På torsdag kväll, 21 november 1963, den sista kvällen före Camelots död, deltog jag 
i en tillställning i Clint Murchisons hem. Det var min uppfattning att händelsen var 
planerad som en hyllning till hans gamle vän, J. Edgar Hoover, som Murchison först 
hade mött flera årtionden tidigare genom [33:e gradens frimurare] president 
William Howard Taft, och Hoovers [homosexuelle] följeslagare och assistent, Clyde 
Tolson. Den imponerande gästlistan inkluderade John McCloy, Richard Nixon, 
George Brown, R. L. Thornton, H. L. Hunt, och en mängd andra från 8F-gruppen 
[Dallas’ superrika, ”stora vita fäder”]. Den gemytliga festen höll just på att bryta 
upp när Lyndon [Johnson] kom på ett oplanerat besök. Jag blev högst förvånad över 
att se honom, eftersom Jesse inte hade nämnt något om att Lyndon skulle komma 
hem till Clint. Med Lyndons hektiska schema, kunde jag aldrig drömma att han 
skulle komma på den stora festen. Trots allt, hade han anlänt i Dallas på tisdagen för 
att delta i Pepsi-Cola-konventionen [Pepsi-Colas VD var CFR-medlem Donald M. 
Kendall]. 
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Spänning fyllde rummet vid hans ankomst. Gruppen försvann omedelbart bakom 
stängda dörrar. En kort tid senare återkom Lyndon, ängslig och rödbrusig. Jag visste 
hur hemlighetsfullt Lyndon arbetade. Därför sade jag ingenting . . . inte ens att jag 
var glad att se honom. Under det att han tryckte min hand så hårt att det kändes som 
om han krossat den, talade han med en raspande viskning – ett tyst morrande i mitt 
öra som inte var en kärleksbudskap, men ett jag alltid skall komma ihåg: 

’Efter imorgon kommer de där dj___a Kennedys aldrig att skämma ut mig mer 
– och det är inget hot – det är ett löfte.’ . . . 

Jag vaknade den 22 november, 1963, entusiastisk över den stora dagen full med 
aktiviteter. . . . Som jag packade min bil, överraskade mig Lyndon igen med ett 
telefonsamtal från lobbyn i Texas Hotel. . . . Jag hann knappt säga, ’Apropå igår . . . ’ 
när han blev fullständigt rasande. Hans morrande röst skakade om mig som aldrig 
förr – 

”Den där . . . irländska maffiajäkeln, Kennedy, kommer aldrig att skämma ut 
mig mer.’ ” {24} [Kursivering tillagd] 

Madeleine Duncan Brown, 1997 
Rådgivare: Edgar Tatro, JFK-forskare 
LBJ:s romersk-katolska älskarinna 
Texas In The Morning 

”I själva verket som vi skall se senare, [33:e gradens frimurare] blev Hoover en 
viktig del av mordets mörkläggning omedelbart efter John F. Kennedys död. 12 Jag 
hade sett denna malström samla sina mörka moln av konspiration och död. Den hade 
berört CIA, FBI, maffian och den kubanska undre världen. Nu skulle den beröra 
mig. Jag skulle uppmanas att göra det som på den tiden jag trodde var min plikt. Jag 
skulle uppmanas att begå förräderi. 

12. Det var av sin gode vän Hoover som Richard Nixon fick kännedom om det 
förestående mordet. Intressant nog, deltog Hoover och Nixon kvällen före mordet 
tillsammans i ett möte i [frimureriske] oljebaron Clint Murchisons [d.ä.] hem i 
Dallas. Bland de ämnen som diskuterades vid detta möte var den politiska framtiden 
för Hoover och Nixon ifall president Kennedy mördades.” {25} [Kursivering tillagd] 

Robert D. Morrow, 1994 
Amerikansk CIA-mördare 
First Hand Knowledge: How I
   Participated in the CIA-Mafia Murder
      Of President Kennedy
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” ’Vill du höra en tanke som just slog mig? Jag tror inte vår herr Patterson är en del 
av en judisk konspiration eller en del av en vit maktkonspiration. Klockans bröder, 
jag är helt säker på det just nu, är i själva verket en hemlig katolsk organisationen 
som bildats av det underjordiska kardinalkollegiet i Rom; som har bildats för att ta 
politisk, ekonomisk och religiös kontroll över Amerika. Om klockan, okej? Vi 
hänvisar till klockan som den stora klockan i Peterskyrkan. Därför har vi inte att 
göra med en judisk komplott, utan en katolsk komplott. . . . Vår vän, professorn är en 
idiot i likhet med alla ni idioter som . . . förkunnar konspirationer vart man än ser [en 
TV-utsändare attackerar herr Patterson].’ . . . 

Man måste antingen vara i krig med dem eller så är man i deras tjänst. De 
tillåter inget annat.” {26} [Kursivering tillagd] 

”Mr. Patterson, ”1970 
Glenn Ford, Quebec-född 
   Amerikansk romersk-katolsk skådespelare 
The Brotherhood of the Bell

” ’ . . . amerikanerna har en diktator, ”svarade han snabbt. ’Presidenten är nästan 
allsmäktig, som hans makt garanteras av konstitutionen. . . . Nej, han är 
verkligen allsmäktig.’ ” {27} [Kursivering tillagd] 

Benito Mussolini, 1932 
Italiensk romersk-katolska diktator 
Talks With Mussolini

   ”Han [Lyndon Johnson] försökte fortfarande smärtsamt acceptera att han blivit 
’nummer två’ som vicepresident. Men Lyndons verkliga makttillgång var som chef 
för den starka osynliga regeringen, okänd för de flesta amerikaner. Lyndon sa till 
mig, ’Kongressen visste inte visste hur byrån (CIA) använt sin 4 000 000 000 dollars 
budget. CIA, FBI, och militären är nära sammankopplade.’ 
   Jag frågade, ’Vad tycker våra representanter och senatorer tycker om detta? Vad är 
den osynliga regeringen?’ 
   Lyndon sa, ’Byrån [CIA] kontrollerar privata företag, radiostationer, ett 
ångbåtsföretag och ett bokförlag. Den är farlig, och har störtat vissa främmande 
makter. Några av verksamheterna spelade en avgörande roll i Kennedy-Nixon-
kampanjen. Och den genomsnittliga personen inte vet ett förbannat dugg.’ Jag 
blev chockad, eftersom min egen reklambyrå hanterade kontot åt ett av världens 
största ångbåtsföretag. 
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Lyndon förklarade, ’Harry S. Truman grundade CIA efter andra världskriget och 
[riddare av Malta] Allen Dulles, John Foster Dulles’ bror, var organisationens 
medusahuvud.’ Sedan tillade han hånfullt, ’Har jag inte sagt gång på gång, att du inte 
hör, ser eller upprepar någonting?’ [Johnson var verkligen ett verktyg för orden som 
han uppmuntrade riddare av Malta Edward Bennett Williams (utbildad av 
jesuiterna på College of the Holy Cross och Georgetown University; en berömd 
rättegångsadvokat och person ur den inre kretsen i Washington vars högprofilerade 
klienter varierade från maffiamännen James ”Jimmy” R. Hoffa, Frank Costello och 
Frank Sinatra, till jesuitstödda senatorna Joseph McCarthy, Sun Myung Moon och 
John Connally; ordförande för Washington Redskins’ fotbollslag och senare ägare 
till Baltimore Orioles baseballag; livslång vän till diskussionspartnern från Holy 
Cross och riddarbroder Knight, Robert Maheu) att bli borgmästare i Washington,  
D.C.] Turbulens på global nivå orsakades av [Kennedy-] mordet och verksamheten 
vid CIA. Förre president Harry Truman gjort ett formellt uttalande den 21 
december 1963, i vilket han uppgav:

’Under en tid har jag störts av hur CIA har ledits bort från sitt ursprungliga uppdrag. 
Den har blivit en operativ och ibland en politiskt beslutsfattande regeringsgren . . . 
Jag hade aldrig trott när jag upprättade CIA att det skulle lägga sig i fredstida 
spionverksamhet. Några av de komplikationer och besvär som jag tror att vi har 
upplevt beror delvis på att denna presidentens tysta underrättelsegren har kommit så 
långt bort från sin avsedda roll att den tolkas som en symbol för illvillig och mystisk 
utländsk intrig – och ett föremål för kalla krigets fiendepropaganda.’ ” {28} 

[Kursivering tillagd] 

Madeleine Duncan Brown, 1997 
Rådgivare: Edgar Tatro, JFK-forskare 
LBJ:s romersk-katolska älskarinna 
Texas In The Morning 

”En fullständig triumf för jesuitismen skulle inte lämna något andligt, något 
moraliskt, något intellektuellt, något rätt och riktigt mänskligt kvar på jorden. 
Människan skulle förändras till ett djur, sporrat endast av begär och passioner, 
och dessa mer hårda och grymma än tigerns. Samhället skulle helt enkelt bli till 
en flock vargar, laglösa, glupska, giriga efter varandras blod, och ständigt i jakt 
på offer.” {29} [Kursivering tillagd] 

James A. Wylie, 1878 
Skotsk protestantisk historiker 
History of Protestantism: The Jesuits 
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”Om någon faktiskt sköt John Kennedy i huvudet från avloppet vid sidan av bilen, 
var det där Sam Pate på KBOX i Dallas sa att det kom från. Pate såg vad som 
föreföll honom vara pistolrök, och skytten skulle ha använt en pistol på grund av det 
nära avståndet. Kulan [en .45-kalibrig kula] skulle skilja sig från Oswalds påstådda 
gevär. . . . 

Jag frågade Doris Nelson om hon hade sett ett ingångshål efter en kula på baksidan 
av huvudet eller på ryggen. ’Nej, inte alls,’ sa hon. . . . ’Baksidan av hans huvud har 
sprängts bort och hans hjärna hade ramlat ut på båren. . . . Det var precis där, på 
höger baksida. På höger baksida! . . . Hela hårbotten på höger baksida var 
bortsprängd. . . . Det fanns inte något sår på främre delen av hans huvud. Det fanns 
inte något sår på främre delen av hans huvud alls. Han blev skjuten från sidan 
[skottet från skytten i avloppstrumman] och det sprängde bort baksidan av hans skalle 
[skottet från föraren, William Greer].’ . . . 

Doktor Charles Crenshaw var en yngre medlem vid den tidpunkten, och var alltså 
inte särskilt erfaren i förhållande till den tillgängliga personalen och som arbetade för 
att rädda presidenten. . . . Han upprepade igen bevisen för en skott från framför 
huvudet. ’Jag tror att kulan kom in framifrån, för det som jag såg var att 
huvudsvålen slitits upp av hålet i hans huvud, och hjärnan var urholkad och 
cerebellum hängde där i parietala-occipitala. . . . Jag tror att kulan kom in 
framifrån och kom ut parietalt-occipitalt.’ . . . 

Presidentens säkerhetstjänsteman Clint Hill är näste som ställs inför 
Warrenkommissionen. . . . ’Jag hoppade ur bilen, som jag insåg att något var fel, och 
sprang till presidentens limousine. Just som jag nådde fram, hördes ett annat ljud, 
som var annorlunda än det första ljudet. Jag tror att jag beskrev det (ett senare skott) i 
min redogörelse som om någon skjuter en revolver i ett hårt föremål – det verkade ha 
någon typ av eko.’ . . . Det lät som en revolver. Det finns de som alltid har trott att 
en man stod inne i avloppet vid sidan av bilen och sköt Kennedy i huvudet på 
nära avstånd med en pistol. . . . 

’Fru Kennedy hade hoppat upp ur sätet och sträckte sig, tycktes det mig, efter något 
som föll från den högra bakre stötfångaren på bilen, högra bakändan [vilken 
förklaring bevisar att kulbanan utgick från förarens, William Greer, pistol och inte 
från skytten i avloppstrumman, Johnny Roselli], när hon märkte att jag försökte 
klättra på bilen. . . . Jag trodde att jag såg något falla från baksidan också, men jag 
kan inte säga att det var så. Jag vet att vi nästa dag hittade delen av presidentens 
huvud. . . . Den hittades på gatan.’ . . . (Detta är ’Harper’-fragmentet, som en 
läkare vid namn Billy Harper hittade på gatan. Han tog det till sina lärare, som 
identifierade det som nackben.) . . . 
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’Vid tidpunkten för skottlossningen, när jag kom in i den bakre delen av bilen, sa hon 
[fru Kennedy] ’Herregud, de [”DE”] har just skjutit huvudet av honom.’ Mellan där 
och sjukhuset sa hon bara, ’Jack, Jack, vad har de [”DE”] gjort med dig, och snyftade 
[vilket anger att Jackie Kennedy i det ögonblicket beskyllde en mångfald av skyttar,  
inte bara en skytt, för JFK-mordet]. . . .  Den högra bakre delen av hans huvud 
saknades. Den låg i baksätet på bilen. Hans hjärna var synlig. Det var blod och bitar 
av hjärnan över hela bakre delen av bilen. Fru Kennedy var helt täckt med blod. Det 
var så mycket blod att det inte gick att säga om det fanns några andra sår eller inte, 
med undantag av ett stort gapande sår i den högra bakre delen av huvudet.’ . . . 

Min första stora intervju med Paul Kelly O’Connor var den 20 april 1990, följd av 
en intervju den 9 maj. Följande kommentarer är från dessa intervjuer. . . . ’Jag ska 
berätta vad vi hade att göra den kvällen [på Bethesda marinsjukhus]. Hela hans 
huvud var så illa frakturerat. Finfördelade frakturer. Finfördelade betyder som om 
man tappade ett ägg på golvet. Man har finfördelade frakturer i skalet . . . Vi var 
tvungna att fylla hans huvud med gips. Bara för att bibehålla formen på skallen. . . . 
Såg ut som någon placerat en liten bomb i hans huvud och den exploderade. Jag 
tittade på hela huvudet, jag var vid huvudet hela tiden. . . . Jag trodde han hade fått 
hjärnan bortsprängd. Om du hade sett storleken på hålet. Det är anledningen till 
att jag vet att han har blivit skjuten två gånger i huvudet. Det tog mig lång tid att 
äntligen inse att han, den här killen, blev träffad av någon annan eftersom en kula 
bara inte kan göra det.” {30} [Kursivering tillagd] 

Harrison Edward Livingstone, 1992 
JFK-mordforskare 
High Treason 2: The Great Cover-Up:
   The Assassination of President
      John F. Kennedy

”Den 29 januari 1992, lyckades jag få ett brev till redaktören publicerat i San Luis  
Obispo Telegram-Tribune med rubriken ’Zapruderfilmen visar den grymma 
sanningen om Dallas.’ Samma brev publicerades i våran lokala veckotidning, The 
New Times, under rubriken ’Limousinföraren gjorde det.’ Jag skrev dessa brev till 
redaktören på grund av att jag först sett videodokumentären, Dallas Revisited, gjord 
åt några lokala forskare av South Bay Video Productions, precis här i San Luis 
Obispo, Kalifornien, där jag bor. Strax efter det att dessa brev publicerades, 
kontaktades jag av en skribent på Globe, Paul Bannister, som intervjuade mig. Jag 
visade honom min kopia av Dallas Revisited och några stillbilder jag gjort av 
bildrutorna 312 och 313 i Zapruderfilmen från en hög kvalitativ videosändning. Paul 
kompletterade min 
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information med arbeten av reporterkollega Bob Boyd som fick tillgång till en del av 
Dallas polisavdelnings arkiv och så skrevs artikeln. Före publiceringen ringde Globe 
mig från Florida för att försäkra sig om att William Greer var död. Jag kollade med 
min lokala källor och kunde försäkra Globes publicister att Greer hade dött av 
magcancer. Efteråt syntes Globe i varje tidningskiosk i Amerika, jag fick 
telefonsamtal från hela landet från folk som höll med mig! Det viktigaste samtalet 
kom från Maine från en Tyler Newcomb, en musiker, som gav mig telefonnumret till 
sin far, Fred Newcomb, som, tillsammans med en annan forskare, Perry Adams i 
Santa Barbara, skrev den ännu opublicerade boken Murder From Within, som han har 
upphovsrätten till sedan 1975. Jag intervjuade Fred i över tre timmar den 12 mars 
1992, och bandade intervjun. Detta var samtidig med artikeln den 7 mars 1992 i 
Globe. Fred anmärkte till mig att förlagen inte skulle publicera boken ’eftersom de är 
rädda.’ Jag såg faktiskt den självpublicerade utgåvan och den är full med 
dokumentation. Fred åstadkom en sådan övertygande bok, eftersom han åkte till 
Dallas 1968 när vittnenas minnen fortfarande var färska. . . . Herr Newcomb var så 
övertygad om att hans bok utgjorde bevis för att limousinföraren sköt JFK att han 
skickat kopior av boken till 1975 års kongress och senat, eftersom han var övertygad 
om att han skulle göra sig skyldig till ’obstruktion av rättvisan’ om han inte gjorde 
det. Dessa är de vittnen vars uttalanden till herr Newcomb och ibland till 
Warrenkommissionen innehöll orden ’i bilen.’ 

Mary Moorman: läraren som stod bredvid Jean Hill; hon sa att hon såg Greer skjuta 
tillbaka men trodde att han sköt tillbaka på mördaren. [I en senare intervju . . .  
uppgav Moorman att FBI ledde henne till att säga att Greer sköt ”tillbaka på 
mördaren.”] KÄLLA: WC och Fred Newcomb; 

Jean Hill: Jean Hill [i röd regnkappa] såg också vad som hände, men varje gång hon 
försökte föra på tal att en pistol avfyrades i bilen, bytte senator Arlen Specter 
([senare] en 33:e gradens [judisk] frimurare och Pennsylvania-senator) ämne eller sa 
’det är dags för en kopp kaffe.’ 

Austin S. Miller: Texas-Louisiana Fraktbyrå, som stod på järnvägsöverfarten över 
Elm Street tillfrågades av senator Arlen Specter varifrån skotten kom: Hans svarade; 
’Från precis där i bilen.’ Specter gick bara vidare till nästa fråga, utan att någonsin be 
Miller om några detaljer. KÄLLA: Warrenrapporten, New York Times’ utgåva, s. 
82. . . . Hugh Betzner: Fick en bild publicerad i [SMOM Henry R. Luces] tidning 
Life och stod bredvid förarsidan av bilkortegen. Han såg en pistol i handen på en av 
säkerhetstjänstemännen och hörde ett ljud som ’smällare som sköts i bilen.’ Länk till 
Betzners officiella uttalande: http://www.jfk-online.com/betzner.html     [vilket  
förklarar . . . 
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’Jag sprang för att försöka hålla presidentens bil inom synhåll och vred fram min 
film som jag sprang. Jag såg ned på min kamera för att se numret på filmen som jag 
sprang. Jag tog en annan bild som presidentens bil var på väg ned för backen på 
Elm Street. Jag började att vrida fram min film igen och jag hörde ett högt ljud. Jag 
trodde att detta ljud antingen var en smällare eller en bil som hade baktänt. Jag 
tittade upp och det verkade som om det hördes ett till högt ljud inom loppet av några 
sekunder. Jag tittade ned på gatan och jag kunde se presidentens bil och en till och 
det såg ut som bilarna hade stannat. Sedan såg jag en blixt i rosa som om någon stod 
upp och sedan satt ned i bilen [Säkerhetstjänsteagent George Hickey som satt bak 
till vänster på det efterföljande fordonet stod upp och satte sig sedan ned]. 
Sedan sprang jag runt så jag kunde titta ut över kanten på ett monument och jag såg 
antingen följande då eller när jag satt ned på hörnet av Elm Street. Jag minns inte  
exakt var jag var när jag såg följande: Jag hörde minst två skott avfyras och jag såg 
vad som såg ut som en smällare som sköts i presidentens bil. Att jag antar detta beror 
på att jag såg fragment fara iväg i luften. Jag såg också en man antingen i  
presidentens bil eller bilen bakom honom och någon i en av dessa bilar drog fram 
vad som såg ut som ett gevär [säkerhetstjänsteagent George Hickey med ett AR-
15 gevär i ”Queen Mary” (det efterföljande fordonet)]. Jag minns också att jag 
såg vad som såg ut som en förnicklad revolver i någons hand i presidentens bil 
[säkerhetstjänsteagent William Greer höll sin 45 mm pistol] eller någonstans 
alldeles i närheten av hans bil. Sedan tog presidentens bil fart in genom tunneln. . . . ] 
Det är rimligt att anta att det, om en pistol avfyrades i limousinen, då skulle finnas 
lukt av krutrök. Det fanns det [lukt av krutrök] och herr Newcomb spårade 6 
näsvittnen: senator Ralph Yarborough; trafikpolis Joe W. Smith; kongressman 
Ray Roberts; Thomas C. Clifford; Elizabeth Cabell, hustru till Dallas borgmästare 
[Earle Cabell]; Robert W. Jackson. . . . 

12:31:07 – limousinföraren [hemlige CIA-agent] William Greer bromsar bilen, 
vänder sig om och ser att han fortfarande har en levande passagerare, och tar sedan 
den redan dragna, .45-kalibriga Colt-pistolen i sin vänstra hand och vilar den på sin 
högra axel och avlossar det enda skott som vållar Kennedys dödliga skallskada. 
Minst sex människor ser honom som nämnts ovan, och ytterligare fem personer 
känner lukten av krutrök i bilen. Fred Newcomb hävdar att pistolen var etsad med 
blekmedel som för att märkas och i linje med toppen på passagerarens huvud, 
säkerhetstjänsteman Roy Kellerman, för att få en att tro att detta bara var något som 
märktes på Kellerman huvud.” {31} [Kursivering tillagd] 

Larry Jamison, 2003 
JFK-mordforskare 
Did the Limo Driver Shoot JFK?
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”När Kennedy föreslog en allmän skattesänkning* (* . . .  i syfte att ge de största 
sänkningarna till den fattigaste tredjedelen av befolkningen och till småföretagen) 
1963, inriktade han sig också på ’stora olje- och gasproducenter’ som manipulerade 
en lag av 1954 för att undvika skatter och få en fördel gentemot de små 
producenterna. Han föreslog också ändringar i utländska skattelättnader som tillät 
USA-baserade olje-, gas- och mineralföretag att undvika att betala skatt i USA [vilket  
bevisar att JFK var mot kartell-korporativ fascism]. . . . Han var också beredd att 
dra tillbaka alla bestämmelser som motverkade investeringar i USA, som gav 
särskilda privilegier till vissa företag, eller helt enkelt tillät stora företag att 
undkomma skatt. . . . Förändringarna var avsedda att gynna USA som helhet, 
såväl som småföretag, de underutvecklade länderna, och de fattiga. De särskilda 
rättigheterna och privilegierna för storföretag, investerare och andra skulle 
inskränkas. . . . 

Vid tidpunkten för Kennedys val, var [riddare av Malta] Henry Luces 
mediaimperium, då bestående främst av tidskrifterna Time, Life, och Fortune, en av 
landets mest inflytelserika opinionsbildare. Henry Luce hade startat tidskriften Time i 
början av 1920-talet med hjälp från de anhöriga till två kompanjoner i J. P. Morgan 
& Co., en släkting till en Rockefeller-kompanjon, och ett antal personer som, med 
Luce,  hade varit medlemmar av Yale-universitetets elitistiska sällskap Scull and 
Bones. . . . Morgan var den ledande institutionella aktieägaren i [den svarte påvens 
jesuitskapade] Bank of America och [Rockefellers SMOM] Citicorp. . . . Luces 
konservatism var mer aristokratisk. Han beundrade kungligheter, uttryckte ibland 
öppet förakt för konstitutionen och demokratin, och visade på 1920-talet och 1930-
talet sitt gillande för Mussolinis [jesuitiska kartell-korporativa] fascism och en minst 
tvetydig inställning till [nazist-fascistiska] Hitler. Luce rörde sig i de högsta sociala 
kretsarna i både USA och Europa. Hans vänner och bekanta inkluderade 
[malteserriddare] prins Bernhard av Nederländerna . . . Winston Churchill . . . 
John Foster Dulles . . . 

Ett antal av dem som kände Kennedy och andra som var inblandade i eller har 
studerat Kennedy-regeringen anser att han, strax innan han mördades, hade beslutat 
att dra sig ur Vietnam. Tidskriften Life hade uppmärksammat och kritiserat Kennedys 
beslut att börja dra tillbaka USA:s trupper från Vietnam. Han hade stått emot trycket 
att eskalera USA:s engagemang, och vid tidpunkten för dödsfallet fanns omkring 
16 000 av USA:s trupper i Vietnam; enligt Johnson skulle det bli 543 000.” {32} 

[Kursivering tillagd] 

Donald Gibson, 1994 
Amerikansk professor och författare 
Battling Wall Street:
   The Kennedy Presidency
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”Nästa morgon [lördag, 23 november], gick Rose [Kennedy], som hon gjorde 
dagligen, till sju-mässan i [ordens] Sankt Franciskus Xaviers, den lilla, vita 
fjällpanelade kyrkan i Hyannis Port. Senare, som hon och hennes man åt frukost 
tillsammans, blev han mer misstänksam: hans   New York Times   låg inte bredvid hans   
tallrik. . . . Teddy och Eunice deltog också i mässan i Sankt Franciskus Xaviers 
[vilket ytterligare bevisar jesuitstyret över senator Ted Kennedy] och återvände 
omkring halv tio. Vid det laget hade deras far bytt kläder och var på sitt rum. 
Tillsammans gick de upp för trapporna och gjorde honom sällskap. Hans rum var 
enkelt möblerat – tre fåtöljer, en byrå, ett hyllskåp, och en eldriven säng av 
sjukhusstorlek. På byrå stod fotografier på familjen. Tre stora fönster vette mot 
gräsmattan och Ljudet . . . 

Efter att Teddy och Eunice kommit in i rummet, gjorde Kennedy en gest till sin son 
att sätta på TV:n. Teddy tvekade, och sa att den inte fungerade. Hans far pekade på 
den urkopplade sladden. Motvilligt satte Teddy i kontakten, men som bilden började 
fladdra, drog han kontakten ur uttaget. Det var då han berättade för sin far att Jack 
var död. . . . Strax före tio, flera timmar senare än vanligt, hissades flaggan på 
gräsmattan i topp, för att sedan halas till halv stång. 

De som såg [slagdrabbade Joseph] Kennedy under de följande dagarna fann honom 
bära sin sorg med stoiskt lugn. Han förstod vad som hade hänt; om det rådde 
det inget tvivel [viktigast visste han vem som var makten bakom mordet och 
VARFÖR det blev utfört]. ’Joe Kennedy förstår alltid,’ sade en gående besökare. 
Tidningarna lämnades till honom, och han bröt inte ihop, även när en av 
säkerhetstjänstemännen som satt med honom grät. Kennedy, enligt hans vän, 
Richard kardinal Cushing [en av Spellmans lojala mördare], tog nyheten med 
’utomordentlig resignation och förtroende för Gud’ [guden som sitter i Petri stol, 
påve Paulus VI] . . . Senare, såg han och en gammal vän, pastor John Cavanaugh, 
rektor emeritus vid University of Notre Dame, begravningsföljet på TV. De dova 
trummorna slog den allvarsamma, majestätiska takten i marschen och de gälla 
säckpipornas ljud spelade som presidentens kropp bars över Potomac och lades till 
vila i Arlington. I huset i Hyannis Port, var TV:n avstängd och fader Cavanaugh gick 
ned till bottenvåningen. Joe Kennedy satt, ensam i sitt tysta rum, och stirrade ut 
genom fönstret.” {33} [Kursivering tillagd] 

Richard J. Whalen, 1964 
CFR-tjänande amerikansk journalist 
The Founding Father: The Story of
   Joseph P. Kennedy
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Detta kapitel kommer att undersöka skogen – och några träd. De hundratals verk 
som omfattar Kennedymordet kan reduceras till några enkla fakta. Dessa fakta leder oss mot 
bakgrund av föregående kapitel till ”lejonet” i sin ”kula av laglöshet” som hade makt att 
utföra mordet och lyckats mörklägga det. Det lejonetet var kardinal av New York och hans 
kula av laglöshet var Sankt Patrikskatedralen, ”den lilla Vatikanen,” och hemmabas för den 
amerikanska grenen av malteserriddarna. Från kardinal Spellmans död 1967 fram till nu 
(2007), är de efterföljande ”lejonen,” som hållit mordet mörklagt, kardinal Cooke (själv en 
riddare av Malta), kardinal O’Connor, en riddare av Malta och tidigare kaplan under 
Spellmans Vietnamkrig, och senare, marinamiral. (O’Connor måste ha känt till amiral 
Edward C. Kenney, marinöverläkaren, liksom varje detalj i presidentens medvetet 
bortschabblade och mörklagda obduktion övervakad av JFK:s läkare, amiral George G. 
Burkley, vid Bethesda marinsjukhus i Maryland – rikets heliga ämbete för inkvisitoriska 
tortyrer, mord och intriger!) Edward kardinal Egan är för närvarande ärkebiskop av New 
York City och kommer att fortsätta den stora jesuitiska mörkläggningen. Om kardinal 
Spellmans makt 1963 med kontroll över det amerikanska rikets underrättelse- och 
militärstruktur läser vi: 

”Spellman . . . de amerikanska väpnade styrkornas militäre kyrkoherde . . . var också 
den inofficiella kopplingen mellan påven och John Foster Dulles, USA:s 
utrikesminister [och Eisenhowers talskrivare] och, därför, ministerns bror Allen, chef 
för CIA . . . Den katolska kyrkan i USA [kontrollerad av jesuitorden] är en kraft i 
Pentagon, en hemlig agent i FBI och . . . drivmotorn i . . . CIA.” {34} [Kursivering 
tillagd] 

I vetskap om att president Kennedy inte skulle driva igenom Roms världsliga makt, 
började underrättelsesamfundet att förbereda sig för mordet på honom. Uppfostrad till 
lutheran, valdes Lee Oswald ut till att bli strykpojke. Som CIA-agent, hade han skickats till 
Sovjetryssland av Allen Dulles 1959, skenbart som avhoppare. I vetskap om att CIA (OSS) 
och KGB (NKVD) hade arbetat tillsammans under andra världskriget, tog Oswald till synes 
semester under nästan två år. Under den tiden gifte han sig med en rysk kvinna, Marina, 
vars morbror var KGB-överste Vasilij Khritinin. När han återvände till det amerikanska 
riket 1962, utan att bli formellt utfrågad, umgicks han med CIA-agenterna Howard Hunt, 
Frank Sturgis, David Ferrie (en före detta katolsk präst), Guy Banister, greve George 
DeMohrenschildt (en personlig vän till Jackie Kennedys far) och SMOM Clay L. Shaw. 
Oswald var en FBI/CIA-agent och var släkt med en jesuit. Emanuel Josephson berättar:

”En intressant aspekt visas av Lee Oswalds engagemang. Hans kusin [Eugene 
Murret] rapporteras vara jesuitpräst. Och det är ett dokumenterat faktum att Lee 
Oswald var inbjuden att tala på jesuitkollegiet i Springhill, Alabama, i fråga om sin 
verksamhet, två veckor före 
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Kennedymordet. Det jesuitiska engagemanget har nära paralleller med 
Lincolnmordet.” {35} [Kursivering tillagd] 

Jim Garrison bevisade tydligt att CIA var inblandade i mordet genom Clay L. 
Shaw, som då var nära vän till ex-nazist Hjalmar Schacht. Han skriver: 

”. . . vi upptäckte Shaws omfattande internationella roll som anställd vid CIA. Shaws 
hemliga liv som en agent i Rom som försökte återföra fascism till Italien röjdes i 
artiklar i den italienska pressen . . . Bland de mest betydande avslöjandena för mig 
var . . . bekräftelsen av både Victor Marchetti och Richard Helms att Clay Shaw 
hade varit en agent vid CIA.” {36} [Kursivering tillagd] 

Och vem var direktör för CIA 1963? Det var riddare av Malta John A. McCone. Innan 
dess, hade McCone varit försvarsentreprenör som också ledde ordens 
atomenergikommissionen. 1970, efter att ha visat orov på extrem lydnad i ”utplånandet” av 
JFK ”utrotas,” var han styrelseledamot i International Telephone & Telegraph Company 
(IT&T), medan han förblev CIA-konsult. Marchetti berättar: 

”(ITT:s styrelseledamot som senare medgav inför senatens undersökningskommitté 
att han hade spelat en nyckelroll i att sammanföra tjänstemän från CIA och ITT var 
John McCone, direktör för CIA under Kennedy-administrationen och år 1970, CIA-
konsult.)” {37} 

Kardinal Spellmans soldat och chef för CIA, John A. McCone, deltog i Kennedymordet i 
lydnad till befallningen från påve Paulus VI. 

Jim Garrison och andra har bevisat att FBI också var inblandad i mordet vilket 
framgår av Oswalds presentation till James Hosty. Han skriver: 

”Jag hade redan dragit slutsatsen att delar av Dallas lokala brottsbekämpande 
etablissemang [kontrollerat av kardinal Spellmans Dallas biskop Thomas K. 
Gorman] förmodligen var  inblandat i mordet eller dess mörkläggning. Men nu såg 
jag att den högt respekterade FBI också var inblandad.” {38} 

Kardinal Spellman hade två centrala aktörer i FBI. Den förste var 33:e gradens 
frimurare och kalle krigsbroder, J. Edgar Hoover. Enligt jesuitutbildade (Boston College), 
pro-arbetarsionistiske, romersk-katolske John Loftus, hade Hoover samarbetat med de 
vatikanska råttlinjerna i omlokaliseringen av nazistiska krigsförbrytare till huvudsakligen 
romersk-katolska nordöstra USA. Varför skulle han inte samarbeta med Spellman nu? 
Varför skulle han vägra? Ännu viktigare, Spellmans viktigaste man i FBI var riddare av 
Malta, Cartha ”Deke” DeLoach. Som biträdande direktör och tredje högsta befäl, var 
DeLoach i stånd att utöva tillsyn över mordet och undertrycka bevis. Åklagare Jim 
Garrison bevisade att DeLoach faktiskt undertryckte bevis. 
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Efter mordet ser vi en talande relation mellan president Lyndon Johnson och 
Cartha DeLoach. DeLoach var känd som Johnsons man i FBI och presidenten brukade 
ringa honom när som helst på dygnet. Curt Gentry skriver: 

”Lyndon Johnson kunde inte sova. Sent på kvällen bad han sitt biträde Marvin 
Watson ringa upp DeLoachs sovrum. Presidenten hade plötsligt blivit övertygad om 
att mordet på hans föregångare hade varit en konspiration och ville ha mer 
information från FBI.” [Vilket spel!] {39} 

Detta är den Cartha DeLoach som hade tecknat ett femårigt avtal med Lee Iacoccas Ford 
Mercury i samband med TV-serien, ”FBI.” Både DeLoach och Iacocca var malteserriddare 
underordnade kardinal Spellman under Kennedymordet. Senare, fortsatte DeLoach med 
att bli direktör för PepsiCo, och enligt överste Prouty, deltog det företaget också i 
Kennedymordet. Vi läser med förundran, som detta nät av mördare tycks vara oändligt: 

”Nixon var i Dallas med en verkställande direktör från Pepsi-Cola Company, herr 
Harvey Russell, generalrådet. Nixon var juridiskt biträde för det företaget. Denne 
verkställande direktörs son hade berättat om Nixons närvaro i Dallas vid tidpunkten 
för mordet, och Russell har bekräftat riktigheten i sin sons beskrivning. Senare, 
någon gång efter [innan] skjutandet, kördes Nixon till Dallas flygplats av en kollega, 
herr DeLuca, även han en tjänsteman från Pepsi-Cola Company. Dessutom befann 
sig sonen till en annan Pepsi-Cola-direktör i Dallas vid den tidpunkten och åt middag 
med [FBI-informatör] Jack Ruby, Oswalds mördare, kvällen innan JFK mördades.” 
{40} 

(Är det så konstigt att president Nixon, en CFR-medlem och medkonspiratör i mordet, var 
paranoid över släppandet av Watergatebanden fulla av hänvisningar till ”den där 
Grisbuktsgrejen,” en kod för Kennedymordet?) DeLoach, Iacocca och riddarna från 
Pepsi, nu PepsiCo, arbetade alla tillsammans. 

Vid tiden för mordet skyndade sig Oscar Huber, katolsk präst och pastor i Heliga 
treeninghetens katolska kyrka, eskorterad av prästkollegan James Thompson, för att ge 
presidenten ”sista smörjelsen.” I vetskap om att Kennedys skallskador var ingångssår 
framifrån och från sidan, rapporterade Huber allt till sin överordnade, biskopen av Dallas, 
då ”hans högvördighet pastor Thomas Kiely Gorman, teol. dr.” Enligt Martin Lees 
artikel med titeln ”Who Are the Knights of Malta?” publicerad den 14 oktober 1983 i 
National Catholic Reporter, var Thomas K. Gorman en riddare av Malta! Som en 
riddarbroder, måste han ha rapporterat direkt till kardinal Spellman och hållit honom 
underrättad om vad som hände i Dallas efter den ”exekutiva åtgärden.” 

Vid tiden för mordet i Dallas, ungefär 12:30 (på eftermiddagen), dog alla telefoner i 
Washington, D.C. i cirka en timme. Hur kan detta ha hänt? Någon på IT&T måste vara 
ansvarig eftersom de hade trafik i 
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i Washingtonområdet. 1963 var Francis D. Flanagan en mycket betydande person inom IT 
& T. Du gissade rätt. Återigen, enligt Martin Lees ”Who Are the Knights of Malta?,” var 
Flanagan en riddare. Senare samordnade McCone, med sin riddarbroder, ett avtal mellan 
CIA och IT & T om att samverka bättre, mördare som de var! 

Författaren vet att flera columbusriddare var inblandade i Kennedymordet. De som 
arbetade för FBI i synnerhet. Men den ende i sammansvärjningen inblandade individen med 
öppna förbindelser till columbusriddarna var senator Edward Kennedy. Genom sin lydiga 
tystnad har han samtyckt till sin brors mord. Kanske är det detta som har drivit den evige 
Massachusett-senatorn till hans förstörda, alkoholhaltiga liv. Låt oss ägna en stund åt att be 
för senatorn att hans attityd skall förändras, att han må berätta allt och att vi skall skydda 
honom. För även han löd under Djävulens påve Paulus VI:s ockulta, övernaturliga makt via 
Francis kardinal Spellman. Även han var ”spellmaniserad!” 

Slutligen, vet vi att maffian var inblandad i Kennedymordet. Maffian, SD/OSS/CIA, 
FBI och Marina underrättelsetjänsten hade arbetat tillsammans hela andra världskriget. 
Madeline Duncan Brown, Lyndon Johnsons romersk-katolska älskarinna i tjugoett år, 
förklarade att Jack Ruby var en FBI-informatör och även en mafioso. Och David E. 
Scheim gör det helt klart i sin Contract on America att maffian hade minst två motiv, 
bröderna Kennedys angrepp på den organiserade brottsligheten och förlusten av maffians 
spelparadis på Kuba. 

Men de var inte de verkliga skälen. Spellmans maffiabossar, som arbetade med hans 
CIA, måste ha blivit lovade att de skulle tjäna mer pengar än Havanna någonsin kunde 
producera, genom den internationella narkotikahandelns av Vietnamkriget underlättade 
explosion. Om de hjälpte till att eliminera Kennedy, skulle Johnson eskalera kriget och 
därmed narkotikahandeln mot det protestantiska av ”kättare” och judar fulla väst. CIA skulle 
föra in drogerna från den gyllene triangeln, distribuera dem till maffiafamiljerna 
(familjerna Sam Giancana och Santo Trafficante, d.y.) och båda skulle göra en vinst. 
Maffiabossar som inte ville delta skulle avsättas eller elimineras. 

Ännu viktigare var att maffiakommissionen hade en tjänst att betala igen. Kardinal 
Spellman, genom frimureriska FDR, hade ordnat frisläppandet av Charles ”Lucky” 
Luciano på grund av ”Operation Underworld” som nämnts i ett tidigare kapitel. Nu 
krävde kardinalen lydnad ”till Guds större ära.” Om han blev nekad, skulle Spellman 
kunna använda hela det internationella underrättelsesamfundet, som han byggt via CIA, 
för att eliminera varje maffiachef. (Senare, skulle detta verkligen vara fallet med Chicagos 
maffiachef Sam Giancana enligt hans bror, Chuck.). Om han fick samtycke, skulle nya 
spelcenter öppna, varav Atlantic City skulle vara ett. Tydligen skulle Roms organiserade 
brottssyndikat, om presidenten undanröjdes, få mer makt och rikedom, hennes 
underrättelsesamfund skulle bli mer absolut och kardinalen skulle respekteras ännu mer av 
sin herre i Rom. Resten är historia. 
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Senare, 1964, för första gången i landets historia som en republik (1787-1868) eller 
ett rike (1868-2007), satte påven i Rom sin fot i fjortonde ändringens Amerika. Kardinal 
Spellman hade uppträtt väl och belönades med ett besök av sin herre, 
frimurarkompanjonen, kalle krigaren och vatikanska råttlinjernas hanterare , SMOM 
kardinal Montini, som nu var den påvlige caesaren, påve Paulus VI. 

Det finns ännu ett skäl att undanröja president Kennedy. Han vägrade att ge 
kärnvapen till påve Paulus VI:s frimureriska arbetarsionister som styrde Israel. Michael 
Collins Piper, fastän han uppenbarligen är en jesuitisk världslig coadjutor eftersom han 
ständigt anklagar ”sionisterna” för jesuitordens gärningar, drar med rätta slutsatsen: 

”Om skydd av nationens säkerhetsintressen och dess överlevnad kan anses vara ett 
motiv – och det kan det säkert göra – då hade uppenbarligen Israel [den svarte 
påvens ”kungarike Jerusalem” styrt av Roms MI6/CIA/Mossad/BND] . . . ett stort 
intresse – och motiv – i att hjälpa dirigera mordet på president Kennedy. Själva 
Israels överlevnad har varit en hörnsten i dess utrikespolitik från landets tidigaste 
början. Alltså, avskaffande av en upplevd fiende för Israels överlevnad – det vill säga 
John F. Kennedy – skulle bara vara ett logiskt sätt att agera. . . . 

Intressant nog, var faktiskt den ursprungliga primära nytta Israel drog av JFK:s död, 
avlägsnandet från Vita huset av en president som starkt motsatte sig Israels 
kärnvapenutveckling. Enligt historikern Stephen Green: 

”Kanske den mest betydande utvecklingen av 1963 för det israeliska 
kärnvapenprogrammet, inträffade dock den 22 november på ett plan som flög från 
Dallas till Washington, D.C.: Lyndon Baines Johnson tillträdde sitt ämbete som den 
36:e presidenten i USA [avlade sin ämbetsed på en romersk-katolsk bönbok och inte  
en protestantisk Bibeln enligt hans älskarinna, Madeleine Duncan Brown], efter 
mordet på John F. Kennedy. I början av Johnson-administration ansågs Israels 
kärnvapenprogram i Washington vara ’det känsliga ämnet.’ Lyndon Johnsons Vita 
hus såg inget Dimona, hörde inget Dimona, och sade inget Dimona när reaktorn blev 
farlig i början av 1964.” 

Så kom det sig att den farliga tvistepunkten mellan John F. Kennedy och den 
Mossad-dominerade regeringen i Israel inte längre var en viktig fråga. Den nya 
amerikanska presidenten – som så länge varit en försvarare av Israel [d.v.s., påve 
Paulus VI:s frimureriska arbetarsionister som styr Israel i motsats till den 
uppståndne, Guds sons älskade hebreiska/judiska/israelitiska folk som lever i sitt  
utlovade land utan riktigt skydd från sina mutade härskare] – tillät 
kärnvapenutvecklingen att fortsätta. . . . Green konstaterar vidare att under Lyndon 
Johnson, ökade också USA:s militära understöd till Israel drastiskt: 
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’. . . De 92 miljoner dollar i militärt bistånd som gavs under räkenskapsåret 1966 var 
större än summan av allt officiellt militärt understöd till Israel sammantaget under 
alla år sedan nationens grundande 1948. . . . Sjuttio procent av allt amerikanskt 
officiellt stöd till Israel har varit militärt. Amerika har givit Israel över $ 17 miljarder 
dollar i militärt understöd sedan 1946 [under sken av påvens kalla krigsbluff], av 
vilket så gott som allt – över 99 procent – har lämnats sedan 1965.’ Det var tydligen 
Lyndon B. Johnson som bildade prejudikat för obegränsat understöd till Israel [och 
förvärv av kärnvapen].” {41} [Kursivering tillagd] 

Och varför ville Vatikanens jesuiter att deras kungarike Jerusalem skulle förvärva 
kärnvapen och en enorm mängd av konventionella vapen åt deras israeliska försvarsmakt 
vid denna tidpunkt? Varför vände vår CFR-kontrollerade president, Lyndon Johnson, öppet 
ryggen åt den nation han hade rustat upp med överlägsna vapen, medan den egyptiska 
armén rullade fram genom Sinaiöknen för att förbereda sitt angrepp på Israel 1967? 
Eftersom angreppet på Israel måste provoceras fram genom att vilseleda det arabiska 
muslimska folket – vars ledare också var frimureriska agenter åt jesuitgeneralen – att tro 
att förintelsen av Israel var i deras hand! Jesuiternas internationella underrättelsesamfund 
(inklusive inom ordens muslimska underrättelsetjänster verksamma ex-nazistiska SS-
agenter) – provocerade fram attacken – genom att vilseleda det egyptiska folket att uppfatta 
den påstådda svagheten i den israeliska armén i kombination med det amerikanska rikets 
öppna övergivande av Israel. Uppfattade svagheter föder faktiskt förakt och uppmanar till  
attack från det jesuitiska påvedömet! 

Sexdagarskriget, konstruerat av malteserriddarna, särskilt James Jesus Angleton, 
och underlättat av de frimureriska tempelherrarna, särskilt Lyndon Baines Johnson, hade 
ett primärt syfte – att ta Jerusalem från muslimska Jordanien (i hemlighet underblåst av 
frimureriske kung Hussein) tillsammans med Tempelberget. Den uppenbara avsaknaden 
av militär utrustning på Israels sida provocerade fram det planerade angreppet från Egypten. 
Därför inledde Israel ett föregripande angrepp och på sex dagar var den heliga staden i 
händerna på Roms CFR-kontrollerade frimureriska arbetarsionistiska regering! Och ändå, 
till raseri för Jerusalems judar, gav den segerrike general Moshe Dayan Tempelberget i 
muslimsk kontroll inom tjugofyra timmar! (När Klippmoskén förstörs, måste den vara 
under muslimsk och inte israelisk kontroll)! Utan något framprovocerat krig skulle det inte 
ha funnits något överraskande israeliskt angrepp. Utan något israeliskt angrepp skulle den 
arbetarsionistledda armén – kontrolllerad av ordens CIA/Mossad – aldrig ha tagit 
Jerusalem. Med Jerusalem innanför gränsen till Jordanien och därmed i arabiska händer, 
skulle de höga, CFR-styrda frimureriska judiska arbetarsionisterna rådgivna av judiske 
CFR/illuminatus, Bilderbergare, trilateralist, CIA/BND/Mossad/KGB-agent och riddare av 
Malta Henry A. Kissinger, aldrig kunna realisera tempelherrarnas gamla dröm om att 
återuppbygga Salomos tempel. Utan att den uppståndne, Guds sons älskade 
hebreiska/judiska/israelitiska folk som lever 
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i landet visste om det lades då en viktig biblisk grund för kompaniets ”ofelbare” påvlige 
caesar som, när han har uppstått från det döda, kommer att vara

”. . . en fräck och illasinnad kung . . . 
Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga . . . 

och skall upphöja sig och förhäva sig över varje gud. 
Ja, mot gudars Gud skall han tala sådant att man måste förundra sig. Allt skall lyckas 

honom väl till dess att vredens tid är ute, ty det som har beslutats måste ske: . . . 
Han kommer inte att visa någon aktning för sina fäders gudar och inte heller för den 

som är kvinnors lust eller för någon annan gud, utan han skall upphöja sig över alla.” 
– Daniel 8:23, 7:25, 11:36, 37 

”motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, 
så att han sätter sig i Guds tempel 

[Salomos återuppbyggda tempel] och säger sig vara Gud.” 
– 2 Tessalonikerbrevet 2:4 

För han 

”. . . [skall] stå på helig plats [Salomos återuppbyggda tempel] . . .” 
– Matteus 24:15 

”Men . . . templets [Salomos återuppbyggda tempel] yttre gård . . .  
mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, 

och den heliga staden [Jerusalem] 
skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader.” 

– Uppenbarelseboken 11:1, 2 

Men dagens påvliga korsfarande tempelherrars motiv, kommersiellt sett ”jordens 
stormän” (Upp. 18: 23), slutar inte bara med mordet på JFK över frågan om Israels 
kärnvapen. Israel måste ha ”Samsons alternativ,” men av vilket verkligt och hemligt skäl 
gavs hon dessa vapen? Det måste uppfattas som om ett försök att ”driva judarna i havet” 
kommer att resultera i luftburna kärnvapenattacker över hela Mellanösterns muslimska 
nationer och därför kommer att fungera som ett avskräckande medel – eller åtminstone ett 
skenbart avskräckande medel. Men eftersom vi vet att det inte finns något som heter 
”luftburet kärnvapenkrig” (det vill säga fällandet av i luften briserande atombomber) 
vilket de ockulta jesuitiska herrarna inom CIA/Mossad är fullt medvetna om, varför då 
bygga kärnladdningar i Dimona? Vad är Roms hemliga men sanna politik beträffande den 
planerade orsaken för deras användning, bortsett från en hotande uppvisning? Som i Förenta 
staterna, har kärnvapen förplacerats i muslimska länder, men i vilket syfte? Kan det vara så 
att en rad på förhand utplacerade kärnvapen i Irak, Iran och Saudiarabien ska detonera på 
förutbestämda datum i enlighet med en hemlig jesuitisk dagordning? 
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Det svaret ligger i Vatikanens hemliga strävan efter att återuppbygga den antika 
staden Babylon vid floden Eufrat. Detta var den verkliga anledningen bakom jesuiternas 
användning av de brittiska och amerikanska rikena: att börja artonhundratalets arkeologiska 
utgrävningar i mesopotamiska dalen, att sönderdela det islamiska ottomanska riket via första 
världskriget, att upprätta islamiska frimurare med uppdrag att styra Irak, inklusive Saddam 
Hussein, och att utvidga den svarte påvens ”krig mot terrorismen” i Irak och Iran. 
Fulländningen av detta USA-ledda, nya tredje trettioåriga krig kommer att vara 
förstörelsen av hundratals moskéer, folkmordet på miljontals muslimer som hatar Israel – 
det återställda ”kungariket Jerusalem,” Djävulens hemliga mittpunkt i hans vatikanska rike. 
I byggandet av vad som kommer att bli 2000-talets stora varuhus, kommer påvens 
frimureriska judiska arbetarsionister inte att spela någon obetydlig roll. David Baron, den 
briljante och lärde hebreiske troende på Yeshua Messias skriver i sitt episka arbete av 1918, 
The Visions and Prophecies of Zechariah: 

”Utan någon anda av dogmatism, och utan att vid denna punkt gå in på frågan om 
identiteten och betydelsen av Babylon i Uppenbarelseboken [Uppenbarelseboken 18] 
– huruvida den är mystisk eller verklig – vill vi uttrycka vår övertygelse om att 
skrifterna inte, enligt vår bedömning, på ett tillfredsställande sätt kan förklaras utom 
genom tron på en renässans för och ännu framtida dom över det bokstavliga Babylon, 
som under en tid kommer att vara centrum och förkroppsligandet av alla delar av vår 
gudlösa västerländska ’civilisation,’ och som särskilt kommer att bli den främsta 
nederlagsplatsen [ett center där varorna tas emot för distribution] för världens 
handel . . . 

Till denna övertygelse leds vi främst av det faktum att det finns profetior i Gamla 
testamentet om det bokstavliga Babylon som i det förflutna aldrig har blivit 
uttömmande [och bokstavligen] uppfyllda, och att Skriften vanligtvis förknippar 
Babylons slutliga störtande med Israels ännu framtida återställande och 
välsignelse. . . . 

Oberoende av resultatet av de förhandlingar som har förts på senare tid med den 
turkiska regeringen av de judiska territorialisterna ’för upprättandet av en judisk 
självständig stat’ i just denna region, till vilket många sionister och andra judar var 
redo att ansluta sig, ligger det så mycket sanning i orden av en annan författare att när 
en gång ett stort antal av ett så kommersiellt folk som judarna åter etablerar sig i 
Palestina, ’skulle Eufrat för dem vara lika nödvändig som Themsen för London 
eller Rhen för Tyskland. Den skulle vara Israels stora kommunikationskanal 
med de indiska haven, för att inte tala om den handel som flöda till Tigris och 
Eufrat från de centrala och norra delarna av Asien! Det skulle därför vara 
konstigt, om ingen stad skulle uppstå på dess banker på vilka man ju kan säga att 
hennes handlare var jordens stormän.’
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’Anmärkningsvärt i detta sammanhang,’ konstaterar en annan författare, ’är den 
tyska kejserliga regeringens vakande öga över den järnväg som uppförs från Konia 
(det bibliska Iconium) till Bagdad. [Tydligen var kejsar Vilhelm II, återupprättaren 
av jesuiterna i Rom (1893) och senare Tyskland (1917), den tyste deltagaren i ordens 
frimureriska ”ungturkiska,” muslimskledda, armeniska folkmord (1915), och 
Bismarcks protestantiska andra rikes (1919) baneman ett verktyg åt orden i början 
av dess strävan efter att återuppbygga Babylon.] Ungefär sex hundra miles av den 
anatoliska, eller eufratska, linjen har redan öppnats för trafik.’ Kort sagt, finns det ett 
allmänt intryck av att denna region, motorvägen mellan Asien och Europa, och 
gränsen till Afrika, är på väg att bli ett stort ’kommersiellt gravitationscentrum.’ 
Den nya turkiska regeringen (i motsats till det gamla systemet) är mycket angelägen 
om utvecklingen av resurserna (från och med 1910) i denna antika och naturligt 
bördiga region, och medveten om det mycket viktiga understöd som judiskt kapital 
och energi skulle kunna ge i den riktningen [en hänvisning till Rothschilds]. Helt 
nyligen, har de därför anlitat en framstående engelsk hydraulingenjör, sir William 
Willcocks, D.C.M.G., för att kartlägga distriktet och rapportera om inrättandet och 
utvecklingen av bevattningssystem. Han återvände full av entusiasm och förklarade 
att hans ’framtida förhoppningar, ambitioner, och arbete är förknippade med att skapa 
det nya Kaldéen.’ ” {42} [Kursivering tillagd] 

Det kan säkert sägas att jesuitgeneralen, med hjälp av ”ofelbare” påve Paulus VI 
med hans mäktigaste kardinal av det amerikanska riket, mördade president John F. 
Kennedy 1963. För det var kardinal Spellman, ”den amerikanske påven” så föraktad av 
Jack Kennedy, med befäl över sina soldater – malteserriddarna och utvalda, högrankade 
33:e gradens frimurare – som övervakade mordet. 

Och det var vissa malteserriddare, inhemska och utländska, genom insatser i ordens 
Centrala underrättelsetjänst, som samordnade det faktiska mordet på presidenten. Dess 
riddare (inklusive J. Peter Grace, d.y., William J. Casey, Louis M. Bloomfield, Edward 
Bennett Williams, Herman E. Kimsey, Reinhard Gehlen, Allen W. Dulles, Kim Philby, 
Licio Gelli och andra) var CIA-chef John A. McCone, och CIA-officerare William F. 
Buckley, d.y. och Henry R. Luce. 1963, var både William F. Buckley, d.y., och Henry Luce 
personliga vänner till CIA-agent E. Howard Hunt. Vi läser ur Mark Lanes Plausible 
Denial på sidan 270 om tidskrifterna Time och Life som Henry Luce var ägare till; 

” ’Jag [Howard Hunt] lät dem [fabricerade officiella telegram] skrivas ut på en 
skrivmaskin och de kopierades, och kopiorna visades till slut för en person som hade 
herr [Charles] Colsons förtroende, och i [riddare av Malta Henry R. Luces] Time 
och Life.’ . . . Hunt, efter att ha svurit att han aldrig hade varit inblandad i en 
disinformationskampanj för att försöka genera Kennedy, hade 
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nu vittnat om att han hade bara syftade till att förfalska och skapa bevis för att 
Kennedy var en mördare.” {43} 

Återigen läser vi om Hunts förbindelse med den pompöse jesuitiske världslige coadjutorn, 
riddare av Malta och CFR-medlem, William F. Buckley, d.y., vars bror, James Buckley, 
också var en riddare av Malta och CIA-officer samt personlig vän till kardinal Spellmans 
viktigaste jesuit i Vietnam, ”Father Hawk” Dan Lyons: 

”[Fordham-akademikern och jesuitutbildade påvlige riddaren G. Gordon] Liddy 
slutförde sitt vittnesmål perfekt, som han uppgav att han, fastän han inte längre stod i 
förbindelse med Hunt, senast hade sett honom, mindes han, när båda män visade sitt 
stöd för en annan tidigare CIA-officer, William F. Buckley, d.y., som Buckley firade 
årsdagen av sin tv-show på New York Yacht Club.” {44} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, Hunt stod nära båda maktboningarna, Buckley och Luce. 
Hunt arbetade också med två av sina medbrottslingar i den framtida Watergateskandalen, 
G. Gordon Liddy (jesuitutbildad) och Chuck Colson (pro-jesuitisk, nya ”mörka” tidens 
protestant). Och 1985 var det den judiske jesuitiske världslige coadjutorn Mark Lane, för 
att skapa ett ”begränsat tillhåll” åt CIA, som i Miamis federala domstol bevisade att Hunt 
var i Dallas dagen president Kennedy mördades. Därför var slutsatsen självklar: CIA med 
sin agent, E. Howard Hunt, hade dödat presidenten. Med juryordförandens, Leslie 
Armstrong, ord läser vi: 

” ’Herr Lane bad oss att göra något mycket svårt. Han bad oss att tro att John 
Kennedy hade dödats av vår egen regering. När vi undersökte bevisningen (i 65 
minuter) var vi tvungna att dra slutsatsen att CIA verkligen hade dödats president 
Kennedy.’ . . . Hunt hade varit delaktig i det, och dessa bevis, som så mödosamt tagits 
fram, skulle nu behandlas av berörda institutioner i USA:s regering så att de 
ansvariga för mordet skulle kunna ställas inför rätta [vilken undersökning inte 
kommer att tillåtas att gå vidare som Justitiedepartementet och FBI är i händerna på 
orden].” {45} [Kursivering tillagd] 

”. . . och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. 
Och HERREN sade till Kain . . . Vad har du gjort? 
Hör, din brors blod ropar till mig från marken!” 

– 1 Mosebok 4:8-10 

”Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor,
ty Gud har gjort människan till sin avbild.” 

– 1 Mosebok 9:6 
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Käre sanningssökare, om USA:s regering, för närvarande övervakad och förvaltad av 
den svarte påvens Utrikespolitiska råd genom den starka armen av dess Centrala 
underrättelsetjänst, dess Federala utredningsbyrå, och nu ordens Departement för 
inrikes (o)säkerhet (som uppslukat en mängd federala myndigheter, inklusive 
kustbevakningen, och tidigare ledd av en romersk-katolske riddare av Columbus, Tom 
Ridge), fortsätter sin vägran att straffa president John F. Kennedys mördare, sedan dessa 
mördare nu har offrat många tusen människor i New Yorks World Trade Centers 
tvillingtorn, (som båda tornen blev attackerade från luften och sedan internt imploderade av 
New Yorks ärkebiskop Edward kardinal Egans NSA/CIA/FBI/DIA), måste vi liksom 
kalvinisterna förr i tiden, lugnt och resolut uppsäga vår lydnad. Ja, vi måste formellt och 
juridiskt förklara vårt oberoende för världen, och sedan ”kasta av oss en sådan regering.” 
Om vi misslyckas i vår lydnad att lagligen bryta oss ur Roms jesuitiska tyranni som nu styr 
den CFR-kontrollerade regeringen i fjortonde ändringens Amerika, kommer vi att förtäras 
av den uppståndne, Guds sons rättfärdiga dom för att ha överträtt hans heliga ord – den 
auktoriserade kung Jakobs version från 1611. Vi skulle göra klokt i att minnas vad John 
Knox, Skottlands största predikant och reformerator, sade i sina patriotiska invändningar 
mot den av jesuitiskan, Maria, skottarnas drottning påtvingade papistiska avgudadyrkan 
och förtrycket. Om Knox hängivna lojalitet mot Guds ord, hat mot påvlig avgudadyrkan 
och fasta motstånd mot papistisk politisk absolutism för vilket han senare anklagades för 
förräderi och frikändes, läser vi och förundras: 

”En mässa skrämmer mig mer än om tio tusen beväpnade fiender landsteg i 
någon del av riket i syfte att undertrycka hela [den bibelbaserade, reformerta] 
religionen. I vår Gud finns styrka till att stå emot och förvirra många om vi 
uppriktigt förlitar oss på honom, varav vi hittills har haft erfarenhet. Men när vi 
samverkar med [den papistiska] avgudadyrkan, lämnar oss både Guds goda 
närvaro och lägliga försvar, och vad skall då bli av oss? . . . 

Om deras furstar överskrider sina gränser, frun, råder ingen tvekan om att de 
kan motverkas, även med våld. För det finns ingen större ära, inte större lydnad, 
som kan visas kungar eller furstar, än vad Gud har befallt skall visas far och mor. . . . 
Deras blinda iver [att mörda] är ingenting annat än ett mycket galet vansinne, och, att 
därför, ta svärdet från dem, att binda deras händer, och att kasta dem i fängelse . 
. . är ingen olydnad mot furstar, utan bara lydnad, eftersom det överensstämmer 
med Guds vilja. . . . Frun, jag är inte herre över mig själv, utan måste lyda honom 
som befaller mig att tala klartext, och att inte smickra någon person på jordens yta. . . 
. Jag var nattvakt, både över Guds rike och kyrka vari det samlades, på grund därav 
var jag bunden av samvetet att stöta i trumpeten offentligt, så ofta som jag såg jag 
någon förestående fara, antingen för den ena eller den andra.” {46} [Kursivering 
tillagd] 
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Dealey Plaza, Dallas, 1963 # 615 
Lägg märke till avloppstrumman, till höger om gatlyktan (med nr. 6 ovan) på 
trottoaren. 
Crossfire: The Plot That Killed Kennedy, Jim Marrs, (New York: Carrol & Graf Pubs., Inc., 1989).
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Byggnader i Dealey Plaza: flera krypskyttenästen, Dallas, 1963 # 616 
Bevisen pekar på flera krypskyttar från flera positioner på toppen av och inne i 
byggnaderna i Dealey Plaza samt på den gräsbevuxna kullen. Alla dessa avlägsna 
gevärsskott var aldrig avsedda att döda; endast de nära pistolskotten vara dödliga. 
High Treason: The Assassination of President John F. Kennedy and the New Evidence of Conspiracy, Robert J. 
Groden and Harrison Edward Livingstone, (New York: Berkley Books, 1989).

Jesuiterna – 1963



Kapitel 44                                                                                                             1493

32:a gradens judiske frimurare Abraham Zapruder, 1963 # 617; # 618 
”Ta i övervägande: Abraham Zapruder – vitrysk tillhörighet, 32:a gradens frimurare, 
aktiv MEDLEM i två av CIA:s privatägda organisationer: ”The Dallas Council On 
World Affairs” och ”The Crusade For A Free Europe” [knutna till SMOM J. Peter 
Grace, d.y.:s Radio Free Europe]. Dessa två organisationer var (av) CIA (backad) 
inhemsk verksamhet i Dallas, vars medlemskap omfattade: Abraham Zapruder, [hög 
frimurare] Clint Murchison (ägare av Dallas Cowboys på den tiden), Herr Byrd (ägare 
till Texas’ skolboksmagasin), Sarah T. Hughes, som svor in LBJ som den 36:e 
presidenten medan Air Force One fortfarande stod på makren i Dallas, baron George 
DeMohrenschildt (kontraktsanställd och bäste vän till Lee Harvey Oswald), [SMOM] 
George H. W. Bush (också en nära vän till George DeMohrenschildt), Neil MALLON 
(efter vilken Bush uppkallade sin son, Neil), [frimurare] Haroldson L. Hunt och 
[SMOM] Demitri von Mohrenschildt (George D:s bror).” Denne förrädare spelade 
uppenbart in de sista och ödesdigra skallskotten som han filmade högt för att undvika 
att fotografera Chicagomafioson Johnny Roselli, den nedre skytten i avloppstrumman, 
fram till höger om limousine . Han vägrade också att fortsätta att flytta sin kamera till 
höger för att därigenom skydda identiteten på de uppenbara skyttarna på den 
gräsbevuxna kullen. Till skillnad från andra, blev filmen aldrig konfiskerad av FBI, 
utan såldes till Time-Life som då ägdes av riddare av Malta Henry R. Luce. Efter 
Zapruders försäljning av filmen, ändrades kopior av CIA vid CFR Luces Rockefeller 
Center (tvärs över gatan från Spellmans Sankt Patrikskatedral), för att ge intryck av 
att JFK sköts till döds bakifrån när i själva verket filmen registrerar motsatsen. Detta 
är ytterligare ett exempel på påvens frimureriska judiska arbetarsionister som tjänar 
sin militära malteserorden. 
www.john-f-kennedy.net/amazingwebofabrahamzapruder.htm; vidarebefordrat av en internetforskare. 

Jesuiterna – 1963

http://www.john-f-kennedy.net/amazingwebofabrahamzapruder.htm


1494                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

JFK:s i limousinen emottagna skott mot hals och rygg # 619 
Som framgår av de ovanstående bildrutorna 228-229 från Zapruderfilmen, reagerar 
JFK först på en runda i sin hals som slår in framifrån. Han kränger sedan framåt av 
två rundor i ryggen som slår in bakifrån. Dessa fakta är obestridliga. 
High Treason: The Assassination of President John F. Kennedy and the New Evidence of Conspiracy, Robert J. 
Groden and Harrison Edward Livingstone, (New York: Berkley Books, 1989). 
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JFK: Foto på dödsblick (F1), Bethesda marinsjukhus # 620 
JFK:s första sår var ett ingångssår från en runda som avlossats framifrån. Det 
utvidgades senare efter att kroppen hade tagits från Parkland Hospital. 

JFK: Foto på ryggen (F5), Bethesda marinsjukhus # 621 
JFK:s 2:a och 3:e sår var ingångssår från två omgångar som avlossats bakifrån, 
sannolikt från den AR-15 som tillhörde säkerhetstjänsteagent George Hickey som stod 
upp i det följande fordonet. JFK:s 4:e och 5:e sår är de efterföljande dödliga 
skallskotten. 
High Treason 2: The Great Cover-up: The Assassination of President John F. Kennedy, Harrison 
EdwardLivingstone, (New York: Carroll & Graf Publishers, Inc., 1992).
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Zapruder filmruta 312: förare siktar på JFK, Dallas, 1963 # 622 

Bildruta 313: anslag, två samtidiga skallskott, Dallas, 1963 # 623 
Skottet från föraren exploderar vid anslaget, lämnar 40 kulfragment, och spränger 
bort den högra bakre delen av huvudet. Den .45-kalibriga rundan från skytten i 
avloppstrumman slår in i JFK:s huvud högt upp till höger och spränger skallen och 
hjärnan 30 fot bort, bakåt och åt vänster, träffar motorcykelpolis Billy Hargis, varefter 
kulan slutligen landar i gräset bortom trottoaren mitt ibland blod och vävnad. JFK:s 
av Parkland Hospitals läkare beskrivna skallsår stämmer överens med detta scenario. 
Slutsatserna i William Coopers Behold A Pale Horse och Penn Jones’ Forgive My Grief 
förklarar båda skott och deras banors sår: Groden och Livingstones High Treason 
förklarar att JFK:s exploderande huvudet var resultatet av två samtidiga skott. 
High Treason: The Assassination of President John F. Kennedy and the New Evidence of Conspiracy, Robert J. 
Groden and Harrison Edward Livingstone, (New York: Berkley Books, 1989). 
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Zapruder hel bildruta 312: Mary Moorman (längst till vänster), Dallas, 1963 # 624

 

Zapruder hel bildruta 313: Mary Moorman (längst till vänster), Dallas, 1963 # 625 

Både Mary Moorman och Jean Hill vittnade om att de såg Greer avlossa ett 
handeldvapen i tanken att han ”skjuter tillbaka på mördaren.” Strax efter mordet, 
blev Hill brutalt arresterad, förd till sheriffens kontor och utfrågad av en 
säkerhetstjänsteagent: ”Såg du en kula slå ned vid dina fötter?”* Han kände till 
skytten i avloppstrumman! 
Mortal Error: The Shot that Killed JFK, Bonar Menninger, (New York: St. Martin’s Press, 1992). 
* Crossfire: The Plot That Killed Kennedy, Jim Marrs, (New York: Carroll & Graf Pubs., Inc., 1989) s. 323. 
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Oswald i dörröppningen till Texas’ skolboksmagasin, Dallas, 1963 # 626 
Medan säkerhetstjänstemännen riktar blicken mot skottet, syns Oswald tydligt. FBI-
informatören och CIA-agenten Oswald var ”strykpojken” som falskeligen anklagades 
av orden. 

FBI/CIA Lee Harvey Oswald arresterad, Dallas, 1963 # 627 
Detta är helt klart samme man som i ovanstående foto av J. W. Altgens från Associated 
Press. Fastän han var delaktig i mordet, avlossade CIA:s Oswald aldrig ett skott. 
The Official Warren Commission Report On the Assassination of President John F. Kennedy, kommentator Louis 
Nizer, (Garden City, New York: Doubleday & Co., 1964). 
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General Lansdale passerar ”tre luffare,” Dallas, 22 november 1963 # 628 

General Lansdale passerar ”tre luffare,” Dallas, 22 november 1963 # 629 
CIA:s ”superagent,” personlig vän till riddare av Malta Henry Luce och anställd av 
kardinal Spellman, Lansdale identifierades av öv.löjtn. Fletcher Prouty (1917-2001) 
och hans chef gen.löjtn. Victor H. Krulak (1913-2004?)* med pilen ovan. 
http://www.prouty.org/
* http://www.ratical.org/ratville/JFK/USO/appD.html
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Jack Ruby ”skjuter” Lee Harvey Oswald, Dallas, 1963 # 630 
Enligt Dallas Times reporter Bob Jackson (den som tog den här bilden), hade Oswald 
efter skjutningen inga spår av blod på sina kläder, ej heller sågs något blod på golvet 
eller på någon av poliserna. Enligt doktor Charles Baxters privata samtal med Brian 
David Anderson (www.trivortex.com), kom Oswald till sjukhuset med blod över hela 
sig och såret åsamkat underifrån, som banan gått uppåt och skadat vitala organ. Detta 
kan bara betyda att Oswald arbetat med Ruby för att simulera mordet, som Oswald 
skrek och föll till golvet omedelbart efter det lösa skottet. Denna handling eliminerade 
all fara för de närbelägna i sammansvärjningen inblandade Dallaspoliserna! Vid 
inlastningen av ”medvetslöse” Oswald i ambulansen, sågs inget blod på hans tröja 
enligt vårt ögonvittne. Väl på väg till sjukhuset, sköts Oswald inne i ambulansen av 
CIA:s ”Dallaspolis” som på så sätt orsakade det uppåtgående såret! För att se till att 
Spellmans CIA-strykpojke fick massiva inre blödningar, måste Oswald ha blivit rejält 
”pumpad” av sin mördare. Under tiden, blev denna andra brottsplats i källaren i 
Dallaspolisens källare (eller Elm Street) aldrig avspärrad – för att förhindra en 
eventuell framtida, trovärdig, kriminalteknisk undersökning! 
Contract on America: The Mafia Murder of President John F. Kennedy, David E. Scheim, (New York: Shapolsky 
Publishers, Inc., 1988). 
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CIA-/FBI-Oswald efter att ha ”skjutits” av maffia/FBI-Ruby, Dallas, 1963 # 631 
Enligt uppgift från ögonvittnesreporter Bob Jackson, fanns det inget blod synligt på 
Oswald. Flera år senare, sade polischef Jesse Curry: ”Vi har inga bevis på att Oswald 
avfyrade geväret, och har aldrig haft några. Ingen har ännu kunnat placera honom i 
den byggnaden med en gevär i sin hand.”* Oswald var faktiskt en strykpojke! 
There Was A President, NBC, Inc., flera bidragsgivare, (New York: Random House, Inc., 1966) s. 98. 
* Crossfire: The Plot That Killed Kennedy, Jim Marrs, (New York: Carroll & Graf Pubs., Inc., 1989) s. 47. 
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David Ferrie, CIA-/FBI-tillgång, mafioso (1918-1967), 1962 # 632 
Porträtterad i Oliver Stones JFK, Director’s Cut, är ex-prästen och sodomiten David 
Ferrie en grundbult i att knyta CIA, FBI, maffian och Militära underrättelsetjänsten 
till mordet på JFK. Med anknytning till New Orleans Loyola University-jesuiter fader 
Francis A. DiBenedetto, fader Mullaby och rektor/fader Bernard Knoth, var Ferrie 
ledare för New Orleans maffiaboss Carlos Marcello; en utredare åt före detta FBI-
agent Guy Bannister med band till jesuitutbildade CIA-/maffiasamordnare riddare av 
Malta Robert Maheu vars rättsliga beskyddare var riddarbroder av Malta Edward 
Bennett Williams; en långvarig vän till FBI-informatör och CIA-agent Lee Harvey 
Oswald; och New Orleans industriman och sodomit, riddare av Malta Clay L. Shaws 
högra hand. Shaw, en OSS-tjänsteman och därav följande hemlig CIA-
kontraktsanställd, flögs av Ferrie till Montreal i början av 1962 för att avsluta en 
vapenaffär med PERMINDEX grundare och f.d. OSS-major, kanadensiske riddare av 
Malta Louis M. Bloomfield,* hjärtevän till den svarte påvens frimureriske judiske 
arbetarsionist David Ben-Gurion – en annan fiende till JFK! Sedan han nästan 
dödades i den misslyckade invasionen vid Grisbukten, hatade Ferrie JFK för förlusten 
av presidentens utlovade luftunderstöd, som i hemlighet hade återkallts av CFR/Scull 
and Bones-man McGeorge Bundy, ett svek som JFK öppet gavs skulden för av Luces 
CFR-press. I full samverkan med Dallasmafioso och FBI-informatör Jack Ruby, 
understödde ex-präst Ferrie i valet av Oswald till strykpojke och planeringen av 
mordet i Dallas. Med oförnekliga band till Oswald genom tidigare frivilliga flygkårens 
och nuvarande CIA:s/FBI:s avrättningar, ledde Ferries gripande och förhör av New 
Orleans åklagare Jim Garrison till CIA-mordet på Ferrie och rättegången mot Shaw, 
CIA-/kardinal Spellmans tjänare! 
A Farewell To Justice: Jim Garrison, JFK’s Assassination, and the Case That Should Have Changed History, Joan 
Mellen, (Washington, D.C., Potomac Books, Inc., 2005). 
* First Hand Knowledge, Robert D. Morrow, (New York: Shapolsky Publishers, Inc., 1994) s. 120. 
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David Ferrie och Lee Harvey Oswald, frivilliga flygkåren (CAP), 1955 # 633 
Efter att först ha offentliggjorts av anti-judiske/anti-israeliske/anti-arbetarsionistiske 
Ned Touchstone i hans maj 1967 års utgåva av The Councilor, fanns nu obestridliga 
bevis som förband Ferrie med Oswald i offentlig ägo.* Fotot, som tillhör John 
Ciravolo stående till höger om Oswald, togs vid en av frivilliga flygkårens utfärder 
med matlagning i det fria precis som ex-CIA-agent Jack Martin, kompanjon till Guy 
Bannister, hade sagt till Garnison under distriktsåklagarens undersökning. Av en för 
författaren högst störande anledning, lämnade Garnison aldrig in bilden som bevis 
under rättegången mot hemlige CIA-agent Clay L. Shaw som med största säkerhet 
skulle ha dömts. Enligt Garnison som hade förhört Oswald mor, Marguerite, var 
Ferrie ansvarig för att ha uppmuntrat Oswald att gå med i marinkåren på grund av 
deras förhållande i frivilliga flygkåren; hjälpte Oswald att väljas ut till ”den hemliga 
uppdragsavdelningen i Marina underrättelsetjänsten” i hemligt förbund med kardinal 
Spellmans siciliansk/USA-ledda romersk-katolska amerikanska maffia; och arbetade 
under slutet av 1950-talet med Oswald som, i Sovjetunionen, ”var en agent åt 
regeringen i samarbete med CIA.” Jesuiterna-CIA:s förbindelse till Ferrie och till 
familjen Murret länkar Oswald till kompaniet.
A Farewell To Justice: Jim Garrison, JFK’s Assassination, and the Case That Should Have Changed History, Joan 
Mellen, (Washington, D.C., Potomac Books, Inc., 2005). 
* Final Judgment: The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy, Michael Collins Piper, (Washington, 
D.C., Center for Historical Review, 1998) s. 329. 
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Mafioso Filippo Sacco, alias Johnny Roselli, 1960-talet, 1970-talet # 634; # 635

Hela andra världskriget hade den Vatikanstyrda Strategiska underrättelsetjänsten och 
sicilianska maffian i hemlighet arbetat tillsammans. Kolossala vinster hade gjorts 
genom lagliga korporativa monopol och olaglig organiserad brottslighet som båda 
gynnade varandra. Påvens kalla krig skulle sedan fungera som katalysator i 
fulländandet av kompaniets internationella underrättelsesamfund som skulle övervaka 
dess enhetliga internationella brottssyndikat, som båda synligt styrs av ordens 
betrodda tredje part, den suveräna militära malteserorden stödd av högtstående 
frimureri. Men JFK försökte, via sin justitieminister RFK, att bryta maffians makt 
genom att även utvisa New Orleans maffiaboss Carlos Marcello till Guatemala. Med 
maffians/CIA:s samarbete i det bortschabblade mordet på jesuitutbildade Fidel Castro 
och deras ilska över att förlora Kuba via Allen Dulles avsiktligt misslyckade 
invasionen vid Grisbukten som JFK felaktigt gavs skulden för, sände Chicagos 
maffiachef Sam Giancana sin närmaste mördare, Johnny Roselli, till Dallas under 
CIA:s ledning. På plats när limousinen närmade sig dödszonen, reste sig Roselli från 
avloppstrumman och avlossade det främre högra dödliga skallskottet (samtidigt med 
föraren, säkerhetstjänsteagent William R. Greer), som gangstern uppgav: ”Jag såg 
hans huvud kastas tillbaka.”* Rosellis .45-kalibriga kula hittades i gräset och Greers 
CIA-designade, kvicksilverrunda exploderade vid anslag mitt i den förvirring av som 
uppstod vid skottlossningen vid den gräsbevuxna kullen. Sedan han erkänt sin del i 
mordet för maffianboss Bonanno medan båda satt i fängelse, mördades Roselli brutalt 
1976 efter att ha vittnat inför senatens hemliga underrättelseutskott, varefter hans 
styckade kropp hittades i ett oljetrumma i Miamis Biscayne Bay. Den svarte påvens 
maffia/CIA/FBI eliminerar alla komprometterande vittnen! 
Double Cross: The Explosive Inside Story of the Mobster Who Controlled America, Sam och Chuck Giancana, (New 
York: Warner Books, Inc., 1993). 
Contract on America: The Mafia Murder of President John F. Kennedy, David E. Scheim, (New York: Shapolsky 
Publishers, Inc., 1988). 
* www.erbzine.com/mag15/1548.html
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Avloppstrumma, Elm Street, Dallas, Texas, 1963 # 636 
Polisman Hargis parkerar sin motorcykel delvis på trottoaren för att täck skytten i 
avloppstrumman; han springer sedan upp för den gräsbevuxna kullen för att avleda 
uppmärksamheten till den. 

Avloppstrumma, Elm Street, Dallas, Texas, 1990-talet # 637 
Lyktstolpen nära manhålet (1963) flyttades till gräset. Coadjutorer Jim Marrs, Oliver 
Stone, Mark Lane och Robert Groden alla avleder alla uppmärksamheten från detta 
manhål till den gräsbevuxna kullen, som de främjar ordens mörkläggning. 
The Two Kennedys, Video; Gianni Bisrach; Alfredo Bini Production, Italy, 1976. 
Fotot överlämnades till författaren av en internetforskare. 
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Vy från ”krypskyttenästet,” 6:e vån., Texas’ skolboksmagasin, Dallas, 1964 # 638 
Tagen endast några månader efter mordet, publicerade ordens CFR-kontrollerade 
Associated Press i samarbete med American Heritage Magazine den här bilden som 
illustrerar presidentlimousinens position sedd från ”Oswald den ensamme 
lönnmördaren” uppflugen i sitt ”krypskyttenäste” på 6:e våningen i Texas’ 
skolboksmagasin. Om den med pilen utmärkta bilens position accepteras vid 
tidpunkten för de dödliga skallskotten, är den i det mellersta körfältet, efter den första 
gatlyktan på trottoaren (nedan höger) men före den andra gatlyktan på trottoaren 
(ovan höger). Observera även att den bil som står parkerad på trottoaren strax före 
andra den gatlyktan täcker manhålsluckans öppning i trottoaren! Det är bara från 
denna position ”det sista, och förödande skottet” kunde ha sitt ursprung som det kom 
(enligt öv. Prouty) – ”från höger, från framför bilen, och från marknivå” – inte från 
den gräsbevuxna kullen. När limousineföraren bromsade för att nästan stanna som 
han gjorde sig redo för sitt dödande skott, fick skytten i avloppstrumman ett perfekt 
dödande skott på 20-25 ft håll, varefter hans .45-kalibriga kula landade i gräset på 
södra sidan av Elm Street, strax bortom trottoaren till vänster nära ögonvittnena 
Charles Brehm och son! 
Four Days: The Historical Record of the Death of President Kennedy, United Press International and American 
Heritage Magazine, (New York: American Heritage Publishing Co., Inc., 1964) s. 14. 
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Representanthusets mordutrednings ritning, Dallas, 1979 # 639 
Ignorera alla uppgifter om banor från 6:e våningen i Texas’ skolboksmagasin eftersom 
de inte var de dödliga skallskotten. Betydelsen av jesuitiske coadjutor G. Robert 
Blakeys ritning åt representanthusets mordutredning är förhållandet mellan CIA-
fotograf Abraham Zapruder och limousinen, och dess relation till avloppstrumman 
med dess tydligt illustrerade manhålslucka i trottoaren. Från detta manhål ovanför 
avloppstrumman ställde sig maffians lönnmördare Johnny Roselli upp efter 
klartecken och sköt den sakta åkande JFK på ett avstånd av ca 20-25 feet – ett enkelt 
skott för en utbildad skarpskytt. Detta skott passar in på beskrivningen av öv.löjtn. 
Fletcher Prouty när han skrev: ” . . . skottet kom från höger, från framför bilen, och 
från marknivå.” Dallaspolisen riktade uppmärksamheten bort från manhålet vars 
underjordiska tunnel ledde till en högre öppning bakom spjälstaketet och till en 
öppning i källarvåningen i Dallas distriktsfängelse. Både Jim Garrison och Penn 
Jones, d.y., trodde att det dödliga skottet avlossades från detta manhål. 
Mortal Error: The Shot that Killed JFK, Bonar Menninger, (New York: St. Martin’s Press, 1992). 
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Upptäckten av en blodig .45-kalibrig kula, Dealey Plaza, Dallas, 1963 # 640 
”Vicesheriff Buddy Walthers [V] fann en .45-kalibrig kula där [i gräset]. En man kom 
fram och identifierade sig själv som anställd av FBI [H], och i närvaro av Walthers och 
en polisman [J. W. Foster], samt en fotograf som tog flera bilder av händelsen, plockade 
upp kulan och lade den i sin ficka. Denna kula landade på vänster sida om limousinen, 
i gräset strax utanför trottoaren.”* Kulan hade avfyrats ”från höger, från framför 
bilen, och från marknivå” enligt öv. Prouty.** Den enda position som denna runda 
kunde ha avlossats från var avloppstrumman enligt uppgifter från Penn Jones. 
* Two Men In Dallas, Video, Mark Lane, 1991. 
** JFK: The CIA, Vietnam and the Plot to Assassinate John F. Kennedy, öv.löjtn. Fletcher Prouty, (New York: Carol 
Publishing Group, 1992) s. 300. 
The Official Warren Commission Report On the Assassination of President John F. Kennedy, Commentator Louis 
Nizer, (Garden City, New York: Doubleday & Co., 1964). 
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Dallas’ vicesheriff Roger D. Craig, 1974 # 641 
Under en intervju 1974, visade denne ärlige och anständige vicesheriff på flera fakta 
som medvetet dolts av Warrenkommissionen. Samma dag som mordet beordrade 
sheriff Decker sina män att inte på något sätt delta i säkerheten i bilkortegen fastän 
det fanns en brist på deltagande Dallaspoliser. När han hörde ”en knall” (skott) 
upptäckte han två män i fönstret på 6:e våningen i Texas’ skolboksmagasin, en vit, en 
svart. Som han förflyttade sig ned för Elm Street, såg han Oswald springa ned för 
vallen nära överfarten och kliva i en grön stationsvagn som tillhörde CIA-agent Ruth 
Paine. Vid en omedelbar genomsökning av 6:e våningen i Texas’ skolboksmagasin, 
hittades ett 7,65 mausergevär – inte ett 6,5 Mannlicher-Carcano – av vicekonstapel 
Seymour Weitzmann, senare bekräftat av CIA. Craig uppgav också att både Oswald 
och Ruby var FBI-informatörer, och att en .45-kalibrig kula hittades mitt bland blod 
och hjärnsubstans i gräset bortom trottoaren på förarsidan (bilden ovan) nära Charles 
Brehm och son (se kartan ovan); vittnet Eddy Walthers sköts senare till döds. Vid 
besvarandet av frågor från besökare, fick Craig veta av polisen Decker (som hade 
deltagit i det hemliga mötet hos Murchison kvällen innan) att han inte sett eller hört 
något. Efter att ha blivit avskedad, gjorde Craig vissa efterforskningar åt New Orleans 
åklagare Jim Garrison, som resulterade i en order om Craigs eliminering. Förrådd av 
en vän, flög en kula över hans vänstra örat sedan han steg ned från en trottoar i 
Dallas; hans bil sprängdes när han slog på tändningen; han kördes av vägen och bröt 
ryggen på två ställen vilket resulterade i fyra stora ryggoperationer som gjorde honom 
permanent funktionshindrad och arbetslös; och mördades slutligen den 15 maj 1975, 
skjuten i bröstet med sitt eget gevär vilket därefter fastställdes vara ett självmord – 
”till Guds större ära.” 
Two Men In Dallas, Video, Mark Lane, 1991. 
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Lönnmördare William Greer skjuter Kennedy, Dallas, 1963 # 642 
Även om ovanstående illustration placerar JFK allt för mycket till höger, sprängde den 
särskilda CIA-runda som avlossades från Greers .45-kalibriga halvautomatiska 
handeldvapen bort högra bakre delen av presidentens huvud. Delar av skallen och 
hjärnan stänkte ner höger bakdel av bakluckan, och en bit av kraniet föll på den gata 
som i dag är känd som ”Harpers fragment.” Detta bevis bekräftar det faktum att JFK 
sköts framifrån, av föraren; skytten i avloppstrumman skulle åsamka såren i 
hårbotten via en .45-kalibrig kula som hittades i gräset bakom och till vänster om 
limousinen. 
http://community-2.webtv.net/Larry762/frontcolor3300FF/page4.html
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Förare utsuddad, Marie Muchmore-filmen, Dallas, 1963 # 643 
Enligt (jesuitiske världslige coadjutor och) recitatör Robert J. Groden, fotospecialist åt 
representanthusets hemliga mordutredning (1976-1979 – som kontrollerades av 
jesuitiska coadjutorer G. Robert Blakey och Connecticut-kongressman Christopher 
Dodd vars far enligt rykten var Josef Stalin) och teknisk rådgivare åt (pro-Castro 
jesuitiske världslige coadjutor) Oliver Stones JFK, Director’s Cut, när United Press 
International (UPI) var i besittning av Muchmore-filmen, klipptes den vid själva den 
bildruta som spelar in de slutliga skallskotten. I vetskap om att ett av de dödande 
skotten avlossades av föraren, William Greer (vilket bevisats av den framlidne anti-
jesuitiske William Cooper som anklagade Groden för att vara ”en aktiv hemlig 
regeringsagent, vars uppgift är att förvirra allmänheten och vidmakthålla 
mörkläggningen”*), är vi inte förvånade över att området i bildrutan ovan har föraren 
helt utklippt! Mary Moorman och Jean Hill som stod framför Muchmore sade själva 
att de såg föraren avfyra ett handeldvapen i tron att han besvarade eldgivning, utan 
att veta att han var den verklige mördaren just då. Självklart, har alla ansträngningar 
gjorts för att dölja att föraren av limousinen och skytten i avloppstrumman avlossade 
de sista, samtidiga skallskott som dödade JFK. UPI är bara en annan gren av 
Vatikanen för att fortsätta kompaniets stora jesuitiska mörkläggning! 
JFK Assassination Films: The Case For Conspiracy, Robert J. Groden, (Los Angeles: California: Delta Entertainment 
Corp., 2003). 
* “Behold A Pale Horse”, Milton William Cooper, (Sedona, Arizona: Light Technology Pub., 1991) ss. 217-18. 
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Frontala skallskottets bana genom JFK, Dallas, 1963 # 644 
Jesuitiske världslige coadjutor Robert Grodens exakta återgivningen av president 
Kennedys skallsår visar tecken på banor efter två kulor avlossade samtidigt av två 
separata skyttar från två skilda platser. Enligt Paul O’Connor som var närvarande vid 
JFK:s huvud under den ”obduktion” som utfördes vid Bethesda marinsjukhus blev 
JFK skjuten två gånger i huvudet;* enligt Jim Marrs, blev JFK träffad i huvudet av 
två skott ”nästan samtidigt.”** Skottet som beskrivs ovan leder till föraren, William 
Greer, som avlossade sin explosiva runda som sprängde bort den högra fliken 
tillsammans med hjärnan och skallen från det högra bakre området av huvudet – en 
faktisk omöjlighet om det kom från den påstådda gräsbevuxna kullen eller 
avloppstrumman. Det är ett faktum som erkänns av alla parter att Greer befann sig 
ansikte mot ansikte med JFK vid tidpunkten för det dödliga skallskottet (skallskotten) 
och att limousinen nästan hade stannat. Lägg märke till att det längst upp på huvudet 
saknas delar av skallen och hårbotten: detta sår var resultatet av skottet som kom från 
Johnny Roselli, skytten i avloppstrumman som sköt på marknivå från höger-front, 
sprängde bort skalle och vävnader bakåt och till vänster i gräset, precis bortom 
trottoaren på södra sidan av Elm Street, till vänster om limousinenavlossades båda 
dödliga skallskott på nära håll. 
JFK: A Case for Conspiracy, video, Robert Groden, 1993. 
* High Treason 2: The Great Cover-Up: The Assassination of President John F. Kennedy, Harrison Edward 
Livingstone, (New York: Carroll & Graf Publishers, Inc., 1992) s. 259. 
** Crossfire: The Plot That Killed Kennedy, Jim Marrs, (New York: Carroll & Graf Pubs., Inc., 1989) s. 570. 
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Passagerare; presidentlimousin och följe, Dallas, 1963 # 645 
Lägg mörke till säkerhetstjänsteagent George Hickeys placering i det efterföljande 
fordonet. Hans AR-15:s särskilda, två 223 låghastighetsrobotar slog in i JFK i mitten-
bakifrån gick aldrig ut. 
Mortal Error: The Shot that Killed JFK, Bonar Menninger, (New York: St. Martin’s Press, 1992) s. 103. 
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Säkerhetstjänsteagent George Hickey; 
bakre höger, efterföljande fordon, Dallas, 1963 # 646 

Även om ballistikexpert Howard Donahue felaktigt hänför JFK:s dödliga skallsår till 
ett skott bakifrån byggt på den vilseledande Warrenrapporten, förfalskade 
obduktionsbilder och röntgenplåtar, och representanthusets mordutredning slutsatser, 
hävdar Donahue att Hickey vådasköt presidenten i huvudet, och att Oswald ställdes till 
svars för det ”dödliga felet.” Som han registrerat att en säkerhetstjänsteman, medan 
han var ”väldigt full” på en fest (där brodern till en av Donohues vapenkunder var 
närvarande), ”nonchalant hävdade att Kennedy sköts av en av hans livvakter,”* 
förklarade säkerhetstjänsteagent Lawson i början av skottlossningen,” Jag hörde den 
första högljudda knallen och i mer snabb följd två till ljud som skottlossning. . . . Jag 
märkte att agent Hickey stod upp i den efterföljande bilen med automatvapnet och 
trodde först att han hade skjutit på någon;”* och att säkerhetstjänsteagent Powers 
hävdade att Hickey stod upp innan skallskottet,* drar författaren slutsatsen att Hickey 
faktiskt sköt på JFK innan de dödliga skotten. När han gjorde Hickey uppmärksam på 
sin upptäckt, blev den ärlige Donahue avsnäst som Hickey vägrar att diskutera frågan 
medan han ilsket lovade att stämma om gevärssmeden och expertvittnet gick till 
pressen. Som han försökte ta upp sin teorier och resultat med jesuitiske världslige 
coadjutor G. Robert Blakey som styrde representanthusets särskilda mordutredning, 
vägrades Donahue åter en objektiv utfrågning, som avslogs av skäl som var ”så 
grundlösa att det var oansvarigt.”* Tystad av onda regeringsagenter som tjänar den 
svarte påven, lämnade Donahue sitt arbete åt eftervärlden med slutorden, ” Jag har 
gjort allt jag kan.”* 
Mortal Error: The Shot that Killed JFK, Bonar Menninger, (New York: St. Martin’s Press, 1992) ss. * 121, * 253, * 
252, * 254, * 236. 
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Colt AR-15: av säkerhetstjänsteagent George Hickey använt vapen, 1963 # 647 

Säkerhetstjänsteagent George W. Hickey, d.y., 
med AR-15, efterföljande fordon, 1963 # 648 

Som de kör i full fart till Parkland Hospital, ses säkerhetstjänsteagent George Hickey 
tydligt med en AR-15 i den efterföljande, 1956 års Cadillac där han sitter 13 inches 
högre än JFK:s limousin vilket ger Hickey ett högt läge att skjuta från. Efter att JFK 
först blev träffad i halsen framifrån av en gevärsskytt, ”kom en uppsjö av splitter in i 
bilen” (enligt säkerhetstjänsteagent Kellerman *) som inkluderade skott från Hickey. 
Under resten av sitt liv vägrade Hickey att tala om händelserna i Dallas med någon 
reporter. Han var högst lydig mot sin herre, chefen för Säkerhetstjänsten James J. 
Rowley (som förnekade att någon av hans anställda hade avfyrat ett vapen), som i sin 
tur var underordnad sin herre, ärkebiskopen av Washington, D.C., Patrick kardinal 
O’Boyle (1947-1973), vars befälhavare i sin tur var pro-nazistiske Francis kardinal 
Spellman! 
Mortal Error: The Shot that Killed JFK, Bonar Menninger, (New York: St. Martin’s Press, 1992). 
* Crossfire: The Plot That Killed Kennedy, Jim Marrs, (New York: Carroll & Graf Pubs., Inc., 1989) s. 12. 
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Presidentkandidater Kennedy och Nixon, kardinal Spellman, 1960 # 649 
Båda kandidater var medlemmar i kardinalens Utrikespolitiska råd. 

Mördarna av president Kennedy på Waldorf-Astoria, 1963 # 650 
Som medlemmar av kardinalens Utrikespolitiska råd, är de: 

Rikets CFR-press boss, riddare av Malta Henry R. Luce, 
President Kennedys utrikesminister Dean Rusk, 

Överhuvud för den amerikanska grenen av malteserriddarna, J. Peter Grace, d.y., 
Avfälliga baptistiska, romersk-katolska dam av Malta Clare Boothe Luce, 

New York ärkebiskop och militäre kyrkoherde i det amerikanska riket, 
Riddare av Columbus/riddare av Malta Francis kardinal Spellman. 

The American Pope, John Cooney, (New York: Times Books, 1984). 
Luce and His Empire, W. A. Swanberg, (New York: Charles Scribner’s Sons, 1972). 
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OSS-armémajor; riddare av Malta Clay L. Shaw (1913-1974), 1967 # 651 
CIA-agent; VD, New Orleans’ internationella handelsmarknad

Riddare av Malta Clay L. Shaw arresterad i New Orleans, 1967 # 652 
Clay Shaw, med nära anknytning till ex-nazister inklusive Hitlers finansiär, Hjalmar 
Schacht, och SS-major Otto Skorzeny, förs in i jesuitfästet i New Orleans för 
sammansvärjning för att mörda president Kennedy. Understödd av CIA:s italienske 
romersk-katolske advokat, Salvatore Panzeca, blev han frikänd, även om jesuitiske 
världslige coadjutor Oliver Stone fick veta flera år senare av sittande domare Edward 
Haggerty, en irländsk katolik och påvlig riddare, som för att hålla ordens rättegång på 
rätt spår vägrade att ta in Shaws alias i protokollet, att han ”inte trodde ett ord av 
Shaws vittnesmål.” Flera år senare erkände Richard Helms, en av ”Wild Bill” 
Donovans OSS-rättstjänare som blev president Richard M . Nixons direktör för CIA 
att Shaw hade ett kontrakt som agent åt CIA kallat för ”kompaniet” – precis som 
jesuitorden! 
On the Trail of the Assassins, Jim Garrison, (New York: Warner Books, 1988). 
Plausible Denial, Mark Lane, (New York: Thunder’s Mouth Press, 1991). 
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CIA:s industriman Clay Shaw, CIA:s ex-präst David Ferrie, 1962-63 # 653; # 654

Okänd, Ferrie, Shaw, okänd, New Orleans, 1962-1963 # 655 
Med detta fotografi, taget på ett sodomitparty på herrgården hos SMOM Clay Shaw, 
en hemlig CIA-agent som innehade byråns högsta intyg om verkställd 
säkerhetskontroll, har vi ovedersägliga bevis för att Shaw kände Ferrie som i sin tur 
kände Oswald, alla var användbara brickor (och flickor) åt jesuitorden med full 
kontroll över den svarte påvens SS/CIA. Med dessa fakta bör en ny rättegång inledas 
mot CIA i syfte att den skulle dömas för att ha mördat JFK följt av dess länge 
efterlängtade avskaffande. 
High Treason: The Assassination of President John F. Kennedy and the New Evidence of Conspiracy, Robert J. 
Groden and Harrison Edward Livingstone, (New York: Berkley Books, 1989). 
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Malteserriddare James R. Phelan och Clay L. Shaw, 1963 # 656 
CIA-direktör Richard Helmss assistent, Thomas Karamessines, berättade för CIA:s 
romersk-katolske Victor Marchetti att Shaw var en CIA-agent som innehade dess 
främsta intyg om verkställd säkerhetskontroll, det högsta av sex. Som verkställande 
direktör i stadens internationella handelsmarknad och en multimiljonär som umgicks 
med europeiska kungligheter, eskorterade Shaw Englands hertig och hertiginna av 
Windsor vid deras besök i New Orleans. Med hjälp av sitt alias ”Clem” (från 
”Clemens V” som förbjöd tempelherrarna 1312), bodde Shaw bara ett kvarter från 
riddare av Malta Ross Buckley (bror till JFK-mördare och CIA-tillgång William F. 
Buckley, d.y.) och var knuten inte bara till Hoovers FBI utan till den kejserlige 
besvärjaren av KKK, Jack M. Helm. Under sin rättegång gjorde FBI/CIA-tillgång och 
SMOM James R. Phelan (underordnad CIA-direktör Helms) allt han kunde för att 
misskreditera Garnison, omintetgöra undersökningen och motverka målet, 
understödd av FBI/CIA-agent, SMOM Robert Maheu och FBI:s biträdande direktör, 
SMOM Cartha DeLoach! Phelan, den papistiske förrädaren, var släkt med en av 
USA:s 13 grundare av malteserriddarna, James J. Phelan.
A Farewell To Justice: Jim Garrison, JFK’s Assassination, and the Case That Should Have Changed History, Joan 
Mellen, (Washington, D.C., Potomac Books, Inc., 2005). 
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Riddare av Malta Louis M. Bloomfield (1910-1984),   ’  50-talet,   ’80-talet # 657; # 658

Enligt William Torbitts Nomenclature of an Assassination Cabal (1970), övervakade 
Hoovers FBI division fem ordens bevis-hemlighållande roll i mordet på JFK. 
Bloomfield, en direktör för PERMINDEX styrt från Rom, var en hög samordnare för 
”det hemliga arbetslaget” som planerade mordet. Det råder ingen tvekan om, att 
Bloomfield rådgavs av jesuiterna som styrde Montreal och/eller de på Sankt 
Franciskus Xaviers universitet i Nova Scotia där han var en betrodd finansiär. Som 
Bloomfield var en ivrig anhängare av påvens kungarike Jerusalem och, genom 
PERMINDEX dotterbolag Centro Mondiale Commerciale (CMC), försvuren åt ordens 
strävan att ”Rom än en gång skall återta sin ställning som centrum för den civiliserade 
världen,”* låg det i den svarte påvens och hans nya koloni Israels intresse att president 
Kennedy borde undanröjas. Med den uttalade kalle krigaren Lyndon Johnson vid 
rodret, fick Israel kärnvapen från 1964 tjäna som ett avskräckningsmedel för en 
potentiell arabisk invasionen efter Sexdagarskriget (1967) som tog Jerusalem från de 
muslimska jordanierna (varvid Israel i hemlighet understöddes av frimureriske kung 
Hussein) som en förberedelse för att bygga det tredje hebreiska templet. 
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKbloomfield.htm
Dope, Inc.: Britain’s Opium War Against the U.S., U.S. Labor Party Investigating Team, (New York: The New 
Benjamin Franklin House Publishing Company, Inc., 1978). 
* http://www.maebrussell.com/Mae%20Brussell%20Articles/Nazi%20Connection%20to%20JFK%20Assass.ht
ml s. 12 av 29. 
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Riddare av Malta Louis M. Bloomfield; Riddare av Malta Bernard 
Bloomfield; 33:e gradens frimurare David Ben-Gurion, 1949 # 659 

Ovan är en av de mest talande bilder som illustrerar den svarte påvens styre över 
påvens frimureriska judiska arbetarsionister som styr Israel, kungariket Jerusalem! 
Som relateras i The Messianic Legacy,* talade man, efter Roms andra trettioåriga krig 
(1914-1945) och före bildandet av Israel (1948) om att anförtro Jerusalems suveränitet 
till malteserriddarna. Detta har i hemlighet genomförts via CIA, hjärtat och 
mittpunkten i ordens internationella underrättelsesamfund. Den inhemska och 
utländska politik som förs av Roms arbetarsionister som styr Israel via CIA-
kontrollerade Mossad förordnas alltså av Vatikanen och upprätthålls av 
malteserriddarna. Louis M. Bloomfield, en etnisk jude, CIA-agent och styrelseledamot 
i den mordkabal som kallas PERMINDEX var en medkonspiratör i JFK-mordet. 
Dessutom, finansierade både han och hans bror Bloomfield Centre vid jesuitordens 
Saint Francis Xavier University i Nova Scotia, Kanada. Bloomfield var en kär vän till 
kanslern och styrelseledamoten, pastor W. E. Power (möjligen släkt med Georgetown 
University-jesuitfader Daniel J. Power), och pastor Malcolm McDonnell, JS, rektor vid 
universitetet. Riddare Bernard var en ledare för denna jesuitiska fästning som 
promoverades till hedersdoktor 1964 samtidigt som han var ledare för det hebreiska 
universitetet i Jerusalem! Riddare Louis var direktör för den Internationella 
rättsföreningen, en ledamot i styrelsen för Weizmann Institute of Science i Rehovoth, 
Israel, och promoverades också till hedersdoktor vid Sankt Franciskus Xaviers 
universitet 1969. 
http://www.jfkmontreal.com/bloomfield.htm
* The Messianic Legacy, Michael Baigent, Richard Leigh och Henry Lincoln, (London: Transworld Publishers, Ltd., 
1987) s. 357. 
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Riddare av Malta George DeMohrenschildt (1911-1977), 1964 # 660 
Som Clay Shaw, var DeMohrenschildt en påvlig riddare, en högrankad CIA-agent 
bunden till den svarte påvens internationella underrättelsesamfund, en jetsetttare som 
var du med europeiska kungligheter, flytande på flera språk och en viktig aktör i 
Roms överstatliga korporativa företagsmonopol. Hans far, SMOM Baron Sergius von 
Mohrenschildt, hade varit en hovman hos tsaren och vicepresident för Nobel Oil Co., 
senare köpt av John D. Rockefeller, d.y., den amerikanske riddare som skulle 
kontrollera världens oljeförsörjning. Efter att ha fördrivits från Ryssland av Lenin 
1917 (när den ryska grenen av malteserriddarna blev formellt utvisad), spionerade 
George åt de ”anti-kommunistiska” nazisterna som han arbetade åt amiral Canaris 
tyska militära kontraspionage och Himmlers jesuitstyrda SD, för att senare ansluta sig 
till SMOM Bill Donovans OSS, och sedan ordens CIA. Denne bekante gentleman i den 
vitryska kolonin i Dallas, arbetade som oljegeolog med sina personliga vänner 
inklusive SMOM William F. Buckley, d.y., Allen W. Dulles, Prescott Bush, d.ä., George 
H. W. Bush, och Dimitri von Mohrenschildt samt påve Paulus VI:s maffiachef i 
Chicago Sam Giancana. George, som var du med höga frimurare Clint Murchison och 
H. L. Hunt, träffade vicepresident Johnson i maj 1963, samtidigt som han fungerade 
som ”barnvakt/bästa vän” åt ONI/CIA-KGB/FBI-agent och ”strykpojke,” Lee Harvey 
Oswald. Som ansvarig för att ha fått tag i Oswalds arbete vid Texas’ skolboksmagasin, 
var George i Haiti samma dag som mordet, spelade sin del i den mörkläggande 
Warrenkommissionen, och var på väg att utfrågas av representanthusets 
mordutredning när han hittades död av skottet från ett hagelgevär i munnen en timme 
efter ett besök av CIA-agenten och författaren Edward Jay Epstein från Reader’s  
Digest. Kompaniet spelar på blodigt allvar och kommer att offra vilken som helst av 
sina påvliga riddare – ”till Guds större ära!” 
The Last Investigation, Gaeton Fonzi, (New York: Thunder’s Mouth Press, 1993). 
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Chefernas chef, mafioso Sam Giancana; John kardinal Cody, 1970-talet # 661; # 662

Det hemliga samförståndet mellan kardinal Spellmans sicilianskledda amerikanska 
maffia och hans amerikanska romerska hierarki är till en början otroligt, men är 
sedan, efter saklig prövning, skandalöst sant. Som högste härskare i nationens undre 
värld, gjorde Chicagos maffiaboss Sam ”Mooney” Giancana en vinst på över 1 miljard 
dollar årligen. Mooneys man i Las Vegas var romersk-katolske Johnny Roselli som, 
genom FBI/CIA-agent, jesuitutbildade romersk-katolske Robert Maheu, anstiftade 
komplotten att mörda romersk-katolske jesuitiske coadjutor Fidel Castro efter att 
maffian och CIA hade satt Castro vid makten. Men, som avsetts av orden, skulle 
komplotten användas mot Kennedy, ÖPPET för att han ”spelat dubbelspel” med 
maffian, men I HEMLIGHET för att ha vägrat att upprätthålla påvens världsliga 
makt. Med band till USAF-general och CIA-agent Edward G. Lansdale, romersk-
katolske ex-FBI/CIA-agent Guy Bannister, CIA/FBI-informatör Lee Harvey Oswald, 
brutala romersk-katolska mafiosi/CIA-agenter (ex-präst David Ferrie och Frank 
”Sturgis” Fiorini), och Dallas-gangster/FBI-informatör Jack Ruby, förklarade Mooney 
för sin bror Chuck att ”styrkan” och CIA hade arbetat tillsammans för att mörda 
Kennedy. Efter Chicagos ärkebiskop Albert kardinal Meyers död (1965), blev den 
beryktade John kardinal Cody (1965-1982) Spellmans ”furste av Chicago, beskriven 
av Mooney som ”en korrupt man som njöt av rikedomens grannlåt.” Som kurir för 
syndikatets miljoner över nationella gränser, använde Mooney Codys mest betrodde 
präst, ”Fader kontant,” under nästan 20 år. Sedan han givits en audiens hos Paulus VI 
1968, byggde Giancana, via påvens romerska hierarki, Roms internationella 
narkotikahandel, underrättelsesamfund och terroristnätverk. 1975 gjorde FBI och 
CIA, med hjälp av en maffiamördare, slut på sin maffiabosspartner i mordet på JFK 
via sex ”blykulor” i huvudet! 
Contract on America: The Mafia Murder of President John F. Kennedy, David E. Scheim, (New York: Shapolsky 
Publishers, Inc., 1988) s. 170. 
In God’s Name, David A. Yallop, (New York: Bantam Books, 1984). 
Double Cross, Sam och Chuck Giancana, (New York: Warner Books, Inc., 1993) ss. 372-495. 

Jesuiterna – 1963



1524                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

CFR/CIA-riddare av Malta William F. Buckley, d.y., 1967 # 663 
1963 var Buckley medlem av Yales sällskap ”Scull and Bones,” Utrikespolitiska rådet, 
en tjänsteman i Centrala underrättelsetjänsten (med sin bror, tidigare New York-
senator James Buckley) och senare, en av New York Citys ärkebiskop Francis kardinal 
Spellmans malteserriddare. Buckley var också via ett pro-israeliskt CIA/Mossad-
oljeföretag förbunden med Roms PERMINDEX direktör, kanadensiske SMOM Louis 
M. Bloomfield. Efter mordet på president Kennedy, spelade denne förrädare en 
avgörande roll i den stora jesuitiska mörkläggningen, som han ständigt bekräftade att 
strykpojken Lee Harvey Oswald (en CIA-agent och FBI-agent) var den ensamme 
lönnmördaren för att skydda sin vän E. Howard Hunt från att avslöjas. Senare, skulle 
Buckley få namnet ”Gudfadern” av en av Hunts barn. Som en nära vän till ”bones-
man-broder” och riddare av Malta Henry R. Luce som kontrollerade de nationella 
medierna från Rockefeller Center tvärs över gatan från kardinal Spellmans Sankt 
Patrikskatedral, nådde Buckley femton stater genom sitt populära TV-program, Firing 
Line, och hans vitt spridda, akademiska tidskrift, National Review, hade en global 
läsekrets. Denne irländske katolik var en nära personlig vän till överhuvudet för den 
amerikanska grenen av malteserriddarna, J. Peter Grace, d.y., som i sin tur efter 
andra världskriget övervakade det amerikanska/nazistiska/vatikanska ”Project 
Paperclip” (understödd av Spellmans National Catholic Welfare Conference) och blev 
senare den ambitiöse chefen för president Ronald Reagans Grace-kommission. När 
detta skrivs (2007) lever jesuitiske världslige coadjutor William F. Buckley, d.y. 
fortfarande, och fortsätter att upprätthålla den stora jesuitiska mörkläggningen åt den 
onde ärkebiskop Edward kardinal Egan av New York, den svarte påvens Jesu sällskap, 
och den påvlige caesaren i Rom. 
Look Magazine, “Pat Buckley: Oasis for a caustic Conservative,” den 7 mars, 1967, s. 109. 
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SMOM William F. Buckley, d.y.,med familj, Sharon, Conn., 1960-talet # 664 
På godset ”Great Elm” ser vi fru William F. Buckley, d.ä., (mitten) med sina barn och 
några barnbarn. I arbetet med malteserriddarna på Wall Street, gjorde hennes man 
en vinst på $ 110 miljoner. William, som kallats för ”en pro-krypto-nazist, anti-semit, 
anti-svart och en krigshetsare” av Gore Vidal, sitter (till vänster i mitten) bland systrar 
och bröder. Två bröder som också deltog i JFK-mordet var CIA-tillgångar James L. 
Buckley och Ross Buckley (positioner saknas). Ross bodde i New Orleans, ett kvarter 
från SMOM/CIA-tillgång, Clay L. Shaw.* 
Real Lace: America’s Irish Rich, Stephen Birmingham, (New York: Harper & Row Publishers, 1973). 
A Farewell To Justice: Jim Garrison, JFK’s Assassination, and the Case That Should Have Changed History, Joan 
Mellen, (Washington, D.C.: Potomac Books, Inc., 2005) s. 285. 
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E. Howard Hunt, d.y. (1918-2006), 1972 # 665

CIA-officer, konsult åt Nixons Vita hus 
Charles W. Colson (1931-närvarande tid), 1972 # 666

Särskild rådgivare åt president Richard M. Nixon 
Båda dessa män var nära vänner till den svarte påvens riddare av Malta, William F. 
Buckley, d.y., och var medkonspiratörer i Kennedymordet. Båda var också aktörer i 
Watergateskandalen (det av hemlige CIA-agent James McCord avsiktligt 
bortschabblade inbrottet) som i slutändan tvingade Nixon att avgå i skam (1975). Hunt 
hade varit en trogen kall krigare ända sedan han antogs till CIA 1947. Som en f.d. 
OSS-agent, kände Hunt till alla påvens makthavare inklusive påvlige malteserriddare 
William J. Donovan, James J. Angleton och William J. Casey som senare skulle 
komma att styra ordens fortsättning av påve Pius XII:s SS/SD – CIA. Dessutom kände 
Hunt till kardinal Spellmans makt över USA:s underrättelsetjänster varför han trodde 
att han i slutändan inte fick röras. Som CIA:s chef i Mexico City, kände han till den 
ledande FBI-agenten från andra världskriget där, SMOM Gerald Coughlin. Inblandad 
i JFK-mordet genom flera viktiga vittnen, beslutade byrån att acceptera en 
”begränsad hängning” som innebär offrandet av Hunt efter Watergateskandalen. 1978 
anklagade Victor Marchetti, jesuitisk världslig coadjutor och stabsofficer vid CIA:s 
huvudkontor (1966-1969), Hunt för att vara inblandad i mordet. Medlet för denna 
anklagelse var The Spotlight, en Washington-baserad, anti-israelisk tidskrift ägd av 
riddare av Malta Willis A. Carto, en kär vän till USA:s mäktigaste SMOM, J. Peter 
Grace, d.y. Hunt stämde Liberty Lobby, men förlorade till sist på grund av ordens 
Mark Lane som bevisat att Hunt var i Dallas dagen JFK mördades. Alltså offrades 
Hunt medan CIA:s styrande malteserriddare undgick åtal. I dag talar Chuck Colson, 
uttalat pro-romerskt påvedömlig, för ett avfälligt protestantiskt ministerium som ägs 
av en vit romersk-katolik som kontrolleras av den påvlige caesaren i Rom. 
All the President’s Men, Carl Bernstein, (New York: Simon and Schuster, 1974). 
An American Life, Jeb Stuart Magruder, (New York: Atheneum, 1974). 
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”Grovers” guvernör Ronald Reagan och Edwin W. Pauley, 1967 # 667 
Känd som ”Röde Ronnie” medan han var ordförande i Hollywoods Screen Actors 
Guild, var ”Böhmiska lundens” Reagan guvernör i Kalifornien från 1967 till 1975. 
Som han låtsades vara konservativ, visade han sig vara en fullkomligt liberal-
socialistisk guvernör som främjade abort och vapenbeslag men samtidigt vägrade att 
samarbeta i Jim Garrisons åtal mot SMOM Clay L. Shaw. Med order kommande från 
en av sina herrar, var Edwin W. Pauley (1903-1981) en riddare av Malta som 
kontrollerades av Roms ”ärkebiskop av världens huvudstad,” Francis kardinal 
Spellman. Pauley, en mångmiljonär och stor oljemogul, var FDR:s 
petroleumsamordnare som levererade bränsle till Scull and Bones/SMOM Averell 
Harrimans militära upprustning av Stalins jesuitstyrda Sovjetunionen under sken av 
”låne- och uthyrningslagen.” Efter kriget, köpte Pauley Coconut Island i Hawaii som 
sin eget privata tillflyktsort. Som en personlig vän till SMOM-boder Prescott Bush, 
d.ä., var Pauley ägare till Pan-American Petroleum med förbindelser till Bushs Zapata 
Oil och Pemargo på 1960-talet. Han grundade Pauley Petroleum 1958 med Howard 
Hughes vars viktigaste rådgivare var jesuitutbildade SMOM Robert Maheu. Som en 
hjälpare av ”Spellys krig i Vietnam och därmed Richard Nixon, var Pauley en 
kontraktsanställ åt CIA, som hade nära band till SMOM Allen Dulles och en långvarig 
personlig vänskap med CIA-direktören vid tidpunkten för Kennedymordet, SMOM 
John McCone, liksom med FBI-direktören J. Edgar Hoover och biträdande direktör 
SMOM Cartha D. DeLoach. Pauley och hans vänner som motsatte sig Kennedys 
attack mot avdraget för oljeförbrukningen och den planerade invasionen av Kuba var 
JFK:s verkliga mördare. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Pauley
* http://www.lasttrumpetministries.org/2004/July2004.html
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CIA:s Alexander M. Haig, d.y. och KGB:s Henry A. Kissinger, 1972 # 668 
Den här bilden personifierar den svarte påven MAKT utövad genom hans agenter över 
ordens frimurarkontrollerade ”heliga romerska” fjortonde ändringens korporativ-
fascistiska rike av amerikansk nation. Tidigare NATO-befälhavare och riddare av 
Malta Alexander M. Haig, d.y. (som enligt G. Gordon Liddy var ”Deep Throat” under 
Watergateskandalen och vars bror, Francis R. Haig, är en mäktig jesuit), som talar till 
riddare av Malta arbetarsionist och hemlig KGB-agent Henry A. Kissinger, räddade 
påvens arbetarsionistiska Israel från att invaderas av egyptierna under Yom Kippur-
kriget 1973. Som mäktiga medlemmar i New Yorks ärkebiskops Utrikespolitiska råd, 
har båda en fullständig kunskap om JFK-mordet och båda användes för att avlägsna 
president Nixon från ämbetet. Malteserriddare Haig och Casey, som arbetar med 
KGB/frimureriska judiska arbetarsionister Kissinger och Hammer, förde världen 
ännu närmare dyrkan av den uppståndne påvlige caesaren som skall styra från 
Salomos återuppbyggda tempel i Jerusalem som ”vilddjuret,” upphöjd av sin 
judiske falske profet. 
The White House Years: Triumph and Tragedy, Ollie Atkins, (Chicago: Playboy Press, 1977) s. 158. 
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Engelske riddare av Malta Kim Philby (1912-1988), 1963 # 669 
Brittiska Hemliga underrättelsetjänsten, amerikanska CIA, ryska KGB 

Rekryterad till brittiska SIS/MI5/MI6 av jesuit Theodore Maly 
USA:s dödligaste spions, Opus Dei/FBI/CIA:s Robert Philip Hanssens idol 

Riddare av Malta James Jesus Angleton (1918-1987), 1975 # 670 
Chef för kontraspionaget, CIA, MI6, KGB, SDECE, Mossad 

Påvliga riddare Kim Philby och James Angleton arbetade tillsammans i flera år och 
var vänner till döden. Detta förklarar hur CIA-agent Lee Harvey Oswald lätt kom in i 
och ut ur ordens absoluta polisstat, Sovjetunionen, tillsammans med sin fru Marina, 
brorsdotter till en KGB-tjänsteman, överste Vasilij Khritinin. 
Treason in the Blood, Anthony Cave Brown, (Boston: Houghton Mifflin Co., 1994). 
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Francis kardinal Spellman förrättar i Rom, 1963 # 671 
Lönnmördare Spellman förrättade begravningen för JFK, mannen han hade mördat. 
There Was A President, NBC, Inc., flera bidragsgivare, (New York: Random House, Inc., 1966) s. 87. 
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Francis kardinal Spellman i Rom, november, 1963 # 672 
Den fege konspiratören, Francis kardinal Spellman, förrättar en högtidlig själamässa i 
Vatikanen inför en symbolisk kista draped med en amerikansk flagga. Gudstjänsterna, 
som sammanföll med de i Washington, firade i själva verket det framgångsrika mordet 
på president John F. Kennedy, som utförts av den svarte påvens inkvisitoriska 
internationella underrättelsesamfund som genomdriver och upprätthåller den påvlige 
caesaren i Roms sataniska världsliga makt över hela jorden. För president Kennedys 
vägran att tillåta denna makt, hade kompaniets ”moralteologi” ansett honom vara en 
”inkräktare” och därmed en ”tyrann” i enlighet med jesuit Martin Becans Opusculum 
Theologicum. 
Four Dark Days in History: November 22, 23, 24, 25, 1963, Jim Matthews, (Los Angeles, California: Special 
Publications Inc., 1963). 
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Kapitel 45 

Jesuiterna   – 1963   

FBI, Säkerhetstjänsten och jesuiterna 

”Låt rätt metoder komma till användning för att få kunskap om den fiendskap som 
förekommer bland stora män, så att vi kan ha ett finger med i spelet för att bilägga 
deras skillnader, för på detta sätt skall vi gradvis lära känna deras vänner och hemliga 
affärer, och med nödvändighet engagera en av parterna i våra intressen.” {1} 

Ignatius Loyola, 1540 
Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556 
Secret Instructions of the Jesuits 

”Den som i detta sällskap, som vi önskar utmärka med Jesu namn [som tidigare 
kallades riddarna av (svarta) jungfru Maria] vill kämpa som en Guds soldat under 
korsets fana, och vill tjäna endast herren och hans brud, kyrkan, under den romerske 
påven, den jordiske Kristi ställföreträdare, efter att ha avlagt det högtidliga löftet 
om evig kyskhet, fattigdom och lydnad . . . måste också göra tjänst genom att bilägga 
gräl [som, med all sannolikhet, orsakats av oss].” {2} [Kursivering tillagd] 

Ignatius Loyola, 1540 
Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556 
Formula Instituti

Jesu sällskap, som fungerar som Djävulens armé för att reducera alla nationer till 
påvens vilja, är den obestridde mästaren på samordnade lönnmord runt om i världen under 
de senaste fyrahundrasextiotre åren (1534-2007). Med befäl över sitt frimureriska ”osynliga 
rike,” kan ingen undkomma dess ränker om de inte genom försynen skyddas av den 
uppståndne, Guds son som sitter vid sin faders högra sida. 

Med mordet på president Kennedy, som i alla mänskliga väl smidda planer, uppstod 
några ”problem” eller svårigheter. En sådan svårighet var en fientlighet som uppstått mellan 
de mindre informerade agenterna från FBI och Säkerhetstjänsten. Var och en beskyllde den 
andre för att vara ansvarig för presidentens död. Hoover och DeLoach från FBI, och 
Rowley, Greer, Kellerman, Hill och Hickey från Säkerhetstjänsten visste mycket väl vem 
som hade mördat presidenten. Men de i de nedre leden som inte visste grälade. För att lösa 
detta dilemma, enligt jesuitordens maximer, skulle Spellman använda sina bästa vänner 
Cartha D. DeLoach och James J. Rowley, som båda var romersk-katoliker och mäktiga 
malteserriddare.
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Kardinal Spellmans agent och riddare av Malta, Cartha DeLoach, ger oss en 
mycket fascinerande skildring av hur gräl löstes. Biträdande direktör och tredje högsta befäl 
över FBI, riddare av Malta ”Deke” DeLoach berättar i sitt ”mörkläggnings”-arbete, 
Hoover’s FBI (1997), om den absoluta makt jesuitorden utövar över det amerikanska rikets 
mest kända polis. Han skriver: 

”Det var en dålig tid att gräla. Nationen behövde tro att Förenta staternas president 
var säker när man körde honom ned för gatorna i Amerika. Som grälet förvärrades, 
ringde mig fader Daniel J. Power, J.S. [Jesu sällskap], utvecklingschef på 
[jesuitiska] Georgetown University och sa, ’Deke, skall inte du och Jim Rowley 
[romersk-katolsk påvlig riddare vars bror var en mäktig jesuit] äta lunch i lugn och 
ro med mig på mitt kontor på universitetet?’ Rowley, chef för Säkerhetstjänsten, var 
en före detta FBI-agent som jag kände och gillade; vi accepterade båda. 

Det var den första av ett antal sådana luncher. Efter varje lunch, skrev jag en 
promemoria till J. Edgar Hoover med ökad övertygelse om att Rowley ville 
samarbeta snarare än att, som Hoover misstänkte, göra FBI till syndabock för sin 
egen myndighets brister. 

Så småningom arbetade vi fram en rad administrativa förfaranden som stärkte 
förbindelsen mellan Säkerhetstjänsten och FBI och garanterade ett bättre skydd för 
presidenten och hans familj. I dag är det mycket mindre sannolikt att en [CIA-agent] 
Lee Harvey Oswald kunde slinka igenom våra nät [när det inte fanns något skydd i  
Dallas dagen JFK mördades].

 
Denna biläggning var desto viktigare då den nya presidenten, Lyndon Johnson, 
utfärdade en exekutiv order som gjorde det möjligt för presidenten att använda FBI 
för skydd samt Säkerhetstjänsten [främja en nationell polisstat]. Om inte Rowley 
och jag hade löst våra problem, skulle sådana ansträngningar ha varit i bästa fall 
svåra.” {3} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, denna väl dolda under flera decennier medvetet i hemlighet höljda 
incident är ett föredömligt exempel på den jesuitiska ”osynliga handen” i Washington. Att 
kunna lugna stormen mellan rikets två mäktigaste polismyndigheter avslöjar vem verkligen 
upprätthåller ordningen – som styr – i fjortonde ändringens Amerika.) 

Resultatet av dessa möten mellan riddare av Malta Cartha DeLoach och riddare av 
Malta Jim Rowley vid fötterna av deras herre Daniel Power – jesuiten – var ytterligare 
centralisering av presidentens makt i Washington. Hoovers ”byråkratiska bastard” – 
inkvisitionsdomstolen i Amerika – flyttades ett steg närmare till att bli rikets nazist-
fascistiska Gestapo. President Johnson, frimuraren, gav kardinal Spellman hans 
”utrotande av kättare” i Vietnam (över 3 miljoner buddister), och CIA-direktören John A. 
McCone, riddaren 
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av Malta, gav jesuitgeneralens hemliga arbetslag dess internationella narkotikahandel. 
Denna omfattande narkotikahandel skulle avsevärt påskynda försvagandet och krossandet 
av de vita keltisk-anglosaxiska folken (tillsammans med påtvingad integration, 
bastardisering, rasblandning, orapporterad svart-mot-vit brottslighet, massmarknadsföring 
av förvanskade, pro-latinska Vulgata-”biblar” och vapenkonfiskering), som har grundat den 
stora och mäktiga protestantiska västerländska civilisationens nationer, samtidigt som de 
varit den uppståndne, Guds sons mest hängivna bibeltroende predikanter och missionärer i 
den sanna, blodköpta, herren Jesu Kristi kyrkas historia. Är inte detta i själva verket 
Herrens rättfärdiga dom över både de brittiska och amerikanska rikenas främst ateistiska 
och omoraliska, bibelförkastande vita ras för att ha härbärgerat, skyddat och finansierat 
denna beräknande, kallblodiga huggorm – Jesu kompani – som det bedriver sin fast 
beslutna strävan att krossa den protestantiska reformationen? Den otyglade och ostraffade 
narkotikahandeln, tillsammans med förlusten av Hongkong, kommer att ge den ekonomiska 
basen för att bygga upp denna militära Goliat i Fjärran östern – vår framtida inkräktare och 
bane – den obevekliga, massmördande röda kinesiska armén. Och den utlovade 
förstörelsen av de muslimska moskéerna i Mecka, Medina och Jerusalem, som i hemlighet 
skall utföras genom den svarte påvens internationella underrättelsesamfunds övervakande 
av alla islamiska nationers frimureriska ledning och av arbetarsionistiska Israels 
frimureriska ledning, kommer att sätta hjärtat i brand på ytterligare en av våra framtida 
angripare – den muslimska världen som överlevt Roms nuvarande amerikanska korståg 
mot islam. Den påvlige caesaren kommer sedan att göra Jerusalem till en internationell stad 
under skydd av hans återupplivade, ”heliga romerska ”pan-europeiska rike. Den modige 
ex-jesuiten Alberto Rivera, som erhöll hemlig kunskap om vatikanska Underrättelsetjänsten 
genom instruktion av en av den svarte påvens mäktigaste jesuiter och biktfader åt påve Pius 
XII, Augustin kardinal Bea, förklarade korrekt: 

”Jerusalem kommer att falla i händerna på påven och de muslimska nationerna [via 
shriner frimureri] kommer att bistå honom. Den siste påven kommer att vara 
”Antikrist” som vet att han måste fly till Jerusalem för att undkomma Vatikanen 
precis innan den förstörs (Uppenbarelseboken 17:16).” {4} [Kursivering tillagd] 

Det hemliga arbetslaget, med befäl över den kommande röda kinesiska invasionen 
av rikets västkust och en enad muslimsk invasionen av rikets sydöstra kust, är Star Treks 
”borg,” den svarte påvens milis som styr den påvlige caesaren, Ignatius Loyolas 
kompani. Ibland kända som Jesu sällskap, eller under det tillnamn som den franske 
reformermatorn John Calvin också gav dessa hjärntvättade, åsiktskontrollerade, religiösa 
fanatiker och evigt stridande massmördare av både den uppståndne, Guds sons 
bibeltroende kyrka och hans semitiska hebreiska/judiska nation Israel som ännu inte ångrat 
sig och ärvt sin nationella välsignelse under Messias’ abrahamitiska förbund, är de: 

Jesuiterna. 
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Presidentens säkerhetstjänstemän Clint Hill, Roy Kellerman och William Greer; 
Kardinal Spellmans SSA-agenter som mördade president Kennedy, 1964 # 673 

Gjorda oberörbara av kardinal Spellmans: LBJ-utsedda, hemliga 
Warrenkommissionen i regi av 33º frimurarna Allen W. Dulles, John J. McCloy, Earl 
Warren och Gerald R. Ford; nationella press styrd av CFR-medlem, Scull and 
Bones/riddare av Malta Henry R. Luce; CIA ledd av riddare av Malta John A. 
McCone; FBI i regi av 33º frimurare J. Edgar Hoover och hans assistent, riddare av 
Malta Cartha D. DeLoach; Säkerhetstjänsten i regi av riddare av Malta James J. 
Rowley vars bror, Francis Rowley, var en jesuitenpräst, tillbringade 
säkerhetstjänstemännen Clint Hill, Roy Kellerman och William Greer resten av sina 
obotfärdiga, ogudaktiga liv i tystnad om vad som verkligen hände i Dallas den 22 
november 1963. Greer var en av de äldsta medlemmarna i Säkerhetstjänstens Vita 
hus-trupp (som ligger i den västra flygeln), och hade tjänstgjort som limousineförare 
åt tidigare presidenter Truman och Eisenhower. Och som riddare Rowley hade varit 
agenten som ansvarade för Vita hus-truppen sedan 1946, måste han ha valt sin gamle 
vän Greer, den avfällige protestanten och JFK-hataren, för att skjuta presidenten med 
en särskild CIA-skapad, exploderande runda i huvudet. Rowley förklarade officiellt 
flera gånger att ingen av säkerhetstjänstemännen hade avfyrat sitt vapen samma dag 
som JFK-mordet, ett påstående som skulle ha kunnat kontrolleras om han inte hade 
beordrat sina agenter att omedelbart ta och skicka guvernör Connallys kläder på 
kemtvätt för att därmed undanröja alla spår av stänk som avgetts från Greers 
handeldvapen. Kellerman hade instruerat Greer när han skulle skjuta; Hill, i väntan 
på det slutliga skottet från det efterföljande fordonet, steg in i presidentlimousinen och 
höll Jackie i schack. Alla tre visste aldrig att de hade mördat åt den svarte påven! 
The Official Warren Commission Report on the Assassination of President Kennedy, Nizer and Catton, (Garden City, 
New York: Doubleday & Company, Inc., 1964).
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Riddare av Malta Cartha D. DeLoach (1920-nutid), 1960-talet, 1995 # 674; # 675

Konspiratörer: frimureriske president Lyndon Johnson och FBI:s biträdande 
direktör riddare av Malta Cartha D. DeLoach, Vita huset, 1964 # 676 

DeLoach var förbindelselänken mellan Hoovers FBI, CIA och Vita huset; både han 
och Hoover var emot inrättandet av Warrenkommissionen. DeLoach var också 
förbindelselänken mellan FBI och Warrenkommissionen via 33º frimurare Gerald R. 
Ford, som hemlighöll fakta som bevisade CIA/FBI:s konspiration. 
Hoover’s FBI: The Inside Story of Hoover’s Trusted Lieutenant, Cartha ”Deke” DeLoach, (Washington, D.C.: 
Regnery Publishing, Inc., 1997). 
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FBI:s bitr. dir. Cartha DeLoach, justitieminister Ramsey Clark, 1970-talet # 677 
Clark försökte skydda CIA-tillgångar David Ferrie och Clay Shaw från Jim Garrisons 
utredning. DeLoach deltog i att ge detta skydd. 

SMOM Cartha DeLoach, kongressman Newt Gingrich, 1980-talet # 678 
Med DeLoachs stöd för SMOM av presidenterna Reagan och CFR/Bush (1981-1993) 
lanserade republikanska ”nyhögers,” neo-fascistiska, pro-vatikanska rörelse, fortsatte 
”Böhmiska lundens” Gingrich den ”konservativa” rörelsen via sitt ”kontrakt med 
Amerika” under CFR/Clintons pro-röda kinesiska år (1993-2001) som resulterade i 
”valet” av president Bush och hans” krig mot terror.” 
Hoover’s FBI: The Inside Story of Hoover’s Trusted Lieutenant, Cartha ”Deke” DeLoach, (Washington, D.C.: 
Regnery Publishing, Inc., 1997). 
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Riddare av Malta James Joseph Rowley (1908-1992), 1950-talet #679; #680

Agent; Federala utredningsbyrån, 1936-1938 
Agent; Säkerhetstjänsten, 1938-1961; direktör, 1961-1973; 

Romersk-katolsk direktör för Säkerhetstjänsten, James J. Rowley, 1964 
Född i Bronx, New York, i en irländsk katolsk invandrarfamilj, växte James upp på 
Fordham Road, nära kompaniets Fordham University. Utbildad av dominikanerna på 
Our Savior School, avlade James examen vid det offentliga gymnasiet, varefter han 
arbetade åt den statliga bankavdelningen tills han börjde på FBI. Hans bror Francis 
började arbeta åt Riksbanken och blev senare en mäktig jesuit som fungerade som en 
förbindelselänk mellan Rowleys Säkerhetstjänst och jesuiterna vid Fordham och 
Georgetown University. Sedan han börjat vid Säkerhetstjänsten 1938, förlades Rowley 
till Vita huset (1939), med sitt kontor i ”den västra flygeln.” Delaktig i 
företagssäkerheten vid FDR:s alla konferenser med början i Casablanca, fick Rowley 
”ansvaret för Vita hus-truppen” 1946, varmed presidentens beskydd nu låg helt i 
händerna på den svarte påven. Vår jesuitiske coadjutor frodades under Trumans och 
Eisenhowers epoker (då William Greer tjänade som förare av Rowleys 
presidentlimousin), som han övervakade alla detaljer i företagssäkerheten oavsett vart 
president skulle – i samarbete med lokala poliser och sheriffer! Samma dag som JFK-
mordet, använde Rowley Forrest Sorrels, chef för Säkerhetstjänsten i Dallas, för att 
anstifta en komplott med den lokala polisen; ändra paradrutten på Elm Street; skjuta 
JFK via den av säkerhetstjänsteagent Kellerman instruerade säkerhetstjänsteagent 
Greer; kidnappa presidentens kropp som han avslog en Texas-obduktion i strid med 
statens lag; och säkerställa att limousinen var ”sanerad” för att undanröja alla bevis 
på flera skott. 
http://www.trumanlibrary.org/oralhist/rowley_j.htm (“Oral Interview with James J. Rowley,” 1988).
Life Magazine, “Piecing Together the Evidence,” Gerald Ford, October 2, 1964, s. 50b. 
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(Foto otillgängligt) 

Jesuit Francis J. Rowley # 681 

Jesuitpräst Francis Rowley var yngre bror till James J. Rowley, chefen för den svarte 
påvens amerikanska presidents Säkerhetstjänst, som övervakade säkerheten åt 
president Kennedy. Som i fallet med många utländska och inhemska familjer, har det 
funnits en riddare av Malta som har innehaft ett avgörande maktämbete inom den 
federala regeringen, vars bror, av en ren slump, var en jesuitpräst! Ett sådant aktuellt 
exempel är CFR-medlem och riddare av Malta Alexander M. Haig, d.y., vars bror, 
Francis Haig, är en mycket inflytelserik jesuitpräst. Fastän det finns många fler 
identiska exempel, är dessa ”dynamiska duos” noga gömda från allmänhetens insyn 
om vi inte väcks till medvetande om påvens ständigt ökande politiska och världsliga 
makt över alla nationers affärer. 

(Foto otillgängligt) 

Jesuit Daniel J. Power # 682 

Jesuit Daniel J. Power var utvecklingschef på jesuitiska Georgetown University – den 
verkliga huvudstaden som övervakar Vita huset, kongressen och Högsta domstolen via 
sitt Utrikespolitiska råd. Nycklarna till ordens absoluta makt är de olika federala 
alfabetspoliserna och deras ömsesidiga samarbete högst upp. Helt säker 1963, 
användes mordet av orden för att utvidga dess FBI:s inkvisitoriska makt till att 
inkludera presidentbeskydd i samband med Säkerhetstjänsten. Ingen president skulle 
någonsin igen få möjlighet att utöva en verklig, amerikansk presidents konstitutionellt 
begränsade makt. Detta uppnåddes genom en rad möten mellan Hoovers FBI:s 
biträdande direktör, Spellmans romersk-katolske riddare av Malta Cartha D. 
DeLoach, och chefen för Säkerhetstjänsten, Spellmans romersk-katolske riddare av 
Malta James J. Rowley, vars bror var en jesuitpräst. Värd för mötet var jesuit Daniel 
J. Power som stod i tacksamhetsskuld till sin herre, Georgetown Universitys rektor 
jesuit Edward B. Bunn (1952-1964). Efter mötenas avslutning, lurades de nya 
arrangemang som kommits överens om på det amerikanska folket utan vi visste om 
eller samtyckte till det. Jesuitiske världslige coadjutor, Georgetown University-
utbildade, Texas frimurare och medkonspiratör i Kennedymordet, president Lyndon 
B. Johnson utfärdade en exekutiv order för att ge FBI och Säkerhetstjänsten mer 
absolut makt i deras strävan efter att ömsesidigt beskydda eller undanröja varje 
president som jesuiterna/CFR skapat. 
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Kapitel 46 

Jesuiterna   – 1964-2007   

Den stora jesuitiska mörkläggningen: 
   Riddare av Malta Francis kardinal Spellman, ärkebiskop av New York 
   Riddare av Malta J. Peter Grace, d.y., och hans amerikanska malteserriddare 
   Riddare av Malta/Scull and Bones Henry R. Luce, och hans ”Luce-press” 
   Jesuit av fjärde löftet John Courtney Murray och Henry R. Luce 
   33:e gradens frimurare Earl Warren och hans Warrenkommission 
   33:e gradens frimurare/riddare av Malta Allen W. Dulles och hans CIA 
   33:e gradens frimurare/riddare av Malta David Rockefeller och hans 
      Utrikespolitiska råd 
   Riddare av Malta/Scull and Bones/jesuitisk världslig coadjutor/CFR- 
      medlem William F. Buckley, d.y., och hans ”National Review” 
   33:e gradens och shriner frimurare J. Edgar Hoover och hans 
      Federala utredningsbyrå 
   Påvlige riddare Thomas ”Tip” O’Neill och G. Robert Blakeys ”mörkläggning” 
      Representanthusets särskilda mordutredning 
   Miljonär och societetslejon dam av Malta Clare Boothe Luce 
   Mord på vittnen av ”kompaniet” – den svarte påvens SD/OSS/CIA 
   Jesuitisk världslig coadjutor Oliver Stone och JFK, Director’s Cut 

”Omedelbart när en person avlider i tjänst, låt dem vidta lämpliga 
försiktighetsåtgärder för att ge någon vän till vårt sällskap företräde till hans plats 
[frimurare och president Lyndon Johnson]; men detta måste döljas med sådan list 
[hemlighållande av vittnesmål från J. Edgar Hoovers FBI, John McCones CIA och 
James Rowleys Säkerhetstjänst] och hantering [Earl Warrens Warrenkommissionen 
och G. Robert Blakeys mordutredning] så att minsta misstanke undviks om vår 
avsikt att inkräkta på furstens myndighet . . .” {1} [Kursivering tillagd] 

Ignatius Loyola, 1540 
Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556 
Secret Instructions of the Jesuits 

”Det är därför jesuiternas sällskap har makt  att dölja solen, och göra 
människor blinda och döva för dess nycker.” {2} [Kursivering tillagd] 

Montlarc, 1700? 
Manual 
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”Vilka är de [jesuiterna]? Orsak till spionage, intriger, och anklagelser; den 
huvudsakliga drivkraften bakom ligor, inbördeskrig och dragonader, splittring,  
mördare, det är vad de är! Den förkroppsligade fienden till berättigad frihet,  
kompanjoner till despotism, det är vad de är! Fredstörare i alla stater och alla 
familjer, förledare och konspiratörer, instruktörer åt kungamördare, upphovsmän 
till folkets slaveri och tröghet, vasaller och förtryckare i Guds namn åt påvar,  
kungar, folk och åt de mest heliga och berömda män; DET ÄR ER HISTORIA!” 
{3} [Kursivering tillagd] 

Edwin A. Sherman, 1883 
Amerikansk 33:e gradens frimurare 
Vän till vår hjälte, amerikanske ex-präst 
   och frimurare, Charles Chiniquy 
The Engineer Corps of Hell 

”Det fanns en grupp, en organisation, vars historiska bakgrund präglades av 
planeringen och utförandet av sådana handlingar; som hade ett varaktigt konsekvent 
motiv, före, under och efter brottet; som hade de nödvändiga internationella 
förbindelserna; som hade pengarna; som kunde framkalla självmördande uppoffring 
hos dess medlemmar; och som fortsatte att existera genom alla mordkonspirationens 
faser. Detta är den romersk-katolska kyrkan [kontrollerad av Jesu sällskap sedan 
dess rättsliga återställande 1814].” {4} [Kursivering tillagd] 

Emmett McLoughlin, 1963 
Irländsk amerikansk ex-präst 
An Inquiry Into the Assassination
   of Abraham Lincoln

”Fastän Jesu sällskap [ett från den romerska hierarkin skilt broderskap] ofta kallas 
’påvens grenadjärvakt,’ är det någon viktigare del av den katolska kyrkan än 
hästgardet är en viktig del av det brittiska riket. . . . Och vem kan i rättvisans 
namn identifiera kritik av jesuiterna med illojalitet mot  katolicismen [vilken 
historiska romerska katolicism orden försöker misskreditera, krossa och ersätta med 
sin luciferiska nya vågen-rörelse]? . . . den jesuitiska gåtan visar sig i form av listig 
och slug diplomati . . . denna strategi måste användas . . . och den segern ska 
vinnas . . . genom lömskhet och falskhet.” {5} [Kursivering tillagd] 

E. Boyd Barrett, 1927 
Irländsk amerikansk ex-jesuit 
The Jesuit Enigma 
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”Tror du på regeringsexperter som hävdar att en man som anses vara en dåligt skytt 
skulle kunna ta ett halvautomatiskt gevär sålt i parti för tre dollar och två gånger 
träffa en man i en rörlig bil på mer än tvåhundra meters håll med tre skott på 
mindre än sex sekunder? Tror du på en kommission handplockad av Kennedys 
efterträdare, som drog slutsatsen att Kennedy mördades av en från en byggnad 
bakom honom skjutande ensam lönnmördare och som i sin tur dödas av ännu en 
ensam lönnmördare? . . . 

Fru Earle Cabell, hustru till Dallas borgmästare, åkte i en öppen cabriolet sex bilar 
bakom bilkortegens ledande bil. När de första skotten föll, passerade den bil i vilken 
hon åkte förbi skolboksmagasinet. Hon berättade Warrenkommissionen . . . ’Jag vred 
på huvudet och jag såg något i det fönstret och jag vände mig om för att säga till 
Earle, ’Earle, det är ett skott,’ och innan jag hann säga orden . . . ljöd två andra skott. . 
. . jag var mycket medveten om lukten av krut. Jag var medveten om att bilkortegen 
stod blickstilla. Det var ingen tvekan om det.’ . . . 

I en artikel 1977, uppgav [Thomas] Atkins [en officiell fotograf för Kennedys Vita 
hus] att bilen han befann sig i just hade svängt in på Houston Street och var vänd mot 
Texas’ skolboksmagasin . . . ’Även om jag inte såg upp på byggnaden, kunde jag höra 
allt helt klart. . . . Skotten kom nerifrån och till höger om där jag var. . . . Jag trodde 
aldrig att skotten kom uppifrån. De lät inte som skott som kom från något högre 
än gatuplan [således överens med öv.löjtn. Fletcher Prouty].’ . . . Efter mordet, togs 
guvernör Connallys kläder – också avgörande bevis – från kongressman Henry 
Gonzalez [ryktbar genom representanthusets mordutredning] kontor av 
säkerhetstjänstemän skickade av Johnsons rådgivare Cliff Carter. Connallys kläder 
hade rengjorts och pressats när de väl överlämnades till Warrenkommissionen, och 
var därmed värdelösa som bevisföremål [alla krutrester som härstammade från 
Greers dödliga skallskott mot JFK hade avlägsnats]. . . . En annan förbisedd aspekt 
av Kennedys försök att reformera det amerikanska samhället omfattar pengar. 
Kennedy resonerade synbarligen som om genom ett återvändande till 
konstitutionen, som föreskriver att endast kongressen skall prägla och reglera 
pengar, den snabbt växande statsskulden skulle kunna minskas genom att inte betala 
ränta [via ordens IRS/ABA-bedrägeri för att tvinga lönearbetare att betala 
inkomstskatt] till banker i det federala riksbankssystemet, som trycker 
papperspengar för att låna ut dem till regeringen till ränta. Han agerade på detta 
område den 4 juni 1963, genom att underteckna exekutiv order 11 110 som manade 
till utfärdandet av 4 292 893 815 dollar i USA-sedlar genom Förenta staternas 
Finansdepartement snarare än det traditionella federala riksbankssystemet. Samma 
dag, undertecknade Kennedy ett lagförslag till stöd för ändringen av en-och 
tvådollarsedlarnas silver- till gulduppbackning, för att ytterligare stärka Förenta 
staternas försvagade valuta . . . 
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En av de heligaste bestämmelserna i ögonen på oljemännen var avdraget för 
oljeförbrukning, vilket medförde att oljeproducenter kunde behandla upp till 27,5 
procent av sin inkomst som skattefri. I teorin skulle detta kompensera för 
utarmningen av fasta oljereserver men, i själva verket, gav det oljeindustrin en lägre 
skattesats. Enligt denna ersättning, kunde en oljeman med en hel del riskkapital bli 
rik praktiskt taget utan risk. . . . Man bedömde då att oljemännen skulle kunna förlora 
nästan 300 miljoner dollar om året om avdraget för förbrukning minskades. . . . I 
Kennedys skattepaketet ingick bestämmelser för att stänga ett antal av bolagens 
skattekryphål, inklusive avdraget för förbrukning. . . . 

Det nu finns omfattande bevis för att Hoovers [inkvisitoriska] FBI förstörde kritiska 
bevis i detta fall, hemlighöll andra bevis, och skrämde vittnen. FBI föreskrev enbart 
domen att Oswald agerade ensam. . . . Vem gjorde det? – En samstämmighet av 
mäktiga män i ledningen för USA:s militär-, bank-, regerings-, underrättelse- och 
organiserade brottskretsar [kontrollerade direkt av Francis kardinal Spellman eller  
indirekt via hans Utrikespolitiska råd] beordrade sina trogna agenter att manipulera 
byråns kubanska lättlurade brickor att döda presidenten. . . . 

På grund av familjens stora rikedomar, var inte John F. Kennedy mottaglig för 
mutor. . . . Kennedy hade ett starkt historiskt sinne och ett globalt synsätt. Han hade 
tydligen en idealistisk vision om att göra världen mer fredlig [i syfte att i förtid sätta 
stopp för den svarte påvens kalla krig] och mindre korrupt [genom att sätta stopp för 
Allen Dulles’ CIA:s och J. Edgar Hoovers FBI:s regering]. Med andra ord, trodde 
han verkligen att han var president [precis som den mördade påve Johannes Paulus 
I verkligen trodde att han var påve] och han bestämde sig för att skaka om det 
oförändrade tillståndet inom de stora bankerna, de stora oljebolagen, det stora 
militärindustriella komplexet med dess mäktiga underrättelsesamfund, och den stora 
organiserade brottsligheten, som hade fått grepp om det amerikanska vardagslivet 
sedan förbudstiden. . . . 

Så beslutet fattades på högsta nivå i den amerikanska affärsmässiga-bankmässiga-
politiska-militära-brottsliga maktstrukturen [”maktboningen” i New York – Sankt 
Patrikskatedralen] – om något skulle hända Kennedy skulle det ses som en 
välsignelse för nationen. . . . Därför beslutade man att undanröja John F. 
Kennedy med hjälp av en offentlig avrättning av samma skäl som brottslingar 
avrättas offentligt – för att tjäna som avskräckande exempel för den som 
överväger att följa i hans fotspår.” {6} [Kursivering tillagd] 

Jim Marrs, 1989 
JFK-mordforskare 
Jesuitisk världslig coadjutor 
Crossfire: The Plot That Killed Kennedy
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”. . . Jag sprang på Johnny Roselli på området i Terminal Island . . . Han var 
förbunden med Al Capone . . . Paul Ricca, Tony Accardo, och Sam Giancana 
[mördade via FBI:s delaktighet] . . . Han blev nära förbunden med studiomoguler, 
fackföreningspampar och stjärnor . . . [SMOM] Frank Sinatra och Dean Martin 
gick i god för hans medlemskap i exklusiva klubbar som Friar’s Club. . . . Roselli 
[vars CIA-hanterare var ”riddare” David Atlee Phillips, en vän till ”dam” Clare 
Boothe Luce] hade länge haft rykte om sig att ha varit inblandad i 
sammansvärjningen mot Kennedy. Kopplingen till Sam fick det att verka nästan 
logiskt. Och med vetskap om hans bakgrund – att han var en kunnig skarpskytt, en av 
de misstänkta beväpnade männen i massakern på Alla hjärtans dag – fick också de 
seglivade ryktena att han var inblandad i Dealey Plaza att verka rimliga. . . . Att 
Roselli förband [Jack] Ruby med Sam chockerade mig . . . Roselli var också 
lösmynt bland den handfull kubaner som satt inne. En del av dessa personer hade 
varit inblandade i Grisbukten, var upp över öronen inblandade i exilpolitiken, och 
hade använts för illegal anti-Castro-verksamhet under flera år. De visste att Roselli, 
uthyrd till CIA [genom förmedling av jesuitutbildade CIA-agent Robert Maheu], 
hade varit inblandat i flera attentat mot Castros liv. De verkade också veta att Roselli 
var en av skyttarna i mordet – och de såg honom som en hjälte på grund av det [och 
på grund av dessa erkännanden, hittades hans styckade kropp senare 1976, i ett  
oljefat flytande i Miamis Biscayabukt]. . . . Det fanns alla typer av frågor som jag 
naturligtvis var nyfiken på men inte ställde till honom – om paradrutten [ändrad i  
sista minuten av Säkerhetstjänsten], till exempel. Varför var alla fönster i Texas’ 
skolboksmagasin öppna vid tiden för mordet? Varför var inte avloppsröret på Elm 
Street förseglat? Han kunde inte ha intagit sin position [i avloppsröret] utan att veta 
något om medverkan från Säkerhetstjänsten, som svarade för den löpande säkringen 
av området, såsom försegling av fönster och avloppsrör. Jag har redan fått alldeles 
för mycket kunskap, och jag hade ingen önskan om mer .” {7} [Kursivering tillagd] 

Bill Bonanno, 1999 
Italiensk amerikansk romersk-katolik 
   Ex-mafioso 
Bound by Honor

”Jag tvivlar inte på att de [maffian] var inblandade men på en lägre nivå. Kunde 
maffian ändra paradrutten . . . eller eliminera skyddet för presidenten? Kunde maffian 
skicka Oswald till Ryssland och ta honom tillbaka? Kunde maffian få FBI, CIA och 
Dallaspolisen att göra en enda röra av undersökningen? Kunde maffian få 
Warrenkommissionen utsedd 
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för att mörklägga den? Kunde maffian undergräva obduktionen? Kunde maffian 
påverka nationella medier att somna in? Och sedan när har maffian använt annat än 
trettioåttor för träffar på nära håll? [Detta är en insinuation att Kennedy blev skjuten 
på nära håll med en pistol som var något annat än en .38-kalibers revolver.  
Manusförfattaren visste, vilket framgår av Zapruderfilmen och den tillvaratagna.45-
kalibriga kulan, att presidenten sköts av skytten i avloppstrumman med en .45-
kalibers halvautomatisk pistol, vilket förorsakade döden, enligt Parkland Hospitals  
doktor Robert M. Mcclelland, genom ett massivt skallsår i höger tinning! 
Gangstern James E. Files eller CIA-agenten Frank Sturgis avlossade eventuellt det  
rökiga, uppmärksammade skottet från den gräsbevuxen kullen för att framgångsrikt  
rikta uppmärksamheten bort från både limousinföraren och skytten i  
avloppstrumman]. Maffian skulle inte ha mod eller makt till något av denna 
omfattning.” {8} [Kursivering tillagd] 

”Jim Garrison” 
Jesuitisk coadjutor Oliver Stone, 1992 
Amerikansk dramatiker 
JFK, Director’s Cut, video 

” ’Lyndon, du vet att många människor tror att du hade något att göra med 
mordet på president Kennedy.’ 
   Han for upp ur sängen och började vanka av och an och vifta med armarna under 
det att han skrek som en galning. Jag var rädd. 
   ’Det är skitsnack, Madeleine Brown!’ skrek han. ’Säg inte att du tror på den där 
smörjan!’ 
   ’Naturligtvis inte,’ svarade jag ödmjukt, som jag försökte att lugna honom. 
   ’Det var oljemännen från Texas och de där förbannade avfälliga 
underrättelsedjä______ i Washington.’ 
   ’Vad pratar du om?’ frågade jag, med uppspärrade ögon. 
   ’Fy ___, den där fördömda irländska maffians Kennedy – med råd från den 
osynliga regeringen [som medvetet skapade de nödvändiga skälen för att hetsa 
lågstående fotfolk inom FBI, CIA och maffian till att utföra kompaniets 
förutbestämda mord på JFK som vägrade att tillämpa påvens världsliga makt som 
tillkännagavs inför Houstons prästsamfund 1960 och som varnade för en 
konspiration övervakad av hemliga sällskap som då kontrollerade USA:s regering 
1961] – gick ut med självmordiska nedskärningar i avdragen för oljeförbrukningen. 
Mer än tvåhundraåttio miljoner dollar per år! Han stoppade ett halvt dussin fusioner 
under antitrustlagen [vilket bevisar JFK var mot korporativ fascism]. Under 
avmattningen ’62, sjönk marknaden med enhundratrettiosju miljarder djä___ dollar. 
Stål sjönk med femtio procent, och han var oförskämd nog att tala om en ”sänkning” 
av priserna, eller ännu värre, en frysning [vilket är precis vad president Nixon gjorde 
år flera år senare]. Detta innebar 
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krig, Madeleine, för några rika, feta typer i Texas som du och jag båda känner. Han 
kämpade för en ökad försvarsbudget. Sedan planerade han att lägga ned femtiotvå 
militärbaser i tjugofem stater, plus tjugofem baser utomlands [det amerikanska riket  
har nu sjuhundrasjutiofem militära anläggningar i etthundratjugo länder samtidigt  
som det har lagt ned mängder med inhemska baser och omvandlat dem till  
koncentrationsläger], och han var redo att sluta i Sydostasien [varmed ett stopp 
skulle sättas för Francis kardinal Spellmans Vietnamkrig och påve Johannes 
XIII:s CIA/maffialedda internationella narkotikahandel, vars olagliga vinster  
förklarades ha finansierat rikets krig mot ”gudlös judisk kommunism” enligt  
jesuitutbildade SMOM William J. Casey]. Och för första gången i historien, hade 
han skickat in en underrättelsebyrå, FBI, för att sönderdela en annan byrå, CIA [för  
att sätta stopp för CIA:s ”Operation Mongoose,” vilket därmed slutligen fördömde 
JFK i ögonen CIA-agenter på lägre nivå, som SMOM Allen Dulles kände till ordens 
hemliga politik]. Amerika kunde helt enkelt inte tåla det här! 
   ’För f__, Madeleine, under de senaste femton åren har vi förlorat åttahundra 
miljoner människor till den kommunistiska konspirationen [LBJ, som predikade 
jesuitutbildade senator Joseph McCarthys (vars mentor var jesuitiske Edmund A. 
Walsh) ord, förstod tydligen inte riktigt att ”kommunismen” skapades, finansierades 
och i själva verket skyddades av jesuitstyrda protestantiska väst, och att den svarte 
påvens ”kalla krig” därför var en bluff av obegriplig omfattning] – och ovärderliga 
resurser och marknader – och inte en enda rysk soldat har dödats [vilket ytterligare 
försvagade det protestantiska väst och byggde upp det kommunistiska öst för vår  
kommande kinesisk-sovjetisk-muslimska invasion]. Vi blir gnagda till döds i Vietnam 
[tack vare ärkebiskop Spellmans jesuitförordnade, CFR-dikterade, ovinnbara 
utrikespolitik mot ”kommunismen”], och nu på vårt eget halvklot, gillade inte våra 
oljegrabbar och underrättelsegrabbar Kennedys tal om ’nedrustning’ eller 
’fredskårer.’ De trodde att det enda de djä___ kommunister förstod är makt [vilket 
verkligen är sant, men vilken CFR-kontrollerade amerikanska militärmakt aldrig 
kommer att användas beslutsamt mot ”kommunisterna” bevisat av de tusentals 
förrädiska handlilngar som begåtts av SD/OSS/CIA, bland annat mordet på   general   
Patton   som försökte attackera Stalins Sovjetunionen med hjälp av amerikanska och   
tyska trupper]! 
   ’Och, herregud, de kunde inte tolerera negrerna. De här grabbarna trodde att 
Kennedy skulle leda negerrevolutionen i stället för att bekämpa den [vilken 
”negerrevolution” skapades av jesuitiske John LaFarge och leddes av hans svarta 
frimurare, A. Philip Randolph, öppet stödd av CFR och den romersk-katolska 
hierarkin, med vite frimurare president Lyndon Baines Johnson i täten som han 
säkrade antagandet av medborgarrättslagen år 1964 och rösträttslagen av 1965]. De 
blev verkligen illa till mods när de såg 250 000 amerikanska negrer och deras 
anhängare marschera i 
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Washington under hösten ’63 [i hemligt syfte att skapa negroid/svart kulturell och 
juridisk överhöghet över genomsnittets, medelklassens vita; tvingad 
sammanslagning; ”Amerikas förbruning,” och den slutliga förstörelsen av den 
nordamerikanska vita rasen – protestantisk, baptistisk och katolsk – och på så sätt  
skapa en jesuitstyrd, kartell-kapitalistisk, minoritetsvit adlig styrande klass, och 
samtidigt låta bibelförkastande svarta hemfalla åt afrikanskt stamsystem och barbari  
som är fallet med ordens Zimbabwe och Sydafrika i dag].’ 

   ’Vilka var oljemännen från Texas, Lyndon? Vilka talar vi om?’ frågade jag djärvt. 
   Han vände sig om och stirrade mig rakt i ögonen och med en kall blick, under det 
att han sa, ’Bakom varje framgång finns det ett brott,’ och ’Kommer du ihåg vad 
jag sa till dig för flera år sedan, Madeleine? Du ser ingenting, du hör ingenting, du 
säger ingenting.’ Som han stormade iväg till toaletten, tillade han, ’Jag märker att jag 
redan har sagt för mycket. Jag borde ha lyssnat på mina egna råd.’ . . . Jag har inte 
noggrant studerat historien den 22 november 1963, men jag såg och hörde och visste 
nog för att förlama mina sinnen. Mina åsikter, som ett pussel, omfattar delar av 
indicier och udda föreningar och långlivade historier som är alltför olycksbådande att 
avfärda som ren slump: 

• Jack Ruby hade tillgång till bilkortegens karta och Ruby ’kände’ 
Dallaspolisen [mer än halva styrkan]. 

• Lee Harvey Oswald och Ruby tillsammans på Carousel Club [som både 
Oswald och Ruby var FBI- informatörer]. 

• Rubys vänskap med Jerome Ragsdale [LBJ:s lojale advokat]. 
• Rykten om myndigheter på hög nivå som ändrade bilkortegens rutt och bristen 

på säkerhet och press i Dealey Plaza i det avgörande ögonblicket [vilket  
bevisas av New Orleans åklagare Jim Garrison och Pentagons tjänsteman 
öv.löjtn. Fletcher Prouty]. 

• Vittnen som hävdade att bilkortegen saktade ned eller i stort sett ’stannade’ 
under skjutningen [vilket tyder på att Rowleys Säkerhetstjänst var delaktig i  
mordet]. 

• Lyndons nära förbindelse med Murchison och Hoover [alla tre var minst  
32:a gradens frimurare]. 

• Texas 8F:s möte i Murchisons hem den 21 november 1963 [vilket möte 
inkluderade CIA-officer och ordförande i styrelsen för både CFR och 
Fordstiftelsen, John J. McCloy]. 

• H. L. Hunts självsäkerhet över att vara den rikaste mannen i världen, att han 
aldrig skulle hanmna i knipa, och hans fullständiga förakt för JFK [Hunt var 
en annan hög frimurare och bara en chef för den svarte påvens 
internationella oljemonopol]. 
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• Lyndon avsikt att besöka Pat Kirkwoods nattklubb efter att ha lämnat 
Murchisons hem. Nio av president Kennedys säkerhetstjänstemän har senare 
kritiserats för att ha besökt Kirkwoods klubb ”tills fram på småtimmarna i klar 
strid med förordningarna om utegångsförbud.” Flera år senare erkände 
Kirkwood att vissa av Rubys strippor hade roat säkerhetstjänstemännen under 
natten. 

• Lyndons profetia om att aldrig mer låta sig generas av Kennedys. 
• Det virrvarr av vittnen och bevis som på allvar stödjer teorin om flera skyttar 

efter ifrågasättandet av Oswalds skuld. 
   Listan kan göras längre och om – jag var stel av chock. . . . 
   Jag tvivlar inte på att Lyndon berättade sanningen för mig om mordet. Jag tror 
Lyndon och 8F-personerna [Texas’ frimureriska ”stora vita fäder”] gjorde vad de 
kände att de var tvungna att göra för att skydda sina egna intressen.” {9} [Kursivering 
tillagd] 

Madeleine Duncan Brown, 1997 
Rådgivare: Edgar Tatro, JFK-forskare 
LBJ:s romersk-katolska älskarinna 
Texas In The Morning 

”Innan sin död, gav förre president Lyndon B. Johnson en tre timmar lång filmad 
intervju med en välkänd TV-kommentator. Den 2 maj 1970, när den här intervjun 
visades på ett nationellt TV-nätverk, innehöll den budskapet att en del av materialet 
hade tagits bort på president Johnsons begäran. 

Det har avslöjats att, i den censurerade delen, Johnson hade uttryckt betänkligheter 
mot konstaterandet att Lee Harvey Oswald hade handlat ensam, och att han, 
faktiskt, misstänkte att en konspiration hade varit inblandad i mordet på John F. 
Kennedy. . . . 

Under åren efter mordet på president Kennedy och Lee Harvey Oswald, dog arton 
viktiga vittnen . . . sex av skottlossning, tre i trafikolyckor, två av självmord, ett av ett 
snitt i halsen, ett av ett karateslag i nacken, tre av hjärtattacker och två av naturliga 
orsaker. 

En aktuarie, som anlitats av London Sunday Times drog slutsatsen att den 22 
november 1963 oddsen mot att dessa vittnen skulle vara döda i februari 1967 var 
etthundratusen biljoner mot ett.” {10} [Kursivering tillagd] 

Burt Lancaster, 1973 
Irländsk amerikansk protestantisk skådespelare 
Executive Action, video 
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”När det gäller mordet på president Kennedy, skulle ingen, utom de personer som var 
direkt ansvariga, kunna säga i dag vilka mördarna var. Men det finns ingen i USA 
eller någon annanstans, med en normal tankeapparat och normal nyfikenhet och 
information, som tror att förklaringen till detta mord som den erbjuds av 
Warrenkommissionen, med dess medföljande procession av vittnen som försvinner 
under egendomliga omständigheter, är den riktiga. Tänkande människor är tvärtom 
övertygade om att denna kommission inte hade någon annan uppgift än att dölja 
sanningen, och att den obevekligt hjälptes i detta uppdrag av många officiella organ 
och någon mäktig organiserad kraft av allmän räckvidd och karaktär. . . . 

Denna mörkerkraft har redan fört världen mycket nära den punkt då ingen 
återvändo finns på vägen mot total förintelse av människors friheter och nationers 
oberoende [födda ur den protestantiska reformationen], och mot Antikrists 
upphöjande på tronen.” {11} [Kursivering tillagd] 

Zad Rust, 1971 
Amerikansk författare; John Birch-sällskapet 
Teddy Bare: The Last of
   the Kennedy Clan

”En ny utveckling har nyligen meddelats i New York. Den 31 januari 1966, sålde en 
av världens ledande autografhandlare, Charles Hamilton i New York, två brev som 
påstås ha skrivits av Jack Ruby. Breven sägs ha smugglats från Dallas fängelse. 
Försäljningen ägde rum på Waldorf-Astoria Astor Gallery, och denne redaktör köpte 
ett brev för 950 dollar. Första stycket i notisen på sidan 25 i katalogen lyder: 

”. . . Häpnadsväckande bekännelse av internationell betydelse som pekar ut 
LYNDON B. JOHNSON som JOHN F. KENNEDYS verklige mördare och ett 
verktyg för en fascistisk sammansvärjning för att likvidera judarna! Prydligt 
skrivna av Ruby till en medfånge på ur ett anteckningsblock utrivna sidor, 
smugglades detta brev ut ur Dallas fängelse och har inte publicerats i någon form. 
Brevens förgreningar är så många, och berör sådana känsliga frågor som mordet på 
Kennedy och Oswald, beteendet från Dallas- och regeringstjänstemän och 
Warrenkommissionen, att omfattande utrymme ges här för utdrag.’ . . . [Jack Ruby 
skriver:] 

”För att börja min historia, hittade de på ett mycket smart sätt att lura mig och som 
kommer att användas senare som bevis för att visa det amerikanska folket att jag var 
en del av konspirationen i mordet på presidenten, och att jag användes för att tysta 
Oswald. Jag gick i en fälla det 
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ögonblick jag gick ned för denna [Dallaspolisens] ramp söndag morgon. Detta var 
den plats där de kunde sätta dit juden, och på det sättet, kommer hela hans folk att 
beskyllas för att vara kommunister; det är vad   de   väntade på  . Enbart de hade planerat 
mordet; med de menar jag Johnson och andra [i mötet hos Murchison kvällen före 
mordet]. Jag antar att det är därför Oswald kunde undkomma byggnaden som han 
gjorde, eftersom   de   ville att han skulle fly  . Det är därför det har varit så mycket 
stridighet och förvirring om identiteten på det gevär som användes [Mauser eller  
Mannlicher-Carcano] etc. . . . Läs boken TEXAS LOOKS AT LYNDON så kan du 
lära dig en hel del om Johnson och hur han har lurat alla . . . om författaren Walter 
Haley, har   de   utan tvivel gjort sig av med honom   . . . han skrev om hur Johnson hade 
motverkat folket i olika uppgörelser. I hela USA:s historia, har aldrig en president 
blivit vald som har Johnsons bakgrund. Tro mig, jämfört med honom är jag ett 
helgon.’ 

Efter mordet, kom många och snabba rykten från Dallas. Ett tidigt rykte var att 
löjtnant George Butler skulle vara en av utredarna i Warrenkommissionen. Denne 
författare skrev till överdomare Earl Warren, och bad honom att se att Butler inte 
var på undersökningens sida. Säkert trodde vi att Warrenkommissionen skulle 
genomföra en opartisk undersökning vid den tidpunkten. . . . Vi vill kommentera 
vittnesmålet om löjtnant George Butler, en mycket intressant polis. Butler är en 
talman för de [neo-nazistiska] högerinriktade anti-kommunistiska kämparna. Han var 
tidigare chef för polisförbundet i Dallas, och det talas om att han har H. L. Hunts 
gunst vilket gör honom immun mot alla påtryckningar. 

Under 1961, talade Butler i Midlothian och vid ett sådant tillfälle tog han kontakt 
med denne författare i The Mirrors kontor och ville veta om vi kunde tänka oss att 
trycka en regionsomfattande KKK-tidning. Medan han var på The Mirror, gjorde 
Butler två uttalanden. Han hävdade att vi inte behövde lämna bud på 
konkurrensbetonad basis, utan tala om för honom hur mycket vi ville ha för 
tryckeriarbetet. Hans andra uttalande var att hälften av polisstyrkan i Dallas var 
medlemmar i KKK [vilket bevisar att maffian, FBI, CIA, Säkerhetstjänsten, ONI,  
Dallaspolisen, makthavarna i mötet hos Murchison och riddarna av Ku Klux Klan 
alla arbetade tillsammans]. . . . 

Den mest otroliga kommentaren med direktör J. Edgar Hoovers signatur finns i 
rapporten till president Johnson om mordet. Hoover beordrades att göra en 
undersökning direkt under presidenten. Denna särskilda presidentrapport är inte en 
del av Warrenrapporten, utan finns nu tillgänglig att läsas av allmänheten i 
nationalarkiven i Washington, D.C. Herr Hoovers presidentrapport anger delvis: 
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’. . . Omedelbart efter det att president Kennedy och guvernör Connally togs in på 
Parkland Memorial Hospital, hittades en kula på en av bårarna. Läkarundersökning 
av presidentens kropp visade att en av kulorna hade gått in strax under hans axlar till 
höger om ryggraden i en vinkel av 45 till 60 grader nedåt, att det inte fanns något 
utgångshål, och att kulan inte fanns i kroppen [vilken upptäckt helt förkastar den 
”magiska teorin om en enda kula” som presenterades av murare Arlen Specter och 
Gerald Ford].’ ” {12} [Kursivering tillagd] 

William Penn Jones, d.y., 1966 
Pensionerad amerikansk armékaptenen 
Tidningsförläggare i Texas; författare 
Forgive My Grief, vol. I av IV 

” ’Utomlands är där det är på gång,” Chuck,” fortsatte Mooney [Sam Giancana]. 
’Jag har [Santo] Trafficante som tar hand om Asien. Vietnamkriget kommer göra en 
massa killar rika. Jag har [Carlos] Marcello som ser till skiten från Latinamerika. 
[Carlo] Gambino och jag kommer att arbeta tillsammans i Europa och Mellanöstern. 
Vad gäller Chicago, klarar Teets [Sam Battaglia] och [Tony] Accardo och [Paul] 
Ricca av det lika bra utan mig här.’ . . . Jag menar CIA. De är annorlunda. Som natt 
och dag. Vi har varit kompanjoner i fler uppgörelser än jag har tid att berätta om. Ni 
borde veta det vid det här laget, för Guds skull.” 

’Jag antar att jag aldrig kommer att förstå, va?’ frågade Chuck utmanande, irriterad 
av Mooneys nonchalanta besserwisserattityd. Ilsket blängande, reste sig Mooney upp 
ur sin stol, med cigarren i handen, och marscherade tvärs över rummet. När han kom 
fram till Chuck, sänkte han rösten och väste, ’Kanske det här hjälper.’ Han fixerade 
Chuck med en stålaktig, ogenomtränglig blick. ’Vi tog hand om Kennedy . . . 
tillsammans.’ Han lyfte sin cigarr till sina läppar och ett grymt leende lade sig som 
en omfamning runt den. . . . 

Chuck visste redan att Jack Ruby inte var någon främling i Chicago. Ruby hade 
varit Chicagos, vilket innebar Mooneys,   ’  man i Dallas  ’   i flera år  , skött strippklubbar, 
spelverksamhet och narkotika åt styrkan och smugglat vapen – och, hade han hört, 
också narkotika – åt CIA. . . . Mooney sa till Chuck att han skulle behålla Johnny 
Roselli som sin förbindelselänk till Marcello, Trafficante, och CIA, och samtidigt 
befalla sina närmaste män att ge Ruby ansvaret för att övervaka styrkans roll i 
mordet,  i samarbete med Dallas  ’   myndighetspersoner  . . . . Ruby gick så långt som att 
ge CIA-agenten och styrkans pilot David Ferrie ett arbete i sin Carousel Club. . . . 
Genom att utnyttja sina förbindelser med Dallaspolisen, förklarade Mooney att Ruby 
kunde ta sig in i polisstationen – en häpnadsväckande bedrift 
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av en person pressen senare kallade   ’  en halvidiotisk strippklubbschef  ’ – både 
omedelbart efter Oswalds fängslande och mer kritiskt, under Oswalds 
förflyttning. . . . Mooney sade att den ’påstådde ensamme beväpnade mannen, Lee 
Harvey Oswald, som Ruby, hade band till både CIA och styrkan. Oswald hade haft 
förbindelser med New Orleans-maffian från födseln; hans morbror [Charles ”Dutz” 
Murret, vars son, Eugene Murret, blev en jesuitpräst och ”högt ansedd” 
juridikprofessor vid ordens Loyola University i New Orleans, och vars dotter, 
Marilyn Murret arbetade åt CIA] var en av Marcellos närmaste män som hade 
utövat ett starkt inflytande över den faderlöse pojken. Tidigt i livet, hade Oswald 
ingått en stark allians med USA:s underrättelsesamfund. Först, som en lättpåverkad 
ung man under en förelagd uppgift inom  frivilliga flygkåren med homosexuelle 
CIA-agent och styrkans smugglarpilot [jesuitiske världslige coadjutor och ex-präst] 
David Ferrie – en bisarr, hårlös excentriker som Mooney sade att han och Marcello 
ofta använde för att flyga narkotika och vapen ut ur Centralamerika. Och senare, 
under tjänstgjöringen i marinkåren i slutet av femtiotalet, när Oswald deltog i en rad 
intensiva utbildningssessioner under ledning av Marina underrättelsetjänsten på en 
topphemlig japansk spionbas [Atsugi]. Kort sagt, sa Mooney, var   Lee Harvey   
Oswald   en CIA-agent  . . . . 

När Oswald skickades till Dallas av sina överordnade inom Underrättelsetjänsten, 
träffade han Mooneys företrädare i Dallas, Jack Ruby, på Rubys Carousel Club och 
återupprättade sitt förhållande med David Ferrie. Oswald sattes också i kontakt med 
en annan av Mooneys förbindelser, en man Mooney hanterade genom både sina 
haitiska och Dallaskontakter, den ryske landsflyktingen och CIA-agenten, geolog 
George DeMohrenschildt. ’Den där killen hjälpte mig göra en hel del pengar på 
olja, och jösses, vilka kontakter han hade med Texas oljemän på den tiden. Han 
presenterade mig för många av dem också.’ Under årens lopp, hade Chuck hört 
namnen på många oljemän omnämnas av sin bror som ’kollegor,’ bland dem Syd 
Richardson, H. L. Hunt, Clint Murchison, och Mike Davis – en man som senare 
bland killarna i styrkan hade rykte om sig att ha ett romantiskt förhållande med 
Phyllis McGuire. Chuck hade också hört namnen på flera Texaspolitiker, inklusive 
Lyndon Johnson och John Connally, vilka av Mooney sades ha fått stor hjälp av 
styrkan och oljepengar. . . . 

Som han hade gjort med mordförsöket på Castro och andra hemliga operationer 
tidigare, berättade Mooney för Chuck att han förlitade sig på Roselli som sin främsta 
kanal till CIA – men först efter att han sagt att han hållit ett inledande möte med Guy 
Bannister, [jesuitutbildad, romersk-katolsk CIA-agent] Bob Maheu, och tidigare 
CIA:s vice verkställande direktör Charles Cabell, då anställd av Maheus 
detektivbyrå [Maheus ”Washington – Las Vegas-agenturer 
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vars syfte var att skyla över CIA-styrkans verksamhet” skyddade av den advokatbyrå 
som ägdes av hans lärde bror, jesuitiske världslige coadjutor (och partner i  
debattlaget vid kompaniets Massachusetts-baserade College of the Holy Cross) och 
person ur Washingtons inre krets, riddare av Malta Edward Bennett Williams]. 
Det fanns också en man Mooney beskrev som en ’specialist på hemliga operationer’ 
och några höjdare inom Förenta staternas Militära underrättelsetjänst från Asien som 
närvarade [eventuellt med CFR-medlem och ”CIA:s superagent” general Edward 
G. Lansdale som nämns av öv.löjtn. Fletcher Prouty i hans JFK: The CIA, Vietnam 
and the Plot to Assassinate John F. Kennedy, s. 33; Lansdale hade arbetat åt ”det  
superhemliga departementet för politisk samordning” enligt CFR-medlem och 
SD/OSS/CIA:s tempelherre Frank Wisner, d.ä.]. . . . 

Mooney sade att hela konspiration gick ’rätt upp till toppen av CIA.’ Han 
hävdade att vissa av dess tidigare och nuvarande ledare var inblandade, samt ett 
’halvt dussin fanatiska högerinriktade Texasbor, vicepresident Lyndon Johnson, 
och Grisbuktens stridsbefäl under Eisenhower, Richard Nixon [som båda befann sig 
på mötet hos Murchison i Dallas natten före mordet].’ 

Ju mer Chuck förstod om Mooneys komplott och dess mångfald av aktörer, ju mer 
uppenbart blev det att det fanns få, om ens några, skiljelinjer mellan   styrkan   och   
CIA. Det fanns inga svarta hattar och vita hattar, det var bara en bluff för, som 
Mooney uttryckte det, ’fånar att hålla fast vid.’ I många fall, var styrkan och CIA var 
en och samma. . . . 

Trots all dess skenbara enkelhet, sa Mooney att mordet i Dallas hade tagit månader 
att leda; dussintals män var inblandade och attentatet hade planerats för flera olika 
städer – [romersk-katolska] Miami, [romersk-katolska] Chicago [romersk-katolska] 
Los Angeles, och [frimureriska sydstatsbaptistiska och protestantiska] Dallas. Men i 
slutändan, hade presidenten lockats till Dallas, den stad som erbjöd den bästa 
möjligheten för ett framgångsrikt lönnmord. Mooney sa att både ’[CFR-republikan] 
Richard Nixon   och   [CFR-demokrat] Lyndon Johnson   kände till hela jävla grejen  ,’ 
som han hade träffat honom flera gånger i Dallas omedelbart före mordet. . . . 
’Politikerna och CIA gjorde det verkligen enkelt,’ förklarade Mooney. ’Vi skulle alla 
tillhandahålla män för attentatet. . . . Jag skulle övervaka styrkans sida av det hela 
och kasta in Jack Ruby och lite extra reserver och CIA skulle sätta in sina egna 
killar för att ta hand om resten.’ 

Enligt Mooney, hade den praktiska planeringen involverat några av de högsta 
personerna inom Dallaspolisen [chefen Jesse Curry]; högst lägligen, var 
borgmästaren, Earle Cabell [som med ansvarige agenten för 
säkerhetstjänstemannen i Dallas Forrest Sorrels, godkände bilkortegens slutliga,  
försåtliga
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rutt], bror till CIA:s tidigare vice verkställande direktör Charles Cabell [avskedad 
av JFK på grund av misslyckandet vid Grisbukten]. Som mannen med ansvaret för 
stadsbefolkningens säkerhet, tillhandahöll borgmästaren [också närvarande vid mötet  
hos Murchison] polisskyddet för presidentens bilkortege. . . . 

Chuck skulle senare få veta genom styrkans djungeltelegraf att Mooney värvade 
professionella mördare från flera håll. Mördare, som killarna sade, måste vara ’vassa 
tävlingsskyttar:’ två av Marcellos män, Charles Harrelson och Jack Lawrence, 
liksom två av Trafficantes kubanska exil-’vänner.’ . . . Från Chicago, hämtade 
Mooney Richard Cain, Chuckie Nicoletti, och Milwaukee Phil, som alla tidigare 
hade arbetat med ’affären vid Grisbukten.’ Mooney sade att både Cain och Nicoletti 
faktiskt var skyttar vid attentatet, som placerats på motsatta sidor av Dallas’ 
boksmagasin. Faktum är att han hävdade att det var Cain, inte Oswald, som faktiskt 
hade skjutit från det ökända fönstret på sjätte våningen. 

Mooney påstod också att CIA hade lagt till flera av sina egna ”soldater” till gruppen, 
och använt Roscoe White [bekräftat av överste James ”Bo” Gritz i hans Called to 
Serve] och J. D. Tippit som de faktiska skyttarna – tillsammans med Frank Fiorini 
[alias Frank Sturgis] och Lee Harvey Oswald, mannen Mooney sa att de hade för 
avsikt att sätta dit som den ensamme lönnmördaren. Under operationen, sade 
Mooney att CIA:s övre avdelning isolerat sig i ett hotell, omgiven av elektronisk 
utrustning. Med hjälp av walkie-talkies [tillhandahållna av CIA-agent Robert D. 
Morrow], kunde männen säkra sina skyttepositioner och få veta var Oswald befann 
sig omedelbart efter attentatet. Mooneys reserv, Milwaukee Phil, stod beväpnad och 
beredd att hantera eventuella hinder för skyttarna i sista minuten. . . . 

’Och resten är historia,’ sade Mooney flinande.’För en gångs skull behövde vi inte 
ens oroa oss för J. Edgar Hoover. . . . Han hatade familjen Kennedy lika mycket 
som alla andra och han hade inte för avsikt att hjälpa Bobby hitta sin brors mördare. 
Han begravde huvudet i sanden, dolde allt mellan himmel och jord som hans 
’  scouter  ’   hittade  . Men det fanns en ledning till CIA [inklusive vittnesmål som 
lämnades till ordens Warrenkommission]. Om någon visste för mycket, fick CIA reda 
på det och tog hand om problemet [vilket uppgått till närmare tvåhundra mördade 
vittnen under de senaste fyrtio åren].” När Mooney använde frasen ’tog hand om 
problemet,’ begrep Chuck det tysta budskap som förmedlades. Utifrån vad Mooney 
sa den dagen, hade   CIA   ryckt in med en enorm effektivitet och avlägsnat alla spår av   
konspiration. Beträffande bevis för att Chicagos maffiachef var en deltagare i 
händelserna den 22 november 1963, sa Mooney att han var väl isolerad, tack vare sin 
praxis att delegera uppgifter till sin betrodda närmaste män. Mooney – i likhet med 
de högre upp i   CIA   – brydde sig inte mycket 
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om sammansvärjningens inre arbees små detaljer, och resultaten var allt som gällde. 
Strax innan attentatet hade han, i Dallas en sista gång, träffat toppkillar inom CIA-
gruppen, vissa politiker, och tillskyndarna av Texasmordet [eventuellt Clint 
Murchisons möte men icke namngivet av Madeleine D. Brown] och det var det. . . . 
Han vände sig åter till Chuck och fortsatte. ’Attentatet i Dallas var precis som alla 
andra operation vi arbetat med i det förflutna . . . vi hade störtat andra regeringar i 
andra länder många gånger förut. Den här gången, gjorde vi det bara på vår egen 
bakgård.’ ” {13} [Kursivering tillagd] 

Sam ”Mooney” Giancana, 1966 
Sicilianska amerikansk romersk-katolik 
   Spellmans maffiachef i Chicago 
Double cross 

”Trots FBI:s påtryckningar och hot, trädde Ricky White från Midland, Texas, fram 
den 6 augusti 1990, efter en intensiv sex månader lång undersökning av 
Kennedymordets informationscenter i Dallas, och meddelade att hans far, Roscoe 
White, var gevärsskytten på den gräsbevuxna kullen. Roscoe hade transporterats från 
San Diego med en annan marinkårssoldat, Lee Harvey Oswald, på USS Bexal. De 
hade tjänstgjort ihop på CIA:s U-2 kontrollstation vid Atsugis flygvapenbas i Japan. 
Roscoes hustru, Geneva White, hade arbetat åt Jack Ruby. 

Enligt uttalanden av Ricky, upptäckte han dokument som visade att hans far, Roscoe, 
blev kontraktmördare åt CIA genom Marina underrättelsetjänsten. Hans kodmanm 
var MANDARIN. Innan avrättningen av JFK, hade White tydligen begått  minst tio 
exekutiva åtgärder mot utländska tjänstemän och ansågs vara en av de bästa inom sitt 
område. Kennedymordet hade kodnamnet ’ZR RIFLE.’ Representanthusets särskilda 
utskott för statliga insatser bekräftade 1976 att CIA hade ett ’exekutivt 
lönnmordsprogram med kodnamnet     ”ZR RIFLE  .” ’ De förbjöd sådant dödande 1976 
– omkring den tid jag rekommenderade att vi skulle eliminera Manuel Antonio 
Noriega. 

Ricky White upptäckte sin fars dagbok, som innehöll detaljerade anteckningar om 
Kennedymordet, och överlämnade den till FBI 1982. FBI vill ”varken bekräfta eller 
dementera” att de har Whites dagbok. I juni 1990, efter att ha tittat på vinden i sina 
farföräldrars hus i Paris, Texas, upptäckte Ricky en av amerikanska marinens 
vattentäta metallbehållare. I lådan fanns ett grönt anteckningsblock, Roscoe Whites 
ID-brickor av metall och flera telegrambudskap. Trafikmeddelandena var från 
”marinens underrätt.” märkta med Whites serienummer, 1666106, och adresserade 
till ’Mandarin.’ 
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Det första meddelandet löd, ’Utrikesdepartementets uppdrag har blivit inställt. Nästa 
uppdrag är att eliminera ett nationellt säkerhetshot mot världsfreden. Destinationen 
kommer att vara Houston, Austin eller Dallas. Kontakter håller på att ordnas nu.’ . . . 
Ett andra meddelande var daterat september 1963: ’Destination Dallas vald. Er plats 
är dold inom avdelningen.’ Det gav White (Mandarin) i uppdrag att gömma sig i 
Dallas polisavdelning, vilket han gjorde under mer än en månad före mordet. Den 
tredje skrivelsen, daterad december 1963, uppmanade Mandarin (White) att ’stanna 
inom avdelningen. Vittnen har ögon, öron och munnar. Männen kommer att finnas 
tillgängliga för att mörklägga alla vilseledande bevis snart. Stanna kvar som planerat 
– vänta på ytterligare order.’ Information i det gröna anteckningsblocket innehöll en 
lista med 28 vittnen till JFK-mordet som uppenbarligen hade dödats av White. De 
med Whites handstil skrivna uppgifterna kan mycket väl vara en virtuell karta över 
det förskräckliga spåret från president Kennedys mord till elimineringen av 28 
vittnen. White erkände tydligen också att han dödat polis J. D. Tippitt för att orsaka 
en ’alla enheter/skjut på plats’-order mot Oswald [även om Frank Sturgis, i sin 22-
sidors bekännelse till kardinal Cooke, pekade ut G. Gordon Liddy som mördaren]. 
White var klädd i sin polisuniform dagen Kennedy mördades. Observatörer 
rapporterade att de sett en polis längs stängslet bakom den gräsbevuxna kullen vid 
tidpunkten för skjutningen. . . . Roscoe White omkom i en industribrand 1971. . . . 
Hittills har nästan 200 vittnen i direkt samband med mordet på Kennedy gått en 
våldsam eller ’mystisk död” till mötes.’ ” {14} [Kursivering tillagd] 

Överste James ”Bo” Gritz, 1991 
Amerikanska specialstyrkorna, CIA-tillgång 
Called To Serve 

”Släppandet under 1990-talet av tusentals handlingar, de flesta från CIA och FBI, har 
etablerat sanningen om [Jim] Garnisons ensamma rop i vildmarken. Fram till sin 
död 1992, var Garnison övertygad om att CIA, samma grupp som hade störtat 
president Arbenz i Guatemala 1954, bland dem Lawrence Houston, Richard 
Helms och David Atlee Phillips, hade planerat mordet, och sedan, med hjälp av FBI, 
försökt att dölja sina spår, inte alltid med framgång [olagligt undanhållande av bevis  
vilket styrker att konspiratorisk, federal brottslig verksamhet är kompaniets FBI:s 
främsta syfte]. . . . 

Garnison viktigaste misstänkte, Clay Shaw, var en av CIA:s agenter, som i egenskap 
av chef för Centro Mondiale Commerciale i Rom, anslöt sig till sina agentkollegor, 
som Ferenc Nagy, som sedan 1948 hade arbetat åt CIA under ledning av den 
biträdande direktören för Centrala underrättelsetjänst, Frank Wisner. 
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Trots sina förnekanden, kände Shaw Oswalds mentor David Ferrie så väl att han 
deltog i att underteckna ett lån åt honom en vecka innan mordet så att Ferrie kunde 
hyra ett plan och flyga till Dallas. När Ferrie nekade till att ha varit i Dallas på åtta till 
tio år, blundade FBI för hans väldokumenterade bekantskap med Oswald. 
Ferrie kallades aldrig till Warrenkommissionen. Oswald gjordes inte bara till 
syndabock, utan det fanns alternativa utbildade syndabockar om han inte utförde 
jobbet, bland dem Thomas Edward Beckham, som CIA skyddade i Omaha. Vad 
gäller Oswald, var han inte bara en FBI-informatör och en CIA-anställd som arbetade 
åt [SMOM James Jesus Angleton och SMOM George Raymond Roccas] 
kontraspionaget, utan han var också en agent åt USA:s tull, en med tulltjänstemän i 
Miami delad dubbelroll. . . . Oswalds mål [till Ryssland 1959] var ett mysterium, trots 
att hans kusin Marilyn Murret, som arbetade åt CIA, kände till det . . . [Marilyns 
bror, senare på 1970-talet, jesuitpräst] Eugene Murret, var en ’högt ansedd’ 
tidigare professor i juridik vid [New Orleans’ jesuitiska] Loyola [universitet]. . . . 

I slutet av mars [1965], befann sig Jim Garrison i Washington, D.C., i sällskap med 
Louisiana-kongressman Hale Boggs, som hade varit medlem i Warrenkommissionen. 
Garrison gav uttryck åt sina tvivel. Boggs anförtrodde sedan Garrison att under en av 
kommissionens slutna sessioner den 22 januari 1964, Oswalds FBI-nummer och 
FBI-löner har undersökts. . . . Det var Hale Boggs som närde Jim Garrisons tvivel om 
Warrenrapporten och uppmuntrade hans utredning. . . . Fram till den dag han dog, 
skyddade han Hale Boggs roll när det gällde att inspirera hans utredning om mordet 
på John F. Kennedy. . . . 

Klädd i en ljust färgad kostym, med pipa i hand, sitter Garrison på kanten av ett bord 
och talar direkt till publiken. Han tar upp frågan om Oswald agerade ensam, och om 
det hade funnits en sammansvärjning för att mörda president Kennedy. Detta land 
byggdes inte på idén att en ’handfull adelsmän’ [frimureriska och maltesiska 
påvliga riddare som styr rikets CFR-kontrollerade underrättelsetjänster, den 
akademiska världen, Riksbanken och pressen] skall bestämma vad folk får veta, säger 
han. Han lägger skulden för sammansvärjning för att mörda president Kennedy på 
män ’en gång förbundna med Centrala underrättelsetjänsten.’ Oswald själv var 
’anställd av USA:s underrättelsetjänster,’ säger han. Han förlöjligar [33:e gradens 
judiske frimurare] Arlen Specters teori om en enda kula, utan vilken Oswald inte 
skulle ha kunnat dömas för att ha agerat ensam. En kula som slog en kullerbytta 
genom Kennedy och Connally var som ’en elefant hängande från en klippa med sin 
svans bunden vid till en tusensköna; det kan vara matematiskt möjligt men det är inte 
troligt.’ . . . 
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De hinder som trängde sig in i Jim Garrisons väg som han försökte att exponera 
sammansvärjningen för att mörda president Kennedy hade varit mördande, 
olycksbådande och obevekliga. De sträckte sig från David Ferries förtidiga död och 
[CIA-tillgång] Walter Sheridans olagliga ansträngningar till de lögner som 
publicerades av CIA:s medier som hade knutit sig till Shaw försvarsgrupp. De 
inkluderade bakhållet [och mordet] på ett nyckelvittne, Clyde Johnson, och 
misskrediteringen av ett annat nyckelvittne, Perry Russo. . . . 

Senare dokument har avslöjat att det var chefen för CIA:s kontraspionage [SMOM] 
James Angleton som var i maskopi med [påvens] maffian, inte Jim Garrison. I sitt 
vittnesmål inför representanthusets mordutredning, avslöjade John Whitten, 
Angletons kollega, att han hade blivit upprörd över att upptäcka att Angleton 
skyddade sina egna maffiatillgångar och deras numrerade bankkonton i Panama. . . . 
CIA:s insatser i mörkläggningen fortsätter. Vid tusenårsskiftet sammankallades en 
kommitte av arkivarier och bibliotekarier av nationalarkivet. Dess syfte var att 
undersöka några förseglade uppgifter av betydelse för Kennedymordet och att 
rekommendera om de borde öppnas för allmänheten. Innan gruppen kunde fatta 
några beslut, besöktes de av en man som identifierade sig som en företrädare för 
CIA. Han varnade dem för att under inga omständigheter någonsin avslöja för någon 
vad de hade sett i dessa handlingar. Hans besök uppfattades som ett hot av dem alla. 
Ingen talade.” {15} [Kursivering tillagd]

Joan Mellen, 2005 
Amerikansk professor och författare 
A Farewell To Justice

”2000 . . . satt Judyth Vary Baker . . . framför dem [CFR/Dan Rathers forskarlag 
från ”60 Minutes” i New Orleans] och uppgav att hon och Lee Harvey Oswald stod 
sida vid sida i ett underjordiskt medicinskt laboratorium beläget i David Ferries 
lägenhet på Louisiana Avenue Parkway i New Orleans och att hon var den 
laboratorieassistent som hanterade de cancerframkallande apvirus som användes för 
att utveckla ett biologiskt vapen i syfte att döda [jesuitiske världslige coadjutor] 
Fidel Castro [som, efter det att han förts till makten av kompaniets CFR/CIA/maffia 
ÖPPET skulle användas som en falsk fiende (”en fingerad motståndare”), genom 
vilken Vatikanens hemliga allians mellan kardinal Spellmans malteserriddare/33º 
frimurarkontrollerade CIA/FBI/maffias biologiska vapenutveckling och mördargäng 
kunde finslipas i lönndom, som både påvliga skapelser I HEMLIGHET var avsedda 
att användas mot det ”kätterska och liberala” amerikanska folket och deras  
”olydiga” federala, delstatliga och länsmässigt folkvalda – däribland president 
John F. Kennedy]. 
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För att lägga grädde på moset, leddes hela projektet i hemlighet av den berömde 
doktor Alton Ochsner (tidigare ordförande för den amerikanska cancerfonden [och 
1978 mottagare av Loyola University New Orleans’ mest prestigefulla pris,  
Integritas Vitae]) och övervakades av ett prestigefylld cancerforskare vid namn 
doktor Mary Sherman som arbetade åt doktor Ochsner på hans sjukhus. Dessutom, 
efter att framgångsrikt ha dödat många apor med sitt nya biologiska vapen, hade 
denna grupp testat det på en patient i ett mentalsjukhus, varvid personen dödades. 
Dödliga mänskliga experiment! Ledare för den amerikanska medicinen och den 
anklagade mördaren av den amerikanske presidenten deltar tillsammans för att 
utveckla ett biologiskt vapen! . . . Här är en kort sammanfattning av de delar av 
Judyths berättelse som är relevanta för vår undersökning. . . . 

1. Judyth åkte till New Orleans 1963 på inbjudan av doktor Alton Ochsner. 

2. Ochsner hade känt Judyth under flera år och hade tidigare arrangerat för henne 
att få utbildning på det berömda ovan diskuterade cancerforskningscentret [Roswell  
Park Cancer Center i Buffalo, New York]. 

3. Ochsner lovade Judyth tidig antagning till Tulane Medical School i utbyte mot 
hennes tjänster i doktor Mary Shermans cancerlabb på Ochsners klinik. Ochsner 
försåg henne också med cancerforskningsrapporter om den senaste tekniken som 
cancerframkallande virus. 

4. Judyth kom att arbeta under Shermans ledning i det underjordiska medicinska 
laboratoriet i David Ferries lägenhet i stället för i sitt cancerlabb i Ochsners klinik. 

5. Judyth träffade Lee Oswald på posten i vad hon trodde var en slumpartat 
möte. Med facit i hand, insåg hon att detta måste vara uppsåtligt, eftersom Lee redan 
arbetade med David Ferrie, doktor Mary Sherman och doktor Alton Ochsner 
med det biologiska vapnet vid den tidpunkten. Lee presenterade henne för ’doktor 
David Ferrie’ följande dag och hjälpte Judyth hitta en lägenhet. 

6. När Judyth åkte för att träffa doktor Ochsner i ett rum i Charity Hospitals 
innandömen, åtföljde Lee Oswald henne till mötet och gick in först för att träffa 
doktor Ochsner ensam. 

7. Lee arbetade med ex-FBI-agent Guy Bannister som har rapporterats från 
många källor. Lee tog med Judyth för att möta Bannister på sitt kontor för att skingra 
hennes farhågor för att det biologiska vapenprojektet egentligen inte var en hemlig 
regeringensverksamhet. Bannister bekräftade att Lee arbetade med dem på ett 
[ÖPPET men FALSKT] projekt för att ta livet av Castro. 
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8. När Judyth gick till doktor Shermans lägenhet för en privat middag med 
henne, var David Ferrie den ende övrige gästen. Sherman och Ferrie diskuteras arten 
av sitt projekt med Judyth. De ansåg idén att använda cancerframkallande virus för 
att döda Castro som moraliskt etiskt eftersom det kunde förhindra tredje världskriget 
[denna ursäkt för att mörda Castro har baserats på den tvivelaktiga grunden för  
påvestolens kalla krig – lögnen om luftburet kärnvapenkrig]. Lee ringde Judyth 
samma kväll i Shermans lägenhet. Doktor Mary Sherman var operativ chef för 
’projektet.’ Ferrie och Oswald var deltagare. 

9. Lee eskorterade och transporterade Judyth över hela stan, bland annat till 
doktor Shermans lägenhet där Judyth lämnade över ’produkten’ och rapporterna så 
att Sherman kunde granska dem. Lee var ’leverantören.’ 

10. Judyth och Lee fick kamouflagejobb på Reily Coffee Company där de tilläts 
smyga ut flera eftermiddagar i veckan för att arbeta i det underjordiska medicinska 
laboratoriet i David Ferries lägenhet. 

11. Lee Oswalds kopplingar till maffian i New Orleans [som uppges av Sam och 
Chuck Giancana i Double Cross (1991) ss. 460-461] är mycket starkare än vad som 
någonsin har rapporterats offentligt. Judyth och Lee åt gratis på restauranger som 
ägdes av Carlos Marcello och gick till hans högkvarter (500 Club och Town & 
Country Motel). 

12. Lees roll i delen av projektetet att döda Castro var att transportera de 
biologiska vapnen till Kuba. Radiodebatter och filmklipp med Oswalds spridande av 
flygblad arrangerades av Ochsner (på Oswald begäran) för att få Oswald att framstå 
som en autentisk avhoppare så han lättare kunde komma in i Kuba. 

13. Judyth hörde att ämnet om att mörda JFK diskuterades vid olika tillfällen av 
olika personer, däribland Ferrie, Sherman och Oswald. En del av den logik som 
förklarades för Judyth var att de var tvungna att skynda på och mörda Castro med sitt 
biologiska vapen innan Ochsners vän [SMOM Clay Shaw?] tappade tålamodet och 
beslutade sig för att döda Kennedy istället. 

14. Efter att ha testat sitt biologiska vapen på dussintals apor bestämde de sig för 
att testa det på en mänsklig ’volontär,’ en straffånge som förts från Angolas statliga 
fängelse till Jacksona statliga mentalsjukhus på Louisianas landsbygden för detta 
ändamål. Vapnet var framgångsrikt. Mannen avled inom några dagar som följd. 

15. Judyth skrev ett brev till doktor Ochsner och protesterade mot användningen 
av en ovetande människa i deras biologiska vapentest och befordrade det till hans 
sekreterare. När han fick se brevet, fick Ochsner ett vredesutbrott och hotade både 
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Judyth och Lee. Allt rasade samman för Judyth som följd. Ochsner tog tillbaka sitt 
erbjudande om att placera Judyth i Tulane Medical School. Lee beordrades till Dallas 
[för att dö]. Judyth återvände till Florida med sin man. 

16. Under de närmaste månaderna, upprätthöll Judyth och Lee kontakt via telefon, 
tack vare tillgång till maffians ’hemliga’ ledning mellan Miami och Las Vegas för 
vadslagning genom tillmötesgående från David Ferrie. Medan telefonbolaget och 
USA:s regering kanske inte kunde lyssna på deras samtal, kunde maffian ha gjort det! 

17. På onsdagen, den 20 november 1963, berättade Lee för Judyth att det 
skulle ske ett verkligt försök att mörda president Kennedy när han besökte 
Dallas på fredagen. Det är sista gången de talades vid. . . . 

Judyths redogörelse innebär att ett vittne som deltog i ’projektet’ (som de kallade det) 
hade erkänt att både hon och Lee Oswald var operativa medlemmar av Ferrie-
Shermans underjordiska medicinska laboratorium och att de visste att de utvecklade 
ett biologiskt vapen. Detta är en viktig punkt. Tänka  hur svårt det skulle ha varit att 
utreda och åtala Lee Oswald i en domstol för Kennedys död utan att exponera 
laboratoriet, dess sponsorer, de cancerframkallande virusen som förorenade 
poliovaccinet, och alla de etiska och medicinska frågor som uppkom genom deras 
bestrålning av en flottilj av farliga apvirus. Kan du föreställa dig publiciteten? De 
politiska sidoeffekterna? Med ena sidan av Lees liv anslutet till [pro-nazistiska] anti-
kommunister som Ochsner, Reily och Banister (och kanske [med största säkerhet] 
FBI och CIA och den andra sidan ansluten till Carlos Marcello och nästan alla 
omkring honom, skulle Oswalds rättegång ha avslöjat allt [inklusive kardinal 
Spellmans CIA/FBI/maffias påvliga broderskap övervakat av jesuiterna vid Loyola 
University i New Orleans]. . . . 

I dag, är Judyths mål att förklara Lee Oswald oskyldig. Hon aldrig kommer att 
sluta sitt korståg för att rentvå hans namn. . . . Både hon och Lee blev lurade.” 
{16} [Kursivering tillagd] 

Edward T. Haslam, 2006 
Amerikansk JFK-forskare och författare 
Upptäckte Lee Oswalds flickvän 
   Cancerforskare Judyth Vary Baker 
Dr. Mary’s Monkey: How the Unsolved Murder
Of a Doctor, a Secret Laboratory in New 
   Orleans and Cancer-Causing Monkey Viruses
      are Linked to Lee Harvey Oswald,
         the JFK Assassination and
            Emerging Global Epidemics
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”[Riddare av Malta Francis kardinal] Spellman . . . [pedofilkungen av New York 
City] var mycket mäktig . . . den militäre kaplanen . . . [var förbunden] med 
[homosexuelle advokat] Roy Cohen från [den vid Marquette University 
jesuitutbildade senatorn Joseph] McCarthy-eran . . . [och förbunden med 33:e 
gradens frimurare] J. Edgar Hoover. Spellman . . . var en av de mest 
degenererade individer jag någonsin utrett. . . . 

Jag sökte upp Frank Sturgis [Fiorini]. . . . Han skulle komma till New York för att 
mörda Marita Lorenz [tidigare älskarinna till jesuitiske coadjutor Fidel Castro; 
CIA-lönnmördare som vägrade att delta i JFK-mordet; och före detta soldat åt Frank 
Sturgis i ”Operation 40” (uppkallad efter rum nummer 40 i CIA:s högkvarter i  
Langley, Virginia)]. . . . Min partner och jag grep Frank Sturgis i Maritas 
lägenhet. . . . Efter att vi hade honom under kontroll . . . förhörde vi honom i två 
timmar. . . . Han medgav faktiskt för mig att han var inblandad i 
Kennedymordet och var på den gräsbevuxna kullen. . . . Han försökte inte dölja 
det för oss. . . . Han gjorde också en bekännelse 1971, en tjugotvåsidors bekännelse 
till kardinalen av New York [riddare av Malta Terence kardinal Cooke (1968-
1983)]. . . . Den bekännelsen lästes upp för mig för omkring tio år sedan, där han 
erkänner vad hans del i Kennedymordet var. . . . Han hävdar att han var en av 
skyttarna i denna bekännelse. . . . [George H. W.] Bush var inblandad.” {17} 

Jim Rothstein, 2006 
Polisdetektiv i New York, 1965-1980 
Utredde Spellmans pedofilring 
Arresterades JFK-mördare Frank Sturgis 
http://www.arcticbeacon.com/1221062.mp3 

President Kennedy var nu borta, och med honom en generations hopp och 
optimism. De stora barnkullarna, besatta av energi att ta över världen för frihetens sak och 
ett hot mot jesuiternas världsregering under påven, splittrades. Johnson var nu president, 
Vietnamkriget började eskalera och den engelska rockgrupp som kallades ”The Beatles” 
spred en meningslös mani över hela landet medan den vite Elvis Presley sjöng som en svart 
man, under det att han främjade ordens strävan att blanda det som en gång var en vit 
protestantisk nation. Den av präst Richard McSorley och hans jesuitbröder bedrivna 
medborgarrättsagitationen, skapade hat och våld mellan svarta och vita: ingendera ras 
ville tvingas till integration. Blandning stod på dagordningen – sextiotalets decennium var 
den andra återuppbyggnaden; den bibeltroende vit-keltisk-anglosaxiska rasen, som var 
jesuiternas största fiende, måste krossas ”med alla till buds stående medel.” Drogkulturen 
föddes på västkusten och en hel generation av oss unga amerikaner blev beroende av 
rock’n-roll-musik, soulmusik, fiktiva filmer, professionell idrott, droger, sexuell omoral och 
den ateistiska evolutionsreligionen. 
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I den här miljön, blev jesuiternas internationella underrättelsesamfund allenarådande. 
Faktum är att personlig synd uppmuntrar fienden mot oss. Som vi amerikaner förlorade vårt 
hopp, försökte vi att fylla vårt tomrum där ”Gud är död” med glädje. Vi förlorade vårt mod 
att stå emot förtryck genom att stå upp för en rättfärdig sak med en rättfärdig människa. Den 
jesuitkontrollerade Warrens Högsta domstol förbjöd bibel och bönen, de två protestantiska 
fästena som gjorde Amerika stort, från vårt protestantiska offentliga skolsystem som 
förbannats så av orden. Den legaliserade blandäktenskap 1967, som den kullkastade lagarna 
i sexton stater till motsatsen. Under årens lopp har orden fortsatt att använda det olösta 
mordet på presidenten som en agitation för att förstöra amerikansk patriotism och moral. Vi 
amerikanska folk, som har förlorat förtroendet för våra fäders Gud och våra ledare, befann 
oss vind för våg på ett stormigt hav utan någon trygg hamn i sikte. 

Början av detta värsta missförhållande började med ett brott som var större än mordet 
i sig. Det brottet var, och är än i dag, den stora jesuitiska mörkläggningen. De verkliga 
upphovsmännen får aldrig bli kända, för det skulle leda till slutet av den politiska makten i 
Rom över det amerikanska riket. Med jesuiterna och deras ärkebiskop av New York City 
exponerade, skulle de frihetsälskande romersk-katolikerna i fjortonde ändringens 
Amerika lämna kyrkan i massor! Rom skulle förlora sitt grepp om det internationella 
underrättelsesamfundet tillsammans med den ekonomiska och militära makten i riket. Efter 
ordens utvisning från amerikansk mark, skulle andra nationer, som mindes sitt förflutna, 
följa efter, på det att Jesu sällskap skulle vara utan hem och fängslas där de hittades – Prisa 
Gud! 

Faktum är att Loyolas söners stora akilleshäl är Kennedymordet. Lämnat 
obevakat, och om det framgångsrikt attackeras, rasar hela korthuset – som hålls samman 
med rädsla. Det är därför som orden med sin myriad av hemliga sällskap av hydrahuvuden, 
kommer att gå till alla onda ytterligheter för att fortsätta Vatikanens största amerikanska 
århundradets brott – den stora jesuitiska mörkläggningen av mordet på president 
Kennedy. I jesuitiske världslige coadjutor Oliver Stones mästerverk, filmen JFK, 
Director’s Cut, ställer överste Prouty, som talar med Jim Garrison, tre frågor för att lösa 
Kennedymordet. De är: 

1. Varför? 

2. Vem gynnades? 

3. Vem har makt att mörklägga det? 

Mot bakgrund av de senaste tvåhundra åren av sann historia, har vi besvarat de två 
första frågorna. Vi skall nu ta itu med den tredje. Vi vet att jesuitgeneral Janssens (som 
styrde de frimureriska judiska arbetarsionisternas judiska världskongress genom dess 
ordförande – Nahum Goldmann – och hans assistent/rådgivare – Joe Golan), med kontroll  
över påve Paulus VI (genom påvens jesuitiske biktfader, Paolo Dezza, pro-frimurerisk 
arbetarsionistisk, intim vän och kollegial kabbalist till den mäktige 
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talmudisk chefsrabbinen av Rom, Israel (Eugenio) Zolli), som i sin tur kontrollerade 
ärkebiskopen av New York, kardinal Spellman, som styrde malteserriddarna, amerikanskt 
frimureri, Opus Dei, columbusriddarna, Utrikespolitiska rådet, CIA, Federala 
utredningsbyrån, Säkerhetstjänsten, Marina underrättelsetjänsten och den amerikanska 
maffian, i hög grad gynnades av Kennedymordet. Detta är varför de gjorde det. Varje grupp 
inom detta ”broderskap” ökade sin rikedom och makt, medan jesuiterna gick vidare mot den 
slutliga sataniska målet som går ut på en världsregering under deras ”ofelbare” uppståndne 
påven, som styr från Salomos återuppbyggda tempel i Jerusalem. 

Eftersom ”broderskapet” gynnades, har det makt att mörklägga sin brottslighet. 
Varje efterföljande jesuitgeneral, ”ofelbar” påven och ärkebiskop av New York har samma 
dominerande makt som utövades av deras föregångare – och de använder den! Med 
användning av maximen ”ändamålen helgar medlen” verkställer de sina komplotter ”med 
alla till buds stående medel,” som jesuiterna skulle säga, ”till Guds större ära” – den Gud 
som sitter i ”Petri stol,” den ”ofelbare” påven i Rom och skapelsen av Satans 
jesuitgeneral, den svarte påven. 

Därför har de senaste tre ärkebiskoparna av New York, SMOM Terence kardinal 
Cooke, SMOM John kardinal O’Connor, och SMOM Edward kardinal Egan, fortsatt att 
inneha samma allomfattande makt, eller mer, som SMOM Francis kardinal Spellman 
använde för att utföra och mörklägga mordet på JFK. 

Som vi tidigare styrkt, är ärkebiskopen av New York en krigare, en befallande 
general. Det är därför han tituleras det amerikanska rikets ”militäre kyrkoherde.” 1921 
grundades Utrikespolitiska rådet av flera påvliga agenter, av vilka en var den judiske 33º 
frimuraren överste Edward House. År 1963 kontrollerade CFR (övervakat av SMOM 
David Rockefeller) pressen, båda politiska partier, banker, större företag, regeringen och 
dess underrättelsesamfund. Kardinal Spellman kontrollerade CFR genom två av sina 
malteserriddare. Den förste var rederipamp och internationelle industriman, J. Peter Grace, 
d.y., överhuvud för den amerikanska grenen av malteserriddarna och ordförande för W. R. 
Grace & Co. New York. Den andre var Henry R. Luce, den sjunde mäktigaste mannen i  
USA enligt Winston Churchill, och totale diktatorn över rikets press, kallad ”Luce-
pressen.” Mellan Henry R. Luce och det långtgående inflytandet av Utrikespolitiska rådet 
inklusive AP, UPI, New York Times, Time, Life, Newsweek, Sports Illustrated, ABC, CBS 
och NBC, skulle mörkläggningen av JFK-mordet vara ganska enkel. Pressen, av 
amerikanerna betraktad som i allmänhet sanningsenlig, kontrollerades av makten hos denne 
ende man tillsammans med Utrikespolitiska rådet – underordnat kardinal Spellman. För 
Luce var en riddare av Malta, en avfällig presbyterian och talesman för jesuiternas onda 
världskyrkoråd; förrädaren av det kinesiska folket i händerna på Roms inkvisitor, Mao 
Zedong; en ”jetsettare” och medlem av Yales broderskap ”Scull 
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& Bones,” en förespråkare av fascism (orden favoritform av absolut styre), en ”kall krigare” 
som hade myntat uttrycket ”det amerikanska århundradet” och en nära vän till jesuitiske 
John Courtney Murray, som bodde på Woodstock College – det jesuitiska teologiska 
seminariet i Woodstock, Maryland. 

”En idé . . . Luce . . . ofta diskuterade med . . . fader Murray var det amerikanska 
nationella ändamålet [att återställa påvens världsliga makt].” {18} 

Med alla dessa influenser förestod Luce sitt kontor från New York Citys Rockefeller Center, 
högkvarteret för Time/Life. Luce klargjorde i ett meddelande till personalen: 

”Beslutsfattaren för annonspolicyn på Time Inc. är Henry R. Luce . . .” {19} 

Käre sanningssökare, det var Henry R. Luce på Time/Life som, två dagar efter 
mordet, köpte den berömda Zapruderfilmen och sedan manipulerade med särskilda 
bildrutor. Robert Groden, författaren till High Treason, berättar: 

”Den ursprungliga filmen köptes av Time Inc. Det var det enskilt viktigaste beviset i 
fallet och de lät en yngre anställd arbeta med den, som, samtidigt som han 
uppförstorade filmen sägs ha skadat alla dessa bildrutor. Är det troligt att de, 
efter att ha betalt hundratusentals dollar för filmen, skulle ha behandlat den på det här 
sättet? William Bader i senatens underrättelsekommitté sade, ’Du behöver inte 
manipulera Time Magazine, eftersom det finns personer från byrån (CIA) på 
ledningsnivå.’ ” {20} [Kursivering tillagd] 

Fastän den ändrades, såg det amerikanska folket aldrig denna film tills den av Jim Garrison 
ålades vid vite att användas i rättegången mot CIA-agent Clay L. Shaw 1969. Nu vet vi  
varför! 

Luce var också ansvarig för att ha placerat den berömda bilden av Oswald där han 
håller ett gevär på omslaget till sin Life Magazine. Det fotot, liksom Ashbourne-porträttet av 
Shakespeare, visade sig senare vara en förfalskning. Henry R. Luce, riddaren av Malta, 
CFR-medlemmen, bones-mannen och CIA-agenten gjorde allt han kunde för att mörklägga 
de sanna uppgifterna om mordet – till belåtenhet för sin herre, kardinal Spellman. 

Spellmans frimurare, Allen Dulles – vars nevö, Avery Dulles, vid den tidpunkten var 
en mäktig jesuit och nu en kardinal utsedd av påve Johannes Paulus II – utsågs till 
Warrenkommissionen av Spellmans frimurare, president Johnson. Dulles var den 
viktigaste förbindelsen mellan kommissionen, Utrikespolitiska rådet, CIA och dess 
”vatikanska skrivbord” genom James Jesus Angleton som i sin tur i hemlighet övervakade 
förflyttningen av CIA-agenten Lee Oswald genom en av sina CIA-tillgångar, Jane Roman, 
två månader före Kennedymordet. Denne ärkedemon, som vanhedrade sin protestantiska 
presbyterianska kyrka och förrådde sina landsmän, var en av de stora aktörer som 
sammanlänkade Vatikanens underrättelsesamfund. Han hade arbetat med kardinal Montini
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i evakueringen av nazisterna genom råttlinjerna, och skyddade nu, i Warrenkommissionen, 
intressena åt sin gamle vän som var nu påve Paulus VI. 

Dessutom, arbetade framtida president Gerald Ford, 33:e gradens frimurare, och 
kardinal Spellmans riddare av Malta, Cartha D. DeLoach, tillsammans för att undergräva 
Warrenkommissionen. Mark Lane berättar i sin Plausible Denial: 

”Ett av FBI:s interna meddelanden daterat den 17 december 1963, redogör för den 
information som Ford vidarebefordrade till Cartha D. DeLoach, då biträdande FBI-
direktör. Ford röjde inte sitt opassande och olagliga verksamhetsförlopp för de övriga 
sex medlemmarna i Warrenkommissionen. 

DeLoach rapporterade att Ford samtyckte till att fortsätta att förråda sina kolleger i 
kommissionen. Ford sade, rapporterade DeLoach, ’Jag skulle ringa honom honom 
närhelst hans hjälp behövdes [men före sin död, erkände den ondskefulle Gerald 
Ford sina fel för Warrenkommissionen].’ ” {21} 

1968 när Jim Garrison försökte förhöra Allen Dulles om SMOM och ledaren för 
PERMINDEX (permanenta industriella förklaringar), Clay L. Shaw, vägrade 
Justitiedepartementet att delge stämningen. Rikets inkvisitionsdomstol var helt enkelt lojal 
mot påvens påvliga riddare, som alltid står över lagen. Den ”regerande kungen av det 
amerikanska riket” då malteserriddare och New York Citys ärkebiskop Terence kardinal 
Cooke, fortsatte mörkläggning genom att kväva undersökningen för att uppfylla sin ed som 
kardinal – efter att han hade fått en 22-sidors skriftlig bekännelse av JFK-mördare Frank 
Sturgis-Fiorini, vars första lojalitet var till den ”ofelbare” påven i Rom. En del av den eden 
lyder: 

”Jag, Terence Cooke, av det heliga romerska kyrkan, kardinal av New York, lovar 
och svär . . . att vara trogen och lydig mot . . . vår högst helige herre Paulus VI, och 
hans kanoniskt valda efterträdare . . . 

Att på alla sätt försöka hävda, värna, bevara, stärka och främja vår herre påvens, 
och nämnda efterträdares, heliga romerska kyrkas rättigheter, även världsliga, 
särskilt dess civila suveränitet, frihet, ära, privilegier och myndighet; 

Att när det kommer till min kännedom att vissa intriger, till skada för dessa 
rättigheter, som jag inte kan förhindra, äger rum, omedelbart tillkännage det för 
påven . . . Att med alla ansträngningar bekämpa alla kättare, schismatiker, och 
de som gör uppror mot vår herre påven och hans efterträdare . . . Så hjälpe mig 
Gud och de heliga evangelierna.” {22} [Kursivering tillagd] 

William F. Buckley, d.y., en annan bones-man, riddare av Malta, CFR-medlem och 
CIA-agent tillsammans med sin bror James Buckley, vidhöll i sin tidskrift, National 
Review, ständig att Oswald var en ensam mördare. Också han, som 
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kardinal Spellmans trogne tjänare, främjade den stora jesuitiska mörkläggningen. 33:e 
gradens frimurare J. Edgar Hoover, med sin FBI, undertryckte också bevis för att vilseleda 
Warrenkommissionen under ledning av en annan 33:e gradens frimurare, överdomare Earl 
Warren. Om Hoovers roll i mordet läser vi: 

”Under 30 år på jobbet, har J. Edgar Hoover utvecklat ett underrättelsesystem som 
ingenting – inga skumraskaffärer och absolut ingen konspiration – kan undkomma. 
Genom sitt omfattande nätverk av informatörer, vet FBI allt som är värt att veta om 
vad som pågår i USA även i områden som ligger utanför dess jurisdiktion. 
Konspirationen i Dallas föddes och rotade sig på platser där FBI var väl 
representerade. . . . I mitten av oktober, hade Hoover informerats om att det förelåg 
en komplott och var bekant med många av detaljerna. . . . Veckan innan 
presidentens avfärd till Texas, visste Hoover exakt vad som skulle hända. Varför 
ingrep inte FBI?” {23} [Kursivering tillagd] 

Varför? Därför att Hoover arbetade för sin herre och kalle krigsbroder, kardinal Spellman, 
precis som Earl Warren som senare ”utredde” mordet. 

1976 sammankallades representanthusets särskilda mordutredning. Återigen, var 
den fylld med inbördes stridigheter och utbördes motstånd. Irländske katolske påvlige 
riddaren, Thomas ”Tip” O’Neill, gjorde hårt motstånd mot dess förfaranden i enlighet med 
önskemålen från sin herre i Sankt Patrikskatedralen. Vi läser: 

” ’Utskottet var programmerat att förstöra sig själv,” hävdade Gonzalez. Han såg sina 
misslyckade enträgna böner till Tip O’Neill om att hjälpa till att avskeda Sprague 
som ett tecken på att O’Neill  , som stod familjen Kennedy mycket nära   . . . aldrig 
riktigt ville ha en utredning.” {24} [Kursivering tillagd] 

Vidare, 

”Både utskottets ordförande, Thomas Downing, och representanthusets talman gick i 
pension, och Henry Gonzalez [som hade hjälpt president Johnson i mörkläggningen 
redan 1963] tog över som ordförande för mordutredningen, med Tip O’Neill som 
talman. O’Neill [en förvaltare av ordens Boston College] var fientligt inställd till 
utskottet och undersökningen.” {25} [Kursivering tillagd] 

Tip O’Neill, en annan förvaltare av jesuiternas Boston College, var bara ännu en 
amerikansk förrädare lojal mot en utländsk furste och regent – påven i Rom. 

En annan viktig aktör som motsatte sig mordutredningen var hustrun till den 
framlidne Henry R. Luce, den avfällige baptisten som konverterade till papalismen under 
det ockulta inflytandet av frimurare biskop Fulton J. Sheen, en öppen vän till kardinal 
Spellman. Vi läser om damen av Malta, Clare Boothe Luce: 
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”En av de rikaste kvinnorna i världen, änka efter grundaren av förlagsimperiet Time, 
Inc., tidigare medlem av amerikanska representanthuset, tidigare ambassadör i 
Italien, framgångsrik Broadway-dramatiker, internationellt societetslejon, och under 
lång tid medborgaraktivist, Clare Boothe Luce var den sista person i världen 
Schweiker skulle ha misstänkt för att leda honom på villovägar. . . . Hennes intryck, 
berättade Luce för Schweiker . . . var att Oswald var avlönad av Castro för att mörda 
Kennedy som vedergällning för mordförsöket på honom . . . En väldig massa tid hade 
använts för att undersöka Luces berättelse och, i slutändan, ledde den ingenstans 
alls.” {26} [Kursivering tillagd] 

Henry Luce, som James Angleton, beskyllde jesuitiske Fidel Castro för mordet, ett av 
riddarnas främsta knep fram till denna dag. Clare Boothe Luce, med O’Neill understödd av 
jesuitutbildade kongressman från Connecticut Christopher Dodd (vars bror, Thomas J. 
Dodd, d.y., undervisade på jesuitiska Georgetown Universitys diplomatskola), bidrog till att 
lyckas omintetgöra mordutredningen i lydnad till sin herre i New York, riddare av Malta 
Terence kardinal Cooke. Mordet på nästan tvåhundra vittnen till Kennedymordet klargör 
att Roms fjortonde ändringens Amerika befinner sig under en jesuitkontrollerad, 
fascistisk militärdiktatur – Roms favoritstyre – sedan Trumans 1950 års lag om 
extraordinära krigsbefogenheter. Roms internationella underrättelsesamfund begick dessa 
mord med hjälp av sina verktyg som var mest passande för jobbet. Deras agenter kunde vara 
NSA, CIA, FBI, MID, ONI, KGB, GRU, brittiska SIS, Mossad eller kompaniets 
internationella sicilianska brottssyndikat. Jesuiterna har många ”strängar på sin lyra” genom 
vilka de kan fullgöra sin blodiga ed regelbundet. Om det allmänna mordet på vittnen läser 
vi: 

”Jim Marrs, författare till Crossfire: The Plot That Killed Kennedy, skrev: ’Under de 
tre år som följde på mordet på president Kennedy och Lee Harvey Oswald, dog 18 
viktiga vittnen – sex av skottlossning, tre i trafikolyckor, två av självmord, ett av ett 
snitt i halsen, ett av ett karateslag i nacken, tre av hjärtattacker och två av naturliga 
orsaker.’ . . . En matematiker som anlitats av London Sunday Times i februari 1967 
drog slutsatsen att oddsen mot att de i mordet på John F. Kennedy inblandade 
vittnena skulle dö mellan 22 november 1963 och den dagen, (18 till antalet) var 
etthundratusen biljoner mot ett. . . . Under den tidsperiod som sträcker sig från den 22 
november 1963 till augusti 1993, har över 115 ”vittnen” dött eller fallit offer för 
döden genom märkliga omständigheter, självmord eller mord [inklusive Chicagos 
maffiachef Sam Giancana (1975) med sina underhuggare Johnny Roselli (1976) 
och Charles Nicoletti (1977), chefen för en av skyttarna på den gräsbevuxna kullen,  
den fängslade maffiamördaren James E. Files].” {27} 

En av CIA:s senaste åtgärder var mordet på Bud Fensterwald 1991. Vi påminns än 
en gång om jesuitgeneralens ruvande ockulta makt: 
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”Gus Russo kände på sig att mannen [en före detta överste i flygvapnet] var redo att 
prata om mordet, och utifrån denna bedömning, var chefen för JFK-mordets arkiv i 
Washington, D.C., advokat Bud Fensterwald, redo att resa till Florida och intervjua 
honom. När jag hörde talas om Buds avsikt, sa jag till Russo med all önskvärd 
tydlighet att Bud aldrig skulle tillåtas att närma sig mannen och att Bud, om han 
försökte fullföja intervjun, skulle bli dödad . . . Bara några dagar innan jag skulle 
träffa Bud, fick jag ett samtal från Buds sekreterare om att han hade avlidit 
föregående natt. Innan jag kunde göra något, kremerades Buds kropp och ingen 
obduktion utfördes.” {28} [Kursivering tillagd] 

Underrättelsetjänsterna, kontrollerade av Roms ”riddare,” fortsätter att mörda varje 
ärlig man som skulle våga säga sanningen om Kennedys mördare. Och vem är den 
nuvarande romerske senatorn, ”en kyrkofurste” och dessa riddares ”militäre kyrkoherde,” 
vars lojalitet skulle gå till ytterligheten att begå högförräderi mot amerikansk nationell 
suveränitet i lydnad till jesuiternas ”ofelbare” påvlige caesar? Det är ingen mindre än 
Edward kardinal Egan, ärkebiskopen av New York och en av de mest glödande 
försvararna och främjarna av den påvlige prästkungens i Rom världsliga makt. För det är 
denne kardinal Egan, tillsammans med sina malteserriddare, columbusriddare och shriner 
frimurare med kontroll över det amerikanska underrättelsesamfundet, som är ansvarig 
för attacken på och demoleringen av World Trade Center och delvisa förstörelsen av 
Pentagon som har resulterat i detta den påvlige caesarens korståg som nu pågår mot den 
muslimska befolkningen i Mellanöstern. 

Slutligen producerade jesuiterna, med kontroll över Time-Warner (liksom Paramount 
Pictures som hade anställt riddare av Malta Joe Kennedy), jesuitiske Oliver Stones 
mästerverk, filmen JFK, Director’s Cut. En av de viktigaste ögonblicken i filmen äger rum i 
New Orleans när Garrison håller möte med sin stab på en restaurang. Efter att ha granskat 
bevisningen avslutar han mötet genom att klandra sina medhjälpare under det att han säger: 

”Ni måste alla börja tänka på ett annat plan som CIA gör. Vi letar bakom spegeln här. 
Vitt är svart och svart är vitt.” {29} [Kursivering tillagd] 

Hans sista replik är en jesuitisk maxim som fastställts av ordens grundare, Ignatius 
Loyola, i hans demoniska Andliga övningar. Jesuiterna, liksom varje jesuiserad ”god 
katolik,” tänker inte själva. Enligt hans överordnades ord är sanningen en lögn och en lögn 
är sanningen; gott är ont och ont är gott – ”till Guds större ära.” För att citera Loyola, 

”Genom att åsidosätta varje privat omdöme [!!!] måste vi alltid vara redo att 
acceptera denna princip: Jag kommer att tro att det vita jag ser är svart, om 
den hierarkiska kyrkan [påven, kardinaler, ärkebiskopar och biskopar som 
kontrolleras av jesuitgeneralen] definierar det så.” {30} 
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Jesuit John Courtney Murray, 1960-talet # 683 
En personlig vän till Spellmans riddare av Malta, Henry R. Luce 

President Kennedy med sin mördare, SMOM Henry R. Luce, 1962 # 684 
JFK mördades för att försöka avsluta den påvlige caesarens kalla krig inklusive 
kardinal Spellmans Vietnamkrig och den svarte påvens CIA:s fascistiska styre. 
Men Astutely Trained, Peter McDonough, (New York: The Free Press, 1992). 
Luce and His Empire, W. A. Swanberg, (New York: Charles Scribner’s Sons, 1972). 
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33:e gradens frimurare överdomare Earl Warren, 1963 # 685 
En av Francis kardinal Spellmans CFR-medlemmar och ordförande i 
Warrenkommissionen, överdomaren, talar på jesuitiska Georgetown University för att 
hedra Edward Douglas White, en annan jesuitkontrollerad överdomare enligt vår 
bibeltroende hjälte och ex-präst, Jeremiah Crowley. 

Frimureriske vicepresident Lyndon B. Johnson, 1963 # 686 

Sedan han en kort tid gått på Georgetowns juridiska fakultet i början av sin karriär, 
planerade Johnson att utföra ordens Kennedymord och eskalera kardinal Spellmans 
SD/OSS/CIA:s krig i Vietnam och beväpna orderns återställda kungarike Jerusalem 
(Israel) med kärnvapen, och vända JFK:s politik. Efter att ha talat på alumnernas 
bankett den 12 oktober 1963 på Waldorf-Astoria i New York, skulle Johnson bli 
president i USA inom sex veckor. 
Georgetown University: First in the Nation’s Capital, Joseph T. Durkin, J.S., Garden City, New York: Doubleday & 
Company, Inc., 1964). 
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Nazistiska kalla krigare: kansler Adenauer; senator Johnson, 1950-talet # 687 

Kansler Adenauer på vicepresident Johnsons ranch, 1961 # 688 
LBJ var i maskopi med kardinal Spellmans CIA/FBI-stödda vatikanska råttlinje som 
ledde in i USA. Han stod också i gunst hos påvens tyska och amerikanska 
malteserriddare som återuppbyggde Västtyskland efter den svarte påvens andra 
trettioåriga krig (1914-1945). Under denna tid skulle LBJ bli bäste vän till nära 
boende tyske präst och mentor, fader Wunibald Schneider, som under SMOM 
Adenauers besök skulle hålla en särskild mässa på ranchen. 
Official Program: Inaugural Ceremonies of John F. Kennedy and Lyndon B. Johnson, “Inaugural Ceremonies,” 
Alice M. Fearen, (Washington, D.C., Merkle Press Inc., 1961) s. 26. 
The Priest of the Pedernales: A Biography of the Reverend Wunibald Willibald Schneider, Kenn Knopp, 
(Fredericksburg, Texas: The Christian Friendship Project, 1977) s. 26. 
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President Kennedy; vicepresident Johnson; fru Johnson, Texas, 1963 # 689 
Enligt Johnsons älskarinna, fru Brown,* försöker JFK att lägga band på LBJ som han 
exploderar och förbannar publiken i det han skriker, ”Jag ska straffa er med det onda 
ögat!” JFK hade bestämt att LBJ, då under utredning av kongressen, inte skulle ställa 
upp som hans vicepresidentkandidat 1964 – vilket främjande LBJ:s motiv att döda 
JFK! 
Lyndon, Richard Harwood och Haynes Johnson, (London: Praeger förlag inkl., 1973) s. 17. 
* Texas In The Morning: The Love Story of Madeleine Brown and President Lyndon Baines Johnson, Madeleine 
Duncan Brown, (Baltimore: The Conservatory Press, 1997). 
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LBJ insvuren som Förenta staternas president, Dallas, 1963 # 690 
LBJ:s fräcka obarmhärtighet står skriven över hela hans ansikte som han står bredvid 
den bedrövade Jackie Kennedy, gift med mannen han just hade mördat. Enligt LBJ:s 
älskarinna, fru Brown, administrerade federala domare Sarah T. Hughes inte eden 
med en protestantisk bibel, utan med en romersk-katolsk missale!* Detta var högst 
passande som LBJ skulle vara Roms extreme slav under hela sin ämbetstid. På 
befallningen, ”låt oss lämna marken” (efter att JFK:s organ hade tagits från Parkland 
Hospital i strid med Texas lag), tillhandahöll LBJ och riddare Rowleys Säkerhetstjänst 
ombord på Air Force One förvirringen så att säkerhetstjänsteagent Kellerman kunde 
ta bort kroppen som sedan flögs till Walter Reed-sjukhuset, där marina kirurger sedan 
bort JFK:s hjärna. Detta eliminerade det viktigaste beviset som slutgiltigt skulle ha 
styrkt från vilken riktning de dödliga skotten hade avlossats – allt detta ”till Guds 
större ära!” 
Official Program: Inaugural Ceremonies of John F. Kennedy and Lyndon B. Johnson, A Pictorial Review 1961 
Inauguration, “A Young Leader Falls,” Alice M. Fearen, (Washington, D.C., Merkle Press Inc., 1961). 
* Texas In The Morning: The Love Story of Madeleine Brown and President Lyndon Baines Johnson, Madeleine 
Duncan Brown, (Baltimore: The Conservatory Press, 1997) s. 178. 
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Robert Kennedy, Caroline, Jackie, John, d.y., Washington, D.C., 1963 # 691 
Titta på Roberts och Jackies ansikten! De VET båda att deras bror och make 
mördades av CIA/FBI, och att LBJ var deltagare i det brottet. Föreställa dig den 
självbehärskning som krävs för att stå ut med en begravning med mördarna inom 
räckhåll! En kort tid senare beslöt sig RFK att kandidera till presidentposten 1968 i 
syfte att få ett slut på Vietnamkriget och ställa sin brors rövare inför rätta. Men 
samma jesuitiska makt som dödade JFK skulle döda RFK i Los Angeles, 1968. John, 
d.y., skulle också bli mördad och rädda Caroline skulle gå med i ordens CFR. 
Official Program: Inaugural Ceremonies of John F. Kennedy and Lyndon B. Johnson, A Pictorial Review 1961 
Inauguration, “A Young Leader Falls,” Alice M. Fearen, (Washington, D.C., Merkle Press Inc., 1961). 
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Kennedy närmar sig kardinal Cushing, Washington, D.C., 1963 # 692 
Som de promenerar förbi mördaren LBJ, närmar sig Robert, Jackie och barn trappan 
till S:t Matthews-katedralen. Överst väntar kardinal Spellmans medkonspiratör och 
LBJ:s beskyddare, ärkebiskop av Boston Richard kardinal Cushing. Detta måste ha 
varit kvalfullt som Cushing hade förrättat Jackies äktenskap och döpt hennes barn. 
Kardinalen höll sedan mässan mitt ibland Georgetown Universitys jesuiter. Senare 
skulle han öppet stödja Garrisons undersökning som han uppgav, ”Jag har aldrig trott 
att mordet var ett verk av en man.”* I hemlighet, verkställde han dess ödeläggelse! 
There Was A President, NBC, Inc., flera bidragsgivare, (New York: Random House, Inc., 1966) s. 138. 
* Crossfire: The Plot That Killed Kennedy, Jim Marrs, (New York: Carroll & Graf Pubs., Inc., 1989) s. 507. 
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Polske prins och prinsessan Radziwill, Washington, D.C., 1963 # 693 
Riddare av Malta Stanislaw Albrecht Radziwill (1914-1976) med sin hustru Caroline 
Lee (1933-närvarande tid), yngre syster till Jackie, närvarade vid begravningen av sin 
mördade svåger i huvudstaden. Boende i England, kände Radziwill till kompaniets 
makt efter dess SIS mord på Polens general Wladyslaw Sikorski. Väl medveten om 
JFK-mordet av den svarte påvens CIA, sade han ingenting, i absolut lydnad till sina 
påvliga herrar, fram till sin död i London i den unga åldern av 62. 
There Was A President, NBC, Inc., flera bidragsgivare, (New York: Random House, Inc., 1966) s. 53. 
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LBJ och Lady Bird, St. Matthews Cathedral, Washington, 1963 # 694 
LBJ:s dåliga samvete visar ingen ånger, för ”bakom varje framgång finns ett brott.” 

Robert Kennedy möter LBJ i Vita huset, 1963 # 695 
En av Vita husets fotografer sade att Bobby slog till stolpen och anklagade LBJ för att 
ha dödat hans bror – något som båda män visste var sant. Johnson blev rasande och 
enligt hans romersk-katolska älskarinna Madeline Duncan Brown, ”var det första 
gången jag såg LBJ tappa fattningen sådär.”* Johnsons skuld är uppenbar. 
There Was A President, NBC, Inc., flera bidragsgivare, (New York: Random House, Inc., 1966) s. 138. 
* Texas In The Morning: The Love Story of Madeleine Brown and President Lyndon Baines Johnson, Madeleine 
Duncan Brown, (Baltimore: The Conservatory Press, 1997), bildtexten. 
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Tysk-romerske präst Wunibald Willibald Schneider, 1960-talet # 696 
Senator och president Johnsons rådgivare och ”bäste vän” 

Sankt Franciskus Xaviers katolska kyrka, Stonewall, Texas, 1960-talet # 697 
Från den tidpunkt han bedrägligt blev Texas-senator fram till sin död 1973, var LBJ 
en ofta återkommande besökare i pastor Schneiders romerska missionskyrka 
uppkallad efter Ignatius Loyolas högst beryktade jesuit. Schneider visste om alla 
LBJ:s affärer. 
The Priest of the Pedernales: A Biography of the Reverend Wunibald Willibald Schneider, Kenn Knopp, 
(Fredericksburg, Texas: The Christian Friendship Project, 1977) ss. I till II, 27. 
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Präst Schneider och president Johnson, Fredericksburg, Texas, 1965 # 698 
Periodiske äktenskapsbrytaren, kallblodige mördaren, krigshetsaren, 
mammondyrkaren och maffiabeskyddaren, LBJ, som härstammade från en rad 
bibeltroende, demokratiska baptister, skakar hand med sin hemlige rådgivare, andlige 
jesuitiske coadjutor, präst Wunibald Schneider. Född i Pollenfeld nära München, 
Bayern, var Schneider en ”broder” i en icke namngiven orden och bekant med 
bayerska och irländska Dublinjesuiter. Han blev prästvigd i Rom (1951) och anlände i 
Fredericksburg, Texas, 1954. Medan han ledde Sankt Franciskus Xaviers kyrka (1954-
1967) i Stonewall, Texas, mötte Schneider LBJ. Prästen blev hans käre vän som: 
underhöll LBJ:s romersk-katolska gäster från Washington; blev inbjuden till ranchen 
varje gång LBJ kom till staden; blev flugen till ”LBJ-sjön” via helikopter på 
stekmiddagar; blev flugen till Bonn, Västtyskland, i Air Force One med den onde, 
”Operation Northwoods,” CFR/general Lemnitzer för att följa med LBJ på Adenauers 
begravning (1967), och fick särskilt beskydd av Säkerhetstjänsten; stannade i Vita 
huset efter återresan från Bonn och blev eskorterad till sitt rum av LBJ som bar hans 
väska; och var LBJ:s gäst i Vita huset 1968 som, under en vecka, fick en VIP-rundtur i 
staden, för att senare flyga till New York på kardinal Cookes årliga Columbusriddares 
Al Smith-middag på Waldorf-Astoria Hotel i närvaro av Richard Nixon, vicepresident 
Hubert Humphrey och stadens mäktigaste bankmän! Där, mitt ibland de många 
makthavarna, berättade LBJ för SMOM ärkebiskop Cooke att ”fader Schneider” var 
hans ”bäste vän!” 
The Priest of the Pedernales: A Biography of the Reverend Wunibald Willibald Schneider, Kenn Knopp, 
(Fredericksburg, Texas: The Christian Friendship Project, 1977) s. 6. 
* http://www.lbjlib.utexas.edu/Johnson/archives.hom/oralhistory.hom/SchneiderW/schneider.PDF
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Präst Schneider och Luci Johnson Nugent, Stonewall, Texas, 1976 # 699 
Frimurare Lyndon Johnson omgav sig med romersk-katoliker och högrankade 
frimurare i vetskap om att den amerikanska vatikanska hierarkin utövade den 
verkliga politiska makten över fjortonde ändringens Amerika. LBJ:s älskarinna var 
romersk-katolik; hans närmaste rådgivare Jake Jacobson och Jimmy Jones var 
romerska katoliker; hans samordnare i JFK-mordet och chefen för Säkerhetstjänsten, 
SMOM James J. Rowley, var en romersk-katolik vars bror var en jesuitpräst; hans 
förbindelselänk mellan Hoovers FBI och Vita huset var FBI:s biträdande direktör 
SMOM Cartha DeLoach; hans val av borgmästare i huvudstaden var den kände 
advokaten och SMOM Edward Bennett Williams; och slutligen blev hans älskade 
yngre dotter av historiskt sett baptistisk härstamning, Luci Johnson, en romersk-
katolik och blev gift (1966) med en romersk-katolik, Patrick Nugent, i Washington, 
D.C.:s Obefläckade avelses nationella tempel! Ovan, står präst Schneider med Luci 
och hennes baby, Claudia Taylor Nugent, som döptes av Schneider på LBJ:s ranch i 
maj, 1976. Sorgligt nog, skulle LBJ:s ende kände son, Steven Mark, bli förgiftad av 
påvens CIA, och dö 1990!* 
The Priest of the Pedernales: A Biography of the Reverend Wunibald Willibald Schneider, Kenn Knopp, 
(Fredericksburg, Texas: The Christian Friendship Project, 1977) s. 20. 
* Texas In The Morning: The Love Story of Madeleine Brown and President Lyndon Baines Johnson, Madeleine 
Duncan Brown, (Baltimore: The Conservatory Press, 1997) s. 234. 
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Präst Schneider, evangelist Graham, LBJ:s begravning, Texas, 1973 # 700 
Mot bakgrund av: LBJ:s fruktbara samverkan med romersk-katoliker och den 
amerikanska romerska hierarkin inklusive kardinaler Spellman och Cooke; det 
faktum att LBJ begärde att få ”nattvarden” av fader Schneider men nekades för att 
han inte var en romersk-katolik; och vetskapen om LBJ:s skuldbörda över hans 
brutala mord på JFK, tror författaren på det sannolikt ryktet om att Lyndons 
romerske präst och ”bäste vän” i hemlighet döpte honom till den romersk-katolska 
institutionen på ranchen någon gång före Johnsons död. Denna konvertering till 
katolicismen skulle ha tagits väl emot av USA:s högste förrädare mot den 
protestantiska reformationen, 33:e gradens frimurare och medlem av Washingtons 33:e 
gradens högsta råd, sydstatsbaptistiske Billy Graham. Denne vän till oljemogulerna 
Sid Richardson och H. L. Hunt, samt John Connally och CBS:s Walter Cronkite, den 
anti-judiske Graham, var den käre vännen till kardinaler Spellman och Cooke som 
stödde deras korståg i Vietnam, och vet sanningen om mordet på JFK. Ovan, talade 
både han och prästen på LBJ:s begravning. 
The Priest of the Pedernales: A Biography of the Reverend Wunibald Willibald Schneider, Kenn Knopp, 
(Fredericksburg, Texas: The Christian Friendship Project, 1977) s. 22. 
http://www.lbjlib.utexas.edu/Johnson/archives.hom/oralhistory.hom/Graham-B/Graham-B.PDF
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Representanthusets majoritetsledare Thomas Hale Boggs, d.ä., (1914-72),   ’  64   # 701 

President Johnsons mörkläggande Warrenkommission, 14 augusti 1964 # 702 
Sittande (V-H): representanthusmedlem Gerald R. Ford, Michigan-republikan; 
representanthusmedlem Hale Boggs, Louisiana-demokrat; senator Richard R. Russell, 
Georgia-demokrat; 33:e gradens frimurare överdomare Earl Warren, 
panelordförande; senator John Sherman Cooper, Kentucky-republikan; riddare av 
Malta John J. McCloy, tidigare chef för Världsbanken; riddare av Malta Allen W. 
Dulles, f.d. chef för CIA tvingad avgå av JFK; J. Lee Rankin, chefsrådgivare. Det var 
Hale Boggs som kastade tvivel över Warrenrapporten och uppmuntrde Jim Garrisons 
undersökning som han förklarade, ”Hoover ljög tungan svart för kommissionen – om 
Oswald, om Ruby, om sina vänner, kulorna, pistolen, eller vad du vill.” Inför 
representanthuset 1971 anklagade Boggs Hoover för att använda sig av ”samma taktik 
som Sovjetunionen och Hitlers Gestapo.”* Sedan han påstått sig ha 
”häpnadsväckande avslöjanden” om Watergate och JFK-mordet, försvann Hale Boggs 
på en flygplanstur 1972, och varken kropp eller vrak återfanns någonsin! Under tiden, 
hade alla Warrenkommissionens arkiv blivit inlåsta fram till 2039! 
The Official Warren Commission Report On the Assassination of President John F. Kennedy, Commentator Louis 
Nizer, (Garden City, New York: Doubleday & Co., 1964). 
* www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKboggs.htm
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Corinne ”Lindy” Claiborne Boggs (1916-närvarande tid), 1970 # 703 
Romersk-katolsk Louisiana-ledamot, 1973-1991 

Dam: den militära och sjukvårdande sankt Lasarus orden av Jerusalem 
Dam: den suveräna militära och hospitaliära orden av 

Sankt Johannes av Jerusalem av Rhodos och Malta 
Denna dam av Malta är verkligen en av Roms mäktigaste amerikanska kvinnor i den 
svarte påvens ”heliga romerska” fjortonde ändringens korporativ-fascistiska rike av 
amerikansk nations historia. Efter sin makes och kongressman Hale Boggs 
försvinnande (och mord), accepterade denna ”prinsessa av blodet” sin förlust utan att 
begära en fullfjädrad kongressutredning. Vid tiden för skapandet av 
representanthuset mordutredning (1976), var ”Lindy” ordförande för det 
demokratiska nationella konventet som stödde David Rockefellers 33:e gradens 
frimurare och CFR/Trilaterala kommissionens medlem, Jimmy Carter. 1997 utsåg 
jesuitiske coadjutor president Bill Clinton ”den förnämsta damen” till rikets 
ambassadör i Vatikanen för att främja den vite påvens världsliga makt över Amerikas 
rasblandade och splittrade folk. Boggs är en jesuitisk världslig coadjutor, skyddad av 
starka band till kompaniet som styr New Orleans (och dess federala 
underrättelsesamfund på orten) från Loyola University. Fru Boggs långa samarbete 
med den jesuitiska milisen har lett till hennes mottagning av 33 hedersexamina, 
inklusive utmärkelsen Integritas Vitae från Loyola University. Andra institutioner som 
tilldelat Boggs honorar är Georgetown Law Center (DC), CFR/Hesburghs Notre Dame 
University (Indiana) och det mestadels svarta Xavier University (New Orleans). Dam 
Boggs har stött ordens påtvingade rasintegrationspolitik som i hemlighet syftar till att 
reducera Amerika till en färgad nation för att i slutändan styras av en ny mörk tids vit 
adel som verkställer Vatikanens dekret. Boggs är fortfarande en medkonspiratör som 
upprätthåller den stora jesuitiska mörkläggningen! 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_Boggs
www.loyno.edu/newsandcalendars/release.php?id=407
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Påvliga riddare Clay L. Shaw och doktor E. W. Alton Ochsner, 1960-talet # 704 
New Orleans politiska herrar var jesuiterna som styrde denna historiskt franska 
romersk-katolska stad från sin militära fästning, Loyola University. Riddare av Malta 
och CIA-tillgång Clay Shaw byggde upp den nya världsordningen genom 
internationell handel och frihandel, som han bemannade stadens internationella 
handelsmarknad. En av hans bästa vänner och ömsesidig CIA-tillgång var en annan 
riddarbroder, doktor Alton Ochsner (1896-1981) som i likhet med dam av Malta Lindy 
Boggs, var 1978 års mottagare av utmärkelsen Integritas Vitae, Loyola-unversitetets 
högsta ärebetygelse! Som en aktad medborgare i New Orleans och en av de bäst 
utbildade kirurgerna i USA, accepterade Ochsner tjänsten som chefskirurg vid Tulane 
University 1927 vid en ålder av 31. Sedan han grundat Ochsner Clinic 1942 med fyra 
andra kirurger, skulle läkaren skapa Ochsner Clinic Foundation som skulle bli en av 
de största gruppraktikerna i landet. Som en hemlig CIA-agent, förre ordförande i den 
amerikanska Cancerfonden och ansluten till nazistiska forskare i Sydamerika, 
arbetade Ochsner med sin anställda/onkolog doktor Mary Sherman i samband med 
CIA:s tillgångar David Ferrie, Lee Oswald och sin 19-åriga äskarinna, Judy Vary 
Baker, i utvecklingen av ett cancerframkallande, biologiskt vapen från bestrålade 
apvirus för att till synes döda a jesuit Fidel Castro. Efter att Ruby dödat Oswald bad 
han Earl Warren att ta honom till Dallas, i vetskap om Ochsners biologiska vapen. 
Medveten om sin undergåg, injicerades Ruby senare med cancerceller (som han 
uppgav för Dallas polisvakt Al Maddox) av en Chicago-läkare, för att dö i lungcancer 
1967. Garrison trodde att pro-jesuitiske/CIA/nazistiske doktor Ochsner var mannen 
bakom Rubys död. 
A Farewell To Justice: Jim Garrison, JFK’s Assassination, and the Case That Should Have Changed History, Joan 
Mellen, (Washington, D.C., Potomac Books, Inc., 2005). S. 365. 
http://www.themonkeyvirus.com/PDFs/CH%2017%20%20The%20Witness.pdf
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Far och son, romersk-katolska jesuitiska världsliga coadjutorer: 
Senator Thomas J. Dodd (1907-1971), 1960-talet # 705

Senator Christopher J. Dodd (1944-närvarande tid), 2006 # 706

Ovan finns två romersk-katolska ärkekonspiratörer och obotfärdiga förrädare mot det 
amerikanska folket samt den internationella rättvisan. Båda kommer att leva i skam 
för hemlighållande av bevis som leder till de verkliga upphovsmännen till tredje riket 
och JFK-mordet. Thomas Dodd tillbringade ett år på Hoovers FBI (1933-34) 
tillsammans med många andra irländska romerska katoliker. Med ordens kontroll 
över Justitiedepartementet, var Doddvar: biträde till fem amerikanska 
justitieministrar (1938-45); verkställande rättegångsombud i samarbete med 
Nürnbergs amerikanske chefsåklagare, CFR-medlem och frimurare Robert H. 
Jackson, för att censurera alla vittnesmål som ledde till Vatikanens inflytande över 
Hitlers nazistiska tredje rike; en demokratiskt Connecticut-senator (1959-71) som vid 
tidpunkten för Kennedymordet understödde den efterföljande stora jesuitiska 
mörkläggningen. Sonen Christopher Dodd (känd för att vara son till Josef Stalin, som 
båda coadjutorer uppvisar en kuslig likhet!) gick i den prestigefyllda jesuitiska 
pojkskolan i Bethesda, Maryland, inte långt från det ökända marinsjukhus som 
utnyttjades av ordens mörkläggande obduktion av JFK. Från 1975-81 var Dodd 
demokratisk Connecticut-kongressman och tjänstgjorde i representanthusets 
mordutredning med sina jesuitiska coadjutorbröder, chefsrådgivare G. Robert Blakey 
och utskottets ordförande (svarte frimurare) Louis Stokes. För sitt goda beteende, 
”valdes” Dodd till amerikanska senaten 1980, varefter han innehade den posten under 
fem ämbetsperioder (1981-närvarande tid). Dodds bror, Thomas J. Dodd, d.y., är en 
högst hängiven jesuitisk världslig coadjutor som tjänstgör som professor emeritus vid 
Georgetown Universitys diplomatskola och som ambassadör till både Uruguay och 
Costa Rica under Georgetown-jesuitutbildade president Bill Clinton! Faktum är att 
brott lönar sig när det begås i den svarte påvens tjänst! 
http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=D000390
http://dodd.senate.gov/
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Jesuitisk världslig coadjutor G. Robert Blakey, 2006 # 707 
För att ha lett representanthusets mordutrednings mörkläggning, är Blakeys dåliga 
samvete högst synligt. 

Chefsrådgivare och CIA-tillgång G. Robert Blakey, 
Representanthusets mordutredning, 1977-1979 # 708 

Kongressman Richardson Preyer, chefsrådgivare G. Robert Blakey och utskottets 
demokratiske ordförande från Ohio (svarta partitoppens frimurare) Louis Stokes 
konverserar. Enligt representanthusets mordutrednings forskare Gaeton Fonzi, bidrog 
Dodd till Blakeys slutsats att Oswald, understödd av maffian, mördade JFK. Riddare 
av Malta och CFR/CIA:s biträdande direktör Frank C. Carlucci censurerade också 
representanthusets mordutredning, som han bestämde vilka frågor som kunde och inte 
kunde ställas. Efter att ha hemlighållit representanthusets mordutrednings arkiv i 50 
år, kom Blakey till Notre Dames juridiska fakultet med dess rektors, CFR/CIA-präst 
Theodore Hesburghs välsignelse! 
The Last Investigation, Gaeton Fonzi, (New York: Thunder’s Mouth Press, 1993). 
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Präst Theodore M. Hesburgh, C.S.C. (1917-närvarande tid), 1980-talet # 709 
Rektor emeritus, Notre Dame University, South Bend, Indiana 

Hesburgh, en av de största förrädarna mot det amerikanska folket: fick kongressens 
guldmedalj av jesuitiske coadjutor president Bill Clinton (2000); har under lång tid 
varit medlem av den svarte påvens Utrikespolitiska råd; har innehaft 16 presidentiella 
utnämningar; innehar världsrekord med 150 hedersexamina (från och med maj 2004); 
var ordförande i fabianska socialisternas övervakningsstyrelse, CFR/Harvard 
University (1994-95); var Vatikanstatens permanente företrädare för Internationella 
atomenergiorganet, Wien (1956-1970); var ordförande för USA:s kommission för 
medborgerliga rättigheter (som inrättades 1957 med understöd av kardinal Spellmans 
jesuit John LaFarge) och ordförand för kommissionen (1969-1972); belönades med 
nationens högsta civila ärebetygelse, frihetsmedaljen, av president Lyndon Johnson 
1964 (för att ha understött CFR-ordförande Henry Merritt Wriston i mordet på och 
mörkläggningen av JFK); var direktör för CFR:s David Rockefellers Chase 
Manhattan Bank; var en förvaltare (senare ordförande) för CFR/Rockefellerstiftelse 
som betalar varje projekt kompaniet åtar sig; och utsågs av 33:e gradens frimurare 
president Jimmy Carter såsom USA-ambassadör till FN:s 1979 års konferens om 
vetenskap och teknik (vilket antyder att Hesburgh är bekant med hemlig och förtigen 
teknik). Denne ligist och brottsling, denne varg i fårakläder: blev indoktrinerad av 
jesuiterna i deras främsta institution för åsiktskontroll i världen, Gregoriana i Rom, 
där han avlade en filosofie kandidatexamen (1939); blev vigd till präst i Heliga korsets 
kyrkoförsamling (1943); blev ytterligare indoktrinerad med jesuitisk moralisk 
(omoralisk) teologi i Washington vid Catholic University of America och blev den 15:e 
rektorn för Notre Dame (1952 -1987). Hesburgh är både en medkonspiratör i mordet 
på JFK och den stora jesuitiska mörkläggningen, inklusive representanthusets 
mordutrednings hemlighållande av bevis under Blakey. 
http://www.nd.edu/aboutnd/about/history/hesburgh_bio.shtml
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Jesuitfader under extrem ed, Edward B. Bunn, 1964 # 710 
Som han utför en högtidlig själamässa vid öppningsceremonin för högtidlighållandet 
av Georgetown Universitys 175:e årsdag, var universitetets rektor och jesuit av fjärde 
löftet Edward B. Bunn en av dem som dirigerade Kennedymordet. Hans inflytande 
över presidenten Lyndon Johnson och överdomare Earl Warren skulle vara tillräckligt 
för att kontrollera resultatet av Warrenkommissionen. Hans utvecklingschef, jesuit 
Daniel J. Power skulle användas för att ytterligare slå samman makten hos Federala 
utredningsbyrån under J. Edgar Hoovers med Jim Rowleys Säkerhetstjänst som 
skyddat presidenten sedan 1901. Bunns kontakter med jesuiterna i Fordham 
University förstärkte hans förtrogenhet med jesuitutbildade Francis kardinal 
Spellman och New York Citys Utrikespolitiska råd. Som en följd av Vietnamkriget 
skulle hans orden göra miljarder i vinst genom dess Riksbank, dess militärindustriella 
komplex, och dess internationella narkotikahandel som aktivt blomstrat sedan 1500-
talet. Kompaniets internationella underrättelsesamfund, understött av det falska ”kalla 
kriget” och ”rymdkapplöpningen,” skulle rättfärdiga färdigställandet av dess 
världsomspännande spionerisystem. Ordens internationella banker skulle tvätta sina 
enorma vinster från narkotikahandeln som ytterligare byggde upp den svarte påvens 
av CIA övervakade internationella brottssyndikat och terroristnätverk. Dessa var 
några av de beräknade fördelarna med Kennedymordet i att slutligen krossa Herrens 
protestantiska reformation; det djävulska ändamålet förblev jesuit Edward B. Bunn 
evigt trogen! 
Georgetown University: First in the Nation’s Capital, Joseph T. Durkin, J.S., (Garden City, New York: Doubleday & 
Company, Inc., 1964). 
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Dam och riddare av Malta, Clare och Henry Luce, 1960-talet # 711 

Miljardär och socitetslejon Clare Boothe Luce, 1976 # 712 
Ovan, är dam av Malta och kardinal Spellmans älskling, Clare B. Luce med sin man, 
nationens pressboss, Henry R. Luce. Nedan, den rikaste änkan i världen som beskyllde 
jesuitstyrde Fidel Castro för Kennedymordet under undersökningen av 
representanthusets särskilda mordutredning. 
Luce and His Empire, W. A. Swanberg, (New York: Charles Scribner’s Sons, 1972). 
The Last Investigation, Gaeton Fonzi, (New York: Thunder’s Mouth Press, 1993). 
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Broder Oliver Stone, JS, broder Fidel Castro, JS, 2002 # 713 
Faktum är att en bild säger mer än tusen ord! Här har vi världslige coadjutor och 
filmmogul Oliver Stone när han talar med sin världslige coadjutorbroder och 
massmördande absolutistiske kubanske diktator, jesuit Fidel Castro. Både rika 
”lekbröder” har känt varandra sedan 1987 och visat trogen tjänst till den svarte påven. 
Stone citerar, i sitt teatralistka mästerverk, JFK, Director’s Cut, ett utdrag ur Ignatius 
Loyolas Andliga övningar, klipper bort föraren som han skjuter president Kennedy i 
Zapruderfilmen, och använder musik av en av ordens högst populära frimureriska 
kompositörer, Wolfgang A. Mozart. Castro, som utbildades av jesuiterna i sju år, 
rådgavs under revolutionen av en jesuitpräst, Amondo Llorente. Dessutom, var en av 
Castros ekonomiska rådgivare som satt i styrelsen i Havannas Banco Nacional de 
Cuba svåger till riddare av Malta Oswaldo Cisneros. För närvarande, arbetar 
jesuiterna Stone och Castro med ordens motreformatoriska Centrala 
underrättelsetjänst som den planer för den utländska invasionen av ”kätterska och 
liberala” USA, som skall ledas av bin Ladins CIA-finansierade CIA-utbildade (via 
”Operation Cyclone”) och CIA-styrda islamiska/frimureriska internationella 
terroristnätverk al-Qaida, efter förstörelsen av Jerusalems moskéer. Stone och Castro 
har samme herre, jesuitgeneralen Peter-Hans Kolvenbach. 
The Reno Gazette-Journal Religion, Associated Press, February 23, 2002, 2002, s. 2d. 
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James Rothstein (1941-närvarande tid), 2006 # 714 
Romersk-katolsk polisdetektiv från New York, 1965-1980 

Kände SMOM kardinal Spellman och J. Peter Grace, d.y. personligen

Romersk-katolske CIA-lönnmördare Frank ”Sturgis” Fiorini, 1960-talet # 715 
Romersk-katolska CIA-lönnmörderska Marita Lorenz, 1977 # 716 

Fotot överlämnat till författaren av Jim Rothstein. 
Marita: One Woman’s Extraordinary Tale of Love and Espionage from Castro to Kennedy, Marita Lorenz med Ted 
Schwarz, (New York: Thunder’s Mouth Press, 1993). 
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Jim Rothstein, Frank Sturgis och Marita Lorenz 
Romersk-katolikerna Rothstein, Sturgis och Lorenz spelade alla förbryllande roller 
med avseende på JFK-mordet. 1961 var Jim Rothstein vakthavande däcksunderofficer 
ombord på hangarfartyget USS Essex i Grisbukten när kapten Searcy fick ett samtal 
från Vita huset klockan 3:30 som avbröt det för invasionen på Kuba nödvändiga 
luftunderstödet av jetstridsflygplan. Två timmar före det, hade fyra B-26 bombplan i 
Nicaragua som väntade på order att bomba Castros återstående tre T-33 jaktplan, 
också avbrutits, sedan Kennedy hade godkänt planen dagen innan! Presidentrådgivare 
och CFR-medlem McGeorge Bundy var en bakom dessa svek! McGeorges bror, 
William, var biträdande utrikesminister och nära samarbetspartner med sin herre – 
CFR-medlem, utrikesminister Dean Rusk. Rusk var kardinal Spellmans 
förbindelselänk till Vita huset som sändes för att skapa fiender inom militär- och 
underrättelsesamfundet som skulle kunna användas för att ”utrota” Kennedy, 
”tyrannen och inkräktaren” som 1960 på ett protestantiskt prästmöte i Houston, öppet 
vägrade att underordna sig påve Paulus VI:s världsliga makt! Alltså var kardinal 
Spellman, med kontroll över bröderna Bundy, den verklige boven i dramat med 
ansvar för de dödliga samtalen, som kullkastade den invasion som var dömd från 
början av CFR-medlem och chef för CIA, SMOM Allen Dulles. De uppmuntrade 
romersk-katolska kubanska patrioterna och lågstående CIA-agenterna sveks i 
händerna på nu ”Sovjetstödde” Fidel Castro rådgiven av jesuitpräst Amondo 
Llorente. Vita husets samtal till först Nicaragua och sedan USS Essex säkrade en 
fullständig seger för Spellman: den behöll Castro vid makten och skapade en mängd 
fiender till JFK inom CIA – inklusive mördaren Frank Sturgis! Denne hänsynslöse 
mördare satte samman ”Operation 40,” vars ÖPPNA men FALSKA syfte var att 
mörda Castro: en av dess medlemmar var Marita Lorenz, Castros tidigare älskarinna. 
Men gruppens HEMLIGA och VERKLIGA syfte var att döda Kennedy. Sturgis och 
Howard Hunt deltog i mordet, men Marita lämnade Dallas efter att ha blivit 
förolämpad av Jack Ruby innan JFK mördades. 1977 vittnade Marita inför 
representanthusets mordutredning om sina kunskaper om de aktörer som var 
inblandade i mordet på JFK. En av dessa män var den onde Frank Sturgis som 1971 
gav en 22-sidig skriftlig bekännelse till New Yorks ärkebiskop Terence kardinal Cooke. 
Där erkände Sturgis att han skjutit JFK från den gräsbevuxna kullen, och att G. 
Gordon Liddy var Dallaspolis J. D. Tippets mördare. Sedan han givits order att döda 
Marita i New York City, fick detektiv Jim Rothstein ett samtal från en 
underrättelsekälla om att Sturgis var på väg för att mörda Lorenz. Efter att ha väntat 
i hennes lägenhet med sin partner, grep Rothstein Sturgis. Efter undanflykterna, 
gratulerade Jim lönnmördaren som dödat Kennedy för att ha tagit på sig ansvaret för 
CFR/CIA/Dulles svek vid Grisbukten. Vid denna kommentar, talade Sturgis öppet och, 
som han insåg att Rothstein hade varit på USS Essex, bekände att han verkligen hade 
deltagit i sammansvärjningen för att mörda ”förrädaren” JFK. Tragedin är att båda 
män hade ”spellmaniserats,” till att tro att JFK i själva verket hade svikit deras 
förtroende.
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SMOM Terence kardinal Cooke (1921-1983), 1969 # 717 
Sekreterare åt Francis kardinal Spellman, 1957 

Vicekansler, kansler, New York Citys stift, 1958, 1961 
Kardinal Spellmans hjälpbiskop, 1965-1968 

Ärkebiskop av New York City, 1968-1983 
Militär kyrkoherde för USA:s försvarsmakt, 1968 

Upphöjd till kardinalsvärdighet av pro-nazistiske påve Paulus VI, 1969 
Överhuvud; amerikanska grenen, suveräna militära malteserorden 

Ärvde all Spellmans politiska makt inom det amerikanska riket 
Övervakad av jesuiterna från dess fästning i Fordham University 

Fortsatte den svarte påvens stora jesuitiska mörkläggning av JFK-mordet 
Fick CIA-lönnmördare Frank Sturgis’ 22-sidiga bekännelse av JFK-mordet 

Ledde resultatet av representanthusets mordutredning via CIA och G. Robert Blakey 
Ledde CIA:s avlägsnande av president Nixon via Watergateskandalen 

Förste chef för DCI/SMOM William J. Caseys Iran-Contra-affär 
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=18389
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President Kennedy med pro-nazistiske påve Paulus VI, Rom, 1961 # 718 
Lägg märke till det hatfulla stirrandet i ansiktet på Roms nazist-påve och tidigare 
herrre över de vatikanska råttlinjerna, Paulus VI. Kennedy vägrade inte bara allmänt 
att upprätthålla den påvlige caesarens världsliga makt 1960 innan sitt val, utan 
attackerade den av malteserriddarna sedan 1940-talet styrda amerikanska 
stålindustrin, medan SMOM John Farrell agerarde som ordförande för U. S. Steel. 
Om dessa stålbaroner förklarade president Kennedy: ”För det amerikanska folket 
kommer det att bli svårt, som för mig, att acceptera en situation där en liten handfull 
stålchefer vars strävan efter privat makt och vinst överstiger deras ansvarskänsla 
gentemot allmänheten och visar sådant ytterligt förakt för 185 miljoner amerikaners 
intressen.”* Med planer på att stänga alla skattekryphål för Roms amerikanska olje-
och stålkartell-kapitalister, visste han om de potentiellt farliga konsekvenserna av sina 
handlingar. Men han förblev lugn som han erkände ”Om de kommer att få mig, 
kommer de att få mig även i kyrkan.”** 
Newsweek, ”Amerika är redo,” Jonathan ändra, 1 januari, 2007, s. 32. 
* The Two Kennedys, Video; Gianni Bisrach; Alfredo Bini Production, Italy, 1976. 
** Forgive My Grief: A Critical Review of the Warren Commission Report on the Assassination of President John F.  
Kennedy, William Penn Jones, Jr., (Midlothian, Texas: Midlothian Mirror, Inc., 1966) vol. I, s. 40. 
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Riddare av Malta Prescott Bush, d.y.; 
Riddare av Malta/33º George H. W. Bush, 1990-talet # 719 

Sönerna till Scull and Bones-man/riddare av Malta/nazist-finansiär Prescott Bush, 
d.ä., med starka familjeband till jesuiterna som styr Englands Stonyhurst College, har 
båda varit två av den svarte påvens mäktigaste adelsmän som styrt Vatikanens CFR-
kontrollerade 14:e ändringens Amerika sedan 1960-talet. I åtnjutning av intima band 
till de höga jesuiterna och malteserriddarna på Georgetown University, är båda ofta 
återkommande besökare i ordens Böhmiska lunden i norra Kalifornien nära 
förknippade med riddarbroder och Vatikanens världsledande pressboss, Fox News 
Rupert Murdoch, medan de övervakar Roms enade internationella 
underrättelsesamfund inklusive NSA/CIA, FSB/SVR, BND, MI5/MI6 och israeliska 
Mossad. George, en CIA-tillgång på 1960-talet, var inblandad i sveket vid Grisbukten, 
JFK-mordet och efterföljande CFR/CIA-verkställda stora jesuitiska mörkläggning. 
Han var också en kraft bakom CIA:s avlägsnande av president Nixon via SMOM 
Alexander M. Haig, d.y.:s, Watergateskandal, SMOM/CIA-direktör William J. Caseys 
Iran-Contra-affär, och beväpnandet av Iran och Irak * som förberedelse för 
kompaniets 2000-talets korståg mot islam och USA. Faktum är att de män som dödade 
Kennedy mördades tusentals den 11 september! Inom Bush-familjen finns medlemmar 
av alla av Rom styrda betydande hemliga sällskap: Scull and Bones, malteserriddarna, 
columbusriddarna, och högrankat P2 frimureri. 
All the Best, George Bush: My Life in Letters and Other Writings, George H. W. Bush, (New York: Simon &
Schuster, 1999).
* George Bush: The Unauthorized Biography, Webster G. Tarpley and Anton Chaitkin, (Washington, D.C.: Executive 
Intelligence Review, 1992).
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Stormästare broder Angelo de Mojana di Cologna, Malta, 1960-talet # 720 
77:e stormästare, suveräna militära malteserorden, 1962-1988 

Med innehav av kardinals rang och därmed en ”kyrkofurste,” besöker stormästaren 
den 49:e stormästarens, broder Jean de La Vallette-Parisots (1557-1568) grav på 
ordens ö Malta. Inför den fjärde mäktigaste människan på jorden (de tre första är 
ordensgeneralen, påven och påvens kardinalsekreterare), måste vi pausa med väldig 
undran för att skåda mannen vars trogna soldater utförde JFK-mordet och fortsätter 
den stora jesuitiska mörkläggningen. Med befäl över det Stora rådet, består ordens 
”tungor” eller grenar av högt uppsatta riddare inom regeringen, ekonomin, de 
religiösa institutionerna, den akademiska världen och alla större yrken. Underordnade 
biskoparna i deras omedelbara stift förväntas av dem, när de uppmanas att lyda en 
order till förmån för Rom, absolut lydnad och ges utan ”rädsla för brott.” Extrem 
tystnad upprätthålls med risk för döden, så att inte Rom skall bli inblandat i ordens 
offentliga blodsgärningar. Rådgivare till kardinalerna som styr sina underordnade 
ärkebiskopar och biskopar är jesuiterna, påvens hjärnor och informationsinsamlare, i 
ledningen för alla Vatikanens sammansvärjningar ”till Guds större ära.” För att ha 
blandat sig i ordens kalla krig då den svarte påvens stämplade för att bygga det 
kommunistiska Kina, kommunistiska Ryssland och Orientens muslimska nationer för 
den slutliga invasionen av Nordamerika, ”utrotades” JFK, ”inkräktaren.” 
The Shield and the Sword: The Knights of Malta, Ernle Bradford, (London: Collins Clear-Type Press, 1972).
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Kapitel 47 

Jesuiterna   – 1963-1979   

Riddare av Malta Lee Iacocca 
   Chef: Dearborn Division, Ford Motor Company 
Kongresslån till Chrysler; riddare av Malta William E. Simon 
   Återbetalning för lydnad i Kennedymordet 

” ’Under Guds förbannelse, och Påvens i Rom välsignelse,” sade Bridgenorth.” Ni, 
damen, så skarpsynt i fråga om jordiska klokhet, är ni så blind för den gigantiska takt 
med vilken Rom är på väg att återta detta land [England], en gång den rikaste pärlan i 
hennes beslagtagna tiara? De gamla är förleds av guld, de unga av glädje, de 
svaga av smicker, ynkryggar av rädsla, och de modiga av ambition. Tusen 
lockbeten för varje smak, och varje bete dölja samma dödliga krok.’ ” {1} 

[Kursivering tillagd] 

”Kalvinisten Bridgenorth” 
Frimurare sir Walter Scott, 1820 
Skotsk presbyterian och författare 
Peveril of the Peak

”Gud kommer att åt mig upphöja en mästare . . . Det kan inte vara så att det i goda 
England – det gästvänliga, generösa, fria, där så många är beredda att ge sina liv för 
äran, inte kommer att finnas en som kämpar för rättvisan. . . . Jag vet inte om andan 
som inspirerar mig kommer från himlen, men sannerligen tror jag inte jag skall dö 
denna död, och att en mästare kommer att upphöjas åt mig.” {2} [Kursivering tillagd] 

”Judinnan Rebecca” 
Frimurare sir Walter Scott, 1829 
Skotsk presbyterian och författare 
Ivanhoe 

I fjortonde ändringens Amerika har Lee Iacocca blivit älskad och beundrad som en 
exceptionell formgivare av bilmodeller och räddare av Chrysler, företaget som har grundats 
av en annan hög frimurare, Walter P. Chrysler. Han är känd för sin enorma 
ledarskapsförmåga och stora personliga handlingskraft. Han är också respekterad för det 
mod han visade mot Henry Ford II när gällde att motsätta sig hans korporativa tyranni och 
personliga hyckleri. Lee Iacocca, av italiensk romersk-katolsk härkomst, är vad många 
amerikanska män skulle älska att vara och det med rätta. 
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Det är av dessa skäl författaren fortsättar med stor sorg i hjärtat i sina avslöjanden av 
Lee Iacoccas fruktansvärda dåd, som han deltog i mordet på president John F. Kennedy. 
Förhoppningsvis kommer detta kapitel kommer att fungera som korrigerande operation 
snarare än en dolk i hjärtat. Eftersom herr. Iacocca fortfarande lever författaren har bett om 
att han skulle ångra sig och bekänna sin synd för Gud fader i Jesu namn, för: 

”Den som döljer sina överträdelser går det ej väl,
den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.” 

– Ordspråksboken 28:13 

Eftersom en stor mängd oss amerikaner är mördare, som har förorenat vår mark med blodet 
från aborterade miljoner, är vi inte bättre än herr Iacocca. Må vi också erkänna och finna 
förlåtelse och nåd, på samma sätt som vår vän må göra det. 

I vetskap om hur den den svarte påvens MAKT skulle rasa mot Lee Iacocca om han 
skulle våga berätta allt, hur hundratals mördare skulle dyka upp för att påskynda hans död 
via ”giftbägaren, strypsnaran, dolkstålet (dolkens klinga) eller blykulan,” märker vi att 
begäran att erkänna för nationen är monumental. Men vi är övertygade om att hans 
personliga storhet går i land med uppgiften trots att han har stött de onda NAFTA- och 
GATT-fördrag som nu förstör Amerikas produktionsbas och ytterligare krossar vår 
medelklass. Och vi är många fundamentalistiska, bibeltroende baptister och protestanter som 
gärna skulle riskera våra liv för att skydda honom från varje jesuitisk lönnmördare, vare sig 
han är maffia, CIA eller Mossad. För vi är kalvinska krigare som hanterar både andens 
svärd och rättvisans svärd, i tron att det att kämpa och dö i försvar av en rättfärdig 
människa för en rättfärdig sak är att dö väl, för att vi skall ”få en bättre uppståndelse” 
(Hebreerbrevet 11:35) inför Kristi domstol (II Korintierbrevet 5:10). 

Den 22 november 1963, mördades president John F. Kennedy i Dallas, Texas. 
Bevisen inne i limousinen styrkte att det fanns mer än en skytt, som det fanns flera 
uppenbara primära skotträffar. Det var anledningen till att Dallas reportrar inte fick ta 
närbildsfotografier inne i limousinen, utan hölls på avstånd av agenter enligt order från 
medkonspiratören säkerhetstjänsteagent Leroy Kellerman. Presidentens Säkerhetstjänst, 
under kontroll av jesuitiske Francis Rowley genom hans bror, ledaren för Säkerhetstjänsten 
James J. Rowley (den gamla vännen till Vita husets truppmedlem William Greer), gjorde 
sig mycket besvär med att förstöra detta bevis. Vi läser: 

”Tre dagar efter mordet, körde Carl Renas, säkerhetschef på Dearborn Division på 
Ford Motor Company, limousinen, med helikoptrar svävande ovanför, från 
Washington till Cincinnati. I samband med detta konstaterade han flera hål, varav det 
mest anmärkningsvärda var det i vindrutans formpressade kromlist, som han sade 
tydligt var ’en primär skotträff’ och ’inte ett fragment.’ 
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Limousinen togs av Renas till Hess & Eisenhart i Cincinnati, där kromlisten ersattes. 
Presidentens Säkerhetstjänst sade åt Renas att ’hålla käft.’ ” {3} [Kursivering 
tillagd] 

Som vi såg, var mannen som körde limousinen till Cincinnati säkerhetschef på 
Dearborn Division på Ford Motor Company. Och vem var chef för Dearborn Division 1963 
som sände Renas på sitt livs uppgift? Enligt författaren Robert Lacy var det Lee Iacocca. 
Vi läser: 

”Henry Ford II säger i dag att första gången han minns sig ha mött Lee Iacocca var 
i november 1960, då han kallade upp den unge säljaren till sitt kontor för att berätta 
att han gav honom befäl över Ford Division [i Dearborn].” {4} [Kursivering tillagd] 

Lee Iacocca förblev chef för Dearborn Division fram till 1970 då han blev VD för 
Ford Motor Company. Därför deltog Iacocca, som VD för Dearborn Division 1963, i 
Säkerhetstjänstens undertryckande av bevis. Genom att avsända sin säkerhetschef för att 
köra limousinen från Washington till Cincinnati för att avlägsna alla primära och sekundära 
skotträffar, blev Lee Iacocca en medhjälpare i mordet på president Kennedy. 

Som en framstående romersk-katolik, var Lee Iacocca väl förtrogen med jesuitorden 
och Ignatius Loyolas Andliga övningar. Han skriver om sitt liv under den av kardinal 
Hayes’ riddare av Malta, Joseph P. Kennedy orsakade depressionen, : 

”Det tog mig flera år att fullt ut förstå varför jag var tvungen att avlägga en bra 
syndabekännelse för en präst innan jag gick till nattvarden, men under tonåren 
började jag inse vikten av denna den katolska kyrkans högst missförstådda rit. Jag var 
inte bara tvungen att tänka igenom mina överträdelser mot mina vänner; jag var 
tvungen att säga dem högt. På senare år,  kände jag mig mig helt vederkvickt efter 
bekännelsen. Jag började delta i reträtter på helgerna, där jesuiterna, i 
samvetsundersökningar ansikte mot ansikte, fick mig att komma till rätta med 
hur jag förde mitt liv.” {5} [Kursivering tillagd] 

Den viktigaste kopplingen till sammansvärjningen för att mörda Kennedy var 
Iacoccas underordning under kardinal Spellman och malteserriddarna. Enligt sin 
självbiografi hade han ätit kvällsmat med kardinal Spellman {6} och strax efter mordet, gav 
riddare av Malta Henry R. Luce, som köpte och undertryckte Zapruderfilmen, Iacocca fina 
omnämnanden i sina tidskrifter. 

”Avtäckt på världsmässan i New York under våren 1964, visade sig Mustangen vara 
en sensation . . . Lee Iacocca hade verkligen förtjänat den sällsynta äran av samtidiga 
huvudartiklar i både Time och Newsweek.” {7} 
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Kan detta ha varit början av Lee Iacoccas avancemang till stjärna, som ledde till 
hans utnämning 1970 till VD för Ford Motor Company [grundades av 33º frimurare Henry 
Ford], sedan till hans utnämning 1975 till VD för Chrysler [grundades av 33º frimurare 
Walter S. Chrysler], och slutligen USA:s statliga lån till Chrysler 1979 som resulterade i 
skapandet av en amerikansk hjälte? 

Och vem var den kraft i kongressen som var ytterst ansvarig för antagandet av 
rättsakten som skapade lånegarantinämnden som erbjöd Chrysler lånet? Iacocca förklarar 
att det var representanthusets talman, Thomas ”Tip” O’Neill. 

”  Tip O’Neill   skötte vår verkliga trakfik i kongressen  . . . . så snart han tände sitt ljus 
för att hjälpa oss, började vindarna vända. . . . När det blev dags för omröstningen, 
hade vi en massa tillskyndare i kongressen. Ändå var Tip O’Neills avgörande. Strax 
före omröstningen, steg han ned i egenskap av talman och talade som representant 
från Massachusetts. I en lidelsefull plädering för lånegarantier . . . använde Tip 
realistisk upprördhet för att lura sina grabbar i representanthuset. Han var en av våra 
ledare i hela detta händelseförlopp. . . . När omröstningen var klar, hade 
representanthuset samtyckt med en marginal på två mot en (271-136) för att hjälpa 
Chrysler komma på fötter igen.” {8} [Kursivering tillagd] 

Vilken betydelse har det att representanthusets talman Tip O’Neill hjälpte Lee 
Iacocca säkerställa lånet? Tip O’Neill gjorde hårt motstånd mot representanthusets 
särskilda mordutredningsarbete 1976-1979, som ingår i våra föregående kapitel. 

Här har vi två påvliga riddare, Iacocca och O’Neill, inblandade i mordet på 
president Kennedy genom att avsiktligt undertrycka bevishandlingar. Den förste riddaren 
var Lee Iacocca, en högt uppsatt tjänsteman i en av Roms korporativa giganter, som utgör 
en del av jesuiterna militärindustriella komplex. (Kom ihåg att Nicholas Brady, 
mångmiljonär, påvlig riddare av Malta och personlig vän till jesuitgeneralens Francis 
Spellman, var en av de ursprungliga ägarna till Chrysler.) Ford Motor Company hade 
bidragit till att bygga Hitlers och Stalins krigsmaskiner under andra trettioåriga kriget 
och hade därför ett ekonomiskt intresse av att fortsätta ”Spellys krig” i Vietnam. 
(Målsökningsenheten till den som ”Sidewinder” eller ”AIM-9” kända jaktroboten (också 
given till Sovjet!) byggdes av Philco-Ford. 

Den andre riddaren var Tip O’Neill. I egenskap av talman, var han den mäktigaste 
mannen i representanthuset i tio år. Representanthuset, som hanterar nationens affärer, hade 
ansvaret för upplåning av 600 miljarder dollar i kredit från jesuiternas Riksbank 
(förvaltad av Utrikespolitiska rådet) för att finansiera Vietnamkriget. Avkastningen av 
denna ”investering” skulle bli de av den internationella narkotikahandeln genererade 
fantastiska vinsterna, medan den ytterligare krossade den fjortonde ändringens 
amerikanska rikes ”kätterska” och ”liberala” befolkningen med skulder, droger,  
sjukdomar, och demoralisering. 
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Alltså arbetade Iacocca och O’Neill, två ledare i Kennedymordet och 
mörkläggningen, tillsammans för att erhålla lån åt Chrysler. Det lånet var krediter till den 
amerikanska kongressen, som skapades ur ingenting, av jesuiternas Riksbank. Resultatet 
blev återuppbyggnaden av bilfabrikantens hela tillverkningsindustri, som upphöjde Chrysler 
till en av rikets mest avancerade korporativa giganter inom jesuiternas militärindustriella 
komplex. (Författaren undrar om Chrysler kommer att tillhandahålla hårdvara och teknik åt 
våra kommande inkräktares arméer, den röda kinesiska och ”före detta” sovjetryska?) 
Chryslers segerrika återhämtning tillskrevs Lee Iacocca. Men han skulle aldrig ha lyckats 
om det inte hade varit för Tip O’Neill. Vad eller vem kunde alltså ha enat dessa män till att 
utföra en sådan bedrift? Båda var hängivna romerska katoliker, men än viktigare, de var 
”romerska riddare” lojala mot påvens amerikanska militäre kyrkoherde, kardinalen i Sankt 
Patrikskatedralen i New York. Om Lee Iacoccas medlemskap i malteserriddarna, läser vi 
återigen ur artikeln ”Who Are the Knights of Malta?” skriven 1983: 

”SMOM:s [suveräna militära malteserorden] amerikanska avdelning har cirka 1 000 
medlemmar – däribland 300 ”damer” – som kommer från samhällets övre skikt. 
Indelad i tre föreningar (östra, södra och västra), innehåller dess tjänstgöringslista 
många av det korporativa etablissemangets initiativtagare: Lee Iacocca från Chrysler 
. . . [W.] Barron Hilton i hotellkedja [som tillät den oäkta sonen till en nazist, Fidel  
Castro, att använda hans Hilton Hotel i Havanna som den jesuitutbildade diktatorns 
högkvarter och som också var en personlig vän till SMOM och mafioson, Frank 
Sinatra. Hiltons vän, Sinatra, var i sin tur en nära vän till Chicagos och New Yorks  
maffiabossar, Sam Giancana och Carlo Gambino (som var två av kardinal  
Spellmans maffiakommissions medlemmar), enligt Kitty Kelleys His Way: The 
Unauthorized Autobiography of Frank Sinatra. Nästan tjugo år senare 1980,  
uppträdde SMOM Frank Sinatra på frimureriske/SMOM amerikanske president  
Ronald Reagans installationsbal, som de båda var skådespelare i Hollywood – 
jesuitteatern – sedan den öppet hade grundats av ordens frimureriska judiska 
arbetarsionister som Louis B. Mayer (Metro-Goldwyn-Mayer), Jack Warner 
(Warner Brothers) och Darryl F. Zanuck (Twentieth Century Fox). Reagan, efter att  
ha återhämtat sig från mordsörsöket på honom, när han sköts i presidentens 
limousinen då han befann sig under säkerhetstjänsteman Jerry Parr enligt överste  
James ”Bo” Gritz i sin Called To Serve, fortsatte med att bli en trogen tjänare åt  
riddare av Malta John kardinal O’Connor och hans New York-baserade SMOM 
genom att begå högförräderi mot det amerikanska folket via att formellt erkänna den 
påvlige caesarens nationalstat – den suveräna Vatikanstaten – i förberedelse av det  
amerikanska riket för dess konkordatet med påven i Rom] . . . [CFR-medlem] 
Francis X. Stankard från Chase Manhattan Bank [med en filialbank i Moskva], 
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William E. Simon, tidigare finansminister och energitsar på 1970-talet och för 
närvarande styrelseledamot i Citicorp [och även finanssekreterare och handledare 
för Chrysler Corporations lånegarantinämnd] . . . Martin F. Shea, vice VD i 
Morgan Bank . . . [där det finns] ett telex som länkar SMOM/USA till SMOM:s 
huvudkontor i Rom. . . . Och [CFR] J. Peter Grace [ordförande i W. R. Grace & 
Co., och medlem av brittiska De 300:s kommitté], är ordförande för USA:s 
SMOM. . . . CIA-direktör William J. Casey . . . är en ansedd medlem av 
malteserriddarna. [Lägg märka till att alla de stora bankerna inte är i händerna på 
frimureriska judiska arbetarsionister utan i händerna på Roms vita icke-judisk-
ledda, suveräna militära malteserorden, ’jordens stormän’ (Uppenbarelseboken 18:  
23)].” {9} 

Käre sanningssökare, Lee Iacocca, riddaren av Malta, bekant med jesuitorden och en 
personlig vän till kardinal Spellman, deltog i Kennedymordet. Hans återbetalning var 
kongressens beviljande ett lån på 1,2 miljarder dollar med hjälp av riddare av Columbus Tip 
O’Neill, representanthusets talman, och malteserriddare, William E. Simon (en annan 
medlem av brittiska De 300:s kommitté), finansminister. För detta kommer han ständigt att 
vara känd som det som räddade Chrysler Corporation.

Må Gud den helige ande hjälpa honom att omvända sig och söka Herren Jesus 
Kristus medan han kan finnas. Då kan han, som i vårt exempel, berätta för nationen så att vi 
alla må ångra våra personliga och nationella synder, samtidigt som vi söker den eviga 
förlåtelsen av Gud fader vars älskade son vi har provocerat, och den välbehövliga 
förlåtelsen av nationerna som vi har attackerat och förstört. För i vår blinda patriotism och 
okunnighet, har vi amerikaner, garnisonerade i över etthundratjugo länder och med 
bemannandet av sjuhundratjugofem militärbaser runt om i världen (liksom den gamla 
tidens romerska legioner), använts för att återställa och upprätthålla den världsliga makt 
som jesuiternas ”ofelbare” påve inkräktat på i hela världen, medan Washington, D.C., har 
förtrollats av jesuitisk ondskefull kontroll under de senaste etthundrafemtio åren. Den 
förtrollningen inkluderar Francis kardinal Spellmans mord på president Kennedy. Lee 
Iacocca, för att citera ”Judinnan Rebecca,” {10} 

”Tala . . . om du är en man, om du är en kristen, tala! 
jag bönfaller dig, i din brukliga vanas namn

– i ditt ärvda anseendes namn – 
– i ditt omskrutna adelskaps namn – 

– i din mors heders namn – 
– i din fars gravs och bens namn – 

jag bönfaller dig att säga, 
är detta sant? ” 

Lee Iacocca, igen, ber vi ödmjukt om ett svar på vår fråga, 

”Är detta sant?” 

Jesuiterna – 1963-1979



1604                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

Riddare av Malta Lee A. Iacocca (1924-närvarande tid), 1965 # 721 
VD, Dearborn Division, Ford Motor Company, 1960-1970 

Efter mordet, ordnade president Lyndon Johnson, frimuraren, så att alla bevis på 
flera skott skulle avlägsnas från Kennedys limousine. LBJ:s gamle vän, Henry Ford II, 
slöt ett hemligt avtal med en tidigare anställd, dåvarande försvarsminister och CFR-
medlem, 33:e gradens frimurare Robert Strange McNamara, som i sin tur kontaktade 
sin tidigare anställde, Lee Iacocca, dåvarande chef för Fords Dearborn Division. 
Iacocca sände sin säkerhetschef, Carl Renas, att köra den skottdrabbade limousinen 
till ett återförsäljare i Cincinnati som undanröjde bevisen på mer än en lönnmördare 
för att säkra framgången för kardinal Spellmans Warrenkommission, grundad på 
frimurare Arlen Specters ”magiska teori om en enda kula.” Lee Iacoccas belöning för 
sin lydnad i Kennedymordet var: framgången för hans Mustang (möjliggjord genom 
riddare av Malta Henry R. Luces goda presskritik); påve Paulus VI:s rundtur i New 
York i en Lincoln (Ford) snarare än i en Cadillac (GM); ordförandeskapet i Ford 
Motor Company 1970; ordförandeskapet i Chrysler 1979; och ett lån på 1,2 miljarder 
dollar, som räddade riddare av Malta Nicholas Bradys Chrysler Corporation. Iacocca 
omvandlade sedan Chrysler till en viktig del av den svarte påvens amerikanska 
militärindustriella komplex, som ytterligare utrustade riket för att uikämpa framtida 
påvliga korståg särskilt mot islam. 
Iacocca: An Autobiography, Lee Iacocca med William Novak, (New York: Bantam Books, 1984). 
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Påvlige riddare Thomas ”Tip” O’Neill bakom JFK, 1959 # 722 
Utbildad av jesuiterna vid Boston College och senare en inflytelserik styrelsemedlem 
tillsammans med senator Edward Kennedy; en personlig vän till dess jesuitiske rektor 
J. Donald Monan; en nära vän till kollegiale kongressman jesuit Robert F. Drinan (nu 
vid Georgetown University) som lade fram resolutionen om att ställa president Nixon 
inför riksrätt; och en golfpartner med 33:e gradens frimurare och riddare av Malta 
Gerald Ford som hemlighöll bevis under sin tid i Warrenkommissionen; förrådde 
irländske katolske Tip O’Neill sin gamle vän, John F. Kennedy. Under den falska 
undersökningen av representanthusets särskilda mordutredning (1976-1979), gjorde 
O’Neill allt han kunde för att motarbeta dess slutsats – det förelåg faktiskt en 
konspiration för att döda presidenten. För ett väl utfört arbete, blev han 
representanthusets talman 1977. Från detta höga mandat, inbäddat mellan två stora 
romerska fasces fästa vid representanthusets vägg bakom honom, kontrollerade 
O’Neill landets lagstiftning i tio år under vilken tid han understödde sin kollegiale 
konspiratör Lee Iacocca, i att få ett kongresslån för att rädda ordens Chrysler 
Corporation. Det är högst intressant att notera att i sin självbiografi, nämner han att 
presidentrådgivare Kenny O’Donnell och Dave Powers hörde två skott från 
spjälstaketet på den gräsbevuxna kullen, men talar aldrig om representanthuset 
mordutredning eller sitt hemliga engagemang med medkonspiratör Texas-
kongressman Henry Gonzales eller CIA-stödda G. Robert Blakey som dödade 
undersökningen och fortsatte med att bli anställd av Theodore Hesburghs Notre Dame 
University. 
Man of the House, Speaker Tip O’Neill with William Novak, (New York: Random House, 1987). 
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Kapitel 48 

Jesuiterna   – 1964-2007   

Kontrollerar den svarte påvens ”heliga romerska” fjortonde ändringens 
   amerikanska rike från murare Lyndon B. Johnson till George W. Bush 
Spel och nöjen; CIA:s ”skoj och spel;” Project Monarch
Beväpnar våra kinesisk-sovjetisk-muslimska angripare inför Roms tredje    
   världskrig 

”Varför får de ogudaktiga leva, bli gamla och växa i kraft?  
De lever sina dagar i välmåga . . . 

De sade till Gud: ”Låt oss vara! Vi har ingen lust att lära känna dina vägar . . . ”
Vem säger honom rakt i ansiktet hur han lever,

vem straffar honom för vad han har gjort?” 
– Job 21:7, 13, 14, 31 

”Då förde djävulen honom högt upp 
och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade: 

”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, 
ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. 

Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.’ ” 

[Om Satan verkligen har givit påven hans faktiska politiska makt att styra varje  
nation från Rom, vilken makt påven accepterar vid sin kröning, måste ”Kristi  
ställföreträdare” vara en villig och medveten djävulsdyrkare!] 

– Lukas 4:5-7 

”Lyssna nu,” sade jesuiten, ”på mig en stund så ska jag säga er vad jag vet. Er 
president väljs av kardinalernas valsammanträde i Rom, samma som väljer påven. Ert 
folk nominerar kandidater. Våra hemliga agenter väljer ur antalet, en som de anser 
vara mest gynnsam för kyrkans intressen. . . . Han blir naturligtvis alltid vald.” {1} 

[Kursivering tillagd] 

”Jesuiten till amerikanen” 
J. Wayne Laurens, 1855 
Amerikansk patriot och historiker 
The Crisis: Or, the Enemies of
   America Unmasked
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”. . . och medan de roade allmänheten med spel [majoriteten av amerikanska 
professionella idrottsliga franchiseföretag ägs av påvliga riddare], tillbringade de 
sin egen tid med att planera mordet på sina försvarslösa undersåter, vars enda 
brott var att de älskade Gud mer än påven, och att de dyrkade Kristus och såg 
enbart till honom för frälsning, i stället för till kyrkan och jungfrun.” {2} 

[Kursivering tillagd] 

M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares kloster 
Den svarte påven 

”Hur länge skall den romersk-katolska hierarkin göra narr av folket? Skall regeringen 
utövas genom folket, för folket, och av folket, eller av påven? Låt oss inte låta 
påven i Rom utnämna vår president åt oss. Fosterlandsvänner, akta er för 
jesuitiska intriger, papalismens politiska makt, och sockersöta ord från politiker 
som strävar efter presidentposten!” {3} [Kursivering tillagd] 

Jeremiah J. Crowley, 1912 
Irländsk amerikansk ex-präst 
Romanism: A Menace to the Nation 

”Jesu sällskaps makt i den katolska kyrkan är utom allt tvivel enorm. Det sägs, 
uppenbarligen med rätta, att jesuitgeneralen, den ”svarte påven” som han kallas, kan 
skapa och avskapa biskopar och kardinaler. Han har olika agenter och representanter 
inom Vatikanens murar, och han kan få påven att lyssna när han vill. . . . sällskapet 
vilket är ständigt återkommande i Rom kan framgångsrikt motsätta sig påvars planer 
och önskemål [i likhet med påve Johannes Paulus I som försökta att i förtid upprätta 
diplomatiska förbindelser med Israel innan slutet av kompaniets kalla krig]. . . . 
Ordern är för kyrkan vad kyrkan är för världen. Ordern är en slags parasit som suger 
livskraften ur kyrkan. . . . Den innehar så många biskopars, kardinalers och prelaters 
förtroenden och samveten . . . kort sagt, påverkar [den] kyrkans tjänstemän på så 
många sätt, att den har blivit så att säga en inre krets i kyrkan. Den har gjort påven 
mer och mer till sin egen enväldige general, och har reducerat biskoparna mer och 
mer till provinsialers status i sällskapet som är tjänstemän som utses av och 
kontrolleras av generalen, utan någon inneboende myndighet. Ett intressant bevis på 
jesuitisk prestige och makt i detta land är att det, i skuggan av Kapitolium i 
Washington, finns en jesuitisk diplomatskola [vilken 
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utbildade den senaste CFR/CIA-direktören, riddare av Malta George J. Tenet som 
övervakade demoleringen av World Trade Center i lydnad till sin herre, Edward 
kardinal Egan], öppnad för några år sedan genom förmedling av en irländsk-
amerikan, fader Edmund Walsh, J.S. På den här skolan för utrikessändebud, som 
sägs vara den största i sitt slag i Amerika, utbildas unga amerikaner [som senare 
rekryteras till ordens CFR] för att styra republikens framtida öde. . . . Det ligger 
ingen liten ironi i situationen. Jesuiterna är enligt reglerna opartiska inför kärlek 
till landet . . . Varje jesuit är bunden med ed att följa befallningarna av sin 
general i Rom, som för närvarande råkar vara en polack [Wladimir 
Ledochowski] och som med största sannolikhet aldrig kommer att bli en amerikan. 
Det står i hög grad i generalens makt att diktera de principer och teorier som skall 
läras ut av jesuiterna i Washington . . . Man kan inte glömma orden från påve 
Clemens XIV, som anklagade dem för att ’resa sig mot just dem kungar som släppte 
in dem i sina länder.’ ” {4} [Kursivering tillagd] 

E. Boyd Barrett, 1927 
Irländsk amerikansk ex-jesuit 
The Jesuit Enigma 

”De är en allmän pest och plåga för världen . . . Från de jesuitiska högskolorna 
skickas aldrig en elev som är lydig till sin far, hängiven åt sitt land, lojal mot sin 
furste.” {5} ”Alla slags lastbarheter finner sitt beskydd i dem. Det finns ingen sorts 
mened, eller helgerån, och inte heller modermord eller incest, eller plundring, eller 
bedrägeri, eller förräderi som inte kan döljas som meriterande under deras 
religionssystems mantel.” {6} [Kursivering tillagd] 

Paolo Sarpi, 1620 
Italiensk romersk-katolsk historiker 
   med inriktning på jesuiternas 
      onda tridentinska möte 
Mordförsök av jesuiterna 

”WASHINGTON – glasmontrar längs en vägg på översta våningen av [jesuitiska] 
Georgetown Universitys Lauinger-bibliotek innehåller en förvånansvärt aktuell och 
provocerande utställning: ’Georgetown på sextiotalet: från Pat Buchanan till SDS 
[Elever för ett demokratiskt samhälle].’ . . . Bilder och videoklipp visar presidenterna 
Lyndon Baines Johnson, Bill Clinton [och] en flerfaldig presidentkandidat [en 
irländsk romersk-katolska, jesuitutbildad riddare av Malta, bemärkt författare till  
Right From the Beginning, A Republic, Not an Empire och The Death of the West;  
också en av grundarna av NBC:s jesuitkontrollerade ”The McLaughlin Group” och 
CNN:s ”The Capital Gang” och ”Crossfire”] Pat Buchanan . . . Bortsett från 
universitetets 
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rektor under denna period, den framlidne jesuitiske fader Edward Bunn, nämns 
endast en präst två gånger i utställningen, jesuitfader Richard McSorley 
[medbrottsling i ordens JFK-mord och biktfader åt Jackie Kennedy], nu 80 och chef 
för det enmanna centret för fredsstudier vid Georgetown . . . [frimurare och CFR-
medlem] Johnson nämns för att säga att den enda anledningen han lämnade 
Georgetowns juridiska fakultet var att Lady Bird var i Texas . . . 

[Högstående frimurare och CFR-medlem] Bill Clinton [vars ene klasskamrat i  
Georgetown senare blev den världsberömde romersk-katolske skådespelaren och 
aktivisten Tommy Lee Jones som spelade Clay L. Shaw i Oliver Stones JFK, 
Director’s Cut och spelade rollen som en topphemlig underrättelseofficer – en 
modern superhemlig jesuit som stod över lagen – med hjälp av högteknologiska 
vapen mot ”utlänningar” (vars existens otvivelaktigt hyllas av Vatikanens 
observatoriums jesuiter) i Men in Black] var en av de studenter som hjälpte till att 
städa upp efter Washingtons [medborrätts-] upplopp [1968] – men utställningen 
handlar mer om hans klasspresidentskap . . . 1969, tog McSorley ett sabbatsår för att 
besöka fredsgrupper över hela världen. Hans första anhalt var England. Medlemmar 
ur fredsrörelsen ledde honom till en stor anti-krigsdemonstration utanför USA:s 
ambassad. Bill Clinton var där och kände igen McSorley . . . Efter demonstration, 
frågade Clinton jesuiten om han ville leda de katolska bönerna nästa dag på ett 
interreligiöst bönemöte han hade hjälpt till att organisera i en närbelägen anglikansk 
kyrka. McSorley uppsände [occultistiske] Sankt Franciskus bön; Clinton anslöt sig 
och de marscherade tillbaka till ambassaden och lämnade vita kors för att 
symbolisera de döda amerikanerna. McSorley begav sig sedan till Frankrike och 
Skandinavien för att träffa fredsmänniskor. Steg av tåget precis bakom honom i Oslo, 
Norge, gjorde Bill Clinton . . . Den kvällen, innan McSorley bordade sitt tåg för en 
natts resa söderut, åt han och Clinton middag tillsammans. ’Han var precis som de 
flesta av studenterna,’ sa McSorley. . . . 

Den 6 juli, [1995] var Clinton tillbaka vid Georgetown. I ett långt samtal, lade han 
fram sin hållning som kandidat för omval och bekräftade [den fabianska 
socialistiska] aktivismens värde under 60-talet och 70-talet.” {7} [Kursivering tillagd] 

Arthur Jones, 1995 
Amerikansk journalist 
National Catholic Reporter 

”. . . jesuiternas katolska vatikanska underrättelseavdelning hade ett nära samarbete 
med den amerikanska Underrättelsetjänsten för att etablera den nya världsordningen . 
. . de som aktivt lade grunden för en ny världsordning genom att åsiktsanpassa 
massorna gjorde inte någon skillnad mellan 
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Demokratiska och Republikanska partier. Deras önskemål var förhållandevis 
internationella, inte amerikanska. Medlemmar hämtades ofta från bland andra 
elitistiska grupper, Utrikespolitiska rådet. Som George [H. W.] Bush, var Bill 
Clinton en aktiv medlem av CFR, Bilderbergarna [grundade och organiserade 
1954 av en tidigare nazistisk SS-officer och riddare av Malta, prins Bernhard av 
Nederländerna i samverkan med en jesuitpräst och 33:e gradens frimurare, Joseph 
Rettinger], och Trilaterala kommissionen. Grundat på de många samtal jag hört, 
hade Clinton trimmats och förberedda för att fylla rollen som president under sken 
av att vara demokrat i händelse av att det amerikanska folket avskräcktes av 
republikanska ledare . . . Arkansas’ guvernör   Bill Clinton   . . . aktiverade/utlöste mig 
[med hjälp av] standardmässiga jesuitiska handsignaler och kryptiskta språk, och 
kom åt ett redan programmerat budskap . . . Tortyr till ögonblicket strax före döden, 
till exempel med dödspunkt-programmering, har gemensamt använts av de katolska 
jesuiterna och CIA i Project Monarch [i att föra ordens världens allmänna monark 
till makten].” {8} [Kursivering tillagd] 

Cathy O’Brien, 1995 
Ex-CIA presidentprostituerad 
Trance: Formation of America

”Jag har inte haft sexuella relationer med den där kvinnan, fröken [Monica] 
Lewinsky!” {9} [Kursivering tillagd] 

William ”Bill” Clinton, 1998 
Frimurare och jesuitisk coadjutor 
42:e president i USA 
CBS, nationell TV-intervju 

” ’Ja, fader! Är inte det en lögn, och mened till på köpet?” ”Nej,” sade fadern, 
’[jesuiterna] Sanchez och Filiutius bevisar att det inte är så; för, säger den senare, 
”det är avsikten som avgör handlingens egenskap.” Och han föreslår en ännu 
säkrare metod för att undvika lögn, som är följande: Efter att ha sagt högt, ”Jag svär 
att jag inte har gjort det,” att lägga till med låg röst, ”i dag;” eller efter ha sagt högt, 
”Jag svär,” att inskjuta med en viskning, ”att jag säger,” och sedan fortsätta högt, 
”att jag inte har gjort det.” Detta uppfattar man som att tala sanning.’ ” {10} 

[Kursivering tillagd] 

Blaise Pascal, 1656 
Fransk romersk-katolsk Jansenist 
Jesuiternas störste fiende hittills 
The Provincial Letters
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”I dag har vi sett den absurda farsen om hur den liberale jesuitfadern Drinan [som 
lade fram representanthusets resolution om att ställa president Richard Nixon inför 
krigsrätt] drivs från kongressen eftersom den mest öppne påven i vår tid [Johannes 
Paulus II] tycker att Drinans plats i kongressen är ’alltför politisk!’ Allt eftersom 
illvilliga organisationer som den spansk- och latinamerikanskbaserade Opus Dei 
vinner makt [som nu hjälper ordens romersk-katolska, romanska, utländska invasion 
av USA], under det att deras avancemang bistås av i själva jesuitorden högerinriktade 
element, kommer det att vara de moderata i kyrkans struktur och inte bara den 
extrema [kommunistiska] ’befrielseteologiska’ minoriteten som kommer att finna sig 
mer och mer på utväg. För att förstå den högerinriktade katolska maktens uppkomst i 
världen är det nödvändigt att tydligt identifiera hjärtat på odjuret. Det är en 
organisationen som kallas den suveräna militära malteserorden (SMOM), en 
vatikansk orden som har funnits i nästan ettusen år. . . . 

I dag symboliseras återkomsten av SMOM bäst av det faktum att SMOM-medlem 
William Casey är den nuvarande chefen för CIA. Casey kommer att bli en av de 
figurer som kommer att ge OSS’ ’grabbars’ utmärkelse ’Donovan-trofén’ till [JFK-
mördare] John McCone, hängiven katolik, SMOM-medlem och tidigare chef för 
CIA. Det var McCone, i sin position som en av ledarna för ITT, som spelade en 
ledande roll i att samordna destabiliseringen av Allendes regering [Chile]. Andra 
ledande medlemmar av amerikanska SMOM är William och James Buckley. Med 
utbytet av högerinriktade katolske [SMOM] Richard Allen till den lika 
högerinriktade katolske [SMOM] William [P.] Clark som president Reagans 
nationella säkerhetsrådgivare, har påverkan från SMOM ökat. . . . Med sin nya post 
har Clark tagit med [SMOM] William F. Buckley som en av sina politiska konsulter. 
En annan hängiven katolik [SMOM och JFK-mördare] general Vernon Walters, 
hjärnan bakom kuppen 1964 mot Goularts regering i Brasilien och en av de 
gemenaste figurerna det amerikanska underrättelsesamfundet, har blivit den 
viktigaste mannen för både Alexander Haig och William Clark när det gäller att ha 
att göra med Centralamerika. Med tanke på att Alexander Haig (vars bror [Francis 
R. Haig] är en jesuitpräst) själv har de närmaste band till högerinriktade katolskledda 
[jesuitiska] Georgetowns centrum för strategiska och internationella studier (CSIS), 
kan det med säkerhet sägas att Reagan kommer att stå under total kontroll av denna 
grupp om de skulle bestämma sig för att konfronteras ’öga mot öga’ med 
Sovjetunionen i någon ny situation som ’kubanska robotkrisen’ [eller det kalla 
krigets avslutning].” {11} [Kursivering tillagd] 

Kevin Koogan, 1982 
Amerikansk romersk-katolsk journalist 
”The Men Behind the
   New Counter-Reformation” 
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”Vi ser Roms sataniska, nazistiska fjärde rike med hjälp av Förenta staternas 
trupper mörda nationernas ledare och folk så att den romerske Antikrist kan placera 
sitt eget likasinnade ledare i stället för dem han beordrade att bli lönnmördade eller 
mördade [som i mordet på riddare av Columbus John F. Kennedy och därmed 
ersätta honom med höge frimurare Lyndon B. Johnson]. Dessa åtgärder är orsaken 
till att alla världens nationer hatar Förenta staternas folk. Vi som en gång var den 
mest älskade nationen är nu den mest hatade. Antikrist i Rom tillåter inte att hans 
världskontrollerade medier fullt ut berättar sanningen om vad människor i andra 
länder tycker om oss eller varför de tycker på detta sätt. De hatar oss på grund av vad 
Antikrist, genom höga romerska nazistiska agenter, som har infiltrerat vår 
regering, gör mot dem [serber, muslimer, etc.]. När dessa nationer besvarar de 
romerska nazistiska agenternas ohelig angrepp som kommer från Förenta staterna på 
order av Antikrist i Rom, leder oss påvens [CFR-kontrollerade] media till att tro att 
vi borde gå i krig mot dem. Skulle inte du hata någon som bombar dig, din familj och 
dina vänner till synes utan anledning? . . . 

BATF, FBI, DEA, Federala utredningsbyråns arbetsgrupp, CIA, CFR, 
malteserriddarna, alla dessa är grenar av Vatikanen. Vatikanen inte bryr sig alls 
om man går emot en president, en kung, en drottning, eller en av dessa grenar, 
eftersom de inte är annat än rökridåer för påven. . . . 

President [George W.] Bush är den mest katolske president vi någonsin har haft. 
Han är omgiven med kardinaler. Från början av sitt presidentskap, har George 
Bush främjat den vatikansk-nazistiska jesuitiska dagordningen. Två månader in 
på sitt presidentskap, omgiven av kardinaler i Rom, tillägnade presidenten ett 
kulturcentrum i Washington, D.C., till störste fiende denna republik någonsin har 
haft, påven i Rom. Bush förklarade att han kommer att se till att påvens ord och lära 
efterlevs här i Amerika. [Enligt Patricia Zapoa från den katolska nyhetstjänsten, sa 
president Bush, den 24 mars 2001], 

’Det bästa sättet att hedra påve Johannes Paulus II, verkligen en av de största 
männen, är att ta hans lära på allvar, lyssna på hans ord och omsätta hans ord 
och hans lära i handling här i Amerika [vilken ”lära” även inkluderar 
inkvisitorisk tortyr av FBI och Departementet för inrikes säkerhet efter de  
jesuitskrivna amerikanska patriotlagarna].’ ” {12} [Kursivering tillagd] 

Tony Alamo, april-juni 2003 
Evangelisk amerikansk pastor 
Alamo Christian Ministries
   World Newsletter
www.alamoministries.com
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”Bolsjevikerna hade räddats undan sammanbrott av Herbert Hoover (CFR) 
[handelssekreterare under högrankade frimurare president Warren G. Harding] 
som tog upp pengar för att köpa mat som disponerades av Lenin och hans gangsters. . 
. . Efter bolsjevikiska revolutionen, köpte Standard [Oil] New Jersey 50 procent av 
Nobels enorma oljefält i Kaukasus, trots att egendomen teoretiskt sett hade 
förstatligats [malteserriddarna konsoliderade all oljeproduktion i  
Morgan/Rockefellers bankkarteller under deras kontroll]. . . . 1927, byggde 
Standard Oil i New York ett raffinaderi i Ryssland, och hjälpte därmed 
bolsjevikerna att få sin ekonomi på fötter igen. . . . För att rädda bolsjevikerna, som 
antogs vara en ärkefiende [jesuitordens FBI bedrev massrazzior 1919 under sken av 
”röda faran,” för att främja amerikansk fascism], var Chase National Bank 
behjälplig i upprättandet av [SMOM-ledda] amerikansk-ryska handelskammaren 
1922. . . . Rockefellers Chase National Bank var också inblandad i att sälja 
bolsjevikernas obligationer i USA 1928. . . . 

Professor [Antony] Sutton bevisar slutgiltigt i sin tre volymers historia om sovjetisk 
teknisk utveckling att Sovjetunionen nästan bokstavligen tillverkades av USA. Sutton 
citerar en rapport från [CFR-medlem, låne- och uthyrningslagens ordförande, Scull 
and Bones-man, och riddare av Malta] Averell Harriman till Utrikesdepartementet i 
juni 1944 som anger: 

’ Stalin hyllade den hjälp som givits av USA till den sovjetiska industrin före och 
under kriget. Han sade att ungefär två tredjedelar av alla stora industriföretag i 
Sovjetunionen hade byggts med USA:s hjälp eller tekniska bistånd.’ . . . 

Sutton visar att det knappast finns en del av den sovjetiska ekonomin som inte är en 
följd av överföringen av västerländsk, särskilt amerikansk, teknik. Detta kan inte 
enbart bero på en olyckshändelse. I femtio års tid hade personer ur Riksbanken-CFR-
Rockefellers   inre krets   förespråkat och genomfört en politik som syftade till att öka 
makten hos sin satellit, Sovjetunionen. Under tiden, spenderar Amerika 75 miljarder 
dollar om året på försvaret för att skydda sig från den fiende som personer ur den 
inre kretsen håller på att bygga upp. . . . Under Nixon-administrationen som, i strid 
med vallöftena, hade multiplicerat handeln med de röda tiofaldigt, bygger 
amerikanska intressen världens största lastbilsfabrik [lastbilsfabriken vid 
Kamafloden] åt [de sovjetiska] kommunisterna.” {13} [Kursivering tillagd] 

Gary Allen, 1971 
Amerikansk författare, John Birch-sällskapet 
Jesuitisk världslig coadjutor 
None Dare Call It Conspiracy
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”Sedan den dag 1993 när [CFR/jesuitiska världsliga coadjutorer] Bill Clinton och Al 
Gore hade avlagt eden, med händerna på Bibeln, som president och vicepresident, 
respektive, har det, tragiskt nog, blivit mycket mer troligt att den här scenen kommer 
att bli välbekant för amerikanerna. Faran för alla amerikaner, men särskilt för dem i 
uniform, för att attackeras av en väl rustad kinesisk folklig befrielsearmé (PLA) 
kommer att vara Clinton-Gore-administrationens förföljande arv i detta nya 
århundrade. . . . Vi har redogjort för våra angrepp på vår nationella säkerhet – 
kärnvapenspionage, underlåtenhet att sätta stopp för kinesisk vapenförsäljning till 
[islamiska] terroristnationer, och tekniskt stöd till Kinas militär, i synnerhet dess 
robotprogram. Alla dessa ökar riskerna för det amerikanska hemlandet, våra vänner 
och allierade utomlands, och våra män och kvinnor i uniform. . . . Betänk bara några 
av de många [enligt vad som påstås ”efter kalla krigstida,” det vill säga ”inte längre 
kommunistiska hotande”] ryska militära överföringar till det kommunistiska Kina 
under vicepresident Gores förvaltning av de amerikansk-ryska förbindelserna: 

• jagare utrustade med kärnvapenrobotar 
• SU-27 jaktplan och SU-30 attackflygplan 
• ubåtar av kilo-klass och avancerad atomubåtsteknik 
• långdistans-kryssningsrobot-teknik 
• militära helikoptrar och transporter 
• ett brett utbud av jakt-, mark-, och antiradarrobotar 
• rymdteknik med direkta militära tillämpningar, inklusive ballistiska 

långdistansrobotar, multipla stridsspetsar, och anti-satellitteknik 

Alla dessa vapen kan användas mot USA:s militär, såväl som våra allierade. . . . Det 
var kritiskt att USA aldrig invände mot rysk vapenförsäljning till det kommunistiska 
Kina. Detta skulle ha varit Gores uppgift: att leda de diplomatiska ansträngningarna 
för att stoppa dessa vapenförsäljningar. Han gjorde inte det. Resultatet är ett rysk-
kinesiskt ’ strategiskt partnerskap’  (de två nationerna har även enats om att 
genomföra gemensam stridsutbildning) riktad mot Förenta staterna. . . . Som USA:s 
militära makt minskade, skulle Bill Clinton och Al Gore bidra till att stärka ett 
fientligt Kina.” {14} [Kursivering tillagd] 

Edward Timperlake och 
   William C. Triplett II, 1998 
Stridspilot i amerikanska marinkåren
   Republikansk chefsrådgivare: senatens 
      utrikespolitiska kommitté
Year of the Rat: How Bill Clinton and
   Al Gore Compromised U.S. Security
      For Chinese Cash
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”Det stora hotet under 2000-talet – mot USA och världen – är den 
kärnvapenbeväpnade kommunistiska diktaturen i Folkrepubliken Kina. Dess 
härskare förtrycke 1,3 miljarder människor under ”socialism med kinesiska 
särdrag.” . . . Resultatet [av den pro-röda kinesiska Clinton-Gore-förvaltningen] har 
varit att USA faktiskt har bidragit till att skapa en ny supermakt som hotar 
världsfreden och stabiliteten under kommande decennier. . . . En konfidentiell 
kinesisk regeringsrapport som läckte ut till den hongkongska pressen 1997 
förutspådde ett framtida krig mellan Kina och Förenta staterna över Taiwan: 

’ Med återlämnande av [bankirernas internationella tillflyktsort] Hongkong och 
Macao till kinesiskt styre, kommer frågan om Taiwan oundvikligen att dominera 
händelserna i Kina kring 2010. Om USA använder våld för att blanda sig i Kinas 
suveränitet och inre angelägenheter, kommer Kina säkert att bekämpa ett 
aggressionskrig, vilket kommer att leda till ett begränsat kinesisk-amerikanskt krig . 
. . ’ . . . . 

Hur kan Kinas närvaro i Panama utgöra ett hot [via Hutchinson Whampoa som ägs 
av miljardären Li Ka-Shin, nu med kontroll över slussarna]? Deras [USA:s armé] 
rapports slutliga offentliggjorda passage var kort och koncis: ’ Hutchinsons tillfällen 
till containerfrakt i Panamakanalen, samt Bahamas, skulle kunna utgöra en 
möjlighet  till olagliga transporter av teknik eller förbjudna föremål från väst till 
Kina, eller underlätta transporten av vapen och andra förbjudna föremål i Amerika [i 
förberedelse inför USA:s kommande kinesisk-sovjetisk-muslimsk-latinska militära 
invasion].’  . . . 

Cox-kommitténs betänkande om Wen Ho Lees fall anses vara det värsta scenariot. 
Men det är också det mest trovärdiga, eftersom det är relativt renare från vinklingar 
från Vita huset. Det uppgav att Kina ’ har stulit sekretessbelagda uppgifter om alla 
USA:s mest avancerade termonukleär stridsspetsar.’  . . . 

Folkrepubliken Kina är det mest allvarliga nationella säkerhetshot USA står inför i 
dag och kommer att stå inför i den överskådliga framtiden. Detta allvarliga 
strategiska hot omfattar störningar av avgörande amerikanska intressen i 
Stillahavsområdet och även möjligheten av ett kärnvapenkrig som kan kosta miljoner 
amerikanska liv [på grund av kontrollerade detonationer av förplacerade 
kärnladdningar i båda länderna av den svarte påvens internationella 
underrättelsesamfund i stället för genom ömsesidiga luftburna 
kärnvapendetonationer vilken möjlighet författaren förnekar].” {15} [Kursivering 
tillagd] 

Bill Gertz, 2000 
Amerikansk författare och reporter 
The China Threat: How the People’s
   Republic Targets America
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”Ni talar som om ni inte har något att göra med detta. Allt har ni att göra med 
detta. Denna infektion ni kallar ”frihet” utan mening, utan syftent. Ni har givit 
mitt land till kriminella och prostituerade. Ni har tagit allt från oss. Det finns 
ingenting kvar.” {16} [Kursivering tillagd] 

”Ryska terrorister, 1990-talet” 
Talat till den ”amerikanske presidenten” 
   Amerikanske skådespelare Harrison Ford 
Air Force One 

”SOM EN TIDIGARE ÖVERSTE i GRU – den militära motsvarigheten till KGB 
(numera kallat SVR) – är jag GRU:s högst rankade sovjetiske avhoppare till 
USA. . . . Och om jag har ett budskap till mitt adopterade land är det detta: det kalla 
kriget är inte över, det nya kalla kriget utkämpas mellan den ryska maffian 
[kontrollerad av Vatikanen (via hennes ryska kloster åt malteserriddarna nu bosatta 
i Moskva och S:t Petersburg som styr ryska Underrättelsetjänsten – 
FSB/SVR/GRU) och, i likhet med bolsjevikiska revolutionen, ÖPPET ledd av påvens 
frimureriska hovjudar – Ludwig Feinberg, Vadim Rabinovich, etc.] och USA; och i 
detta nya kalla krig, har den ryska maffian alla verktyg, alla vapen, alla 
underrättelsetillgångar till sitt förfogande som den gamla Sovjetunionen hade. 
Amerika står inför en nation som leds av gangsters – gangsters som har 
kärnvapen. Och vissa av dessa vapen är faktiskt på amerikansk mark . . . 

I dag, är amerikanska företag det viktigaste målet för GRU, SVR, och hela nätverket 
av ryska spioner. Deras kassör är den ryska maffian [precis som SVR:s motsvarighet,  
CIA, finansieras av sicilianskledda amerikanska maffians internationella 
narkotikahandeln som medgivits av riddare av Malta och CIA-direktör William J. 
Casey]. . . . Om detta inte är illa nog, har Ryssland och Kina ingått avtal om att dela 
ekonomiska och militära underrättelser. . . . Borgmästarna i de största städerna runt 
om i USA välkomnar ryska gangsters till deras samhällen. De inte vill höra från FBI 
att deras nya lokal moguler är kamouflerade brottslingar. [Italiensk-amerikanske 
romersk-katolik, medkonspiratör den 11 september och riddare av Malta] 
borgmästare Rudolph Guilliani i New York, välkomnar till exempel entusiastiskt 
ryska investeringar i sin stad, men hans administration är till synes obekymrad om 
dess källor [i lydnad till ärkebiskopen av New York, riddare av Malta Edward 
kardinal Egan]. . . . Ett annat problem för USA är Iran [beväpnade av CIA under 
1980-talet via Reagan/Bush Iran-Contra skandalen]. . . . Iran, anses det, har redan 
kemiska och biologiska vapen. Med Rysslands hjälp, kommer också Iran att ha 
kärnvapen [så att när Amerika upplerver sina kommande NSA/CIA/DIA-utlösta 
nukleära detonationer, kan Iran beskyllas]. . . . 
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Ryssland hjälpte Nordkorea utveckla sina Nodong-robotar, som kan angripa hela 
den [bibelläsande] Sydkoreanska halvön. Ryssland har också givit Nordkorea 
tekniken att utveckla sina egna kärnvapen. . . . 

Fastän de flesta amerikaner inte inser det, är Amerika redan penetrerat av ryska 
Militära underrättelsetjänsten i den utsträckning som vapengömmor ligger och 
väntar på att användas av ryska specialstyrkor – eller Spetznatz. Som GRU-officer, 
var min huvudsakliga uppgift att förbereda för krig. Jag kan säga att för 
Sovjetunionen och för Ryssland, var och är Amerika den största förväntade krigstida 
motståndaren. Andra länder räknas bara som ett sätt att attackera USA. . . . Spetznatz’ 
trupper utbildas för närvarande i USA. De tar sig regelbundet in i landet som 
utländska turister, med hjälp av falska pass och sina kunskaper i främmande språk för 
att gälla som tyskarna eller östeuropéer. De är de bäst försedda trupperna i den ryska 
militären. En av GRU:s viktigaste uppgifter är att hitta avlämpningsplatser för sina 
leveranser av kläder, kontanter, och särskild utrustning – däribland även små 
kärnladdningar, de så kallade   ’   resväskebomberna  .’  . . . I krig, skulle många GRU-
officerare – som alla är män – gå under jorden för att direkt understödja Spetznatz’ 
styrkor. Dessa krigstida planer låg fast under Västindienkrisen – eller den kubanska 
robotkrisen, som amerikanerna hänvisar till den som – och ligger fortfarande fast i 
dag. 1962, hade Spetznatz’ styrkor placerats ut i hela den fria världen, redo att begå 
sabotagehandlingar [finansierade av New York-bankerna]. . . . 

De flesta av de arabiska terroristgrupperna har också utbildats av Spetznatz. Även 
den terroristgrupp [understödd av den högsta ledningen inom den svarte påvens FBI 
och CIA] som stödde bombningen [1993] av World Trade Center hade utbildats av 
människor som själva hade utbildats av GRU.” {17} [Kursivering tillagd] 

Stanislav Lunev, 1998 
Sovjetisk avhoppare, överste, GRU 
Through the Eyes of the Enemy

”[Riddare av Malta George H. W.] Bush och [CFR/utrikesminister James] Baker 
fanns bland arkitekterna bakom en rad hemliga politiska beslut som överlämnade 
amerikanska skattebetalares dollar för att hjälpa [frimurare] Saddam [Hussein] och 
gjorde det möjligt för den vårdslösa exporten av amerikansk teknik till en del av den 
irakiska diktatorns mest omhuldade och dödliga vapenprojekt.” {18} [Kursivering 
tillagd] 

Alan Friedman, 1993 
Judisk amerikansk journalist 
Spider’s Web: The Secret History
   Of How the White House
      Illegally Armed Iraq
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Varje president från Johnson till Clinton, och nu Bush, har varit ordens usla verktyg 
i syfte att uppfylla ”jesuitisk politik” – förrädisk, internationalistisk och intrigerande för att 
göra kompaniets ”ofelbare” påve, till ”världens universelle monark.” Satans teokratiska 
kungarike, erbjutit åt Herren Jesus Kristus, har givits till ordensgeneralen som styr 
påvens Vatikanen med sin amerikanska hierarki i ledningen för det amerikanska rikets 
socialist-kommunistiska, korporativ-fascistiska ”demokratiska processer” – i sin helhet! 
Denna ockulta, djävulska och monopolistiska politiska kontroll beskrevs tydligt 1933 av 
Lady Queenborough som skrev: 

”Det politiska spelet handlar om att utöva makt. I alla demokratier finns det två 
separata organisationer som spelar det politiska spelet. Den öppna och synliga, vars 
medlemmar innehar sitt uppdrag som medlemmar av en regering, och den osynliga 
som består av individer som kontrollerar denna synliga organisationen och till vilka 
den verkliga makten överlåtits, vars kärna är finansierna, som kontrollerar den 
publicitet som gör eller förstör dess verktyg. Denna finansiella makt kan användas 
för att främja sanning eller lögner, gott eller ont, nationell välfärd eller nationell 
undergång. . . . styrkan i en demokrati ligger alltså i händerna på osynliga ledare som 
är nationellt oansvariga, och därför inte kan ställas till svars för konsekvenserna av 
handlandet av regeringarna de kontrollerar [en perfekt beskrivning av påvens CFR]. 

Detta utgör samtidigt den inneboende svagheten i varje regeringsform, vars 
förhärligade ideal är kontrollen över båda partier i staten, höger och vänster, radikala 
och konservativa, av samma krafter. Sedan förändras bara medan de styret av de 
marionetter som kontrollerar maskinen fortsätter obehindrat. Väljare som undrar 
varför deras ansträngningar har misslyckats, undrar förgäves. Som lättlurade personer 
av en kontrollerad publicitet är deras privilegier att rösta en fars [se Votescam, 
Collier och Collier, (1992)]. Om alla fraktioner i en stat kan styras från en källa 
[CFR], varför skulle internationell kontroll [från Rom] vara omöjligt?” {19} 

Från upphävandet av president Kennedys politik för att få slut på Vietnamkriget 
(1963), till kriget i Jugoslavien (1998), och nu korståget i Centralasien mot islam (2001-
närvarande tid), har jesuiterna behållit kontrollen över de verkställande, lagstiftande och 
dömande organen i riket regering. Mordet på ”kättare” fortsätter utomlands, från de 
”otrogna” buddisterna i Fjärran östern till de ”kätterska” ortodoxa serberna på Balkan. 
Jesuiterna, med kontroll över både George H. W. Bush (tillsammans med den amerikanska 
militären) och Saddam Hussein, genom 33º frimureri, ”utrotade” de ”otrogna” shiitiska 
muslimerna i Irak och inledde samtidigt enandet av Europas militär, till stor del romersk-
katolsk, under Operation Desert Storm. En anonym källa antyder varför den muslimska 
befolkningen i Irak har massmördats av det militärindustriella komplexet i ordens ”heliga 
romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation under de senaste tjugoåtta 
åren: 
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”På begäran av påve Pius XI 1931, och enligt anvisningar från jesuitgeneral 
Ledochowski, öppnade jesuiterna från New Englands provins, med huvudkontor i 
Boston, ett nytt gymnasium 1932 kallat Bagdad College, som låg i Bagdad, Irak, och 
bemannades av jesuitfäder, lärljungar, och bröder från fyra amerikanska provinser. 
Under årens lopp blomstrade Bagdad College på vad som blev en vacker av 
dadelpalmer täckt egendom, besöktes av både katolska och muslimska studenter, och 
utvecklade ett gott renommé som en av de finaste skolorna i Irak. Jesuiterna i Irak 
fungerade inom ramen för en statlig inskränkning att de inte bedrev någon 
omvändelse av sina muslimska studenter, fastän det stod dem fritt att tjäna katolska 
kolonier i landet. Några år senare, 1956, öppnade jesuiterna Al-Hikma-universitetet, 
med kursplaner inom affärs- och ingenjörsvetenskap. Al-Hikma var också beläget i 
Bagdad-området, flera miles från Bagdad College. 

[Med kunskap om att Jesu sällskaps militära kompanis universitet i själva verket är militära 
fästningar genom vilka jesuiterna bedriver sin militära strävan att underordna alla nationer 
Roms påvlige caesars absoluta världsliga makt, läser vi vidare att:] 

De politiska händelserna i Irak från 1932 till 1979 inbegrep: 
1932 – Oberoende, mandat i Nationernas förbund. 

Faisal I blir kung av oberoende Irak. 
Jesuiterna öppnar Bagdad College (gymnasium) i Irak. 

1933 – Kung Faisal I dör. Faisal II blir kung av Irak. 
1956 – Jesuiterna öppnar Al-Hikma-universitetet i Bagdad. 
1958 – Hashemitiska dynastin störtas (precis som hade gjorts av ordens 

wahhabitiska al-Saud-stam mot den arabiska hashemitiska ätten 1926), 
Kung Faisal II och premiärminister Nuri dödas; 
Karim Kassem tar makten; republik proklameras. 

1963 – President Karim Kassem störtas och dödas. 
1966 – President Muhammed Aref dödas i en helikopterkrasch. 
1968 – November. Al-Hikmas jesuiter utvisas från Irak; 

får fem dagar på sig att lämna landet. 
1969 – Alla jesuiter utvisas från Irak (inklusive fader Joseph MacDonnell). 
1979 – Saddam Hussein blir president i Irak; 

vedergällningens dag för den muslimska befolkningen i Irak [1979-nu] 

Jag undrar om ovanstående utvisning av jesuiterna berättigade Irak [härjat av mer 
än två årtionden av krig, sedefördärv och jesuitisk tyranni förvaltat av den svarte 
påvens frimureriska Hussein-ätt] till massförstörelsen och de fruktansvärda 
massakrerna i samband med de olika krigen och bombningarna – kriget mellan Iran 
och Irak, Gulfkriget, etc. [och nu invaderade under ordens anti-amerikanska,  
engelsk-amerikansk-ledda, falska ”krig mot islamistisk terrorism”].” {20} 
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Käre sanningssökare, kan det vara så att Saddam Hussein, den resulterande muslimske 
militärdiktatorn i Irak i tjugofem år, som använde kemiska vapen, inte bara mot Iran utan 
mot sitt eget irakiska folk, sattes vid makten av jesuitorden? Är det inte i hög grad talande 
att Saddam Hussein aldrig blev eliminerad genom en lätt beordrat ”specialuppdrag” av 
jesuiternas amerikanska militär under Gulfkriget, som han hade varit en shriner 
frimurbroder och affärspartner med ordens CFR-medlem, maffiakompanjon och tidigare 
CIA-chef, president George H. W. Bush? (Se Pete Brewtons The Mafia, CIA and George 
Bush, (1992).) Tydligen, har den svarte påvens krig mot Irak under de senaste tjugoåtta åren 
utkämpats mot den muslimska befolkningen i Irak, inte den jesuitkontrollerade regeringen i  
Irak (som Saddam var i hemlighet flyttades och hans ”vikarierande dubbelgångare” öppet  
hängdes)!

Under tiden har vi amerikanska folk hjärntvättats till att omhulda missbruk av spel och 
nöjen, medan våra underrättelsesamfund bedriver ”skoj och spel” mot falska fiender, 
intriger och mord, för att återställa och upprätthålla påvens världsliga makt runt om på 
jorden. De återupplivade grekisk-romerska olympiska spelen uppfyller ett av jesuitordens 
viktiga mål – att föra  världens folk samman för att hylla människans fysiska förmåga! En 
dag kommer det att bli en internationell förening runt en satanisk man – den ”uppståndne” 
påvlige caesaren som skövlat Vatikanen och styr världen under ett nytt namn, eventuellt 
”SET.” Det amerikanska folket är inte bara beroende av de olympiska spelen utan vi är 
uppfyllda med fåfängan i den professionella idrotten, som helt bör avskaffas! Detta är precis 
vad jesuiterna sa att de skulle göra i deras modell för världsregering, Sions vises protokoll. 
Protokoll nummer 13 förklarar: 

”För att massorna själva inte skall gissa vad [våra fruktlösa agitationer] handlar om, 
distraherar vi dem ytterligare med nöjen, spel och fritidssysselsättningar, 
passioner, offentliga lokaler . . . Snart kommer vi att genom pressen börja föreslå 
tävlingarar i konst, i idrott av alla slag: Dessa intressen kommer slutligen att avleda 
deras sinnen . . .” {21} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, det är ett faktum att dessa spel och nöjen inte kontrolleras av en 
judisk konspiration, som författarna till Sions vises protokoll vill få oss att tro, utan av en 
icke-judisk konspiration. Hur vet vi detta? Jesus Messias förkunnade för sina 
gammeltestamentliga, hebreiska/judiska lärjungar: 

”När ni ser Jerusalem omringas av härar, 
då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd . . . 

De skall falla för svärdsegg 
och föras bort som fångar till alla hednafolk. 

Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, 
tills hedningarnas tider är fullbordade.” 

– Lukas 21:20, 24 
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Alltså är den bibliska förklaringen till den nuvarande svåra situationen för de fysiska 
ättlingarna till Abraham, Isak och Jakob, tydlig. Förstörelsen av Jerusalem, tillsammans 
med dess andra tempel av de romerska legionerna under general Titus (den femte 
”kungen” eller romerske caesaren i Uppenbarelseboken 17:10), inträffade 70 e. Kr. På 
grund av att Israel bröt det betingade mosiska förbundet, som inbegriper ett förkastande av 
”denne profet” (Femte Mosebok 18:18) Jesus Messias, har nationella Israel, bestående 
av den hebreiska/judiska rasen, varit alla nationers ”svans” (Femte Mosebok 28:13), 
utspridd och förföljd av styrande och rika icke-judar i hela världen, som förutsagt av Moses 
profeten. Dystert rörd av Guds helige ande skrev Moses: 

”HERREN skall låta dig bli slagen inför dina fiender: 
På en väg skall du dra ut mot dem . . . 

och du skall bli ett avskräckande exempel för alla riken på jorden . . . 
Du skall bli till häpnad och ett ordspråk och en nidvisa 

bland alla de hednafolk som HERREN skall föra dig till . . . 

Främlingen som bor hos dig skall höja sig över dig allt högre och högre,; 
men du skall sjunka ner allt djupare och djupare.

Han skall ge lån åt dig, men du skall inte ge lån åt honom: 
Han skall bli huvudet och du skall bli svansen . . . 

HERREN skall sprida ut dig bland alla folk,
från jordens ena ände till den andra; 
och där skall du tjäna andra gudar, 

som varken du eller dina fäder har känt, 
gudar av trä och sten. 

Bland de folken skall du inte få någon ro, 
eller någon vila för din fot: 

HERREN skall där ge dig ett bävande hjärta, 
och förtvinande ögon och en ångestfylld själ: 

Du skall sväva i största livsfara; 
du skall darra både natt och dag, 

och inte vara säker för ditt liv: 

Om morgonen skall du säga, 
”Om det ändå vore kväll!”,

och om kvällen skall du säga:
”Om det ändå vore morgon!”

Detta på grund av den fruktan du skall känna i ditt hjärta, 
och den syn dina ögon skall se. 

– 5 Mosebok 28:25, 37 
– 5 Mosebok 28:43, 44 
– 5 Mosebok 28:64-67 
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Under denna tid av kringspriddhet har Jerusalem varit under icke-judiskt välde. Och 
även om den heliga staden för närvarande styrs av frimureriska judiska arbetarsionister, styr 
de villigt – bara med tillstånd – på uppdrag av onda vita icke-judar som nu styr New York, 
London och Rom – den svarte påven med sin ”ofelbare” vite påve uppbackad av sina 
blåblodiga, ”illuminatoriska blodlinjer” inom de militaristiska malteserriddarna och 
hundratals ”vanligare” frimureriska hemliga sällskapen! Därför lever vi under en överlägsen 
vit icke-judisk jesuitisk konspiration centrerad i Rom vars tentakler dirigerar 
Storbritannien och Amerika och därmed all världens nationer, inklusive Kina, Ryssland 
och alla muslimska nationer. Den använder beryktade frimureriska judar (och icke-judar) 
som dess agenter. Detta främjar bedrägeriet om en ”internationell judisk konspiration” 
som förtrycker nationerna. Med hjälp av denna lögn, skapar Satan, med sin vite icke-
judiske jesuitgeneral i ledningen för alla större hemliga sällskap, globalt, anti-judiskt raseri 
än en gång! Detta raseri kommer en dag att kulminera i världens icke-judiska nationers 
försök att invadera Israel, ”det Heliga landet” (Sakarja 2:12), och försöka förinta de fysiska 
ättlingarna till Jakob – ”det heliga folket” (Daniel 12:7) eller ”en helig säd” (Jesaja 6:13) – 
på Megiddos slätt, som kallas ”Armageddon” (Uppenbarelseboken 14:14-20, 16:16, 19,  
11-21). 

Några exempel på denna vita icke-judiska jesuitiska konspiration räcker, för 
aktörerna är alltid medlemmar i samma hemliga sällskap. Walt Disney, grundaren av 
”Disneyland” och ”Disney World,” var en 33:e gradens frimurare. Den irländske Leo J. 
O’Donovan, bekännande jesuit av fjärde löftet, tidigare rektor vid Georgetown University 
och en hjärtevän till president Clinton, satt i sjuttonmannastyrelsen för Walt Disney 
Company från 1996 till 1998. Den etniske juden och romersk-katolske riddaren av Malta, 
Bowie Kuhn, var baseballkommissionär. Riddare av Malta Frank Capra var Hollywoods 
störste regissör och andra världskrigets censor, och den mark på vilken Yankee Stadium 
vilar ägdes, och ägs fortfarande, av columbusriddarna. Om columbusriddarna läser vi: 

”Columbusriddarna är en brödraorganisation av katolska män med ett medlemskap 
på nästan 1,2 miljoner [över 1 miljon junior-jesuitiska korsfarande bödlar åt  
påven!!!] . . . riddarna köpte för 6,5 miljoner dollar den mark på vilken Yankee 
Stadium i New York står . . . Då i oktober 1965, Paulus [Paulus VI] reste till New 
York för att besöka FN och senare en påvliga mässa i Yankee Stadium, var hans 
helighet i själva verket på hemmaplan.” {22} [Kursivering tillagd] 

Efter Spellmans president Johnsons död, blev Richard Nixon överbefäl. Nixon, 
den gamle vännen till Spellman och ”kalle krigare”-brodern utökade kriget i Vietnam till 
bombningen av Kambodja på inrådan av en jesuit, Dan Lyons, som personligen överlade 
med general Abrams, befälhavaren för USA:s styrkor i Vietnam! Nixon fortsatte att främja 
den jesuitiska agenda som beskrivs i Sions vises protokoll, som hans talskrivare var en 
annan jesuit! 
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”En av Nixon viktigaste talskrivare under tre års tid var en jesuit, präst John 
McLaughlin, som skrev Nixons tal för en lön på 32 000 dollar per år [och för 
närvarande är chef för den allmänt sända ”The McLaughlin Group,” tidigare visad 
på TV av en ateistisk CFR-medlem, Ted Turner, genom hans mediamonopol, Cable 
News Network (CNN)].” {23} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, ser du hur den svarte påven, för att kontrollera sitt fjortonde 
ändringens rike av amerikansk nation genom kardinalens Utrikespolitiska råd och att 
genomföra Sions vises protokoll, uppfyller sitt onda tridentinska möte genom sin 
svartrockade milis, Jesu kompani?) 

Framstegen i den stora jesuitiska konspirationens kontroll över amerikanska 
presidenter från Lyndon Johnson till George W. Bush finns tydligt beskrivna i två stora 
verk. Det första är överste James ”Bo” Gritz’ Called to Serve: Profiles in Conspiracy from 
John F. Kennedy to George Bush, varur vi läser: 

”Detta är definitivt att betrakta som en förrådd nation. Ett spindelnät av ’patrioter för 
pengar’ som verkar från de högsta positioner med extra förtroende och tillit, har 
lyckats kringgå vårt konstitutionella system i strävan efter en ny världsordning. De 
har fyllt Amerika med droger [via CFR:s CIA-/maffiaallians] för att finansiera 
hemliga operationer medan de förseglar ödet för våra militärer som är kvar i 
kommunistiska fängelser . . . Åtminstone utgör den här boken ett verkligt, sant 
livsäventyr som tar dig på en fängslande resa från Vita huset, nedför en heroinväg, till 
Burmas gyllene triangel där du får träffa general Khun Sa – obestridd drogmagnat. 
Du kommer att infiltrera det kommunistiska Asiens jungler för att rädda amerikanska 
krigsfångar, och själv förföljas. Du kommer att tas bakom scenen för USA:s hemliga 
operationer för att se svek och förräderi. I bästa fall, kommer detta att leda till en 
spricka i fasaden på 1900-talets amerikanska regering, genom vilken berörda 
medborgare kan se den hotande faran och handla i tid för att vända vår kurs medan 
Gud ger oss tid.” {24} [Kursivering tillagd] 

(Käre sanningssökare, vi får aldrig glömma att mormonen James ”Bo” Gritz, arméöverste 
och befälhavare för de Gröna baskrarna – även om han tycks ha förblivit CIA-agent och 
därmed anställd hos kompaniets amerikanska underrättelsesamfund – var den mest 
dekorerade soldaten i Vatikanens krig i Vietnam.) 

Det andra är Mark Phillips’ och Cathy O’Briens Trance: Formation of America, 
vilket förklarar: 

”Denna bok är i första hand en självbiografi av Cathy O’Brien, som inte frivilligt 
erbjöd sig att tjäna sitt land, utan användes under hela sitt liv mot sin medfödda, 
frivilliga vilja till att begå brottsliga handlingar av många så kallade 
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ledare i USA:s regering . . . Tillsammans, har Cathy och jag ägnat våra liv åt att 
uppnå rättvisa och rehabilitering åt henne och Kelly [Cathys upprepade gånger 
våldtagna, torterade och misshandlade dotter]. Alla möjligheter till rättvisa och 
rehabiliterande understöd har blockerats av nationella säkerhetsskäl. . . . Frågan 
som uppstår är, vems säkerhet? Cathy O’Brien ger det logiska svaret.” {25} 

[Kursivering tillagd] 

(Cathy O’Brien, tvingad till obligatorisk prostitution för att ”betjäna” de amerikanska 
presidenterna Ford, Reagan och Bush, har tappert komma tillbaka och berättat sin historia, 
för vilket hon skall hållas högt i ära bland alla amerikaner! Mark Phillips, som räddade 
henne från vitt slaveri och en nära död, borde äras lika högt. För att påminna om Jeremiah 
Crowleys stora arbete skrivet på det tidiga nittonhundratalet, The Pope-Chief of White 
Slavers, High Priest of Intrigue, bevisar vår hjälte att ”Kristi ställföreträdare” kontrollerade 
organiserad prostitution i det amerikanska riket. I dag kontrolleras den av påve Benedictus 
XVI, nu rådgiven av Henry Kissinger, genom hans CIA/maffia, som skyddas av hans CFR-
styrde justitieminister (storinkvisitor), i ledningen för Justitiedepartementet 
(inkvisitionsdomstolen) betjänad av ”FBI-orden.” 

Dessa verk, däribland ”Jesuit Vatican Tyranny,” en tjugoensidig artikel (finns på 
http://members.foothills.net/ricefile/JesVat.htm) uppdaterar läsaren om förrädarna som 
för närvarande av kompaniet givits makt att despotiskt styra över dess ”heliga romerska” 
fjortonde ändringens rike av amerikansk nation, som kompletterande volymer till 
Vatikanska Lönnmördare: ”Sårad hemma hos mina vänner,” och rekommenderas varmt av 
författaren för dess beskrivning av den jesuitiska kontrollen över Washington genom 
Utrikespolitiska rådet under de senaste åttio åren. I sitt mästerverk av 1992 mästerverk, 
The Crimes of a President: New Revelations on Conspiracy & Cover-up in the Bush & 
Reagan Administrations, sammanfattar författaren Joel Bainerman frågan ytterligare:

”[33:e gradens frimurare] George [H. W.] Bush har skadat det amerikanska systemet 
i en sådan utsträckning att han kan komma undan med all slags brottslighet [precis  
som sin son, president George W. Bush]. . . . George Bush. Scull and Bones. CIA:s 
narkotikahandel. Morden på JFK och RFK. Utrikespolitiska rådet och 
Trilaterala kommissionen. Det finns en global konspiration som bygger på den 
frimureriska idén om en ny världsordning och global dominans, och president Bush 
[och nu hans son presidenten som är en medbrottsling i den jesuitkontrollerade 
CFR/CIA:s demolering av World Trade Center] spelar en avgörande roll i den.” {26} 

[Kursivering tillagd] 

Låt oss läsa, be flitigt, och sedan fullgöra vår sak som män och komma ihåg 
HERRENS uppmaning genom Joabs mun i Första Krönikeboken 19:13: 

”Var modig! Låt oss strida tappert för vårt folk och för vår Guds städer. 
HERREN må göra vad han finner vara bäst.” 
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Jesuit doktor John McLaughlin (1927-närvarande tid), 1973 # 723 
Denne arrogante jesuit var talskrivare och särskild assistent (d.v.s. ”biktfader”) åt 
presidenterna Nixon och Ford. Han har skrivit åt SMOM William F. Buckley, d.y.:s, 
National Review och är värd för ”The McLaughlin Group.” Populär i jesuitteatern 
(babyloniska ”Hollywood”), har han uppträtt i flera filmer. 

Kongressman: jesuit Robert F. Drinan, 1973, 1973 # 724 
Denne Loyolas son lade fram representanthusets resolution om att ställa president 
Nixon inför krigsrätt för att ha avslutat Vietnamkriget i förtid. I stället för att döda 
överbefälet, som kompaniet hade mördat president Kennedy, avlägsnades Nixon med 
den CIA-skandal som kallas ”Watergate-affären” uppbackad av påvliga riddare 
Kissinger och Haig. Efter Nixons avgång beordrades shriner frimurare och 
Warrenkommissionens konspiratör president Ford, att benåda den nedbrutne 
kväkaren. Drinan, Amerikas ”jesuiten Rodin,” är nu en juridikprofessor i nationens 
verkliga huvudstad, den svarte påvens jesuitiska Georgetown University. 
The History of the Jesuits, James Arrabito, (Angwin, CA: LLT Productions, 1989), video. 
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Riddare av Malta William J. Casey, 1913-1987 # 725 
Tjänare; ärkebiskopen av New York, SMOM John kardinal O’Connor 

Direktör, Centrala underrättelsetjänsten, Reagan-administrationen, 1980-1987 

William J. Casey med Fordham University-jesuiter, 1950-talet # 726 
Akademiker från och styrelsemedlem i jesuitordens Fordham University, officer i 
SMOM Bill Donovans OSS, chef för Finansinspektionen och Export-Import Bank, var 
irländske katolik William J. Casey, vän till William F. Buckley, d.y., en högst viktig 
person i den SMOM-dominerade regeringen under påvlige riddare Ronald Reagan 
som valde jesuit William J. Bennett till sin utbildningsminister, SMOM amiral James 
D. Watkins till flottchef och formellt erkände den påvlige caesarens Vatikanstadsstat 
1984. 
The Last Hero, Anthony Cave Brown, (New York: Times Books, 1982). 
Casey, Joseph E. Persico, (New York: Penguin Books, 1991). 
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President Nixon, chef för Finansinspektionen Casey och hustru;
Domare Sirica, 1971 # 727 

President Ronald Reagan, CIA-direktör William J. Casey, 1985 # 728 
Ovan ser vi en av president Nixons jesuitkontrollerade herrar sväras in till posten som 
chef för Finansinspektionen av federale domare John J. sirica, samme romersk-
katolske domare som dömde jesuitutbildade G. Gordon Liddy till tjugo års fängelse 
för vägran att förråda Nixon under ordens Watergateskandal. Nedan ser vi 
hedersriddare av Malta och ”irländske amerikanske” krypto-romersk-katolske 
president Ronald Reagan (det eländiga verktyget åt New Yorks ärkebiskop John 
kardinal O’Connors malteserriddare inklusive J. Peter Grace, d.y., från Grace-
kommissionen och Alexander M. Haig, d.y.) sammanträda med sin rådgivare och 
hjärnan bakom Iran-Contra-skandalen, den jesuitutbildade Fordham University-
akademikern och riddaren av Malta, William J. Casey. Casey ”dog plötsligt” senare på 
ordens Georgetown University Hospital strax innan sitt vittnesmål inför kongressen 
om Iran-Contra-skandalen. 
Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987, Bob Woodward, (New York: Simon and Schuster, 1987). 
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CIA-direktör William J. Casey, KGB-tjänsteman Arkady Shevchenko # 729 
Casey samtalar hjärtligt på en fest i Washington med den tidigare biträdande 
generalsekreteraren i FN för Sovjetunionen som ”hoppade av” till Amerika 1978. 

Roms USA-baserade KGB-tjänsteman Vitaly Yurchenko, 1985 # 730 
I samband med ett möte med sin amerikanske NSA/CIA-chef, företog sig KGB-
tjänsteman Vitaly Yurchenko att ”hoppa av” till Amerika 1985 men återvände till 
Sovjetunionen tre månader senare utan någon rädsla för att bli skjuten eller fängslad i 
ordens gulagarkipelag. Under sin ”utfrågning” av CIA träffade Yurchenko riddare av 
Malta William J. Casey för en ”informativ” affärsmiddag en kväll på CIA:s 
högkvarter i Langley, Virginia. Faktum är att den svarte påvens CIA och KGB har 
arbetat tillsammans sedan början av Vatikanens kalla krig. Från den 1 april 2003, har 
general Yevgeni Primakov – f.d. KGB-chef – anställts som ”konsult” av kompaniets 
amerikanska Gestapo, departementetet för inrikes säkerhet, som skapats av jesuitiske 
världslige coadjutor och CIA-officer, CFR-ledamot John C. Gannon. 
Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987, Bob Woodward, (New York: Simon and Schuster, 1987). 
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Reagan med ”oktober-överraskningens” chef, William J. Casey, 1980 # 731 
Efter att ha störtat premiärminister Mossadegh som patriotiskt förstatligat Irans 
oljeindustri och därmed angripit den svarte påvens brittisk-ägda, engelsk-iranska 
oljebolag, återvände shahen till sin tron via CIA:s och MI6:s ”Operation Ajax.” Shah 
Pahlavi, som erkänt påvens arbetarsionistiska regering i Israel, skapade sin fruktade 
hemliga polis (SAVAK) 1957 och styrde Iran med ”en järnhand i en sammetshandske” 
fram till avresan till USA 1979. Understödd av CIA, tog Ayatolla Khomeini makten 
samma år i Iran precis som frimureriske Saddam Hussein gjorde i Irak. Roms 
amerikanska malteserriddare, inklusive CIA-direktör William J. Casey, skulle sedan 
beväpna Iran via hemliga avtal (”oktober-överraskningen”) som fortfarande är höljda 
i dunkel, inklusive Iran-Contra-affären. I det amerikanska folkets namn, beväpnade 
påvens CFR-kontrollerade USA-regering olagligt Iran (”Irangate” – 1985) och Irak 
(”Irakgate” – 1985-89) under kriget mellan Iran och Irak. Syftet med det 
obarmhärtiga och blodiga kriget var att skapa ömsesidig förintelse av shiitiska 
muslimer, driva judarna från båda nationer tillbaka till Israel och skapa ett anti-
amerikanskt raseri över hela den muslimska världen. De vapen som såldes till Iran och 
Irak skulle i slutändan kunna användas mot invaderande amerikanska soldater genom 
att deras beordrade, oskyddade massdetonationer av kemiska och biologiska vapen, 
för att försvaga våra väpnade styrkor under dess Vatikan-förordnade korståg mot 
islam. Efter att jesuiterna med hjälp av sitt amerikanska militärindustriella komplex 
beväpnat Sovjet och de muslimska nationerna under påvens kalla krig, precis som de 
beväpnat kinesiserna och ryssarna efter det kalla kriget, kommer våra kommande 
kinesisk-sovjetisk-muslimsk-latinska angripares vapen att ha varit ”made in USA.” 
October Surprise: America’s Hostages in Iran and the Election of Ronald Reagan, Gary Sick, (New York: Times 
Books, 1991). 
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Reagan samtycker till det illegala beväpnandet av Irak, Vita huset, 1985 # 732 
Med den italienske premiärministern Giulio Andreotti, beväpnade Reagan illegalt 
frimureriske Saddam Husseins Irak (1985-1989) under dess krig med Iran (1980-
1988). Detta var Roms hemliga politik, som Reagan enbart var ett verktyg för 
malteserriddarna: vicepresident George H. W. Bush, CIA-direktör William J. Casey, 
nationell säkerhetsrådgivare Richard V. Allen, utrikesminister Alexander M. Haig, 
d.y.; resande ambassadör Vernon A. Walters, och J. Peter Grace, d.y. från Grace-
kommissionen. 

Jordaniens kung Hussein med president Bush, Maine, 1990 # 733 
Frimurare Hussein hälsar på frimurare Bush i Kennebunkport i glädje över kära 
minnen av hemliga vapentransporter via Jordanien till frimureriske Saddam Hussein. 
Saddams vapendepåer skulle sprängas av amerikanska styrkor efter angreppet 11 
september och det därav följande ”kriget mot terrorismen,” som sprider död bland 
både irakier och amerikanska soldater
Spider’s Web: The Secret History of How the White House Illegally Armed Iraq, Alan Friedman, (New York: Bantam 
Books, 1993). 
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CFR/Edward Stettinius; Anthony Eden; Harry Hopkins, Malta, 1945 # 734 

Frimurarna Michail Gorbatjov & George H. W. Bush, Malta, 1989 # 735 
Den svarte påven började och slutade sitt kalla krig på den romersk-katolska ön Malta. 
Innan jesuitiske coadjutor Harry Hopkins kom till Malta med SMOM Charles E. 
Bohlen och SMOM W. Averell Harriman, hade han först en audiens hos Pius XII med 
SMOM Myron C. Taylor.* Sedan han erhållit sina instruktioner för Jaltakonferensen, 
finslipades detaljerna på Malta. Fyrtiofem år senare slutade Bush och Gorbatjov det 
kalla kriget på Malta på nådig inbjudan av malteserriddarna som kontrollerat ön 
sedan 1964. Därefter, släpptes den ryska ”tungan” av SMOM åter in i Ryssland, nu 
baserad i Moskva och S:t Petersburg. 
Harry Hopkins: A Biography, Henry H. Adams, (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1977) s.* 373. 
All The Best, George Bush: My Life and Letters and Other Writings, George H. W. Bush, (New York: Simon & 
Schuster, 1999). 
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Ärkebiskop av New York, Edward kardinal Egan, New York, 2000 # 736 
Presidentkandidaterna George W. Bush och Al Gore med sin herre 

George W. Bush, Edward kardinal Egan, och Al Gore, 2000 # 737 
På samma sätt som det var 1963 med Francis kardinal Spellman som kontrollerade 
båda presidentkandidaterna, John F. Kennedy och Richard M. Nixon, så är det även 
dag. På denna bild tagen på Waldorf-Astoria Hotel i New York vid den årliga 
minnesbanketten för (riddare av Columbus) Alfred E. Smith, kan vi se båda de 
Republikanska och Demokratiska partiernas kandidaters vördnad inför sin politiske 
herre, och den absoluta makt som utövas av ”ärkebiskopen av världens huvudstad.” 
Denne förkämpe för påvens i Rom, Edward kardinal Egans världsliga makt var 
Johannes Paulus II:s betrodde agent som iscensatte terroristhändelserna den 11 
september med hjälp av sina malteserriddare som ledde varje detalj av 
NSA/CIA/FBI:s ”mörkläggningsoperation.” 
UTOO50749/RM/ReutersNewMedia Inc./CORBUS.
FTOO61677/RM/AFP/CORBIS
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Amerikanska kungafamiljen Bush vid JPII:s begravning, 2005 # 738 
Den här bilden säger mycket om vem som är den verklige herren över Amerikas 
kungafamilj Bush som nu styr kompaniets pro-arbetarsionistiska, ”heliga romerska” 
fjortonde ändringens, korporativ-fascistiska rike av amerikansk nation. Varför skulle 
president George W. Bush och hans far, förre president George H. W. Bush, liksom 
tidigare president William J. Clinton, alla knäböja i vördnad inför påven i Rom när 
ingen av dem är romerska katoliker? Svaret är att påven är ”världens härskare,” 
”konungarnas konung och herrarnas herre,” som förklarar att ”den nation som inte 
vill tjäna mig skall förgås.” Alltså, ser vi den högst inflytelserike amerikanske 
malteserriddaren på höjdpunkten av sin makt som noga upphöjts under de senaste 
femtio åren. För, som en oljemagnat deltog George H. W. Bush i: ”offrandet av 
massan” vid Grisbukten, för att ytterligare säkra jesuit Castros Kuba för vår framtida 
kinesisk-sovjetisk-muslimska invasion i Miami; Kennedymordet och den stora 
jesuitiska mörkläggningen medan han var en dold kontraktanställd åt CIA; 
Watergateskandalen som utestängde den olydige president Nixon från ämbetet; Iran-
Contra-skandalen som beväpnade Iran inför rikets kommande krig med den 
muslimska världen, och finansierade Nicaragua Contras som, i likhet med de 
kubanska patrioter som försökt störta Castro, blev lurade av den fascistiska CIA; 
Savings and Loan-skandalen, en av de största stölderna i världshistorien; Bank of 
Credit and Commerce International (BCCI), det största bankbedrägeriet i ekonomisk 
historia; och demoleringen avWorld Trade Center den 11 september som gav 
förevändningen för att invadera Irak och Afghanistan, och som antände den svarte 
påvens 2000-talets korståg mot islam. Roms växande världsliga makt främjas av Bushs 
familjedynasti. 
Fotot överlämnades till författaren av en internetforskare. 
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Kapitel 49 

Jesuiterna   – 1906-2007   

Jesuitisk medicin   – biologisk krigsföring och folkmord  : 
   De allopatiska amerikanska läkar- och tandläkarsällskapen
      Fortsätter Hitlers nazistiska SS torterande och medikaliserade avlivning
   Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten: 100 år av mord 
      Skyddar påvens petroleumbaserade läkemedelsmonopol 
      Roms inkvisitionsdomstol under annat namn 

”Ah! Blodet av sextioåtta miljoner människor, som har strömmat från venerna på 
Jesu helgon och martyrer, och som ropar till Gud om hämnd mot den babyloniska 
skökan, lämnar ingen rum för tvekan med avseende på tillämpningen av Daniels 
förutsägelse! Kyrkan i Rom har bokstavligen   utplånat   den högstes helgon  ! Bevittna 
de hjärtlösa grymheter som tillämpats mot de enkla och fromma valdenserna! Se 
strömmarna av blod, som har runnit ut som flöden av vatten bland de martyrerade 
culdéerna , och albigenserna, och böhmiska bröderna [de protestantiska böhmiska 
tjeckerna var de första offren som skulle sändas till Hitlers dödsläger under ordens 
nittonhundratals andra trettioåriga kriget]! 

Titta in i de fasliga hålorna under inkvisitionen, inför vilkens spöklika tribunal de 
unga männen, den blomstrande ungmön, den åldrige fadern och den ömma modern 
släpades under förevändning av misstanke om kätteri, men i själva verket för att 
mätta de djävulska inkvisitorernas girighet eller lust, eller illvilja [precis som skedde i  
Hitlers Nazityskland och Stalins kommunistiska Sovjetunionen – båda i hemlighet  
styrda av jesuiterna]! Den högstes helgon utplånades av sträckbänkens och eldens 
tortyr. Satan var allenarådande i denna infernaliska domstol! Dess inredning var i 
strikt överensstämmelse med de mörka och blodiga handlingar, som dagligen 
utspelades inom dess dystra väggar! Det verkade som om Satans säte hade 
avlägsnats till jorden, och som om han hade upprättat ett helvete i miniatyr bland 
männniskorna! Där, i den lysande facklans sken, ser du den heliga inkvisitionens 
tjänare; deras ansikten barska med grymhet, med elak uppsyn blicka på offren för det 
spöklika tyranniet. Förgäves tjuter den förskrämde fången av skräck, och ropar på 
hjälp, då han tittar på dödsredskapen! Tortyrhålorna är så djupt belägna; de massiva 
dörrarna är så väl tillslutna, att inga stön höga det än må vara, inget jämmer från 
människor i sin dödsångest, inget skrik, hur genomträngande det än må vara når ut 
till luften där uppe! Där, i hopplöst, hjälplöst elände, utsätts Antikrists olyckliga 
offer för de gräsliga grymheter med vilka han utplånar den högstes helgon! En 
tortyrmetod, skall jag nämna. 
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’När den spanska inkvisitionen öppnades av Napoleons och kung Josefs trupper, 
hittades en bildstod av jungfrun [kallad ”järnjungfrun”] stående i ett mörkt hörn i en 
cell. Vid närmare påseende av de franska officerarna visade den sig vara ett 
tortyredskap; under vars kläder med vilka bildstoden var täckt, fanns ett bröstharnesk 
i metall fullt av nålar, spikar och knivar. Den därmed bekante ålades att manövrera 
den. Han gjorde det; den höjde sina armar som inför en omfamning; en ryggsäck 
kastades in i dem; gradvis slöts armarna, och föremålet mellan dem trycktes närmare 
och närmare bildstodens bröst, varvid det krossade och genomborrade det med 
etthundra sår.’ 

Detta är ett av de dödsredskap med vilket påvliga Rom under artonhundratalet stod 
berett att utplåna den högstes helgon [precis som påve Pius IX krävde återinförandet  
av giljotinen för att användas mot ”förbannade kättare och liberaler” enligt den 
skotske protestantiske historikern James A. Wylie]! Oh! Vem kan räkna tårarna, och 
antalet suckar som har kramats ur den förbannade domstolens gråtande, torterade 
fångar! . . . Spanien är bestrött med askan av många autodaféer, där de som älskade 
Guds ord, och gladdes åt Guds sanning, stektes levande av detta fruktansvärda följe 
av munkinkvisitorer, och papistiska präster! Englands varje nerv kom i dallring, 
under Antikrists torterande grepp, och Irland har dränkts med protestantiskt blod! 

Om blodet av 68 miljoner människor inte är tillräckligt för att göra den babyloniska 
kvinnan drucken, måste hon säkerligen vara tålig mot berusning! Detta blod har 
färgat henne med dess blodröda nyans, och fäst det bloddrypande märke på henne, 
som stämplar henne som den blodbefläckade SKÖKAN, drucken av de heligas blod, 
och av Jesu martyrers blod!” {1} [Kursivering tillagd] 

Joseph F. Berg, 1842 
Amerikansk protestantisk historiker 
The Great Apostacy, Identical With
   Papal Rome; Or An Exposition
      Of the Mystery of Iniquity and the
         Marks and Doom of Antichrist

”Tiden kommer mycket snart, där ’Jesu kompani’ kommer att bli mycket angelägna 
om humaniora, men utan att tillämpa någonting fördelaktigt, deras ambition skall 
vara den att dominera, som arrogans och stolthet genomsyrar dess själ, att styra 
ensamma och ingen kan hindra dem.” {2} [Kursivering tillagd] 

Gerome Lanuza, 1650? 
Biskop av Albarracín 
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”Mitt arbete på The Nazi Doctors började och slutade med [en bayersk-född 
romersk-katolsk SS-kapten och läkare, jesuitiske världslige coadjutor] Josef 
Mengele. . . . Även om jag ursprungligen hade övervägt att fokusera min studie 
påMengele, insåg jag snart att en sådan inriktning ytterligare kunde främja kulten 
kring den demoniska personligheten som redan omger honom och därmed bortse från 
det mer allmänna nazistiska fenomenet medikaliserad avlivning. . . . Det var först 
1958 som han började att nå en ställning i offentlig vanära, . . . Och som Mengele 
flyttats genom olika delar av Sydamerika [tack vare påve Pius XII:s vatikanska 
råttlinjer övervakade av jesuiterna] för att förhindra gripande eller utlämning, 
fortsatte dessa vittnesmål från överlevande med oförminskad styrka . . . Samtidigt 
som han är känd för att ha tillbringat mycket tid i Argentina och Paraguay [i vilka 
ordens kommunistiska reduktioner hade legat (1609-1767)], är hans långa vistelse i 
Brasilien [grundat av jesuiterna] mindre känd . . . 

Vad vi vet om den trettiotvå år gamle man som kom till Auschwitz den 30 maj 1943 
är inte särskilt anmärkningsvärt. Han var den andre sonen till en välbärgad bayersk 
industriman . . . Familjen beskrivs som ’strikt katolsk  ’   och Mengele identifierade sig   
själv som katolik på alla sina officiella formulär . . . Sedan han skrivit in sig vid 
universitetet inte bara i München, utan också i Bonn, Wien och Frankfurt, kom 
Mengele att koncentrera sig på sin tids fysiska antropologi och genetik, för att till slut 
arbeta under Otmar von Verscheuer i Frankfurts universitetsinstitut för ärftlig 
biologi och rashygien: . . . Mengele [var] så snäll att kvinnor vid institutet hänvisade 
till honom som ’fader Mengele’ – ett smeknamn som kan naturligtvis ha andra 
bibetydelser [inklusive ett hemlig prästerskap]. . . . 

Hans 1938 utkomna medicinska avhandling med titeln ’Genealogiska undersökningar 
i fall av spalt i läpp, käke och gom’ [vilken vanskaplighet oftast är en följd av 
näringsbrister, inte genetiska brister] förebådade hans Auschwitz-arbete med 
genetiska avvikelser . . . Hans tredje publikation bar titeln ’Ärftlig överföring av 
fistulae auris’ [och offentliggjordes] i tidningen Der Erbarzt, ’Den genetiske 
läkaren.’ . . . 

[Käre sanningssökare, amerikanska allopatiska läkare i dag tillskriver nästan alla 
missbildningar och kroniska sjukdomar till genetiska orsaker, aldrig till vacciner,  
ärvda infektioner, hårda livsstilar, toxiskt giftiga eller utspädda livsmedel. Alltså 
tillhandahåller denna falska genetiska sjukdomsteori de icke-empiriska religiösa 
dogmer som är nödvändiga för alla allopatiska behandlingar, vilka är receptbelagda 
läkemedel, strålningsterapier och radikala operationer förutom stamcellsforskning 
och genteknik. Satta över de historiskt sett vita protestantiska länderna, gör sig Jesu 
sällskap en förmögenhet genom sin läkemedelsindustri medan de i lika mån förstör  
dessa nationers hälsa. Den allopatiske genetiske läkaren är i sanning den nazistiske  
läkaren.] 
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Vad gjorde Mengele egentligen i Auschwitz? . . . ’Han hade rykte om sig, det var det 
namn som hördes mest. Han var överallt.’ . . . Han . . . begick riktiga brott, mordiska 
brott, direkta mord. Domstolen i Frankfurt, som väckte åtal mot honom för utlämning 
[i vetskap om att han var i Brasilien], talade om ’fruktansvärda brott’ begångna 
ensamna eller tillsammans med andra ’uppsåtligt och blodslystet.  ’   Dessa brott   
inkluderade urval,   dödliga injektioner  , skott, misshandel, och andra former av   
avsiktligt dödande. . . . ’Han var brutal, men på ett gentlemannamässigt, depraverat 
sätt. . . . han hade inga problem – inte med sitt samvete, inte med någon, inte med 
någonting . . . han var helt övertygad om han gjorde det rätta . . . samtidigt som han 
fortsatte att vissla sin [Richard] Wagner . . . som en robot, en gentleman som 
bedriver likgiltiga funktioner . . . mycket kall, affärsmässig, saklig. . . . en mycket 
dålig person . . . och du såg det . . . i hans ögon . . . bruna och blodsprängda,’ . . . hans 
ögon   ’  hade ett ”grymt uttryck  ’   eller var som   ’  ögonen på en fisk  ’   eller   ’  döda ögon,  ’   
’  vilda ögon  ’   eller ögon som aldrig ser på ens egna   [ögon]. . . . Det stod honom fritt att 
göra vad han behagade med oss . . . [Han var] herre över liv och död. . . . Vad vi 
hatade denne charlatan! . . . Vad vi föraktade hans oengagerade högdragna uppsyn, 
hans ständiga visslande, hans absurda order, hans kyliga grymhet! Doktor Mengele 
hade uppsynen hos en man som fann stor glädje i sitt arbete och var nöjd med sin 
kallelse [medan många av vakterna i Auschwitz hade bältspännen med katolska 
crucifix på dem enligt den framlidne ungerske överlevande Theodora Moscovitz]’ . . 
. 

Mengele utarbetade ett särskilt dissekeringsrum, inklusive ett   ’  dissekeringsbord av   
polerad marmor,  ’   ett handfat med   ’  nickelkranar,  ’   och   ’  tre porslinsvaskar  ,” . . . Det 
övergripande upplägget, . . . var, ’en exakt kopia av ett patologiskt institut i en 
modern storstad. . . . Mengele, i laboratoriet, ”blev en helt annan person . . . en 
[demonbesatt] fanatiker . . . som en dubbel personlighet [och] om han inte såg blod 
på sin vita uniform [i utgjutandet av kättarens blod i enlighet med jesuiteden], var 
han inte nöjd.’ ” 

[Käre sanningssökare, Josef Mengele var en SS jesuitisk världslig coadjutor under 
extrem ed vilket framgår av hans lugna manér under begåendet av kallblodiga mord.  
Förklädd till ”doktor” och insupen med de falska teorierna om den ”genetiske 
läkaren,” var han den perfekte ”manchuriske kandidaten,” som minutiöst utförde 
sina yrkesuppgifter åt sin herre med kontroll över I. G. Farben via tyska 
malteserriddare. Den onde herren var då och är i dag den svarte påven som osynligt  
manipulerar tiotusentals amerikanska läkare som, i likhet med Mengele, är  
övertygade om att de gör det rätta.]” {3} [Kursivering tillagd] 

Robert Jay Lifton, 1986 
Amerikansk professor i psykologi 
The Nazi Doctors 
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”Till stor del utan att det amerikanska folkets vet det pågår ett krig som har 
skördat offer i varje familj. Det här kriget trappas upp och hotar alla 
människors liv. Det är ett krig som utkämpas av intressen i läkemedelsindustri [styrd 
av påvens malteserriddare] i miljarddollarklassen, som inte är en hälsoindustri utan 
snarare en investeringsverksamhet byggd på en fortsättning och utvidgning av 
globala sjukdomar. Er hälsa och varje persons hälsa i Amerika hotas på flera sätt: 

1. ’Affären med sjukdomen’ som grund för läkemedelsindustrin. 
Läkemedelsindustrin är en investeringsverksamhet i miljarddollarklassen som har 
iscensatt det största bedrägeriet i mänsklighetens historia. Det lovar hälsa, men lever 
i själva verket på sjukdomarnas fortsättning. Detta bedrägerisystem är lätt 
avslöjat. De flesta läkemedel är avsedda att endast gälla sjukdomssymptom, men är 
inte avsedda att bota eller utrota sjukdomar. Som ett direkt resultat av detta 
bedrägeriföretag i miljarddollarklassen, har inget botemedel någonsin funnits för 
hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes eller andra kroniska sjukdomar. Tvärtom, 
fortsätter dessa sjukdomar i epidemiska proportioner, och dödar omkring 5 000 
amerikaner varje dag. Detta kan jämföras med förintelsen av en stad av San 
Franciscos storlek varje år. 

2. Epidemin av farliga biverkningar orsakade av läkemedel. Det farliga 
biverkningar av Vioxx, Celebrex, Lipitor och Prozac är inte undantag, de är regel. På 
grund av deras syntetiska karaktär, är de flesta läkemedel giftiga för våra organ, och 
leder till organskador och andra allvarliga biverkningar. Enligt det Amerikanska 
läkarsällskapet, drabbades miljoner amerikaner av funktionshinder från att ha tagit 
läkemedel och mer än 100 000 av dem dör till följd av detta varje år. 

3. Lagstiftning som skyddar expansionen av den dödliga affären med 
sjukdomen. I årtionden har läkemedelsföretag använt sina gigantiska vinster för att 
manipulera allmänheten och påverka lagstiftningen, även den från kongressen och 
Vita huset. Nu när de farmaceutiska bedrägeriaffärernas dödliga konsekvenser har 
avslöjats, är denna industris överlevnad beroende av protektionistiska lagar. 
[George W.] Bush-administrationens nuvarande yrkande på så kallad medicinsk 
ansvarsreformen handlar inte om att skydda gynekologer och medicinarna från 
stämningar om medicinskt ansvar. Den föreslagna medicinska ansvarslagens kärna 
består av att förbjuda bestraffande skadestånd och stämningar om deras ansvar som 
väcks av skadade patienter mot läkemedelsföretagen! Denna medicinska ansvarslag 
används som en täckmantel för att bevilja amnesti åt läkemedelstillverkare, genom att 
skydda dem från att behöva kompensera miljontals patienter för den skada deras 
läkemedel har orsakat. Det är återbetalning för läkemedelsindustrin, 
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som var den största korporativa sponsorn bakom Bush valkampanj. . . . Som en direkt 
följd av denna lag, kommer tiotals miljoner amerikaner att drabbas av 
funktionshinder och dö av sjukdomar som kan förebyggas inom de närmaste 
årtiondena [vilket ytterligare uppfyller ordens onda tridentinska möte]. 

4. Undanhållande av livräddande information om hälsomässiga fördelar 
med vitaminer och naturliga terapier. En förutsättning för denna ’affär med 
sjukdomen’ som baseras på patenterbara syntetiska droger är undertryckandet av 
effektiva och säkra, men icke-patenterbara och därför mindre lönsamma, naturliga 
terapier. I årtionden har läkemedelsindustrin strategiskt utökat sitt inflytande på den 
medicinska utbildningen med förödande resultat. Den har medvetet blockerat all 
information om den viktiga roll som vitaminer och andra mikronäringsämnen spelar i 
att bibehålla hälsan ([den information som finns] i varje lärobok i biologi, biokemi, 
och naturvetenskap) från att tas med i medicinskolornas undervisning och praktik. 
Genom sitt strategiska inflytande, har läkemedelsindustrin etablerat ett globalt 
monopol på medicin. Som ett direkt resultat har generationer av läkare inte fått 
adekvat utbildning i närings- och andra naturliga behandlingsmetoder. Läkare och 
deras patienter har blivit offer för läkemedelsindustrins ansträngningar att 
monopolisera människors hälsa. Som ett resultat har tiotals miljoner amerikaner 
dött i onödan under de senaste decennierna eftersom denna livsräddande 
hälsoinformation inte har varit tillgänglig för dem. 

5. Undertryckande av effektiva naturliga terapier i lag. Effektiva, säkra och 
icke-patenterbara naturliga terapier hotar själva grunden för den farmaceutiska 
investeringsverksamheten. De inriktar sig på och rättar till de underliggande cellulära 
bristerna i dagens vanligaste sjukdomar, varvid de förhindrar och till och med utrotar 
dem. Avskaffande av alla typer av sjukdomar förstör oundvikligen en marknad i 
miljarddollarklassen för läkemedelsindustrin, följaktigen har läkemedelsindustrin 
lanserat en global kampanj för att skydda sin patentbaserade ’affär med sjukdomen’ 
genom att förbjuda naturliga icke-patenterbara behandlingsmetoder på nationell och 
internationell nivå. Detta är bakgrunden till Bushadministrationens angrepp på 
lagen om livsmedel och kosttillskott – den centrala lagstiftning som skyddar det 
amerikanska folkets rättigheter till fri tillgång till fysisk terapi och till fria 
hälsomässiga val. Om denna grundläggande mänskliga rättighet till fysisk hälsa tas 
bort, kommer   miljarder människors   hälsa att äventyras och tiotals miljoner av dem   
kommer att betala det yttersta priset under kommande generationer.” {4} [Kursivering 
tillagd]

Kevin Trudeau, 2004 
Amerikansk patriot och författare 
Natural Cures ”They” Don’t Want
   You to Know About Health
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”Ja, Judyth Vary Baker hade de tekniska kvalifikationerna för att vara ’teknikern’ 
som gjorde ’bordsarbetet’ i Ferrie-Shermans medicinska laboratorium. Att höra 
Judyth erkänna att hon som 19-åring biträdde Lee Harvey Oswald, David Ferrie, 
doktor Mary Sherman, och [New Orleans’ jesuitiske världslige coadjutor] doktor 
Alton Ochsner i deras ansträngningar att utveckla ett biologiskt vapen? . . . en 
tankebomb! . . . Judyth hävdar att Mary Sherman definitivt var en del av det 
forskningsprojekt om cancervisuset som pågick i David Ferries lägenhet. En del av 
Judyths dagliga operationscykel var i själva verket att leverera ’extrakten’ av sin 
cancerframkallande virusforskning från Ferries våning till Maria Shermans lägenhet. 
Hon säger också tydligt att doktor Alton Ochsner var i sista hand ansvarig för 
Ferrie-Sherman-labbet. Och att både hon och Lee Oswald var en del av 
ansträngningarna att använda cancerframkallande apavirus för att utveckla ett 
biologiskt vapen [i hemlighet avsett att användas mot oss amerikaner och på så vis  
främja ordens motreformation]. . . . Mössen levererades till hans lägenhet flera gåger 
i veckan för behandling som en del av operationen. För mig, har detta alltid varit det 
som jag kallade ’värsta-fall-scenariet’ – det bekräftade förekomsten av det hemliga 
samarbetet mellan begåvade forskare, farlig radioaktivt utrustning, apavirus och 
politiska extremister i ett underjordiskt laboratorium. . . . Judyth kunskaper och 
personliga engagemang inom cancerforskningens ämnesområde är anmärkningsvärt 
till denna dag. Efter att ha sett en 2006 års nyhetsartikel om ett genombrott inom 
cancerforskningen som inbegrep en mus vars immunförsvar var oerhört bra på att 
motstå cancer, skickade mig Judyth ett e-postmeddelande som löd: 

’Vi kunde ha botat cancer . . . för flera decennier sedan. . . . och här kan man se 
att makrofager i möss gör det – och ja, precis som jag har hävdat de kunde. . . . 
Detta kan förvandlas till ett effektivt och billigt sätt att bekämpa cancer. Åh, om jag 
bara kunde ha övertygat någon om att bara ge mig en chans att leda ett labb! . . . Och 
även för att de fortfarande bara använder murina (mus-) makrofager, ett första steg 
som jag visste skulle fungera redan 1961. Åh, det känns som om hela mitt liv har gått 
till spillo! Måste medge att jag bara satte mig ned efter att ha läst detta och grät tårar 
av ilska och frustration över de miljoner som har lidit och dött av cancer, särskilt 
barn, och jag visste om nyckeln, men min mun hade täppts till med lera. Jag kan inte 
sluta gråta. . . . Detta är hemskt, att känna sådan ilska och hjälplöshet. Ändå glad över 
att de äntligen bör se vad de ska göra.’ ” {5} [Kursivering tillagd] 

Edward T. Haslam, 2006 
Amerikansk JFK-forskare och författare 
Upptäckte Lee Oswalds flickvän 
   Forskaren Judyth Vary Baker 
Dr. Mary’s Monkey
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”Som alla vet, fortsatte ryktena kring Kennedymordet, även efter det att senatens 
särskilda underrättelseutredning och representanthusets [särskilda] mordutredning 
hade utfärdat rapporter [sedan representanthusets mordutredning drog slutsatsen att  
JFK hade dödats genom en ”konspiration”]. De gamla konspirationsteorierna 
fortsatte att cirkulera, och en ny generation av teoretiker uppstod. . . . Många av dessa 
teorier var delvis beroende av tanken att obduktionen på Bethesda marinsjukhus var 
något bristfällig. Som svar på den intensiva offentliga dialogen som följde efter 
Oliver Stones JFK, beslutade det [CFR-kontrollerade] Amerikanska 
läkarsällskapet att se över obduktionsresultatet och avgöra om marinens läkare 
faktiskt hade deltagit i en stor mörkläggning [vilket bevisas av Harrison Edward 
Livingstone i High Treason 2]. I maj 1992, publicerade Journal of the Medical  
Association (JAMA) den första av två artiklar som undersökte om anklagelserna om 
att obduktionsresultaten var opålitliga. Slutsatserna utdelade ett hårt mot 
konspirationsteorierna. JAMA angav entydigt att den läkare som utförde 
obduktionen på natten mellan den 22 november hade fastställt utom rimligt tvivel att 
presidenten sköts med endast två kulor, som träffade honom ovan- och bakifrån hans 
huvud. . . . 

I utgåvan av JAMA den 7 oktober 1992, förklarade redaktör George D. Lundberg, 
med.dr.: ’En serie objektiva experter, kriminaltekniska forskare, patologer och 
radiologer har under åren på nytt granskat Kennedys obduktionsresultat, med hjälp av 
skriftligt material, vittnesmål från Humes [James Joseph Humes, med.dr.], Boswell 
[J. Thornton Boswell, med.dr.], och Finck [Pierre Finck, med.dr.], 
Zapruderfilmen, fotografier, röntgenbilder och mikroskopiska bilder.’ Lundberg drar 
slutsatsen att dessa experter nästan enhälligt har stött de publicerade resultaten och 
tolkningarna från obduktionsteamet och Warrenkommissionen, vars enda avvikande 
röst var den från Cyril H. Wecht, med.dr. [som nu är en regelbunden gäst på den 
svarte påvens pro-Bush Fox News Network]. Ändå instämde även han 1966 och skrev 
1973 att ’alla skott avlossades bakifrån.’ Det lugna expertutlåtandet i den mest 
framstående medicinska publikationen i USA motverkade amatörernas 
känslomässiga protester. Det var ju ingen överraskning för dem av oss som hade 
fortsatt att följa ärendet. Obduktionsresultan bekräftades av Warrenkommissionen 
1964; och 1968 granskade en opartisk jury av fyra patologer och radiologer alla 
tillgängliga fakta och sammanställde en sexton sidor lång rapport till [beskyddare av 
CIA:s SMOM Clay Shaw och David Ferrie] justitieminister Ramsey Clark.” {6} 

[Kursivering tillagd] 

Cartha ”Deke” DeLoach, 1995 
SMOM, tidigare biträdande direktör, FBI 
Hoover’s FBI 
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”Den som tror sig känna till jesuiterna tillräckligt väl genom att ha läst alla böcker 
som skrevs under det senaste århundradet [sjuttonhundratalet] för att demaskera 
dem, är rejält lurad. Den dagens jesuitism var ett öppet krig mot evangeliet och 
samhället; jesuitism av i dag är en långsam men smittsam och dödlig sjukdom, som i 
hemlighet nästlar sig in; den är ett gift som intas under medicinens namn.” {7} 

[Kursivering tillagd] 

Luigi Desanctis, 1852 
Officiell censor vid inkvisitionen
Popery, Puseyism and Jesuitism 

”. . . människornas hälsa verkligen är den grund på vilken all deras lycka och alla 
deras makt som en stat är beroende av. . . . men om befolkningen i det landet står 
stilla eller minskar årligen – om den, medan den minskar också minskar i 
kroppsbyggnad, i styrka, är det landet dömt. Människornas hälsa är enligt min 
mening, en statsmans första uppgift.” {8} [Kursivering tillagd] 

Benjamin Disraeli, 1877 
Frimurerisk brittisk premiärministern 
   under drottning Viktoria 

”Jesuiterna ingav Casey respekt. ’De är lysande . . . Jag är helt övertygad om att de 
sitter inne med alla uppgifter om världen . . . Jag vill bli . . . en överste House, killen 
bakom tronen, som rådger USA:s president.’ . . . Som hans hustru senare skulle 
observera, ’Bill fick sitt självförtroende från jesuiterna.’ . . . Jesuiterna hade gjort 
ett bra arbete . . . Han var rustad i sin religion.” {9} [Kursivering tillagd] 

Joseph E. Persico, 1990 
Romersk-katolsk CFR-medlem 
Amerikansk journalist och författare om 
   Romersk-katolske William J. Casey, 
      Student hos jesuiterna, 1930 
         Fordham University 

”Baby Doc, i sin oförtröttliga hängivenhet åt att rädda de demonbesatta tål inte 
bördan av att se sitt folk dö den eländiga död som släppts loss över dem som är 
dömda till helvetet. Vi har inget annat alternativ än att lyssna till Guds [påven] ord 
och skona honom från förintelse. Av denna anledning kommer vi att skicka i 
missionärerna (jesuitiska legosoldater) för att vaccinera befolkningen med ett vaccin 
som kommer att skona bara de godhjärtade på grund av dess modell . . . Baby Doc 
har följt Vatikanens 
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order [!!!] enligt bästa förmåga i sitt demonbesmittade land, och måste avgå från sin 
tjänst.” {10} [Kursivering tillagd] 

William J. Casey, 1985 
Riddare av Malta och direktören, 
   Centrala underrättelsetjänsten 
Trance: Formation of America 

” ’Vi, Förenta staternas fredsälskande folk, och fredsälskande medborgare runt 
om i världen, står nu inför en hemsk fara. Dödliga djurvirus mångfaldigas nu i 
våra kroppar.” {11} [Kursivering tillagd]

 
Leonard Horowitz, 1997 
Amerikansk läkare och författare 
Rysk-ortodoxa riddare av Malta 
Emerging Viruses: AIDS and Ebola

”Den nuvarande medicinska vetenskapen är ingenting annat än en falsk dogm, som 
införts nästan universellt, med alla möjliga medel, lagliga eller ej, genom en 
medicinsk makt, i nära allians med det kemiska syndikatet. Dess syfte, som 
kommer att visas i de följande kapitlen, är inte människors hälsa, som bara används 
som en förevändning för att tvinga fram stora summor pengar, utan förstoringen av 
deras egen förmögenhet och styrka. . . . 

I alla länder, är den styrande medicinska makten en av syndikatets mest 
pålitliga medarbetare, desto effektivare som den är okänd för den okunniga, 
vilseledda majoriteten. Den medicinska makten har i dag den roll som tillhörde 
[den inkvisitoriska romersk-katolska] kyrkan under [den mörka] medeltiden.” {12} 

[Kursivering tillagd] 

Hans Ruesch, 1982 
Schweizisk undersökande journalist 
Naked Empress: Or
   The Great Medical Fraud

”Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son!
Hur har du inte blivit fälld till jorden,

du som slog ner folken till marken! . . . 
De som ser dig stirrar på dig, de granskar dig och säger:

’Är detta den man som kom jorden att darra och kungariken att skaka,
som gjorde jorden till en öken och förstörde dess städer,

han som aldrig släppte hem sina fångar?’” 
– Jesaja 14:12, 16, 17 
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Ingen har bättre på ett enkelt sätt beskrivit kompaniet än herr Luigi Desanctis, som 
senare blev en reformert pastor. När hans beskrivning tillämpas på det Amerikanska 
läkarsällskapet (AMA), det Amerikanska tandläkarsällskapet (ADA) och Livsmedels- 
och läkemedelsmyndigheten (FDA) kan vi lätt se dessa tre organ som vapen i den stora 
jesuitiska konspirationen, som beskrivs av Abate Leone i hans The Jesuit Conspiracy: 
The Secret Plan of the Order tryckt 1848. Syftet med AMA, ADA och FDA är att krossa det 
”kätterska och liberala” amerikanska folket i hjälpsamhetens namn. Genom att göra 
människor kroniskt sjuka bryter dessa organ ned allt motsånd mot ett amerikanskt fascistiskt 
tyranni (eventuellt övervakat av Fox News Networks jesuitutbildade riddare av Malta, 
Patrick J. Buchanan) och den kommande ”nya världsordningen” under jesuiternas 
”ofelbare” påve. 

AMA, som vi känner det i dag, inleddes i början av 1900-talet. Jesuiterna, genom 
33:e gradens och shriner frimureri, Morgans och Rockefellers i synnerhet, började att 
kontrollera den medicinska utbildningen av unga läkare, och lärde dem att behandla 
symptom med petroleumbaserade läkemedel. Senare kom operation och sedan strålning för 
att fullborda den medicinska ”oheliga treenighet” av att ”skära, bränna och förgifta.” 

I en varning för i droger förtjusta, allopatiska läkare läser vi 1912: 

”. . . för den läkare som tror han kan döda sjukdom med sin ärtbössa med droger 
kommer lika ofta att döda sin patient [som har varit fallet med tiotusentals veteraner 
från andra världskriget]. Var misstänksam mot de läkare som kommer in i 
sjukrummet med en allmäktig uppsyn, tar ut sitt stetoskop som om det var Gabriels 
trumpet, skriver ut en massa recept på latin [d.v.s., Roms språk] och aldrig ställer 
en fråga om patientens dagliga vanor. . . . Akta er, säger jag, för denna grupp av 
läkare. De kommer att sitta med en hand på er puls och den andra på plånboken och 
inte försvinna förrän den ena eller den andra ger upp, men bota er – aldrig! Det är de 
inte i stånd att göra. De har ingen aning om vad en verklig, progressiv, modern läkare 
verkligen kan göra för sina patienter.” {13} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, är inte detta den amerikanska medicinens själ och hjärta? 

De drogbolag som kontrolleras av malteserriddarna var några av finansiärerna bakom 
jesuiternas Utrikespolitiska råd, som i sin tur skapade och nu kontrollerar de medicinska 
inkvisitorerna – AMA, ADA och FDA. 

I avsikt att sjukliggöra det vita keltisk-anglosaxiska protestantiska amerikanska 
folket, främjade AMA och FDA massvaccinationer och immuniseringar. (Senator Edward 
”Ted” Kennedy, jesuitenas vid Georgetown University och Boston College älskling, i 
vetskap om vem som verkligen mördade hans bröder, införde ny lagstiftning som skulle 
försöka att vaccinera alla barn i det amerikanska riket, medan den starkt begränsade 
undantag föräldrar skulle kunna hävda. Han försöker också inrätta en rikstäckande 
vaccinregister 
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registret för att spåra föräldrar som motsätter sig injektioner av var från apor, kvicksilver 
och formaldehyd i sina barns blodomlopp.) Dessa långsamma gift i medicinens namn 
innehåller levande virus, som senare blossar upp till ”obotliga sjukdomar” som ”cancer.” 
Doktor William Campbell Douglas berättar i sin Second Opinion: 

”Jag rapporterade för nästan 10 år sedan, om den alarmerande slutsatsen att ett 
apvirus – simianvirus 40 – hade smittat både poliovaccinet Salk och Sabin [som 
jesuiterna alltid använder Roms ”hovjudar” i frontlinjen]. Det var känt vid 
tidpunkten att detta virus orsakade hjärncancer hos försöksdjur, det omnämndes, det 
rådde ingen oro eftersom det inte orsakade problem för människor. Vad allmänheten 
inte fick höra var att eftersom SV40 är ett retrovirus (som AIDS) skulle det ta 20 till 
40 år innan vi vet vilken skada som har vållats. Jag noterade då att hjärntumörer hade 
ökat i frekvens sedan jag utexaminerades från vårdutbildningen. 1950 var de 
sällsynta, men redan 1990 var de vanliga – 1950 plus 40 är lika med 1990 (det år jag 
sammanställde min första rapport om SV40 och hjärntumörerer). Den fruktansvärda 
sanningen kom fram den 14 februari 1999, i London Telegraph: 

’Massvaccinationskampanjerna på 50- och 60-talet kan orsaka hundratals dödsfall 
varje år på grund av ett cancerframkallande virus som smittat det första 
poliovaccinet, enligt forskare. Viruset, som kallas SV40, kom från döda apor vars 
njurceller användes för att framodla de första salkvaccinerna. Läkare bedömer att 
viruset sprutades in tiotals miljoner under massvaccinationskampanjerna innan det 
upptäcks och gallrades bort 1963. Personer födda mellan   1941   och   1961   tros vara   
mest i riskzonen för att ha varit smittade.’ . . . 

’Nu pekar en ny studie av SV40:s effekter på oroväckande tecken på att apvirus 
orsakar en rad mänskliga cancerformer . . . ”såsom icke-Hodgkins lymfom och 
prostatacancer . . . och bencancer.” . . . apviruset kan föras vidare från dem som 
givits det kontaminerade vaccinet till deras barn, varvid cancerrisken sprids 
ytterligare.’ ” {14} [Kursivering tillagd] 

Dessutom läser vi: 

”Poliovaccin: Utvecklades i slutet av 1940-talet ur var från döda grisars och apors 
njurar infekterat med polio, och hydrolysat av mjölkalbumin, kemisk antibiotika, 
och kalvserum. Detta nyligen testade levande virusvaccin innehöll 149 levande virus 
och bakterier som lever i vaccinet, inklusive SV40-virus, som också finns i 
cancerceller. Kan leda till tarminfluensa, autoimmuna sjukdomar, ungdomsdiabetes, 
reumatoid artrit hos barn, lupus hos barn. Centret för sjukdomskontroll (CDC) 
rapporterade att under 1973 till 1983, 87% av poliofallen orsakades av 
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injektionen av poliovaccin och från 1980 till 1989 orsakade poliosprutorna 100% 
av all inhemsk poliofrekvens. Doktor Jonas Salk uppges ha medgivit, ’  När man   
vaccinerar barn med poliovaccin kan man inte sova gott på två eller tre veckor  ’   (E. 
McBean, The Poisoned Needle, Health Research, Mokelumne Hill, Calif., s. 144). 
Spridningen av doktor Salks avdödade vaccin resulterade i en fördubbling av 
poliofall i hela nationen; i vissa stater rapporterades en ökning med 400-600% 
[jesuiterna, som använder sin frimureriska judar inom den svarte påvens 
internationella medicinska inkvisition, tillhandahåller ytterligare en anledning att  
massmörda amerikanska judar!].” {15} [Kursivering tillagd] 

Den avsiktliga förgiftningen av de vita protestantiska nationernas blodomlopp bör 
inte vara en överraskning mot bakgrund av det tridentinska mötet; jesuiterna förklarade att 
de skulle göra detta i Sions vises protokoll. Vi läser ur protokoll nummer tio: 

”. . . det är absolut nödvändigt att i alla länder anstränga folkens relationer till 
deras regeringar för att fullständigt uttrötta mänskligheten genom oenighet, hat, 
[klass-] kamp, avund och till och med genom användningen av tortyr, genom 
svält, GENOM YMPNING AV SJUKDOMAR.” {16} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare, har inte våra många vaccineringar, erhållna i både det civila och 
militära livet, resulterat i tortyr av ordens många medicinska ”behandlingar” samt de 
dödsfall våra landsmän har lidit på grund av de ätits levande av ”cancer”? 

Senare, skulle jesuiternas agenter ta initiativ till uttagningen till militärtjänst och 
därmed skapa en stor armé. Denna det amerikanska rikets armé, finansierad av den svarte 
påvens ”allmänna” Riksbank och byggd för att återställa påvens världsliga makt, skulle 
behöva kämpa globalt. Därför skulle dess soldater massvaccineras. Med skadliga virus och 
bakterier i sperman, skulle deras fruar och barn bli smittade vilket skulle framkalla mer 
cancerfall bland kvinnorna och missbildningar hos barnen. (Sammansatt av fjortonde 
ändringens medborgarna/undersåtar uppvuxna på värdelös pappersvaluta i form av 
riksbankssedlar, det amerikanska rikets armé – inklusive dess kämpars själva liv och 
hälsa – är Roms rättsliga egendom.) Gulfkrigsyndromet, skickligt definierat och rättfärdigt 
attackerat av veteranen från Gulfkriget Joyce Reilly, är ett klassiskt exempel på mord 
genom militär/medicinsk injektion. 

Vatikanen, med sin suveräna militära malteserorden, har skapat eller muterat 
många virus som har använts för den systematiska utrotningen av det ”kätterska och 
liberala” amerikanska folket. Riddarna, med sina gamla nazister, CIA och 
läkemedelsföretag, skapade det mänskliga immunbristviruset (HIV) som orsakade den 
nuvarande epedemin av förvärvat immunbristsyndrom (AIDS). Det viruset finns i alla 
hepatit B-vaccin som administreras av de medicinska inkvisitorerna – AMA! Vi läser ur 
Emerging Viruses: AIDS and Ebola av den lysande Len Horowitz: 
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”Fastän poliovaccin också misstänks för överföring av HIV-1 och andra virus, tycks 
en unik epidemiologi, och samtidiga utbrott av AIDS i New York City och 
Centralafrika, än närmare sammanfalla med förvaltningen av experimentella hepatit 
B-vaccin än med endera Salk- och Sabinvaccin.” {17} [Kursivering tillagd] 

Sedan 1930-talet, under den frimureriske FDR:s tyranni, har den jesuitiska 
konspirationen mot det protestantiska Amerikas hälsa avancerat i hög grad. De verkliga 
botemedlen mot virussjukdomar undertrycktes starkt. Dessa botemedel var i första hand 
syre, ozon, ljus med färg, ultraviolett blodbestrålning (som skickligt förklarats av doktor 
William Campbell Douglas i hans Into the Light {18} och Kenneth J. Dillons Healing 
Photons: The Science and Art of Blood Irradiation Therapy {19}) och likströmsgeneratorer 
med både fotoner och elektroner. Användningen av ozon av medicinsk kvalitet, Royal Rifes 
foton-/frekvensmaskin, Emmett Knotts blodbestrålare och Darius Dinshahs ljus-färg-
behandling (”Spectro-Chrome”) undertrycktes alla brutalt. Användningen av kolloidalt 
silver av medicinsk kvalitet avbröts och alla icke-medicinska åtgärder tvingades under 
jorden. Och varför? Eftersom dessa behandlingar tar itu med de kroniska sjukdomarnas 
verkliga orsaker. Om dessa orsaker, berättar doktor William H. Philpott: 

”De oxid-reduktashämmande enzymerna är nödvändiga för att producera biologisk 
livsenergi genom oxidativ fosforisering som producerar ATP och oxidativ negativt 
polariserad resterande magnetism. Den biologiska livsenergin består av enzymisk 
katalytisk produktion av: (a) adenosin trifosfat (ATP), (b) oxidativ restmagnetism (ett 
negativt magnetfält). Denna oxidativa/resterande enzymatiska reaktion är beroende 
av alkalinitet och syrgas (alkali-hyperoxia) . . . 

Detta oxid-reduktashämmande familj av enzymer är beroende av alkalisk-
hyperoxiderande-negativa (söder-sökande ) magnetfälts aktivering. När dessa tre 
fysiologiskt normala omständigheter inte är förhandenvarande, då görs cellulär ATP 
genom jäsning. De tre faktorer som behövs för att jäsningen skall producera ATP är: 
1) aciditet, 2) bristen på syre, 3) ett positivt (norr-sökande) statiskt magnetfält 
som en aktivator för enzymenergin. Mänskliga celler har förmågan att göra ATP 
antingen fosforiserande eller jäsande . . . 

ATP görs genom jäsning med sitt syra-hypoxiska medium kan inte upprätthålla 
mänsklig biologisk livsenergi. Genom jäsning gjord ATP kan upprätthålla livsenergi 
hos mikroorganismer som bakterier, svampar, virus, parasiter och cancerceller. 
Hemligheten med att vända akuta icke-adaptiva symptomatiska reaktioner, förebygga 
och motverka mikroorganismiska infektioner, upprätthålla mänsklig biologiska hälsa 
och tillhandahålla för vändningen av degenerativa sjukdomar är att upprätthålla ett 
normal alkalisk kroppsligt ph-värde, hyperoxia och ett lämpligt negativt (söder-
sökande) statiskt magnetfält.” {20} [Kursivering tillagd] 
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I dessa stora visdomsord ligger botemedlet mot alla cancersjukdomar, 
hjärtsjukdomar, diabetes och kroniska infektioner. Därför: genom att vägra alla infekterande 
vaccinationer och immuniseringar samt amalgamfyllningar och rofyllningar, genom att 
använda negativt laddade fotoner och joner för att döda alla anaeroba bakterier, virus, 
svampar och mikroskopiska parasiter (t.ex. ultraviolett ljus och ozon-/oxidativ terapi i 
kombination med inre användning av fröextrakt av grapefrukt), genom att hålla kroppen i ett 
starkt alkalisk tillstånd med hjälp av enzymer och basiska mineraler (som finns i råa, 
obearbetade livsmedel, hela livsmedelstillskott och alkaliskt vatten); genom att behålla ett i 
hög grad syresatt tillstånd genom djupandning, motion och syrebehandlingar (sådana som 
övertrycksbehandling med syre och ångskåp för ozonterapi), genom att bibehålla negativt 
laddade magnetfält (t.ex. med magnetiska sängar, magnetiska omslag, magnetiskt tegel och 
magnetiska sittdynor och samtidigt dricka magnetiserat, alkaliskt vatten – alla nordpolara; 
och med hjälp av amygdalin och organiskt odlade örter), skulle historiskt sett vita 
protestantiska/baptist-kalvinska nationer upphöra att vara ledare i kroniska degenerativa 
sjukdomar och jesuitordens onda motreformation skulle börja framgångsrikt motarbetas av 
folket än en gång! 

Men de licensierade behandlingarna av AMA:s skapade sjukdomar måste ske med 
hjälp av Roms ohelig treenighet – skära, bränna och förgifta. Den moderna medicinens 
kyrka tolererar inget kätteri och använder vår CFR-kontrollerade regerings svärd för att 
straffa dessa ”egensinniga medicinska kättare” som skulle våga att verkligen bota oss 
amerikaner från våra sjukdomar som avsiktligt pålagts oss av ”modern till skökorna och 
skändligheterna på jorden.” Satan har faktiskt, med hjälp av sitt jesuitstyrda, 
”internationalistiska” vatikanska rike, ”försvagat nationerna” på alla sätt, särskilt vad 
gäller vår hälsa. Och naturligtvis, kontrollerar malteserriddarna den stora 
läkemedelsindustrierna som Merck, Sharp & Dohme, som de är förbundna med ordens CIA. 
Den framlidne riddaren av Malta Elmer H. Bobst, tidigare ordförande för Warner-Lambert 
Company, och riddare av Malta Lewis E. Lehrman – den papalistiske och etniske juden – 
vars familj den amerikanska apotekskedjan Rite-Aid, har varit och är romerska soldater. Oh 
ja, den Heliga Skriften är sann i sin beskrivning av Rom, som en dag skall flytta sin 
kommersiella världsmakt till den ombyggda staden Babylon vid floden Eufrat: 

”. . . du stora stad, Babylon, du mäktiga stad . . . 
dina köpmän var jordens stormän; 

ty genom din svartkonst [apotek] blev alla folk vilseledda.” 

[Därför kommer den uppståndne, Guds son en dag att ropa till hans abrahamitiska 
förbunds-knutna, högt älskade, semitiska-hebreiska-judiska-israelitiska etniska bröder:] 

”Gå ut från henne, mitt folk, 
så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 

Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.” 
– Uppenbarelseboken 18:10, 23 
– Uppenbarelseboken 18:4, 5 
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Istället för bevisade botemedel, har AMA, ADA och FDA tryck ned giftiga, 
kvicksilverspetsade fyllningar och droger i halsen på tillitsfulla amerikaner. Detta har lett till 
miljoners onödiga lidande och död medan det när detta skrivs finns det över hundra 
miljoner kroniskt sjuka människor i det amerikanska riket. 

Två lysande judar, ansvariga för exponeringen av de amerikanska läkar- och 
tandläkarinkvisitionerna är doktor Robert S. Mendelsohn och doktor Leonard Horowitz. 
Doktor Mendelsohn, i sin klassiska Confessions of a Medical Heretic, liknar 
vårdinrättningen vid den romersk-katolska institutionen, och kallar den för ”den moderna 
medicinens kyrka.” Läkaren är prästen, födelseattesten är dopintyget, giftiga silvernitrat 
tillämpat på ögon vid födseln är dopet, sjuksköterskorna är inkvisitorer, etc. Han förklarar 
djärvt: 

”Jag tror inte på den moderna medicinen. Jag är en medicinsk kättare. Jag tror att 
den moderna medicinens sjukdomsbehandlingar . . . är farligare än de sjukdomar som 
de är avsedda att behandla. Jag tror att mer än nittio procent av moderna medicinen 
kan försvinna från jordens yta – läkare, sjukhus, läkemedel och utrustning – och 
påverkan på vår hälsa skulle bli omedelbar och positiv. . . . För sjukhuset är den 
moderna medicinens kyrkas tempel och därmed en av de farligaste platserna på 
jorden. . . . Där finns mycket att vara rädd för. Guden som finns i den moderna 
medicinens tempel är döden. . . . Läkare-prästen kommer undan med mycket 
eftersom han kan göra anspråk på att strida mot själva ondskans krafter . . . Aldrig ses 
han i sitt rätta ljus – som Djävulens   ombud   . . . 

Vi har en medicinsk inkvisitionen. Första tecken på en inkvisition är försäljning av 
avlater . . . Sjukförsäkring är läkarens version av avlater . . . Som den nattvardsoblat 
som katolikerna får på tungan, är droger den moderna medicinens nattvardsoblater. . . 
. Försök ta sig från ena änden av livet till den andra utan att betala dina skulder till 
den moderna medicinen: immuniseringar, fluoriderat vatten, intravenösa vätskor och 
silvernitrat . . . När man kommer till den moderna medicinens katedraler och små 
”vatikaner,” strider man mot präster som åtnjuter ofelbarhetsstatus. De kan inte göra 
fel, så de är de farligaste . . .” {21} [Kursivering tillagd] 

Doktor Mendelsohn visste vad han beskrev. Han hade varit en hängiven medicinsk 
präst och hade iakttagit inkvisitorerna i flera år. Han var väl förtrogen med jesuiterna vid 
Loyola University i Chicago under sin tid som professor i medicin vid University of 
Illinois. Under årens lopp observerade han de fruktansvärda parallellerna mellan den 
moderna medicinens kyrka och den romerska kyrkan. Han blev senare en högst vältalig 
och obesegrad mästare i att exponera de brott som begåtts av den moderna medicinen. Hans 
motståndare i debatten skulle inte ens visa sig.
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Robert Mendelsohns liv och budskap hatades av jesuiternas medicinska inkvisition 
kontrollerad av AMA, ADA och FDA genom ärkebiskopen av New Yorks Utrikespolitiska 
råd. Tydligen var denne ”svekfulle jude” trovärdig! Vid god hälsa vid sextiotre års ålder, var 
därför vedergällningens dag inne för denne ”envise kättare.” Han dog plötsligt, ett offer för 
”giftbägaren” genom förmedling av en annan vatikansk lönnmördare – ”osynlig till dess att  
hans hugg märks!” 

Doktor Leonard Horowitz (innan han adlades av SMOM) var av samma kaliber 
som doktor Mendelsohn. I sin fantastiska bok, Emerging Viruses: AIDS and Ebola, 
förbinder han Vatikanens malteserriddare med nazisterna, läkemedelsföretagen, och 
skaparna av AIDS/cancervirus inom CIA. Vi läser: 

”Org. Gehlen, den av Reinhard Gehlen förestådda Tyska underrättelsetjänsten, var 
ännu starkare än nätverket Merk. Organisationen ersatte den nazistiska SS på grund 
av sina förkrigstida förbindelser med det tyska militära kontraspionaget eller den 
tyska Militära underrättelsetjänsten. I själva verket tillskrivs Organisation Gehlen stor 
del upphovet av CIA. . . . för att skydda Gehlen och hela den Tyska 
underrättelsetjänsten nätverk från fara? Gehlen var en ledande tjänsteman i 
suveräna militära malteserorden (SMOM), som upprätthöll obegripligt 
ekonomiskt och politiskt inflytande. . . . På något sätt var jag inte förvånad över att 
ekonomiska motiv . . . stod i centrum för SMOM och den nazistisk-amerikanska 
alliansen . . . ’Strax efter kriget, hittade OSS omfattande dokumentation från ett möte 
i Strasbourg den 10 augusti 1944 . . . mellan företrädare för SS, partiet, och företag 
som Krupp [ägt av riddare av Malta Alfried Krupp, en av grundarna av påvens 
Europeiska union], I. G. Farben [vars ordförande och riddare av Malta, Hermann 
Schmitz, var en nära personlig vän till führerns ambassadör i Vatikanen, riddare av 
Malta Franz von Papen] . . . Världens stora massa visste ingenting om 
partnerskapet, som bildades mellan John D. Rockefellers Standard Oil Company, 
Tysklands I. G. Farben, och Hitlers tredje rike. ’Piraterna på Wall Street,’ Allen 
och John Foster Dulles, från [CFR-styrda] advokatbyrån Sullivan & Cromwell, 
hade i hemlighet förhandlat fram denna allians. Det var inte känt för allierade flygare, 
som flög bombningsuppdrag över Tyskland, varför I. G. Farbens anläggningar, där 
Hitlers ammunition gjordes, undantogs från angrepp. På samma sätt, när I. G. 
Farben-Rockefeller-konsortiet använde koncentrationslägrens offer som slavar för 
att bygga och driva sina fabriker,  sades det aldrig i nyheterna [kontrollerade av 
riddare av Malta Henry R. Luce]. Inte heller proklamerades det att samma arbetslag 
patenterade och sålde gasen som nazisterna använde i koncentrationslägren för att 
skicka miljoner till sina gravar. På senare tid har rubrikerna bett att få veta var det 
nazistiska guldet tog vägen. Historiker har först på senare tid noterat att Rockefellers 
Chase Bank [bemannad av en hög riddare av Malta, Joseph J. Larkin] var en av de 
största mottagarna.” {22} [Kursivering tillagd] 
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Käre sanningssökare, enligt Annual Report of the Council on Foreign Relations av 
1993, är Rockefeller-koncernen, Sullivan & Cromwell och Chase Manhattan Bank alla 
upptagna på jesuiterna Utrikespolitiska råds korporativa medlemslista. Tillsammans med 
dessa finns drogjättarna Dow Chemical, Bristol-Myers Squibb, Johnson och Johnson, Pfizer 
och Procter & Gamble. En annan medlem är Centret för sjukdomskontroll i Nordamerika. 
{23} och gissa vem som är en av ledstjärnorna som övervakar överhuvudena för dessa 
jättelika mordmonopol? Det är CFR-medlemmen/ordföranden och rektorn för jesuitordens 
Fordham University, en bekännande jesuit av fjärde löftet, Joseph A. O’Hare. {24} Mitt i 
detta broderskap hittar vi ett lärt romersk-katolskt verktyg åt jesuiterna som utvecklade HIV-
viruset och därmed AIDS-epidemin – världens ledande retrovirologist, Robert C. Gallo! 
Detta odjur, som tilldelades  ”Ignatius Loyolas Svärd” 1988 av ordens Saint Louis 
University, ursäktades av CFR-kontrollerade, jesuitiske världslige coadjutor president Bill 
Clinton för vetenskapliga tjänstefel! Horowitz drar korrekt slutsatsen: 

”Alltså förefaller båda det här århundradets värsta folkmord [den judiska 
eurasiska förintelsen och AIDS-epidemin] ha fastställts av samma planläggare vars 
hemliga utredningar och dödliga bedrägerier standardmässigt har slagit 
mänskligheten.” {25} [Kursivering tillagd] 

Dessa planläggare, doktor Horowitz, är jesuiterna, de monster som med sina 
malteserriddare finansierade andra världskriget, mördade miljontals din semitiska 
hebreiska/judisk ras, mördade vår president Kennedy och utvecklade dödliga virus. 
Orden, med kontroll över pressen, mörklade allt detta och förhindrade användningen av 
beprövade behandlingar som lätt botar deras skapade virussjukdomar. Vi blev deras offer 
som vi tvingades att åka till Mexiko för medicinsk hjälp, eller vallades till deras ”den 
moderna medicinens kyrka” för att torteras och stympas av deras medicinska inkvisitorer. 
Som de fogliga slavarna som skildras av jesuiternas frimurare och fabianske socialist H. G. 
Wells i hans The Time Machine, har vi marscherat in i Roms medicinska inkvisitions 
grottor och har slukats av kannibalerna som skär, bränner och förgiftar oss. Resultatet har 
blivit ”den slutliga lösningen på den ’kätterska och liberala’ frågan i Nordamerika,” som 
dömer miljoner baptister, protestanter, judar och ”liberala” romersk-katoliker till en hemsk, 
kuslig död inledd av helvetiska, fördömliga, fruktansvärda och beklagligt långsamma gifter, 
bedrägligt kallade ”vaccinationer och immuniseringar,” gjorda av de dyrbara små 
kropparna av aborterade miljoner! Massfolkmordet på det ”kätterska och liberala” 
amerikanska folket, som genomförts av ordens Amerikanska läkarsällskap tillsammans 
med dess amerikanska Livsmedels- och läkemedelsmyndighet och CDC, har skapat en 
nation av ”vandrande sårade.” För att citera Abate Leone, har ”detta hemliga krig,” 
obevekligt fört mot vår ”kätterska och liberala nation” under de senaste hundra åren, som 
sakta men säkert gött, sjukliggjort, försvagat, förorenat, agiterat, delat och avväpnat oss, 
också gjort det möjligt för våra enade, friska och fysiskt krya ryska, muslimska, kinesiska 
och mexikanska angripare att utplåna och utrota oss från hela jordens yta! 
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Tridentinska mötet och fjärde löftets jesuited fortsätter att infrias när vi tänker på 
en del av den bekännande jesuitens blodiga fjärde löfte: 

”Jag lovar vidare och svär att jag, när tillfälle ges, skall börja och föra 
obevekliga krig, hemligt eller öppet, mot alla kättare, protestanter och liberaler . 
. . Att jag i hemlighet skall använda giftbägaren. . som jag när som helst kan 
anvisas att göra av någon av påvens agenter eller överordnade i den heliga trons 
brödraskap, Jesu sällskap.” {26} [Kursivering tillagd] 

Jesuitprovinsial Thomas H. Smolich, 2002 # 739 
Jesu sällskaps   Kalifornien-provins   

Jesuit Thomas H. Smolich, en av de tio provinsialer som övervakar den svarte påvens 
”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation, är ordens 
mäktigaste, skarpsynte, västkust-jesuit. Som alla provinsialer är bekännande av fjärde 
löftet, var Smolich den omedelbare herren över tidigare Kalifornien-guvernör Gray 
Davis, en fjärde gradens riddare av Columbus. Med kunskap om att den jesuitiska 
konferensens officiella ståndpunkt är det totala avskaffandet av vapeninnehav, har 
Kaliforniens invånare nu rättsligt avväpnas på sina ”automatvapen” för att ytterligare 
gör dem oförmögna att avvärja vår kommande kinesisk-sovjetisk-muslimsk-katolska 
latinska invasion. Sedan de tränat i Formosasundet, kommer våra asiatiska angripare 
att transporteras med en kombinerad kinesisk och rysk handelsflotta på över 2 000 
fartyg. Med Los Angeles som brohuvud, kommer denna attack att lyckas till skillnad 
från ordens invasionsförsök av ångerfulla, pro-bibliska, protestantiska England 1588 
med hjälp av den påvlige caesarens spanska armada. Den protestantiska reformationen 
kommer att vara över och vi amerikaner kommer att våldtas, plundras och 
massmördas av utländska, skövlande, hedniska vildar som uppfyller ordens blodiga 
ed. 
The Reno Gazette-Journal, Associated Press, March 2002. 
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Judyth Vary Baker, 2000 # 740 

Cancerforskare Judyth Vary Baker, 1962 # 741 
Av alla som var inblandade i det biologiska vapenforskningslaboratoriet i New 
Orleans, är Judyth den enda överlevande, som har kunnat berätta historien. CIA-
tillgångar Lee Harvey Oswald och David Ferrie mördades, doktor Mary Sherman 
brutala död 1964 har fastställts som ”ett olöst mord” av New Orleans-polisen, och 
CIA/nazist-fascistiske, jesuitiske världslige coadjutor doktor Alton Ochsner dog av 
naturliga orsaker 1981. 
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKbakerJ.htm
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Jesuitiske världslige coadjutor doktor Robert C. Gallo, 1990 # 742 
Doktor Alton Ochsner var en påvlig riddare, CIA-tillgång, en lydig medkonspiratör i 
JFK-mordet och var därför mottagare av en av ordens högsta utmärkelser, ”Integritas 
Vitae,” som delades ut av Loyola University i New Orleans 1978. Trots det är den 
italienske romersk-katolske jesuitiske världslige coadjutorn Robert Gallo en påvlig 
riddare, CIA-tillgång, en lydig medkonspiratör i mordet på miljoner aidssjuka och 
därför mottagare av ordens ”Ignatius Loyolas Svärd” utdelat av Saint Louis 
University 1988. Bakom Gallo ovan är det ökända National Institutes of Health (NIH) i 
Bethesda, Maryland, där hans makt var allenarådande. Trots att han hävdade att 
AIDS orsakas av retroviruset HIV bortsett från ett sänkt immunsystem, var Gallo i 
själva verket skaparen av AIDS-viruset 1974 och hyllades som dess upptäckare 1984. 
Efter att president Bill Clinton benådat ordens främste molekylärbiolog för 
”vetenskapliga fel” under 1998, fortsatte denne medicinske storinkvisitor sitt arbete 
”till Guds större ära.” 
AIDS, Peter Duesberg and John Yiamouyiannis, (Delaware, Ohio: Health Action Press, 1995) s. 16. 
http://www.wealth4freedom.com/truth/12/germs.htm
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New York: 
Den påvlige caesarens politiska världshuvudstad 

Styrd av det amerikanska rikets ärkebiskop av New York, som understödjer eller 
avlägsnar världens ledare med sitt CIA eller sitt KGB/SVR och som kontrollerar New 
Yorks Utrikespolitiska råd, som upphöjer mot påven i Rom lojala diktatorer runt om i 

världen 

Mary Robinson, president för Irland 
Bekännande jesuit Joseph A. O’Hare, CFR-ordförande och 

Rektor vid Fordham University, 1994 # 743 

Förrädiska, jesuitkontrollerade CFR-rådgivare, 1999: # 744 
Frimureriske Cyrus R. Vance, före detta utrikesminister 

P2 frimureriske/riddare av Malta Henry A. Kissinger, före detta utrikesminister 
P2 frimureriske/riddare av Malta David Rockefeller, CFR-ordförande och 

den svarte påvens amerikanske internationelle bankir som ersatte J. P. Morgan. 
Annual Report: Council on Foreign Relations, (New York: The Harold Pratt House, 1994, 1994, s. 60, 1999, s. 54). 
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Kapitel 50 

Jesuiterna   – efter 2007   

Roms amerikanska rike: ekonomisk kommunism och politisk fascism 
Skapar internationellt anti-judiskt raseri 
Skapar internationellt anti-amerikanskt raseri 
Utkämpar påvens 2000-talets korståg mot islam 
Depression, anarki, raskrig, högerinriktat fascistiskt undantagstillstånd, 
   utländskt tvåfrontskrig och kinesisk-sovjetisk-muslimsk-latinsk invasion 
Krossar rikets ”kätterska” protestanter, baptister och judar 
   samt ”liberala” katoliker, buddister och muslimer i enlighet med: 
      Den jesuitiska konspirationen: ordens hemliga plan, 
         Sions vises protokoll, 
            Jesuiteden och tridentinska mötet 
”Juderummet” 

”Jesuiterna är Antikrists pionjärer . . . Gud give att tiden inte skall komma, om 
sällskapets medlemmar fortsätter som de har börjat, när kungar kommer att vilja stå 
emot dem, men inte kommer att ha möjlighet att göra det.” {1} [Kursivering tillagd] 

Melchior Cano, 1560 
Provinsial dominikanpräst 
Personligt brev skrivit två dagar 
   före hans död 

”Jag svär även utifrån mitt hjärta, att . . . jag kommer att vara trogen och verkligt lojal 
mot hans majestät, hans arvingar och efterträdare, och honom och dem kommer jag 
att försvara med all min makt mot alla konspirationer och vilka försök helst som kan 
göras mot honom eller deras personer. . . . och kommer att göra mitt bästa för att 
sträva efter att avslöja och informera om . . . alla förräderier och förrädiska 
konspirationer, som jag vet är riktade mot honom eller någon av dem. Och jag lovar 
ytterligare och svär att jag utifrån mitt hjärta avskyr, hatar och avsvärjer som 
ogudaktig och kättersk denna fördömliga doktrin och ståndpunkt – att furstar, som 
kan bannlysas eller förvägras av påven, får avsättas eller mördas av sina undersåtar  
eller vilken annan som helst. Och jag tror och är i mitt samvete besluten att varken 
påven eller någon annan person över huvud taget har makt att lösa mig från denna ed 
eller någon del därav. . . . och dessa saker erkänner och svär jag klart och ärligt, i 
enlighet med dessa av mig uttryckligt talade ord, och i enlighet med den klara och 
förnuftiga förståelsen av samma ord; utan några
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tvetydigheter eller mentala undvikanden eller hemliga reservationer som helst. Och 
jag erkänner och bekräftar detta offentligt, villigt och sanningsenligt, i den sanna 
kristna tron. – Så hjälpe mig Gud.” {2} [Kursivering tillagd] 

Medborgerlig trohetsed, 1606 
Engelska parlamentet som svar på 
   Krutkonspirationen av 1605 

”Ni är i mitt förvar som domare, anklagad för medhjälp till den vidriga, blodiga 
och barbariska konspirationen för att inrätta papism, mordet på kungen, och 
den allmänna massakern på alla verkliga protestanter [som nu konspireras mot 
alla verkliga protestanter, baptister, etniska och religiösa judar, liksom alla anti-
kommunister och anti-fascister i det amerikanska riket].” {3} [Kursivering tillagd] 

”Kalvinisten Bridgenorth” 
Frimurare sir Walter Scott, 1820 
Skotsk presbyteriansk författare 
Peveril of the Peak

”Ignatius Loyola . . . detta degenererade, ilskna mänskliga svin, en av de mest 
fullkomliga skurkarna . . . är den giftkälla från vilken alla dessa floder av bitterhet 
som nu dränker världen har flutit. Där man träffar en man som tror på lögnens 
välgörande natur, eller tveksamma tings gudomliga myndighet, som helt inbillar sig 
att han för att tjäna den goda saken [för att göra den vite påven till världens 
allmänne monark] måste anropa Djävulen till sitt stöd finns det en anhängare av den 
o-helige Ignatius. Inte förrän den siste av dessa män har försvunnit från jorden 
kommer vår räkning med Ignatius att ha gjorts upp, och hans svarta milis ha fått sitt 
”avsked” till kaos igen.” {4} [Kursivering tillagd] 

Thomas Carlyle, 1880 
Engelsk protestantisk historiker 
Försvarare av Oliver Cromwell 

”Jesuiterna skrattar åt oss; och under deras munterhet, är skallerormen 
hoprullad vid våra fötter, och klättrar för att hugga oss i hjärtat!” {5} 

[Kursivering tillagd] 

Edwin A. Sherman, 1883 
Amerikansk 33:e gradens frimurare 
Vän till vår hjälte, protestantiske ex-präst 
   och frimurare, Charles Chiniquy 
The Engineer Corps of Hell 
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”Jesuitorden står därför framför oss som förkroppsligandet av ett system som syftar 
till världslig politisk dominans genom världsliga politiska medel, som pryds av 
religion, som tillskriver den katolska religionens överhuvud – den romerske påven – 
rollen som en världslig överherre, och som under påve-kungens skydd, och med 
användning av honom som ett redskap, själv önskar uppnå herravälde över hela 
världen [när orderns jesuitpåve blir världens absolute allmänne monark efter det att  
’hans dödliga sår hade läkts’ (Uppenbarelseboken 13:3)].” {6} [Kursivering tillagd] 

Greve Paul von Hönsbröch, 1911 
Tysk adelsman och ex-jesuit 
Fourteen Years a Jesuit 

”Vare sig vi vill det eller ej är vi snart mogna för romersk-katolskt slaveri. Mycket av 
det förflutna i förhållande till detta har tagits bort från våra historieböcker och den 
nuvarande generationen, av en bestämd orsak, vet mycket litet om hur Rom 
kontrollerade Västeuropa under mer än 1000 år och anledningen till att våra [vita,  
nordeuropéiska, protestantiska och baptistiska] förfäder eftersträvade religiös och 
politisk frihet och flydde från Europa. 

Under en tid har det förekommit ett låtsat kommunistiskt motstånd mot katoliker, 
och pressen betonar detta för att hålla människorna ovetande, men faktum kvarstår att 
de arbetar tillsammans för störtandet av [biblisk och historiskt sett anti-jesuitisk] 
protestantism, [fri företagsamhet, anti-kartellkorporativ] kapitalism, [AV1611 
reformationsbibel-baserad och anti-påvlig romersk-katolsk] kristendomen och 
[kalvinsk] fri regering [begränsad av en bibelbaserad, skriven konstitution].” {7} 

[Kursivering tillagd] 

Chester A. Murray, 1983 
Baptistisk bibeltroende 
The Authorized King James Bible 
   Defended

”Det kan lätt konstateras att överensstämmelsen mellan jesuitiskt politiskt tänkande 
med nazist-fascismens mål gör det absolut nödvändigt att dölja den från den 
amerikanska allmänheten [för närvarande genomfört av den svarte påvens CFR-
styrda Fox News Network]. Om det vore annorlunda, skulle den katolska kyrkan 
drabbas av fullständig förlust av sin prestige i USA – i ögonen på såväl katoliker 
som icke-katoliker.” {8} [Kursivering tillagd] 

Leo H. Lehmann, 1944 
Irländsk amerikansk ex-präst 
Behind the Dictators 
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”PROTESTANTER! FRIA MÄN! VAKNA! 

EVIG VAKSAMHET ÄR FRIHETENS PRIS 

Det amerikanska folket, som kämpar mot en öppen fiende till deras friheter, får inte 
glömma den lömska motståndare som i hemlighet undergräver dem. Den 8 december 
1864, utfärdade påve Pius IX sin encyklika [Quanta Cura, med dess Syllabus över 
irrläror]. Papism är det mest gigantiska system för att utöva och konsolida makt 
som världen någonsin skådat [vilket bevisas av påvens fjortonde ändringsförslag 
till Förenta staternas konstitution]. Det [den romersk-katolska institutionen] 
verkställer sina förordningar, både världsliga och andliga, genom att fördöma dem 
som inte lyder. I encyklikan uttalas varje despotisk dogm av påvestolen själv. 

Rätten att åsamka ’världsliga påföljder för överträdelse av heliga lagar’ åberopas. 
Och vad är det? Historien svarar: Inkvisitionen! Autodafén! Tryckfrihet, 
samvetsfrihet och gudstjänstfrihet kallas ’delirium’ och fördöms som ’fördärvets 
frihet!’ . . . 

All frihet som finns i Tyskland, Schweiz, i England och i USA är frukten av 
reformationen, och existerar trots papism. Protestantism och frihet står och faller 
tillsammans. Katolicism och despotism ’är ett och oskiljaktiga [vilket bevisas av 
diktaturerna under sådana berömda romersk-katoliker som Adolf Hitler, Benito 
Mussolini, Francisco Franco, Juan Perón, Henri Pétain, Antonio Salazar och Fidel  
Castro samt krypto-katolikerna Josef Stalin och George H. W. Bush].’ 

Denna kyrka tar ständigt avstånd från hemliga sällskap, men den tvekar inte inför att 
göra sig själv till en gigantisk massa av hemliga organisationer. Deras präster, 
biskopar och kardinaler är ett edsvuret hemligt sällskap. De bedriver sitt hemliga 
arbete helt enligt maximen att ändamålet helgar medlen. Jesuiternas papistiska 
orden är en annan hemlig organisation, och deras antal i Amerika känner ingen 
människa utanför dem själva till. I det förflutna har de fördrivits från Italien, 
Frankrike, Portugal, Belgien, Tyskland, Österrike, Venedig, Brasilien och andra 
länder, på grund av sitt ständiga ränksmideri mot regeringen, och det måste 
kommas ihåg att dessa oönskade verktyg åt Rom i stort antal kommer till detta 
land [Amerika] varje år. Den [blodiga] ed som de avlägger har tagits upp i ett 
tidigare kapitel.” {9} [Kursivering tillagd] 

Hugh Montgomery, 1894 
Amerikansk protestantisk predikant 
Plain Talk About the
   Romanism of Today
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”Denna fråga kastar välbehövligt ljus på den inhemska ondskans axel, som är 
sammansatt av de ’högvördiga’ AL SHARPTON, JESSE JACKSON och LOUIS 
FARRAKHAN [samtliga dessa är svarta, högstående frimurare]. Dessa hatets 
apostlar går i spetsen för ett smygande vänsterinriktat angrepp på Amerika: . . . 
LOUIS FARRAKHAN   far runt i landet och förespråkar ett raskrig   . . . På [den 
svarta] gottgörelsens hatfest i DC, löd de bäst säljande t-tröjorna, ’Ni är skyldiga oss’ 
och ’Döda vitingen.’ Bland de fanatiska anti-amerikanska grupper som gick i 
[kommunistisk] sluten marsch med FARRAKHANS anti-amerikanska jihad på mötet 
fanns det [frimureriska, jesuitkontrollerade] revolutionära Kommunistiska partiet . 
. . FARRAKHANS anhängare är arga, fanatiska och växande. Mycket tack vare den 
massiva illegala invandringen från arabiska länder och FARRAKHANS aggressiva 
rekrytering av   ’  färgade människor  ’   från fängelser och getton  , är islam nu den 
snabbast växande religionen i USA [främst i det katolska norr och väst, men inte så 
mycket i den historiskt sett protestantiska och baptistiska södern]. . . . 

AL SHARPTONS . . . presidentvalskampanj har förändrat honom till en respektabel 
offentlig kraft för [hatisk] svart rasism. . . . SHARPTON har lagt sig i rasistiskt 
splittrande kontroverser i städer över hela Förenta staterna, även om han är mest känd 
för väldtäktsbluffen TANWANA BRAWLEY, där han polariserat landet över ett 
icke-existerande vitt våldtäktsgäng. . . . SHARPTONS tidigare etniska överträdelser 
var absolut tabu bland de demokratiska presidentkandidaterna när de höll sina många 
debatter . . . 

[CFR] JESSE JACKSON går i spetsen för vänsters program för att baxa miljoner 
dollar i etnisk gottgörelse från korporativa Amerika. . . . Från [CFR] Merrill Lynch 
till [CFR] General Electric, skördar Jesse Jacksons ’regnbågskoalition’ [stödd av 
ärkebiskopen av New York] miljoner i korporativ finansiering varje år [som den 
svarte påvens CFR-kontrollerade korporativa elit gärna finansierar denna tungt  
beväpnade femtekolonn av anti-vita, mordanstiftande, hatiska svarta rasister som 
riktar sin attack mot alla ”blonda, blåögda, vita djävlar,” i första hand ”vita 
anglosaxiska protestanter”]. . . . JACKSONS stöd kommer trots [i själva verket, med 
anledning av] hans varma [frimureriska] band till terroristiska fiender till Förenta 
staterna. På en nyligen företagen resa genom Mellanösterns Gazaremsa, till exempel, 
träffade JACKSON grundaren av Hamas, en militant islamisk grupp [som Sharpton 
har träffat islamiske frimurare Yassir Arafat; som Farrakhan har träffat islamiske 
frimurare Saddam Hussein såväl som Kubas jesuitkontrollerade romersk-katolske 
frimurare, Fidel Castro].” {10} [Kursivering tillagd] 

Lee Bellinger, 2004 
Amerikansk journalist och redaktör 
The American Sentinel
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”Gruppens plan är att i hemlighet utveckla och finansiera ett inbördeskrig enligt 
etniska riktlinjer genom sina företrädare i svarta och romanska getton i större 
städer. När de är framgångsrika i vapenkontrollagstiftningen kommer gruppen att 
BEVÄPNA minoriteten av rebeller med angreppsvapen [just nu via mässor som 
säljer vapen till utländska inkräktare och inhemska, dömda brottslingar] som skall 
användas mot främst vapenlösa individer i minoritet och [vita] individer i icke-
minoritet. Den lokala polisen kommer att vara vapenmässigt underlägsen. Militären 
kommer att kallas in, men kommer inte att kunna kontrollera situationen på grund av 
ett konstlat ’sammanbrott i befälsordningen.’ Mitt i detta samhälleliga kaos, efter att 
[ras-] kriget börjar, kommer gruppen att genomföra systematiska mord på viktiga 
amerikanska civila och militära ledare som inte har stött gruppens politik eller dess 
centrala agenter [d.v.s. brottsfamiljen Bush]. Den listan hänvisas till av min viktigaste 
uppgiftslämnare och av den kvinna jag första intervjuade 1983-84 som ’alla kungens 
män.’ Detta av gruppen i hemlighet främjade [etniska] inbördeskrig kommer att 
skrämma   ’  medelamerika   [den vita medelklass som består av romerska katoliker,  
avfälliga protestanter och baptister]’ till att anta gruppens regering [nyrepublikansk 
högerorienterad, jesuitisk fascism]. . . . detta inbördes [vita/svarta/romanska ras-] 
krig kommer att användas av gruppen som ursäkt för folkmord på de svarta och 
romanska raserna [förrådda till rikets koncentrationslägersystem av sina egna 
frimureriska ledare för den svarta Nation of Islam och de spanska mexikansk-
latinska MS-13-gängen i hemlighet stödda av Washington via New Yorks ärkebiskops 
Utrikespolitiska råd]. . . . 

Kanada har öppnat sina dörrar på vid gavel för den nya världsordningens styrkor, 
bland annat TYSKA, RYSKA OCH KINESISKA. Som Grant Jeffery medgav för 
mig personligen för en månad sedan, ’vi har FLER TYSKA MILITÄRA STYRKOR 
I KANADA NU ÄN VAD VI HAR KANADENSISKA MILITÄRA STYRKOR!’ . . . 
Den förrädiska nya världsordningens element inom vår egen regering är fullt 
medvetna om motiven bakom dessa TYSKA NYA VÄRLDSORDNINGENS 
STYRKOR både i Kanada och USA och välkomnar deras närvaro på det västra 
halvklotet som en del av lösningen på att undertrycka patriotiska amerikaner som helt 
enkelt vägrar att överlämna den nationella suveräniteten till en främmande makt. 

Ryska och kinesiska styrkor är också mycket aktiva i Kanada. De ’återuppbygger 
och förstärker järnvägsrälsen inför den förväntade kraftiga användningen av 
transporter av inkommande militär personal från västkusten’ (både ryska och 
kinesiska styrkor) samt transport av militära fordon och vapen och livsmedel. Nya 
räls läggs också som gräns mellan gränsstater och [västra, en gång vita 
protestantiska] Kanada. De människor som arresteras som motståndare eller 
oliktänkande kommer också att transporteras i speciellt förberedda godsfinkor till de 
nära gränsen redan inrättade dödslägren, till exempel det nära Cut Bank, 
Montana. . . . 
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Otroligt nog, har vi nu information om att RYSSARNA ÄNTLIGEN HAR 
LYCKATS ÖVERBRYGGA KLYFTAN MELLAN SIBIRIEN OCH ALASKA 
GENOM EN STOR UNDERJORDISK TUNNEL! Berings hav mellan Alaska och 
Asien [Ryssland] är UNDER hundra miles bred vid dess smalaste punkt, så detta 
skulle inte vara ett omöjligt företag. Även om detta dokumenterats i mer än en 
tidning i västra Kanada, HAR DE AMERIKANSKA MEDIERNA VARIT TYST 
OM DENNA BEDRIFT. RYSKA CIVILA (???) ÄR KÄNDA FÖR ATT KOMMA 
GENOM DENNA TUNNEL, HUNDRA PER MÅNAD, PLUS TUNGT MILITÄRT 
ARTILLERI. . . . Omfattningen av den amerikanska regeringens (korporativ-
fascistiska militär-industriella ’regering’ i motsats till den konstitutionella eller valda 
”regeringen”) förräderi mot sina medborgare kan ytterligare bevisas genom att dessa 
kinesiska och ryska styrkor ERHÅLLER BETALNING FÖR SIN VERKSAMHET 
FÖRE INVASIONEN AV DEN INTERNTIONELLA VALUTAFONDEN . . . 
UTFÄRDAD PÅ AMERIKANSKA REGERINGENS CHECKER. 

I väntan på den kommande invasionen från Ryssland och Kina (och tyska – FN:s 
styrkor, etc.), har Kanada till och med gått så långt som till att upplösa sin 
kustbevakning på västkusten, varmed de öppnar upp för en amfibisk invasion av 
Amerika från väst. Det framgick öppet nyligen genom presentationen av en 
dokumentär rapport via BBC Television i London som detaljerade amfibiska 
angreppsstyrkor som övade krigsmanövrar och -strategi i Formosasundet. När BBC:s 
journalister tilläts intervjua dessa soldater under utbildningen, ställde de upprepade 
gånger till dem följande fråga. ’Vad förbereder ni att använda denna utbildning för?’ 
Det chockerande, fasta svaret var ’FÖR DEN KOMMANDE INVASIONEN AV 
AMERIKA!’ När det blev klart att en säkerhetsfadäs skapades genom att sända detta 
program via TV i England, blev dess planerade återutsändning nästa dag i London 
snabbt inställd. . . . 

Om man får tro allt det ovanstående, så finns det faktiskt en machiavellisk 
nationell/internationalistisk socialistisk konspiration som gemensamt utförs av 
korporativa amerikanska och kultiska europeiska ’kommu-nazister’ – i brist på en 
mer beskrivande term [jesuiterna, i ordnandet av sin hegelianska dialektik, har givit  
upphov till och kontrollerar – via frimureriet – både kommunism och nazistisk  
fascism, eftersom dessa ”ytterligheter möts” i Rom]. Om det ’bayerska rikets’ kulter 
försöker genomföra ett totalitärt national-socialistiskt och/eller global-socialistiskt 
övertagande i Amerika som de gjorde i Tyskland genom Adolf Hitler och i Ryssland 
genom Vladimir Lenin, då måste de förbereda allt i förväg. Efter att ha lärt sig av 
felen i den sista fascistiska ’förintelsen’ och kommunistiska ’utrensningen,’ skulle 
de vara fast beslutna att INTE låta den SLUTLIGA FÖRINTELSEN ELLER 
UTRENSNINGEN misslyckas. . . . 
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De har redan förklarat ’krig’ mot amerikanska patrioter i otvetydiga ordalag, även till 
den grad att de genomfört en statskupp mot regeringens verkställande organ 1963 
med mordet på president John F. Kennedy – som i huvudsak utfärdade ett 
verkställande dekret att ”sönderdela” denna olagliga, hemliga, och okonstitutionella 
national-socialistiska/global-socialistiska regering (exemplifierat av JFK:s order att 
’sönderdela’ CIA), en order som ännu inte har skall genomförts i Förenta staterna” {11} 

[Kursivering tillagd] 

”Branton,” 2000 
Amerikansk konspirationsforskare 
The Omega Files: Secret Nazi
   UFO Bases Revealed!

”Till skillnad från monarkerna som styr Saudiarabien och Gulfstaterna, tror 
islamistiska revolutionärer [som är” kyrkans svärd”] på att krossa västerlandet [i  
enlighet med ordens motreformatoriska tridentinska möte], inte nödvändigtvis att 
bedriva handel med väst; de skulle inte ha några skrupler ifråga om att ödelägga 
västerländska ekonomier, även till priset av hundratals miljarder dollar i förlorade 
intäkter [för att krossa judarna]. . . . 

Mer än tretusen människors död i Pentagon, World Trade Center, och Pennsylvania 
till trots, lyckades terroristerna inte åsamka mycken långsiktig skada genom sina 
attacker den 11 september. . . . Vår mardröm – gjord än mer mardrömslik eftersom 
den är så trovärdigt – är att nästa angrepp skulle bestå av en samtidig detonation 
av flera kärnvapen i många större städer i USA som New York, Washington, 
Detroit, Seattle, Los Angeles, Chicago, Atlanta, Houston, New Orleans och 
Miami. 

[Käre sanningssökare, om jag var jesuitgeneralen och syftade till att påverka och förena det  
amerikanska rikets folk för ”totalt krig” mot islam, skulle jag detonera flera små 
kärnladdningar i Washington, förstöra nationalmonument som till exempel  
Frihetsgudinnan, Washington-monumentet och minnesmärkena över Jefferson och Lincoln.  
Detonerandet av förplacerade kärnvapen, installerade av mina enade amerikanska och 
sovjetiska underrättelsesamfund, skulle resultera i kirurgiska explosioner som förstörde 
huvudstadsbyggnader och gjorde representativ regering omöjlig, varigenom en fascistisk  
militärdiktator skulle installeras. Min halvjudiske, hitleristiske diktator skulle beskylla Iran 
eller Nordkorea för den ”nukleära attacken,” medan mina närbelägna Georgetown-jesuiter  
skulle förbli hans hemliga herrar. I linje med min vanliga dagordning för att utplåna etniskt  
judiska kolonier skulle jag noga använda kärnvapen mot de städer som hyser de största 
avsides belägna judiska kolonierna; Los Angeles, norra Miami och Long Island, New 
York City. Tiden för detonationer skulle vara mellan 1 juli och 1 oktober, som solens bana 
är i rätt harmonisk ställning med min milis färdiga atombomber.] 
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Bomberna skulle inte behöva vara stora ’stads-sprängare.’ Vapen med även en 
relativt liten sprängkraft på tjugo kiloton som exploderade på marken . . . skulle leda 
till katastrofala resultat i de berörda städerna. . . . det skulle allvarligt skada landets 
förmåga att styra sig självt . . . om den för Washington avsedda bomben sprängdes 
framför kongressbiblioteket, skulle den förstöra Kapitolium och Högsta 
domstolen, pulverisera många ämbetsverk, . . . och döda tusentals för en väl 
fungerande regering viktiga människor . . . På en gång skulle landets huvudstad 
allvarligt skadas och i stort sett överges av regeringen [genom att döda, för att citera 
JFK-mördare – SMOM J. Peter Grace, d.y. ,”535 pajasar”].” {12} [Kursivering 
tillagd] 

McInerney och Vallely, 2004 
Pensionerade flygvapen- & armégeneraler 
Endgame 

”1992 samtyckte rent av Ryssland [byggt av USA sedan bolsjevikiska revolutionen] 
till att bygga en kärnreaktor åt Iran i Bushehr till en kostnad av mellan 800 miljoner 
och 1 miljard dollar. Ryssarna färdigställde kärnreaktorn i Bushehr i oktober 
2004. . . . 2004 och 2005, hölls en serie möten på hög nivå mellan regeringscheferna 
och energiministrarna i Ryssland, Kina, Indien och Iran. Ett ekonomiskt 
samarbetsavtal undertecknades. Dess syfte var att Ryssland och Iran skulle förse 
Indien och Kina med olja. [Islamiska] Pakistan [vars ISI har byggts av påvens 
amerikanska CIA] var villigt att låta oljeledningar byggas över pakistanskt 
territorium för att transportera Irans olja till Indien och Kina [för att tillhandahålla 
bränsle åt Kinas enorma marin för dess framtida invasion av det ”kätterska och 
liberala” nordamerikanska folket]. . . . En Tehran-Moskva-Peking-axel verkade 
kunna bildas för att skydda Iran från amerikanska eller israeliska förebyggande 
militära åtgärder. . . . 

Även om vi karakteriserar vårt krig mot Iran som ett krig i självförsvar för oss själva 
och Israel, kommer den allmänna världsopinionen sannolikt att vara mot USA [och 
skapa mer anti-amerikanskt raseri]. En föregripande attack mot Iran, särskilt efter 
våra krig mot [de CIA-skapade och -finansierade] talibanerna i Afghanistan och vår 
föregripande attack mot [CIA-stödda och -beväpnade] Saddam Hussein skulle 
innebära tunga politiska konsekvenser för USA, inte bara i den [påvens] islamiska 
världen, utan också bland många traditionella allierade tillika [likaså]. I ett 
extremfall, kan en attack mot Iran slå tillbaka, vilket skulle leda till en anti-
amerikansk ökning av islamisk enighet över hela världen – som tar sin början i Iran 
och sprider sig utåt.” {13} [Kursivering tillagd]

Evans och Corsi, 2006 
Amerikansk romersk-katolsk författare 
Showdown With Nuclear Iran
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”Year of the Rat handlar om mutor, korruption och främmande penetration av den 
amerikanska regeringen på högsta nivå – i en omfattning som helt saknar 
motstycke. . . . problemet är värre än vi kunnat ana redan 1998, korruptionen långt 
djupare. . . . COSCO levererar vapen åt kinesiska vapensmugglare, . . . Är 
COSCO ett hot mot den nationella säkerheten om de får full kontroll över en av 
de bästa hamnarna i landet? Den frågan är relevant eftersom COSCO mycket väl 
skulle kunna få full kontroll över hamnen i Long Beach, Kalifornien – till stor del 
tack vare ingripande från själva Vita huset. [Den jesuitkontrollerade, CFR-
bemannade Clinton-] administrationen har ännu inte ge ett tillfredsställande svar på 
denna fråga.” {14} [Kursivering tillagd] 

[Käre sanningssökare, COSCO kontrollerar nu på ett raffinerat sätt den nordamerikanska 
västkustens hamnar i Vancouver, Seattle, Portland, Oakland, Long Beach och Los Angeles.  
Kinas marina inringningspolitik för Förenta staterna sträcker sig till dess kontroll över 
Panamakanalen, till dess dominans i den stora sjöfartshamnen i Bahamas, till dess  
underrättelsenärvaro på Castros Kuba, till dess hamnar på Gulfkusten och östkusten, och 
till dess kommersiella och strategiska avtal med de islamiska nationerna Mauretanien och 
Senegal. Kina är fast beslutet att använda västafrikanska hamnar för att transportera 
miljontals uppeggade muslimer till Kuba för deras slutliga invasionen av ”den store Satan” 
i fullbordandet av kompaniets korståg mot islam, för att erövra Nordamerikas historiskt sett  
vita protestantiska reformatoriska västvärld – Kanada och USA. Högst avslöjande i denna 
påvliga komplott är att riddare av Malta Alexander M. Haig, d.y., vars bror, Francis, är  
en jesuitpräst, är en ledande honorärkonsul åt COSCO!] 

Edward Timperlake, 2000 
Stridspilot i amerikanska marinkåren 
Year of the Rat

”Sovjetunionen kommer också att upprätta starka fästen i Medelhavet, i 
arabvärlden, och i Indiska oceanen. . . . De kommer att utöka sin bas på Kuba som 
en bas för det slutliga kriget mot Förenta staterna som senare kan komma. . . . den 
ryska politiken gentemot Förenta staterna kommer troligen att präglas av försening 
[under det så kallade ”kalla krigets avslutning”], samtidigt som den konsoliderar 
deras fotfästen. . . . Slutligen kommer ryssarna att besluta om integreringen av röda 
Kina [som en militär allierad] i ett kommunistiskt [fascistiskt] världsrike . . . [och] 
kommer sedan att slutligen förbereda sig för den slutliga sammanstötningen med 
Amerikas förenta stater.” {15} [Kursivering tillagd] 

Reinhard Gehlen, 1972 
Nazistisk general, tysk BND-chef
The Service: The Memoirs of 
   General Reinhard Gehlen
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Den fjortonde ändringen förändrade konstitutionen så pass att den skapade den i 
Sions vises protokoll omtalade ”nya republikanska konstitutionen.” Jesuitorden, bakom den 
nya konstitutionen, skapade det amerikanska riket. 1868, på ruinerna av George 
Washingtons kalvinska republik, bildades jesuiternas västerländska ”nya” heliga romerska 
rike med dess massiva centrala regering i Washington. Dess nationella syfte skulle vara att 
återställa jesuiternas ”ofelbare” påves världsliga makt över varje nation. Därför gjordes 
riket till världens ekonomiska och militära koloss med hjälp av J. P. Morgan, deras 
Riksbank och den stora depressionen. För att undertrycka nationerna, skulle krediter 
skapade ur ingenting användas för att bygga upp enorma krigsmaskiner för ”utrotandet av 
kättare och liberaler.” Samma jesuitiska krediter, kallade ”utländskt bistånd,” skulle 
användas för att upprätta och finansiera regeringar under diktatorer lojala mot Rom i varje 
nation, inklusive Israels arbetarsionistiska, anti-torahiska, pro-talmudiska regering. 

Rikets ekonomiska politik skulle vara krossandet av att små, oberoende, fria 
affärsföretagare och konsolideringen av kapitalet i händerna på Roms monopol (korporativ 
fascism), medan folket skulle underordnas det kommunistiska manifests tio pelare i utbyte 
mot de tio budorden. En centralbank, varifrån alla krediter skulle komma, tillsammans med 
en falsk pappersvaluta, skulle ersätta de statliga banker som hade distribuerat federalt 
präglade guld- och silvermynt. En progressiv inkomstskatt på löner skulle invadera folkets 
privatliv, samtidigt som den ersatte den individuella proportionella skatten. Det ondskefulla 
personnumreringssystemet skulle hålla reda på alla ”skattebetalare.” I själva verket skulle 
det vara Vatikanens världsregeringsnummer genom vilket Jesu sällskap, genom dess 
NSA/FBI, skulle spåra alla medborgare i riket. Enbart dessa två pelare skulle vara 
tillräckligt för att krossa den välmående vita keltisk-anglosaxiska protestantiska 
medelklassen, och samtidigt skapa den mörka tidens feodala system, bestående endast av de 
ädla, superrika, pro-katolska vita och de ofrälse , superfattiga av alla raser och religioner. 
Sions vises protokoll säger det tydligt i protokoll nummer tjugo: 

”Koncentrationen av industrin i händerna på [kartell-] kapitalisterna ur händerna på 
de små herrarna har dränerat bort all vitalitet hos folket och därmed också staterna 
[d.v.s., den nationella suveräniteten] . . .” {16} 

Käre sanningssökare, ser du hur den radikala massfrigörelsen av negerslavarna efter 
kriget mellan staterna aldrig var avsedd att gynna dem utan snarare var beräknad att krossa 
de små, vita ”kätterska” sydstatsherrarnas privata rikedom? Historiskt sett, genererar svarta 
i allmänhet endast välstånd när de utbildas och/eller övervakas av vita. Ser du hur den 
fjortonde ändringen förslavade både vita och svarta under den nya herren i Washington – 
Jesu sällskap? Är inte ärkebiskopen av New York Bill Clintons, George W. Bushs, Albert 
Gores och Jesse Jacksons (som tydligen ska ersättas med en annan mulattisk svart agitator, 
Al Sharpton) verklige ”massa,” som de inte är annat än hans ”korgossar”? 
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Med kommunismens ekonomiska system på plats, skulle rikets politiska system vara 
en absolutistisk militärdiktatur med presidenten som ”överbefäl,” i den ”nationella 
säkerhetens” syfte. Protokoll nummer tio talade om detta: 

”Vi skall ge presidenten med rätt att förklara krigstillstånd [d.v.s., president Trumans 
lag om extraordinära krigsbefogenheter av december, 1950]. Vi skall rättfärdiga 
rätten med att presidenten som överbefälhavare för landets hela armé behöver den 
tillgänglig vid behov för att försvara den nya republikanska konstitutionen . . .” {17} 

Det är påve Pius IX:s fascism, helt enkelt. Det absoluta överbefälet hör samman 
med kompaniets monopol som drivs av malteserriddarna. Med kunskap om jesuiternas ord 
som citeras av Pierre van Paassen, 

”Fascism är det system som bäst motsvarar begreppen hos kyrkan i Rom.” {18} 

[Kursivering tillagd] 

Det var fascismen som oerhört förföljde protestanterna i Francos Spanien och 
Mussolinis Italien. Dessutom var det fascismen som deporterade judar till Hitlers dödsläger 
i Polen. I själva verket var både Hitler och Stalin, de stora inkvisitorerna, romersk-katolska 
fascister. Nazismen och kommunismen var bara rökridåer som beskrev socialistiska 
ekonomiska system. Båda diktatorer var lojala mot Roms jesuiter som satte dem vid makten, 
eftersom de båda mördade miljoner protestanter, ortodoxa och judiska ”kättare och 
liberaler,” inklusive många ”liberala” katolska präster och folk. Käre sanningssökare, detta 
är det kommande scenariot för protestanterna och judarna i det amerikanska riket inklusive 
historiskt sett protestantiska Kanada och franska romersk-katolska Quebec. (Om tyska 
nazister invaderade och ockuperade romersk-katolska Polen, kan amerikanska nazister 
mycket väl ockupera romersk-katolska Quebec!) Presidenten, sedan 1950 års lag om 
extraordinära krigsbefogenheter, har varit en fascistisk militärdiktator lojal mot sina 
jesuitiska herrar vid Georgetown University. Och med godkännandet av kung George 
Bushs II:s ”patriotlag,” kommer fascismen att öka ytterligare. Jesuiterna kommer att 
fortsätta att utveckla sin internationella ”neger-/muslimagitation” (hatfullt riktad mot 
Amerikas, Kanadas, Nordeuropas och Sydafrikas historiskt sett vita protestantiska länder) 
och framkalla internationell anti-semitism, eller mer korrekt, anti-judiskt raseri. Mycket 
antändes i det amerikanska riket med den israeliska attacken mot det amerikanska 
spionfartyget ”USS Liberty” 1967, tillsammans med den fällande domen mot den svarte 
påvens israeliske spion, Jonathan Pollard. Orderns enade internationella 
underrättelsesamfund, inklusive Mossad, skapade båda incidenter. Anti-judiskt raseri 
bland både vita och svarta måste användas för att driva efterlevande amerikanska judar 
tillbaka till Israel för att försöka döda dem alla där! Medlet med vilket Loyolas söner 
kommer att utföra dessa komplotter är deras Nationella säkerhetstjänst – NSA. Vi läser: 

”Dess öknamn är ’juderummet.’ Inom Nationella säkerhetstjänsten finns ett 
underrättelsecenter vari alla amerikanska judar är förbjudna att vistas, oavsett visad 
lojalitet och hängivenhet åt landet, precis som amerikanska marinen förbjöd 
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judar från fartyg för elektronisk övervakning, såsom USS Liberty . . . det är, och har 
varit, kärnan i det hemliga kriget mot judarna [iscensatt av Rom under dess  
världskrig på 1900-talet].” {19} [Kursivering tillagd] 

Med kunskap om Loyolas ord i hans Secret Instructions of the Jesuits, 

”. . . våra medlemmar kommer att tillskanska sig gunsten från personer i regeringens 
högsta krets och följaktigen släppas in i deras hemligaste råd [den amerikanska 
nationella säkerhetsrådet], ” {20} 

Är det inte uppenbart att jesuitorden styr ”juderummet”? För att citera ex-irländske 
amerikanska jesuit E. Boyd Barrett: 

”I orden är hat mot judar traditionellt . . . det är förbjudet att anta någon av judisk 
härkomst i orden [från 1593 till upphävandet av stadgan 1946]. Japaner, kineser, 
indianer och negrer kan antas i Jesu sällskap, men aldrig, under några 
omständigheter, en jude [utom Albert och Auguste Valenstein, som tillåtits att gå 
med i orden i början av 1900-talet för att arbeta med jesuitgeneralens tidiga 
frimureriska judiska arbetarsionister inklusive Theodor Herzl och senare, Jerzy 
Kluger, barndomsvän till påve Johannes Paulus II]!” {21} 

För Ignatius statuerade exempel: 

”Han [Loyola, det hjärtlösa odjuret] ärades också mycket av alla klasser för sin iver 
för konverteringen av judarna. Hans metod var inte originell. Han fick ett dekret från 
påve Paulus III, som då regerande, att judarna inte borde tillåtas en läkares tjänster, 
oavsett i hur allvarlig fara de kunde vara, om de första accepterat en prästerlig 
tjänsteförrättning . . .” {22} [Kursivering tillagd] 

Loyolas söner, i strävan efter att förinta Israels söner under deras internationella 
diaspora, beskyller dessutom alltid judarna i allmänhet (i stället för påvens högrankade,  
frimureriska, sabbatianska frankistiska, romerska ”hovjudar” i synnerhet) för de onda 
gärningar orden vållar nationerna, medan de samtidigt anklagar den hebreiska rasen för att 
begagna precis samma motreformatoriska taktik kompaniet använder. Ex-jesuit E. Boyd 
Barrett lägger till de nödvändiga uppgifterna för att tydligt klargöra denna sanning för 
läsaren i sitt 1935 års mästerverk, Rome Stoops To Conquer. I kapitel XII med titeln ”The 
Jesuits and the Jews,” läser vi: 

”På grund av en tidig erfarenhet av smärtsamt slag, som var nästan katastrofal för 
orden, och som berodde på en grupp spanska jesuiter av judisk härkomst, som 
hotade att sönderdela orden, har jesuiterna som organ utformat och utvecklat en 
intensiv fientlighet mot judar. Aldrig sedan ”den stora stormens” dagar, som kardinal 
Toletus revolt kallades, har någon av judiskt blod eller härkomst antagits i 
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orden [tills öppet, 1946]. Aldrig sedan den dagen har orden upphört att 
hämndlystet förfölja judarna. Ordens anda kan fås från den ovanliga bönen av det 
största av jesuitiska helgon, Francis Xavier: ”Placera mig någonstans där det inte 
finns några judar eller muslimer,” ropade Francis. [Orden hatar inte bara judar 
utan den hatar även de muslimska araberna – de fysiska ättlingarna till Ismael.  
Detta faktum kastar ytterligare ljus över påvens nuvarande CFR-dirigerade,  
amerikansk- och brittisk-ledda korståg mot muslimerna i Mellanöstern och 
Centralasien.] Den aktuelle författaren, som tillbringat tjugo år i jesuitorden, kan inte 
minnas någon enda gång som ett berömmande ord för judisk prestation eller ett 
medkännande ord för judiskt lidande yttrats av en jesuit. . . . Jesuiterna, under de 
dagar när de kontrollerade alla katolska hov i Europa, och när de som orden var 
övermodiga av stolthet, utmanades av en liknande stolthet och en liknande 
intellektuell intolerans av juden. De kunde inte knäcka eller kuva juden. De kunde 
konvertera, eller till synes konvertera alla typer av människor från japaner till 
utsvävande parisare, men de kunde inte göra några framsteg i att leda Israel in i 
moderkyrkan. [Lägg märke till att Djävulens jesuitorden använder termen ”jude” 
och ”Israel” omväxlande som Guds ord gör!] De upphörde med att se på juden som 
”ett får som gått vilse” och identifierade honom med en förkroppsligad djävul 
[liksom orden SS-ledda, romersk-katolska nazistiska tredje rike gjorde], katolikens 
svurna fiende. De hatade judarna, eftersom judarna inte böjde sig för att hedra dem. 

Denna tradition av hat och illvilja har varat genom tre sekler. Till stor del är den 
katolska illviljan mot juden i katolska länder i Europa beroende på jesuitutbildning. 
Varje rörelse mot kyrkan, varje utvecklingen av frimureriet, och socialismen 
[båda rörelserna har i hemlighet närts av jesuitgeneralens ockulta agenter], varje 
doktrin av kättersk filosofi som har avvänjt intellektuella katoliker från den sanna 
tron har hänförts till judiska manipulationer. Denna tradition är fortfarande latent i 
jesuitisk undervisning, även i detta land [den svarte påvens ”heliga romerska” 
fjortonde ändringens, korporativ-fascistiska Amerika]. . . . Så länge jesuitismen 
blomstrar i det här landet kommer det att bland katoliker råda misstro och fientlighet 
mot judarna. Och om det inte vore för att jesuitiskt inflytande bland katoliker i USA 
är mer begränsat än vad det är bland katoliker i de europeiska länderna, skulle 
misstron och fientligheten vara oändligt mycket mer allvarlig och oroande. . . . 

För att styrka dessa uttalanden kommer jag att begränsa mig till två nya skrifter av 
två framstående jesuiter, fader Francis Xavier Murphy och fader Laurence K. 
Patterson. Både skrifter granskades och godkändes av jesuitiska överordnade, och är 
som sådana försedda med ordens aukrotitativa vattenstämpel. . . . Här är då den 
jesuitiska undervisningen om juden. . . . 
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Farder Murphy . . . tillägger: ’Vad juden var i den Heliga skrift kan vi rätteligen 
förvänta oss att finna honom vara nedigenom tidsåldrarna’ . . . nämligen, ’mer hård 
och sensuell än ariern.’ [Lägg märke till att detta är samma anti-judiska, pro-vita 
hedniska ariska agitation med vilken kompaniet hade insupit och hjärntvättat  
Europa, med början på 1880-talet, vilken agitation senare tjänade som den heliga 
förevändningen för massförintelsen av de eurasiska judarna av påvens nazistiska SS.] 
. . . 

Många judar, studenter i juridik och medicin, gick på det här landets jesuitiska 
högskolor, och har vänskapliga förbindelser med enskilda jesuiter. Dessa unga judar 
har inte möjlighet att känna till förekomsten av den tre sekel gamla jesuitiska 
fientligheten mot deras ras och religion. De finner det kanske svårt att sätta tilltro 
till dess existens. Men den finns där och kommer att finnas där fram till slutet. 
Jesuitordens hjärta ändras aldrig. Jesuitordens hjärta kommer aldrig att 
öppnas eller mjukna till broderlig känsla för juden. . . . 

Jesuiterna anklagar judarna för att ’lägga sig i’ och ’stifta oro.’ Jesuiterna förbjöds 
av påve Clemens XIV, eftersom de hade lagt sig i alla tänkbara företag från handel 
till politik, och deras förbud [och upphävande] var nödvändigt ’för att återställa lugn 
och ro i kyrkan.’ Clemens sa: ’Det var nästan och faktiskt helt omöjligt för kyrkan att 
njuta av en sann och säker fred medan denna orden fanns,” och hänvisade (i sitt 
påvebrev [bulla] ’Dominus ac Redemptor’) till ’grava meningsskiljaktigheter och 
av dess medlemmar obetänksamt provocerade gräl inte utan risk för förlust av själar 
och till nationernas stora skandaler, mot biskoparna, de religiösa ordnarna, och mot 
fromhet vigda platser och också mot samhällen av alla slag i Europa, Asien och 
Amerika.’ 

Jesuiterna anklagar judarna för att sänka nationernas moraliska karaktär [liksom 
påvens nazister anklagade judarna]. Clemens XIV klagade på att jesuiterna 
begagnade ’användningen och tolkningen av maximer som påvestolen ansåg vara en 
skandal och uppenbarligen skadliga för moralen.’ 

Jesuiterna anklagar judarna för ’en mystisk makt att förvärva en otillbörlig mängd 
välstånd [vilken anhopning beror på HERRENS allestädes närvarande bevarande 
av hans utvalda etniska hebreiska folk, som är ’en helgedom’ (Hesekiel 11:16) i de 
länder dit de hade kommit under denna tid där han sa att ’Israels hus skall sållas 
bland alla hednafolken’ (Amos 9:9)]. Clemens XIV fördömde jesuiterna som 
’överallt förebråddes på grund av för mycket lystnad och angelägenhet om jordiska 
artiklar’ vilken girighet ’förbittrade många nationers härskare mot dem.’ Den 
helgonlike mexikanske biskopen, den högvördige Palafox [som senare flydde 
Mexiko för sitt liv och fann säkerhet i Rom], tvingades att klaga för en tidigare påve, 
Innocentius X, om ’den extra skicklighet med vilken de använder och ökar  
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sitt superrikliga välstånd. De upprätthåller allmänna godsmagasin, 
kreatursmarknader, slaktbås, och affärer. De skickar en del av sina varor via de 
filippinska öarna till Kina. De lånar ut sina pengar mot ränta, och orsakar 
därmed den största förlust och skada för andra [som ordens Riksbank som har 
finansierat alla krig under de senaste hundra åren, och bundit de amerikanska 
skattebetalarna vid evig skuld].’ 

Jesuiterna attackerar judarna för att vara klanartade, distanserade och för att inte 
beblanda sig. Under hela sin historia har jesuiterna varit ökända för sin exklusivitet 
och för att vara malliga mot andra ordnar och ’rent sekulära’ präster. Slutligen, om de 
olika anklagelser som jesuiterna gör i ett försök att förtala judarna, finner vi påven 
skriva: ’Det finns knappast någon form av allvarlig anklagelse som inte har väckts  
mot sällskapet [Jesu sällskap]. . . . Oräkneliga klagomål med stöd av kungars och 
härskares auktoritet har framförts mot dessa religiösa [jesuiterna] vid [påvarna] 
Paulus IV:s, Pius V:s, och Sixtus V:s tribunaler.’ . . . På hela det taget är det felaktigt 
gjort av jesuiterna att försöka sprida anti-semitism på grundval av anklagelser som 
inte bara har gjorts officiellt, utan blivit trodda och agerade utifrån av den romersk-
katolska kyrkans suveräne och ofelbare påve när de riktats mot dem själva. 
Människor i glashus gör dumt i att kasta sten. 

Trots att jesuiterna vet på förhand att juden kommer att motsätta sig kyrkans 
upphöjning i detta land [i likhet med de judar som avsiktligt mördades på ordens 
dödsskepp Titanic] bör de försöka förstå att juden kan visa sig vara en sansad, klok 
och modig amerikansk medborgare genom att göra det.” {23} [Kursivering tillagd] 

Jesuiterna kommer också att fortsätta främja internationell anti-amerikanism som 
skildrar riket som ”den store Satan” för den arabiska världen och som den ”NATO-
nazistiske massbombande översittaren” för resten av världen. Påvens korståg i Irak och 
Jugoslavien har ökat nationernas hat mot amerikanerna, som inte vet att den jesuit-CFR-
kontrollerade amerikanska regeringen också är det amerikanska folkets fräcka fiende. Under 
tiden har jesuiterna främjat sin strävan att reducera världen till det allmänna styret av deras 
”ofelbare” påvlige caesar från Jerusalem. 

I fjortonde ändringens Amerika styr ytterst jesuitorden, utan några allvarliga eller 
betydande motståndare. Tio jesuitprovinsialer övervakar riket genom sin kung, 
ärkebiskopen av New York – Edward kardinal Egan, som styr från sin palatsliknande 
Sankt Patrikskatedral, samtidigt som han övervakas av jesuiterna vid Fordham 
University. Kardinalen utövar påvens världsliga makt över riket genom sina 
malteserriddare, columbusriddare, shriner frimurare, Opus Dei, Romklubben och 
maffiakommissionen, tillsammans med en mängd andra underordnade hemliga sällskap, 
som styr ärkebiskopens Utrikespolitiska råd.
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Riket har två politiska partier som kontrolleras av Utrikespolitiska rådet. Det första 
är det Demokratiska partiet, som faktiskt är ”det Kommunistiska partiet.” Det andra är det 
Republikanska partiet, som faktiskt är ”det Fascistiska partiet.” (Glöm orden ”liberala” 
och ”konservativa” som de inte betyder någonting!) Ingen av partierna vill ”bevara” 
avsikten med konstitution; det skulle leda till en verkligt ”liberal” regering! Ingen av 
partierna kommer att återvända till reda pengar, avskaffa den nationella banken eller 
upprätta en verklig skyddstaxa – de tre viktigaste åtgärderna för nationell välfärd, som 
president Andrew Jackson bevisade. Som i Europa, hade de fascistiska nationerna som 
motsatte sig ”gudlös judisk kommunism” alla romersk-katolska diktatorer underordnade 
konkordat med påven. Detta är Roms nuvarande kurs för det dömda amerikanska riket! 

Under femton år har den förre ärkebiskopen av New York City, John kardinal 
O’Connor, med hjälp av den jesuitinspirerade abortagitationen, byggt ”den nya högern” 
med sina riddare och damer av Malta. För denna fascistiska, högerorienterade rörelse som 
söker full kontroll över det Republikanska partiet, har ledarna varit Paul Weyrich, Lewis E. 
Lehrman, Phyllis Schlafly, Jerry Falwell, Pat Robertson, Rush Limbaugh (som vigdes 
1994 av den svarte romersk-katolske påvlige riddaren och justitierådet Clarence Thomas), 
Newt Gingrich och den svarte romersk-katolske och tidigare USA-ambassadören till F.N., 
Allen Keyes. Uppbackad av Kennedys mördare, riddare Cartha DeLoach, Frank 
Shakespeare och William F. Buckley, d.y., är deras slutliga kandidat till presidentposten en 
annan riddarbroder av Malta, jesuitutbildade Pat Buchanan. På samma sätt som riddare 
Franz von Papen använde Centerpartiet för att föra Hitler till makten och som riddare 
Joseph P. Kennedy använde det Demokratiska partiet för att föra FDR till makten, så 
kommer även riddarna, däribland Richard Mellon Scaife, att använda den nya högerns 
Republikanska parti för att föra en jesuitkontrollerad, judehatande, fascistisk diktator till 
makten ”till Guds större ära” – den Gud som sitter i ”Petri stol”! 

När tiden är mogen kommer den svarte påven att utfärda ordern och den post-
protestantiska reformationens amerikanska kultur som vi känner den i dag kommer inte  
längre att finnas! Hans frimureriska shriners, malteserriddare och columbusriddare på 
Wall Street kommer att orsaka en ekonomisk kollaps som resulterar i anarki med raskrig i 
innerstäderna under ledning av den svarta Nation of Islam, de svarta Bloods och Crypts. 
Konstitutionen kommer att upphävas och fascistiskt undantagstillstånd kommer att 
förklaras genom presidentens exekutiva order. Amerikas överbefäl kommer verkligen att 
vara en fascistisk diktator med stöd av malteserriddarnas ekonomiska makt. För att uppfylla 
Sions vises protokoll, jesuiteden och tridentinska mötet, kommer han, liksom tidigare 
fascistiska diktatorer, att ingå ett fördrag med Rom kallat ett ”konkordat.” Vapnen kommer 
att beslagtas och förföljelsen av ”kättare” kommer att börja på dödligt allvar! Alaska 
kommer att bli det amerikanska Sibirien drivet av jesuitiska inkvisitorer. Beläget i det 
sydvästra hörnet finns ett en miljon tunnland stort ”begränsat område,” ett komplex som 
skall användas för hjärntvätt såväl som bisarra och kvalfulla experiment som en del av 
kompaniets ”obevekliga krig” mot alla ”kättare och liberaler” – rikets protestanter, baptister, 
judar och anti-fascistiska, anti-socialist-kommunistiska, pro-konstitutionella, patriotiska, 
verkligen ”liberala” konservativa. 
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Detta kommer i slutändan att ge efter för ett tvåfrontskrig – i syfte att förloras på 
grund av våra befälhavares förräderi och svek – och en utländsk invasion. Angriparna 
kommer att vara skoningslös ryska, kinesiska, muslimska och latinska legosoldater, alla 
kontrollerade av jesuitgeneralen. Filmen Red Dawn är ett försök att illustrera den planerade 
invasionen. Amerikas vita söner till ädla förfäder som blivit hedniska, demoraliserade, 
förvekligade och bastardiserade, med örhängen och tatueringar över hela kroppen – för 
närvarande de största konsumenterna av pornografi, narkotika och svart ”rap-musik” – 
kommer att bli det internationellt hatade målet. Amerikas vita protestanter och baptister 
kommer att massmördas, våldtas och plundras, för vi har avvikit från den stora engelska 
reformationens bibel – den auktoriserade kung Jakobs version från 1611. Vi avfälliga och 
urartade vita amerikanska troende, som vägrat att förbli i Kristus har blivit sådana ”som 
inte duger till något” och kommer att samlas ihop av onda män och kastas i förföljelsens 
eld ”för att brännas.” 

”Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren 
och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar 

och kastar dem i elden, och de bränns upp.” 
Jesus Messias 
– Johannes 15:6 

Vårt hat mot kalvinismen – som omfattar den rättfärdiga användningen av ”rättvisans 
svärd” – har dömt oss till påvligt politiskt styre. Vår kärlek till jesuiternas obibliska, 
frivilliga, falska evangelium, med rätta beskrivet av orden som ”arminianismens suveräna 
drog,” har inte resulterat i något gudfruktigt motstånd mot Roms fascistiska förtryck: vi 
kommer att få betala med en brutal och kvalfull död. ”Kätterska” judar och ”liberala” 
romersk-katoliker kommer att möta samma öde som de gjorde under ordens spanska 
inbördeskrig på 1930-talet. 

Under tiden kommer ”den stora skökan” i Rom – Vatikanens påvlige caesar och 
senatoriska hierarki övervakade av den svarte påven och hans ”ettriga jesuiter” – att 
uppleva orgasmisk glädje som hon återigen blir ”berusad av de heligas blod” 
(Uppenbarelseboken 17:6) i enlighet med den inkvisitoriska jesuiteden och det kätterska 
tridentinska mötet. Bibeltroende sanningssökare och broder i Kristus, är detta vad du 
önskar ditt älskade land, din kyrka och din familj? Allt detta kommer därför att vi inte i tid 
att löste mordet på president Kennedy. Barnet som dödade honom har nu blivit ett 
Frankensteins monster och vi, det amerikanska folket, är som ”Israels barn” under 
profeten Jesajas dagar: 

”Men detta är ett plundrat och skövlat folk. De ligger alla bundna i hålor, i fängelser 
hålls de gömda. De har lämnats ut till plundring utan att någon räddar,

till plundring utan att någon säger: ”Ge tillbaka.” 
Ty de ville inte vandra på hans vägar och inte höra på hans undervisning.” 

– Jesaja 42:22-24
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Frimureriske protestantiske Scull and Bones president George W. Bush 
Håller hand med frimureriske islamiske saudiske kronprins 

Abdullah bin Abdul Aziz, Frankrike, 2003 # 745 
Coadjutorer Bush och kronprinsen befinner sig på Hotel Royal i Evian, och njuter 
förtjust av minnen från 11 september och deras samarbete i ”kriget mot terrorn.” 
Understanding the Times – Volume One: How Satan Turned America Against God, William P. Grady, (Knoxville, 
Tennessee: Grady Publications, Inc., 2005). 
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President Bush med prins Bandar, Crawford, Texas, 2002 # 746 
Här ser vi total förtrolighet och kamratskap mellan två murarbröder som tjänar den 
svarte påven. Prins Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz, ordens saudiske ambassadör till 
Amerika, var på ett invecklat sätt inblandad i massmordet den 11/9 på amerikaner 
medan han tjänade som förbindelselänk mellan Bushs Vita hus och kung Fahd. 
Saudiarabien tillhandahöll 15 av de 19 påstådda ”kaparna” varvid 
sammansvärjningen fungerade som en avledning från de verkliga herrarna bakom 
demoleringen avWorld Trade Center. Kompaniets CIA-tillgång och saudiske kunglige 
prins bakom al-Qaida var Osama bin Laden, vars familj hade gjort affärer med Bushs 
brottsfamilj i över 20 år. Alltså förstår vi att jesuiterna, med hjälp av kardinal Egans 
riddare av Malta CIA-direktör George J. Tenet, imploderade WTC och sedan, med 
hjälp av S & B president Bush, skyllde på de ”muslimska terroristerna” för CIA:s 
fjärrstyrda flygplan som smällde in i WTC och Pentagon. Som i påvens andra 
trettioåriga krig och kalla krig, samordnas nu båda ”sidor” av Rom. Efter att ha byggt 
Saudiarabien och beväpnat Egypten, Libyen, Iran, Irak och Turkiet under de senaste 
70 åren är den islamiska världen nu redo att föra sitt ”jihad” mot ”den store Satans” 
folk. Ryssland och Kina, Amerikas kraftlösa fiender under kalla kriget, beväpnades 
också av CFR i ledningen för Washington, och är nu formellt allierade med muslimska 
länder. Efter att ha invaderat USA, kommer Ryssland senare att attackera Israel med 
stöd av de muslimska nationerna (Hes. 38:8). Amerika har beväpnat just de nationer 
som kommer att attackera Israel i ”de sista dagarna.” 
Understanding the Times – Volume One: How Satan Turned America Against God, William P. Grady, (Knoxville, 
Tennessee: Grady Publications, Inc., 2005). 

Jesuiterna – efter 2007



1676                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

Riddare av Malta John C. Gannon (1944-närvarande tid), 2000 # 747 
Denne irländsk-amerikanske romersk-katolik är en av rikets fem mäktigaste 
underrättelsebefäl. Sedan han avlagt filosofie kandidatexamen i psykologi vid ordens 
College of the Holy Cross 1966, anslöt sig Gannon till den jesuitiska frivilligstyrkan för 
att undervisa i Jamaica, och slutade 1967. Sedan han avlagt doktorsexamen i historia 
vid Washington University (som gränsar till ordens St. Louis University) 1976, anslöt 
han sig till CIA för att få en 24-årig karriär (1977-2001) under CIA-direktörer SMOM 
William J. Casey och SMOM George J. Tenet. Efter att ha blivit biträdande 
underrättelsedirektör (1995-97), förestod denne världslige coadjutor alla CIA-
analytiker och övervakade utarbetandet av ”presidentens dagliga resumé.” Som 
ordförande för National Intelligence Council, samordnade Gannon analys av elva 
underrättelsetjänster vilket gjorde honom till en framträdande arkitekt i ”rivningarna 
den 11 september” och den efterföljande invigningen av kardinal Egans ”krig mot 
terror.” Illavarslande nog blev Gannon en av dem som ledde upprättandet av den 
svarte påvens amerikanska Gestapo, det 180 000 medlemmar starka Departementet 
för inrikes säkerhet (2002) som, med Gannons ord, skapade ”arkitekturen för inrikes 
underrättelsetjänst.”* Med dess absorbering av 22 federala organ, inklusive FEMA, 
kustbevakningen och Säkerhetstjänsten, kommer DHS att bli rikets 
inkvisitionsdomstol. Han är en CFR-medlem som fått de högsta utmärkelserna från 
CIA, NSA, DIA, Säkerhetstjänsten, Utrikesdepartementet och presidentens nationella 
säkerhetsmedalj samt utmärkelserna Holy Cross College Ignatius (1996) och Sanctae 
Crucis (2002), han är direktör på jesuitiska Woodstock Theological Center, 
Georgetown University, och tjänstgör också som biträdande professor i 
undervisningen inom det nationella säkerhetsstudieprogrammet. Som en kär vän till 
universitetets rektor CFR/SMOM John DeGioia, är doktor Gannon en exakt 
motsvarighet till doktor Richard Korherr, Himmlers främste SS/SD-analytiker. 
Jesuiten arbetar nu med stora företag inom det militärindustriella komplexet. 
Foto skickat till författaren av en internetforskare. 
*Uttalande av John C. Gannon, USA-senatens domarkommitté, ”FBI Oversight,” 2 maj 2006. 
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F.d. KGB/SVR-direktör, Jevgenij M. Primakov (1929-närvarande tid), 2000 # 748 
Tidigare SSD/Stasi-direktör, judiske Marcus Wolf (1923-2006), 2000 # 749

Båda dessa kommunistiska inkvisitorer har arbetat för amerikanska 
Underrättelsetjänsten. 

Sekreterare, dept. för inrikes säkerhet, judiske Michael Chertoff, 2006 # 750

Professor i juridik, Georgetown University, Viet D. Dinh, 2006 # 751

President Bush utsåg judiske federale domare Chertoff till att leda Departementet för 
inrikes säkerhet efter romersk-katolske Tom Ridges avgång, som orden fortsätter sin 
politik med att använda frimureriska ”hovjudar” till att leda sina sovjetiskt formgivna 
underrättelsetjänster. Chertoff skulle genomdriva den onda patriotlagen, samskriven 
med Georgetown Universitys professor i juridik, Viet D. Dinh. Rättsakten hade 
skrivits före 11 september och antogs oläst av en skrämd USA-kongress. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Yevgeny_Primakov  ;   http://en.wikipedia.org/wiki/Markus_Wolf  
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Chertoff  ;   http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_Dinh  
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Peter-Hans Kolvenbach, 1995 # 752 
Tjugonionde ordensgeneral för   Jesu sällskap  , 1983-närvarande tid  , 

med sitt kriminella, sju-medlemmars, kosmopolitiska generalråd 
”En konsultativt råd åläggs honom av generalkongregationen [vilken består av 
bekännande jesuiter av fjärde löftet, som valde generalen] på sex personer [och en 
symbolisk svart jesuit som nu är den sjunde], som han varken får välja eller avsätta – 
nämligen fyra [nu fem, men enligt ”The Pope’s Commandos” (The Saturday Evening Post,  
den 17 januari 1959) fanns det nio] assistenter, som representerade en nation [nu, en 
grupp av nationer som kallas en ”assistans”], en kontrollant eller rådgivare (som 
påminner om [något liknande] en militär befälhavare) för att varna honom för några 
fel eller misstag, och hans biktfader [för att frita honom från hans många synder]. En av 
dessa måste ha ständig tillsyn över honom . . . han kan ändå suspenderas [för kätteri] 
eller avsättas [liksom Pedro Arrupe 1981] av dess auktoritet.” 

Käre sanningssökare, Satans största och mäktigaste tjänare är alltid de intellektuella, 
bibelavvisande medlemmarna av den vita icke-judiska rasen. Dessa är de män som har 
rånat, plundrat och gjort oss amerikaner till byte, som nu förråder oss i händerna på 
våra framtida kinesisk-sovjetisk-muslimsk-latinska angripare. Kommer du, käre 
sökare, att vara tapper i sanningens namn? 
Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1995). 
Occult Theocrasy, Lady Queenborough, (South Pasadena, Kalifornien: Emissary Publications, 1980; ursprungligen 
publicerad 1933) s. 310. 
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Den svarte påven  , Peter-Hans Kolvenbach, 2000   # 753 
På besök i jesuitcenter i Wernersville, Pennsylvania, kan mycket få personer ens 
drömma om den stora och allestädes närvarande MAKT denne säregne och 
anspråkslöse man besitter. Denne holländske luciferiske satanist, överstepräst och 
militärt generalbefäl för den mest mäktiga, rika, disciplinerade, utbildade och 
fanatiska armén i människans historia, styr världen med hjälp av sina fem assistenter, 
en rådgivare och en biktfader. När hans dekret en gång uttalats, går de inte att 
överklaga. Hans soldater, bland annat malteserriddarna, shriner- och P2-frimureri, 
Opus Dei, Romklubben, illuminaterna, columbusriddarna och maffian, grupper som 
för befäl över en mängd mindre internationella underordnade, styr de amerikanska, 
muslimska, ryska och kinesiska rikena. Hans stora MAKT, att styra över ledarna för 
folken på båda sidor av hans 2000-talets korståg, har han fått på uppdrag av Roms 
kommande åttonde kung, Jerusalems framtida uppståndne påvlige caesar, ”härskaren 
av luftens välde,” tidigare kallad ”Lucifer” som är ”den här tidsålderns gud,” känd som 
”Djävulen” eller ”Draken” och titulerad som ”Satan” av den uppståndne, Guds son, 

Yeshua Messias, Herren Jesus Kristus. 

A House of Bread: The Jesuits Celebrate 70 years in Wernersville, Pennsylvania, Kathy M. Scogna, (Wernersville, 
Pennsylvania: Kathy M. Scogna, 2000) s. 8. 
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Slutsats 

En maning till enskild och kyrklig ånger 
Gudfruktigt motstånd mot tyranni 
Den bibeltroende, anti-påvliga kyrkan och andens svärd
Konstitutionell begränsad regering och rättvisans svärd 
Utvisning av jesuitorden; stängning av illuminati-frimureriska loger 
Trosbönen och en vit anglosaxisk protestantisk kalvinsk maning till vapen 
Utvandring eller utbrytning: att skapa en ny vit, reformationsbibelbaserad, 
   engelsktalande, anti-jesuitisk/murerisk nation i Nordamerika: 
      samvets-, tal-, press-, vetenskaps- och privat verksamhetsfrihet; 
         etniska judar ges bosättning, judiska/vita icke-judiska äktenskap förbjudna 

”Fader kyrkoherde, låt inte förvåningens nedslagenhet bemäktiga sig er brinnande 
och ivriga själ, när det gäller farhågor beträffande parlamentets plötsliga och 
oväntade krav [från Englands jesuitkontrollerade kung Karl I]. Vi har nu många 
strängar på vår lyra. Vi har planterat arminianismens suveräna drog [läran om att  
alla ofrälsta män har en absolut rätt att tro på Kristus snarare än att Gud fader ger 
sina utvalda ”tilliten att tro” på Kristus] som vi hoppas kommer att rena 
protestanterna från deras kätteri. . . . Jag är just nu, rusig av glädje, över att se hur 
lyckosamt alla redskap och medel, liksom uthyraren, samarbetar för våra syften. 
Men, för att återgå till den huvudsakliga uppbyggnaden: – Vår grund är 
arminianismen. Arminianerna och planläggarna, som det ser ut i 
fastighetsområdet, har förkärlek för förändring. Denna understödjer och 
verkställer vi genom troliga argument.” {1} [Kursivering tillagd] 

En engelsk jesuit, 1628 
En skrivelse som finns hos ärkebiskop 
   William Laud som skall skickas till 
      jesuitgeneralen i Bryssel 
The Works of Augustus Toplady 

”. . . jag är och har varit benägen att begränsa användningen av sinnliga vapen till 
frågor om nödvändigt självförsvar, vare sig dessa frågor rör vår egen person eller vårt 
lands skydd mot invasion; eller våra rättigheter till egendom, och våra lagars och vårt 
samvetes frihet, mot inkräktande makt.” {2} [Kursivering tillagd] 

”Kalvinisten Bridgenorth” 
Frimurare sir Walter Scott, 1820 
Skotsk presbyteriansk författare 
Peveril of the Peak
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”Furstar, och betydande personer överallt måste med alla medel hanteras så att vi kan 
få deras uppmärksamhet, och det kommer enkelt att säkra deras hjärtan: genom vilket 
handlingssätt, kommer alla personer att bli våra marionetter, och ingen kommer 
att våga oroa eller motsätta sig sällskapet [som det är bland de religiösa ledarna,  
politikerna och branschfolket i påvens ”heliga romerska” fjortonde ändringens 
Amerika i dag] . . . Slutligen, måste sällskapet sträva efter att åstadkomma 
åtminstone detta, att efter att furstarnas gunst och auktoritet erhållits [varje 
amerikansk president från Grover Cleveland (1885) till George W. Bush (2007)], de 
som inte älskar dem åtminstone fruktar dem [av vilket skäl INTE EN ENDA 
amerikansk statsman eller politiker har vågat kontakta författaren av Vatikanska 
Lönnmördare:   ’  Sårad hemma hos mina vänner  ’].” {3} [Kursivering tillagd] 

Ignatius Loyola, 1540 
Grundare, 1:e jesuitgeneralen, 1540-1556 
Secret Instructions of the Jesuits 

”Protestantism, en jätte i sin linda, stående i en hotfulla attityd, med Bibeln i ena 
handen och svärdet i den andra, bjuder den heliga volymens angripare på 
utmaning.” {4} [Kursivering tillagd] 

G. B. Nicolini av Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
   Landsflyktig till England 
History of the Jesuits 

”Ignatius Loyola trädde fram och skall ha sagt till påven i huvudsak: . . . ’Men 
vi, jesuiterna, kommer att inta högskolorna och universiteten. Vi kommer att få 
kontroll över undervisning i juridik, medicin, vetenskap, utbildning, och så sålla 
bort från alla instruktionsböcker allt skadligt för romersk-katolska kyrkan. Vi 
kommer att forma ungdomarnas tankar och idéer. Vi kommer att registrera oss 
som protestantiska präster och högskoleprofessorer i de olika protestantiska 
trossamfunden. Förr eller senare kommer vi att undergräva myndigheten i 
Erasmus grekiska nya testamente och även de gammaltestamentliga 
produktioner som har vågat sticka upp mot Vulgatas gamla testamente och mot 
traditionen. Och därmed kommer vi undergräva den protestantiska 
reformationen [vilket nu har skett på grund av övergivandet av AV1611 Bibel].’ ” {5} 

[Kursivering tillagd] 

Benjamin G. Wilkinson, 1930 
Amerikansk protestantisk teolog 
Our Authorized Bible Vindicated
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”1862, riktade en jesuitpräst, den högvördige F. X. Weninger, vad han valde att 
beteckna som ’en vädjan till uppriktiga amerikaner,’ på temat ’protestantism och 
otrohet,’ vilket är den kränkande titeln på hans bok. Han framställde sig själv som en 
som hade varit sysselsatt i tretton år ’som katolsk missionär i hela USA,’ och, 
följaktligen, som en som hade haft extra möjligheter att iaktta vår protestantiska 
befolknings karaktär och vanor, såväl som att få lära känna våra institutioners 
arbetssätt. Dessa fakta uppgavs, naturligtvis, för att ge tyngd och auktoritet åt hans 
åsikter; för samtidigt som han förklarade att han vände sig till protestanterna, av vilka 
blott ett fåtal skulle se få hans bok, vände han sig, med äkta jesuitisk list, i själva 
verket till medlemmarna av sin egen kyrka, i avsikt att övertyga dem om att 
protestantismen redan är ett misslyckande, för att stimulera dem till förnyad aktivitet 
i deras ansträngningar att förtrycka och utrota den.

Han går knappast in på sitt ämne innan han tillkännager att ’protestantism slutar i  
hedendomens ödeläggelse,’ det vill säga att vi, i det här landet, snabbt håller på att 
göras till hedningar, som ett resultat av vår totala brist på religion eller någon religiös 
övertygelse. Sedan, i motsats till detta alarmerande tillstånd i vilket vi har störtats av 
våra otrohet, leder han oss till romersk-katolska kyrkan som skall förse oss med det 
enda sättet att göra oss bekanta, personligen, med Kristus [eftersom det inte finns 
någon frälsning utanför hans kyrka]. Han säger: ’Jesu Kristi verkliga förekomst [de 
magiska latinska orden från prästen som omvandlar en kaka till Roms Jesu Kristi  
verkliga kropp] gör en himmel av varje katolsk kyrka på hela jorden,’ för där går det 
att samtala med honom ’ansikte mot ansikte,’ varje dag och varje timme. Han 
insisterar hädiskt på att ’i nattvarden kommer Jesus in i vårt inre, faktiskt och 
verkligt, kropp och själ;’ och att protestantismen, som har berövat oss på all denna 
tröst, har ställt oss ’på samma nivå som otrogna och judar.’ . . . 

Som om han vore ett orakel vars åsikter inte skulle ifrågasättas, säger han, 
’Protestantism leder till förtvivlan, eftersom den förnekar fri vilja.’ Att den är   ’  en   
omoralisk   religion   [när i själva verket romersk-katolska nationer alltid har varit mer 
omoraliska än protestantiska nationer].’ Att den är   ’  en   tumultartad och despotisk   
religion [när i själva verket romersk-katolska regeringar, när de är opåverkade av 
protestantiska maximer, alltid alstrar despoter underordnade jesuiterna].’ Att den är 
’  en   hädisk   religion   [när Roms doktriner, jämfört med reformationsbibelns läror, är  
fullständiga hädelser, såsom ”påvens ofelbarhet”].’ Att den   ’  kom från   utsvävande,   
avfälliga präster och munkar, och från despotiska, utsvävande furstar [när i själva 
verket Roms utsvävande präster och despotiska furstar styrda av grymma påvar 
framkallade världens politiska och andliga midnatt]. Att den   ’  är   död   [när i själva 
verket papalismen är död till den grad att präster framtvingar pengar från 
regeringar till stöd för sin döda kyrka].’ 
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Att den omhuldar   ’  en vårdslös tendens att smäda   [när i själva verket jesuitprästerna 
är de största falska anklagarna och hämndlystna åtalarna som någonsin gått i ett  
par skor].’ Att   ’  den moderna civilisationen inte härflyter ur protestantismen   [vilket i  
själva verket är en oförskämd lögn, eftersom den nya tiden började med 
protestantiska krigssegrar som satte stopp för Roms första trettioåriga krig (1618-
1648)].” Och att otrohet är ’protestantismens sista logiska följd [vilket är 
underförstått absurt, eftersom otrogna romersk-katolska Frankrike, som massakrerat  
sina protestantiska kalvinska hugenotter, framkallade den franska revolution som 
kulminerade i en militärdiktator (Napoleon I) och senare absolut monark (kung 
Ludvig XVIII) i motsats till AV1611 Bibel-läsande, protestantiska engelska 
kolonier som framkallade den kalvinska amerikanska revolutionen och en begränsad 
konstitutionell regering].’ 

Alla punkter i denna formidabla anklagelse tecknas för att visa skickligheten och 
påhittigheten hos en kriminell åklagare, hos en som har haft erfarenhet av 
planeringens alla formaliteter. . . . Han gjorde dock sitt verkliga syfte mer uppenbart 
allt eftersom han fortsatte, och mitt i en uppräkning av ’protestantiska fördomar’ som 
han ansåg det vara sin plikt att övervinna, uttryckte han sina uppdämda känslor i 
dessa ord: 

’Ett av de ärorikaste företag den katolska kyrkan kan engagera sig i dag är 
Förenta staternas omvändelse till den katolska tron [jesuitisk arminianism som 
leder till dolt, jesuitiskt politiskt styre].’ 

Om nu detta syftes fullbordan eftersöktes på den rättvisa diskussionens område . . . 
Men ingen sådan liberal idé som denna finner någon plats i sinnet på denne 
författare, eller någon annan jesuit, eller någon av dem som underordnar sig deras 
föreskrifter. Från sådana män finner liberalismen ingen pardon. De uppvisar inget 
högre eller ädlare än en högdragen prägel av inbillad överlägsenhet, som utrotar varje 
storsint förmåga hos sinnet, och gör dess innehavare till föremål för blandat 
medlidande och förakt. Sålunda imponerad, och i fruktan för att han skulle 
misslyckas med att samla kyrkans milis till stöd för påvedömet om han inte talade 
klarspråk till försvar för påvens världsliga suveränitet över hela jorden, förklarar 
denne bedårade jesuit sålunda: 

’I ceremonierna för installationen av en ny påve, tilltalas han med dessa ord: 
”Noveris te urbis et orbis constitutum esse rectorum. Kom ihåg att ni är placerad 
på Petri tron som Roms och världens HÄRSKARE.” ’ ” {6} [Kursivering tillagd] 

Domare Richard W. Thompson, 1876 
Protestantisk 33:e gradens frimurare 
Ex-amerikansk marinsekreterare, 1877-1881 
The Papacy and the Civil Power 
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”Det är en komplott mot kristenheten. . . . Men vilka är Satans agenter i denna 
konspiration? ”Agenterna” är jesuiterna. Trots att jesuiterna utövar stort inflytande 
och kontroll i fråga om teologi, utbildning, vår historia och nuvarande media [genom 
ordens CFR], är jag fortfarande förbryllad över att så gott som ingen litteratur finns 
som exponerar jesuiternas inflytande över den ledande protestantismen. . . . I detta 
arbete, avslöjar författaren glömd historia om jesuiternas kooperativa 
frälsningsteologi. . . . Från Kain till Charles [G.] Finney, visar den här boken att den 
moderna protestantismen har övergett nådelärorna och gått över till den [sataniska] 
kooperativa frälsningens doktriner [arminianism, det vill säga, ”att be Jesus komma 
in i ditt hjärta” efter att ha ”fattat ett beslut för Kristus,” och alltså leds till att be 
”syndarens bön” varefter alla deltagare förklaras vara ”frälsta” och ges ”syndernas 
förlåtelse” – denna ritual som producerar exakt samma verkan som om predikanten 
var en präst i en romersk biktstol].” {7} [Kursivering tillagd] 

Michael Bunker, 2002 
Amerikansk reformert pastor 
Swarms of Locusts: 
   The Jesuit Attack on the Faith

”Vad göder sig vår Caesar på för kött
att han har vuxit så? . . . 

Till dess, min ädle vän, tugga på detta –
att Brutus förr är bonde i en by

än gäller för att vara son av Rom
på dessa hårda villkor, som nu tiden

vill lägga oss på nacken.” {8} 

Edward de Vere, 1590 
17:e greven av Oxford 
   Alias ”William Shakespeare” 
Julius Caesar, akt I, scen II 

”Han sade vidare till dem: ’När jag sände er utan börs, utan lädersäck 
och sandaler, saknade ni då något?’ De svarade: ’Nej, inget.’ 

’Men nu,’ sade han, ’skall den som har en börs ta den med sig, 
och likaså den som har en lädersäck. Och den som inte har något svärd 

skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd.’ ” 
Jesus Messias 
– Lukas 22:35, 36 
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Med det dilemma som vi bibeltroende protestantiska och baptistiska amerikaner 
befinner oss i, vad skall vi göra? Med Jesu sällskap som förgiftat våra blodomlopp med 
sina ”vaccinationer och immuniseringar,” skadat oss med sina onödiga operationer, drogat 
oss med sina ”mediciner” och nu är redo att ”skära av oss halsen från öra till öra” med hjälp 
av en fascistisk diktator som i slutändan leder invaderande utländska arméer mot oss, till 
vem skall vi vända oss? Guds ord säger: 

”Men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig 
och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, 

då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd 
och skaffa läkedom åt deras land.” 

– 2 Krönikeboken 7:14 

”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, 
så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” 

– 1 Johannesbrevet 1:9 

Historiskt sett har Herrens utvalda folk, Israel, liksom sant bibeltroende kyrkor, 
verkligen ångrat sig i det förflutna. Ett klassiskt exempel var den presbyterianska kyrkans 
skotska covenant. Parlamentet enades 1649 om den högtidliga överenskommelsen och 
förbundet med en syndabekännelse, och edsförpliktelse om gemensamt försvar. Med 
kunskap om att en av våra hjältar, Oliver Cromwell, var på väg att halshugga jesuiternas 
falske och covenantbrytande kung Karl I av England, och att de protestantiska 
förintelserna i Tyskland och Nederländerna formellt hade upphört bara några månader 
innan denna häpnadsväckande förklaring framlades, läser vi: 

”Vi adelsmän, baroner, riddare, herrar, medborgare, borgare, predikanter av 
evangelium, och folk i allmänhet, i kungarikena Skottland, England och Irland, 
genom GUDS försyn, vilka lever under en kung, och vilka tillhör en reformert 
religion, med GUDS ära för ögonen, och en positiv utveckling av vår herre och 
frälsare JESU KRISTI kungarike, kungens majestäts och hans efterkommandes ära 
och lycka, och kungadömenas sanna allmänna frihet, säkerhet och fred, där allas 
privata villkor ingår: Och med minnet av GUDS fienders förrädiska och blodiga 
komplotter, konspirationer, försök och förfaranden, mot den sanna religionen 
och dess bekännare på alla platser, särskilt i dessa tre kungariken, ända sedan 
religionens reformation; och hur stor deras ilska, makt, och förmätenhet varit på 
sistone, och vid denna tidpunkt ökar och utövas, varom det bedrövliga tillståndet i 
Irlands kyrka och kungarike, det krisdrabbade tillståndet i Englands kyrka och 
kungarike, och det farliga tillståndet i Skottlands kyrka och kungarike för 
närvarande offentligt vittnar, har vi nu äntligen (efter 
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andra former av ödmjuka böner, invändningar, protester och lidanden), för att 
bevara oss själva och vår religion från fullkomlig undergång och förstörelse, 
enligt dessa kungadömens lovvärda förfaranden i forna tider, och GUDS folks 
exempel i andra länder, efter moget övervägande, beslutat och bestämt att inleda en 
ömsesidig och högtidlig överenskommelse och förbund, där vi alla ansluter oss, och 
var och en av oss för sig själv, med våra händer upplyfta mot den högste GUDEN, 
svär, 

I. Att vi uppriktigt, verkligen och ständigt, genom Guds nåd, i våra respektive 
platser och kall, skall eftersträva bevarandet av den reformerta religionen i 
Skottlands kyrka, i lära, gudstjänst, disciplin, och regering, mot våra 
gemensamma fiender . . . Även om vi är Herrens folk, tagna i anspråk av honom på 
ett högtidligt sätt, har vi i dag ännu inte tagit hänsyn till, att domstolar och arméer bör 
bestå av, och makt- och förtroendepositioner besättas med klanderfria och kristna 
män, med bekant integritet, och antagen trohet, tillgivenhet och iver, åt Guds 
sak; utan inte bara de som har varit neutrala och likgiltiga, utan missnöjda och 
skadliga, och andra som har varit profana och anstötliga, har anförtrotts: därigenom 
har det skett, att domstolar har blivit platser för orättvisa och orättfärdighet; och 
många i våra arméer, genom sina försummelser, har blivit vår pest, till stor 
nackdel för Guds sak, en stor skandal för evangeliet, och en stor ökning av 
lösaktighet och ogudaktighet i hela landet. Det skulle vara omöjligt att räkna 
upp alla de skändligheter som förekommer i landet, men hädelse i Guds namn, 
svordomar bland kreaturen, vanhelgande av Herrens dag, orenhet, fylleri, 
överdrift och upplopp, fåfänga kläder, lögn och bedrägeri, ovett och 
förbannelse, godtyckligt och okontrollerat underkuvande, och förtryck av de 
fattiga av hyresvärdar och andra på maktpositioner, har blivit brukliga och 
allmänna synder, och förutom alla dessa saker, förekommer det många andra 
överträdelser, vartill det land där vi bor är skyldigt. Allt detta vill vi erkänna och 
ödmjuka oss inför, så att världen må vittna med oss, om att rättfärdigheten tillhör 
Gud, och skammen och förvirringen är vår, såsom visas denna dag . . . 

Och, eftersom dessa kungariken har gjort sig skyldiga till många synder och 
provokationer mot GUD och hans SON, JESUS KRISTUS, som är alltför uppenbart 
genom våra nuvarande trångmål och faror, frukterna därav, bekänner vi och förklarar, 
inför Gud och världen, vår uppriktiga önskan att ödmjuka oss för våra egna synder, 
och för dessa kungarikens synder; framför allt, att vi inte som vi borde värdesatt 
evangeliets ovärderliga nytta, att vi inte har arbetat för dess renhet och kraft; 
och att vi inte har
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bemödat oss om att ta emot KRISTUS i våra hjärtan, och inte heller att vandra 
värdiga honom i våra liv; vilket är orsakerna till andra synder och överträdelser 
som blir allt fler bland oss: och vår verkliga och uppriktiga avsikt, önskan, och 
strävan för oss själva, och alla andra under vår makt och ansvarighet, både offentligt 
och privat, att i alla uppgifter för vilka vi har GUD och människan att tacka, ändra 
våra liv, och var och en gå före den andre i ett exempel på en verklig 
reformation; så att herren må vända bort sin vrede och våldsamma förtrytelse, 
och styrka dessa kyrkor och kungariken i sanning och fred. Och detta förbund 
sluter vi i närvaro av GUD DEN ALLSMÄKTIGE, alla hjärtans undersökare med 
en verklig avsikt att uppfylla detsamma, som vi skall svara för på den stora dag, när 
alla hjärtans hemligheter skall uppenbaras; ödmjukast bönfaller vi herren att stärka 
oss genom sin HELIGE ANDE för detta syfte och att välsigna våra begär och 
förfaranden med sådan framgång, att vi må erhålla befrielse och säkerhet för hans 
folk, och uppmuntra andra kristna kyrkor, som stönar under, eller riskerar, 
tyranniets antikristliga ok [som tillhör denne romerske Antikrist och syndens man], 
att ansluta sig till samma eller liknande förening och förbund, till GUDS ära, JESU 
KRISTI kungarikes utvidgning, och de kristna kungarikenas och samväldens fred 
och lugn.” {9} [Kursivering tillagd] 

Käre sanningssökare och utsedde broder i Kristus, passar inte dessa ord oss i dag? 

Vi som Guds folk som bor inom påvens ”heliga romerska” fjortonde ändringens 
rike av amerikansk nation, efter att ha mottagit Herren Jesus Kristus som vår personliga 
frälsare enligt hans välsignade evangelium som anges i hans ofelbara Heliga skrift – den 
auktoriserade kung Jakobs version från 1611, måste ångra våra personliga och nationella 
synder. Sedan, måste vi överge dem. Vissa av dessa synder är: 

1. Att göra det möjligt för den svarte påvens armé, Jesu sällskaps kompani, att existera, att 
mäkta frodas och absolut kontrollera Förenta staternas regering, genom dess 
Utrikespolitiska råd (CFR), inom våra gränser; 

2. Att tro på den jesuit/CFR-kontrollerade amerikanska pressen, som ständigt ljög och 
lurade oss om varje ämne under hela 1900- och 2000-talet; 

3. Att göra det möjligt för jesuiternas Riksbanksystem och Förenta nationerna att existera 
inom våra gränser, som dessa två organ nu framgångsrikt har krossat folkliga rättigheter 
(biblisk ”liberalism”) och den nationella suveräniteten i varje nation i världen i enlighet med 
jesuiternas ”Heliga allians” avsikt; 

4. Att ge upp våra fjärde och femte ändringars rättigheter (säkrade genom 
konstitutionstilläggens ”deklaratoriska och begränsande klausuler” efter krav från 
baptisterna i Virginia och så dyrköpta med strömmar av blod av våra protestantiska 
förfäder) genom att ”lämna in” våra skriftliga ”bekännelser” varje femtonde april, och betala
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den tunga och progressiva kommunistiska inkomstskatten på våra ”löner” – överenskomna 
medel som erhållits i utbyte mot vårt heliga arbete, vår fysiska och intellektuella egendom, i 
motsats till ”inkomst” enligt Högsta domstolens definition – och så bekosta många synder; 

5. Att göra det möjligt att inkalla, vaccinera och skicka våra söner utomlands för att 
utkämpa påvens utländska krig (som kriget i Vietnam och de senaste krigen i Serbien, Irak 
och Afghanistan), vilket resulterar i ytterligare krossande av amerikanska ”liberaler” och 
utländska ”kättare och otrogna” som fördömts så av jesuiternas tridentinska möte; 

6. Att göra det möjligt för jesuiterna, med kontroll över det amerikanska rikets regering, att 
använda vår militära och ekonomiska makt för att på tronen upphöja fascistiska och 
kommunistiska diktatorer runt om i världen vars första lojalitet är till Rom, så att jesuiternas 
”ofelbare” påves världsliga makt återställs, och världen återförs till den mörka tiden; 

7. Att samtycka till jesuiternas Högsta domstols beslut att ta bort den protestantiska Bibeln 
och bönen från den amerikanska frihetens av Jesu sällskap så hatade främsta offentliga 
bålverk – det gemensamma offentliga skolsystemet; 

8. Att samtycka till invandringen av miljoner romersk-katoliker och hedniska färgade 
personer vars lojalitet till påven eller deras egen ras, religion och nationalitet är större än 
deras lojalitet till vår vita anglosaxiska protestantiska konstitution och republikanska 
regeringsform och därigenom skapa en mängd agitationer som rättfärdigar mer 
centralisering av makten i Washington, D.C., och genom rasblandning, afrikaniseringen av 
den amerikanska vita keltisk-anglosaxiska rasen (som historiskt sett är jesuitordens största 
fiende), särskilt dess bibeltroende protestanter och baptister, så som avsetts Jesu kompani i 
enlighet med dess jesuited; 

9. Att samtycka till ordens Högsta domstols obibliska beslut som påtvingar oss etnisk 
integration, vilken leder till förstörelsen av både de vita och svarta raserna genom 
blandningen, som utbytet av virus, bakterier och parasiter, unika för varje ras, skapar 
kraftfulla kombinationer i avkomman som producerar en icke-resistent, svag, intellektuellt 
misslyckad och steril befolkning inom fem generationer; 

10. Att samtycka till ordens Högsta domstols beslut om legaliserad abort, vilket resulterar i 
massmordet på ofödda barn, och besudlar marken med oskyldigt blod, för att till slut 
kollapsa det bedrägliga ”sociala trygghetssystemet” som rättfärdigar dödshjälp – 
massmord på de äldre – av ordens kommande fascistiska diktator, ”som provocerar herren 
mot oss, för att förtära oss, tills ingen kvarleva eller undkomst från landet finns” genom en 
massiv, kinesisk-sovjetisk-muslimsk-ledda militär invasion bestående av en koalition av 
nationer inställd på befolkningens död, som alltså rensar landet på blodet av obotfärdiga och 
oförsonliga amerikanska mördare, kidnappare, äktenskapsbrytare, sodomiter, trollkarlar, 
pornografer och tjuvar som, utan återhållsamhet och i flagrant strid med Guds rätt och 
allmän moral, framhärdar i desamma; 
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11. Att ge vika för rashat som ett resultat av jesuitkontrollerade, frimureriska agitatorer som 
de vita riddarna av Ku Klux Klan och den svarta Nation of Islam, vilket rättfärdigar 
införandet av undantagstillstånd när innerstädernas raskrig börjar; 

12. Att fåraktigt att ge upp vårt verkliga välstånd, guld- och silvermynt i utbyte mot 
”avlater” (jesuiternas värdelösa sedlar kallade ”riksbankssedlar”) och därmed bli en nation 
av överarbetade principlösa, pengahungriga tjuvar; 

13. Att samtycka till boskapsmärkningen med jesuiternas ”personnummer” vilket är ett 
identifierinsmedel som används av deras internationella underrättelsesamfund, påbörjaat 
av Hitlers SS i Dachau, och som är embryot till 

”. . . märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.” 
– Uppenbarelseboken 13:17 

14. Att följa 1968 års onda vapenlag av nazistiskt ursprung och därmed, vid inköp av nya 
vapen, blint registrera våra vapen – våra rättvisans svärd – som gör det möjligt för den 
kommande, jesuitkontrollerade, vita, fascistiska militärdiktatorn att slutligen ta dem från 
oss, vilket gör vår förintelse säker, enligt tridentinska mötet; 

15. Att begå en mängd personliga synder, både offentliga och privata, att se till att vår 
förintelse kommer att vara en rättfärdig hämndakt för vår militära ödeläggelsen av 
nationerna, i ögonen på både den uppståndne, Guds son och dödliga människor. 

Med insikt om att ett folks teologi bestämmer den regeringsform som de underordnar 
sig (antingen med samtycke eller med våld) sina härskare; att stadga bestämmer form; att 
teori dekreterar praxis; att kätteri föder tyranni; har listan över våra nationella synder ännu 
inte slutförts. Eftersom våra rättfärdiga och toleranta bibliska grund (i opposition mot 
förtryckande kanonisk rätt) som lagts av amerikanska kalvinister av Herrens stora och 
ärorika protestantiska reformation har förstörts måste vi namnge den största synden av alla. 
Det är mannens rädsla som har producerat en nation av ynkryggar, ipå både låga och höga 
platser, på grund av feghet och kompromiss i predikstolen – något Luther, Calvin och Knox 
aldrig visste! Var är den orädde bibelpredikanten i dag? Dessa ”präster” är till största delen, 
mesiga, ”kyrkligt införlivade” affärsmän dominerade av sina matriarkala och feministiska 
fruar, som samtidigt strävar efter att bygga en supporterskara av falska, världsälskande, 
lätttroende, som inte vet någonting om självuppoffring, i utbyte mot sin höga kallelse att:

”Predika ordet, träd fram i tid och otid, 
bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.” 

– 2 Timoteusbrevet 4:2 

”Vaka, stå fasta i tron. Var manliga och starka.” 
– 1 Korintierbrevet 16:13

–
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Joshua befalldes, vilken princip gäller i dag: 

”Var stark och frimodig . . . Ja, var stark och mycket frimodig 
så att du håller fast vid och följer all den undervisning . . . 

så skall du ha framgång vart du än går . . . 
Då skall du lyckas i det du företar dig, 

och då skall du ha framgång. 
Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? 

Var då inte förskräckt eller förfärad, 
ty HERREN, din Gud, är med dig vart än du går.” 

– Josua 1:6-9 

Med styrka från Gud, bemyndigade av hans ande skall vi stå emot Djävulen. Djävulen 
manifesterar sina verk genom många knep. Ett av dem är politiskt tyranni som alltid härrör 
från religiöst förtryck. Folkstyre etablerades av Gud när han inrättade dödsstraff för 
mördare. 

”Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor . . .” 
– 1 Mosebok 9:6 

Dess syfte var att straffa det onda och belöna det goda, 

”Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda 
utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, 

fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. 
Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda 

skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. 
Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. 

– Romarbrevet 13:3, 4 

Regering var nödvändig för alla civilisationers tillväxt som den är än i dag. Men när 
en regering blir en blodig diktatur, som visar sin avsikt att reducera oss under absolut 
despotism, är det vår rätt, är det vår protestantiska och baptist-kalvinska plikt, att kasta av 
oss en sådan regering och att tillhandahålla nya vakter för vår framtida säkerhet. Och hur 
ska vi göra detta? Vi underordnar oss först Guds ord, som är andens svärd, genom att 
meditera på det och lära oss använda det för att motstå Djävulen, genom att inte älska hans 
världssystem, och dagligen dö inför vår egen syndiga, köttsliga karaktärs begär. När 
Kristus frestades av Satan eller hånades av de onda fariséerna, vars judendom 
ursprungligen byggde på Jehovas Torah men förvanskades av mäns traditioner som 
upptecknat i den onda babyloniska Talmud, stod han alltid emot med andens svärd i 
kombination med sitt vett. Han var inte rädd. Han var modig och 
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han attackerade, utan fruktan för vad män kunde göra mot  honom. Med Samsons styrka 
och Nehemjas iver, renade han det andra templet i avsikt att det skulle bli Jerusalems 
bönehus för alla icke-judiska nationer. Våra attityder och åtgärder måste vara desamma. Vi 
vaknar varje morgon med Herrens glädje, och en andlig sång i våra hjärtan. Vi tar på oss 
Guds brynja, ber och med det mod som den helige ande skänker oss, slåss mot våra fiender, 
världen, köttet och Djävulen. 

Dessa fiender manifesteras genom människor, varav många är Satans tjänare. Jag 
tänker på jesuiterna, malteserriddarna, 33:e gradens frimureri, illuminaterna, Opus Dei, 
Romklubben (grundad 1968 för att användas för påvens enande av Europa, och styrd av 
dess nuvarande frimureriske islamiske ordförande, prins El Hassan bin Talal, den arabiska 
kungens av Jordanien morbror), maffian och columbusriddarna. Dessa grupper kontrollerar 
alla banker, medier, politiker och organiserade religioner inom det amerikanska rike. I likhet 
med den uppståndne, Guds son, hatar vi inte dessa män; vi hatar deras läror och vi hatar 
deras gärningar. 

”Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, 
som också jag hatar. 

Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära.” 
– Uppenbarelseboken 2:6, 15 

Vi ber för deras omvändelse till reformationsbibelns Jesus Kristus (om de verkligen 
är en av HERRENS utvalda), Han, som förlänar frälsande tro, som gör det möjligt för dem 
att förlita sig på det välsignade Kristi evangelium, och att stå emot deras tidigare 
vördnadsfulle herre – Satan – som de måste överge. Men när dessa oomvända män blir 
djärvare i motståndet mot det rena evangeliets predikan, och vill krossa oss ”kättare och 
liberaler,” måste vi, genom en vederbörligt organiserad regerings gren, ta upp 
”rättvisans svärd” som vi kalvinister har kallat det. Vi måste gå i fysiskt krig som en fråga 
om nationell politik mot de av Roms jesuiter kontrollerade arméerna, på samma sätt som 
våra förfäder så modigt har gjort tidigare. Det är faktiskt så att: 

”. . . krig har sin tid . . .” 
– Predikaren 3:8 

Vi kämpar tappert för sanningen på jorden; vi segrar eller retirerar för att angripa 
igen. Vi ger aldrig upp, som våra fiender inte visar någon nåd vilket framgår av FBI:s 
massaker i Waco, Texas. Som vi inlåter oss i strid med fienden, möter vi döden till siste man 
på samma sätt som Hollands vilda sjökapare. Vi kämpar och dör väl, som våra kalvinska 
förfäder kämpade och dog på tusen slagfält, överträffade i antal och vapen, med kunskap om 
att vi, genom Guds nåd, fört Europa ut ur påvens mörka tid 
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in i den nya tiden. Vi ensamma gav upphov till politisk frihet, som begränsade härskarnas 
makt, sedan vår fader hade besvarat våra allvarliga böner. Vare sig vi lever eller dör tjänar vi 
den uppståndne, Guds son i motståndet mot det anti-kristna tyrannins synd som för 
närvarande tvingas ned i våra halsar av denne romerske Antikrist – jesuiternas ”ofelbare” 
påvlige caesar! I ena handen finns andens svärd och i den andra finns rättvisans svärd 
hanterat under ledning av vår nybildade regering. Med dessa vapen i kombination med 
personlig renhet, ärliga böner och lojalt, självuppoffrande ledarskap, är gudsmannen 
oövervinnelig! Mina herrar, tiden är inte mogen utan rutten! 

När protestanterna och baptist-kalvinisterna i det förflutna gjorde motstånd mot de 
jesuitkontrollerade tyrannernas arméer, erhöll de frihet och följande goda rykte: 

”Vad orsaken är var, så var kalvinisterna de enda kämpande protestanterna. Det 
var de vars tro gav dem mod att stå upp för reformationen. I England, Skottland, 
Frankrike, Holland, var det de, och bara de, som gjorde arbetet, och om det inte varit 
för dem skulle reformationen ha krossats. Det är därför jag beundrar dem, och tycker 
att det var något i deras tro som gjorde dem till vad de var . . . Om det inte hade varit 
för kalvinisterna, hugenotterna, puritanerna, och vad du än vill kalla dem, skulle 
påven och Filip skulle ha vunnit, och vi skulle antingen varit   papister   eller   
socialister.” {10} [Kursivering tillagd] 

Dessa män finns i dag. I Amerika kallas vi ”amerikanska fria män.” I England kallas de 
kalvinska ”revolutionära riddare.” Om dessa engelsmän och deras höga ideal, läser vi av 
den oförfärade kalvinske N. H. Mertons  penna: 

”EN MANING TILL VAPEN, ETT SLUT PÅ OFFER” 

”De revolutionära riddarnas strategi är inte en masskamp mot kronans, 
Vatikanens, Hansans, Trilaterala kommissionens eller City of Londons onda 
krafter. Sedan de förlorat all känsla för sin nationella, och därmed också etniska 
identitet i en gryta av bastardisering, är massorna oförmögna att resa sig från knäna. I 
stället för att slösa bort sin tid med att försöka värva de svaga i en andlig kamp, vet 
den revolutionäre riddaren att han måste beväpna en elitstyrka med utbildningens och 
kunskapens vapen [liksom Djävulens Jesu sällskap gör]. 

Exploatörerna uppmuntrar de okunniga massorna att tro att de lever i ett demokratiskt 
land där alla inte bara har rätt att fatta beslut om hur samhället styrs, utan faktiskt gör 
det [allmänna val]. Trots att stadens rike [och Washington, D.C.] störtar landet i 
fattigdom, fås de okunniga massorna att tro att det är deras eget fel när de svälter 
[tack vare papistisk/brittisk frihandelspolitik som NAFTA och GATT] eller deras barn 
inte har skor på fötterna [med förlusten av våra tillverkare tack vare kinesiska 
slavtillverkade varor]. . . . 
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Gemene mans sinne har förgiftats av demokrati, pornografi, nihilism och lögner 
om jämställdhet. Som ett resultat av denna vilseledande propaganda, tror sig den 
vanliga människan vara herre över sin egen tillvaro [den jesuitfrämjade ”fria 
viljans” arminianism]. I skarp kontrast till detta, manas den revolutionäre riddaren av 
inre nödvändighet att vädja till en standard bortom sig själv [Guds ord, kung Jakob 
engelska reformationsbibel från 1611], och godtar gärna Guds vägledande hand 
[kalvinsk predestination]. Massorna ställer inga krav på sig själva och är mycket 
nöjda med sin ytliga förståelse av världen. Gemene man är glad över att virvla runt i 
orenheternas avloppsbrunn. 

Det är den revolutionäre riddaren som lever i ett tillstånd av slaveri. Livet har 
ingen mening för den revolutionäre riddaren om det inte levs för att tjäna Gud. 
Därför ser han inte behovet av att tjäna som förtryck. Det är ett liv i disciplin – det 
ädla livet. 

Den revolutionäre riddaren förkastar både ’vänsterns’ och ’högerns’ materialistiska 
filosofier . . . den revolutionäre riddaren måste främja andliga värden som ett 
försvar mot av den sataniska nihilismens krafter beräknade planerade 
förstörelsen. . . . Endast den revolutionäre riddaren är i stånd att effektivt kunna 
bekämpa det sataniska ofredandet av våra unga och förföljelsen av de äldre genom 
papistens och normandens förmedling. 

Den revolutionäre riddaren är medveten om att vissa värden är eviga, och att 
vägran att ansluta sig till den objektiva sanningen och Guds lag har lett till kaos. Den 
revolutionäre riddaren tror på ORDNING, och vet att för att skydda sin flock mot 
moraliskt förfall, fasta hierarkiska strukturer måste inrättas inom hans  regionala 
gemenskap. Absurda ideologiska dogmer som kommunism, fascism och liberalism 
[demokrati] måste förkastas. Kollektivistisk kompromiss har resulterat i ytterlig 
förvirring och det är absolut nödvändigt att doktrinen om jämställdhet ersätts med en 
hierarkisk paternalism som är helt fri från det klass- och rashat som har förorenat 
lättpåverkade unga sinnen. Till skillnad från bolsjeviken eller nazisten, är den 
revolutionäre riddaren inte en religiöst trångbröstad person som vill förinta de 
som står under honom. I stället hänger han sig, som en helig plikt, åt att vägleda och 
skydda dem i varje klass eller tro som accepterar sin plats i Guds ordning. 

Det finns [jesuitiska] sofister som hävdar att protestantism är förödande för 
hierarkin och att den genom att revoletera mot papismen ledde direkt till 
nihilistisk hedonism. Detta är uppenbart absurt, eftersom protestantism är 
grundvalen för verklig [nationell] suveränitet och ordning. Det var inget generellt 
nytt eller märkligt med reformationen [annat än att Guds ord – reformationsbibeln – 
placerades i händerna på  
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Europas folk och på deras språk]. Det var en återgång till [biblisk] sanning och 
verklighet, i motsats till [papistisk] lögn och skenbarhet, precis som alla former av 
förbättringar och äkta undervisning är och alltid har varit. 

Den revolutionäre riddaren anser med hela sitt omdöme, med all upplysning och 
urskillning som finns i honom. Dem som har förtrollats av papismen eller ’engelska 
kyrkan [COE],’ behöver bara bekänna sin tro på Kristus, och det är så de har övergett 
trons klippa, eftersom privat omdöme är avgörande för evangeliernas sanning. . . . 
Endast i en nation av uppriktiga män som tror på Kristi frälsande makt med sina 
hjärtan OCH sinnen [Elisabetanska England] är hierarki möjlig, och där är den, i det 
i det långa loppet, så gott som säker. 

Den revolutionäre riddaren har inga inga illusioner om de förestående uppgifterna, 
som han sätter som mål den nationella frälsningens fullbordade faktum [genom 
att skapa en ny reformationsbibelbaserad, vit anglosaxisk protestantisk och 
baptistisk nation av fria män i Nordamerika]. Han avvisar charaden av slagord vid 
valurnorna. Han tillhör en andlig elit som vägrar att smutsa ned sina händer med 
Westminster-förräderiet [Washington, D.C.-förräderiet] och [romersk-katolska] 
normandiska utsvävningar [irländska katolska amerikanska och italienska romersk-
katolska amerikanska utsvävningar]. 

Den revolutionäre riddaren kommer inte att ”rucka” på sina principer för att få 
massans stöd; han vet att populism är ett totalt svek mot hans elitistiska ideal. En 
vacker dag, kommer de horder av bastarder som smugits på England [och 
Amerika] av den [påvliga romersk-katolska] normandiska oligarkin [och 
ärkebiskopen av New York Citys Utrikespolitiska råd via tvingad vit/svart blandning 
och olaglig romersk-katolsk mexikansk/latinsk invasion] att sändas till andra 
hamnar i världen på ett stegvist, humant och ekonomiskt bistått sätt [vilken 
samma politik för hemsändning tillbaka till Afrika presidenterna Thomas Jefferson,  
James Monroe och Abraham Lincoln försökte genomföra för frigivna negerslavar 
men hindrades av jesuiternas osynliga politiska makt i samarbete med de radikala 
röda/svarta republikanerna]. De anti-etniska massorna hör inte hemma i detta 
land, det är bara saxarnas hem. Vi skall återställa Winchester som huvudstad i 
England. Den handfull normander som inte inte står inför rättsliga åtgärder, 
åtföljda av en snabb avrättning, kommer att sändas hem till Kanalöarna. 

Som engelsk nationalist [och som amerikansk nationalist], kämpar den 
revolutionäre riddaren för nationen mot stadens rike [City of London, i hemlighet  
kontrollerad av påvens suveräna Vatikanstat]. Han vet att det inte är en tillfällighet 
att den engelska flaggan innehåller 
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ett [den papistiska tempelherreordens] dubbla kors. Den revolutionäre riddaren 
accepterar endast Sankt Georges flagga som sin standard, med sitt innehåll av Kristi 
enkla kors. Han vill ha en revolution i ordets verkliga bemärkelse, en återgång 
till det naturliga system som Gud skapade åt oss och våra familjer, en 
hemkomst. 

Den revolutionäre riddaren motsätter sig penningaristokratin och den frimureriska 
åsiktskontrollens nuvarande system byggt på människooffer. Han kommer att fatta 
regeringstömmarna [som makten aldrig är given, endast tagen] och föra den engelska 
nationen från dess nuvarande tillstånd av förfall till nya höjder av [protestantisk] 
kristen härlighet. Timmen närmar sig och vi måste göra oss klara för kampen. Ingen 
papism! Inga träskor! Krossa den normandiska oligarkin [inklusive Londons 
Chatham House och New Yorks Utrikespolitiska råd]! 

’På denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte 
få makt över den.’ ” {11} [Kursivering tillagd] 

Om påvens fjortonde ändringens ”heliga romerska” amerikanska rikes 
protestantiska och baptistiska pastorer inte ångrar sig och börjar att häftigt motstå vår 
jesuitiska, anti-kristna tyranni centrerad kring Sankt Patrikskatedralen i New York City, 
kommer de med största säkerhet att erfara skam, ånger och mord genom förmedlingen av 
Vatikanska Lönnmördare. Dietrich Bonhoeffer, en bibelförkastande luthersk präst, 
hängdes naken i pianotråd 1945 av jesuiternas SS. Före sin skamliga skamliga och 
vanhedrande död genom förmedlingen av Djävulens hantlangare bekände han: 

”Jag är skyldig till feg tystnad i en tid då jag borde ha talat. Jag är skyldig till 
hyckleri och osanning konfronterad med makten. Jag har saknat medkänsla och 
jag har förnekat de armaste av mina bröder . . . Vi, kyrkan, måste erkänna att vi 
inte ofta eller tydligt nog har förkunnat vårt budskap om den ende guden som har 
uppenbarat sig för alltid i Jesus Kristus och som inte tolererar några andra gudar vid 
sidan om sig själv. Hon måste erkänna sin ängslighet, sin undanglidande karaktär, 
sina farliga eftergifter. Hon har ofta svikit sin uppgift som beskyddare och sin 
uppgift som tröstare. Hon var tyst när hon borde ha ropat eftersom de oskyldigas blod 
ropade högt mot himlen. Hon har underlåtit att säga rätt ord på rätt sätt vid rätt 
tidpunkt. Hon har inte till det yttersta motsatt sig avfallet från tron, och hon har 
dragit på sig massornas gudlösa skuld. . . . 

Kyrkan måste erkänna att hon har bevittnat den brutala kraftens laglösa tillämpning, 
oräkneliga oskyldiga människors fysiska och andliga lidande, förtryck, hat och mord, 
och att hon inte har höjt sin röst på offrens vägnar och har inte hittat sätt för att 
skynda till deras undsättning. Hon är skyldig till Jesu Kristi svagaste och 
försvarslösaste bröders 
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död . . . kyrkan måste erkänna att hon har önskat säkerhet, lugn och ro, ägodelar 
och heder, som hon inte har rätt till. . . . Hon har inte vittnat om Guds sanning. . . . 
Genom sin egen tystnad har hon gjort sig skyldig på grund av sin ovilja att lida 
för vad hon vet är rätt.” {12} [Kursivering tillagd] 

Med samlingen av Guds folk under ledning av lojala pastorer måste vi begära av 
kongressen att avhjälpa missnöjesanledningen till det jesuitiska mordet på president 
Kennedy. Vi måste kräva att Jesu sällskap utvisas från det amerikanska rike, samtidigt som 
vi enträget ber för enskilda jesuiter att de skulle lämna kompaniet och berätta sin historia. 
Lagar måste stiftas att ingen får inneha offentliga ämbeten som har avlagt en lojalitetsed till 
en utländsk monark – särskilt påven! Detta skulle inkludera malteserriddarna och 
columbusriddarna. Lagar måste stiftas att ingen medlem av ett hemligt sällskap kan inneha 
offentliga ämbeten. Detta skulle omfatta alla frimurare, som deras läror är hemliga, deras 
loger inte har några fönster (precis som rikets salar hos de frimurarkontrollerade Jehovas 
vittnena som förnekar Jesu Kristi gudomlighet) och deras högste ledare är lojala mot 
jesuitgeneralen. 

Käre sanningssökare, dessa saker kommer aldrig att hända om inte amerikanerna, 
både adel och ofrälse, uppleva ett riktigt stort uppvaknande som vi gjorde på 1730-talet 
och 1830-talet. Att leva för blotta nöjet av affärsmässig framgång eller personlig prestation 
kommer aldrig att uppfylla önskningarna i våra egennyttiga, köttsliga hjärtan. Må vi alla 
flitigt söka Gud genom hans uppståndne son, Herren Jesus Kristus, medan han kan finnas 
så att vi må leva för honom, vilket är vår rimliga tjänst. Bara genom att tjäna honom finner 
vi mening och syfte med orden ”frihet” och ”rättighet.” 

Under tiden måste vi göra som Jehoshaphat, kungen av Juda, när han stod inför en 
invasion av en stor skara från andra sidan havet. I öppen och ödmjuk bön på trappan till 
templet inför alla alla människor, ropade han: 

”Skall inte du, vår Gud, hålla dom över dem? 
Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss; 

[påvens stora militära Jesu kompani] 
och vi vet inte vad vi skall göra, utan till dig ser våra ögon.” 

– 2 Krönikeboken 20:12 

Som svar på hans trofasta bön genmälde herren, 

”Lyssna, alla ni av Juda och ni Jerusalems invånare 
och du konung Josafat! Så säger HERREN till er: 

Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, 
ty striden är inte er utan Guds.” 

– 2 Krönikeboken 20:15 
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Käre bibeltroende sanningssökare och broder i Kristus, om den uppståndne, Guds 
son sänkte den spanska armadan när Filip II försökte invadera protestantiska England 1588; 
om den uppståndne, Guds son gav Gustav Adolf seger efter seger under trettioåriga kriget 
fram till slutet 1648; om den uppståndne, Guds son gav Oliver Cromwell och hans baptist-
kalvinska armé segern vid Dunbar när de riskerade att förintas av de presbyterianska 
skottarna (lurade av löftena från kung Karl I övervakad av jesuiterna ”som inte håller löften 
till kättare”) 1650; om den uppståndne, Guds son smälte floden av is och dränkte Ludvig 
XIV:s franska armé när han försökte invadera de protestantiska Nederländerna 1672; om 
den uppståndne, Guds son gav den rättfärdige och djärve general George Patton (USA:s 
största general som, samtidigt som han ockuperar Berlin, offentligt kritiserade sina soldater, 
uppställda och i givakt, genom att kalla dem ”svin” för att bedriva otukt med de besegrade 
tyska kvinnorna enligt en personlig vän till författaren som var där, sgt  Harry Boyer) segern 
vid Ardenneroffensiven 1945, kan han rädda oss från våra fiender i HERRENS år 2007. Må 
du få samma uppmuntrande svar från Gud din fader när du ber i Jesu namn om att ledas av 
hans helige ande i motståndet mot Djävulens jesuitiska tyranni i Washington, D.C., och den 
kommande utländska invasion av vårt stora land, med kunskap om att:

”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.” 
– Jakob 5:16 

Den rättfärdige mannen Martin Luther, så hatad av Ignatius Loyola, förklarade: 

”Om man blandar sig i påvevärdigheten [påvens jordiska rikes världsliga makt], 
kommer man att få hela världen mot sig.” {13} [Kursivering tillagd] 

Därför bad han: 

”Jag vet att du är vår fader och vår Gud, och därför är jag säker på att du 
kommer att omintetgöra dina barns förföljare. För om du inte gör detta, skulle 
din egen sak, i anslutning till vår, vara hotad. Det är helt din egen angelägenhet. 
Vi, genom din försyn, har varit tvungna att medverka. Du kommer därför att 
vara vårt försvar.” {14} [Kursivering tillagd] 

Mina utvalda bröder och allvarliga sökare av den ende sanne guden, må vi göra 
samma sak. Jag bjuder er farväl tills vi möts i luften när vi får våra prisade kroppar, i 
närvaro av den uppståndne och rättfärdige helige Guds son i vilken ensam Guds kärlek 
finns och som ensam har fått all andlig makt och världslig makt – all auktoritet och 
jurisdiktion – i himlen och på jorden, 

Yeshua Messias, Herren Jesus Kristus. 
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Vid sin återkomst, kommer han att kedja och fängsla Djävulen, och kasta den vite, 
uppståndne, icke-judiske påvlige caesaren – den djuriske Antikrist – levande i eldsjön, 
tillsammans med den judiske falske profeten. Sedan han avrättat den uppståndne påvens 
mordiska icke-judiska diktatorer, tillsammans med de ledande judiska arbetarsionistiska och 
talmudiska ortodoxa förrädare som konspirerat med Antikrist för att skoningslöst förinta 
hans älskade hebreiska/judiska folk i Israel, skall Jesus Messias sitta på den kungliga 
”Davids tron” och styra den femte världsmonarkin, som omtalat av profeten Daniel, på 
toppen av Sions höjd från det fjärde templet i Jerusalem, i ”tusen år” (Uppenbarelseboken 
20:4) under jordens ”pånyttfödelse” (Matt 19:28), och ”för evigt” (Luk 1:33) på ”en ny 
jord” (2 Pet 3:13). 

”. . . ty han skall då vara stor intill jordens ändar.” 
– Mika 5:4 

Med resterna av sina utvalda överlevande, de ångerfulla fåren av huset Israel – hans 
nationella och etniska bröder, kallade ”hebréer” av Gud och ”judar” av människor, alla  
med omskurna hjärtan som förutsagt av profeten Hesekiel – samlade runt honom, 

”. . . så att de ser upp till mig som de har genomborrat . . .” 

och skall fråga: 

”Vad är det för sår du har på händerna?” 

Deras frälsare och Messias, härskarornas herre, skall svara i förlåtande, evig kärlek, 

”Dem har jag fått hemma hos mina vänner.” 
– Sakarja 12:10, 13:6 

Sammanfattningsvis, mina utvalda bröder, må vi bibeltroende amerikaner, efter varje 
vatikansk lönnmördares ånger och bekännelse, förlåta honom. För vår president John F. 
Kennedy, i likhet med Jesus den smorde, blev också sårad hemma hos sina vänner, av 
vilka många, som blint lydde order, inte visste vad de gjorde. 

Och slutligen, när vår regering, genom att göra sin plikt att straffa det onda, har 
utvisat den påvlige romerske caesarens utländska armé som för närvarande styr världen – 
den svarte påvens milis inom Amerikas gränser med kontroll över det 
frimureriska/islamiska internationella terroristnätverket övervakat av dess 
internationella underrättelsesamfund med all världens militärindustriella komplex 
hängivna åt återställandet av den påvlige romerske caesarens världsliga makt runt om på 
jorden – Satans mördande, förrädiska, djävulska orm kallad Jesu sällskap redo att hugga 
oss i hjärtat med en stor utländsk invasion, skall vår nations ohyggliga, midnatts-tragedi bli 
vår ärorika middags-triumf! 
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Påve Paulus VI och Francis kardinal Spellman, 1965 # 754 
Efter att jesuitgeneralens andra trettioåriga krig som rasade från 1914 till 1945 dödat 
nästan 100 000 000 människor, övervakade kardinal Montini, både en högrankad 
frimurare och riddare av Malta som senare skulle väljas till påve Paulus VI, påve Pius 
XII:s framgångsrika verk med de vatikanska råttlinjerna. Under räddningen av den 
svarte påvens SS medan ”dödskalleorden” flydde de allierades rättvisa i Europa, hade 
han hjälp av sin högst lydige tjänare, en annan hög frimurare och riddare av Malta, 
Francis kardinal Spellman, den mäktigaste, jesuitutbildade, ”romerske senatorn” och 
”kyrkofursten” i amerikansk historia. Här, efter att ha samordnat Kennedymordet åt 
sin gud och herre, griper kardinal Spellman glatt om armen på sin ”konungarnas 
konung och herrarnas herre, furstarnas och konungarnas fader, världens härskare, 
Vatikanstatens regent,” den levande föregångaren till Djävulens Antikrist. Sedan 
påvens mord på president Kennedy 1963 och hans kultaktiga besök i Roms ”heliga 
romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation 1965, har Amerika fortsatt 
i sitt moraliska, kommersiella och politiska förfall. 
Fourteen Hours: A Picture Story of the Pope’s Historic First Visit to America, inledning av Francis kardinal 
Spellman, (New York: Dell Publishing Co, 1965). 
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Påve Paulus VI, Francis kardinal Spellman, Jacqueline Kennedy, 1965 # 755 
På påvens historiska första tal till sitt pro-kommunistiska Förenta nationerna (avsett 
att orsaka uppkomsten av internationell fascism), som ondskefullt har finansierats och 
uppförts på amerikansk mark tack vare den svarte påvens frimureriska, CFR-
kontrollerade Roosevelt/Rockefellerdynasti, var Kennedys viktigaste mördare 
närvarande. Under den efterföljande mottagningen för påven, var den första som 
påven hälsade på ingen mindre än den nedbrutna Jackie Kennedy. Stående bakom 
henne är den jublande ”Kardinal krig,” hans eminens Francis Spellman, makten 
bakom CIA, FBI, NSA, Säkerhetstjänsten, Militära underrättelsetjänsten, 
Dallaspolisen och den blodtörstiga sicilianska/italienska maffian. Tänk dig dessa mäns 
fräcka hjärtlöshet som, efter att ha dödat presidenten av affärsmässiga skäl, sedan 
offentligt kunde prata med hans änka, utan att ha några uppenbara samvetskval! 
Detta är en skrämmande bild av påvens kanoniska rätt, genomdriven av kompaniet 
genom män som har hjärntvättats av Loyolas söner. 
Fourteen Hours: A Picture Story of the Pope’s Historic First Visit to America, inledning av Francis kardinal 
Spellman, (New York: Dell Publishing Co., 1965). 
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Murare påve Paulus VI och president Lyndon Baines Johnson, 1965 # 756 
Jesuitutbildade, politiske korgosse Lyndon Johnson i New York Citys Waldorf-Astoria 
Hotel befinner sig i närvaro av sin herre, Paulus VI. Här sitter både arkitekten och 
konstruktören av ”Spellys krig” i Vietnam. Efter elemineringen av president Kennedy, 
översvämmade CIA varje amerikansk stad med illegala droger via dess motsvarighet, 
den P2 frimureriska sicilianska amerikanska maffian. Wall Streets vatikanska 
bankirer, bland annat ordens Riksbank, gjorde biljoner i guld i vinst medan påvens 
påvliga riddare ytterligare krossade det protestantiska Amerika. Som hon gifte sig 
med en grekisk utländskt miljardär, Aristoteles Onassis, lämnade Jackie Kennedy 
slutligen landet, och den svarte påvens mördare av John F. Kennedy är fortfarande på 
fri fot. 
Fourteen Hours: A Picture Story of the Pope’s Historic First Visit to America, inledning av Francis kardinal 
Spellman, (New York: Dell Publishing Co., 1965). 
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John Fitzgerald Kennedy, 1917-1963 # 757 
Trettiofemte president i Amerikas förenta stater 

1961-1963 

”Amerikas århundrade,” har svarte påven sagt, 
Skall föra världens ”inkräktare” och ”liberaler” till slakt. 

För mitt motstånd mot Roms caesar, och hans världsliga makt, 
Blev jag blev skjuten i Dallas, vid det klockslag han sagt. 

Decennier har gått, men mitt blod ropar ut, 
”Rättvisa! rättvisa!” ända till jordens slut.

Finns det då ingen här, som min talan kan föra?
För att straffa mördarna, finns det inget att göra? 

Templets månglare, dem lät jag straffa
Det kalla kriget och ”CIA,” ville jag avskaffa. 

Precis som Messias’ död, som sitt öde väl känner, 
Har min ende son blivit ”sårad hemma hos mina vänner.”

Slutsats



Slutsats                                                                                                                1703

John F. Kennedy, d.y., 1963 # 758 

”Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod 
har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, 

upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. 
Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. 

Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.” 
– Hebreerbrevet 13:20, 21 

”En man gör vad han måste – trots personliga konsekvenser, trots hinder och 
faror och påtryckningar – och det är grunden för all mänsklig moral.” {15} 

John F. Kennedy 
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Det är nu januari 2007; över sex år har förflutit sedan den första utgåvan av 
Vatikanska Lönnmördare: ”Sårad hemma hos mina vänner.” Femtusen exemplar har satts i 
omlopp tillsammans med cirka tjugofemhundra kopior av två utgåvor av preliminära 
bokmanuskript som först gavs ut 1999. Totalt sjuttiofemhundra kopior av både boken och 
manuskripten är nu i offentlighetens ägo, sedan de exponerat det djävulska Jesu sällskap i 
dess djärva mord på president John F. Kennedy. Den stora jesuitiska mörkläggningen 
fortsätter via Säkerhetstjänsten, Federala utredningsbyrån, Centrala underrättelsetjänsten, 
Marina underrättelsetjänsten, delstatliga och lokala polismyndigheter och dess CFR-
kontrollerade nationella press, bland annat CBS:s ytterst bedräglig CFR-medlem och 
ökände medbrottsling i Kennedymordets mörkläggning, Dan Rather, liksom CNN:s Larry 
King och Fox News tidigare vänsteranhängare, ACLU-advokaten, Geraldo Rivera. 

Föga överraskande, har det förelegat ett större utländskt än inhemskt intresse. En 
sydkoreansk pastor har slutfört översättningen av den första utgåvan, och det har 
förekommit separata anbud om att översätta arbetet till spanska av två briljanta kvinnor, en 
mexikanska, den andra kubanska. Koreanerna, som vi amerikaner, är i allmänhet ovetande 
om kompaniets historia av blodiga gärningar mot deras nation som gränsar till den största, 
mest blodtörstiga, jesuitledda, kommunistiska diktaturen i världshistorien – röda Kina. 
Jesuitutbildade Francis kardinal Spellman har begått de mest avskyvärda grova brott mot 
koreanerna, som han var den verkliga drivkraften bakom Förenta nationernas Koreakrig 
(1950-1953). Vid den tidpunkten, kontrollerade orden 33:e gradens frimurare president 
Harry Truman (1945-1953), president Dwight Eisenhower (1953-1961) (som enligt 
(CFR) general James A Van Fleet, kommendör för USA:s åttonde armé i Sydkorea, 
vägrade att tillåta USA:s trupper att vinna kriget under våren 1953), och ordförande Mao 
(1949-1976). Just nu förbereder sig Nordkorea, med röda Kinas välsignelse för att anfalla 
Sydkorea, man för man, det mest protestantiska, bibelläsande landet i världen. Om 
HERREN inte ingriper, kommer alla bibeltroende protestanter, baptister och anti-
kommunister (som de östtyska lutheranerna efter andra världskriget) antingen att dödas eller 
deporteras till hundratals kinesiska slavarbetsläger av Jesu sällskaps kinesiska gunstlingar. 

De romersk-katolska mexikanerna och kubanerna är inte så okunniga. De vet att 
orden har mördat flera framträdande och populära mexikanska statsmän, inklusive 
presidenterna Benito Juárez (1872), Francisco Madero (1913) och Álvaro Obregón 
(1928). Genom mordet på Obregón, förvandlades president Plutarco Calles till en fascist, 
senare landsförvisad (1934-1941) av president Lázaro Cárdenas. Under Cárdenas 
mandatperiod (1934-1940) mördades den politiskt mensjevikiske, etniskt judiske Lev 
Trotskij, som hade byggt Röda armén omedvetet för påvens sovjetiska korståg i Östeuropa, 
i Mexico City (1940) av Francos jesuitsände, spanske katolske KGB-mördare Ramón 
Mercader. Lev Trotskij hade varit den störste konkurrenten till frimureriske Josef Stalin i 
fråga om vem som skulle styra den svarte påvens anti-judiska sovjetiska rike, sedan 
coadjutor Stalin formellt på nytt släppt in orden i Ryssland 1922). 
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Under kompaniets styre, har Kuba betalat ett fruktansvärt pris via sin frimureriske, 
socialist-kommunistiske, absolutistiske diktator Fidel Castro. Skickligt placerad vid makten 
(1959) genom intriger av kompaniets mordiska pro-nazistiska amerikanska CIA övervakad 
av ärkeförrädaren och förstulet pro-sovjetisk-kommunistiske president Dwight 
Eisenhower, blev han Kubas storinkvisitor åt Vatikanen. Vid den tidpunkten, leddes CIA, 
döpt till ”kompaniet,” av påve Johannes XXIII:s höge frimurare, Allen W. Dulles, vars 
nevö i dag är en av USA:s mäktigaste jesuiter bosatt vid Fordham University i New York 
City, Avery kardinal Dulles. Den ”ryska federationen” och röda Kina är nu enade och 
förbereder sig för att angripa våra väst- och sydkuster, med hjälp av Hawaii och Kuba som 
mellanstationer, tack vare högförräderi i Washington under de senaste sjuttio åren. 

Under åtminstone de senaste trettio åren, har ordens Opus Dei förespråkat ett krig 
mot islam – ett korståg som skall predikas och utkämpas av historiskt sett vita protestantiska 
nationer vars regeringar i hemlighet har tvångsrekvirerats av jesuiterna. Dessa länder är 
Storbritannien och Förenta staterna, vilka utgör ryggraden i den ”västerländska 
civilisation” som föddes ur HERRENS av jesuitorden genom dess antikristna tridentinska 
möte så häftigt ”förbannade” och fördömda stora och ärorika protestantiska reformation. 
Om reformationen skall utplånas av det militära Jesu kompani, då måste själva den 
västerländska civilisationen helt krossas, som Bismarcks vita protestantiska andra tyska 
rike (1871-1919) krossades under påvens andra trettioåriga krig (1914-1945). Finns det 
något bättre sätt att uppnå dessa Vatikanens djävulska drömmar än att underblåsa ett annat 
ovinnbart krig, denna gång mot en massiv och multietnisk, islamisk koalition av nationer 
bestående av fanatiska, vilda, irrationella, obevekliga, och blodtörstiga, allahdyrkande 
horder vars ledare är av jesuitgeneralen kontrollerade rika högrankade, islamiska frimurare? 
Finansierade av den svarte påvens främsta saudiarabiska petroleumkartell (OPEC), 
internationella narkotikahandel och Förenta nationernas ”olja mot mat”-skandal, kommer 
dessa muslimska diktatorer, i ledningen för Roms al-Qaida-styrda, frimureriska islamiska 
internationella terroristnätverk, att vara i maskopi med frimurarna president (CFR) 
George W. Bush och brittiske premiärminister (RIIA) Tony Blair via den svarte påvens 
enade internationella underrättelsesamfund. 

Det var av den anledningen den svarte påven – Peter Hans Kolvenbach – med 
hemlig kontroll över påve Johannes Paulus II (som styrde sin ”ärkebiskop av världens 
(politiska) huvudstad” – New Yorks Edward kardinal Egan – som i sin tur befallde CIA 
genom sin mäktigaste riddare av Malta, direktör George J. Tenet) demolerade World Trade 
Center och delar av Pentagon den 11 september 2001. Efter att ha fulländat en invecklad 
konspiration vars upphov stod att finna djupt inom Vatikanens murar och involverade 
jesuitgeneralens internationella underrättelsesamfund (i hemlighet med full kontroll över 
ordens frimureriska islamiska internationella terroristnätverk, inklusive CIA-agenterna 
Saddam Hussein och Osama bin Laden), förklarade ordens Scull and Bones-man, 
president George W. Bush 
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(som kandiderade mot den beräknade förloraren och judiske demokraten, vänsterorienterade 
CFR-medlem senator John Kerry, som i själva verket var en annan Scull and 
Bones-”broder” som läste juridik på jesuitordens Boston College), ett ”krig mot 
terrorismen.” Utan formell krigsförklaring av kongressen i strid med USA:s konstitution; 
utan fiendenation mot vilken kriget lagligen hade utropats; och utan förutsägbart slut i sikte; 
har vi nu förlorat mer än tretusen amerikanska soldater utan att några 
”massförstörelsevapen” hittats någonstans i regionen. Detta krig, nu ärligt kallat ”ett krig 
mot islam,” skall föras, för att citera påvens CFR-medlem och svarta nationella 
säkerhetsrådetgivare, Condoleezza Rice, i en generation! CFR-medlem, fascistiske Newt 
Gingrich instämmer. Opus Dei, i att tjäna sin herre, Jesu sällskap, har nu sitt tredje 
världskriget – för närvarande i sin linda – mellan det avfälliga, AV1611 kung Jakobs bibel-
förkastande protestantiska väst och det islamiska Mellanöstern, som senare kommer att 
hjälpas av ordens ”ryska federation” och kommunistiska röda Kina. Det slutliga enandet av 
2000-talets kommu-nazistiska/islamska ”trippelentente” kommer fulländas i dess invasion 
av påvens fjortonde ändringens rike av amerikansk nation ledd av en kommande 
amerikansk, pro-romersk-katolsk, Fox News-stödd, DHS-stödd, fascistisk militärdiktator. 
Mannen som skulle lämpa sig perfekt för detta vore den österrikiske romersk-katolske 
invandraren som blev svärson till Kennedy, Mr. Olympia som förvandlades till en ”macho”-
filmstjärna inom jesuitteatern och nu Californien-guvernör, Arnold Schwarzenegger. Om 
krossandet av det avfälliga, vita protestantiska, pro-israeliska arbetarsionistiska, socialist-
kommunistiska, ”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation 
skall utgöra en stark motsvarighet till krossandet av det avfälliga vita protestantiska, pro-
judiska, anti-”röda” (marxistiska socialist-kommunistiska), anti-”svarta” (jesuitiskt 
ultramontana, socialist-fascistiska) andra tyska riket som utvisade orden (via furst 
Bismarck) från sina gränser 1872 kan vi förvänta oss att se händelser som i mycket liknar 
följande: 

1. En amerikansk riksdagsbrand. Riksdagsbranden av 1933 visade sig senare vara 
en konspiration anstiftad av Herman Göring, vid den tidpunkten Hitlers skapare av och 
chef för Gestapo, för att rättfärdiga ett krig mot en utsedd syndabock – kommunisterna. Så 
har det varit i Amerika. Förstörelsen av World Trade Center den 11 september 2001 var 
också en kriminell konspiration anstiftad av riddare av Malta George J. Tenet, president 
George W. Bushs CIA-chef och medlem av nationella säkerhetsrådet, för att rättfärdiga ett 
krig mot en annan utvald syndabock – ”terroristerna” som nu är ”muslimerna.” Opus Dei, 
som verkar utfrån sitt nya huvudkontor i multimiljondollarklassen på Manhattan, har 
äntligen sitt krig och ordens Fox News Network, med riddare av Malta överste Oliver 
North och hans ”War Stories,” slår på påvens anti-islamiska krigstrumma så hårt han 
förmår. 

2. Centralisering av makten i händerna på en infödd eller utlandsfödd fascistisk 
militärdiktator. I Tyskland uppnåddes detta med antagandet av en förordning, ”för att 
skydda folket och staten.” Detta dekret, upphävde faktiskt den protestantisk-baserade tyska 
konstitutionen genom att undanröja allt 
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konstitutionellt skydd för politiska, personliga och äganderättigheter. Senare, när Hitler blev 
kansler 1933, upphävdes den tyska konstitutionen och en utlandsfödd, österrikisk romersk-
katolik blev Tysklands absolute diktator. För närvarande, är den amerikanska 
konstitutionen i praktiken upphävd med antagandet av patriotlag I (skriven av jesuitiska 
världsliga coadjutorer Viet D. Dinh och Michael Chertoff), tillsammans med skapandet av 
Departementet för inrikes säkerhet (DHS, stött av jesuitiske världslige coadjutor John C. 
Gannon) – trots starkt motstånd från den mördade senatorn Paul Wellstone – nu bemannat 
av den jesuitiska frivilligstyrkan och ÖPPET lett av en av påvens ”hovjudar” med nära 
anknytning till Roms frimureriska ”B’nai B’rith, Michael Chertoff. DHS har nu 
absorberats av Federala katastroforganisationen (FEMA), Säkerhetstjänsten 
(presidentens praetoriangarde), och kustbevakningen, tillsammans med en mängd andra 
federala organ, vilka organ till sist skulle kunna omfatta Justitiedepartementet och dess 
Federala utredningsbyrå (FBI). Med det framtida formella upphävandet av konstitutionen 
vid nästa ”terroristattack” (enligt tidigare CFR-kontrollerade general Tommy Franks), 
kommer den ankommande führern och det fascistiska ”överbefälet” att anta ett enda dekret, 
eller exekutiv order, en centralisering av all politisk och kommersiell makt i Vita huset. För 
att denna nazist-absolutistiska korporativa fascism skall kunna förverkligas i Amerika, tror 
vi att en serie på fem till tio förinställda kärnladdningar kommer att detoneras på viktiga 
strategiska positioner inom USA för att döda miljontals ”kätterska och liberala” 
amerikaner! Den svarte påvens NSA/DIA/CIA kommer att vara den hemliga boven i 
dramat, ordens CIA-skapade, CIA-stödda och CIA-skyddade terroristnätverk al-Qaida 
kommer villigt att ta på sig skulden, och jesuiterna kommer att använda sin fascistiske 
amerikanske militärdiktator, precis som sin österrikiske Adolf Hitler, för att förklara 
jesuitutbildade Josef Goebbels ”totalta krig” mot Mellanösterns och Centralasiens 
muslimska länder. Under tiden, på samma sätt som kompaniet använde sin SS/Gestapo i 
Nazityskland under befäl av bayerske romersk-katolske SS-general Heinrich Müller, så 
kommer det även att använda sitt Departement för inrikes (o)säkerhet för att eliminera 
”fiender till staten” via sina nazistiska ”röda och blåa listor.” Massinspärrning bakom 
taggtråd i sexhundra befintliga koncentrationsläger i hela Amerika och Alaska kommer att 
följa.

3. Lanseringen och predikandet av ett religiöst korståg mot en av påvens 
kanoniska rätt och ordens tridentinska möte fördömda fiende. I Nazityskland 
uppnåddes detta i öst med ”Operation Barbarossa.” Dess religiösa impuls var den låtsade 
”jungfrun i Fatima-visionen” av 1917, som ”jungfru Maria” manade till omvändelsen av 
”ortodoxa Ryssland” och underkastelse under påven. Uppkallad efter ledaren för påvens 
tredje korståg mot de ”otrogna” muslimska folken i genomkorsandet av ”kätterska” 
ortodoxa Konstantinopel, Fredrik Barbarossa, var Operation Barbarossa den största 
militära invasion i krigsghistorien, med tre miljoner män och mer än trettiotrehundra 
stridsvagnar. ÖPPET sända för att störta ”gudlös judisk kommunism,” var korstågets 
HEMLIGA och VERKLIGA uppdrag att krossa det ”kätterska” rysk-ortodoxa folkets 
själva liv och kultur. Som framgår av resultaten, var Hitlers anti-sovjetiska korståg inte 
politiskt, utan religiöst! 

Slutsats



1708                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

I enlighet med den nazistisk-sovjetiska icke-angreppspakten av 1939, försåg Stalin i 
hemlighet Hitlers nazistiska krigsmakt med tvåhundratusen (200 000) ton spannmål och 
etthundratusen (100 000) ton petroleumprodukter varje månad fram till själva dagen före 
rikets invasion av Ryssland 1941. Barbarossa var det i första hand mot den anti-
kommunistiska, ortodoxa civilisationen i Vitryssland lössläppta nazist-jesuitiska korståget, 
och det rättfärdigades, återigen, under förevändning av att bekämpa ”gudlös judisk 
kommunism.” Detta mest fruktansvärda av alla påvens korståg resulterade i förstörelsen av 
sjuttiotusen ortodoxa städer, jämnandet med marken av sextusen sjukhus, den totala 
ödeläggelsen av sex miljoner hem och tjugo miljoner fördömda ortodoxa ”kättares” död. Så 
kommer det att bli med påvens nuvarande neo-fascistiska, angloamerikanska korståg riktat 
mot de ”otrogna” muslimska folken, som även de har fördömts av påvens kanoniska rätt 
och Ignatius Loyolas onda och blodiga tridentinska möte. Med amerikanskt nationalistiskt 
raseri på topp på grund av avskyvärda nukleära detonationer hemma, kommer miljontals 
muslimer att mördas och varje moské som påträffas kommer att förstöras – med hemlig 
hjälp av bin Ladin och hans CIA-ledda terroristnätverk al-Qaida! Salomos tempel måste  
byggas upp på nytt! 

4. Inledningen av ett slutligen dödligt tvåfrontskrig. Hitler inlät Nazityskland i ett 
tvåfrontskrig som till en början visade sig vara segrrikt. Detta berodde på delaktigheten från 
hans så kallade fiender som i hemlighet understödde jesuitorden som den ledde påve Pius 
XII:s nazistiska krigsmaskin i dödandet av de ortodoxa, anti-kommunistiska folken i 
Sovjetunionen och i massmordet på europeiska och ryska judar. (Ja, Stalin understödde 
Hitler i ”utrotandet” av Polens och Rysslands ”kätterska” ortodoxa och judiska folk; 
Hitler understödde Stalin i ”förintelsen” av Preussens, östra Tysklands och Polens 
”kätterska” lutheraner och ”liberala” anti-kommunister!) Dödandet av de 
”kommunistiska” judarna (som i sin helhet i själva verket var anti-kommunister), som var 
ordens ”slutliga lösning” på påvens agitation i den ”judiska frågan” och som pågått sedan 
1880, bedömdes vara nödvändig om romersk-katolska Europa skulle kunna: återföras till 
den fruktansvärda och fördömda mörka tiden; återförenas som ett romersk-katolskt 
fascistiskt block under påven vid ett framtida datum; och om påvedömets ”judiska stat,” 
dess mörka tidens ”kungariket Jerusalem” i ”Palestina” någonsin skulle förverkligas. Så, 
när FDR understödde Japans bombning av Pearl Harbor och den amerikanska kongressen 
förklarade krig BARA mot Japan, förklarade Hitler, för att försegla de ”förbannade” 
avfälliga lutherska protestanternas öde i Tyskland, i onödan krig mot det isolationistiska och 
protestantiska USA! (Japan förklarade aldrig krig mot ordens tillflyktsort för inkvisitoriska 
NKVD:s tyranni, Sovjetunionen (som lätt kunde ha besegrats via ett tvåfrontskrig lett av 
nazistiska japaner och nazistiska tyskar), medan det var inlåtet i sin konflikt med Amerika 
förrän fyra dagar före Stillahavskrigets slut!) Denna lysande nazist-jesuitiska diplomati, 
som förblivit  obegriplig för de sekulära historiker som struntat i Jesu sällskaps blodiga 
historia, gjorde Hitlers tvåfrontskrig till ett mycket säkert nederlag! Men det beräknade 
nederlaget skulle bara komma efter det att hans arméer hade uppfyllt de I HEMLIGHET 
avsedda, motreformatoriska 

Slutsats



Slutsats                                                                                                                1709

funktionerna att krossa ”kättare och liberaler.” Det blir samma sak med Amerika. Hennes 
tvåfrontskrig kommer att utföra ett ”utrotande” av arabiska och kinesiska muslimer 
uppgående till tiotals miljoner. Dessa folk kommer att förråas av de hetsade och fascistiska 
angloamerikanska korsfararna, på samma sätt som romersk-katolske Hitlers nazistiska 
krigsmakt och romersk-katolske Himmlers vapen-SS, också hetsade av bolsjevikernas 
gräsliga grymheter, förråade de rysk-ortodoxa folken, medan de förstörde deras kyrkor som 
beordrat av Hitlers SS/NKVD-sekreterare, jesuitiske coadjutor Martin Bormann. Detta 
jesuit/CIA-ledda amerikanska torterande och mördande av det muslimska folk (förrått av 
sina egna frimureriska ledare lojala mot Rom) medan deras moskéer förstörs, kommer att ge 
ytterligare näring åt raseriet hos rikets framtida kinesisk-sovjetisk-muslimsk-latinska 
angripare. 

5. Den det högsta militärledningens stora svek och den amerikanska militärens 
förkrossande nederlag. Hitler, via sin generalstab, vägrade att låta sin armé anfalla och 
erövra Moskva före den kommande vintern, i vetskap om att hans protestantiska preussiska 
soldater inte utrustats med vinterkläder. Hans segrande nazistiska krigsmakt – arton 
kilometer från Moskva – kommenderades att vända söderut, att ”rycka nederlaget ur segerns 
käftar.” Hitler avbröt senare leveransen av vapen och förnödenheter, och förbjöd 
fältmarskalk Paulus att retirera, för att säkerställa den sovjetiska inringningen och hans 
sjätte armés otroliga nederlag vid Stalingrad. Tillsammans med de avsiktligt vilseledande 
underrättelserna från nazistiske general Reinhard Gehlen (senare inkallad till den 
amerikanska militären för ett väl utfört arbete), resulterade Hitlers förrädiska politik i att 
östfronten smulades sönder och en desperat reträtt tillbaka till Tyskland. Det blir samma sak 
med våra amerikanska väpnade styrkor i Fjärran östern, Mellanöstern och Centralasien. 
Sedan vår militär utfört sitt avsiktliga förintande av en stor del av de islamiska ”otrogna” 
och moskéerna, kommer vår kommande CFR-kontrollerade amerikanske militärdiktator, 
med sin CFR-kontrollerade högsta militärledning, att svika och därmed offra våra stridande 
män (som militärledningen i både Korea och Vietnam gjorde), och lägga deras trasiga liv i 
de säkra händerna på de islamiska halshuggande, frimureriska kroksablarna och de röda 
kinesiska bajonetterna. Tack vare förräderiet av president Clinton och vicepresident Gore 
när det gällde att ge de röda kineserna USA:s nukleära hemligheter, kommer vår flotta i 
Stilla havet att sänkas. Ingen välordnad reträtt tillbaka till amerikansk mark kommer att ske. 

6. En tvåfrontsattack, militärt nederlag, utrikes uppdelning och ockupationen 
av Nordamerika. I fullbordandet av tredje världskriget efter förstörelsen av den 
amerikanska flottan – tack vare amerikansk högteknologi och krigstida infrastruktur som 
givits till våra angripare under de senaste sextio åren av varje presidentadministration – 
kommer slutet för påvens ”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk 
nation att säkerställas. Precis som Tysklands vita, avfälliga protestantiska befolkningen 
krossades, kommer vi Nordamerikas vita, avfälliga protestantiska och baptistiska folk att 
krossas på samma sätt. Vi, i likhet med de tyska protestanterna, har förkastat den yttersta 
auktoriteten hos den uppståndne, Guds son som gav oss denna mark. Sedan HERRENS 
REFORMATIONS många välsignelser tillskrivits vår egen smarta ”fri vilja,” smarta onda 
ledare har insatts för att vara våra förrädare. Därför kommer vi, enligt de ränker som 
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i hemlighet smidits under det senaste århundradet, att attackeras på vår västkust av den röda 
kinesiska marinen och på Gulfkusten och i sydost från de på förhand fastställda 
mellanstationerna Kuba och Bahamas. En kombination av sovjetiska, kinesiska och arabiska 
muslimer med mexikanska och centralamerikanska latinare kommer systematiskt att förinta 
det avfälliga protestantiska södern fullt av frimureriska sydstatsbaptistisks kyrkor som, på 
grund av rädslan för påvens frimureriska påvliga riddare som styr Washington, D.C., förblev 
tysta inför det byråkratiska, påvliga tyranniet från IRS, BATF, FBI,. Den protestantiske 
Dietrich Bonhoeffers återtagande och skamliga avrättning kommer att vara samma öde 
som miljoner protestantiska och baptistiska pastorer och folk kommer att gå till mötes. Med 
vår militär besegrad på utländsk mark, konfiskering av privatägda skjutvapen, segrande 
utländska invasion, massavrättningar av och gängvåldtäkt på miljoner amerikanska kvinnor 
och barn, kommer våra angripare att dela upp kontinenten. De jesuitiska/romersk-katolska 
enklaverna Quebec och New England kan mycket väl komma att ockuperas en påvlig 
europeisk styrka under sken av att ”skydda” dessa områden från det fortsatta ”kinesisk-
sovjetisk-muslimsk-latinska hotet.” Washington, som Berlin, kommer att delas upp och 
tiotals miljoner ”kättare och liberaler” kommer att ”likvideras” eller ”utrotas” från 
nationens yta. De från döden skonade kommer att förslavas under kineser, sovjeter och 
muslimer. Mellan påvens jesuitkontrollerade DHS och hans kinesisk-sovjetisk-muslimska 
erövrare, kommer minst fem miljoner av HERRENS älskade hebreiska/judiska/israelitiska 
förbundsfolk att ha utrotats medan endast en kvarleva kommer att ha flytt till Israel – under 
en tid! Vi amerikaner ”ligger illa till.” Vi står inför den inhemska fascismens hammare å 
ena sidan och den utländska kommu-fascismens skära å den andra. Som de rysk-ortodoxa 
och tyska lutheranerna, håller vi på att bli fullständigt krossade. 

Mot bakgrund av Jesu sällskaps i föregående kapitel beskrivna historia, tror vi vita 
anglosaxiska protestanter och baptistiska kalvinska puritaner att ovanstående grundläggande 
scenario med säkerhet kommer att utspelas inom de närmaste tjugo till trettio åren. Det 
kommer att bli, som den store skotske reformern, John Knox, förklarade, ”omöjligt att fly  
ur landet.” Våra dom har minutiöst planerats och försiktigt förseglats som beskrivits av M. 
F. Cusack i hennes 1896 års mästerverk, The Black Pope. Alla möjligheter till motstånd har 
inkräktats på av direkta och indirekta agenter åt det militära Jesu kompani, och lämnat oss 
vita protestantiska och baptistiska kalvinska amerikanska patrioter utan utväg – inklusive 
den påstådda rösträtten – för att rätta till de fel som begås av påvens CFR -kontrollerade 
amerikanska regering (lagstiftande, verkställande och dömande) under de senaste åttio åren. 
Vi har berövats vår kalvinska sammanslutning av suveräna republikanska nationer 
republikanska som etablerades av vår andlige broder och fader till ”de amerikanska förenta 
staterna,” baptist-kalvinske George Washington. Till vår stora synd och skam, sedan 
frimureriske Theodore ”Rex” Roosevelts presidentskap, har vi använts för att både 
finansiera och utkämpa påvens krig mot nationer som gjort motstånd mot eller utvisat 
jesuitorden från sina besittningar. Vi har berövats våra guld- och silvermynt och därmed 
tvingats att använda värdelös pappersvaluta utfärdad av påvens Riksbank; våra en gång 
kreativa, innovativa 
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och moraliska, höga vita protestantiska kultur, kännetecknad av att den välkända 
”protestantiska arbetsmoralen,” har slagits sönder, som framgår av våra en gång välmående 
större städer. 

Dessutom, skall vi säga mer. Kontinuerlig socialist-kommunistisk politik, hyllad av 
överdrivet kriminella, romersk-katolska invandrare och deras påvliga riddare med kontroll 
över jesuitteatern i Hollywood och de korrupta partiapparaterna inom båda de CFR-
kontrollerade Republikanska och Demokratiska partierna, har berövat oss av op vårt land 
och på frukten av vårt arbete. Våra bibliskt baserade konstitution och statliga gemensamma 
rätt har åsidosatts genom jesuitledda, pro-romerska civilrättsliga beslut av den svarte 
påvens CFR-kontrollerade, socialist-kommunistiska och frimureriska amerikanska Högsta 
domstol. Vi har medvetet utsetts till mål av Högsta domstolen, och därmed motvilligt, med 
federalt våld, tvingats att blanda oss med en mängd hedniska religioner – särskilt  
papalismen, men också islam, hinduism, frimurerisk protestantism, talmudisk judendom 
(med uteslutandet av biblisk judendomen byggd enbart på Torah) humanism, och 
kommunistisk ateism, som alla är underställda den svarte påven. 

Dessutom, skall vi säga mer. Vi har blivit brutalt tvingade till forcerad rasblandning, 
både i våra skolor och samhällen, med utländskt färgat folk, inklusive en vild hord av 
federalt finansierad, understödsberoende, socialbidragstagande, allmänt våldsam, förhatligt 
rasistisk, anti-vit protestantisk, pro-kommunistisk, revolutionär majoritet av svarta och 
majorit av latinare som, under sken av att hämnas påstådda orättvisor av tidigare vita 
engelsktalande landinnehavare och/eller slavägare, årligen begår minst en miljon överfall,  
rån, våldtäkter och mord på vita, under det att de många gånger svingar ironiskt nog av 
vita män skapade avancerade skjutvapen – utan hänsyn till vare sig nationell eller religiös  
tillhörighet hos sina eländiga engelsktalande, vithyade offer. Dessutom, använder orden den 
socialist-kommunistiska, världsrevolutionära majoriteten av vilda svarta i Sydafrika och 
Zimbabwe, för att mörda vita ”kättare och liberaler,” på exakt samma sätt. (I motsats till 
detta, arbetar minoriteten av civilicerade svarta i Amerika, varav de flesta är bibeltroende 
och därför inte hatar vita i lydnad till Guds ord, för sitt uppehälle och försöker därför också 
undvika att samma typ av ondskefulla brott begås mot dem av den dekadenta majoriten av 
vilda svarta. Den respektabla minoriteten av civilicerade svarta flyttar in i vita samhällen 
och är tacksamma över att de har undgått de våldsamma, brottsbelastade, svarta, socialist-
kommunistiska getton som vanligtvis patrulleras av frustrerade, trakasserade och 
hämndlystna, vita romersk-katolska lokala poliser.) 

All denna hjärtesorg och slutgiltiga förintelse av vita ”kätterska och liberala” 
Amerika bemöts med munter glädje av dessa staternas och folkens ökända agitatorer, Jesu 
kompani. Orden är fast besluten att krossa vår vita etniska medelklass och att undergräva vår 
gudagivna, bibliskt reformerta tro skänkt till oss av våra tålmodiga, lidande och gudfruktiga 
vita förfäder som undgått jesuitordens inkvisition som rasat i hela Europa under nästan 
tvåhundrafemtio år. Våra vita föregångare användes så av den uppståndne Herren Jesus 
Kristus för att föra
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världen ur påvens inkvisitoriska, av fängelsehålor fyllda mörka tid för att översätta hans 
reformationsbibel till gemene mans språk – engelska! 

Dessutom, skall vi säga mer. Våra AV1611 Bibel-baserade, puritanskt underbyggda, 
gemensamma offentliga skolor, så förbannade av jesuiterna, har för alltid skadats, och 
förstört vår praktfulla vita protestantiska historia (inklusive historien om påvedömets 
mardrömslika inkvisition, som ligger till grund för reformationen) och moraliskt fördärvat 
våra älskade barn – om vi vågar skicka dem till de humanistiska, bibelförnekande 
laglöshetens hålor – via förment ”sexualundervisning” och ändlösa, rasblandade, avsiktligt 
svart-suprematistiska, gladiatoriska, greco-romerska spel. En socialist-kommunistisk 
”fastighetsskatt” använd för att finansiera dessa hedniska laglöshetens hålor, avtvingas oss 
vid vite av att berövas vårt hårt förtjänade hus och hem så att vi vid livets slut, äger absolut  
ingenting. Många av oss har svalt den lätta kreditens bete, vilket omvandlat HERRENS 
utvalda till slavar åt jesuitkontrollerade ockrare, som för evigt binder oss vid listigt 
beräknade orimliga kreditkortsskulder. 

Dessutom, skall vi säga mer. Vår vita protestantiska, skyddade konstitutionella rätt att 
äga och bära vapen – särskilt handeldvapen och så kallade ”automatvapen” – är ständigt 
under attack av både federal och delstatlig lagstiftning, som orden är fast besluten att beröva 
oss på vapen som skulle ge oss likvärdigt motstånd mot organiserade gatugäng, en 
centraliserad, kommu-fascistisk inhemsk tyranni eller avvärjningen av detta ohyggliga 
framtida angrepp av våra uppeggade kinesisk-sovjetisk-muslimsk-latinska inkräktare. Både 
inhemsk och internationell handel har förstörts genom påvens sicilianska maffia-
kontrollerade, centraliserade och pro-kommunistiska, stjälande ”fackföreningsrörelse,” 
liksom Roms ”brittiska frihandels”-fördrag, såsom GATT och NAFTA. Så, har vi berövats 
välsignelsen av våra mycket produktiva inhemska företag, miljontals amerikanska jobb har 
givits till utländska arbetare. Påvens Riksbank, till vilken varje bank är knuten i USA via 
den valuta som utfärdas av dessa institutioner, har pressat åttio procent av alla amerikanska 
dollar in i bankernas utländska tillflyktsorter, vilket ytterligare förbrukar vår för ekonomisk 
utveckling för att kunna tillgodose en växande befolkning så kritiska och absolut 
nödvändiga kapitalbas. 

Kort sagt, den stora protesten, författad av Englands kalvinska puritaner, som 
därmed banade väg för Oliver Cromwells puritanska revolution, är det främsta exemplet 
på oss vita kalvinska, nordamerikanska, puritanska bibeltroende i motstånd mot påvens 
världsliga makt! Cromwells baptist-kalvinska självständighetsanhängare kämpade 
rättfärdigt emot jesuitordens utsvävande, Magna Charta-förkastande tyranni under kung 
Karl I. Vi, den uppståndne, Guds sons nytestamentliga kyrka i Nordamerika, måste avvika 
från otrohet och avfällighet som vi ger oss iväg för att stå emot Roms världsliga makt – nu 
säkerställd genom president Bush som kallade USA:s konstitution ”en för_____- 
pappersbit.” Var så säker, det fascistiska förtrycket kommer att fortsätta att förvärras och vi 
kommer att pressas till att göra samma uttalande som John Witherspoon gjorde, ”Tiden är 
inte mogen, utan rutten.” 
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Vårt dilemma ger oss vita anglosaxiska protestanter och baptist-kalvinska puritaner 
bara fyra valmöjligheter som svar på vår kommande jesuitkonstruerade, inhemska och 
utländska, inkvisitoriska förintelse. Den första möjligheten vi kan tillämpa är Messias 
”Bergspredikan” genom att vända andra kinden till (Matt 5-7). Detta befallna icke-motstånd 
mot papistisk tyranni var endast avsett för den israeliska hebreiska nationen i väntan på 
Jesus Messias’ snara återupprättande av Davids jordiska kungarike. Förordnade genom ett 
obrytbart, ensidigt förbund med kung David (Första Krönikeboken 17:11-14), var Guds 
löfte om ett evigt, jordiskt rike som skulle styras av ett visst utsäde av David, som aldrig 
skulle synda och som aldrig skulle dö medan nationernas styrdes i uppfyllandet av det  
abrahamitiska förbundet, endast till HERRENS älskade, etniska och ångerfulla israeliska 
nation. Detta icke-motstånd mot statlig tyranni, har papistisk-arminianska protestanter och 
baptister frivilligt godkänt. Genom att vara avväpnade och fängslade, har miljontals av oss 
kalvinister gjort samma sak, under det att vi anförtrott våra själar till en trogen skapare, det 
rättfärdiga lidandet i händerna på de orättvisa papisterna och deras frivilliga surrogat, vilka 
de än må vara. 

Den andra möjligheten är utvandring; att vi flyttar till ett annat land, avsäger oss 
vårt medborgarskap och, under en tid, får ansluta oss till den politiska gemenskapen i vår 
nya nation. Under tiden tittar vi på det drama som utvecklar sig om vårt folks död och 
ödeläggelsen av vårt älskade födelseland. Vi kalvinister har tvingats till denna ytterlighet 
många, många gånger. Vilhelm I av Oranien flydde för sitt liv, lämnade Holland för att 
bosätta sig i protestantiska Tyskland tills hans landsmän hade fått nog av massmord 
orsakade av Loyolas söner vid sidan av hertigen av Alvas ”blodsmöte.” som holländska 
reformerta kalvinister, övergav många av oss Holland och bosatte oss i ödemarken i 
Nordamerika och Sydafrika. Vi byggde nya samhällen, till exempel New Amsterdam, som 
senare blev  New York och Johannesburg, vår reformerta boerrepubliks största stad. Som 
Englands kalvinska reformerta och baptistiska predikanter, drevs vi i exil under dödshot av 
”Blodiga Maria,” vi återvände efter hennes död och vår kära drottning Elisabet I:s 
tillträde. Under det absoluta tyranniet under jesuitordens kung Karl I, avreste tusentals av 
oss till Holland och Amerika i sökan efter religiös och därmed politisk frihet. Även vår 
älskade Oliver Cromwell hade planerat att borda ett av åtta i Thames liggande fartyg i 
förberedelse för att styra fören mot Amerika. Men protesten antogs med bara elva rösters 
övervikt; Cromwell blev kvar, och Englands reformation och Magna Charta räddades. Som 
hugenotterna, efter att ha drabbats av en fruktansvärd slakt, fördres vi från vårt inhemska 
Frankrike hundratusentals, för att fly till de protestantiska länderna Schweiz, 
Nederländerna, Storbritannien och USA. Våra obeveklig förföljelse tog sin början efter det 
att jesuit Père La Chaise förmådde kung Ludvig XIV, mot hans vilja, att avskaffa vår 
religionsfrihet 1685 genom att återkalla vår käre kung Henrik IV:s högst praktfulla 
nantesiska edikt. Dessa berättelser är legio och skulle kunna vidareutvecklas i timmar. 
Poängen är att vi måste vidta åtgärder baserade på de framför oss liggande valmöjligheterna 
genom det skrivna Guds ord – reformationsbibeln!
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Vad som är högst talande om vår förflutna flykt från påvligt tyranni och resulterande 
utvandring är att vi slog oss ned i två olika tillflyktsorter för tillfällig vila. Den första 
tillflyktsorten bestod av bildade protestantiska nationer. De hade alla utkämpat 
brodermördande inbördeskrig för att säkra den protestantiska rätten till samvetsfrihet att 
dyrka den ende sanne guden enligt deras privata tolkning av de Heliga skrifterna – fritt 
tryckta på deras modersmål!!! Den andra tillflyktsorten var sammansatt av vilda, 
ociviliserad länder, ofördärvat av jesuiternas närvaro och påvens bosatta hierarki. Sådana 
var Nordamerika, Sydafrika och Australien. 

Det stora dilemmat i dag är emellertid att det inte existerar några vita protestantiska 
nationer där det går att finna relativ säkerhet eller en tillfällig vila. Varje historiskt sett vit 
protestantisk regering har jesuiterna inkräktat på, via ordens ”betrodda tredje part,” och alla 
protestantiska nationer har avväpnats på sina ”rättvisans svärd” – utom Amerika. Dessutom 
finns det inga mer ociviliserade länder, som vi kan köpa av de infödda som vi gjorde med 
kolonierna i Nordamerika. (Varje tunnland mark av min suveräna delstat Pennsylvania 
köptes av de en gång semitiska amerikanska invånarna.) Alla kontinenter och nationer i 
dag står under påvedömets herravälde genom konspirationen av Jesu sällskap med kontroll 
över den svarte påvens ”osynliga rike” av internationellt, 33:e gradens skotska ritens 
frimureri. De två olika tillflyktsorterna, till vilka vi flydde i det förflutna, för att säkra en 
tillfällig respit från  ”kyrkans långa arm,” är nu borta! 

Den tredje möjligheten är biblisk flykt, att dra oss djupt in i nationens 
bergsområden, bära vapen för personligt skydd och provision för en lång och svår överlevad 
i vildmarken (Luk 22:35-36). På detta, blev kyrkan under den mörka tiden en mästare, i att 
undvika kontakt med påvliga arméer som omedelbart skulle ”fånga och döda de små 
rävarna,” som påve Innocentius III uttryckte det. Albigenserna, samtidigt som de 
försökte fly påvens världsliga makt, jagades och förintades helt av Vatikanens romersk-
katolska armé i Frankrike. 

Den fjärde möjligheten, för vilken vi kalvinister är så kända som resoluta män, 
starka i tron på Herren Jesus Kristus (I Kor 16:13), är att underordna oss Gud och sedan 
formellt uppsäga vår lojalitet från varje papistisk, tyrannisk, jesuitkontrollerad regering och 
ta upp ”rättvisans svärd.” Under tiden, fogar vi oss genom att underkasta oss en lokal, anti-
påvlig, bibeltroende kyrka (som på engelska predikar den auktoriserade kung Jakobs 
version från 1611), och skänker vår lojalitet till ett i vederbehörig ordning bildat, högsta 
statligt organ som försvarar våra gamla rättigheter som engelska fria män (1 Pet 2:13-14). 
Vi strider sedan mot den jesuitiska tyrannis synd, under det att vi gör ”motstånd ända till  
blods (Hebreerbrevet 12:4).” Vi vita kalvinister i Amerika säkrade vår heliga rätt till 
”rättvisans svärd” med andra ändringsförslaget. För konstitutionstilläggen skrevs av en 
baptistisk kalvinist, James Madison, på order av pastor John Leland, Virginias välkände 
baptist-kalvinske predikant. Vi kämpade under vår älskade baptist-kalvinske general 
George Washington – sin tids störste 
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man – i motståndet mot kung George III:s jesuitframkallade engelska tyranni. För det 
absoluta tyranniet hade åsamkat oss den orättvisa förlusten av liv, frihet och egendom så 
nödvändig för att predika det herren Jesu Kristi sanna evangelium, inklusive levandet av 
ett fredligt liv i all gudsfruktan och sann helighet. 

Vidare, drog vi svärd mot ordens kung Filip II av Spanien i kampen under vår 
älskade Vilhelm I av Oranien för de reformerta protestantiska Nederländernas frihet; vi 
vann det kriget efter en blodig kamp under åttio år. Vi kämpade under den lysande och 
modiga drottning Elisabet I mot påvens spanska armada 1588, och den uppståndne, 
Guds son avslutande kampen för vår räkning sedan vår mat och ammunition tagit slut. Vi 
kämpade som hugenotter mot Frankrikes arméer efter det att jesuiterna försökt att förinta 
oss alla under Bartolomeimassakern. Återigen kämpade vi, som hugenotter, under den 
franske kung Henrik IV för vår rätt till religionsfrihet säkrad genom det fantastiska 
nantesiska ediktet. Vi kämpade som kalvinska lutheraner under den troende och ödmjuke 
svenske ”snökungen från Norden,” Gustav Adolf den store, för att rädda protestantiska 
Tyskland från ordens kejsar Ferdinand II och hans fullständiga, bayerskledda, papistiska 
som trettioåriga kriget kända slakt på tysk protestantism. I England, författade vi den 
stora protesten och kämpade sedan under vår älskade och modige beskyddares, Oliver 
Cromwell, banér, som han stred mot ordens kung Karl I under det puritansk-dominerade 
engelska parlamentets fana. Ja, vi kämpade som covenantanhängare för skotsk frihet mot 
den tyranniske engelska kung Karl II som fick ”Skottland att tjuta” i tjugoåtta år efter vår 
separation” – som inbegrep vår vägran att betala hans skatter och utkämpa hans krig! Vi 
kämpade i Englands oblodiga ärorika revolution 1688, under det att vi drev den jesuitiske 
kung Jakob II ut ur det Förenade kungariket i armarna på hans jesuitiska påvliga herrar i 
Frankrike. 

Det var under ledning av ”skottsäkre” general George Washington, som vi drog 
våra prövade ”rättvisans svärd” mot de vilda, skalperande, inhemska amerikanska 
semiterna som, under påverkan av jesuiterna, försökte förinta alla vita protestantiska 
bosättare under fransk-indiska kriget. Oh ja, vi kämpade under Andrew Jackson i slaget 
vid New Orleans som jesuiterna än en gång försökte ge vår kalvinska republik på säker nåd 
och onåd till kung George III under 1812 års krig. Medan vi var mexikanska undersåtar 
som svar på det papistiska angreppet på vår rätt att dyrka Gud enligt våra samvetens diktat 
tempererat med den anti-påvliga, protestantisk-formade kung Jakobs AV1611 Bibel, 
kämpade vi under vår orädde general Sam Houston. Given tillnamnet ”Svarta korpen” av 
Cherokeefolket som upptog honom i sin stam, brände den modige Houston bron i San 
Jacinto, vilket eliminerade alla möjligheter till reträtt när han ledde oss till seger. Vi 
lyckades sedan besegra Mexikos romersk-katolske general Santa Annas jesuitiska tyranni, 
för att fortsätta med att vinna den protestantiska republiken Texas’ frihet 1836. Vi 
kämpade oförskräckt och desperat under vår älskade general Robert E. Lee, omedvetna om 
att han var en förrädare. Vi kämpade under den gode och gudfruktige presbyterianen 
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general Thomas ”Stonewall” Jackson, sedan vår delstat Virginia, i suverän konvention, 
uppsagt sin trohet till ordens socialist-kommunistiska, radikala röda, pro-svarta/anti-vita, 
federalistisk/republikansk-inkräktade förenta staters regering. Vi skrev en vit protestantisk 
kalvinsk konfedererad konstitution, gemensamt, grep oss an att slå tillbaka de socialistiska, 
federala yankee-/kommu-nazistiska arméernas nordstatsaggression. Under de två första åren 
välsignades våra arméer med lyckosamma segrar, många gånger fler än tre mot en. Men vi 
blev lurade vid Gettysburg av den där jesuitiske coadjutorn, general James Longstreet, 
som, sedan han beskyllt general Lee för nederlaget, blev en radikal republikan. Från och 
med då fysiskt förstörde jesuiterna i Washington, med användning av sin romersk-katolske 
general Philip Sheridan och pro-jesuitiske general Sherman, vars son, Thomas, blev en 
jesuit, vår vita protestantiska sydstatskultur, och med det tvingade antagandet av jesuitiske 
coadjutor James G. Blaines fjortonde ändring, försvann vår kalvinska nation. 

Vare sig vi vann eller förlorade, kämpade vi först fromt och sedan tappert, på tusen 
slagfält som gudfruktiga krigare med manlig fasthet: vi var disciplinerade och orädda vita 
kalvinska fria män! Utan några samvetsbetänkligheter, var våra sinnen helt övertygade om 
att ägna oss åt rättfärdiga motståndskrig mot olagligt jesuitiskt tyranni, utkämpade i lydnad 
till den ofelbara, skriftliga protestantiska Bibeln, Guds ord. Våra hjärtan kände ingen rädsla 
som vi galopperade i full fart med våra svärd höjda mot himlen, dragna bara i försvar av vår 
gudagivna tro och hanterade inför vilda papistiska arméer under ledning av präster i det 
fördömliga Jesu sällskap. Vår Gud och fader, vår uppståndne frälsare – Herren Jesus 
Kristus, våra kära familjer och lokala kyrkobröder inspirerade oss till andlig krigföring som 
leder till den fysiska sfären; först parlamenten och kongresserna, domstolarna, och till sist 
slagfälten. Där, drog vi våra ”rättvisans svärd.” Vi vann segrar så viktiga i att förvärva och 
bibehålla våra omistliga gudagivna rättigheter, bland annat de blodköpta land vi hade brukat 
i våra anletens svett, vars frukt skall användas i hängivenhet åt ärligt, lydigt missionsarbete i 
främjandet av evangeliet om den uppståndne Herren Jesus Kristus. 

Men nu, efter Djävulens enastående 1900-tal, under vilket han omsorgsfullt 
återställde den vite påvens världsliga makt över allt folk på jorden med hjälp av den svarte 
påvens ”heliga romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nations hammare, 
står vi inför ett fruktansvärt dilemma. Den ovan beskrivna anti-påvliga protestantismen är 
slut, ett tomt skal, en undertryckta historia, en glömd dröm om hur trogna män slår ned det 
andliga och politiska förtrycket av påven i Rom. Dessa troshandlingar förverkligades 
medan vi förlitade oss på att den ende sanne osynlige guden skulle hålla sitt ord om vi bara 
ville lyda honom. Allt ovanstående har nu ändrats. Vi tar inte längre kollektivt itu med att, i  
enkla tro mot alla odds, uppriktigt be inför HERREN att han må göra det omöjliga för vår 
räkning. Vi sätter aldrig riktigt hans ord på prov, och så tiger han, oberörd och utan att  
rädda oss från våra fiender. Vi tror egentligen inte de ord han har inspirerat och vidtagit 
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ansträngningar för att bevara. Vi tror inte ens längre att han har en ofelbar bok kallad Bibeln. 
Därför har vi i själva verket blivit andliga ynkryggar som vägrar att kämpa med onda män i 
varje område av livet på uppdrag av sanningen om vår store gud, ”himmelens Gud, som 
har gjort havet och det torra .” Vi har bli urartade söner till ädla förfäder, omedvetna om 
vår fantastiska historia, samtidigt som vi förslavats genom skulden på inteckningar och lån 
som skapats ur tomma intet. Vi har en form av grundläggande, historisk, bibelbaserade 
gudsfruktan, men vi förnekar kraften i den. Vi avskyr kraftfulla, orädda predikningar, av 
fruktan att falla på våra ansikten, bekänna våra synder av opålitlig otro och ändra vårt sätt så 
att än en gång den uppståndne, Guds son, Herren Jesus Kristus kan låta sina fantastiska 
bedrifter arbeta genom oss! Våra församlingar är fulla av papistiska pervertioner av de 
sanna Guds ord. Alltså, läser vi inte ens hans ord längre, utan har mer tid för 
”programmeringen” genom påvens jesuitiska teater i Hollywood, i stället för att visa oss 
godkända av gud, och rätteligen delar sanningens ord. Just nu, är Nordamerikas kyrka den 
fullständiga otrons kyrka, som sitter nedhukad vid fötter på edsvurna, onda män som kallar 
sig ”regeringen.” HERRENS amerikanska kyrka, hans välsignade kropp, lider under en 
mängd av Högsta domstolen framkallade orättvisor och är helt oförberedd inför det blodiga 
scenario som kommer påbörjas i vår livstid. Ansatt av våra personliga synder och inte längre 
rena från världen, hoppas vi på en ”uppryckning,” eller snarare ett ”framträdande” före 
vedermödan, av vår uppståndne frälsare för hans kyrka. Vi har förvanskat vårt välsignade 
hopp (Titus 2:13-14) till en ursäkt för att tillåta djärva, onda män i Antikrists i Rom tjänst 
att segra över oss. Och det har de verkligen gjort! 

Bäste utvalda bröder, det är nu dags för oss att frikänna oss själva som män. Bort 
med obeslutsamhet och den ogudaktiga rädslan för vårt nuvarande jesuit-fascistisk tyranni, 
som tiden inte längre tillåter den. Mot bakgrund av den sig utvecklande sekvensen av 
händelser i Mellanöstern, särskilt i Irak, måste vi djärvt förklara vårt fullkomliga indignation 
och avsky över detta USA-ledda, påvliga korståg mot muslimerna, med kundskap om att 
Irak utvisade det inkräktande Jesu sällskap från sina gränser 1969!! I fortsättningen, måste 
vi vita anglosaxiska bibeltroende protestanter och baptistiska kalvinska puritaner ångra oss, 
bekänna våra synder privat till vår himmelske fader och sedan bekänna våra fel gemensamt i 
våra lokala församlingar. Vi sedan måste återvända till behandlingen av hans ord, den 
auktoriserade kung Jakobs version från 1611. Vi måste personligen ingå högtidliga 
överenskommelser och förbund med varandra som blodsbundna medlemmarna i våra lokala 
kyrkor. Och sedan måste vi ingå i överenskommelser och förbund med andra församlingar 
med liknande ädel tro, åt vilka våra skotska presbyterianska bröder förband sig för över tre 
århundraden sedan. 

Slutligen, i trosvisshet och i högtidliga överenskommelser och förbund med varandra, 
MÅSTE VI FORMELLT UPPSÄGA VÅR TROHET TILL DENNA VATIKANENS 
”HELIGA ROMERSKA” FJORTONDE ÄNDRINGENS RIKE AV AMERIKANSK 
NATIONS BLODTÖRSTIGA, JESUITSTYRDA, CENTRALISERADE ANTI-VITA, 
PAPISTISKA REGERING, ondskefullt och falskelig upprättad mitt framför näsan på oss 
1868. Vi måste sedan 
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be och handla, för att förmå våra enskilda delstatsregeringar att bryta sig ur Roms 
amerikanska rike. När den första amerikanska eller kanadensiska provinsen bryter sig ur, 
kommer vi puritanska kalvinist att flytta in i deras rättskipningsormåde, skänka vår trohet 
utan mentalreservation och sedan förbereda oss för ett långt och utdraget krig med Förenta 
nationerna, som vi med största säkerhet kommer att angripas. Våra förtryckare avser inte att 
visa oss någon nåd, och vi avser inte ta emot någon ställda inför en säker död, som vår store 
Gud än en gång kommer att kämpa för oss. Men om HERREN inte är nöjd med att rädda 
oss, låt det bli känt att vi kommer att böra knä inför eller kyssa ringen på den romerske 
Antikrist. För: 

Vi som är Kristi utvalda, avvisar påvens makt! Vid denna tidsålders slut, utan något 
att förlora, tillbakavisar vi Loyolas påve! Frimureriska ledare, insisterar på att vi 
böjer oss, för ”Marias CFR-matris,” här och nu. Bara Scull and Bones-män i Yales 
mörka krypta, kysser vördnadsfullt ”påvens toffelklädda tå.” Två av dessa riddare 
spelar ”presidentspelet,” George Bush och John Kerry, kardinal Egans korgossar. 
”Vänster” Soros och ”höger” Murdoch, står fast förenade, vilket bevisas av deras 
ökända CFR-medlemskap.Tillsammans med maltesiska riddare i kombination med 
Opus Dei, befaller de i skuggorna över påvens CIA. Inneslöt KGB med FBI, gjorde 
Opus Dei HanSSen, vår störste spion. Som dessa ynkryggar, vid den svarte påvens 
fötter, skall vi möta vår frälsare så? Med romerska arméer, skall vi aldrig tävla! – 
Våra finaste ögonblicken, före livets slut! Denne laglöshetens människa ägde vi 
aldrig, fastän han plågades, våldtogs och skinnflåddes. En dag mot rymden, skall vi 
stiga, för att ta emot av Guds son, vårt lagliga pris! Den framtida belöningen är oss 
kär, mer än vår rädsla, för jesuitisk blodslystnad. ”Var manliga och starka” 
uppmanas vi, det är Kristus som arbetar i oss, ja, det är han, som gör oss DJÄRVA! 

Vi nu är beredda, som vita, kalvinska tyrannimotståndare, att tjäna vår uppståndne 
herre Jesu Kristi gud och fader. Genom att följa Johannes 1:9, har vår fader renat våra 
hjärtan och tankar från all synd och olydnad. Vi har åtagit oss att skilja oss från påvens 
amerikanska rike genom att etablera vår nya vita protestantiska och puritanska baptist-
kalvinska nation inom Nordamerika. Den uppståndne, Guds son, den välsignade Herren 
Jesus Kristus, Israels Yeshua Messias, kommer gärna till vår undsättning och försvar, som 
han har gjort så många gånger tidigare. Ögonblicket har kommit. Vi har inget annat val än 
att skapa en ny vit nation som uformas i bibliska frihet. Våra motiv är rena, vår gestaltning 
är biblisk, vår plan är historisk och vårt resultat är i händerna på vår allsmäktige himmelske 
fader. Må HERREN vare med er, mina utvalda bröder, som vi gör våra patriotiska plikt tills 
vi, ”på ett ögonblick,” är samlade vid människosonens fötter! 

Broder Eric Jon Phelps, mars, 2007 
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”Enigheten i regeringen, som utgörs av er, ert enda [vita protestantiska] folk, ligger 
er nu också varmt om hjärtat. Det är med rätta så, för det är en grundpelare i bygget 
av ert riktiga oberoende; stödet för ert lugn och ro hemma; er fred utomlands; för er 
säkerhet; för ert välstånd; för själva den frihet som ni värdesätter så högt. . . . Därmed 
kommer inte heller de [staterna] att längre behöva dessa militära anläggningar, 
som enligt varje regeringsform är olycksbådande för friheten, och som bör anses vara 
särskilt farlig för den republikanska friheten. . . . 

Även om ovan beskrivna kombinationer eller sammanslutningar [”en liten, men slug 
och företagsam minoritet i samhället”] då och då kan uppfylla folkliga ändamål, är 
det troligt att de, med tiden, blir potenta motorer med vilka listiga, ambitiösa och 
principlös män kommer att få möjlighet att ta makten från folket, genom att 
göra anspråk på den för egen del och fatta regeringstömmarna, för att efteråt 
förstöra just de motorer som har lyft dem till det orättvisa herraväldet. . . . En 
angreppsmetod kan vara att i konstitutionens former åstadkomma förändringar som 
kommer att skada energin i systemet, och därmed undergräva det som inte direkt 
kan störtas [via de ”ratificerade” 14:e 15:e, 16:e och 17:e ändringarna med hjälp 
av republikanska administrationer]. . . . 

Den oordning och olycka som följer [av ”ständiga oegentligheter inom 
partiandan”], gör gradvis det mänskliga sinnet benäget att söka trygghet och ro i den 
absoluta makten hos en individ, och förr eller senare, använder ledaren för en viss 
rådande fraktion, mer och mer lyckligt lottad än sina konkurrenter, denna böjelse i 
syfte att upphöja sig själv på den offentliga frihetens ruiner. . . . 

Men låt det inte komma till någon förändring genom inkräktande; för genom detta, 
som i ett exempel kan vara det godas redskap, är det brukliga vapen med vilket 
fria regeringar krossas. . . . Mot det utländska inflytandets försåtliga list (jag 
bönfaller er att tro mig, medborgare) borde ett fritt folks svartsjuka ständigt vara 
vaken, eftersom historien och erfarenheten visar att utländskt inflytande är en av 
den republikanska regeringens mest ödesdigra fiender. . . . Verkliga patrioter, som 
kan motstå favoritens intriger, riskerar att bli misstänkta och förhatliga, medan dess 
lättlurade verktyg gör anspråk på folkets applåder och förtroende för att avstå från 
sina intressen. . . . Jag hävdar den inte på offentliga mindre än på privata 
angelägenheter tillämpbara maximen, att ärlighet alltid är den bästa policyn.” {16} 

[Kursivering tillagd] 

President George Washington, 1796 
   Avskedstal
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Tillägg I 

Förkortningar 

ABC – American Broadcasting Company (amerikanskt tv-nät) 
ADA – American Dental Association, Amerikanska tandläkarsällskapet 
AIC – American International Corporation, Amerikanska internationella korporationen 
AIDS – Acquired Immune Deficiency Syndrome, förvärvat immunbristsyndrom 
AIG – American International Group (tidigare AIC) Amerikanska internationella gruppen
AMA – American Medical Association, Amerikanska läkarsällskapet 
AP – Associated Press 
CBS – Columbia Broadcasting System (amerikanskt tv-nät) 
CDC – Center for Disease Control (Center for Disease Control & Prevention), Centret för 
sjukdomskontroll  
CFR – Council on Foreign Relations (styr amerikanska regeringen), Utrikespolitiska rådet 
Tjeka – Sovjetiska hemliga polisen (1917-1922) 
CIA – Central Intelligence Agency (USA:s regering), Centrala underrättelsetjänsten  
CNN – Cable News Network 
COSCO – China Ocean Shipping Company 
FBI – Federal Bureau of Investigation (USA:s regering), Federala utredningsbyrån  
FDA – Food & Drug Administration (USA:s regering), Livsmedels- och 
läkemedelsmyndigheten  
FDR – Franklin Delano Roosevelt 
FEMA – Federal Emergency Management Agency (USA:s regering), Federala 
katastroforganisationen  
FSB – Ryska hemliga polisen, f.d. KGB (1995-närvarande tid) 
GATT – General Agreement on Tariffs and Trade, Allmänna tull-och handelsavtalet 
GPU – Sovjetiska hemliga polisen (1922) 
GRU – Ryska: SNG, Militära underrättelsetjänsten 
HIV – Human Immune Deficiency Virus, Humant immunbristvirus
IMM – International Mercantile Marine, Internationella handelsflottan 
IRA – Irish Republican Army, Irländska republikanska armén 
IRS – Internal Revenue Service (privata bolag brukat av USA:s regering), 
Skattemyndigheten  
ITT (IT&T) – International Telephone & Telegraph Company
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JFK – John Fitzgerald Kennedy 
KGB – Sovjetiska hemliga polisen (1953-1991) 
MGB – Sovjetiska hemliga polisen (1946-1953) 
MID – Military Intelligence Division, Militära underrättelsedivisionen 
NAFTA – North American Free Trade Agreement, Nordamerikanska frihandelsavtalet 
NATO – North Atlantic Treaty Organization, Nordatlantiska fördragsorganisationen
NBC – National Broadcasting Company (amerikanskt tv-nät) 
NKGB – Sovjetiska hemliga polisen (1943-1946) 
NKVD – Sovjetiska hemliga polisen (1934-1943) 
NOI – Nation of Islam (svart amerikansk neo-islamisk kult) 
NSA – National Security Agency (USA:s regering), Nationella säkerhetstjänsten 
OGPU – Sovjetiska hemliga polisen (1922-1934) 
OHS – Office of Homeland Security (USA:s regering), Departementet för inrikes säkerhet, 
eller Inrikessäkerhetsdepartementet 
ONI – Office of Naval Intelligence (USA:s regering), Amerikanska Marina 
underrättelsetjänsten 
OSS – Office of Strategic Services (USA:s regering), Strategiska underrättelsetjänsten 
RIIA – Royal Institute of International Affairs (styr brittiska regeringen), Kungliga institutet 
för internationella frågor 
SD – Nazistiska Sicherheitsdienst (SS säkerhetstjänst), nazistiska 
Säkerhetsunderrättelsetjänsten  
SDS – Students for a Democratic Society, Elever för ett demokratiskt samhälle
SIS – Secret Intelligence Service (brittiska MI6), Hemliga underrättelsetjänsten  
JS – Jesu sällskap 
SMOM – Sovereign Military Order of Malta, suveräna militära malteserorden 
SS – Nazistiska ”skyddskåren” (poliselitens vakttrupp) 
SVR – Ryska utländska underrättelseverksamheten, tidigare FCD av KGB (1991-
närvarande tid) 
FN – United Nations, Förenta nationerna 
UPI – United Press International 
USA – United States of America, Amerikas förenta stater 
USSR – Union of Soviet Socialist Republics, Sovjetunionen 
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11. Crown Against Concubine, N. H. Merton, (Exeter, England: Coverdale Press, 1994) ss. 38-40. 
12. Ethics, Dietrich Bonhoeffer, (New York: Macmillan Publishing Co., 1975) s. 112. 
13. Quaint Sayings and Doings Concerning Luther, John D. Morris, (Philadelphia: Lindsay & Blakiston, 1859) s. 

63. 
14. E. M. Bounds on Prayer, E. M. Bounds, (New Kensington, Pennsylvania: Whitaker House, 1997; 

ursprungligen publicerad 1900) s. 29. 
15. Battling Wall Street: The Kennedy Presidency, Donald Gibson, (New York: Sheridan Square Press, 1994) s. V. 
16. The True Republican, Jonathan French, (Philadelphia, Pennsylvania: J. B. Smith & Co., 1857) ss. 20, 22, 24, 

25-26, 27, 30, 31. 

Källornas slut
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Ett citat påpekades nyligen för författaren som ansåg det vara viktigt nog för att 
tas med i arbetet ett par dagar innan det går i tryck. Berättelsen ger lösningen när det 
gäller att avlägsna Amerikas CFR/jesuitiska senat som nu styr kompaniets ”heliga 
romerska” fjortonde ändringens rike av amerikansk nation. 

”EN SENAT AV JESUITER” 

”När Sigismund, kung av Sverige, valdes till kung av Polen, slöt han ett fördrag med 
staterna i Sverige, genom vilka han förpliktigade sig att passera vart femte år i det 
riket. Genom sina krig med det ottomanska hovet, med Myskand, och Tatariet, 
tvingad att stanna kvar i Polen för att möta dessa mäktiga fiender, misslyckades han 
under femton år med att infria sitt löfte. För att åtgärda detta i någon form, skapade 
han, på inrådan av jesuiterna, som hade fått ett övertag över honom, en senat 
som skulle bosätta sig i Stockholm, bestående av fyrtio utvalda jesuiter. Han 
skänkte dem patentbrev, och förlänade dem kungens makt. 

Medan denna senat av jesuiter var i Gdańsk, i väntan på vind i seglen för att avgå 
till Stockholm, utfärdade han ett påbud, om att svenskarna skulle ta emot dem som 
hans egen kungliga person [som jesuiterna blir emottagna i Förenta staterna i dag]. 
Ett allmänt råd skulle omedelbart hållas. Karl, Sigismunds farbror, prelaterna, och 
härskarna, beslöt sig för att förbereda en fantastisk och magnifik inresa åt dem. Men i 
ett privat råd, kom de till mycket motstridiga beslut: för prinsen sade att han inte 
kunde stå ut med att en senat av präster skulle befalla, i stället för alla furstar och 
herrar, infödda i landet. Alla de andra höll med honom om att avvisa denna heliga 
senat. Ärkebiskopen reste sig, och sa, ’Eftersom Sigismund har försmått att vara 
vår kung, får vi inte heller erkänna honom som sådan, och från detta ögonblick 
bör vi inte längre betrakta oss själva som hans undersåtar. Hans myndighet är 
in suspenso, eftersom han har förlänat den åt jesuiterna som utgör denna senat. 
Folket har ännu inte erkänt dem. I detta uppehåll mellan avgång å ena sidan, 
och övertagande å den andra, befriar jag er alla från den trohet kungen kan 
göra anspråk på från er som hans svenska undersåtar.’ [Detta, käre 
sanningssökare, är det kalvinska svaret på jesuitiskt tyranni!] Prinsen av Bithynien, 
under det att han vände sig till prins Karl, farbror till kungen, sa: ’Jag har ingen 
annan kung än er att tacka, och jag tror att ni nu är skyldig att ta emot oss som 
era tillgivna undersåtar, och att hjälpa oss att jaga dessa skadedjur från staten.’ 
Alla andra anslöt sig till honom, och erkände Karl som sin laglige monark. 

Sedan de hade beslutat att hemlighålla sin förklaring en tid [ah, en mycket viktig 
taktik, käre sanningssökare!] behandlade de på vilket sätt de skulle mottaga och 
föregå denna senat i dess inresa i hamnen, som nu fanns ombord på en stor galeon, 
som låg förankrad sex miles från Stockholm, så att de kunde ankomma mer storslaget 
på natten, när de fyrverkerier de hade förberett skulle komma till sin största 
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rätt. Ungefär vid tidpunkten för deras mottagande, uppträdde prins Karl, tillsammans 
med tjugofem eller trettio fartyg, inför denna senat. Efter att ha svängt runt och bildat 
en caracole [halvcirkel] av fartyg, sköt de av en salva, och tömde alla sina kanoner på 
galeonen med denna senat, som fick sina sidor genomborrade av kulorna. Galeonen 
fylldes omedelbart med vatten och sjönk, utan att någon kom till de olyckliga 
jesuiternas undsättning: Tvärtom, ropade deras angriparna till dem att det var 
dags att utföra några mirakel, såsom de var vana att göra i Indien och Japan, 
och om de ville, kunde de gå på vatten! [Älskar du inte bara den här historien,  
käre sanningssökare!]

Knallen från kanonen, och röken som krutet orsakade, förhindrade såväl gråten som 
dränkningen av de heliga fäderna från att uppmärksammas: och som om de ledde 
senaten till staden, anlände Karl triumferande, gick in i kyrkan, där de sjöng Te 
Deum; och som avslutning på natten, deltog han i den underhållning som hade 
förberetts för denna olyckliga senat. 

Jesuiterna i Stockholms stad, som hade kommit kring midnatt, för att betyga fäderna 
sin vördnad, varseblev sin förlust. De satte genast upp plakat med bannlysning mot 
Karl och hans anhängare, som hade orsakat att senaten av jesuiter hade omkommit. 
De uppmanade folket att göra uppror; men de blev snart utvisade [från] staden, och 
Karl bekände sig offentligt till [anti-jesuitisk] lutherdom. 

Sigismund, kung av Polen, började ett krig med Karl 1604, som pågick i två år. Störd 
av invasioner av tartarer, moskoviter och kosacker, ingicks en vapenvila, men 
Sigismund förlorade båda sina kronor, genom sitt bigotta engagemang i romersk-
katolska kyrkan [som den uppståndne, Guds son ingrep för Karl].” 
Curiosities of Literature, Isaac Disraeli, (Boston: William Veazie, 62 and 64 Cornhill, 1858) ss. 313-316. 

Jesuiternas dåd i att underkuva protestantiska nationer bygger på de av 
jesuitorden fulländade historiskt papalistiska lärorna om ”gärningarnas frälsning.” 
Följande citat upprepar än en gång jesuitismens syfte här i historiskt sett vita keltisk-
anglosaxiskt protestantiska och baptist-kalvinska Nordamerika. 

”Låt oss komma ihåg att vad papalismen verkligen kan skryta med är att 
hennes kyrka aldrig förändras; att dess handlande i framtiden kommer att vara 
densamma som det har varit i det förflutna; att protestanter inte har någon rätt 
i kyrkans ögon. . . . Enligt följande ed, har protestanter inga rättigheter som 
katolska irländare är bundna att respektera [vilket framgår av de mordiska 
gärningar som begåtts av den Irländska republikanska armén (IRA) som har arbetat  
med SS under andra världskriget och KGB under kalla kriget, och vilka IRA, enligt  
ex-jesuiten Alberto Rivera, leds av jesuiter under extrem ed]: 
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”Jag svär vid Gud allsmäktig, vid allt i himlen och på jorden, vid den heliga kyrkans 
heliga bönbok [med vilken bönbok Lyndon Johnson tillträdde sitt ämbete som 
president i USA ombord på ”Air Force One” efter att han deltagit i mordet på 
romersk-katolske president Kennedy], vid den välsignade jungfru Maria, Guds 
moder, vid hennes sorg och smärta vid korsets fot, vid hennes tårar och jämmer, vid 
de heliga apostlarna Sankt Petrus och Sankt Paulus, vid Irlands ärorike apostel – 
Sankt Patrick – [som inte var papalist] vid den välsignade och bedårande hostian, 
vid den välsignade och heliga kyrkan i alla tidsåldrar, vid våra heliga och nationella 
martyrer, att kämpa på irländsk mark för Irlands oberoende – att kämpa tills jag dör, 
vadande till knäna i det röda levrade blodet av engelsmannen (protestanten) för 
nationalitetens fantastiska sak, att kämpa tills inte ett enda korn, spår eller 
fotavtryck finns kvar för att berätta om att Irlands heliga mark någonsin kränkts av de 
engelska tyrannerna och mördarna, och dessutom, när de protestantiska rånarna 
och bestarna i Irland skall mördas och drivas ut i havet, som de svin vår herre 
Jesus Kristus fick att drunkna, då skall vi ge oss på och ta England [som försöktes  
av jesuiterna 1588 via dess spanska armada], och utrota varje spår av den kätterske 
äktenskapsbrytarens, Henrik VIII, förbannade blod och tillägna oss skatterna av 
det odjur som så länge hållit vår ö av helgon – gamla Irland – i slaveriets bojor, och 
drivit oss från hennes stränder, landsflyktiga, till utländska hamnar [dessa edsvurna,  
hycklande ”svarta irländare” som invandrar till protestantiska Amerika för att njuta  
protestantiska friheter som säkerställs genom de baptist-kalvinska 
konstitutionstilläggen]. 

JAG KOMMER ATT VADA I BLODET 

av orangister och kättare (protestanter) som inte ansluter sig till oss och bli en del 
av oss. Skottland också som understött och hjälpt odjuret, skall vi lämna i hennes 
levrade blod. Vi skall inte ge upp förrän vi har återställt vår heliga tro över hela 
de brittiska öarna. Att allt detta svär jag uppriktigt och samvetsgrant, med mina 
ögon förbundna [som om denne invigde befann sig i en frimurarloge], utan att veta 
vem som förestavar denna ed .’ 

Catholic Review uppger, ’Protestantism har inte och kan aldrig ha några 
rättigheter där katolskhet har segrat [precis som med islam]; därför tappar vi 
andan vi förbrukar genom att orera mot bigotteri och intolerans och för religiös 
frihet, eller människans rätt att tillhöra den religion som bäst behagar honom.’ 

1864 utfärdade påven sin alla artonhundratalets friheter och framgångar fördömande 
encyklika, och tillade att de civila härskarna borde tillämpa kyrkans förordningar. 
Ärkebiskopen av Cincinnati talade om det på följande sätt: ’Vi emottar den 
underförstått. Vi böjer oss inför den vördnadsfullt. Vi anammar den hjärtligt. Vi 
hyllan det tacksamt. För oss är den Guds röst i Sinai.’ Och detta är Amerikas 
toleranta papalism?” 
Plain Talk About the Romanism of To-day, Hugh Montgomery, (Boston: American Citizen Co, 1894) ss. 192, 
193, 194. 
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Författaren till Vatikanska Lönnmördare: ”Sårad hemma hos mina vänner” 
rekommenderar kalvinske Michael Bunkers lägliga, historiska och bibliska år 2002 
publicerade arbete: 

Swarms of Locusts: The Jesuit Attack on the Faith

”Trots att jesuiterna utövar stort inflytande och kontroll i fråga om teologi, utbildning, 
vår historia och nuvarande media, är jag fortfarande förbryllad över att så gott som 
ingen litteratur finns som exponerar jesuiternas inflytande över den ledande 
protestantismen. Det är det som gör Swarms of Locusts till en så nödvändig bok. I detta 
arbete, avslöjar författaren glömd historia om jesuiternas kooperativa 
frälsningsteologi. Författaren bygger sedan på dessa historiska sanningar och visar 
tydligt hur jesuiterna (och deras kooperativa befrielseteologi) har genomsyrat alla de 
protestantiska kyrkosamfunden. Från Cain till Charles [G.] Finney, visar den här 
boken att den moderna protestantismen har övergett nådelärorna och gått över till den 
kooperativa frälsningens doktriner.” 

Michael Bunker, P.O. Box 216, Smyer, TX 79367 
www.michaelbunker.com   ;   mbunker@michaelbunker.com   

file:///C:/Documents and Settings/Berglund/Mina dokument/?vrigt/Vatikanska L?nnm?rdare/www.michaelbunker.com ; mbunker@michaelbunker.com
file:///C:/Documents and Settings/Berglund/Mina dokument/?vrigt/Vatikanska L?nnm?rdare/www.michaelbunker.com ; mbunker@michaelbunker.com
file:///C:/Documents and Settings/Berglund/Mina dokument/?vrigt/Vatikanska L?nnm?rdare/www.michaelbunker.com ; mbunker@michaelbunker.com
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Författaren rekommenderar också varmt sin pastors högst lägliga arbete, God’s 
Divorce. Om en man inte kan skilja sig från sin hustru av bibliska skäl, kan han inte 
heller skilja sig från sin regering. Både rättigheter har varit den vita anglosaxiska 
protestantiska och baptist-kalvinska västerländska civilisationens maximer under dess 
nya tid. 

God’s Divorce 

– Lär Bibeln att skilsmässa är synd? 
– Erkände Jesus någonsin skilsmässans legitimitet när han var på jorden? 
– Befaller Gud en make eller maka att bli kvar i ett äktenskap där han eller hon utsätts 

för fysiskt eller psykiskt våld? 
– Är det sant att jag, som frånskild och omgift, lever i äktenskapsbrott? 
– Vad lärde och praktiserade tidigare generationers kristna vad gäller skilsmässa? 

Dessa och många liknande frågor besvaras från Bibeln i God’s Divorce. Författaren visar den 
sanna kristna läran om skilsmässa från Bibeln på ett sätt som kan förstås av alla som är 
villiga att tro på skrifterna, och ger historisk dokumentation om vad baptister, puritaner, 
protestanter och katoliker har lärt och praktiserat vad gäller skilsmässa. Skrifternas 
sanningar relateras i sina historiska samband och enskilda erfarenheter, och förstorar Guds 
helighet och rättfärdighet genom att proklamera det rättvisa i hans lag om skilsmässa. 

Beställningar: $ 16 00 frankerad post för frakt inom USA:s fastland. 
Internationella beställningar över hela världen, skicka e-post för fraktuppgifter. 
Postanvisningar eller checker skall utbetalas i amerikansk valuta till: 

Nelson Turner, P.O. Box 257, PA 17028. 
PayPal-betalning på $ 17.00 styck kan göras till e-postadress drogheda@comcast.net. 
Se till att din korrekta och fullständiga postadress finns på betalningen i noteringen. 
Du kan kontakta författaren på samma e-postadress för större partier, och rabatt på mängder 
överstigande 20 stycken för återförsäljare. Beställ online på: 
biblo.com och e-bay-butiken historybookville. 

mailto:drogheda@comcast.net
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Tillägg IV 

Allmännt oavslutat index 

Tretton sällsynta böcker: anti-jesuitiska undertryckta dokument på CD-ROM 
En gåva från författaren och förlaget inkluderande: 

1. The History of Romanism, John Dowling, (New York: Edward Walker, 1845). 
2. History of the Jesuits: Their Origin, Progress, Doctrines and Designs, G. B. 

Nicolini, (London: George Bell and Sons, 1889). 
3. Popery, Puseyism, and Jesuitism, Luigi Desanctis, (London: D. Catt, 1905, översatt 

av Maria Betts från den som Roma Papale år 1865 publicerade ursprungliga 
italienska utgåvan, först publicerad som en serie brev på engelska, 1852). 

4. The Engineer Corps of Hell; Or, Rome’s Sappers and Miners. Containing the 
Tactics of the “Militia of the Pope,” Or the Secret Manuel of the Jesuits, and Other 
Matter Intensely Interesting, Especially to the Freemason and Lovers of Civil and 
Religious Liberty, Whithersoever Dispersed Throughout the Globe, (endast 
introduktion), Edwin A. Sherman, (San Francisco: privat abonnemang, 1883).

5. Secret Instructions of the Jesuits, W. C. Brownlee, (New York: American and 
Foreign Christian Union, 1857). 

6. The Black Pope, M. F. Cusack, (London: Marshall, Russell & Co., 1896). 
7. The Jesuits: A Complete History of Their Open and Secret Proceedings From the 

Foundation of the Order to the Present Time (1536-1872), Theodor Griesinger, 
(London: W. H. Allen & Co., 1903). 

8. The Footprints of the Jesuits, Richard W. Thompson, (New York: Hunt & Eaton, 
1894). 

9. The Awful Disclosures of Maria Monk, Maria Monk, (Philadelphia: E. B. Peterson, 
1836). 

10. The Thrilling Mysteries of a Convent Revealed, författare okänd, (Philadelphia: T. 
B. Peterson, 1800-talet, exakt datum okänt). 

11. The Jesuit Conspiracy: The Secret Plan of the Order, Abate Leone, (London: 
Chapman and Hall, 1848). 

12. The Crisis: Or, the Enemies of America Unmasked, J. Wayne Laurens, 
(Philadelphia: G. D. Miller, 1855). 

13. Romanism As a World Power, Luther S. Kauffman, (Philadelphia: True American 
Publishing Co., 1922). 
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Författaren vill också VARMT REKOMMENDERA denna märkliga och högst 
fantastiska CD-rom som ställs till förfogande av Emmett F. Fields, med titeln The 
Jesuits. Den innehåller TJUGO anti-jesuitiska sällsynta böcker, som, om de köptes 
separat, skulle kosta över 1 500 riksbankssedlar (alias ”USA-dollar”). Det tog 
författaren många år att upptäcka dessa titlar och skaffa pengar för att skaffa denna 
ovärderliga referenslitteratur. Detta är absolut nödvändigt att biblioteket kan beställas 
från: Bank of Wisdom, P.O. Box 926, Louisville, KY, 40201. CD-skivans klarsynta och 
frispråkiga inledning av Emmett F. Fields och dess oöverträffade boklista finns nedan 
och är som följer: 

The Jesuits: CD-ROM #12

Bank of Wisdom
P.O. Box 926

Louisville, Kentucky
40201 USA
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Tillägg V 

Protestantismens historia 
Andra volymen 

Bok 10-17 
av 

rev. James Aitken wylie, Juris doktor 
1808-1890 

Författare till ”påvedömet,” ”gryning i Spanien,” & c. 
”Protestantismen, Guds ljus och sannings

heliga sak 
mot 

Djävulens falskhet och mörker. ” 
-Carlyle. 

Cassell & Company, Ltd: 
London, Paris och New York. 
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KAPITEL 1.
IGNATIUS LOYOLA.

Roms nya armé – Ignatius Loyola – Hans födelse – Hans krig – Han skadas – Tar sin tillflykt till 
helgonlegender – Hans fanatism antänds – Den vandrande riddaren av Maria – Grottan i Manressa – Hans 
späkningar – Jämförelse mellan Luther och Ignatius Loyola – Ett samvetligt uppvaknande för båda – Luther 
vänder sig till Bibeln, Loyola till visioner – Hans uppenbarelser. 

PROTESTANTISMEN hade ställt upp sina andliga krafter en andra gång, och sedan den placerat sig i 
kristenhetens centrum – vid en tidpunkt där tre stora riken möttes – arbetade den med fördubblad styrka för 
att sprida sig på alla sidor. Den utvisade från intrycket på världen den antika vidskepelse, född av hedendom 
och judendom, som i likhet med en täckande slöja, hade mörklagt det mänskliga sinnet: ett nytt ljus öppnade 
ögonen och ett nytt liv väckte själarna på människorna: lärdomsskolor, rena kyrkor och fria nationer växte 
upp i olika delar av Europa, samtidigt som hundratusentals lärjungar var beredda, genom sina heliga liv eller 
heroiska dödsfall, att tjäna den stora saken som, efter att ha brutit deras gamla bojor, hade gjort dem till 
arvingar av en ny frihet och medborgare i en ny värld. Det stod klart att protestantismen, om den fick vara i 
fred under bara några år, skulle uppnå en så komplett seger att det skulle vara lönlöst för eventuella 
motståndarmakter att tänka på att förnya kampen. Om den makt som satt i Genève skulle kunna motstås, och 
den segerrika tendensen som ledde den att dominera skulle kunna stötas tillbaka, gick det inte längre att dröja 
med de åtgärder som var nödvändiga för att uppnå ett sådant resultat. 

Det stod vidare klart att arméerna aldrig skulle påverka protestantismens störtande. Europas 
papistiska tätt slutna led hade skickats ut för att krossa den, men allt var förgäves: protestantismen hade bara 
rest sig starkare av de slag som man hade hoppats på, skulle överväldiga den. Det var tydligt att andra vapen 
måste smidas, och andra arméer uppbådas, än de som Charles och Francis hade varit vana vid att leda i fält. 
Det var nu som den jesuitiska kåren förkroppsligades. Och det måste erkännas att dessa nya soldater gjorde 
mer än alla Frankrikes och Spaniens arméer för att hejda den protestantiska framgången, och ännu en gång 
förskaffa Roms banér seger. 

Vi har sett protestantism förnya sin energi: Rom kommer också att visa vad hon är kapabel till. Som 
Israels stammar närmade sig gränsen till det förlovade landet, tillkallades en trollkarl-profet från öster för att 
stänga för deras ingång genom sina förutsägelser och förtrollningar. Och nu, när protestantismens arméer 
tycktes närma sig sin slutliga seger, uppkommer den jesuitiska massan, med ett subtilare hårklyveri och en 
mörkare förutsägelse än Bileams, för att ifrågasätta kristenhetens innehav. Vi skall betrakta denna massas 
uppkomst, dess utrustning, dess disciplin, dess spridning, och dess framgångar. 

Don Inigo López de Recalde, historiens Ignatius Loyola, var grundaren av Jesu orden, eller 
jesuiterna. Hans födelse var nästan samtida med Luthers. Han var den yngste sonen till en av de högsta 
spanska stormännen, och föddes i sin fars slott av Loyola, i provinsen Guipúzcoa, 1491. Sin ungdom hade 
han tillbringat vid den katolske Ferdinands fantastiska och lyxigt komfortabla hov. Spanien kämpade vid den 
tidpunkten för att utvisa morerna, vars närvaro på hennes mark hon betraktade på en gång som en 
förolämpning mot hennes oberoende och en skymf mot hennes tro. Hon avslutade konflikten i Spanien, men 
fortsätter den i Afrika. Ignatius naturligt glödande själ sattes i brand av den religiösa värmen runt om honom. 
Han började trötta på hovets förlustelser och lättsinne, inte heller kunde de tramsiga och äventyrliga 
ridderliga dåden på medeltiden tillfredsställa honom. Han törstade efter att nå ryktbarhet på vapnens område. 
Som han gick in i kriget som då tog hans landsmäns religiösa entusiasm och militära ridderlighet i anspråk, 
utmärkte han sig snart för sina vågade bedrifter. Ignatius försökte rättvist att inta en stor plats bland krigarna, 
och till eftervärlden överlämna ett namn som omslöts av den militära ärans gloria – men bara med den 
glorian. I detta skede av sin karriär drabbade honom en incident som förkortade hans bedrifter på slagfältet, 
och överförde hans entusiasm och ridderlighet till en annan sfär. 

Året var 1521. Luther yttrade sitt berömda ”nej!” inför kejsaren och hans furstar,
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och kallade, som med trumpetstötar, kristenheten till vapen. Det är just då den unge Ignatius, Spaniens 
erfarne soldat, och på väg att bli Roms ännu mer orädde soldat, visar sig för oss. Han är instängd i staden 
Pamplona, som fransmännen omringar. Garnisonen är hårt trängd: och efter några viskade överläggningar 
föreslår de öppet att kapitulera. Ignatius anser blotta tanken på en sådan sak vanhedrande, han fördömer sina 
kamraters föreslagna handling som feghet, och som han åter tar sig till fästet med ett par kompanjoner som är 
modiga som han själv, svär han att försvara det till sista blodsdroppen. Den kommande hungersnöden ger 
honom inget alternativ utom att dö inom murarna eller att med svärd i hand bana sin väg genom belägrarnas 

massa. Han går vidare och ansluter sig till kampen med fransmännen. Som han kämpar förtvivlat träffas han 
av en muskötkula, såras allvarligt i båda benen, och ligger medvetslös på fältet. Ignatius hade avslutat den 
sista fälttåg han någonsin skulle utkämpa med svärd: för honom återstod ännu att visa upp sn tapperhet på 
andra områden, men han skulle inte längre beblanda sig med dem som leva med svärdens skräll och 
artilleriets dån. 

Den fallne krigarens mod hade vunnit fiendens respekt. Sedan de lyft honom från marken, där han 
snabbt blödde till döds, tog de honom till sjukhuset i Pamplona, och vårdade honom ömt, tills han kunde 
föras i en
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bärstol till sin fars slott. Tre gånger måste han genomgå plågan av att få sina sår öppnade. Som han pressade 
samman sina tänder och knöt sina nävar bad han om trots mot smärtan. Inte en suck undslapp honom medan 
han utsattes för under kirurgknivens tortyr. Men det långsamma förloppet av de veckor och månader under 
vilka han väntade på sina skadors sena läkning, åsamkade hans brinnande anda en skarpare smärta än vad 
operationskniven åsamkat hans darrande lemmar. Fjättrad vid sin soffa han blev han irriterad över den 
inaktivitet till vilken han var dömd. Riddarromaner och krigsberättelser hade givits honom för att fördriva 
timmarna. Efter att dessa hade har förbrukats, skaffades andra böcker fram, men av en något annorlunda 
karaktär. Den här gången var det helgonlegender som gavs den sängbundne riddaren. Tragedin med de tidiga 

kristna martyrerna passerade framför honom som han läste. Sedan kom turen till munkarna och eremiterna i 
de thebeiska öknarna och sinaitiska bergen. Med fantasin satt i brand läste han noggrant historien om 
hungern och kylan de hade trotsat, om de självövervinnelser de hade åstadkommit, om striderna de hade fört 
med onda andar, om de fantastiska visioner som hade bevärdigats dem, och de lysande belöningar de hade 
vunnit genom jordens varaktiga vördnad och himlens sällheter och lycksaligheter. Han flämtade fram för att 
konkurrera med dessa hjältar, vars härlighet var av ett så ljust och rent slag, att slagfältets ryktbarhet i 
jämförelse därmed var fördunklat och smutsigt. Hans entusiasm och ambition var lika gränslösa som alltid, 
men nu riktade de sig mot en ny kanal. Hädanefter förändrades hans livsbana.
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Han hade lagt sig som ”en riddare av det brinnande svärdet” – för att använda orden av hans 
levnadstecknare, Vieyra – han steg upp därifrån som ”ett helgon av den brinnande facklan.” Ändringen var 
plötslig och våldsam, och fick enorma konsekvenser inte bara för Ignatius, och männen i hans egen ålder, 
utan för miljontals människor i alla länder i världen, och i alla tidsåldrar som har förflutit sedan dess. Han 
som lagt sig på sin säng som kejsarens eldige soldat, steg upp från den, som påvens ännu mer eldige soldat. 
Den av blodförlust orsakade svagheten, den av lång avskildhet framkallade sjukligheten, det akuta och 
långvariga lidandets irritation, i förening med ett mycket lättretligt temperament, och ett sinne som hade 
utfodrats med mirakel och visioner tills dess entusiasm hade vuxit till fanatism, förklarar delvis den 
omvandling som Ignatius hade genomgått. Fastän balansen i hans intellekt nu tyvärr var störd, fanns hans 
klokhet, hans envishet och hans djärvhet kvar. Befriade från det lugna förnuftets bojor, hade dessa 
egenskaper friare spelrum än någonsin. Hans jordiska ambitions vinge var bruten, men hans flygning kunde 
ske i riktning mot himlen. Om jorden var honom förbjuden, stod honom de himmelska domänerna öppna, 
och där väntade värdigare och mer lysande belöningar väntade hans tapperhet. 

Med hjärtat av en soldat utplockat, och det av en munk givit honom svor Ignatius, innan han lämnade 
sin sjukavdelning, att vara jungru Marias slav och förkämpe, den vandrande riddaren av Maria. Hon var hans 
hjärtas dam, och på plikttrogna riddares manér begav han sig omedelbart till hennes helgedom i Montserrat, 
hängde upp sina vapen inför hennes bild, och tillbringade natten med att se på dem. Men som han betänkte 
att han var en soldat i Kristus, den store monark som hade gått ut för att underkuva hela jorden, blev han fast 
besluten att inte äta någon annan mat, bära någon annan dräkt än hans kung hade gjort, och utstå samma 
lidande och vaka. Som han lade undan sin plym, sin pansarskjorta, sin sköld och svärd, tog han på sig 
tiggarmunkens täckmantel. ”Insvept i smutsiga trasor,” säger Duller, ”en järnkedja och taggig gördel som 
trycker på hans nakna kropp, täckt av smuts, med okammat hår och oklippta naglar, drog han sin tillbaka till 
ett mörkt berg i närheten av Manressa, där en mörk grotta fanns, som han gjorde till sin hemvist under en tid. 
Där utsatte han sig för alla de botgöringar och späkningar som genomgicks av de tidiga eremiter vars 
helighet han sökte efterlikna. Han brottades med den onde anden, pratade med enbart för hans eget öra 
hörbara röster, fastade flera dagar i sträck, tills hans svaghet var sådan att han nästan svimmade, och han en 
dag återfanns vid ingången till sin grotta, liggande på marken, halvdöd. 

Grottan i Manressa påminner oss starkt om cellen i Erfurt. Samma spartanskheter, vakor, späkningar 
och psykiska ansträngningar och våndor som genomgåtts av Ignatius Loyola, hade endast ett fåtal år innan 
detta gåtts igenom av Martin Luther. Hittills var jesuiternas grundares karriär och protestantismens 
förkämpes karriär densamma. Båda hade satt upp för sig en hög helig standard, och båda hade gjort allt utom 
att offra livet för att nå den. Men vid den punkt dit vi har kommit går de två männens kurser vitt isär. Både 
hade hittills i sin strävan efter sanning och helighet gått samma väg, men nu ser vi Luther vända sig till 
Bibeln, ”det ljus som skiner i ett mörkt rum,” ”profetians säkra ord.” Ignatius Loyola, å andra sidan, hänger 
sig åt visioner och uppenbarelser. Som Luther gick vidare växte sig ljuset bara starkare runt honom. Han 
hade vänt sitt ansikte mot solen. Ignatius hade vänt sin blick inåt mot sitt eget förvirrade sinne, och verifierat 
den vise mannens ordspråk, ”Den som vandrar undan förståelsens väg skall förbli i de dödas församling.” 

Sedan de funnit honom halvt livlös vid öppningen till sin grotta, bar deltagande vänner Ignatius till 
staden Manressa. Som han där fortsätter i serien med botgöringar och späkningar som han hade bedrivit i 
ensamhet, tilltog hans kroppsliga svaghet kraftigt, men han var mer än gottgjordes av den ökade frekvensen 
av himmelska visioner med vilka han nu började gynnas. I Manressa bodde han i en cell i ett 
dominikankloster, och som han sedan planlade en pilgrimsfärd till Jerusalem, började han att kvalificera sig 
för denna heliga resa genom en serie av de strängaste botgöringar. ”Han gisslade sig tre gånger om dagen, 
säger Ranke,” han steg upp till bön vid midnatt, och gick sju timmar varje dag på knä.[1]  

Det räcker knappast med att säga att det här fantastiska fallet bara är ett exempel på ett nervöst 
kroppsligt tillstånd, och på överflödig förmedling av ond psykisk stimulantia, där törsten efter äventyr och 
betydelse fortfarande var osläckt. En närmare undersökning av fallet kommer att visa att det där inträffade ett 
samvetligt uppvaknande. Det fanns en känsla av synd – dess hemska svaghet, och dess skrämmande 
belöning. Också Loyola verkade ha kant ”dödsskräck, och avgrundskval.” Han hade tillbringat tre dagar i 
Montserrat med att bekänna alla sitt tidigare livs synder.[2] Men vid en mer genomgripande översyn av sitt 
liv, när han fann att han hade underlåtit många synder, förnyade
[1] Ranke, Hist. of the Popes, bk. ii., sek. 4, s. 138; Lond., 1874. 
[2] Ibid., ss. 138, 139. 
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och förstärkte han sin bekännelse i Manressa. Om han fann sinnesfrid var det bara för en kort stund; igen 
skulle hans känsla av synd återvända, och hans ångest ökade i så hög grad, att tankar på självdestruktion 
bemäktigade sig hans tankar. 

Han närmade sig fönstret i sin cell, och han var på väg att kasta sig från det, när det plötsligt gick upp 
för honom att handlingen var motbjudande för den allsmäktige, och han drog tillbaka, under det att han 
ropade, ”Herre, jag kommer inte att göra någonting som kan väcka anstöt hos dig ”[3]  

En dag vaknade han ur en dröm. Nu vet jag, sade han till sig själv, att alla dessa plågor är angrepp 
från Satan. Jag kastas mellan maningar från den gode anden, som vill att jag skall få sinnesfrid, och de mörka 
förslagen från den onde, som ständigt försöker skrämma mig. Jag är färdig med denna krigföring. Jag 
kommer att glömma mitt förflutna, och jag kommer aldrig att öppna dessa sår igen. Luther hade mitt i lika 
fruktansvärda stormar kommit fram till en liknande lösning. Som han vaknade ur en skrämmande dröm, lyfte 
han sin blick och såg den som hade burit sina synder på korset: och som den sjöman som bland de böljande 
vågorna klamrar sig fast vid klippan, fick Luther sinnesfrid eftersom han hade förankrat sin själ på en 
allsmäktig grund. ”Men,” säger Ranke, på tal om Loyola och den kurs han nu beslutat att följa, ”den var inte 
så mycket återställandet av hans sinnesfrid som en föresats, den var ett åtaganden som gjordes av viljan 
snarare än en övertygelse som viljan oundvikligen underkastade sig. Den krävde inget stöd från Skriften, den 
grundade sig på tron som han hyste på ett direkt samband mellan honom själv och andevärlden. Det skulle 
aldrig ha tillfredsställt Luther. Inga ingivelser – inga visioner skulle Luther erkänna, alla var enligt hans åsikt 
lika skadliga. Han erkände endast Guds enkla, skriftliga, otvivelaktiga ord.[4] 

Från den stund som Ignatius beslutade sig för att inte längre tänka på sina synder började hans 
andliga horisont, som han trodde, att klarna. All hans dystra skräck försvann med det förflutna som han hade 
förpassat till glömskan. Hans bittra tårar har torkat, och hans tunga suckar genljöd inte längre genom 
klosterkorridorerna. Han fick, kände han, en mer intim gemenskap med Gud. Himlen öppnades så att han 
kunde få tydligare insikt i Guds mysterier. Det är sant, anden hade avslöjat dessa saker under världens 
morgon, genom utvalda och allmänt antagna kanaler, och skrivit in dem på inspirationens sida så att alla 
skulle kunna lära sig dem från den ofelbara källan. Men Ignatius sökte inte efter dessa mysterier i Bibeln; 
gynnad över människosöner, fick han dem, som han trodde, i uppenbarelser som gjorts speciellt för honom 
själv. Ack! Hans timme hade kommit och gått, och porten som skulle ha lett honom in bland himmelska 
realiteter och glädjeämnen stängdes, och hädanefter måste han vistas bland fantasier och drömmar. 

Det antyddes för honom en dag att han ändå skulle få se frälsaren personligen. Han behövde inte 
vänta länge på den utlovade uppenbarelsen. Vid mässan öppnades hans ögon, och han såg den 
förkroppsligade guden i nattvardsbrödet. Vad mer bevis behövde han på transsubstantiation, emedan hela 
processen hade visats för honom? En kort stund därefter visade sig jungfrun lika enkelt för hans kroppsliga 
ögon. Inte mindre än trettio sådana besök tog Loyola emot. En dag som han satt på trappan till kyrkan Sankt 
Dominics kyrka i Manressa och sjöng en hymn till Maria, började han plötsligt dagdrömma, och fick 
symbolen för treenighetens outsägliga mysterium visad för sig, under bilden av ”ett musikredskaps tre 
tonarter.” Han snyftade av ren glädje och började, som han gick in i kyrkan, att offentliggöra miraklet. Vid ett 
annat tillfälle, då han gick längs stranden av Llobregat, som bevattnar Manressa, satte han sig ned, och under 
det att han fäste sin blick intensivt på strömmen, blev många gudomliga mysterier uppenbara för honom, 
sådana ”som andra män,” säger hans levnadstecknare Maffei, ”med stora svårigheter kan förstå, efter mycket 
läsning, långa vakor, och studier.” 

Denna skildring platcerar oss bredvid respektive källa till protestantism och ultramontanism. 
Upprinnelsen från vilket den ena tycks flöda är Guds ord. Den svor Luther trohetsed, och inför den hängde 
han upp sitt svärd, som en sann riddare, när han prästvigdes. Den andra ses vara produkten av en grumlad om 
än stolt och ambitiös fantasi, och en egensinnig vilja. Och den produkten har frukterna motsvarat, något som 
de senaste tre århundradena vittnar om. Den ena principen har kring sig samlat en ädel massa klädd i 
renhetens och sanningens fullständiga rustning. I den andras kölvatten har jesuiternas mörka armé kommit. 
[1] Ranke, bk. ii., sek. 4, ss. 138, 139. 
[2] Ibid., s. 140. 
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KAPITEL 2.
LOYOLA FÖRSTA LÄRJUNGAR. 

Vision av två läger – Ignatius besöker Jerusalem – Förbjuds att proselytera – Återvänder till Spanien – 
Beslutar göra kristenheten till sitt område – Börjar skolan – Beger sig till Paris – Hans två kompanjoner – 
Peter Fabre – Francis Xavier – Loyola underkastar dem en svår regim – De blir hans lärjungar – Loyolas 
första nio följeslagare – Deras löfte i Montmartres kyrka – Boken med andliga övningar – Dess disciplinära 
kurs – Fyra veckor av meditation – Ämne för varje vecka – De andliga övningarna och den helige ande – 
Besöker Venedig – Beger sig till Rom – Förslag till regler – Bulla som stiftar sällskapet. 

BLAND de underbara saker som visade sig för Ignatius Loyola genom särskilda uppenbarelser var en vision 
av två stora läger. Det enas centrum var förlagt i Babylon; och över det svävade mörkrets furstes dunkla 
flagga. Den himmelske konungen hade uppfört sin fana på Sions höjd, och gjort Jerusalem till sitt 
högkvarter. I kriget i vilket de två lägren var symboler, och vars frågor skulle bli mer storartade än alla 
tidigare fall, valdes Loyola, trodde han, till att vara en av de ledande kaptenerna. Han längtade efter att sätta 
sig själv i handlingens centrum. Vägen dit var lång. Stora oceaner och dystra öknar måste genomkorsas, och 
fientliga stammar genomträngas. Men han hade en vilja av stål, en gränslös entusiasm, och vad mer är, en 
gudomlig kallelse – för så tycktes det honom i hans villfarelse. Han gav sig av utfattig (1523) och kom, 
sedan han tiggt sitt bröd på vägen, fram till Barcelona. Där gick han ombord på ett fartyg som släppte av 
honom på Italiens strand. Därifrån gick han, efter flera långa månaders fotvandring, och otaliga lidanden, 
säkert genom Jerusalems portar. Men det mottagande som väntade honom i den ”heliga staden” var inte 
sådant som han så gärna hade förutsett. Hans trasor, hans okammade hår, som nästan dolde hans utmärglade 
drag, stämde dåligt med det magnifika ärende som hade fört honom till den stranden. Loyola tänkte göra 
personligen vad korsfararnas arméer hade misslyckats med att göra med sin sammanlagda styrka. 
Överhuvudet för papalisterna i Jerusalem såg i honom snarare en tiggarmunk än en krigare, och säkert i 
fruktan för att han, om han skulle erbjuda sig att slåss mot Halvmånen, var mer benägen att framkalla en 
storm av turkisk fanatism än att driva tillbaka horderna av otrogna, befallde han honom att avstå under hot 
om bannlysning. Efter att så ha rönt motstånd, återvände Loyola till Barcelona, som han nådde 1524. 

Hån och förolämpningar väntade hans ankomst i hans hemland Spanien. Hans landsmän lyckades 
inte se de stora syften som omhuldades under hans trasor, och inte heller kunde de förutsäga den lysande 
karriär, och det odödliga rykte, som skulle utveckla sig ur denna smuts och förnedring. Men inte ett 
ögonblick vacklade Loyolas egna tro på sitt stora öde. Han kunde den, endast av de av ödet bestämda att 
spela en stor roll, kända konsten att omvandla hinder till bidrag, och utvinna nya erfarenheter och nytt mod 
ur besvikelse. Hans bakslag från de ”heliga områdena” hade lärt honom att kristenheten, och inte Asien, var 
den predestinerade skådeplatsen för hans krigföring, och att han skulle slåss, inte med de otrogna i öster, utan 
med den ständigt växande massan av kättare i Europa. Men att möta protestanten på hans egna område, och 
att bekämpa honom med hans egna vapen, var en ännu svårare uppgift än att konvertera saracenen. Han 
ansåg sig samtidigt lida stor brist på de kvalifikationer som krävdes, men det var inte för sent att förvärva 
dem. 

Fastän han var en trettiofem år gammal man, började han skolan i Barcelona, och där, sittande bland 
stadens ungdomar, bedrev han studier i latin. Sedan han förvärvat en del kunnande inom detta språk, 
uppflyttades han (1526) till universitetet i Alcala för att påbörja teologi. På en liten plats började han predika. 
Sedan de upptäckt den stora iver varmed hans grundsatser fortplantade sig, och den icke ringa framgången i 
att vinna lärjungar, män och kvinnor, arresterades han av inkvisitionen, som bedömde både mannen och hans 
mål som något mystiska. Jesuiternas orden var på väg att kvävas i sin linda. Men när de hos Loyola inte fann 
någon kättersk påverkan, lät fäderna honom gå mot hans löfte om att hålla fred. Han begav sig till 
Salamanca, men även där stötte han på liknande hinder. Det var inte trevlig att tugga så på privilegiernas och 
den kanoniska myndighetens betsel, men det hjälpte honom till en hälsosam disciplin. Det skärpte hans 
försiktighet och klokhet, utan att i minst mån matta av hans hetta. Som han höll fast vid sitt stora ändamål, 
lämnade han sitt land, och begav sig 1528 till Paris, där han skrev in sig som student vid Sankta Barbaras 
kollegium. 

I Paris värld blev han mer praktiskt, men lågan av hans entusiasm brann fortfarande vidare.



Tillägg V                                                                                                               1781

Genom botgöring, genom studier, genom extatiska visioner, och enstaka avbrott, fullföljde han hade med fast 
tro och osläckt bestämdhet sin himmelska kallalese som ledare för en mäktig andlig armé, vars skapare han 
skulle bli, och som skulle föra segerrika krig med protestantismens massor. Loyolas bosättning i Paris, som 
var från 1528 till 1535,[1] sammanfaller med perioden av den största religiösa spänningen i den franska 
huvudstaden. Diskussionerna förekom vid den tidpunkten var timme på gatorna, i salarna i Sorbonne, och 
vid det kungliga bordet. Loyola måste ha sett de upprörande och tragiska scener vi redan har beskrivit; han 
kan ha stått vid pålen i Berquin; han hade sett med indignation, utan tvekan, Louvrens salonger öppnas för 
den protestantiska predikan; han hade känt den stora chock som Frankrike mottog av placarderna, och 
deltagit, kanhända, i hennes stora försoningsdags blodiga riter. Det är lätt att se hur Loyolas iver, bland 
spänningar som dessa, skulle brinna starkare för varje timme, men hans hetta påskyndade honom inte till 
handling förrän allt var redo. Det slag han planerade var stort, och tid, tålamod och skicklighet var 
nödvändiga för att förbereda de redskap genom vilka han skulle tilldela det. 

Det hände sig att två unga studenter delade rum med Loyola, på Sankta Barbaras kollegium. Den ene 
var Peter Fabre, från Savoy. Hans ungdom hade tillbringats mitt ibland hans fars skaror, de tysta bergens 
majestät hade sublimerat hans naturliga fromhet till entusiasm, och en natt, på böjda knän, under det 
stjärnbeströdda himlavalvet, hängav han sig åt Gud i ett liv av studier. Loyolas andre kompanjon var Francis 
Xavier, från Pamplona i Navarra. Under 500 år hade hans förfäder varit kända som krigare, och hans 
ambition var att, genom att bli en lärd, öka sitt hus berömmelse genom att till dess vapenprakt lägga den 
ännu renare lärdomsprakten. Dessa två, den ödmjuk savojarden och den förnämt födde navarranen, hade 
Loyola beslutat skulle bli hans första lärjungar. 

På samma sätt som konstnären väljer sitt block, och med skickligt öga och formande hand ger 
mejseln tryckning efter tryckning, tills äntligen de överflödiga delarna rensats bort, och statyn framstår så 
komplett och perfekt i sin symmetri att den döda stenen verkar andas, så skulle även den framtida generalen 
för den jesuitiska armén förfara för att gestalta och dana sina två kompanjoner, Fabre och Xavier. Den 
förstnämnde var mjuk och böjlig, och antog lätt den form som mästarens hand försökte att kommunicera. 
Den andre var förstockad, i likhet med stenarna i sitt hemlands berg, men Loyolas tålamod och geni segrade 
slutligen över hans familjemässiga stolthet och arroganta anda. Han vann först av allt deras tillgivenhet 
genom vissa oegennyttiga tjänster; han väckte härnäst deras beundran genom sin egen asketisms upphöjdhet; 
han förmedlade sedan sitt storslagna projekt till dem, och eldade upp dem med ambitionen att dela dess 
utförande med honom. Efter att ha fått dem så långt lät han dem börja en kurs i disciplin, vars syfte var att ge 
dem de härdiga kroppsliga och själsliga egenskaper, vilka skulle göra det möjligt för dem att fullgöra sin 
höga kallelse som ledare i en armé, i vilken varje soldat skulle bli dömd och härdad i elden som han själv 
hade blivit. Han krävde ofta bekännelser av dem; han var lika sträng med avseende på deras deltagande i 
nattvarden; den ena övningen utbildade dem i underkastelse, den andra gav bränsle åt deras ivers låga, och 
därmed utvecklades de två grundläggande egenskaper som Loyola krävde hos alla sina följeslagare sida vid 
sida. Allvarliga kroppsliga späkningar anbefalldes dem också . ”Tre dagar och tre nätter tvingade han dem att 
fasta. Under de strängaste vintrar, när vagnarna kunde ses befara den frusna Seine, tillät han inte Fabre att i 
minsta mån släppa på disciplinen.” Så förödmjukade han alltså deras stolthet, lärde dem att förakta rikedom, 
skolade dem att trotsa fara och fördöma lyx, och vande dem vid kyla, hunger, och slit; kort sagt, gjorde han 
dem döda inför varje passion utom den som gällde det ”heliga krig,” i vilket de skulle bära vapen. 

En början hade gjorts. De första rekryterarna hade tagit värvning i den armé som snabbt skulle svälla 
till en mäktig massa, och veckla ut sina dunkla fanor och vinna sina dystra triumfer i varje land. Vi kan 
föreställa oss Loyolas glädje som han betraktade dessa två män, så perfekt formgivna till sin egen avbild. 
Samma mästerkonstnär som gestaltat dessa två skulle kunna bilda andra – kort sagt, ett obegränsat antal. 
Listan utvidgades snart genom tillägget av fyra andra lärjungar. Deras namn – som då var obekanta, men 
under kommande år skulle skina med eldig glans – var Jacob Lainez, Alfonso Salmeron, Nicholas Bobadilla, 
och Simon Rodriguez. De tre första var spanjorer, den fjärde var en portugisis. De var sammanlagt sju, men 
anslutningen av de två andra ökade dem till nio: och nu beslutade de sig för att ta sitt första steg. 

Den 15 augusti 1534 trädde Loyola, följd av sina nio kompanjoner, in i det underjordiska kapellet i 
Montmartres kyrka, i Paris, och sedan mässan förrättats av Fabre, som hade mottagit prästerna, avlade 
kompaniet, efter det vanliga löftet om kyskhet och fattigdom, en högtidlig ed att viga sina liv åt saracenernas 
konvertering, eller, om
[1] Ranke, bk. ii., sek. 4, s. 143, fotnot. 
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omständigheterna skulle göra det försöket omöjligt, att lägga sig själva och sina tjänster oförbehållsamt vid 
påvens fötter. De förseglade sin ed genom att nu få nattvarden. Dagen hade valts eftersom det var årsdagen 
av antagandet av jungfrun, och platsen eftersom den var vigd åt Maria, helgonens och änglarnas drottning, 
från vem, som Loyola fast trodde, han hade fått sitt uppdrag. Den därmed värvade armén var liten, och den 
var stor. Det var liten när den räknades, den var stor när den vägdes. Med upphöjd målsättning, och stark tro 
– för att använda uttrycket i dess vardagliga bemärkelse – utövade den en effekt inför vilken ingenting på 
jorden – en princip undantagen – bör kunna stå.[2] 

För att stimulera tillväxten av denne späde Herkules, hade Loyola i förväg förberett sin bok med 
titeln Andliga övningar. Detta är ett regelsystem för att lära män hur de ska utföra arbetet med sin 
”omvändelse.” Den består av fyra stora meditationer, och botgörelsen, att dra sig tillbaka i ensamhet, skall 

LOYOLA OCH HANS LÄRJUNGAR INFÖR PÅVE PAULUS III 

helt uppsluka hans tankar på var och en i följd under loppet av sju solars upp- och nedgång. Det kan 
passande nog betecknas som en resa från fördärvets port till paradisets port, beskriven i etapper så att den 
kan göras under den korta perioden av fyra veckor. Finns det någon mer anmärkningsvärd bok i världen. Den 
kombinerar brahminens självförnekelse och späkning med eremitens asketism, och med lärljungarnas 
extaser, den förklarar sig, precis som Koranen, vara en uppenbarelse. ”Boken med övningar,” säger en jesuit, 
”skrevs sannerligen av Guds finger, och överlämnades till Ignatius av Guds heliga moder. ”[3]  

Dessa Andliga övningar, har vi sagt, var en samling regler genom vilka man, när de iakttogs, på sig 
kunde åstadkomma den stora förändring som på bibliskt och teologiskt språk kallas ”omvändelse.” Boken 
visade dess upphovsmans stora kunskap om det mänskliga hjärtat. Den föreskrivna metoden var en livlig 
imitation av denna process av övertygelse, av larm, av upplysning och fred, genom vilken den helige ande 
leder själen – 
[1] Duller, The Jesuits, ss. 10, 11. Ranke, bk. ii., sek. 4. ss. 143, 144. 
[2] Homo Orat. a J. Nouet, S.J. 
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som genomgår den förändringen i verklig handling. Denna gudomliga omvandling ägde just då rum i 
tusentals fall i den protestantiska världen. Loyola, i likhet med dåtidens trollkarlar som strävade efter att 
konkurrera med Moses, arbetade med sin trolldom för att åstadkomma samma mirakel. Låt oss se hur han 
gick gick vidare. 

Personen skulle först och främst komma bort från världen, genom att helt isolera sig från alla livets 
frågor. I sin kammares högtidliga stillhet skulle han engagera sig i fyra meditationer varje dag, den första vid 
gryning, den sista vid midnatt. För att bistå själens fantasis åtgärder, skulle rummet mörkläggas artificiellt, 
och på dess väggar skulle sättas upp bilder av helvetet och andra fasor. Synd, död, och dom skulle 
uteslutande uppfylla den ångerfulles tankar under första veckan av hans avskildhet. Han skulle fundera över 
dem tills han på sätt och vis ”såg helvetets stora katastrof, dess klagan, tjut, och hädelser; kände det 
gnagande samvetet, kort sagt, berörde dessa bränder genom vars kontakt de förtappades själar brändes.” 

Den andra veckan skulle han undandra sin blick från dessa fruktansvärda syner och fästa den på 
inkarnationen. Det är inte längre de förlorades klagan som fyller örat då han sitter i sin mörka kammare, det 
är ängelns sång som tillkännager barnets födelse, och ”Maria som samtycker i arbetet med återlösningen.” 
Vid treenighetens fötter anvisas han att utgjuta uttrycket för den tacksamhet och beröm med vilket fortsatt 
meditation på dessa teman orsakar hans själ att översvämmas. 

Den tredje veckan skall han bevittna den högtidliga akten av själens värvning i armén hos den store 
kapten, som ”hälsade himlen och kom ned” i sin inkarnation. Två städer ligger framför dyrkaren – Jerusalem 
och Babylon – i vilken kommer han att välja att uppehålla sig? Två fanor visas för hans syn – under vilket 
kommer han att slåss? Här svävar en bred och modig vimpel fritt i vinden. Dess gyllene veck bära mottot, 
”stolthet, ära, rikedom.” Här är en annan, men hur annorlunda är det på den inskrivna mottot, ”fattigdom, 
skam, ödmjukhet.” Från alla håll hörs ropet ”till vapen.” Han måste göra sitt val, och han
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måste göra det nu, för sjunde solen i hans tredje vecka skyndar sig att gå ned. Det är under fattigdomens 
banér som han väljer att vinna den oförstörbara kronan. 

Nu kommer hans fjärde och sista vecka, och med den kommer en stor förändring i ämnena för hans 
meditation. Han skall avfärda alla dystra tankar, alla fasliga bilder; porten till Hades skall stängas, och den 
till ett nytt liv öppnas. Det är morgon hos honom, det är en vår som har kommit till honom, och han skall 
omge sig med ljus, blommor och väldoft. Det är det andliga skapandets sabbat; han skall vila, och i den vilan 
smaka inledningen av den eviga glädjen. Detta sinnestillstånd skall han bruka, medan sju solar går upp och 
ned över honom. Han är nu fullkomnad och passar att kämpa i den stora kaptenens armé. 

En liknande kurs i mental disciplin, som vår historia redan har visat, genomgick Wicliffe, Luther och 
Calvin innan de blev befälhavare i Kristi armé. De började i ett skräckfyllt stort mörker; genom det molnet 
bröt uppenbarelsen av den ”korsfäste” till dem; genom att kasta sin tros armarna runt försoningens träd, och 
klamra sig fast vid det, fick de frid, och smakade den stundande glädjen. Så lika, men ändå olika, dessa två 
kurser är! I den ena finner den ångerfulle en frälsare som han lutar sig mot; i den andra håller han fast vid en 
regel enligt vilken han arbetar, och arbetar lika metodiskt och regelbundet som en maskin. Sedan han börjat 
på en viss dag, slutar han, som ett klockslag, vederbörligen som den sjunde solen i den fjärde veckan håller 
på att gå ned under horisonten. Vi spårar hos den ene fantasins handling, som utvecklar en allt dominerande 
passion till styrka, till dess att den personen blir i stånd att försöka sig på de mest vågade företag, och uthärda 
de mest fruktansvärda lidanden. Hos den andre skådar vi ingripandet av en gudomlig agent, som i själen 
anlägger en ny princip, och därifrån härleder ett nytt liv. 

Kriget i vilket Loyola och hans nio kompanjoner värvade sig när de den 15 augusti 1534 avlade sitt 
löfte i Montmartres kyrka, skulle föras mot saracenerna i öster. De handlade så mycket i enlighet med sitt 
ursprungliga syfte som att fortsätta till Venedig, där de fick veta att deras projekt för tillfället var 
ogenomförbart. Det krig som just hade brutit ut mellan republiken och Porten hade stängt öppningarna till 
Asien. De tog detta som en antydan om att området för deras verksamhet skulle ligga i västvärlden. Sedan de 
återvänt på sin bana styrde de nu sina steg mot Rom. I varje stad som de passerade på väg till den eviga 
staden, lämnade de efter sig ett enormt rykte om helighet genom sina arbeten i sjukhusen, och deras 
allvarliga umgängessätt med folk på gatorna. Som de närmade sig Rom, och några av hans kompanjoner 
började misströsta, uppmuntrades Loyola av en vision, där Kristus uppenbarade sig och sade till honom, ”I 
Rom kommer jag att vara dig nådig.”[1] De förhoppningar denna vision gav inspiration till skulle inte göra 
dem besvikna. Som de gick in genom portarna till kristenhetens huvudstad, och kastade sig för fötterna på 
Paulus III, mötte de ett mycket vänligt mottagande. Påven hyllade deras erbjudande om bistånd som högst 
lämpligt. Mäktiga faror hotade påvedömet vid denna timme, och med hälften av Europa i uppror, och de 
gamla munkordnarna numera oförmögna, verkade detta nya och oväntade stöd vara sänt från himlen. Ordens 
regler och konstitution utarbetatades, och godkändes slutligen av påven. Två egenheter i den föreslagna 
ordens konstitutionen rekommenderade den speciellt i Paulus III:s ögon. Den första var dess löfte om 
ovillkorlig lydnad. Sällskapet svor att lyda påven som en armé lyder sin general. Det var inte kanonisk utan 
militär lydnad som dess medlemmar erbjöd honom. De kunde bege sig till vilken som helst plats, vid vilken 
som helst tid, och i vilket som helst ärende han behagade ålägga dem. De skulle, kort sagt, inte vara så 
mycket munkar som soldater. Den andra egenheten var att deras tjänster skulle vara helt gratis, aldrig skulle 
de be om så mycket som ett öre från den heliga stolen. 

Det beslutades att den nya orden skulle bära namnet Jesu kompani. Loyola avböjde blygsamt äran att 
betraktas som dess grundare. Kristus själv, bekräftade han, hade för honom dikterat dess konstitution i hans 
grotta i Manressa. Han var den verklige grundaren: vems namn kunde det mer lämpligt bära än hans? Bullan 
som bildade det utfärdades den 27 september 1540, och var betitlad Regimini Militantis Eeclesiæ,[2] och 
uppgav att de personer som den värvade i en armé skulle bära ”korsets fana, hantera Guds vapen, tjäna 
endast herren, och den romerske påven, hans ställföreträdare på jorden.” 
[1] Duller, s. 12. 
[2] ”Upphöjd till styre i den militanta kyrkan.” 
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KAPITEL 3.
JESUITERNAS ORGANISATION OCH UTBILDNING. 

Loyolas omfattande plan – En general för armén – Loyola väljs – ”Konstitutioner” – Bekantgjorda för bara 
några få utvalda – Generalens makt – En autokrat – Bara han kan stifta lagar – Utser alla officerare, etc. – 
Organisation – Sex stora divisioner – Trettiosju provinser – Hus, kollegier, missioner, etc. – Rapporter till 
generalen – Hans öga överblickar världen – Organisation – Förberedande prövning – Fyra klasser – Novitiat 
– Andra novitiat – Dess omsorgsfulla utbildning – De indifferenta – Lärjungarna – Coadjutorerna – De 
bekännande – Deras ed – Deras lydnad. 

LOYOLAS länge försenade önskemål hade förverkligats, och hans ansträngningar, misslyckade i det 
förflutna, hade nu omsider kröntes med framgång. Bullan hade givit orden formell existens, vad Kristus hade 
gjort i himlen hade hans ställföreträdare stadfäst på jorden. Men Loyola var alltför klokt för att tro att allt 
hade åstadkommits; han visste att han bara befann sig i början av sitt arbete. I den lilla skaran runt honom 
såg han blott kärnan i en armé som skulle föröka sig och expandera tills den en dag i mängd skulle vara som 
stjärnorna, och bära segerfanan till varje land på jorden. Öppningarna mot öst var för tillfället stängda för 
honom; men västvärlden skulle inte alltid sätta gränser för hans andliga vapens triumfer. Han skulle ändå 
underkuva både halvklot, och utvidga Roms välde från den stigande till den sjunkande solen. Sådana var 
planerna som Loyola, vilken under sin tiggarmunks mantel gömde en ambition stor som Alexanders, för 
närvarande umgicks med. Som han församlade sina kamrater en dag vid omkring den här tidpunkten, höll 
han, säger hans levnadstecknare Bouhours, ett långt tal till dem och sade: ”Borde vi inte dra slutsatsen att vi 
är kallade att vinna åt Gud, inte bara en enda nation, ett land, utan alla nationer, alla riken i världen? ”[1] 

En armé för att erövra världen, bildade Loyola. Men han visste att ingenting är starkare än dess 
svagaste del, och därför var stabiliteten hos varje länk, den grundliga disciplinen och prövade troheten hos 
varje soldat i denna mäktiga massa, en väsentlig punkt för honom. Det kunde bara uppnås genom att få varje 
individ, innan han värvades, att genomgå en prövning som skulle granska, och anstränga, och härda honom 
till yttersta. 

Men först måste Jesu kompani välja ett överhuvud. Äran erbjöds Loyola. Han avböjde blygsamt, 
som Julius Caesar avböjde kronan. Efter fyra dagar i bön och botgöring, återvände hans lärjungar och bad 
honom ödmjukt att bli deras ledare. Ignatius, som såg det här som en antydan av Guds vilja, samtycke. Han 
var ordens förste general. Få kungaspiror medför en sådan mängd verklig makt som detta val skänkte 
Loyola. Dagen skulle komma när kronan själv skulle böja sig för denna ännu mäktigare myndighet som 
företräddes av jesuiternas generals mössa. 

Det andra steget var att utarbeta sällskapets ”konstitutioner.” I detta arbete accepterade Loyola 
biståndet av Lainez, den kunnigaste av hans omvända. Emedan att det var på Guds befallning som Ignatius 
hade planterat jesuitismens träd i den andliga vingården, kunde man förvänta sig att kompaniets 
konstitutioner skulle utgå från samma höga källa. Konstitutionerna förklarades vara en uppenbarelse från 
Gud, den helige andes inspiration.[2] Detta gav dem absolut makt över medlemmarna, och banade väg för att 
ersätta Jesu sällskaps konstitutioner och kanoner i själva kristendomens rum. Dessa kanoner och 
instruktioner offentliggjordes inte: de bekantgjordes inte ens för alla medlemmar i sällskapet, de var 
tillgängliga för bara ett fåtal – i hela sin omfattning för mycket få. De var noga med att trycka dem i sitt eget 
kollegium i Rom, eller i sitt kollegium i Prag, och om det hände att de trycktes på annat håll, skaffade de och 
förstörde utgåvan. ”Jag kan inte upptäcka,” säger M. de la Chalotais, ”att jesuiternas konstitutioner någonsin 
har setts eller granskats av någon som helst domstol, sekulär eller kyrklig, av någon regent – inte ens en 
Högsta domstolen i Prag, när tillstånd ombads att trycka dem . . .  De har vidtagit alla möjliga åtgärder för att 
hålla dem hemliga.[3] Under ett århundrade var de 
[1] Bouhours, Life of Ignatius, bk. i, s. 248. 
[2], Se Mariani, Life of Ignatius; Rom. 1842 – engelsk översättning av kardinal Wisemans godkännande, Lond., 1847. 
Bouhours, Life of Ignatius, bk. iii, s. 282. 
[3] Report on the Constitutions of the Jesuits, överlämnad av M. Louis Rene De Caraduc De La Chalotais, 
generalombud åt kungen till parlamentet i Bretagne, 1761. I lydnad till domstolen. Översatt från den franska upplagan 
av 1762. Lond., 1868. Sidorna 16, 17. 
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dolda från världens kunskap; och det var en olyckshändelse som äntligen släpade in dem i ljuset från mörkret 
där de så länge hade varit begravda. 

Det är inte lätt, kanske är det inte möjligt, att säga hur många band jesuiternas konstitutioner utgör. 
M. Louis Rene de la Chalotais, generalombud åt kung Ludvig XV, i sin Rapport om jesuiternas 
konstitutioner, inlämnad till parlamentet i Bretagne, talar om femtio folioband. Det var år 1761, eller 221 år 
efter ordens grundande. Denna då så pass enorma kod, måste vara mycket mer enorm nu, emedan alla av 
påven till sällskapet riktade bullor och brev, alla dess generals påbud, i så hög utsträckning läggs till en 
lagstiftning som ständigt ökar. Vi tvivlar på att någon medlem av orden är tillräckligt djärv för att genomföra 
en fullständig undersökning av dem, eller fyndig nog att förena alla dess motsägelser och inkonsekvenser. 
Som han försiktigt avstår från att våga sig in i en labyrint ur vilken han kan aldrig kommer fram, frågar han 
bara, inte vad konstitutioner säger, utan vad generalen befaller? Hans ledares befallning är praktiskt taget 
jesuitens kod. 

Vi skall först betrakta generalens makt. Paulus III:s ursprungliga bulla som bildade kompaniet gav åt 
”Ignatius de Loyola, med nio präster, hans kompanjoner,” makt att skapa konstitutioner och särskilda regler, 
och även att förändra dem. Den lagstiftande makten vilade alltså i händerna på generalen och hans kompani 
– det vill säga i en ”församling” som företrädde dem. Men när Loyola dog, och Lainez efterträdde honom 
som general, var en av hans första åtgärder var att sammankalla en församling, och få den att besluta att 
endast generalen hade rätt att skapa regler..[4] Detta krönte generalens envälde, för samtidigt som han har 
makt att stifta lagar för alla andra, kan inget man lagstifta för honom. Han agerar utan kontroll, utan ansvar, 
utan lag. Det är sant att i vissa fall sällskapet kan avsätta generalen. Men det kan inte utöva sin makt om det 
inte sammankallas, och generalen ensam kan sammankalla församlingen. Hela orden, med all sin auktoritet, 
inbegrips i själva verket i honom. 

I kraft av sitt privilegium kan generalen befalla och reglera allt i sällskapet. Han kan göra särskilda 
för sällskapet fördelaktiga konstitutioner, och han kan förändra dem, avskaffa dem, och göra nya, datera dem 
närhelst han behagar. Dessa nya regler måste betraktas som bekräftade av apostolisk auktoritet, inte bara från 
den tidpunkt de gjordes, men den tidpunkt de är daterade. 

Generalen tilldelar alla provinsialer, överordnade, och medlemmar i sällskapet, oavsett klass, den 
makt de skall utöva, de platser där de skall arbeta, de uppgifter de skall fullgöra, och han kan upphäva eller 
bekräfta sina handlingar efter eget gottfinnande. Han har rätt att nominera provinsialer och rektorer, att 
godkänna eller utesluta medlemmar, att säga vilken erbjuden värdighet de skall eller inte skall att acceptera, 
att ändra arvsbestämmelser, och även om det att ge pengar till sina släktingar utsätter honom för avsättning 
från ämbete, ”kan han ändå ge allmosor till de belopp som han bedömer som leder till Guds ära.” Han har 
dessutom utrustats med hela styrandet och reglerandet av sällskapets kollegier. Han får grunda missioner i 
andra världsdelar. När han befaller i Jesu Kristi namn, och i kraft av lydnad, befaller han under laga påföljd 
för dödlig och förlåtlig synd. Hans order går inte att överklaga hos påven. Han kan lösa från löften; han kan 
undersöka medlemmarnas samveten, men det är meningslöst att gå in på detaljer – generalen är sällskapet.[5] 

Generalen ensam, har vi sagt, har makt att stifta lagar, förordningar och förklaringar. Denna rätt är 
teoretiskt sett begränsad, men praktiskt sett absolut. Det har sagts att allt för sällskapet väsentligt 
(”Substantia Institutionis”) är oföränderligt, och därför fjärmat från generalens makt. Men det har ännu inte 
fastställts vad som hör till institutets väsen. Många försök har gjorts för att lösa denna fråga, men ingen 
lösning som är begriplig har någonsin nåtts, och så länge som frågan fortfarande saknar utan svar, kommer 
generalens makt att bestå utan någon gräns. 

Låt oss härnäst uppmärksamma jesuiternas organisation. Den jesuitiska monarkin spänner över 
jordklotet. I dess ledning finns, som sagt, en regent, som styr över alla, men  själv inte styrs av någon. Först 
kommer sex stora indelningar som kallas assistanzen, satraper eller furstendömen. Dessa omfattar det 
utrymme som sträcker sig från Indus till Medelhavet, närmare bestämt Indien, Spanien och Portugal, 
Tyskland och Frankrike, Italien och Sicilien, Polen och Litauen.[6] Utanför detta område har jesuiterna 
upprättat missioner. Överhuvudena för dessa sex
[1] ”Solus præpositus generalis autoritatem habet Regulas condendi.” (Can. 3:e., congreg. 1, s. 698, tom. i.) 
[2] Chalotais, Report on the Constitutions of the Jesuits, ss. 19-23. 
[3] Duller, s. 54. 
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indelningar agerar som coadjutorer åt sin general; de är stab eller kabinett. Dessa sex stora indelningar är 
indelade i trettiosju provinser.[1] Över varje provins placeras en chef, en så kallad provinsial. Provinserna är 
återigen underindelade i olika hus eller anläggningar. Först kommer de bekännandes hus, under 
ordförandeskap av deras rektor. Därnäst kommer  kollegierna, eller novisernas och lärljungarnas hus, under 
ledning av deras rektor eller överordnade. Där dessa inte kan upprättas, uppförs ”bostäder,” för inkvartering 
av de präster som vandrar omkring i distriktet, predikar och hör på bekännelser. Och till sist kan nämnas 
”missionshus,” där jesuiterna lever obemärkt som sekulärt prästerskapet, men försöker, med alla upptänkliga 
medel, att främja sällskapets intressen.[2]

Från sin kammare i Rom undersöker generalens öga jesuitismens värld till dess yttersta gränser; det 
finns inget i den som han inte ser, det finns ingenting som sägs i den som han inte hör. Det sätt på vilket 
denna nästan övermänskliga information inhämtas är beaktansvärt. Varje år läggs en lista över sällskapets 
kollegier och medlemmar, med var och ens namn, talanger, förtjänster och brister, inför generalen. Utöver 
den årliga rapporten, måste var en av de trettiosju [nu åttiofem] provinsialerna skicka honom en månatlig 
rapport över tillståndet i sin provins, han skall informera honom noggrant om landets politiska och kyrkliga 
villkor. Varje överordnad för ett kollegium måste rapportera en gång var tredje månad. Överhuvudena för 
bostäderna, och novitiaten, måste göra samma sak. Kort sagt, kommer, från varje hörn av hans stora välde, 
en månadsvis och en kvartalsvis rapport. Om det rapporterade ärendet hänvisar till personer utanför 
sällskaptet, anger konstitutionerna att provisialerna och de överordnade skall skriva till generalen i chiffer. 
”Sådana försiktighetsåtgärder vidtas mot fiender,” säger M. de Chalotais. ”Är jesuiternas system skadligt för 
alla regeringar?” 

Därmed ligger världen ”naken och öppen” för jesuiternas general. Han ser med tusen ögon, han hör 
med tusen öron; och när han har ett uppdrag att utföra, han kan välja den starkaste agenten från ett oräkneligt 
antal, som alla är beredda att lyda honom. Var och en av sällskapets tidigare historia, goda och onda 
egenskaper, hans läggning, hans talanger, hans böjelser, hans smak, hans hemliga tankar, har alla blivit strikt 
granskade, noggrant upptecknade, och lagts inför generalens blick. Det är detsamma som om han vore 
personligen närvarande, och hade sett och samtalat med var och en. 

Alla nivåer, från adelsmannen till dagsverkaren, alla branscher, från den rike bankmannen till 
skomakaren och portvakten, alla yrken, från den stolaklädde dignitären och lärde professorn till den 
behuvade tiggarmunken, alla klasser av lärda män, från filosofen, matematikern och historikern, till 
läroverksläraren och reportern på regionaltidningen, är inskrivna i sällskapet. Uppställa, och ständigt 
uppmärksamma, inför sin chef, står denna mängd, så stort till antalet, och så mångbegåvad. På hans 
befallning går de, och på hans befallning kommer de, skyndande över hav och berg, över frysta stäpper, över 
brinnande slätter, på sitt ärende. Pest, eller strid, eller dödsfall kan ligga i hans väg, jesuitens lydnad är inte 
mindre snabb. Generalen utser en, och sänder honom till det kungliga kansliet. Han väljer en annan, och 
öppnar för honom dörren till parlamentet. En tredje inskriver han i en politisk förening; en fjärde ställer han i 
predikstolen i en kyrka, vars tro han bekänner sig till så att han kan förråda den; en femte befaller han att 
umgås i de litterära salongerna; en sjätte han sänder att spela sin roll i de evangeliska konferenserna; en 
sjunde sätter han hemma bredvid eldstaden; och en åttonde sänder han i fjärran till barbariska stammar, där 
han, talande ett konstigt språk, och iförd en grovt plagg, trots svårigheter och faror, uträttar sin överordnades 
vilja. Det finns ingen förklädnad som jesuiten inte kommer att anlägga, ingen förslagenhet som han inte 
kommer att använda sig av, inget motiv som han inte kommer att förege, ingen tro som han inte kommer att 
bekänna sig till, om han bara kan sköta sig själv som en riktig soldat i jesuitarmén, och utföra det arbete som 
han har skickats ut på. ”Vi har män,” utropade en allmän jublande, som han blickade över den långa raden av 
filosofer, talare, statsmän, och forskare som stod inför honom, redo att tjäna honom i staten eller i kyrkan, i 
lägret eller i skolan, hemma eller utomlands – ”Vi har män för martyrskap om det behövs.” 

Ingen kan värvas till Jesu sällskap förrän han har genomgått en svår och långvarig utbildning. Låt 
oss se på de flera nivåerna i denna stora armé, och den förberedande disciplinen i fråga om var och en. Det 
finns fyra klasser av jesuiter. Vi börjar med den lägsta. Noviserna kommer först i fråga om att godkännas till 
orden, kommer sist i fråga om värdighet. När någon presenterar sig för att bli godkänd till orden, görs en 
strikt kontroll av hans talang, hans fallenhet, hans familj, hans tidigare liv, och om det anses sannolikt att han 
inte kommer att vara till nytta för sällskapet, ogillas han på en gång. Om hans lämplighet verkar trolig, 
godkänns han till
[1] Detta var deras antal 1761, när Chalotais överlämnade sin rapport till parlamentet i Bretagne. 
[2] Chalotais Rapport. Duller s. 54. 
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kandidaternas första hus.[1] Här förbjuds alla hans umgängen med anställda innanför och hans förbindelser 
utanför huset. Ett sammandrag av institutionerna läggs läggs fram för honom att överväga; lagarnas och 
förordningarnas hela ämne undanhålls hittills från honom. Om han förfogar över egendom tillsägs han att 
han måste ge den till de fattiga – det vill säga till sällskapet. Hans taktfullhet och finkänslighet, hans goda 
omdöme och affärsmässiga begåvning, hans hälsa och kroppsliga styrka, iakttas alla och noteras, framför 
allt, är hans lydnad föremål för stränga försök. Om han friar sig i prövningen på ett för sina granskare 
tillfredställande sätt, får han ta emot nattvarden, och befordras till kandidaternas andra hus.[2] 

Här är disciplinen av ett ännu strängre slag. Novisen ägnar först en viss tid åt syndabekännelse och 
meditation. Härnäst fullgör han en tjänstekurs på sjukhusen, och lär sig ödmjukhet genom att bistå de fattiga 
och hjälpa till vid sjukbäddarna. För att befrämja sin framgång i denna nåd, tillbringar han härnäst en viss tid 
med att tigga sitt bröd från dörr till dörr. Alltså; han lär sig att leva på den grövsta kosten och att sova på den 
hårdaste soffan. För att fullkomna sig i självförnekelsens dygd, förvaltar han härnäst ett tag de mest 
förödmjukande och motbjudande tjänsterna i huset där han bor. Och nu, när denna tjänstekurs avslutats, 
uppmanas han att visa sin verkningskraft på andra, genom att förmedla instruktioner till pojkar i den kristna 
läran, genom att höra på bekännelser, och genom att predika offentligt. Denna kurs skall vara två år, om inte 
överordnaden anser det lämpligt att förkorta den på grund av större iver, eller överlägsna talanger. 

När provanställningsperioden nått sitt slut, skall den som ansöker om att bli antagen i Jesu orden 
infinna sig inför överordnaden, försedd med intyg från dem under vars ögon han har fullgjort de sex 
försöken, eller prövningarna, vad beträffar det sätt på vilket han har friat sig. Om omdömena skulle visa sig 
tillfredsställande för överordnaden, värvas novisen, inte ännu till jesuiternas sällskap, utan till de indifferenta. 
Han antas inte ha något val när det gäller den plats han skall inta i den vördnadsvärda kår han strävar efter att 
bli medlem av; han lämnar det beslutet helt åt sin överordnade; han är lika redo att stå vid kroppens huvudet 
som vid dess fot; att utföra de mest simpla eller de mest värdiga tjänster, att bidra med sin del i de storas 
salonger, omgiven av lyx och glans, eller att fullgöra sitt uppdrag i de fattigas ruckel, mitt i misär och smuts; 
att stanna hemma, eller bege sig till världens ändar. Att ha en förkärlek, även om den är outtalad, är att falla i 
dödssynd. Lydnad är inte bara hans löftes märke, det är läxan som hans utbildning har skrivit på hans hjärta.
[3] 

Sedan denna ytterligare prövning gåtts igenom, kan den godkände novisen nu avlägga de tre enkla 
löftena – fattigdom, kyskhet och lydnad – som, med vissa modifieringar, han allt framgent måste förnya två 
gånger varje år. Novisen antas nu till elevernas klass. Jesuiterna har sina egna kollegier, som förmögna 
hängivna donerat rikligt med pengar till, och till ett av dessa skickas novisen, för att erhålla undervisning i 
sällskapets högre mysterier. Hans intellektuella förmåga testats och utbildas strängare här, och i enlighet med 
det skarplynne och den känslighet han kanske visar, och hans framsteg i sina studier, så är den post som han i 
sinom tid i tilldelas i orden. ”De hos önskvärda och lovordade egenskaperna,” säger konstitutionerna, ”är 
skarp begåvning, genialiskt exempel och sund kropp.”[4] De skall vara utvalda män, plockade från 
kärntruppen, och generalen har absolut makt att anta eller förkasta dem i enlighet med sina förväntningar på 
deras nytta i främjandet av institutets syften.[5] Sedan han avslutat sin kurs, först som en vanlig elev, sedan 
som en godkänd elev, förnyar han sina tre löften, och går vidare till tredje klass, eller coadjutorerna. 

Coadjutorerna indelas i världsliga och andliga. Den världsliga coadjutorn antas aldrig till heliga 
ordnar.[6] Sådana behålls för att hjälpa till med de lägsta tjänsterna. De blir kockar på kollegier, bärare eller 
leverantörer. För dessa och liknande ändamål anses det lämpligt att de bör ”älska dygd och perfektion” och 
”vara nöjda med att tjäna sällskapet i noggrann tjänst som en Marta.”[7] Den andlige coadjutorn måste vara 
en präst med adekvat utbildning, så att han kan hjälpa sällskapet att höra bekännelser, och ge instruktioner i 
den kristna läran. Det är bland de andliga coadjutorerna som kollegiernas rektorer vanligtvis utses av 
generalen. Det är ytterligare ett av deras privilegier att de kan samlas i generalkongregationen för att 
överlägga med de bekännande medlemmar i viktiga frågor,[8] men de beviljas ingen rösträtt i valet till 
general. 

Sedan han med gillande klarat av de många stränga tester som han här
[1] Constit. Societatis Jesu, pars. i, kap. 4 sek. 1, 2. 
[2] Examen iii och iv., sek. 1 och 2 – Parroisien, Principles of the Jesuits, ss. 16-19, Lond., 1860. 
[3] Constit. Societatis Jesu, pars. iii, kap. 2 sek. 1, och pars, v, kap. 4 sek. 5 – Parroisien, s. 22. 
[4] Ibid., pars. iv, kap. 3 sek. 2. 
[5] Ibid., pars. viii, kap. 1 sek. 2. 
[6] Examen vi, sek. 1. 
[7] Constit. Societatis Jesu, pars. i, kap. 2 sek. 2. 
[8] Ibid., pars. viii, kap. 3, A. 
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En jesuitisk ”missionär” predikar ”gärningarnas frälsning” för en indianstam
(Sidan 391; inget vanligt sidnummer anges överst på texten som syns före och efter) 
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utsätts för, för att fullkomna sin ödmjukhet och lydnad, och sedan han vederbörligen åt sällskapets kassa 
anförtrott sin eventuella egendom, antas den andlige coadjutorn, om han är en kandidat till den högsta 
graden, till att avge sina löften, som till form och innehåll liknar dem han redan har avgivit, med det 
undantaget, att de tilldelar generalen Guds plats. ”Jag lovar,” så lyder eden, ”Gud allsmäktig, i närvaro av 
hans jungfruliga moder, och av hela den himmelska hierarkin, och jag lovar er, fader general Jesu sällskaps 
fader general, som innehar Guds plats,”[1] etc. Med denna ed svuren på dess tröskel, går han in i sällskapets 
inre krets, och värvas till de bekännande. 

De bekännande medlemmarna utgör sällskapet par excellence. Bara de känner till dess djupaste 
hemligheter, och bara de utövar dess högsta makt. Men perfektion i jesuitism kan inte nås på annat sätt än 
genom förlusten av manlighet. Vilja, samvete, frihet, alla lägger jesuiten för fötterna på sin general. Det är en 
enorm uppoffring, men för honom är generalen Gud. Han avlägger nu sitt fjärde, eller speciella löfte, där han 
förbinder sig att bege sig, utan tvekan, dröjsmål, eller motvilja, till vilken region på jorden, och på vilket 
ärende, som påven än får för sig att sända honom på. Detta lovar han Gud allsmäktig, och sin general, som 
innehar Guds plats. Klokheten, rättvisan, rättfärdigheten i befallningen skall han inte ifrågasätta; han skall 
inte ens låta sina tankar dväljas därvid ens ett ögonblick; det är hans generals befallning, och hans generals 
befallning är den allsmäktiges bud. Hans överordnade är ”över honom i det gudomliga majestätets ställe.”[2] 
”På inte mindre än 500 platser i konstitutionerna,” säger M. de la Chalotais, ”finns uttryck som används 
ungefär så här:-”Vi måste alltid se Jesus Kristus i generalen, vara lydiga mot honom i alla hans befallningar, 
som om de kom direkt från Gud själv.’ ”[3] När den överordnades befallning ges, skall personen till vilken 
den riktas ”inte stanna förrän han har avslutat den skrivelse hans penna gör ett utkast till, säger 
konstitutioner,” han måste ge omedelbart samtycke, så att helig lydnad kan fullkomnas i oss på varje punkt – 
i genomförandet, i viljan, i intellektet ”[4] Lydnad kallas ”viljans grav,” ”en välsignad blindhet, som gör att 
själen ser vägen till frälsning,” och sällskapets medlemmar får lära sig att ”offra sin vilja som ett får offras.” 
Jesuiten skall vara i händerna på sin överordnade, ”som yxan är i händerna på vedhuggaren,” eller ”som en 
stav i händerna på en gammal man, som använder den som han behöver den, och som det passar honom 
bäst.”

Kort sagt, konstitutionerna anbefaller att ”de som lever i lydnad skall tillåta sig att påverkas och 
ledas enligt den gudomliga försyn av sina överordnade precis som om de vore ett lik, som låter sig flyttas och 
hanteras på alla sätt.”[5] Mänsklighetens annaler lämnar inget annat exempel på en så fulländad despotism. 
Vi känner inte till några andra exempel där massans medlemmar är så många, eller förgreningarna så stora, 
och centraliseringen och sammanhållningen ändå är så perfekt. 

Vi har ganska utförligt spårat den långa och stränga disciplin som alla medlemmar måste genomgå 
innan de antas till de utvalda klasser som genom sin höga ställning utgör sällskapet. Innan han anländer på 
tröskeln till jesuitismens inre krets, har kandidaten tre gånger gått igenom denna fruktansvärda prövning – 
för det första som novis, för det andra som elev, för det tredje som coadjutor. Skall hans utbildning anses 
vara komplett när han antas till de bekännande? Nej: en fjärde gång måste han genomgå samma 
fruktansvärda process. Han kastas tillbaka igen i degeln, och hålls kvar bland dess eldar, tills stolthet och 
envishet, och självrådighet, och kärlek till bekvämlighet – tills omdöme, själ och samvete alla har renats ur 
honom, och sedan träder han fram, helt raffinerad, helt tempererad och härdad, ”ett fullt utrustat redskap” för 
att användas av sin general, beredd att genomföra med ett samvete som aldrig protesterar hans mest 
fruktansvärda befallningar, och att ta sig an med en vilja som aldrig rebellerar de svåraste och farligaste 
företag han kan tilldela honom. För att citera en vältalig författare – ”Tala om drillning och disciplin! Ja, 
drillningen och disciplinen som gav Alexander de män som marscherade i triumf från Makedonien till Indus, 
som gav Caesar de män som marscherade i triumf från Rom till Kaledoniens ödemarker, som gav Hannibal 
de män som marscherade i triumf från Kartago till Rom, som gav Napoleon de män vars prestationer i 
briljans överträffade Makedoniens, Karthagos och Roms soldaters samlade ära, och som gav Wellington de 
män som slog ned själva kärnan av Napoleons ridderskap – ja, drillningen och disciplinen hos alla dessa 
kombinerade kan inte, i fråga om sträng, omsorgsfull och utdragen svårighetsgrad, ett ögonblick jämföras 
med drillningen och disciplinen som kvalificerade och gestaltade män för
[1] ”Locum Dei Teneti.” (Constit. Societatis Jesu, pars. v., kap. 4, sek. 2.) 
[2] Constit. Societatis Jesu, pars. vii., kap. 1 sek. 1. 
[3] Chalotais, Report Const. Jesuits, s. 62. 
[4] Constit. Societatis Jesu, pars. vi., kap. 1 sek. 1. 
[5] Constit. Societatis Jesu, pars. vi, kap. 1 sek. 1. 
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att bli fullvärdiga medlemmar av jesuiternas militanta institut. ”[1] 
Sådan såg Loyola var den kår som behövdes för att möta protestantismens arméer och vända om 

ljusets och frihetens annalkande ström. Rörda av en gudomlig eld, uppnådde evangeliets lärjungar på en gång 
en fullständig avsägelse av självet, och en storsint själ som gjorde det möjligt för dem att tappert möta alla 
faror och stå ut med alla lidanden, och att bära det återvunna evangeliets banér över öknar och hav, mitt 
ibland svält och pest, ibland fängelsehålor och sträckbänkar och brinnande bål. Det var gagnlöst att tro sig 
kunna övervinna krigare som dessa, om det inte gjordes av soldater med lika temperament och anda, och 
Loyola påtog sig att forma sådana. Han kunde inte kläda dem i den stora mängden ljus, han kunde inte 
inspirera dem med det heliga och oövervinneliga mod som härhör från tron, och inte heller kunde han så 
upptända deras själar med kärlek till frälsaren, och glädjen åt evigt liv, så att de skulle kunna förakta tidens 
lidanden; men han kunde ge dem deras förfalskningar: han kunde upptända dem med fanatism, inspirera dem 
med en luciferisk ambition, och i sådan grad fördärva och förhärda deras själar med onda maximer, och lång 
och omsorgsfull utbildning, att de borde vara okänsliga för skam och smärta, och skulle välkomna lidande 
och död. Sådana var vapnen som brukades av männen han skickade ut i strid. 

KAPITEL 4 
JESUITERNAS MORALISKA KOD – SANNOLIKHETSLÄRAN, ETC. 

Jesuiterna avskurna från land – från familj – från egendom – från påven även – Ändamålet helgar medlen – 
Det första stora budordet och jesuitisk moral – När kan en människa älska Gud? – Andra stora budordet – 
Sannolikhetsläran – De jesuitiska kauisterna – Pascal – Avsiktens ledning – Av jesuitiska doktorer 
tillhandahållna belysande exempel – Doktrinens fantastiska stöd – Ett fromt lönnmord! 

VI har ännu inte undersökt den fullständiga och perfekta utrustning som innehades av de trupper som Loyola 
sände ut för att bedriva kriget mot protestantismen. Inget lämnades opåtänkt och outrustat som kunde hjälpa 
dem att översålla sina motståndare med nederlag, och kröna sig själva med seger. De befriades från varje 
skyldighet, oavsett om den förelagts av den fysiska eller den gudomliga lagen. Alla knep, lister och 
förklädnader var lagliga för män till vars förmån varje skillnad mellan rätt och fel hade avskaffats. De kunde 
anta så många former som Proteus, och uppvisa så många färger som kameleonten. De stod för sig och 
ensamma bland människosläktet. Först av allt, var de avskurna från land. Deras löfte förpliktigade dem att 
bege sig till det land deras general kunde skicka dem till, och stanna kvar där så länge han kunde bestämma. 
Deras land var sällskapet. De var avskurna från familj och vänner. Deras löfte lärde dem att glömma sin 
faders hus, och anse sig som heliga först när all tillgivenhet och önskan som naturen hade planterat i deras 
bröst ryckts upp med rötterna. De var avskurna från egendom och förmögenhet. För trots att sällskapet var 
oerhört rikt, ägde dess enskilda medlemmar ingenting. Inte heller kunde de hysa hopp om att någonsin bli 
personligen rika, emedan de avlagt ett löfte om evig fattigdom. Om det hände sig att en rik släkting dog, och 
utsåg dem till arvingar, löste generalen dem från deras löfte, och skickade dem tillbaka till världen, under så 
lång tid som behövdes för att göra det möjligt för dem att ta kontroll över de rikedomar som de hade blivit 
arvingar till, men när detta var gjort, återvände de lastade med sitt byte, och, efter att ha återtagit sitt löfte 
som jesuiter, lade vartenda öre av sina nyligen förvärvade rikedomar för generalens fötter. 

De var dessutom avskurna från staten. De frigavs från alla civila och nationella förbindelser och 
skyldigheter. De sorterade under en högre kod än den nationella – Institutionerna nämligen, som Loyola 
hade givit ut, och Guds ande hade inspirerat, och de var undersåtar under en högre monark än nationens 
regent – den egna generalen. Nej, vidare var jesuiterna avskurna även från påven. För om deras general 
”innehade platsen som Gud allsmäktig,” innehade han i mycket högre grad platsen som ”hans 
ställföreträdare.” Och så var det faktiskt, för snart skulle medlemmarna i Jesu sällskap inte erkänna några 
lagar utom sina egna, och trots att de vid sitt första bildande bekände att de inte hade något
[1] The Jesuits. Av Alexander Duff, D.D., LL.D. Sidorna 19, 20. Edin., 1869. 
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ändamål utom den heliga stolens försvar och ära, hände det sig när de växte sig starka, att de, i stället för att 
tjäna tiaran, tvingade tiaran att tjäna sällskapet, och gjorde sin egen rikedom, makt, och dominans till det 
stora syftet med sin existens. De var ett påvedöme inom påvedömet – ett påvedöme vars organisation var 
mer perfekt, vars instinkter var mer grymma, vars verksamhet var mer mystisk, och vars dominans var mer 
destruktiv än det gamla påvedömets. 

Så stod det till med Jesu sällskap. En djup och bred klyfta skiljde dem från alla andra grupper och 
intressen. Frigivna från kärlek till familjen, från släktskapens band, från landets fordringar, och från lagens 
regler, sorglösa i fråga om den lycka de skulle kunna förstöra, och den misär och smärta och olycka de skulle 
kunna åsamka, stod det medlemmarna fritt att, utan kontroll eller utmaning, fullfölja sina fruktansvärda 
ändamål, vilka var detroniseringen av varje annan makt, tillintetgörandet av alla andra intressen utom deras 
egna, och reduceringen av mänskligheten till extremt slaveri, så att de på ruinerna av friheten, kraften och 
lyckan i världen skulle kunna höja sig till den högsta, obegränsade dominans. Men vi har ännu inte närmare 
granskat alla hjälpmedel som jesuiterna var noga med att förse sig för att verkställa sitt obeskrivligt djärva 
och djävulska syfte. Mitt i dessa avgrunder öppnar sig för våra ögon en ännu djupare avgrund. Att vara 
befriad från all mänsklig auktoritet och från all jordisk lag var för dem en liten fråga; inget skulle 
tillfredsställa deras lust efter handlingsfrihet utom att helt avskaffa den moraliska lagen, och ingenting skulle 
blidka deras stolthet utom att trampa himlens majestät under fötterna. Vi kommer nu att tala om jesuiternas 
moraliska kod. 

Den centrala delen av deras etiska kod är den berömda maximen att ändamålet helgar medlen. Inför 
denna maxim försvinner den eviga skillnaden på rätt och fel. Inte bara upplöses och försvinner den 
mänskliga rättens stränghet och sanktioner, utan de tio budordens auktoritet och majestät störtas. Det finns 
inga tänkbara brott, skurkstreck, och grymheter som denna maxim inte kommer att rättfärdiga. Nej, sådana 
blir pliktskyldiga och heliga, förutsatt att de kan utföras till ”Guds större ära,” med vilket jesuiten menar sitt 
sällskaps ära, intresse och befrämjande. Kort sagt, får jesuiten göra vad han har lust att göra, utan att hindras 
av mänsklig och gudomlig rätt. Detta är en mycket allvarlig anklagelse, men bevisen på dess sanning är, 
olyckligtvis nog, alltför rikliga, och svårigheten ligger i att göra ett urval. 

Vad påvar har försökt att göra med sin överflödande makt, nämligen att göra synd till ingen synd, har 
de jesuitiska doktorerna gjort med sitt hårklyveri. ”Lagens första och största budord,” säger samma 
gudomliga person som proklamerade den från Sinai, ”är att älska herren, din Gud.” De jesuitiska kauisterna 
har frigivit män från skyldigheten att älska Gud. Escobar [1] samlar in olika känslor hos Jesu sällskaps 
berömda teologer på den frågan, När är man skyldig att faktiskt ha känslor för Gud? Följande är några av 
dessa: – Suarez säger, ”Det är tillräckligt att man älskar honom innan man dör, utan att tilldela en viss 
tidpunkt. Vasquez, att det räcker, även vid tidpunkten för dödsfallet. Andra, när man tar emot sitt dop: andra, 
när man är tvungen att vara ångerfull: andra, på högtidsdagar. Men vår fader Castro-Palao [2] ifrågasätter 
alla dessa åsikter, och det med rätta. Hurtado från Mendoza låtsas att man är skyldig att göra det en gång per 
år. Vår fader Coninck anser att man skall vara skyldig att göra det en gång vart tredje eller fjärde år. 
Henriquez, en gång vart femte år. Men Filiutius bekräftar att det är troligt att man strängt taget inte är skyldig 
att göra det vart femte år. När då? Han lämnar över frågan till de vise.” ”Vi uppmanas inte, säger fader 
Sirmond,” så mycket att älska honom som att inte hata honom,” [3] På så sätt ogiltigförklarar de jesuitiska 
teologerna ”lagens första och största budord.” 

Lagens andra budord är, ”Du skall älska din nästa som dig själv.” Detta andra stora budord erhåller 
inte större respekt av jesuiterna än det första. Deras moral krossar båda lagtavlor i bitar; kärleken till 
människan ogiltigförklarar den tilllika med Guds kärlek. De metoder genom vilka detta kan göras är otaliga.
[4] 

Den första av dessa kallas sannolikhetsläran. Detta är
[1] Fader Antoine Escobar, från Mendoza. Han sägs av sina vänner ha varit en god människa, och en flitig student. Han 
skrev han ett arbete i sex volymer, med titeln Exposition of the Uncontroverted Opinions in Moral Theology. Det erbjöd 
Pascal ett brett satiriskt område. dess karakteristiska absurda är att dess frågor på samma sätt uppvisar två ansikten - ett 
positivt och ett negativt - så att i Frankrike escobarderie blev en synonym för dubbelspel.
[2] Ferdinand de Castro-Palao var en jesuit från Spanien, och författare till arbetet Virtues and Vices, publicerat 1621. 
[3] Escobar. tr. 1, ex. 2, n. 21; och tr. 5, ex. 4, n. 8. Sirmond, Def. Virt., tr. 2 sek. 1. 
[4] Det tjänar inget till att invända att detta är enskilda jesuiters känslor, och att det inte är rättvist att de tillskrivs 
sällskapet. Det var en särskild regel i Jesu sällskap, ”att ingenting bör offentliggöras av någon av dess medlemmar utan 
godkännande av deras överordnade.” En uttrycklig gavs för att tvinga dem till detta i Frankrike av Henrik III, 1583, 
bekräftad av Henrik IV, 1603, och Ludvig XIII, 1612. Så att hela broderskapet blev ansvarigt för alla de doktriner som 
lärs ut i böcker av dess enskilda medlemmar, om de inte uttryckligen fördömts. 
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ett påhitt som gör det möjligt för en människa att begå en handling, oavsett om den aldrig så uppenbart 
strider mot den moraliska och gudomliga lagen, utan minsta dåliga samvete, djupa ånger, eller skuld inför 
Gud. Vad är sannolikhetsläran? I form av svar antar vi att en människa har ett stort sinne för att utföra en viss 
handling, beträffande vars laglighet han är tveksam. Han konstaterar att det finns två åsikter på den punkten: 
den ena sannolikt sann, med innebörden att handlingen är laglig, den andra mer sannolikt sann, med 
innebörden att handlingen är syndig. Under den jesuitiska regimen står det mannen fritt att agera enligt det 
sannolika yttrandet. Handlingen är sannolikt rätt, men mer sannolikt fel, icke dess mindre kan han säkert 
utföra den, i enlighet med sannolikhetsläran. Det är viktigt att fråga, vad som gör alla yttranden sannolika? 
Att göra ett yttrande sannolikt finner en jesuit faktiskt vara lätt. Om en enda doktor har uttalat sig 
fördelaktigt om det, även om ett tjog doktorer kan ha fördömt det, eller om mannen kan tänka sig i sitt eget 
sinne någonting som liknar en acceptabel anledning för att utföra handlingen, blir åsikten att den är laglig 
sannolik. Det blir svårt att nämna en handling för vilken en jesuitisk auktoritet inte kan framkallas, och ännu 
svårare att hitta en man vars uppfinningsförmåga är så skral att den inte förse honom med vad han anser vara 
ett bra skäl för att utföra den handling han är benägen att utföra, och därför kan det förklaras vara omöjligt att 
ge som exempel en handling, hur uppenbart emot naturens ljus och Guds lag den än kan vara, som inte får 
begås under skydd av den ohyggliga sannolikhetsläran.[1] 

Vi hänger oss varken åt satir och inte heller ådrar vi oss ansvar för falsk vittnesbörd i den här bilden 
av jesuitisk teologi. ”En person får göra vad han anser vara tillåtet,” säger Emmanuel Sa, i Jesu sällskap,” 
enligt ett sannolikt yttrande, även om motsatsen kan vara den mer sannolika. En allvarlig doktors yttrande är 
allt som krävs.” En ännu större doktor, Filiutius, i Rom, ger honom rätt i detta. ”Det är tillåtet, säger han,” att 
följa det mindre sannolika yttrandet, även om det är den mindre säkra. Det är de moderna författarnas 
allmänna omdöme.” ”Av två stridande yttranden, säger Paul Laymann, ”som rör varje mänsklig handlings 
laglighet eller olaglighet, kan var och en i praktiken eller i handling följa det som han skulle föredra, även 
om det för agenten själv kan tyckas mindre troligt i teorin.” Han tillägger: ”En lärd person kan ge 
motsägande instruktioner till olika personer efter sannolika yttranden, medan han fortfarande bevarar 
diskretion och försiktighet.” Vi kan säga som Pascal, ”Dessa jesuitiska kauister ger oss svängrum i alla fall!” 
[2] 

Det är och det är inte är mottot för denna teologi. Det är den sant lesbiska regel som formar sig efter 
det som vi vill mäta med den. Skulle vi få något till att vara syndigt, vänder den jesuitiske moralisten denna 
sida av koden till oss; skulle vi få det till att vara tillåtet, vänder han den andra sidan. Rätt och fel ställs alltså 
i vår egen makt; vi kan göra samma handlilng till en synd eller en plikt som vi vill, eller som vi bedömer det 
lämpligt. Att stjäla en kollegial varelses egendom, förtala dess karaktär, förgripa sig på dess kyskhet, eller 
spilla dess blod, är med största sannolikhet fel, men låt oss föreställa oss att något gott kan komma av det, så 
är det sannolikt rätt. De jesuitiska arbetarna, för dem som är långsamma i sin förståelse och har svårt att 
begripa den frihet de bringar dem, har gått in på detaljer och sammanställt listor över handlingar som anses 
som syndiga, onaturliga, och avskyvärda av alla nationers moraliska sinne hittills, men som i kraft av denna 
nya moral, är inte längre så, och de har förklarat hur dessa handlingar kan utföras säkert, med en minutiös 
noggrannhet och ett yppigt åskådliggörande, där det vore tråkigt i vissa fall, oförskämt i andra, att följa dem. 

Man skulle kunna tro att detta var tillräckligt med handlingsfrihet. Vad mer kan jesuiten behöva, eller 
vad mer kan han möjligen ha, emedan han med föga ansträngning kan finna på sätt att överskrida alla 
mänskliga och gudomliga hinder, och begå de mest fruktansvärda brott, av värsta möjliga slag, och varken 
känna samvetsånger eller rädsla för straff? Men denna obegränsade ondskans frihet tillfredsstsällde inte 
Loyolas söner. De flämtade efter en, om möjligt, ännu mer gränslös frihet, de ville att frigöras från det lätta 
tillståndet där de inbillade sig något gott ändamål med den ondska de ville begå, och att ha frihet att synda 
utan problemet att ens åt sig själva föreskriva något ändamål alls. Detta har de presterat med hjälp av 
metoden att leda avsikten. 

Detta är en ny etisk vetenskap, okänd för de tidsåldrar som inte haft förmånen att sola sig i Jesu 
sällskaps lysande strålar, och den är lika enkel som bekväm. Det är själen, resonerar de, som utför 
handlingen, såvitt den är moralisk eller omoralisk. När det gäller kroppens delaktighet i den, kan varken kraft 
eller dygd basera sig på den. Om alltså, medan handen spiller blod, eller tungan förtalar, eller sprider en lögn, 
kan själen så avskilja sig från vad kroppen
[1] Sannolikhetsläran kommer att förnekas, men den har inte övergivits. I en nylig publikation har en av sällskapets 
medlemmar faktiskt försökt att försvara den. Se De l’Existence et de l’Institute des Jesuites. Par le R, P. de Ravignan, de 
la Compagnie de Jesus. Paris, 1845. Sidan 83. 
[2] Pascal, Provincial Letters, s. 70, Edin., 1847. 
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gör genom att samtidigt sysselsätta sig med något heligt tema, eller fixera sin meditation vid någon nytta 
eller fördel som kan uppstå genom dådet, som den vet, eller åtminstone misstänkter, att kroppen i det 
ögonblicket ägnar sig åt; själen ådrar sig varken skuld eller skamfläckar, och mannen löper inte någon risk 
för att någonsin ställas till svars för mord eller stöld, eller förtal, av Gud, eller för att ådra sig sitt missnöje på 
denna grund. Vi satiriserar inte, vi anger helt enkelt jesuiternas moral. ”Vi drabbas aldrig, säger fader jesuiten 
i Pascals Letters, ”av en sådan sak som den formella avsikten att synda med det enda syftet att synda; och om 
vilken som helst person skulle fortsätta med att inte ha något annat ändamål än ont i det onda som han gör, 

bryter vi med honom på en gång – sådant beteende är djävulskt. Detta gäller utan undantag, ålder, kön eller 
rang. Men när personen inte har en sådan eländig läggning som denna, försöker vi praktisera vår metod att 
leda avsikten, som helt enkelt består i att han för själv föreslår, i slutet av sitt handlande, något tillåtet mål. 
Inte för att vi inte försöker, så långt vi kan, att avskräcka män från att göra förbjudna saker, men när vi inte 
kan förhindra handlingen, renar vi åtminstone motiven, och korrigerar därmed medlens felaktighet genom 
ändamålets goda. Sådana är de sätt vilka våra fäder [i sällskapet] har funnit på för att tillåta sådana 
våldshandlingar till vilka män vanligtvis tar sin tillflykt för att hävda sin ära.
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Allt de behöver göra är att stänga av avsikten från en önskan om hämnd, som är kriminell, och att leda den 
till en önskan om att försvara sin ära, som enligt oss, är helt berättigad. Och på detta sätt fullgör våra 
doktorer sina plikter mot Gud och mot människan. Genom att tillåta handlingen tillfredsställer de världen, 
och genom att rena avsikten uppfyller de evangeliet. Detta är en hemlighet, min herre, som var helt okänd för 
antikens folk; världen har helt våra doktorer att tacka för upptäckten. Ni förstår det nu, hoppas jag.[1] 

Låt oss ta några belysande exempel, men bara sådana som jesuitiska kauister själva har 
tillhandahållit. ”En militär, säger Reginald,”[2] ”kan kräva upprättelse på plats av den person som sårade 

honom, verkligen inte med avsikten att löna ont med ont, men med avsikten att bevara sin ära. Lessius [3] 
påpekar att om en man har fått ett slag i ansiktet, kan han inte i något fall ha för avsikt att hämnas sig själv, 
men han kan lagligen ha för avsikt att undvika skam, och kan, med den uppfattningen, avvärja 
förolämpningen omedelbart, även med vapenmakt. ”Om din fiende är beredd att skada dig,” säger Escobar, 
”har du ingen rätt att önska hans död genom en hatfylld kursutveckling, fastän du har det för att rädda dig 
från skada.” Och säger Hurtado de Mendoza [4] ”Vi kan be Gud att med en snabb död besöka dem som är 
inriktade på att förfölja oss, om det inte finns andra sätt att komma ur det.” ”En innehavare av kyrkligt 
ämbete, säger Gaspar de Hurtado [5] ”kan utan dödssynd önska livet ur en livslång arrendegivare i dennes 
pastorat, och en son
[1] The Provincial Letters. Letter vii., s. 96, Edin., 1847. 
[2] In Praxi, livr. xxi., num. 62. 
[3] De Just., livr. ii, c. 9, d. 12, n. 79. 
[4] De Spe, vol. ii., d. 15, sec. 4. 
[5] De Sub. Pecc., diff. 9. 
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önska livet ur sin far, och glädjas när det händer, under förutsättning att det är med anledning av den vinst 
som skall uppstå från händelsen och inte av egen motvilja.” Sanchez lär att det är lagligt att döda vår 
motståndare i en duell, eller till och med privat, när han har för avsikt att orättfärdigt beröva oss vår ära eller 
egendom i en rättegång, eller genom lagvrängeri, och när det inte finns några andra sätt att bevara dem.[12] 
Det är lika rätt att privat döda en falsk anklagare, och hans vittne, och till och med den domare som har 
mutats för att gynna dem. ”Ett mycket fromt mord!” utropar Pascal. 

KAPITEL 5 
DEN JESUITISKA UNDERVISNINGEN OM KUNGAMORD, MORD, LÖGN, STÖLD, ETC. 

Jesuiternas maximer om kungamord – M. de la Chalotais rapport till parlamentet i Bretagne – Effekterna av 
jesuitisk doktrin som de visas i historien – Läran om mental tvetydighet – Konsten att svära falskt utan synd 
– Det sjunde budordet – Jesuitisk doktrin om hädelse – Mord – Lögn – Stöld – Ett belysande fall från Pascal 
– Var och ett av de tio budorden ogiltigförklaras – Jesuitisk moral fullbordar fallets ondska. 

DE tre stora reglerna i jesuiternas kod, som vi har angivit i föregående kapitel – nämligen (1) att ändamålet 
helgar medlen; (2) att det är riskfritt att utföra en handling om den sannolikt kan vara rätt, även om den mer 
sannolikt kan vara fel; och (3) att om man vet att leda avsikten rätt, det inte finns någon handling, oavsett vad 
dess moraliska karaktär kan vara, som man inte kan utföra – kan verka ge en så enorm handlingsfrihet att det 
vore en helt överflödig, och faktiskt omöjlig uppgift att tillägga något till den. Men om den frihet som dessa 
tre maximer skänker jesuiten inte kan göras större, kan dess särskilda tillämpningar ändå göras mer tydliga, 
och mannen som drar sig för att använda den i hela dess omfattning kan uppmuntras, trots sina återstående 
skrupler, eller sin tröga intellektuella uppfattning, att begagna sig till det yttersta av de fördelar den erbjuder, 
”till Guds större ära.” Han ska läras, inte bara genom allmänna regler, utan genom konkreta exempel, hur han 
kan synda och ändå inte bli syndig; hur han kan bryta mot lagen och ändå inte drabbas av påföljd. Men 
dessutom, är dessa Loyolas söner världens kungar, och de enda arvtagarna till alla dess tillgångar, 
hedersbetygelser, och njutningar, och oavsett vad för lagstiftning, sedvänja, heligt och ärevördigt ämbete, 
hög och kunglig myndighet, som kan stå mellan dem och deras rättmätiga herravälde över människan, står 
det dem fritt att kasta ned och trampa i dammet som en ondskefull och förbannad sak. Jesuiternas moraliska 
maximer ska sättas i kraft mot kungar samt mot bönder. 

Lagenligheten i att döda bannlysta, det vill säga protestantiska, kungar, har de jesuitiska författarna 
haft stort besvär med att hävda, och genom ett stort urval av argument att försvara och genomdriva. Bevisen 
är lika överflödande som de är smärtsamma. M. de la Chalotais rapporter till parlamentet i Bretagne, som 
resultatet av sin undersökning av jesuiternas lagar och läror, att det på denna punkt råder en komplett och 
häpnadsväckande enighet i deras undervisning. Med samma logiska spår kommer mängden av jesuitiska 
författare fram till samma hemska slutsats, slakten, nämligen på den regent som påven har dömt till 
avsättning från ämbetet. Om han ödmjukt accepterar sitt uttrivande från makten, och varken försöker motstå 
eller hämnas att han kastas från sin tron, kan hans liv skonas, men skulle ”han framhärda i sin olydnad,” 
säger M. de la Chalotais, själv papist, och vänd till ett papistiskt parlamentet, ”kan han betraktas som en 
tyrann, i vilket fall vem som helst kan döda honom.[2] Sådan är den tankegång som fastställts av alla 
sällskapets författare, som har skrivit ex professo i dessa frågor – Bellarmine, Suárez, Molina, Mariana, 
Santarel – alla ultramontanerna utan undantag, sedan sällskapets grundande.”[3] 

Men har inte författarna i denna skola måttlöst uttryckt sin avsky för mord? Har de inte ropat högt 
mot helgerånet att röra honom på vilken kyrkans smörjelseolja har gjutits som kung? Kort sagt, vill man inte
[1] Sanchez, Mor. Theol., livr. ii, c. 39, n. 7. 
[2] ”A quocumque privato potest interfici.” – Suarez (i., 6, kap. 4) – Chalotais, Report Constit. Jesuits, s. 84. 
[3] ”Det finns,” säger M. de la Chalotais, i en fotnot, ”nästan 20 000 jesuiter i världen [1761], alla genomsyrade av 
ultramontana doktriner, och doktrinen om mord.” Det är mer än ett sekel sedan. Deras antalet har ökat oerhört sedan 
dess. 
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förbjuda och fördöma brottet kungamord? Ja, detta är sant, men de protesterar med en hetta som är ämnad att 
väcka misstankar. Rom kan ta tillbaka sin smörjelse, och när hon har avklätt monarken hans ämbete, blir han 
det lagliga offret för hennes helgade dolk. På vilka grunder, frågar jesuiterna, kan dödandet av en som inte 
längre är kung kallas kungamord? Suarez lär oss att när en kung är avsatt är han inte längre att betrakta som 
en kung, utan som en tyrann: ”han förlorar därför sina maktbefogenheter, och får från den stunden lagligen 
dödas.” Inte heller är yttrandet av jesuiten Mariana mindre bestämt. På tal om en furste, säger han: ”Om han 
skulle störta religionen i landet, och införa en fientlig makt i staten, kommer jag aldrig att anse att den man 
har gjort fel, som, i enlighet med vad allmänheten önskar, skulle försöka döda honom . . .  Det är bra att 
furstarna får veta, att om de förtrycker staten och blir outhärdliga genom sina laster och sitt vanhelgande, 
vilar deras liv på det ämbete de åtnjuter, och att ta livet av dem är inte bara lovvärt, utan en ärofull  
handling . . .  Det är en ärofull sak att utrota detta pestartade och skadliga släkte från mänsklighetens 
gemenskap.”[1] 

Var jesuiterna än hade grundat missioner, öppnat seminarier, och inrättat kollegier, har de varit noga 
med att inskärpa dessa principer hos ungdomarna; vilket sådde fröna till framtida våldsamheter, revolutioner, 
kungamord och krig. Dessa onda frukter har dykt upp ibland förr, ibland senare, men de har aldrig låtit bli att 
visa sig, till nationernas sorg och kungarnas bestörtning. John Chatel, som försökte ta livet av Henrik IV, 
hade studerat på kollegiet i Clermont, där jesuiten Guignard var professor i teologi. I den blivande 
kungamördarens kammare, hittades ett manuskript av Guignard, där, förutom andra farliga artiklar, den 
fadern godkände inte bara mordet på Henrik III av Clement, utan även att samma sak borde försökas mot le 
Bearnois, som han kallade Henrik IV, vilket ledde till ordens första landsförvisning från Frankrike, som ett 
avskyvärt och djävulskt sällskap. Parlamentets dom, avkunnad 1594, förordnade ”att alla präster och elever 
vid kollegiet i Clermont, och andra som kallar sig själva för Jesu sällskap, som fördärvare av ungdomen, 
störare av den allmän ordningen, och fiender till kungen och staten, skulle avvika inom tre dagar från sina 
hus och kollegier, och inom femton dagar från hela riket.” 

Men varför ska vi uppehålla oss vid dessa skriftliga bevis på jesuiternas illojala och mordiska 
principer, när deras begångna handlingar bär än mer kraftfull vittnesbörd om deras principers verkliga natur 
och effekter? Vi behöver bara se oss omkring, så möts vår drabbade blick på alla håll av dessa lärors 
melankoliska monument. Till vilket land i Europa skall vi vända oss där vi inte kan spåra jesuiten genom 
hans blodiga fotspår? Vilken sida av den moderna historien skall vi öppna och inte läsa färska bevis för att 
den romerska läran om att döda bannlysta kungarna inte var avsedd att slumra i glömda luntor, utan att 
ageras ut i den levande världen? Vi ser Henrik III falla för dolken. Henrik IV omkommer genom samma 
helgade vapen. Kungen av Portugal dör på order av dem. Den stora fursten av Oranien expedieras av deras 
agenter, nedskjuten i dörren till sin egen matsal. Hur många mördare de skickade till England för att mörda 
Elisabet, vittnar historien om. Att hon undkom deras intriger är ett av historiens underverk. Det är inte heller 
bara i monarkernas palats som de har smugit sig in med sina doktriner om mord och expediering; sina egna 
påvars fristad har de orenat med blod. Vi ser Clemens XIV underteckna ordern om jesuiternas 
landsförvisning, och snart blir han upphunnen av deras hämnd, och dör av gift. I krutkonspirationen ser vi 
dem medvetet planera att med ett slag krossa Englands adel och socitet. Dem kan vi tacka för de 
inbördeskrig som i så många år dränkt Frankrikes sköna provinser med blod. De satte igång den fulländade 
skräcken, Bartolomeimassakern. Filip II och jesuiterna bär gemensamt skulden för den ”oövervinnelig 
armadan,” som i stället för att orsakar den oändliga förstörelse och ödeläggelse som dess upphovsmän tänkt, 
genom den nådiga försynen blev ett medel till att uttömma Spaniens skatter och störta hennes prestige. 
Vilken skörd av komplotter, våldsamheter, uppviglingar, revolutioner, tortyrer, förgiftningar, lönnmord, 
kungamord, och massakrer kristenheten har bärgat genom det frö som såtts av jesuiterna! Inte heller kan vi 
vara säkra på att vi ännu har sett det sista och största av deras brott. 

Vi kan kasta bara den mest flyktiga blick på jesuiternas undervisning i den moraliska pliktens andra 
kategorier. Låt oss ta deras doktrin om mentalreservation. Ingenting kan tänkas vara mer avskyvärt och, 
samtidigt, mer farligt. ”Läran om tvetydighet,” säger Blackwell, ”är till för att trösta de drabbade romersk-
katolikerna och att undervisa alla gudfruktiga.” Den har varit till särskild nytta för dem när de befunnit sig 
bland otrogna
[1] Mariana,. De Rege et Regis Institutione, lib. i, kap. 6, s. 61, och lib. 1, kap. 7, s. 64, utg. 1640. 
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och kättare. I hedniska länder, som Kina och Malabar, har de bekänt sig till hedendomens riter och dyrkan, 
medan de förblivit romersk-katoliker i sitt inre, och de har skenbart lärt sina omvända att vörda sina gamla 
gudar, med stöd av att leda rätt rätt deras avsikt, och det fromma bedrägeriet med att dölja ett krucifix under 
sina kläder. 

Tvetydighet har de infört i det civila livet samt i religionen. ”En man må svära,” säger Sanchez, ”att 
han inte har gjort en sak som han verkligen har, genom att förstå inom sig själv att han inte gjorde det på den 
och den dagen, eller innan han föddes, eller genom att reflektera över vissa andra omständigheter av 
liknande karaktär, och ändå skall de ord han skall använda sig av inte ha en mening som innebär en sådan 
sak, och det är en mycket bekväm sak vid många tillfällen, och är alltid rättfärdigat när det är nödvändigt 
eller fördelaktigt i något som gäller en människas hälsa, heder, eller egendom.”[1] Filiutius ställer, i sin 
Moral Questions, frågan, ”Är det fel att använda tvetydighet vid edsvärjande?” Jag svarar, för det första, att 
det inte är i sig en synd att använda tvetydighet vid edsvärjande. Detta är den allmänna doktrinen efter 
Suarez. ”Är det mened eller synd att bli tvetydig i en rättvis sak?” frågar han. ”Det inte är mened,” svarar 
han. ”Som till exempel när det gäller en man som utåt sett gjort ett löfte utan avsikt att infria det; om han 
frågade om han har lovat, han kan förneka det, vilket innebär att han inte har lovat med ett bindande löfte, 
och därmed får han svära.” 

Filiutius frågar åter, ”Med vilken försiktighet skall tvetydighet användas? När vi börjar, till exempel 
att säga, jag svär att jag, måste vi i dämpad ton infoga den mentala restriktionen, i dag, och sedan fortsätta 
högt, inte har ätit något sådant, eller, jag svär – sedan infoga, säger jag – sedan avsluta med samma hög 
röst, att jag inte har gjort det här eller det där, för på så sätt är hela talet mest sant.[2] Vilken beundransvärd 
lektion i konsten att säga sanningen till sig själv, och att ljuga och svära falskt till alla andra! [3] 

Vi skall inte lämna några synpunkter på jesuiternas undervisning om det sjunde budets kategori. 
Sällskapets doktriner rörande kyskhet är avskärmade från exponering genom deras avskyvärda brotts själva 
storlek. Vi passerar dem som vi skulle passera en öppen grav, vars ruttna andedräkt dödar alla som andas in 
den. Låt alla som värdesätter den rena fantasins sötma och det obefläckade samvetets glädje, undvika 
biktstolen som de skulle undvika kammaren i vilken pesten är instängd, eller vägen som döljer den dödliga 
skorpionen. Jesuiternas undervisning – dödlig överallt – är här ett gift som förtär kött och ben, och själ. 

Vilken regel bland budorden är det som jesuiternas teologi inte åsidosätter? Vi uppmanas ”att frukta 
herren vår Guds stora och fruktansvärda namn.” Jesuiten Bauny lär oss att häda det. ”Om man av passionen 
rusade åstad för att förbanna och trotsa sin skapare får det, må det bedömas att bara har syndat förlåtligt.”[4] 
Detta är mycket, men Casnedi går lite längre. ”Gör vad ditt samvete säger åt dig är bra, och befalls, säger 
denne jesuit; ”om du genom oövervinneliga fel tror att lögn eller hädelse befalls av Gud, häda.” [5] Den till 
jesuiterna givna handlingesfiheten till kungamord har vi redan sett, inte mindre omfattande är den 
bestämmelse deras teologi gör för att begå vanliga dråp och mord. Reginald säger att det är lagligt att döda 
en menedare, med tanke på att man annars kunde dödas av honom.[6] Föräldrar som försöker vända sina 
barn från tron, säger Fagundez, ”kan rättvisligen dödas av dem.”[7] Jesuiten Amicus lär att det är lagligt för 
en präst eller någon en i en religiös orden, att döda en åtalare i brist på andra försvarsmedel.[8] Och Airult 
utsträcker samma privilegium till lekmän. Om man riktar en anklagelse inför en furste eller domare mot en 
annan, och om den andre inte med några medel kan förhindra skadan på sin karaktär, kan han döda honom i  
hemlighet. Han befäster sitt yttrande med ledning av Bannez, som ger försvarsrätten samma spelrum, med 
detta lilla förbehåll, att åtalaren först bör varnas att avstå från sitt förtal, och om han inte gör det, bör han
dödas, Inte öppet, på grund av skandalen, utan i hemlighet. [9] 
[1] Sanch. Op. Mor., pars. 2, lib. iii, kap. 6. 
[2] Mor. Quast. de Christianis Officiis et Casibus Conscientice, tom. ii tr,. 25, kap. 11, n. 321-328; Lugduni, 1633. 
[3] Det är lätt att se hur dessa regler kan omsättas i praktiken i svärandet av lojalitetseden, eller att lova följa lagen, eller 
att åtaga sig att inte angripa de statliga institutionerna, eller att följa något lekmanna- eller prästerligt sällskaps regler 
och främja dess ändamål, i vilket jesuiten kan upptagas. Den svärjande behöver bara högt upprepa de föreskrivna orden 
och tyst infoga sådana andra ord, på passande platser, som ogiltiggör eden, artikel för artikel – nej, binder den svärjande 
till raka motsatsen till det som förvaltaren av ed har för avsikt att lova honom. 
[4] Stephen Bauny, Som. des Pèches; Rouen, 1653. 
[5] Crisis Theol. tom. i, disp. 6, sekt. 2, avsnitt 1, n. 59. 
[6] Praxis Fori Pœnit., tom. ii., lib. xxi, kap. 5, n. 57. 
[7] In Prœcep. Decal., tom. i., lib. iv., kap. 2, n. 7, 8. 
[8] Cursus Theol., tom. v., disp. 36, sek. 5, n. 118. 
[9] Cens., ss. 319, 320 – Collation faite à la requête de l’Universite de Paris, 1643; Paris, 1720 
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Av liknande rymligt slag är den frihet som jesuiterna tillstås ta sig med sin nästas egendom. 
Oärlighet i alla dess former sanktionerar de. De uppmuntrar till fusk, bedrägerier, snatterier, rån, genom att 
förse män med ett klart rättfärdigande för dessa illdåd, och i synnerhet genom att övertala sina trogna tjänare 
att om de bara gör sig besväret att utföra dem på ett sätt så att de leder avsikten i enlighet med deras 
instruktioner, behöver de inte vara rädda för att avlägga räkenskap för dem i det tillkommande. Jesuiten 
Emmanuel Sa lär ”att det inte är en dödssynd att i hemlighet ta från honom som skulle ge om han 
tillfrågades;” att ”det inte är stöld att ta en liten sak från en make eller en far;” att om man har tagit något 
man tvivlar på är ens eget, det tvivlet gör det sannolikt att det är säkert att behålla det; att om man, på grund 
av en tvingande nödvändighet, eller utan att orsaka mycken skada, tar virke från en annan mans hög, man 
inte är skyldig att återställa det. Någon som har stulits små saker vid olika tidpunkter, är inte skyldig att 
återlämna dem förrän de tillsammans uppgår till en betydande summa. Men om snattaren anser 
återlämnandet vara betungande, kan det trösta honom att veta att vissa fäder förnekar det med sannolikhet.[1] 

Fallet med säljare, vars vinster kanske inte ökar så snabbt som de kunde önska, har vänligt nog 
betraktats av fäderna. Francis Tolet säger att om en man inte kan sälja sitt vin till ett rimligt pris – det vill 
säga med en rimlig vinst – kan han blanda lite vatten i sitt vin, eller minska sitt mått, och sälja det som rent 
vin i fullt mått. Om det är tillåtet att blanda ut vin, är det naturligtvis lagligt att förfalska alla andra 
handelsvaror, eller att minska vikten, och fortsätta bjuda ut till försäljning som om balansen var korrekt och 
artikeln äkta. Smugglaren i oäkta varor med falska saldon, måste bara vara noga med att inte ljuga, eller om 
han skulle tvingas bli tvetydig, måste han vara det i enlighet med de regler som fastställts av fäderna för att 
möjliggöra att man kan säga vad som är inte sant utan att begå bedrägeri.[2] 

Tjänare i hemmet har också tagits under fädernas hårklyvande beskydd. Om en tjänare anser att hans 
lön inte räcker, eller om mat, kläder och andra förnödenheter som föreskrivs honom inte är lika med dem 
som föreskrivs för anställda av liknande rang i andra hus, får han gottgöra det genom att av sin herres 
egendom stjäla så mycket som kommer att få hans lön att överensstämma med hans tjänster. Så har Valerius 
Reginald beslutat.[3] 

Det är dock rättvist att eleven varnas att den här lektionen inte säkert kan omsättas i praktiken mot 
hans lärare. Historien om John d’Alba, återberättad av Pascal, visar att fäderna inte uppskattar dessa läror i  
praktiken lika väl som i teorin, när de själva drabbas av dem. D’Alba var tjänare åt fäderna i kollegiet i 
Clermont, på rue St. Jacques, och i vetskap om att hans lön inte motsvarade hans meriter, stal han något från 
sina herrar för att kompensera skillnaden, utan att kunna drömma om att de skulle göra honom till brottsling 
för att följa deras godkända regler. Men de kastade honom i fängelse anklagad för stöld. Han ställdes inför 
rätta den 16 april, 1647. Han erkände inför domstolen att han tagit del tenntallrikar, men vidhöll att 
handlingen inte skulle betraktas som en stöld, på grundval av samma doktrin av fader Bauny, som han visade 
upp för domarna, med intyg från en annan av fäderna, under vilken han hade studerat dessa samvetsfall. 
Varpå domaren, M. de Montrouge, dömde enligt följande: – ”Att den intagne inte bör frikännas med 
anledning av dessa fäders skrifter, som innehåller en så olaglig, skadlig och mot alla naturliga, gudomliga 
och mänskliga lagar stridande doktrin, som kan förvirra alla familjer, och tillåta all slags inhemska 
bedrägerier och otroheter;” utan att den överdrivet trofaste lärjungen ”skulle piskas framför porten till 
kollegiet i Clermont av den allmänne bödeln, som samtidigt skulle bränna alla skrifter av dessa fäder som 
behandlade stöld; och att de skull förbjudas att undervisa i en sådan doktrin igen under hot om 
dödsstraff.”[4] 

Men vår uppräkning skulle svälla bortom alla rimliga gränser, om vi skulle citera ens en tiondel av 
jesuiternas ”moraliska maximer.” Det finns inte en i den långa lista över synder och brott som deras 
hårklyveri inte sanktionerar. Stolthet, ambition, girighet, lyx, mutor, och en mängd tjänster som vi inte kan 
specificera, och några av vilka en del är för hemska för att nämnas, finner i dessa fäder sina beskyddare och 
försvarare. Medeltidens alkemister skröt om att deras konst gjort det möjligt för dem att få det väsentliga i 
saker att fungera, och att ändra det som var avskyvärt till det som var ädelt. Men jesuiternas än mörkare 
konst fungerar i omvänd ordning, den ändrar allt som är ädelt till allt som är avskyvärt. Deras är en 
förbannad alkemi genom vilken de
[1] Aphorismi Confessariorum – verbo furtum, n. 3-8, Coloniæ, 1590. 
[2] Instructio Sacerdotum – De Septera Peccat. Mort., cap. 49, n. 5; Romæ, 1601. 
[3] Praxis Fori Pœnitentialis, lib. xxv, kap. 44, n. 555; Lugduni, 1620. 
[4] Pascal, brev vi., ss. 90, 91; Edin., 1847. 
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transmuterar gott till ont, och dygdighet till lastbarhet. Det finns inte någon destruktiv inverkan av vilken 
världen möjligen kan hemsökas, som tränger så djupt, eller vållar så obotligt fördärv, som jesuiternas moral. 
Tornadon sveper över världens yta, lämnar jorden naken och bar, där tidigare träd eller buske förskönade 
den; men senare års somrar klär den åter med grönska och förskönar den med blommor, och får den att le 
lika ljuvt som tidigare. Jordbävningen välter människans bostad, och sväljer de stoltaste av hans städer, men 
hans skicklighet och makt överlever chocken, och när förstöraren har passerat, uppför arkitekten åter det 
fallna palatset, och återskapar den förstörda staden, och katastrofen suddas ut och glöms bort i de återställda 

strukturernas större glans och mer stabila styrka. Revolutionen kan stjälpa troner, avskaffa lagar, och bryta 
sammhällsramen i bitar, men när partigruppens raseri har förbrukat sin ilska, så uppstår ordning ur kaos, 
lagen återupptar sin överhöghet, och de institutioner som hade förstörts i galenskapens timme, återställs i den 
lugna visdomens timme som följer. Men den förödelse som jesuiterna vållat är obotlig. Den har inget 
motarbetande eller reparativt i sig, den är bara ond. Det är inte endast på människors verk eller institutioner, 
som den utvecklar sin räddhågset destruktiva makt, det är på människan själv. Det är inte människans kropp 
som den träffar, i likhet med pesten; det är själen.
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Det är inte en del, utan hela människan som den överlämnar åt korruption och förstörelse. Samvete förstör 
den, kunskap släcker den, själva förmågan att urskilja mellan rätt och fel tar den bort, och stänger in 
människan i ett fängelse varifrån ingen skapad makt eller påverkan kan frige honom. Fallet vanställde bilden 
av Gud till vars avbild människan skapades; vi säger, vanställde; den utplånade eller släcke den inte helt. 
Jesuitism, mer fruktansvärd än fallet, suddar från människans själ helt ut bilden av Gud. Av den ”kunskap, 
rättfärdighet och sanna helighet” i vilken människan skapades lämnar den inte ett träd. Den rycker med 

själva roten upp den moraliska konstitution som Gud gav människan. En fullständig triumf för jesuitismen 
skulle inte lämna något andligt, något moraliskt, något intellektuellt, något rätt och riktigt mänskligt kvar på 
jorden. Människan skulle förändras till ett djur, sporrat endast av begär och passioner, och dessa mer hårda 
och grymma än tigerns. Samhället skulle helt enkelt bli till en flock vargar, laglösa, glupska, giriga efter 
varandras blod, och ständigt i jakt på offer. Även jesuitism själv skulle förgås, slukad av sin egen avkomma. 
Vår jord skulle slutligen helt enkelt bli en stor grav, kretsande runt solen på sin årliga bana, med en barm lika 
glädjelös, dyster, och öde som de tysta utrymmen genom vilka den rullar. 



1802                                                                                                  Vatikanska Lönnmördare

KAPITEL 6 
JESUITERNAS ”HEMLIGA INSTRUKTIONER.” 

Den jesuitiske soldaten i komplett rustning – Hemliga instruktioner – Hur deras första anläggningar grundas 
– Lärda att fjäska för de trångsynta prästerna – att besöka sjukhusen – att ta reda på rikedomen i deras olika 
distrikt – att göra inköp i ett annat namn – att dra till sig ungdomar – att undantränga de äldre ordnarna – Hur 
man vinner stora mäns vänskap – Hur man hanterar furstar – Hur man styr deras politik – Åtar sig deras 
diplomatiska uppdrag – Utser deras tjänare, etc. – Undervisade i att simulera en fantastisk uppvisning av 
ödmjukhet. 

HITTILLS har vi spårat rekryteringen och utbildningen i den mäktiga armé som Loyola hade satt i rörelse 
för att besegra protestantismen. Deras ledare, som var smart beräknande i samma utsträckning som eldigt 
fanatisk, var noga med att innan han skickade ut sina soldater i fält förse dem med rustning, på alla sätt 
försedda inför de strider de skulle utkämpa, och kampanjen de skulle föra. Kriget i vilket de skulle komma 
att sysselsättas var ett krig mot rätt och sanning, mot kunskap och frihet, och var kunde vapen finnas för ett 
framgångsrikt bedrivande av en konflikt som denna, bortsett från i sofismernas gamla etablerade arsenal. 

Skolastikerna, medeltidens motsvarigheter till guden Vulcanus, hade smitt dessa vapen med sina 
spekulationers hammare på sin spetsfundighets städ, och sedan de hade gjort deras egg skarp, och givit dem 
en ojämförlig flexibilitet, lagrade de dem, och behöll dem i reserv inför den stora stridens kommande dag. 
Till denna vapenkammare tog Loyola, och ledarna som efterträdde honom som befälhavare, sin tillflykt. Men 
då de var missnöjda med dessa vapen som skolastikerna hade lämnat åt dem, förde de jesuitiska doktorerna 
åter in dem i elden; de behöll dem i en ugn, uppvärmda sju gånger, till varje del av det slagg av rätt och 
sanning som trängt sig igenom till dem hade vädrats ut, och de hade förvärvat en absolut och helt perfekt 
flexibilitet, och en tidigare ouppnåeligt skarp egg, och ansågs nu på alla sätt passa de händer som skulle 
bruka dem, och på alla sätt värdiga den sak för vilken de skulle dras. Härdade på så sätt, kunde de hugga 
genom skölden och hjälmen, genom kroppen och själen på fienden. 

Låt oss undersöka Loyolas soldat där han står i den fulla och perfekta rustning hans general har 
försett honom med. Så beundransvärt klädd inför slaget han skall utkämpa! Han ”har ifört sig” den mentala 
och verbala tvetydighetens njurbälte, han har ”på sig” sannolikhetslärans bröstharnesk, hans fötter ”är skodda 
med de ”Hemliga instruktionernas” utarbetande. ”Framför allt kan han, med” avsiktens rätt ledda sköld, 
släcka alla eldiga rörelser av mänsklig ånger och gudomliga hotelser. ”Som hjälm” har han hoppet om 
paradiset, som han med största säkerhet har lovats som belöning för sina tjänster, och med sin hand griper 
han om den eldiga fanatismens tveeggade svärd, varmed han, med enormt mod, kan bana sig fram genom 
sanning och rättfärdighet.[1] Den man som måste försvara sig mot anfallet av soldater som dessa, och parera 
sticken av deras vapen, måste sannerligen ge akt på den gamla förmaningen, ”Tag därför på er hela Guds 
vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.” 

Kloka, praktiska och precisa är jesuiternas instruktioner. Först av allt uppmanas de att välja ut de 
bästa punkterna i det stora området, vilket de i sinom tid skall underkuva och besitta. Det området är 
kristenheten. De skall börja med att upprätta kloster, eller kollegier, i de viktigaste städerna. När väl de stora 
befolknings- och välståndscentren säkras, kommer de mindre platserna att vara lätta att inta. 

Om någon frågar i vilket ärende de goda fäderna har kommit, de har i uppdrag att svara att deras 
”enda syfte är själarnas frälsning.” Vilket fromt ärende! Vem skulle inte sträva efter att vara den förste att till 
sitt hus välkomna, och vid sitt bord placera, män vars mål är så osjälviska och himmelska? De skall vara 
noga med att bevara ett ödmjukt och undergivet uppförande, de skall avlägga täta besök på sjukhusen, 
sjukvårdsavdelningen, och fängelserna. De skall simulera en fantastisk uppvisning av välgörenhet, och 
eftersom de inte har något eget att ge till de fattiga, skall de ”söka när och fjärran” att få även den ”minsta 
smula.” Dessa goda gärningar kommer inte att förbli obelönade om de bara är noga med att inte utföra dem i 
hemlighet. Människor kommer att börja tala om dem och säga, Vilken ödmjuk, from, välgörande orden av 
män dessa fäder i Jesu sällskap är! Så olika fransiskanerna och dominikanerna, som ville ta hand om de sjuka 
[1] Se Efesierbrevet vi: 14-17. 
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och de fattiga, men har nu glömt dygderna från en tidigare fas, och blivit stolta, slöa, lyxiga och rika! Alltså 
kommer ”nykomlingarna,” antyder Instruktionerna, att undantränga de andra och äldre ordnarna, och 
kommer att erhålla ”respekt och vördnad av de bästa och mest framstående i trakten.”[1] 

Dessutom åläggs de att bete sig mycket hänsynsfullt mot trångsynta präster, och inte utföra någon 
heliga funktion förrän de fromt och undergivet har bett om biskopens tillåtelse. Detta kommer att säkra deras 
gunst, och göra det sekulära prästerskapet benäget att skydda dem; men så småningom, när de har ställt sig in 
hos folket, kan de i någon mån minska denna underdånighet gentemot prästerna. 

Den enskilde jesuiten avger ett fattigdomslöfte, men sällskapet avger inget sådant löfte, och är 
kvalificerat att inneha hur mycket egendom som helst. Därför, samtidigt som medlemmarna söker själarnas 
frälsning, är de noga med att bemärka de rika männen i samhället. De skall ta reda på vem som äger 
fastigheterna i grannskapet, och vad de har för årliga värden. De skall säkra dessa fastigheter som gåva, om 
möjligt, om inte, genom köp. När det händer att de ”får något som är ansenligt, låt inköpet göras under ett 
främmande namn, av några av våra vänner, så att vår fattigdom fortfarande kan tyckas vara störst.”[2] Och 
låt våra provinsial ”anslå sådana intäkter till några andra kollegier, mer avlägsna, så att varken furste eller 
folk kan upptäcka något av våra vinster ”[3] – ett påhitt som kombinerar många fördelar. Varje dag kommer 
deras tunnland att öka, trots deras uppenbara fattigdom kommer att vara större än någonsin, och flödet av 
donationer och testamentsgåvor för att täcka den kommer att oförminskat bestå, även om havet där alla dessa 
floder mynnar ut aldrig kommer att bli full. 

Bland de mångahanda uppgifter som pålagts jesuiterna, gavs ungdomarnas instruktioner en särskilt 
framträdande plats. Det var genom denna gren som de uppnådde sin mest lysande framgång. ”Viska det ljuvt 
i deras [folkets] öron, att de har kommit för att lära barnen katekesen gratis.”[4] Vart än jesuiterna kom 
öppnade de skolor, och samlade ungdomarna runt sig; men trots deras iver i utbildningsarbetet, ökade på 
något sätt inte kunskapen. Intellektet vägrade att utvidga och geniet att öppna sig under deras ledning. 
Kungariken som Polen, där de blev ungdomens privilegierade och enda instruktörer, i stället för att inta en 
större plats i bokstävernas samvälde, återföll i mental skröplighet, och förlorade sin rang i historiernas 
gemenskap. Jesuiterna delgav sina elever föga utöver kunskap i latin. Historia, filosofi och vetenskap var 
förseglade böcker. De invigde sina lärjungar i sannolikhetslärans mysterier, och konsten att leda avsikten, 
och ungdomar utbildades i dessa banor, när gamla inte avvek från dem. De förkrympte intellektetet och 
begränsade förståelsen, men de uppnådde sitt ändamål. De satte på nytt den romerska prägeln på många av 
Europas länder. 

Instruktionernas andra kapitel bär titeln ”Vad måste göras för att vinna stora mäns gehör och 
intimitet?” Att stå på god fot med regenter och furstar är naturligtvis en fråga av sådan betydelse att inget 
skall lämnas ogjort för att uppnå detta. Instruktionerna här, som vi bör förvänta oss, är fullständiga och 
exakta. Jesu sällskaps medlemmar skall i första hand genomsyra furstar och stora män med tron att de inte 
kan avstå från deras stöd om de skulle behålla sin stats prakt, och sina rikens regering. Skulle furstarna vara 
fyllda med idéer om sin egen vishet, måste fäderna hitta ett sätt att skingra denna påtagliga illusion. De skall 
omge dem med från sitt sällskap utvalda biktfäder, men ingalunda skall de slå ned på de kungliga botfärdiga 
syndarnas samveten. De måste behandla dem ”ljuvt och glatt,” och oftare ge opiater än retmedel. De skall 
studera deras sinnelag, och om, i fråga om äktenskap, de skulle vara benägna – som så ofta sker med furstar 
– att sluta förbund med sina egna fränder, skall de jämna deras väg, genom att antyda en dispens från påven, 
eller hitta någon förmildrande omständighet för synden från sin teologis farmakopé. De kan tala om för dem 
att sådana äktenskap, fastän de är förbjudna för folket, ibland är tillåtna för furstar, ”till Guds större ära.”[5] 
Om en monark är inriktad på ett visst företag – ett krig, till exempel – vars fråga är osäker, skall de bemöda 
sig om att forma sin rådgivning i ärendet så, att om affären lyckas de skall ha allt beröm, och om den 
misslyckas, skulden skall ligga hos kungen ensam. Och slutligen, när en vakans uppstår nära tronen, skall de 
se till att den tomma posten tillsätts av en av sällskapets beprövade vänner, på vilka de är anbefallna att, hela 
tiden, inneha 
[1] Secreta Monita, kap. 1 sek. 1. 
[2] Ibid., Cap. 1 sek. 5. 
[3] Ibid., Cap. 1 sek. 6. 
[4] Ibid. (översatt från en fransk kopia, London, 1679), kap. 1 sek. 11. 
[5] Secreta Monita, kap. 2 sek. 2. 
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en lista. Det kan vara bra, för ännu mer för att främja sina intressen vid domstolar, att åta sig diplomatiska 
uppdrag ibland. Detta gör det möjligt för dem att lägga Europas affärer i sina egna händer, och för furstarna 
att känna att de är oumbärliga för dem, genom att visa dem vilket inflytande de utövar vid andra furstars hov, 
och framför allt hur stor deras makt är i Rom. Små tjänster och obetydliga presenterar skall de inte ingalunda 
förbise. Sådana saker är ett utmärkt sätt att öppna furstarnas hjärtan. Försäkra er om, säger Instruktionerna, 
att måla upp de män som fursten tycker illa om i samma färger som hans svartsjuka och hat lära honom att 
betrakta dem. Dessutom, om fursten är ogift, kommer det att bli ett sällsynt slags politik att välja en fru åt 
honom bland de vackra och ädla damer för deras sällskap kända damer. ”Detta ses,” säger Instruktionerna, 
”av erfarenhet i huset i Österrike och i Polens och Frankrikes riken, och i många andra furstendömen.”[1] 

”Vi måste sträva efter, säger Instruktionerna, med anmärkningsvärd enkelhet, men i tron, utan tvivel, 
att orden endast skulle möta endast Jesu sällskaps medlemmars trofasta ögon: ”Vi måste sträva efter att alstra 
oenighet bland stora män, och befordra uppviglingar, eller vad som helst en prins vill få oss att göra för att 
behaga honom. Om en som är högste minister för staten åt en monark som är vår vän går emot oss, och den 
fursten favoriserar honom helt, så att lägga till titlar till hans ära, måste vi visa upp oss för honom, och fjäska 
för honom i högsta grad, såväl genom besök som all ödmjuk respekt.”[2] 

Efter att ha specificerat de knep genom vilka furstar kan hanteras, föreskriver Instruktionerna härnäst 
vissa metoder för att dra nytta av andra ”med stor auktoritet i samväldet, så att vi genom deras krediter 
erhåller vinst och befordran.” ”Om,” säger Instruktionerna,[3] ”dessa herrar skulle vara ickekyrkliga, borde 
vi ha tillgång till deras stöd och vänskap mot våra motståndare, och till deras tjänst i vår egen talan, och våra 
vänners, och till deras auktoritet och makt vid köp av hus, herrgårdar och trädgårdar, och stenar för att bygga 
med, särskilt på de platser som inte står ut med att höra talas om att vi bosätter oss i dem, eftersom dessa 
herrars auktoritet i hög grad tjänar till att blidka befolkningen, och tysta våra antagonister.” 

De är inte heller mindre ihärdiga i att fjäska för biskoparna. Deras auktoritet – stor överallt – är 
särskilt stor i vissa kungariken, ”som i Tyskland, Polen och Frankrike,” och, sedan biskoparna blidkats, kan 
de förvänta sig att få en gåva i form av ”nybyggda kyrkor, altare, kloster, stiftelser, och i vissa fall de 
sekulära prästernas och kanikers pastorat, med den populära rätten att predika i alla de stora städerna.” Och 
när biskopar så hjälper dem, skall de undervisas att det inte finns någon mindre vinst än förtjänst i 
handlingen; eftersom, när den begås åt Jesu orden, de säkert kommer att återbetalas med högst betydande 
tjänster; varemot, när den begås åt andra ordnar, de inte kommer att få något i gengäld för sina mödor ”utom 
en sång.”[10] 

Att älska sin nästa, och tala väl om honom, medan de bedömde sig själva som blygsamma, var inte 
en av jesuiternas brister. Sina egna dygder förkunnade de lika högt som de förkunnade sina munkbröders fel. 
Deras Instruktioner befallde dem att ”inprägla i själarna på de furstar som älskar oss, att vår orden är mer 
perfekt än alla andra ordnar.” De skall ersätta sina konkurrenter, genom att tala om för regenterna att ingen 
vishet är behörig att vara rådgivare i statsfrågor, utom ”vår” och att om de vill göra sina riken glänsande av 
kunskap, de måste överlämna skolorna till jesuitiska lärare. De skall framför allt uppmana furstar att de är 
skyldiga som en plikt inför Gud att samråda med dem i fördelningen av erkännanden och förmåner, och i alla 
utnämningar till platser av betydelse. Dessutom, skall de alltid ha en lista i sin ägo med namnen på alla 
personer med myndighet och makt i hela kristenheten, så att de kan byta eller bibehålla dem anpassat till sina 
olika tjänster, som kan vara lämpligt. Men så hemligt måste denna känsliga verksamhet skötas, att deras 
medverkan inte skall ses i den, eller att man någonsin misstänker att förändringen härhör från dem! 

Medan de sakta och stadigt klättrar upp till kontroll över kungar, och regeringen i kungariken, skall 
de iakttaga stor ödmjukhet i sitt uppträdande och enkelhet i sitt liv. Stoltheten skall de bära i sitt hjärtat, inte i 
sin uppsyn, och foten måste sättas ned tyst som slutligen skall placeras på halsen på monarker. ”Låt oss som 
är i furstarnas tjänst,” säger Instruktionerna, ”behålla mycket lite pengar, och någon lösegendom, nöja oss 
med en liten kammare, ödmjukt umgås med personer i oansenliga ställningar, och när de nått sådan aktning, 
borde de försiktigt förmå furstarna att inte göra någonting utan deras råd, vare sig det är i andliga eller 
världsliga frågor.”[6] 
[1] Secreta Monita, kap. 2 sek. 5. 
[2] Ibid., Cap. 2 sek. 9, 10. 
[3] Ibid., Cap. 3 sek. 1. 
[4] ”Præter cantum.” (Secreta Monita, kap. 3 sek. 3.) 
[5] Secreta Monita, kap. 4 sek. 1-6. 
[6] Ibid., kap. 4 sek. 5
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KAPITEL 7 
JESUITISK HANTERING AV RIKA ÄNKOR OCH ARVINGAR TILL STORA FAMILJER. 

Hur rika änkor ska lockas till kapell och biktstolar av jesuiterna – Avhålls från tankar på ett andra äktenskap 
– Förmås att gå med i en orden, och testamentera sina fastigheter till sällskapet – Söner och döttrar till änkor 
– hur man kan upptäcker adelshusens intäkter och arvtagare – Illustration från Spanien – Upplåning via 
obligation – Instruktionerna skall hållas hemliga – Skall förnekas, om de upptäcks – hur Instruktionerna 
kom i dagen. 

INSTRUKTIONERNAS sjätte kapitlet behandlar ”Sätten att förvärva rika änkors vänskap.” Vid inledningen 
av detta nya kapitel, är den eftertanke som tvingar sig på en – vilket brett omfång av olika typer av mål som 
Jesu sällskap kan ägna sin uppmärksamhet! De största frågor är överstiger inte deras förmåga, och de minsta 
iakttagelser är inte under deras värdighet! Från att rådgiva regenter och leda statens ministrar, vänder det sig 
med samma anpassningsförmåga och skicklighet till att ta hand om änkor. Instruktionerna i denna del är 
ytterst noggranna och omsorgsfullt utarbetade, vilket visar vilken vikt sällskapet lägger vid det vederbörliga 
fullgörandet av vad man är skyldig denna klass av sina klienter. 

Det är sant, att en del har bekänt sina tvivel på huruvida sällskapets åtgärder i denna fråga är helt och 
hållet osjälviska, utifrån de begränsningar som det pålägger den grupp personer som tagits under dess 
beskydd. Instruktionerna använder inte uttrycket ”änkor,” utan ”rika änkor.” Men desto mer behöver änkor i 
det avseendet försvar mot lagvrängeriets konster och girighetens lister, och hur kan fäder bättre bevilja dem 
detta än genom att vidta åtgärder för att bringa både deras kroppar och deras lösöre inom ett klosters trygga 
väggar? Där kan den onda världens skarvar och gamar inte göra dem till sina offer. Men låt oss notera hur de 
skall förfara. Först, skall en fader med lämplig talang väljas för kunna inleda sin verksamhet. Han får inte, i 
år överstiga medelåldern, han måste ha ett friskt utseende, och ett älskvärt tal. Han skall besöka änkan, med 
hetta beröra hennes belägenhet, och de snaror och skador den utsätter henne för, och antyda den broderliga 
omsorg som sällskapet av vilket han är medlem finner nöje i att bedriva över alla i hennes tillstånd som 
väljer att ställa sig under dess förmyndarskap. Efter ett par besök av detta slag, kommer änkan förmodligen 
att visa sig i ett av sällskapets kapell. Skulle detta inträffa, är nästa steg att utse en biktfader ur deras samfund 
åt änkan. Skulle dessa känsliga steg väl ha fullkomnats, kommer frågan att vara hoppfull. Det kommer att 
vara biktfaderns skyldighet att se till att hon inte får den onda idén att gifta sig igen, och för detta ändamål 
skall han ge en bild av den trevliga och fascinerande frihet hon åtnjuter som änka, och mot den skall han 
ställa de mödor, förtret, och förtryck som hon förmodligen skulle dra på sig genom ett andra äktenskap. För 
att understödja dessa framställningar, har biktfadern befogenhet att utlova befrielse från skärselden, om 
änkeståndets heliga tillstånd bibehålls. För att bevara denna fromma sinnesstämning hos målet för dessa 
omtankar, anger Instruktionerna att det kan vara tillrådligt att upprätta en bönsal i hennes hus, med ett altare, 
där ofta mässor hålls och bekännelser görs. Smyckningen av altaret, och de tillhörande riterna, kommer att 
uppta änkans tid, och förhindra hennes idéer om en man. Sedan ärendet har genomförts till detta stadium, är 
det klokt att byta ut personerna i förtroendeställning kring henne, och ersätta dem med åt sällskapet hängivna 
personer. Antalet gudstjänster måste också ökas, särskilt bekännelser, ”så att,” säger Instruktionerna, ”i 
vetskap om deras tidigare anklagelser, uppträdanden och böjelser, det hela kan fungera som en guide för att 
få dem att följa våra viljor.”[1] 

Dessa åtgärder kommer att ha fört änkan mycket nära dörren till ett kloster. En fortsättning under 
ännu en kort tid är allt som kommer att behövas för att säkert få in henne inom dess väggar. Biktfadern måste 
nu förstora upp hur säkert klostrets tystnad och utomordentliga helighet förhåller sig till paradiset, men 
skulle hon vara ovillig att ta på sig slöjan i regelbunden form, kan hon förmås att gå med i någon religiös 
orden, som Paulinerna, ”så att all risk för att hon gifter sig igen, fångad i kyskhetslöftet, skall vara över.”[2] 
Den stora plikten att ge allmosor, ynnestbevisens drottning, ”utan vilken, skall det framställas för henne, hon 
inte kan ärva
[1] Secteta Monita, kap. 6, se. 6. 
[2] Ibid., kap. 6 sek. 8. 
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himmelriket, ”skall nu ansätta henne,” vilka allmosor hon, trots detta, hon borde avhända sig till var och en, 
om det inte på inrådan och med samtycke av hennes andlige fader.”[1] Under denna ledning är det lätt att se i 
vilken kassa änkors land, herrgårdar, och intäkter kommer att magasineras. 

Men fäderna ansåg det olämpligt att lämna en sådan fråga det minsta osäker, och följaktigen går det 
sjunde kapitlet i stor utsträckning in på ”Sätten att i våra händer behålla överlåtelsen av änkors fastigheter.” 
För att stänga ute världsliga tankar, och särskilt äktenskapliga sådana, måste änkors tid vara upptagna av 
deras andaktsövningar, skall de uppmanas att begränsa sina utgifter och överflöda ”Jesu Kristi kyrka” med 
ännu mer allmosor. En skicklig biktfader skall utses åt dem. De skall ofta besökas, och underhållas med 
trevliga predikningar. De skall övertalas att välja en beskyddare, eller skyddshelgon, låt säga Sankt 

Franciskus eller Sankt Xavier. Förberedelser skall göras så att allt de gör blir känt, genom att kring dem 
placera endast av sällskapet rekommenderade personer. Vi måste be om ursäkt för att vi inte med fädernas 
ord återger detta kapitels fjortonde avsnitt. Det avsnittet ger sina skyddslingar stor handlingsfrihet, ja all 
handlingsfrihet, ”under förutsättning att de är liberala och positivt påverkar vårt sällskap, och att alla saker 
genomförs listigt och utan skandal.” Men den stora punkt som bör eftersträvas är att få dem att helt 
överlämna sina fastigheter till sällskapet. Detta sker för att nå perfektion nu, och det kan ske för att i 
framtiden uppnå kanoniseringens ännu högre belöning av kanonisering. Men om det skulle inträffa, genom 
släktingars kärlek eller andra motiv, att de inte har försett den ”Jesu arma kompanjoner” med alla sina 
världsliga artiklar, när de dör, skall ”Jesu Kristi kyrkas” framställda krav riktas mot släktingar, och de skall 
uppmanas ”att bidra till
[1] Secreta Monita, kap. 6. sek. 10. 
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efterbehandling av våra skolor, som fortfarande ofullständiga, till Guds större ära, ge oss lampor och tavlor 
och till att bygga andra stiftelser och hus, som vi, Jesu sällskaps arma tjänare, fortfarande vill ha, så att alla 
saker kan förbättras.”[1] ”Låt detsamma ske med furstar,” fortsätter Instruktionerna med att säga,” och vår 
andra välgörare, som bygger oss lyxiga byggnadskomplex, eller inrättar stiftelser, så att det framställs för 
dem, i första hand, att den nytta de därmed gör oss är vigd åt evigheten, att de därigenom skall bli 
fromhetens perfekta förebilder, att vi därav kommer att ha ett mycket speciellt minne, och att de i nästa 
värld skall få sin belöning. Men om man invänder att Jesus Kristus föddes i ett stall, och inte hade 
någonstans att vila sitt huvud, och att vi, som är hans kompanjoner, inte borde ha förgängliga artiklar, borde 
vi i deras själar starkt inprägla att sannerligen, till en början, den första kyrkan också befann sig i samma 

skick, men att hon nu med Guds försyn upphöjts till en monarki, och att på den tiden kyrkan inte var annat än 
en trasig sten, som nu blivit ett stort berg.”[2] 

I kapitlet som följer – den åttonde, nämligen – sprids nätet allt vidare. Det är runt fötterna på 
”sönerna och döttrarna till hängivna änkor” som dess maskor nu dras åt. Den i detta kapitel utvecklade 
planen för intrig och förförelse skiljer sig bara i dess mindre punkter från det som vi redan hade uppenbarat 
för oss. Vi förbigår det därför, och gå vidare till det nionde kapitlet, där vi finner att planen fortfarande 
utvidgas, och girighet och utpressning i stor skala, helgad naturligtvis av det åsyftade målet, ännu mer öppet 
erkänns och anbefalls. Kapitlet har rubriken ”Om sätten att öka intäkterna i våra kollegier,” och dessa sätt, 
kort sagt, är det sluga och ihållande bedrägeriet, överlistningen, och rånet av varje klass. Nätet kastas ut,
[1] Secreta Monita, kap. 7 sek. 23. 
[2] Secreta Monita, kap. 7 sek. 24. 
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nästan utan förklädnad, över hela samhället, så att alla gods, arv, och ägodelar tillhörande alla 
samhällsklasser – furste, bonde, änka, och föräldralös – kan släpas in i jesuiternas kloster. Världen är bara en 
stor jaktmark för Jesu sällskaps mäktiga jägare. ”Framför och över alla andra saker, säger denna instruktion,” 
borde vi sträva efter vår egen storhet, med ledning av våra överordnade, som är de enda domarna i detta fall, 
och som ska arbeta för att Guds kyrka kan stå i sin största möjliga prakt, till Guds större ära.”[1] 

I bedrivandet av detta värdiga ändamål, ålägger de Hemliga instruktionerna fäderna att ofta besöka 
rika hus och adelshus, och att ”informera sig, varsamt och skickligt, om de inte kommer att lämna något till 
våra kyrkor, för att få förlåtelse för sina synder, och för sina släktingars synder.”[2] Biktfäder – och bara 
kunniga och vältaliga män skall utnämnas till biktfäder åt furstar och statsmän – skall ta reda på namn och 
efternamn på sina botfärdiga syndare, namnen på deras släktingar och vänner, om de har förhoppningar att 
lyckas med något, och hur de avser att förfoga över vad de redan har, eller kan komma att få, om de har 
bröder, systrar, eller arvingar, och vilken ålder, böjelse och utbildning de har. Och de ”bör övertyga dem om 
att alla dessa frågor i hög grad tenderar att befria deras samvete från skuld.”[3] 

Det finns en uppfriskande enkelhet i fråga om följande anvisningar. De ges med särarten hos män 
som så ofta hade upprepade sin vädjan ”till Guds större ära,” att de själva till sist hade kommit att tro på den: 

”Vår provinsial borde skicka sakkunniga män till alla de platser där det finns många rika och 
förmögna personer, i syfte att de kan ge sina överordnade en sann och trogen redogörelse.” 

”Låt förvaltarna för våra kollegier få en exakt kunskap om husen, trädgårdarna, stenbrotten, 
vingårdarna, herrgårdarna, och andra rikedomar som tillhör var och en som bor nära den plats där de befinner 
sig, och om det är möjligt, vilken grad av tillgivenhet de hyser för oss.” 

”Härnäst borde vi finna varje mans befatting, och inkomsterna för den, deras ägodelar, och artiklarna 
i deras kontrakt, som de säkert kan göra genom bekännelser, genom möten, och genom underhållning, eller 
genom våra pålitliga vänner . Och i allmänhet när en biktfader vägleder en rik person, från vilken han har 
goda förhoppningar om vinst, är han skyldig att genast anmäla det, och upptäcka den vid sin återkomst.” 

”De bör också informera sig exakt om det finns något hopp om att få förmåner, varor, ägodelar,[4] 
fromma gåvor och liknande, i utbyte mot att deras söner antas till vårt sällskap.”[5] 

”Om en rik familj endast har döttrar, skall de lockas genom smekningar att bli nunnor, i vilket fall en 
liten del av deras fastigheter kan avdelas för deras användning, och resten kommer att bli vår.” 

”Den sista arvingen till en familj skall med alla medel förmås att gå med i sällskapet. Och för att 
bättre lindra hans tankar från all rädsla för sina föräldrar, skall han läras att det är mer tilltalande för Gud att 
han tar detta steg utan deras vetskap eller medgivande.[6] ”En sådan en,” tillägger Instruktionerna, ”borde 
skickas långt bort för att genomgå sitt novitiat.” 

Dessa anvisningar genomfördes blott alltför troget i Spanien, och på detta bland andra orsaker beror 
avfolkningen av detta en gång mäktiga land. En författare som bott många år på halvön, och hade de bästa 
möjligheter att följa dess villkor, säger: ”Om en herre har två eller tre söner och lika många döttrar, råder 
familjens biktfader fadern att behålla den äldste brodern hemma, och skicka resten, både söner och döttrar, 
till ett nunne- eller munkkloster; berömma klosterlivet, och säga att det att dra sig tillbaka från världen är den 
säkraste vägen till himlen. 

Dessa familjers fäder, glada över att minska husets kostnader, och över att se sina barn försörjda, 
skickar dem till ett klosters ödsliga plats, som egentligen är mitt i världen. Lägg nu märke till att oddsen är 
tjugo mot en att deras arvtagare dör innan han gifter sig och får barn, så arvet och allt annat tillfaller den 
andre, som är en bekännande munk eller nunna, och eftersom denne inte kan använda uttrycket mitt eller ditt, 
går allt på så sätt till sällskapet. Och detta är anledningen till att många familjer utsläcks, och deras namn helt 
faller ur minnet, klostren är så fullsatta, riket så glest på folk, och tiggarmunkarna, nunnorna och klostren så 
rika.”[7] 

Dessutom, råds fäderna att uppdriva stora
[1] Secreta Monita, kap. 9 sek. 1. 
[2] Ibid., sek. 4. 
[3] Ibid., sek. 5. 
[4] ”Contractus et possessiones ”- arrenden och ägodelar. (Lat. et Ital. ed., Roma. Kon godk.) 
[5] Secreta Monita, kap. 9, sekt. 7-10. 
[6] ”Ostendendo etiam Deo sacrificium gratissimum fore si parentibus insciis et invitis aufugerit.” (Lat. utg., kap. 9 sek. 
8. L’Estranges öv., sek. 4.) 
[7] A Master-Key to Popery, s. 70. 
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summor pengar via obligationer. Fördelen med denna metod är att då obligationsinnehavaren skall dö, 
kommer det att bli lätt att förmå honom att skiljas från obligationen i utbyte mot hans själs frälsning. I vilket 
fall som helst, är det troligare att han gör en gåva av handlingen än att testamentera samma belopp i guld. En 
annan fördel med upplåning på detta sätt, är att deras skenbara fattigdom fortfarande kan upprätthållas. 
Ägare till en fjärdedel eller hälften av tillgångarna i en ort, kommer fortfarande att vara ”Jesu arma 
kompanjoner.”[1] 

Vi anför blott ett till citat från de Hemliga instruktionerna. Det avslutar denna rad av fromma råd och 
är, i ett avseende, det mest kännetecknande av dem alla. ”Låt den överordnade skydda dessa hemliga råd med 
stor omsorg, och låt dem inte lämnas ut utom till ett fåtal diskreta personer, och det endast i delar; och låta 
dem instruera andra med dem, när de på ett lönsamt sätt har tjänat sällskapet. Och låt dem då inte lämna ut 
dem som regler de har fått, utan som effekterna av deras egen försiktighet. Men om de råkar i händerna på 
främlingar, som skulle kunna ge dem en illvillig betydelse eller tolkning, låt dem vara säkra på att sällskapet 
inte äger dem inte i den meningen, vilket skall bekräftas genom att ge som exempel dem i vår orden som 
med säkerhet inte känner till dem.”[2] 

Det dröjde ett tag innan det här förebyggda avslöjandet faktiskt ägde rum. Men i början av 1600-talet 
släpade krigets olyckor fram dessa Hemliga instruktioner ur mörkret där författarna hade hoppats kunna 
dölja dem från världens kunskap. Hertigen av Braunschweig, efter att ha plundrat jesuiternas kollegium i 
Paderborn i Westfalen, gav deras bibliotet i present till kapucinerna i samma stad. Bland de böcker som 
därmed hade kommit i deras besittning hittades en kopia av de Hemliga instruktionerna. En annan kopia ska 
ha upptäckts i jesuiternas kollegium i Prag. Snart därefter dök nyutgåvor och översättningar upp i Tyskland, 
Holland, Frankrike och England. Arbetets äkthet förnekades, vilket var att vänta, för varje sällskap som var 
klokt nog att sammanställa en sådan bok skulle vara klokt nog att förneka det. Till endast jesuiternas fjärde 
eller högsta orden skulle dessa Instruktioner lämnas ut; de andra, som var ovetande om dem i dess skriftliga 
form, fördes fram för att förneka under ed att en sådan bok existerade, men deras protester vägde inte särskilt 
tungt mot den andra sidans överväldigande bevis. Den perfekta enhetligheten i de av jesuiterna i alla länder 
gynnade antagandet att de agerat enligt en fastställd regel; och den exakta överensstämmelsen mellan deras 
metoder och de hemliga råden visade att detta var den regeln. Gretza, en av sällskapets välkända 
medlemmar, bekräftade att Secreta Monita var en förfalskning av en jesuit som hade fått vanhedrande avsked 
från sällskapet i Polen, och att han publicerade den 1616. Men historiens osanning bevisades genom 
upptäckten i brittiska museet av ett verk tryckt 1596, tjugo år innan den påstådda förfalskningen, i vilket 
Secreta Monita är kopierad.[3] 

Sedan den första upptäckten i Paderborn, har kopior av Secreta Monita hittats i andra bibliotek, som i 
Prag, ovan. Många upplagor har sedan offentliggjorts, och på så många språk, att tanken på samverkan är 
utesluten. Dessa utgåvor stämmer alla överens med undantag för några obetydliga variationer i texten.[16] 
”Dessa privata anvisningar, säger M. l’Estrange,” är helt i strid med de regler, författningar och instruktioner 
som detta sällskap offentligt bekänner sig till i de böcker det har tryckt i denna fråga. Så vi kan utan 
svårighet tro att den största delen av deras styresmän (om i synnerhet ett fåtal undantas) har en dubbel regel 
samt en dubbel vana – en för privat och särskild användning, och en annan att stoltsera med inför 
världen.”[17] 
[1] Secreta Monita, kap. 9 sek. 18, 19. 
[2] Ibid., kap. 16 (L’Estranges öv..), tryckt som förord i den latinska utgåvan. 
[3] Secreta Monita, Lond., 1850. Förord av H. M. W., s. ix. 
[4] Bland de olika utgåvorna av Secreta Monita nämner vi följande: – Biskop Comptons översättning; Lond., 1669. Sir 
Roger L’Estranges översättning; Lond., 1679; den gjordes från en fransk kopia, tryckt i Köln, 1678. En annan utgåva, 
som innehåller den latinska texten med en översättning till engelska, tillägnad sir Robert Walpole, Englands 
premiärminister: Lond., 1723. Denna utgåva säger i förordet, att herr John Schipper, bokhandlare i Amsterdam, köpte en 
kopia av Secreta Monita, bland annat böcker, i Antwerpen, och tryckte om den. Jesuiterna köpte upp hela upplagan, 
med undantag för ett par kopior. Från en av dessa trycktes den om efteråt. På senare år har flera engelska nyutgåvor 
gjorts. Ett av de exemplar som vi har använt i detta sammandrag i boken trycktes i Rom, i propagandans tryckpressar, 
och innehåller den latinska texten sida för sida med en översättning till italienska. 
[5] The Cabinet of the Jesuits’ Secrets Opened; Lond., 1679. 
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KAPITEL 8 
JESUITENAS SPRIDNING I HELA KRISTENHETEN. 

Den stora konflikten – de tillräckliga vapnen – Den säkra segern – Befriade från biskoplig rättskipning – 
Godkännande i Italien – Venedig – Spanien – Portugal – Francis Xavier – Frankrike – Tyskland – Deras 
första verk i Österrike – i Köln och Ingolstadt – Sprids därifrån över hela Tyskland – Deras skolor – Bärande 
av kors – Återupplivande av den papistiska tron. 

LOYOLAS soldater är på väg att rycka fram. Innan kampanjen börjar ser vi deras överhuvud sammanföra 
dem och peka ut det område där deras förmåga skall visas. Kristenhetens nationer är i uppror: de kommer att 
bli deras till att underkuva, samt än en gång lägga ned, bundna i kedjor, vid fötterna av den heliga stolen. De 
får inte svimma, de vapen som han har försett dem med räcker mer än väl till för det svåra krig som han 
sänder ut dem i. Klädda i detta pansar, och genom att utöva det som han mödosamt instruerat dem, kommer 
de att fördriva kunskapen som natten jagar bort dagen; friheten kommer att dö där deras fot träder, och i det 
antika mörkret kommer de åter att kunna resa den fallna tronen åt den store kyrkofursten i Rom. Men om 
tjänsten är hård, kommer lönerna att vara goda. Som räddare av den tronen kommer de att vara större än den. 
Och även om deras arbete under tiden skall uträttas som en stor uppvisning i ödmjukhet och fattigdom, 
kommer kristenhetens silver och guld i slutändan att vara deras; de kommer att vara herrar över dess land 
och palats, befälhavare över dess invånares kroppar och själar, och ingenting av allt det som hjärtat kan 
önska kommer att undanhållas dem om de bara vill lyda honom. 

Jesuiterna mångfaldigades snabbt, och vi skall nu följa dem på deras vandring över Europa. Genom 
att gå vidare i små skaror, inspirerade av en fullständig hängivenhet åt sin general, skolade i alla knep som 
kunde bidra till att befrämja deras mission, slog de sig på ett par år ned i alla kristenhetens länder, och gjorde 
sin stämma hörd i vändningen av protestantismens tidvatten, som dittills hade haft flod. 

Det fanns inte någon förklädnad de inte kunde anlägga, och därför fanns det ingen plats till vilken de 
inte kunde tränga in. De kunde träda in ohörda i monarkens kabinett, eller statsmannens generalförsamling. 
De kunde sitta osedda i universitetssenaten eller allmänna sammankomster, och utan att misstänktas blanda 
sig i överläggningar och debatter. Det fanns inte något språk de inte kunde tala, och ingen tro de inte kunde 
bekänna sig till, och därmed fanns det inga människor bland vilka de inte kunde vistas, och ingen kyrka vars 
medlemskap de inte kunde komma in och vars funktioner de inte kunde fullgöra. De kunde förbanna påven 
med lutheranen, och svära det högtidliga förbundet med covenantanhängaren. De hade sina lärda och 
vältaliga män för adelns salar och kungarnas hov, sina vetenskapsmän och författare för ungdomarnas 
utbildning av ungdomar, deras opolerade men beredvilliga talare för hålla straffpredikan för folkmassan, och 
sina vanliga, föga belästa munkar, för att besöka allmogens stugor och hantverkarnas verkstäder. ”Jag känner 
till dessa män, skrev Josef II av Österrike, i et brev till Choiseul, Ludvig XV:s premiärminister – ”Jag känner 
till dessa män så väl som någon kan göra: alla intriger de har bedrivit, och den möda de har gjort sig för att 
sprida mörker över jorden, liksom deras insatser för att styra och skapa förvirring i Europa från Kap 
Finisterre till Spetsbergen! I Kina var de mandariner; i Frankrike, akademiker, hovfolk, och biktfäder; i 
Spanien och Portugal, stormän; och i Paraguay, kungar. Hade inte min morfars bror, Josef I, blivit kejsare 
hade vi med all sannolikhet, också i Tyskland, sett också en Malagrida eller en Alvieros.” 

För att det skulle kunna vara fria att besöka varje stad eller stift de ville, undantogs de från biskoplig 
rättskipning. De kunde komma och gå efter behag, och utföra alla sina funktioner utan att behöva redogöra 
för någon utom sin överordnade. Detta arrangemang motarbetades till en början av vissa prelater, men det 
beviljades allmänt till slut, och det underlättade i hög grad den jesuitiska kårens stora och snabba spridning. 

Utomordentlig framgång åtföljde deras första insatser i hela Italien. Konstruerad för vanligt folk, 
erkändes orden av furstarna såväl som adeln. I Parma underkastade sig de högsta familjerna de ”Andliga 
övningarna.” I Venedig, framförde Lainez aposten Johannes evangelium för en församlad adel; och 1542 
grundades ett jesuitiskt kollegium i samma stad. Medborgarna i Montepulciano åtföljde Francisco Strada 
genom gatorna på hans tiggarstråt. Deras ledare knackade på dörrarna, och hans anhängare tog emot
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allmosorna. I Faenza, lyckades de hejda den protestantiska rörelsen, som hade påbörjats av den vältaliga 
Bernardino Ochino, och genom skolornas och värgörenhetsorganisationernas maskineri, återförde de 
befolkningen till påvedömet. Dessa är bara några exempel av många på deras popularitet och framgång.[1] 

I Spaniens och Portugals länder var deras framgångar ännu större än i Italien. Som en fosterjordens 
son, hade dess grundare fyllt orden med en anda som spred sig bland spanjorerna som en infektion. Några av 
de högsta stormännen lät värva sig i sina led. I provinsen Valencia, vad de massorna som samlades för att 
höra den jesuitiske prästen, Araoz, sådana att ingen katedral kunde rymma dem, och en predikstol byggdes åt 
honom i det fria. Från staden Salamanca, där de 1548 hade öppnat sin anläggning i ett litet, eländigt hus, 
spred sig jesuiterna över hela Spanien. Två av sällskapets medlemmar sändes till kungen av Portugal på hans 
egen begäran: den ene behöll han som sin biktfader, den andre sände han till Ostindien. Detta var den Francis 
Xavier som där tillvann sig, säger Ranke, ”en apostels namn, och ett helgons ära.” Vid hoven i Madrid och 
Lissabon förvärvade de snart enormt inflytande. De var adelns biktfäder monarkens rådgivare. 

Jesuiterna fann det svårare att tvinga sig in i Frankrike. De hade stora förhoppningar om att grunda 
ett kollegium i den stad där deras första löfte hade upptecknats, men varje försök möttes av bestämt motstånd 
från parlamentets oppositionen och prästerna, som var avundsjuka på deras enorma privilegier. Krigen 
mellan Guise-släkten och hugenotterna öppnade omsider en dörr för dem. Lainez, som vid denna tidpunkt 
hade blivit deras general, såg sin chans, och lyckades 1561 åstadkomma sitt syfte, men på villkor att orden 
avstod från speciella privilegier, och underkastade sig biskoplig rättskipning. ”Löftet avgavs, men med en 
mental reservation, vilket undanröjde behovet av att hålla det.”[2] De grundade omedelbart ett kollegium i 
Paris, öppnade skolor – i vilka smarta lärare undervisade – och inrättade jesuitiska seminarier i Avignon, 
Rhodos, Lyon, och på andra platser. Deras intriger höll nationen delad, och inflammerade i hög grad 
inbördeskrigets raseri. Henrik III massakrerades av en av deras agenter: därnäst försökte de ta livet av Henrik 
IV. Detta brott ledde till deras första förvisning från Frankrike, 1594; men snart hade de smugit sig tillbaka in 
i kungariket i form av handlare och arbetare. De släpptes slutligen öppet in av monarken – en tjänst som de 
återbetalas genom att slakta honom på gatorna i hans huvudstad. Under deras styre fortsatte Frankrike att 
blöda och pinas, att störtas från olycka i brottslighet, och från brottslighet i olycka, till dess att den 
fulländade ondskan att återkalla det nantesiska ediktet fick landet att lägga sig hjälplöst; och det låg stilla i 
mer än ett halvt sekel, tills det, något återhämtat från sin utmattning, hävde sig upp, bara för att möta det 
fruktansvärda slaget av dess stora revolution. 

Vi vänder oss till Tyskland. Det var här som kyrkan i Rom hade drabbats av sina första stora 
förluster, och här, under de stridsberedda jesuiterna, var hon avsett att påbörja de segrar som återvann litet av 
den mark hon hade förlorat. En generation hade förflutit sedan protestantismens uppkomst. Det är år 1550: 
sönerna till de män som hade samlats runt Luther intar scenen när förtruppen till denna stora invaderande 
massa gör sitt intåg. De kommer i tystnad; de är enkelt klädda; ödmjuka och undergivna i sitt uppförande; 
men bakom finns förföljarens bål och schavotter, och Frankrikes och Spaniens arméer. Deras tysta ord finna 
sina fruktansvärda återverkningar i dessa hemska stormar som i trettio års tid ödelade Tyskland.

Ferdinand I av Österrike, i tankar på det förfall den romersk-katolska känslan hade drabbats av i 
Tyskland, skickade av Ignatius Loyola bud efter några nitiska lärare att undervisa ungdomarna i hans 
besittningar. 1551, anlände tretton jesuiter, inklusive le Jay, i Wien. De försågs med inackorderingar, placeras 
i universitetets lärostolar, och smög sig uppåt till dess att de lade beslag på det seminariets hela ledning. Från 
den stunden daterar sig huset Österrikes brott och olyckor.[3] 

En liten koloni av Loyolas lärjungar hade, före detta, slagit sig ned sig i Köln. Det var inte förrän 
efter några år som de rotade sig i den staden; men sedan de inledande svårigheterna övervunnits, började de 
åvägabringa en förändring i allmänhetens känslor, som fortsatte tills Köln blev, som det ibland kallas, 
”Nordens Rom.” Vid ungefär samma tid, frodades jesuiterna i Ingolstadt. De hade körts iväg vid sitt första 
tillträde till det universitetets katedrar, som professorerna fruktade dem som rivaler, men 1556 återkallades 
de, och vann snart inflytande, som var att vänta i en stad där minnet av doktor Eck fortfarande var färskt.
[1] Ranke, Hist. of the Popes, bok. ii sek. 7. 
[2] Duller, Hist. of the Jesuits, s. 83, Lond., 1845. 
[3] Ranke, bok v, sek. 3. 
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Deras, mindre högljudda än hans, var ödesbestämda att åstadkomma mycket mer för påvedömet. 
Från dessa tre centra – Wien, Köln, och Ingolstadt – utsträckte sig jesuiterna över hela Tyskland. De 

inrättade kollegier i de viktigaste städerna för sönerna till furstarna och adeln, och de öppnade skolor i stad 
och by för de lägre klassernas undervisning. Från Wien spred de sina kolonier över hela de österrikiska 
besittningarna. De hade skolor i Tyrolen och städerna vid foten av dess berg. Från Prag de förgrenad de sig 
över Böhmen, och trängde in i Ungern. Deras kollegier i Ingolstadt och München gav dem åtkomst till 
Bayern, Franken, och Schwaben. Från Köln utvidgade de sina kloster och skolor över rhenska Preussen, och 
grundade ett kollegium i Spires, de motverkade påverkan av Heidelbergs universitet, då tillflykt för den tyska 

nationens mest lärda män. 
Vart jesuiterna än kom, sågs snabbt en påtaglig återhämtning av den 
papistiska tron. Inom det korta loppet av tio år, hade deras anläggningar 
kommit att frodas i alla länder där de grundats. Deras utbildningssystem 
anpassades till alla klasser. Medan de studerade de exakta vetenskaperna, och 
strävade efter att konkurrera med de mest kända av de protestantiska 
professorerna, och så locka de förnäma ungdomar till sina skolor, 
sammanställde de beundransvärda katekeser för användningen av de fattiga. 
De utmärkte sig särskilt utmärkt som lärare i latin, och så stor var deras iver 
och deras framgång, att ”även protestanter tog sina barn från avlägsna skolor, 
för att anförtro dem åt jesuiternas vård.”[1] 
Lärarna misslyckades sällan med att inspirera ungdomarna i sina skolor med 

sin hängivenhet åt den papistiska tron. Söner till protestantiska fäder lockades till bekännelse, och så 
småningom till allmän överensstämmelse med papistisk praxis. Livsmedel som kyrkan hade förbjudit rörde 
de inte på de förbjudna
[1] Ranke, bok v, sek. 3. 
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dagarna, även om de fritt användes av andra familjemedlemmar. De började även att särskilja sig genom 
användningen av papistiska symboler. Att bära kors och radband noteras av Ranke som en av de första 
tecknen på omsvängningen mot Rom. Glömda riter började att återupplivas; reliker som hade kastats åt sidan 
och begravts i mörkret, letades fram och ställdes ut till allmänt beskådande. Den gamla dygden återvände till 
ruttna ben, och blekta kläders helighet frodades på nytt. Kyrkans helgon framträdde med markerad skärpa, 
medan de i Bibeln trädde tillbaka i fjärran. Ljuset av stearinljus ersätte livets ord i templen; de nyaste sätten 
att hålla gudstjänst importerades från Italien, och musik och arkitektur i stil med restaurationen togs i bruk 
för att stärka rörelsen. Sedvanor som inte hade iakttagits sedan deras farfäders dagar, började erhålla den nya 
generationens vördnadsfulla respekt. ”År 1560, gick de ungdomar i Ingolstadt som tillhörde den jesuitiska 
skolan, två och två, på en pilgrimsfärd till Eichstadt, för att stärkas inför sin konfirmation av den dagg som 

droppade från Sankt Walpurgas grav.”[1] De i skolorna inpräglade tanke- och 
känsloformerna spreds, genom förkunnelse och bekännelse, genom hela 
befolkningen. 

Medan jesuiterna var upptagna i seminarierna, arbetade påven kraftfullt 
på det politiska planet. Han hade tillgång till olika knep för att vinna över 
furstarna. Hertig Albert V av Bayern beviljades ett anslag på en tiondel av 
prästerskapets tillgångar. Detta nitade fast hans beslut på Roms sida, och han 
satte nu igång för fullt med allvarlig iver och tydlig framgång, att återställa, i 
dess gamla renhet och stränghet, papismen i sina territorier. Jesuiterna 
lovordade fromheten hos hertigen, som var en andre Josias, en ny Theodosius.
[2] 

Påvarna såg tydligt att de aldrig skulle kunna
[1] Ranke, bk. v., sek. 3. 
[2] Ibid. 
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hoppas att återställa sin kyrkas gamla disciplin och respekt utan hjälp av världsliga furstar. Förutom hertig 
Albert, som så kraftfullt bidrog till att återskapa Roms inflytande över hela Bayern, kastade sig de kyrkliga 
furstarna, som styrde en så stor del av Tyskland, helhjärtat in i arbetet med restaureringen. Jesuiten Canisius, 
en man som förde ett klanderfritt liv, hade en utsökt taktkänsla, och vars stora iver styrdes av en lika stor 
försiktighet, skickades för att rådgiva och vägleda dem. Under hans ledning accepterade de preliminärt det 
tridentinska mötets edikt. De krävde att alla professorer i kollegier skrev under en papistisk trosbekännelse. 
De utkrävde samma löfte av vanliga läroverkslärare och läkare. I många delar av Tyskland kunde ingen 
utöva ett yrke förrän han först givit offentliga bevis på sin ortodoxi. Biskopar var skyldiga att utöva en 
vaksammare uppsikt över sina präster än de hade gjort dessa tidigare tjugo år. De protestantiska prästerna 
förvisades, och i vissa delar fördrevs hela den protestantiska befolkningen. Den protestantiska adeln förbjöds 
att vistas vid hovet. Många drog sig tillbaka, men andra köpte sin väg åter genom att avsäga sig sin tro. 
Genom dessa och liknande knep besegrades protestantism på vad som kan anses vara dess fosterjord. Fastän 
den inte helt utrotades förde den hädanefter blott en tynande tillvaro; dess blad vissnade och dess frukt dog i 
den stinkande luften runt den, medan katolicismen sköt upp med färsk styrka och robusthet. Ett helt 
århundrade av katastrofer följde på jesuiternas inträde i Tyskland. De problem de framkallade kulminerade 
till slut i det trettioåriga kriget. Under loppet av en generation fortsatte stridsdånet att mullra över 
fäderneslandet. Men deras fäders Gud hade inte övergett tyskarna; det behagade honom att från det avlägsna 
Sverige tillkalla Gustav Adolf, och genom hans makt rädda resterna av protestantisk frihet i detta land. 
Därmed misslyckades jesuiterna med sin plan att underkuva hela Tyskland, och var tvungna att nöja sig med 
att dominera dessa delar, olyckligt stora, till vilka de kyrkliga furstarna först hade givit dem tillgång. 

KAPITEL 9 
KOMMERSIELLA FÖRETAG OCH LANDSFÖRVISNING. 

England – Polen – Kardinal Hosius – Sigismund III – Polens förstörelse – Jesuitiska missioner i Ostindien – 
Deras omvändas antal – Deras missioner i Abessinien – Deras rike i Paraguay – Deras försäljning i 
Västindien – Episod med fader la Vallette – Konkurs – Rättegång – Deras konstitutioner uppdagas – 
Förvisade från alla papistiska kungariken – Förbjudna av Clemens XIV – Påven dör plötsligt – Orden 
återställs av Pius VII – Jesuiterna påvens herrar. 

OM jesuiternas intåg i England, de knep de använde, de förklädnader de bar, de uppviglingar de sådde, de 
snaror de lade ut för att ta livet av regenterna, och de komplotter de kokade ihop för att störta den 
protestantiska kyrkan, kommer vi att ha möjlighet att tala när det är dags att berätta historien om 
protestantismen i Storbritannien. Under tiden skall betrakta deras karriär i Polen. 

Kardinal Hosius öppnade portarna till sitt land för jesuiterna. Dittills var Polen ett blomstrande land, 
förenat därhemma och mäktigt utomlands. Dess litteratur och vetenskap under det föregående halvseklet 
hade nått en hög ställning som placerade Polen i nivå med kristenhetens mest upplysta länder. Det åtnjöt ett 
visst mått av tolerans som då var okänd för de flesta av Europas nationer. Utländska protestanter flydde till 
det som en fristad från den förföljelse som de utsattes för i sitt fosterland, vilket innebar att de till sitt antagna 
land medförde sin skicklighet, sin förmögenhet och sin energi. Dess handel ökade, och dess städer växte i 
befolkning och rikedom. Italienska, tyska, franska och skotska protestantiska församlingar fanns i Kraków, 
Vilnius, och Poznań.[1] Sådant var Polen innan den jesuitiska foten kommit i beröring med dess jord. 

Men från den stund som Loyolas lärjungarna kom in i landet började Polen förfalla. Jesuiterna blev 
allenarådande vid hovet; monarken,
[1] Krasinski, Rise, Progress, and Decline of the Reformation in Poland, volym ii, s. 196, Lond., 1840. 
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Sigismund III, utlämnade sig helt och hållet åt deras vägledning; ingen kunde hoppas på att avancera i staten 
som inte ställde sig in hos dem; ungdomens utbildning låg helt i deras händer, och effekterna blev snabbt 
synliga i litteraturens förfall,[1] och det nationella sinnets växande skröplighet. Därhemma attackerades de 
folkliga rättigheterna genom protestanterna, och utomlands förödmjukades nationen av en av jesuiterna 
inspirerad utrikespolitik, som ådrog landet angränsande makters förakt och fientlighet. Dessa onda följder av 
intrig och fraktion inom landet, och impotent och arrogant politik utanför det, hölls fast vid tills det naturliga 
resultatet nåddes i Polens delning. Det är vid jesuiternas dörr som fallet av denna en gång upplysta, 
välmående och mäktiga nation ska läggas. 

Vi är inte lika intresserade av att följa jesuiterna till de länder som ligger utanför kristenhetens 
gränser, såvida inte deras göranden i dessa regioner kan bidra till att kasta ljus över deras principer och 
taktik. I följandet av deras steg bland hedniska nationer och våldsamma släkten, är det lika omöjligt att hålla 
inne med vår beundran för deras brinnande iver och orädda mod, som vår förvåning över deras oerhört 
snabba framgång. Knappt hade den jesuitiske missionären beträtt ett nytt land, eller hållit, möjligen med en 
tolk, sin första predikan i en hednisk stad, förrän hans omvända skulle räknas i tiotusental. På tal om deras 
mission i Indien, säger Sacchinus, deras historiker, att ”tiotusen män döptes inom loppet av ett år.”[3] När 
den jesuitiska missionen till Ostindien inleddes 1559, införskaffade Torrez kungabrev åt portugisiska 
vicekungar och styresmän som gav dem makt att ge missionärerna sitt understöd för indiernas omvändelse. 
Detta förkortade processen ofantligt. Allt som behövde göras var att ta reda på den plats där de infödda var 
församlade för någon religiös högtid, och omge dem med en trupp av soldater, som, med höjda musköter, 
erbjöd dem alternativet att döpas. Riten följde omedelbart efter alternativets godkännande; och nästa dag fick 
de döpta lära sig göra korstecknet. På detta utmärkta och kortfattande sätt var åvägabringades 
evangeliseringen av ön Goa![3] 

Genom liknande metoder gjorde de försök att införa den papistiska tron och upprätta sin egen makt i 
Abessinien, och även i Moçambique (1560) på Afrikas motsatta kust. En av pionjärerna, Oviedo, som hade 
rest in i Etiopien, skrev därför till påven: – ”Han måste tillåtas att informera hans helighet att han, med hjälp 
av 500 eller 600 portugisiska soldater, när som helst kunde lägga hela Abessiniens rike under påvens lydnad; 
och när han betänkte att det var ett land som omgavs av territorier som flödade över av det finaste guld, och 
lovade en rik skörd av själar åt kyrkan, förlitade han sig på hans helighet skulle ge ärendet ytterligare 
beaktande.”[4] Kejsaren av Etiopien vanns över genom smicker och mirakel; en fruktansvärd förföljelse togs 
upp mot de infödda kristna; tusentals massakrerades; men till sist, sedan kungen hade upptäckt dessa 
barbariskheters upphovsmäns komplotter mot hans eget liv och tronen, utvisades de vanärade ur landet. 

Sedan de säkrat territoriet Paraguay, en portugisisk besittning i Sydamerika, grundade jesuiterna ett 
rike där, och blev dess furstar. De behandlade de infödda till en början med vänlighet, och lärde dem flera 
nyttiga konster, men så småningom ändrade de sin politik, och, som de reducerade dem till slavar, tvingade 
dem att arbeta åt dem. Under det att de till den paraguayanske bonden delade ut avkastningen av hans eget 
slit i den utsträckning som var nödvändig för att föda och klä honom, sparade fäderna resten i stora lager, 
som de hade uppfört för ändamålet. De undanhöll noga för Europas vetskap denna till synes outtömliga 
rikedom, så att ingen annan kunde dela dess godsaker. De fortsatte samtidigt att därifrån uppbära de enorma 
summor varmed de fortsatte sina intriger i den gamla världen. Med det av den paraguayanske bondens slit 
frampressade guldet anlitade de spioner, mutade hovfolk, öppnade nya missioner, och bibehöll sina 
anläggningars ståt och prakt varmed befolkningen bländades.[5] 

Deras anläggningar i Brasilien låg till grund för en stor och berikande handel, i vilken Santa Fe och 
Buenos Aires var de viktigaste depåerna. Men den mest uppmärksammade händelsen av detta slag i deras 
historia är den om fader Lavalette (1756). Han var generalinspektör och apostolisk prefekt på deras mission i 
Västindien. ”Han organiserade sysslor på St. Domingo, Grenada, St. Lucia, St. Vincent och andra öar, och 
drog växlar på Paris, London, Bordeaux, Nantes, Lyon, Cádiz, Livorno, och Amsterdam.” Hans fartyg, 
lastade med rikedomar, bestående av, förutom kolonial avkastning, negerslavar, ”korsade havet ständigt.”[6] 
Under det att de handlade på kredit,
[1] Krasinski, vol. 2., ss. 197, 198. 
[2] Sacchinus, lib. 6., s. 172. 
[3] Steinmetz, Hist. of the Jesuits, vol. 2, ss. 46-48. Sacchinus, lib. 3, s. 129. 
[4] Steinmetz, lib. 2., s. 59. 
[5] Duller, Hist. of the Jesuits, ss. 135-138. 
[6] A Glimpse of the Great Secret Society, s. 79, utg. Lond., 1872. 
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förklarade de sig lämna sällskapets egendom som säkerhet. Deras affärsmetoder var abnorma. Av andra 
handlare följda fördrag ignorerade de. Lagar om neutralitet var ingenting för dem. De hyrde fartyg som 
användes som handelsfartyg eller kaparfartyg, som det passade dem, och seglade under vilket flagg som än 
var bekvämt. Till slut, blev det besvärligt för dessa fäder, som skapade, som frasen lyder ”det bästa av två 
världar.” Bröderna Lioncy och Gouffre, i Marseille, hade accepterat sina räkningar på en och en halv miljon 
livres för att täcka två av dessa fartyg som hade sänds till Martinique med varor till ett värde av två miljoner, 
olyckligtvis för fäderna, kapades fartygen till sjöss av engelsmännen. 

Huset Lioncy och Gouffre bad jesuiternas överordnade i Marseille om fyratusen livres, som en 
delbetalning av sina skulder, för att rädda dem från konkurs. Fadern svarade att sällskapet inte var ansvarigt, 
men han erbjöd bröderna Lioncy och Gouffre hjälp genom dess böner, berikade med mässorna som de stod i 
begrepp att hålla för dem. Mässorna skulle inte fylla kassakistan som jesuiterna hade tömt, och följaktligen 
överklagade köpmännen till parlamentet med begäran om att skulden betalades. Överklagandet bifölls, och 
jesuiterna dömeds att betala räkningarna deras ombud begärt. I detta kritiska ögonblick dog sällskapets 
general: förseningen var oundviklig: den nya generalen skickas alla de medel han kunde uppbåda, men innan 
dessa anslag kunde nå Marseille, hade Lioncy och Gouffre gått i konkurs, och invecklade i sin olycka deras 
förbindelser i alla delar i Frankrike. 

Nu när betalningarna inställts och publicitet var oundviklig, vägrade jesuiterna att betala skulden, 
genom att plädera att de var skyddade från fordringar av sina borgenärer genom sina konstitutioner. Saken 
ledde nu till en offentlig utfrågning. Efter det att flera krav hade lagts fram och frångåtts, tog jesuiterna sitt 
slutliga ställningstagande till de argument de, i en ond för sig själva olycklig stund, till en början hade lagt 
fram i sitt försvar. Deras regler, sade de, förbjöd dem att bedriva handel, och enskilda medlemmars fel kunde 
inte tillskrivas orden: den var skyddad av konstitutionerna. Parlamentet beordrade att dessa handlingar skulle 
förebringas. De hade hållits hemlig tills nu. De lades fram inför parlamentet den 16 april 1761. Resultatet 
blev katastrofalt för jesuiterna. De förlorade sin sak, och blev mycket mer motbjudande än tidigare. 
Upptäckten visade jesuitism för människor som en organisation byggd på de mest upprörande maximer, och 
beväpnad med de mest fruktansvärda vapen för dess syftes förverkligande, som var att ställa sin egen 
överlägsenhet på samhällets ruiner. Konstitutionerna var en av de viktigaste skälen  till förordningen om 
ordens tillintetgörande i Frankrike, 1762.[1] 

Att politiska riken och civila samhällen skulle uppleva orden som en allt för tung börda, är inte att 
undra på när vi funderar över att till och med påvar, på vilkas tron de var pelaren, upprepade gånger 
förordnat dess tillintetgörande. Hur konstigt det än kan verka, fördes den första regel på senare tid som 
drabbade jesuiterna fram genom Roms förmedling. Benedictus IV, genom en 1741 utfördad bulla, förbjöd 
dem att bedriva handel och göra slavar av indianerna. 1759, skakade Portugal, som befann sig på randen till 
förstörelse genom deras intriger, av sig dem. Detta exempel följdes snart i Frankrike, som vi redan berättat. 
Även i Spanien, med all dess hängivenhet till den heliga stolen, omringades alla jesuitiska anläggningar, en 
natt 1767, av trupper, och hela brödraskapet, som uppgick till 7000, greps och skeppades iväg till Italien. 
Omedelbart därefter drabbades de av en liknande utvisning i Sydamerika. Därnäst fördrev Neapel, Malta, 
och Parma dem från sin mark. Det svåraste slaget hade ännu inte kommit. Clemens XIII, hittills deras 
trofaste vän, gav slutligen efter för det enhälliga kravet från alla romersk-katolska domstolar, och 
sammankallade en hemlig valsammanträde för att bekämpa orden: ”ett nödvändigt steg, uppger hans 
efterträdares påvebrev,” för att förhindra att kristna reser sig mot varandra, och massakrerar varandra i själva 
skötet av vår gemensamma moder den heliga kyrkan.” Clemens dog plötsligt själva kvällen före den dag som 
fastställts för överläggningarna. Lorenzo Ganganelli upphöjdes till den lediga stolen under titeln Clemens 
XIV. Ganganelli var flitig, beläst, med ren moral, och äkta fromhet. Från skolastikerna vände han sig till 
fäderna, övergav fäderna för att hänge sig åt att studera de Heliga skrifterna, där han fick kännedom om på 
vilken grund han skulle förankra sin tro. Clemens XIV strävade under flera år, med ärlig men förfelad iver att 
reformera orden. Hans ansträngningar var fruktlösa. Den 21 juli 1773, utfärdade han den berömda bullan, 
”Dominus ac Redemptor noster,” med vilken han ”upplöste och för alltid tillintetgjorde orden som juridisk 
person,” vid en tidpunkt då den räknade 22 000 medlemmar.[2] 

Bullan rättfärdigades genom en lång och diger lista av anklagelser mot jesuiterna. Hade denna 
anklagelse utgått från en protestantisk penna kan den
[1] A Glimpse of the Great Secret Society, ss. 78-81. Chalotais, Report to Parl. of Bretagne. 
[2] Duller, Hist. of the Jesuits, s. 151. 
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ha betraktats som inte fri från överdrift, men som den kom från den påvliga stolen måste den accepteras som 
nykter sanning. Clemens bulla beskyllde dem för anstiftan av olika resningar och uppror, för 
sammansvärjning mot biskopar, undergrävande av de vanliga monastiska ordnarna, och angrepp på fromma 
stiftelser och företag av alla slag, inte bara i Europa utan i Asien och USA, under det att själar riskerades och 
alla nationer förvånades. Den beskyllde dem för att vara verksamma inom handel, och att de, i stället för att 
försöka omvända hedningarna, hade visat sig helt inriktade på att samla guld och silver och dyrbara juveler. 
De hade i hedniska riter och vanor skjutit in kristen tro och dyrkan: de hade åsidosatt kyrkans förordningar, 
och i stället satt yttranden som den apostoliska stolen hade uttalat vara i grunden felaktiga och 
uppenbarligen nedbrytande för god moral. Tumult, störningar, våldsamheter, hade följt dem i alla länder. 
Kort sagt, hade de brutit kyrkans fred, och så obotligt att pontifikaten under hans föregångare, Urban VIII, 
Clemens IX, X, XI och XII, Alexander VII och VIII, Innocentius X, XI, XII och XIII, och Benedictus XIV, 
hade misslyckats i sina försök att återupprätta den harmoni och endräkt som de hade förstört. Det var nu 
uppenbart att kyrkans fred aldrig skulle återställas medan orden existerade, och därmed behövdes bullan som 
fördrev jesuiterna från ”varje uppgift, tjänst och administration;” tog ifrån dem ”deras hus, skolor, sjukhus, 
fastigheter,” annullerade ”alla deras stadgar, handelsbruk, dekret, sedvanerätter, och förordningar,” och 
förklarade ”all generalen, provinsialen, inspektörerna, och alla andra av samma orden tillkommande makt, 
vare sig andlig eller sekulär, vara för evigt upphävd och förbjuden.” ”Den nuvarande förordningen,” säger 
bullan, som avslutning, ”skall förbli i full kraft och verkan från nu och för alltid.” 

Bara den största nödvändighet kunde ha fått Clemens XIV att utfärda denna bulla. Han visste mycket 
väl hur oförsonlig sällskapets stolthet och hur dödlig dess hämnd var, och han dolde inte för sig själv det 
straff han skulle tvingas betala för att förordna dess bekämpande. Efter det att han lagt ifrån sig sin penna, 
sedan han skrivit under bullan, sade han sade till dem omkring sig att han hade undertecknat sin dödsdom.
[10] Påven befann sig vid den tidpunkten vid robust hälsa, och hans kraftfulla kroppskonstitution och 
måttliga vanor utlovade en lång livslängd. Men nu började mörka rykten göra gällande i Italien att påven 
snart skulle dö. I april följande år sviktade hans hälsa utan någon uppenbar orsak: hans sjukdom tilltog: ingen 
medicin gjorde någon nytta: och efter att ha fortlevt under flera månaders tortyr, dog han, den 22 september 
1774. ”Flera dagar före hans död,” säger Caraccioli, ”flagade sig hans ben och förtvinade som ett träd som, 
angripet vid roten, tvinar bort och fäller sin bark. De läkare som kallades in för att balsamera hans kropp fann 
hans ansiktsparti vara askgrått, läpparna svarta, buken uppblåst, lemmarna avmagrade, och täcka med 
violetta fläckar. Hjärtat hade minskat i storlek, och alla muskler hade krympt ihop, och ryggraden hade 
upplösts. De fyllde kroppen med parfymerade och aromatiska ämnen, men ingenting kunde förjaga de 
stinkande utdunstningarna.”[2] 

Förbudet med vilket Clemens XIV mötte Jesu sällskap var evinnerligt, men bullans ”för evigt” blev 
bara faktiskt gällande under den korta intervall som förflöt mellan 1773 och 1814. Denna lilla period var 
fylld med den franska revolutionens hemska raseri – över de fallna troner och skändade altaren på vilka 
jesuiterna pekade som monument över den gudomliga vreden över förbudet av deras orden. Trots Clemens 
bulla, upphörde jesuiterna varken att existera eller upphörde att fungera. Trots den storm som skakade 
världen var de energiskt aktiva. I revolutionära konventioner och klubbar, i krigsråd och kommittéer, på 
stridsfäld var de närvarande, där de med osynlig men kraftfull hand ledde sakförloppen. Deras motto är, om 
despotier inte gagnar dem, att demoralisera samhället och göra regering omöjlig, och att från kaos omdana 
världen på nytt. Därför satte Jesu sällskap, vilka hade slutat finnas till före revolutionen, som människorna 
trodde, igång med full kraft i nästa ögonblick, redo att påbörja arbetet med att forma och styra nationer som 
hade blivit tuktade men inte upplysta. Knappt hade Pius VII återvänt till Vatikanen, förrän han, med en bulla 
daterad den 7 augusti 1814, återställde Jesu orden. Thaddeus Borzodzowsky gjordes till överhuvud. Än en 
gång spred sig broderskapet utomlands i sina svarta baretter. På kort tid började deras kollegier, seminarier, 
och novitiat att frodas i alla Europas länder, Irland och England inte undantagna. Deras antal, utökat genom 
medlemskap av ”St. Vincent De Paul,” ”Den kristna lärans bröder,” och andra till sällskapet anknutna
[1] ”Sotto-scriviamo vår Morte.” 
[2] Hela världen trodde att Clemens hade tvingats dricka Aqua Tofana, ett källa i Perugia som var mer känd än 
hälsosam. Någon har sagt att även om påvar inte löper risken att fela, löper de ändå risken att dö plötsligt. 
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PÅVE PIUS VII

ordnar, blev kanske större än det någonsin varit under någon tidigare period. Och deras betydelse förstärktes 
kraftigt av det faktum att tävlingen mellan ”orden” och ”påvestolen” slutade – tillfälligt, i alla fall – i en 
förslavning av påvevärdigheten, där de inspirerade politiken, avfattade förordningarna, och utövade makten. 
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KAPITEL 10 
INKVISITIONENS ÅTERUPPRÄTTANDE. 

Misslyckad konferens i Ratisbon – Vad skall göras härnäst? – Återupprätta inkvisitionen – Paulus III – 
Caraffa – Hans historia – Protestantismens spridning i Italien – Juan di Valdez – Hans sammankomster på 
Chiaja – Peter Martyr Vermigli – Bernardino Ochino – Galeazzo Caraccioli – Vittoria Colonna, etc. – Pietro 
Carnesecchi, etc. – Skall Neapel eller Genève vara ledande i reformrörelsen? 

ETT av jesuiternas vapen har vi ännu inte har berört. Det som vi hänvisar till var verkligen inte okänt för 
tidigare generationer, men det hade fallit ur funktion, och måste renoveras, och anpassas till moderna 
nödlägen. Ingen liten del av den framgång som åtföljde jesuiternas operationer berodde på deras användning 
av det. Det vapnet var inkvisitionen. 

Vi berättade i ett tidigare kapitel om det allvarliga försök som gjordes vid konferensen i Ratisbon att 
finna 
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en grund för förlikning mellan de protestantiska och papistiska kyrkorna. I Rom hade man banat väg för 
dessa två lärors försökta försoning genom att ingjuta nytt blod i kardinalkollegiet. Gaspar Contarini, en 
senator i Venedig, som var känd för att hysa åsikter om läran om rättfärdiggörelsen vilka skiljde sig mycket 
litet, om ens alls, från Luthers,[1] försågs med lila kardinalsvärdighet. Med dogens ämbete nästan inom 
räckhåll för honom, förmåddes Contarini att komma till Rom och ägna inflytandet av sin betydande karaktär 
och sina stora talanger åt det osäkra försöket att reformera påvedömet. Genom hans råd, tillsattes flera 
eklektiker vars känslor liknade hans egna till det heliga kollegiet, bland annat Sadoleto, Gioberto Caraffa, 
och Reginald Pole. 

Till slut, lade dessa nya val blott en grund för ett mer bestämt och blodigt motstånd mot 
protestantismen. Detta låg än så länge i framtiden; under tiden vidtogs de reformerande åtgärder, för vilka 
denna förändring i kardinalsvärdigheten skulla bana väg. Ställföreträdare sändes till konferensen i Ratisbon, 
med instruktioner om att göra sådana eftergifter till de reformvänliga som inte skulle äventyra påvedömets 
grundläggande principer, eller beröva tiaran dess överlägsenhet. Frågan var den vi har tillkännagivit i en 
tidigare del av vår historia. När ställföreträdarna återvände från församlingen, och berättade för Paulus III att 
alla deras ansträngningar att utarbeta en grundläggande överenskommelse mellan de två religionerna hade 
visat sig vara misslyckade, och att det inte fanns ett land i kristenheten där protestantismen inte spreds, 
frågade påven bestört, ”Vad skall då göras?” Kardinal Caraffa, och John Alvarez de Toledo, biskop av 
Burgos, till vilka frågan ställdes, svarade omedelbart, återupprätta inkvisitionrn. 

Förslaget stämde väl överens med den dystra andan, de kompromisslösa åsikterna och den barska 
trångsyntheten hos de män från vilka det kom. Caraffa och Toledo var gamla dominikaner, samma orden som 
Innocentius III hade anförtrott ”det heliga ämbetets” verksamhet när det först inrättades. Som män med ren 
men spartansk livsföring, var de beredda att själva stå ut med, eller åsamka andra, hur mycket lidande och 
smärta som helst, snarare än att tillåta att den romerska kyrkan störtades. Återupprätta inkvisitionen, sade 
Caraffa, låt det heliga ämbetet inrättas i Rom, med underordnade grenar över hela Europa. ”Här i Rom måste 
Petrus efterföljare krossa alla heresier i hela världen.”[2] De jesuitiska historikerna är noga med att tala om 
för oss att Caraffas förslag tillstyrktes av ett särskilt betänkande av deras ordens grundare, Ignatius Loyola. 
Bullan som återinförde inkvisitionen offentliggjordes den 21 juli 1542. 

Inkvisitionsdomstolen återupplivades med en för tidigare tidsåldrar okänd fasa. Den hade nu en 
överflödande makt. Dess behörighet utsträckte sig till alla länder, och inte en människa i hela kristenheten, 
oavsett hur hög rang och värdighet den hade, fanns, som inte kunde ställas till ansvar inför dess skrank. 
Tronen var inget skydd; altaret var ingen sköld; vissnad åldring och blommande ungdom, husmor och 
ungmö, kunde när som helst gripas av dess tjänande andar, och utfrågas i mörka underjordiska kammare, där, 
bakom ett bord med dess krucifix och smala ljus, inkvisitorn satt, hans barska skoningslös anletsdrag krönta 
av hans svarta kåpa, och tortyrredskap runt omkring. Förrän den hemligaste tanke pressats fram ur bröstet, 
skulle ingen nåd visas. Att för inkvisitorn hysa det minsta medlidande med sitt pinade offer var att förnedra 
sig. Så var de anvisningar som utarbetats av Caraffa. 

Historien om mannen som återupprättade inkvisitionen är av stort intresse, och av större intresse än 
vanlig undervisning, men den är rörande sorglig. Caraffa hade varit medlem i Guds kärleks oratoriepräster, 
som var en liten cirkel av måttligt reformvänliga, som höll sina sammanträden i Trastevere i Rom, och intog, 
vad beträffade den romerska kyrkans reformen, en position mitt emellan förkämparna för saker som de var, 
och sällskapet av hängivna anhängare av evangeliet, som höll sina sammankomster i Chiaja, i Neapel, och 
som vi skall tala om nedan. Caraffa hade ”smakat Guds goda ord, och den kommande världens makt,” men 
andens nådiga upplivanden, och hans eget samvetes kamp, hade han kväst, och från själva tröskeln till vila 
som han sökte i evangeliet, han hade åter kastat sig i armarna på en ofelbar kyrka. Med en sådan bakgrund 
var det inte möjligt att Caraffa skulle kunna fungera en mellanpart. Han kastade sig med barskare iver in i det 
fruktansvärda arbetet att återuppliva inkvisitionen än vad ens gjorts av Paulus III, under vilken han tjänade, 
och vilken han var förutbestämd att efterträda. ”Caraffa,” säger historikern Ranke, ”förlorade inte ett 
ögonblick i att utföra detta påbud; han skulle ha betraktat det som slöseri med tid att vänta på den vanliga 
frågan om medel från den apostoliska statskassan, och, även om han inte alls var rik, hyrde
[1] Så förklarade han själv på sin dödsbädd för Bernardino Ochino 1542. (McCrie, Prog. and Sup. Ref. in Italy, s. 220.) 
[2] Bromato, Vita di Paolo, tom. 4, lib. 7 sek. 3. Ranke, bok 2, sek. 6. 



Tillägg V                                                                                                               1821

han ett hus för att omedelbart fortsätta på egen bekostnad; detta försåg han med rum för officerarna och 
fängelser för de anklagade, och försåg de senare med starka reglar och lås, med fängelsehålor, kedjor, 
stupstockar, och allt annat förskräckligt som medföljde hans ämbete. Han utsåg generalkommissionär för de 
olika länderna.”[1] 

Beslutet att återupprätta inkvisitionen togs vid en kritisk tidpunkt för Italien, och alla länder söder 
om Alperna. Den protestantiska dagen grydde runt påvens själva tron. Från staden Ferrara i norr, där dottern 
till Ludvig XII, som brevväxlade med Calvin, i sitt palats skyddade evangeliets lärjungar, till den antika 
Parthenope, som ser ned från sina av fikon och aloe täckta höjder på dess viks lugna vatten, bröt ljuset fram 
med en klarhet och fullkomlighet som gav löfte om att den kommande dagens glans skulle komma att mäta 
sig med det tidigare mörkrets djup. Kännetecknad som renässansens land, verkade Italien vara på väg att 
kännetecknas i ännu högre grad som protestantismens land. Vid foten av Fiesole, och i det Florens på vilket 
Cosine och den briljanta gruppen av elever kring honom så ofta hade tittat ned, medan de talade om Platon, 
fanns det män som hade lärt sig en bättre kunskap än den som de grekiske vise hade lärt ut. I Padua, i 
Bologna, i Lucca, i Modena, i Rom,[2] och i andra berömda klassiska städer, hade några av de första 
familjerna tagit till sig evangeliet. Män med rang i staten och med hög ställning i kyrkan, bemärkta personer 
i den litterära bildningens fristat, talare, poeter, och vissa adelsdamer, lika ansedda för sina talanger som för 
sin födelse, skämdes inte för att tas upp bland de lärjungar i den tro som de lutherska furstarna hade bekänt 
sig till i Augsburg, och som Calvin spred från den lilla staden vid Lemans strand, och som då började dra till 
sig världens uppmärksamhet. Men av alla de protestantiska grupper som nu bildades i Italien, fanns det ingen 
liknande med avseende på begåvad klass, briljant talang och hängiven tro, som den som hade samlats kring 
Juan di Valdez på Neapels vackra strand. 

Denne framstående spanjor hade tvingats att lämna Karl V:s hov och sitt fosterland för evangeliets 
skulle. På Neapelvikens västra gren, nära tätt intill Virgilius grav, med utsikt över det lugna havet, och den 
pittoreska ön Capri, med den motsatta stranden, på vilken Vesuvius, med dess vimpel av vit ånga överst, 
vakade över de städer som den 1400 år tidigare hade förpackat i en svepning av aska och inneslutit i en grav 
av lava, låg Valdez villa. Där samlades ofta hans vänner för att diskutera de protestantiska trosartiklarna, och 
för varandra bekräfta sin efterlevnad av evangeliet. Bland dessa fanns Peter Martyr Vermigli, 
klosterföreståndare i aposteln Petrus ad aram. I katolicismens öken hade klosterföreståndaren blivit uttorkad 
av törst, för inget vatten kunde han finna som kunde vederkvicka hans själ. Valdez ledde honom till en 
fontän, där Martyr drack, och törstade inte mer. I sin tur ledde han ivrigt andra till samma levande ström. En 
annan medlem i den protestantiska skaran var Caserta, en napolitansk adelsman. Han hade en ung släkting, 
då helt absorberad av Neapels förlustelse och prakt; honom presenterade Caserta för Valdez. Detta var 
Galeazzo Caraccioli, ende son till markisen av Vico, som anammat evangeliet med hela sitt hjärta, och när 
stormen skingrade det briljanta sällskap till vilket han hade anslutit sig, lämnade han sitt adelspalats, sitt 
rikliga arv, sin goda hustru, sina kära barn och alla sina lysande erkännanden, för att hålla sig till korset, och 
begav sig till Genève där han, med Calvins ord, var ”belåten med vår knapphet och lever enkelt enligt folkets 
vanor – varken mer eller mindre än någon av oss.”[3] 

1536 fick detta utvalda sällskap en annan medlem. Bernardino Ochino, Italiens store retoriker, kom 
vid den tidpunkten till Neapel för att hålla fastlagspredikan. Som hemmahörande i Sienna, tog han på sig 
Sankt Franciskus kåpa, som han i efterhand bytte ut mot den strängare kapucinerordens klädnad. Han var så 
vältalig att Karl V sade om honom, ”Den människan kan till och med få stenar att gråta.” Hans samtal var 
genomdränkta av den protestantiska trons stora principer, och hans vältalighet lockade överväldigande 
massor till Sankt Giovanni Maggiores kyrka, där han nu predikade. Hans anslutning till sällskapet kring 
Valdez gav det stor extra styrka, för predikanten strödde dagligen ut den gudomliga sanningens frön bland 
vanliga människor. Och inte endast bland dessa, för personer på alla nivåer trängdes för att höra den vältalige 
kapucinmunken. Bland hans publik kunde man se Giulia de Gonzaga, änka efter hertigen av Trajetto, känd 
som den vackraste kvinnan i Italien, och, vad som var än mer berömvärt, en av dess mest ödmjuka och 
uppriktiga kristna. Och där fanns Vitteria Colonna, markisinna av Pescaro, också känt för sin persons 
skönhet, och inte mindre känd för sina talanger och dygder. Och där fanns Pietro
[1] Ranke, bok 2, sek. 6. 
[2] Se McCrie, Prog. and Supp. Ref. in Italy, kap. 3. 
[3] Calvin, Comment. on 1st Corinthians – Tillägnan. 
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Carnesecchi, en patriciekvinna från Florens, och en före detta sekreterare åt Clemens VII, nu en evangeliets 
lärjunge, och därefter dess martyr. Dessa var de berömda män och förnäma kvinnor som utvecklade denna 
protestantiska propaganda i Neapel. Den omfattade inslag av makt som utlovade strålande resultat i 
framtiden. Den bildas en galax av rang, talang, vältalighet, geni, och takt, anpassad till alla nationens klasser, 
och utgjorde, hade man kunnat tro, ett sådant organ eller en ”byrå” som säkerligen skulle ge upphov till, och 
i rätt tid verkställa, reformationen i Italien. Den förödelse de gotiska nationerna hade vållat, och påvedömets 
ännu större härjningar, var på väg att repareras, och den fysiska skönhet som Italien hade upplevt under sina 
första dagar, och en moralisk skönhet större än hon någonsin känt, skulle snart återställas till henne. Det var 
under dessa år som Calvin började sitt arbete i Genève, och sin strid med de panteistiska libertinerna för ett 
säkert fäste på vilket han kunde placera sin reformation, som den här lilla falangen av hängivna 
protestantiska förkämpar bildades vid stranden av Neapel.

Av de två rörelserna, verkade den södra i denna stund mycket mer hoppfull. Betraktad från en 
mänsklig synvinkel, innehöll den alla framgångens beståndsdelar. Här samlades kärnan av en gammal nation 
för att på egen mark försöka sig på den ädla uppgiften att till en andra utveckling frammana de mäktiga 
krafter som länge slumrat, men inte var döda, i bröstet på ett släkte som hade givit västerlandet konst och 
litteratur. Varje behövlig kraft och talang fanns närvarande i det lilla här för det fantastiska företaget 
förbundna sällskapet. Fastän ringa till antalet var denna lilla hop stor till namnet, som den omfattade män 
med anrikedom, med adligt blod, med stora rikedomar, med fulländad lärdom, med poetisk läggning och 
med allmän vältalighet. De kunde vidare åberopa ett ryktbart förflutet, vars traditioner ännu inte hade 
försvunnit, och vars minne kunde vara till hjälp i kampen för frigörelse från nutidens ok. Dessa var 
överträffade fördelar jämfört med villkoren för rörelsen i Genève – en liten stad som hade lånat ära från 
varken vitterhet eller vapen; med en oförskämd, laglös och fräck befolkning; en litet territorium, på alla håll 
överskuggat av mäktiga och fientliga regenter, som stod med armen upphöjd för att slå ned protestantismen 
om den här skulle lyfta sitt huvud; och mest nedslående av allt, leddes rörelsen blott av en man av 
bemärkthet, och han var en främling, en landsflykting, utan ansenlig familj, eller rang, eller förmögenhet. 
Rörelsen i Genève kan inte lyckas, den i Neapel kan inte misslyckas: så skulle vi ha sagt. Men 
protestantismens kamp skulle inte bli stark. Världen behöver ofta få läxan upprepad, att det är principernas 
sanning och inte namnens storhet som ger garanti för seger. Den unga vinstock som planterats under antika 
Parthenopes torn, och som så hoppfullt sköt upp i den klassiska regionens gyllene luft, skulle vissna och dö, 
medan den som hade slagit rot under Alpernas skugga skulle utbreda sig mitt de schweiziska bergens häftiga 
vindstötar, och sträcka sina grenar över kristenheten. 

KAPITEL 11 
INKVISITIONENS  TORTYRER. 

Ett bedövande slag – Tre klasser i Italien – Peter Martyr Vermiglis flykt – Ochinos flykt – Caraffa görs till 
påve – Martyrerna, Mollio och Tisserano – Italiensk protestantism krossas – En betydande epok – Tre 
rörelser – Inkvisitionen i Nürnberg – Tortyrkammaren – Dess inredning – Max-tornet – Förhörsrummet – De 
olika tortyrredskapen – De underjordiska fängelsehålorna – Järnjungfrun – Hennes uppgift – Begravningen 
av de döda. 

Inkvisitionens återupprättande avgjorde frågan om Italiens reformation. Landet, träffat av detta slag då det 
var på väg att resa sig, föll omedelbart tillbaka i den gamla avgrunden. Det hade plötsligt blivit uppenbart att 
religiös reform måste vinnas med en stor plågsam kamp, och Italien inte hade styrkan att gå vidare genom 
kedjor, och fängelsehålor och schavotter till de mål hon ville uppnå. Belöningen var underbar, såg hon, men 
priset var högt. Pallavicino har bekänt att det var inkvisitionen räddade Italien från att försjunka i 
protestantism.[1] 
[1] Istoria Conc. Trent, lib. 14., kap. 9. 
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Den religiösa frågan hade delat den tidens italienare i tre klasser. Merparten av nationen hade inte 
tänkt på frågan alls, och närde ingen avsikt att lämna kyrkan i Rom. För dem innnebar inkvisitionens 
återupprättande ingen fasa. Det fanns en annan och stor klass som hade övergivit Rom, men som saknade 
klarhet till att gå vidare med att öppet bekänna sig till protestantismen. De var att beklaga mest av alla om de 
skulle falla i händerna på  inkvisitorerna, med tanke på att de var för obeslutsamma för att antingen säga nej 
eller att möta inkvisitionsdomstolens fasor. Den tredje klassen hyste inga tvivel om den bana den måste följa. 
De kunde inte återvända till en kyrka som de ansåg vara vidskeplig, och det förelåg inte något alternativ för 
dem, utom att sörja för sin säkerhet genom att fly, eller invänta döden bland inkvisitionens eldar. 
Bestörtningen var stor, för protestanterna hade inte kunnat drömma om att deras fiender hade tillgång till 
sådana våldsamma åtgärder. Ett stort antal flydde, och dessa flyktingar kunde återfinnas i varje stad i 
Schweiz och Tyskland.[2] Bland dessa fanns Bernardino Ochino, på vars välformulerade tal alla 
samhällsklasser bland hans landsmän andlöst hade lyssnat blott några månader tidigare, och i vars publik 
kejsaren själv kunde ses när han besökte Italien. Dock räddade sig inte Ochino förrän han hade erhållit en 
kallelse från inkvisitionsdomstolen i Rom. Flykten var nästan lika bitter som döden för vältalaren. Han 
lämnade bakom sig en skådeplats för de lysande triumfer som han inte kunde hoppas på att förnya på 
utländsk mark. Under en paus på toppen av det stora St. Bernard, ägnade han en stund åt att de känslor av 
sorg som var så naturliga vid övergivandet av så mycket som han inte kunde hoppas på att åter få njuta av. 
Han fortsatte sedan till Genève. Men, tyvärr! Den vältalige munkens bästa dagar var förbi. I Genève, blev 
Ochinos åsikter förpestade och oklara av den nya filosofin, som började vädra morgonluft vid den unga 
panteistiska skolan. 

Peter Martyr Vermigli följde snart efter. Han ledde sin ordens kloster i Lucca, när stormen kom med 
sådant plötsligt våld. Han såg om sitt hus och flydde; men det upptäcktes efter det att han var borta att 
kätteriet kvarstod även om kättaren hade rymt, som många av de luccesiska munkarna hade tagit till sig hans 
åsikter. Detamma befanns vara fallet med den orden som Ochino tillhörde, nämligen kapucinerna, och påven 
planerade till en början, som enda botemedel, att förbjuda båda ordnar. Peter Martyr begav sig slutligen till 
Strasbourg, och en plats hittades åt honom vid dess universitet, där hans lampa fortsatte att brinna klart fram 
till slutet. Juan di Valdez dog innan stormen bröt ut, vilken bortom Alperna drev så många av den 
framstående grupp som bildats runt honom på Pausilippo, och såg inte de onda dagar som kom till hans 
antagna land. Men de flesta av dem som hade anammat den protestantiska tron kunde inte fly. De blev 
inspärrade i inkvisitionsdomstolens olika fängelser i hela Italien; en del kvarhölls i mörka celler i flera år, i 
hopp om att de skulle återkalla sina yttranden, andra undsattes snabbt av martyrdöden. Inkvisitionens 
återupprättare, den en gång reformerte Caraffa, övertog den påvliga stolen, under namnet Paulus IV. 
Inkvisitionsdomstolens hårda villkor skulle sannolikt inte komma att mildras under den nye påven, men 
tjugo år krävdes för att göra det möjligt för tortyren och bålet att förinta protestanterna i Italien.[2] 

Av dem som led martyrdöden skall vi bara nämna två – Mollio, en bolognesisk professor, känd i hela 
Italien för sn lärdom och sitt rena liv, och Tisserano, en infödd Perugiabo. Den 15 september 1553, höll 
inkvisitionen en sammankomst, bestående av sex kardinaler med sina biskopliga bisittare, under stor pompa i 
Rom. Ett tåg av fångar, med brinnande smala ljus i sina händer, leddes inför tribunalen. Samtliga återkallade 
sina yttranden utom Mollio och Tisserano. Efter det att de tillåtits att tala, bröt Mollio ut, säger McCrie, ”i en 
ström av djärva och glödande skällsord, som kedjade dem vid deras platser, samtidigt som den skar dem i 
hjärtat.” Kan kritiserade sida domare för deras oanständighet, deras girighet, och deras blodtörstiga grymhet, 
och avslutade som följer: – ” ’Därför överklagar jag er dom, och kallar er, grymma tyranner och mördare, till 
att svara inför Kristi domstol på den yttersta dagen, där era pompösa titlar och vackra utstyrslar inte kommer 
att blända och inte heller era vakter och torterredskap kommer att skrämma oss. Och i vittnesbörd om detta, 
ta tillbaka det som ni har givit mig.” När han sade detta, kastade han den brinnande facklan som han höll i 
sin hand på marken, och släckte den. Retade, och under det att de gnisslade tänder mot honom, som de första 
kristna martyrernas förföljare, beordrade kardinalerna att Mollio, tillsammans med sin kamrat, som biföll det 
vittnesmål han hade avgivit, omedelbart skulle avrättas. De transporterades därför till Campo del Flor, där de 
dog med det frommaste mod.”[3] 

De åtta år som förflöt mellan 1534 och 1542 är anmärkningsvärda i den protestantiska kristendomens 
annaler. Den epoken bevittnade födelsen av
[1] Ranke, bok. 2. sek. 6, s. 157, Lond., 1847. 
[2] McCrie, s. 233, Edin., 1833. 
[3] Ibid., ss. 318-320. 
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tre rörelser, som var avsedda att sätta sin prägel på Europas framtid, och kraftfullt förändra den i kristenheten 
då pågående konflikten. 1534 upptecknade jesuiterna sina första löften i kyrkan i Montmartres kyrka i Paris. 
1540 hjälptes deras sällskap regelmässigt fram genom det påvliga påbudet. 1542, utfärdade Paulus III bullan 
för inkvisitionens återupprättande; och 1541 återvände Calvin till Genève, för att förbereda den andliga armé 
som skulle föra striden med den av inkvisitionen stadda jesuitismen. Dessa datums sammanträffande – den 
samtida uppkomsten av dessa tre förmedlingar, är tillräckligt slående, och är ett av de många bevis som vi 
möter i historien på att det finns ett öga ser allt som sker på jorden, och att ett organ aldrig uppkommer för att 

förstöra världen, utan att det mot detta ställs ett ännu mer kraftfullt organ för att omvandla det onda det 
skulle åsamka till gott. 

Det är en av dessa stora epoker vi nu har kommit fram till. Jesuitismen, den fulländade felaktigheten 
– inkvisitionen, den maximala styrkan, ställer upp sig och gör front mot en nu fullt utvecklad protestantism. 
Genom att följa soldaternas steg, skall vi ledas i följd till valdensernas berg, till Frankrikes städer, till 
Hollands kärr, till Tysklands slätter, till Italien, till Spanien, till England och Skottland. Runt hela 
kristenheten kommer förloppet av detta stora slag att rulla och kasta ned en nation i slaveriets 
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mörker, och lyfta upp en annan i frihetens härlighet, och förorsaka förföljarens och despotens gigantiska 
brott att glömmas bort i patriotens och martyrens utmärkta glans. Detta är kampen med den uppteckning som 
vi nu skall sysselsätta oss med. Under tiden fortsätter vi att beskriva en av de få inkvisitioner som än i dag 
består i nästan identiskt skick som den befann sig i när inkvisitionsdomstolen var kraftfullt verksam. Detta 
kommer att göra det möjligt för oss att mer livfullt inse fasan i det vapen som Paulus III förberedde för 
jesuiternas använding, och den gudomliga kraften i den tro som gjorde det möjligt för evangeliets bekännare 
att motstå och triumfra över det. 

Vi vänder oss nu till staden Nürnberg i Bayern. Om den iver med vilken hertig Albert, Bayerns 
regent, gav sig in i den romersk-katolska kyrkans återupprättandet har vi redan berättat. För att främja 
rörelsen, försåg han var och en av de viktigaste städerna i sina besittningar med en inkvisitionsdomstol, och 
Nürnbergs inkvisitionen finns fortfarande – ett egendomlig och hemskt monument mitt i en stad där 

minnesmärkena av en utsökt konst, och skapelserna av ett oöverträffat snille, möter oss vid varje steg. Vi 
skall först beskriva tortyrkammaren.[1] 

Huset ligger intill det kejserliga slottet, som från sin höga plats blickar ned på staden, vars gotiska 
torn, skulpterade fasader, och besynnerligt ornamenterade gavlar ses täcka båda strandbanker av Pegnitz, 
som slingrar sig nedanför. Huset kan ha varit slottets vaktrum. Det hämtar sitt namn, tortyrkammaren, inte 
från det faktum att tortyr bedrevs här, men på grund av i denna kammare en komplett uppsättning av 
tortyrredskap plockats ihop, hopsamlade från de olika inkvisitioner som tidigare fanns i Bayern. Ett ögonkast 
räcker för att visa hela den förfärliga apparat med vilken Roms anhängare försökte bibehålla hennes dogmer. 
Placerade bredvid dörren, möts vår blick när vi kommer in av en samling hemska masker. Dessa 
representerar varelser med ohygglig form, och skadlig och
[1] Författaren leddes runt inkvisitionen i Nürnberg i september, 1871, och skrev den beskrivning som ges av den i 
texten omedelbart därefter på plats. Andra måste ha sett den, men han känner inte till någon som har beskrivit den. 
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djävulsk natur, det är genom att iaktta dem som vi börjar uppfatta hur raffinerat det geni var som utarbetade 
detta system av tvång, och att det tog offrets sinne liksom kropp med i beräkningen. Vid deras betraktande, 
känns det som om man plötsligt hade hamnat i skändligt och förnedrande sällskap, och hade sjunkit till 
samma moraliska nivå som de framför honom uppträdande varelserna. Han lider av en medvet avtagande 
värdighet och själsstyrka. Förföljaren hade beräknat, utan tvivel, att inverkan på hans offers sinne av dessa 
fruktade uppenbarelser, skulle vara att han skulle bli moraliskt avslappnad, och få svårare att ge stöd åt sin 
sak. Såvida han inte hade en stark personlighet, måste den olycklige fången, sannerligen, efter det att ha 
kommit in i en sådan plats, och sett sig själv omringad av sådana okristliga och avskyvärda former, ha känt 
sig som om han vore den avskyvärde kättare förföljaren betecknade honom som, och som om den 
infernaliska hålan redan hade öppnat sina portaler, och sänt ut sina giftiga svärmar för att hälsa honom 
välkommen. Själv förbannad, skall du hädanefter vistas med förbannade varelser – sådant var dessa 
avskydda figurers tysta språk. 

Vi går vidare in i kammaren, där mer fruktansvärda syner möter vår blick. Den är överallt behängd 
med tortyrredskap, så många att det skulle ta lång tid att ens nämna dem, och så skiftande att det skulle ta 
mycket längre tid att beskriva dem. Vi måste ta dem i grupper, för det skulle vara hopplöst att tänka sig att gå 
över dem ett efter ett och specificera det sätt på vilket varje fungerade, och den påhittighet och list med vilka 
de alla hade anpassats till sitt fruktansvärda ändamål. Det fanns redskap för att trycka ihop fingrarna tills 
benen pressades till flisor. Det fanns redskap för att tränga in under fingernaglarna tills en intensiv smärta, 
som en brinnande eld, ilade längs nerverna. Det fanns redskap för att rycka ut tungan, för att gröpa ut 
ögonen, för att slita av öronen. Det fanns knippor av järnsladdar, med en spikförsedd cirkel i slutet av varje 
piska, för att slita köttet från ryggen tills ben och senor var blottlagda. Det fanns järnfodral för benen, som 
drogs åt kring den däri placerade lemmen med hjälp av en skruv, tills kött och ben blev reducerade till gelé. 
Det fanns vaggor fulla av vassa spikar, vari offren lades och rullades från sida till sida, varvid den olycklige 
sig däri befinnande genomborrades med otaliga vassa piggar vid varje rörelse av maskinen. Det fanns 
järnskopor med långa handtag, för att hålla smält bly eller kokande beck, för att hällas i halsen på offret, och 
omvandla dess kropp till en brinnande kittel. Det fanns träställningar med hål för att rymma händer och 
fötter, så ordnade att den däri satta personen fick sin kropp böjd i onaturliga och smärtsamma positioner, och 
plågan blev större och större för varje ögonblick, och ändå dog inte människan. Det fanns lådor fulla med 
små men högst genialiskt konstruerade redskap för att klämma, tränga in i, eller slita sönder kroppens 
känsligare delar, och bibehålla smärtan fram till själva den punkt där anledningen att leva ger vika. På golvet 
och väggarna i rummet fanns andra och större redskap för samma fruktansvärda ändamål – att sarga, mangla 
och pina levande människor; men dessa skall vi träffa på i andra hålor vi ännu inte har besökt. 

Det första intrycket vid inträdandet i kammaren var en förbryllande fasa; en förvirrad procession av 
sönderhackade, skadade, plågade män; mållösa i sin stora olycka, med köttet avskalat från sina bleka senor, 
hålorna där ögonen hade funnits, ihåliga och tomma, verkade passera inför en. De mest fruktansvärda scener 
som Dantes stora geni hade föreställt sig, verkade tama i jämförelse med de spöklika grupper som denna 
kammare framkallade. Den första impulsen var att fly, så att inte bilder av smärta, minnen av plågade 
människor, som dog hundra gånger om, skulle få fäste i ens tankar, för att aldrig mer utplånas därifrån. 

De saker vi har gett en översikt över är inte bara modeller för de redskap som användes av 
inkvisitionsdomstolen, de är själva de verkliga redskapen. Vi ser framför oss de faktiska verktyg med vilka 
hundratusentals män och kvinnor, många av dem helgon och bekännare av Herren Jesus, söndertrasades, och 
sönderhackades, och dräptes. Denna fruktansvärda verklighet tvingades människorna under 1500-talet möta 
och stå ut med, eller avstå från hoppet om evigt liv. De var smärtsamma för kött och blod – nej, inte ens 
uthärdliga för kött och blod, utom med stöd av den mäktige gudens ande. 

Vi lämnar tortyrkammaren för att besöka den egentliga inkvisitionen. Vi går österut, ungefär en halv 
mile, under det att vi hålla oss nära stadens norra mur, tills vi kommer till ett gammalt torn, i Nürnberg 
allmänt kallat för Max-tornet. Vi ringer i klockan, vars järnhandtag och kedja är upphängda bredvid 
dörrposten. Ciceronen visar sig, bärande på en nyckelknippa, en lykta, och ett halvdussin ljus. Lyktan är till 
för att visa oss vår väg, och ljusen är till för att tända och fästa vid avtagsvägarna i de mörka underjordiska 
passager som vi nu ska gå igenom. Om olyckan skulle vara framme, kommer vår lykta, dessa smala ljus, som 
fyrbåkar i en liten vik, att säkert lotsa oss tillbaka till dagen. Ciceronen,
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som väljer ut den största från nyckelknippan, för in den i låset i den massiva portal inför vilken vi står, regel 
efter regel vrids om, och dörren, med en hes tung suck som den vrider sig på sina gångjärn, öppnas långsamt 
för oss. Vi börjar gå ned. Vi gå ned för en trappa; vi går ned för en andra trappa; vi går ned för ännu en tredje. 
Och nu gör vi uppehåll en stund. Mörkret är intensivt, för hit når aldrig den minsta strimma ljus, men ett 
sken lyktan kastar visade oss att vi var framme vid ingången till en horisontell, smal passage. Vi kunde se, i 
ljuset som flimrande på dess sidor och tak, att korridoren vi genomkorsade var huggen ur klippan. Vi hade 
gått bara några steg när vi fördes fram inför en massiv dörr. I halvdunklet, kunde vi se dörren, gammal, 
betäckt med damm, och delvis maskäten. Som vi passerade, fortsatte korridoren, och vi gick fram tre steg till 
eller så, när vi befann oss inför en andra dörr. Vi öppnade och stängde den bakom oss som vi gjorde med den 
första. Återigen tågade vi fram: en tredje dörr stoppade oss. Vi öppnade och stängde den på samma sätt. 
Varje steg förde oss djupare in i bergets hjärta, och mångfaldigade barriärerna mellan oss och den övre 
världen. Vi var instängda i det täta mörkret och den fruktansvärda tystnaden. Vi började inse vilka sorts 
känslor som rörde sig i någon av evangeliets lärjungar, överraskad av inkvisitionsdomstolens tjänande andar, 
ledd genom Nürnbergs midnattsgator, förd till Max-tornet, ledd ned trappa efter trappa, och längs denna 
horisontella gång i berget, och efter några steg alltid en massiv dörr, med dess lås och reglar, som stängdes 
bakom honom! Han måste ha känt hur fullständigt han befann sig utom räckhåll för mänskligt medlidande 
och mänskligt stöd. Ingen gråt, hur genomträngande den än må ha varit, kunde nå människoörat genom dessa 
tak av sten. Han var helt i händerna på dem som hade fört honom dit. 

Vi kom äntligen till en sidodörr i den trånga passagen. Vi stannade upp, förde in nyckeln, och dörren, 
med dess gamla mögel, hårt knarrande som rörde den sig på ett länge oanvänt gångjärn, öppnade sig för att 
släppa in oss. Vi befann oss i ett ganska rymligt rum, det kunde kanske vara omkring fyra kvadratmeter. 
Detta var förhörsrummet. Längs ena sidan av rummet sträckte sig en låg plattform. Där satt sedan gammalt 
inkvisitorerna, tre till antalet – den förste en präst, den andra en kasuist, och den tredje en civilperson. Det 
enda som befann sig på denna plattform var ett krucifix, eller bild av frälsaren på korset, som fortfarande låg 
kvar. De sex ljus som brukade brinna framför de ”heliga fäderna” var, naturligtvis, släckta, men vår lykta 
vikarierade för dess plats, och visade oss rummets bistra inredning. I mitten fanns den horisontella 
sträckbänken eller tortyrsängen, där offret sträcktes till ben lossnade från ben, och hans urledvridna 
kroppsbyggnad blev en plågoplats, som avbröts först när den hade nått en dödshotande grad. 

Lutad mot kammarens vägg fanns den upprätta sträckbänken, som är enklare, men som tortyrredskap 
inte mindre effektiv, än den horisontella. Där fanns järnkedjan som vevades över en talja, och halade upp 
offret till det välvda taket; och där fanns de två stora stenvikterna som, bundna till hans fötter, med järnlinan 
släppt, drog ned honom med ett ryck som vred ur led hans armar och ben, medan spetsiga rullar, som han 
skrapade mot i sitt fall, skar in i och drog huden av ryggen, och gjorde hans kropp till en blodig, urledvriden 
massa.[6] 

Även här fanns den vagga som vi har nämnt ovan, rikligt prydd med grymma knölar, mot vilka den 
lidande, bunden till händer och fötter, kastades vid varje förflyttning av maskinen, för att göras helt 
blåslagen, och frambringas missfärgad, svullen, blödande, men fortfarande vid liv. 

Runt omkring, redo att tas i bruk, hängde de mindre tortyrredskapen. Det fanns stora och små 
tumskruvar för fingrarna, spetsiga halsband för halsen, järnstövlar för benen, munkavlar för munnen, dukar 
för att täcka ansiktet, och möjliggöra långsamt sipprande av vatten, droppe för droppe, ned i halsen på den 
person som genomgår denna form av tortyr. Det fanns valsar försedda med spetsar, för att mala sönder armar 
och rygg; det fanns järngissel, kniptänger, och tänger för att rycka ut tungan, slitsa näsa och öron, och på 
andra sätt vanställa och sarga kroppen tills det var hemskt och fruktansvärt att se på den. Det fanns andra 
saker om vars namn och användning bara en expert kunde uttala sig. Om dessa redskap haft en tunga, och 
denna kammares historia kunnat skrivas, vilken hemsk berättelse det skulle vara! 

Vi antar att allt detta har benomgåtts, att den bekännande har sträckts på tortyrsängen, har skurits, 
brutits, sargats, och ändå, genom den honom från ovan givna makten, inte har förnekat sin frälsare: han har 
”torterats att inte acceptera frälsning:” vilket ytterligare straff har inkvisitionsdomstolen i reserv åt de 
personer på vilka dess plågor har misslyckats med att framtvinga ett återtagande? Dessa hemska 
fängelsehålor förser oss med hjälp att besvara denna fråga. 

Vi återvänder till den smala passagen, och gå framåt en liten bit. Efter bara några steg koller alltid en 
dörr,
[6] Författaren har mer ingående beskrivit de horisontella och upprätta sträckbänkarna i sin redogörelse för 
fängelsehålorna under stadshuset i Nürnberg. (Se ante, bok 9, kapitel 5, s. 501.)
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ursprungligen starkt och massiv, och prydd med stora järnbeslag men nu gamla och möglig, och knarrande 
när den öppnas med ett i den djupa stillheten smärtsamt högt ljud. Krokvägarna är många, men vid varje 
sväng passagen gör placeras ett upplyst ljus, så att vi inte till äventyrs skall skall missa den, och vägen 
tillbaka till den levande världen gå förlorad för alltid. Några steg tas nedåt, mycket försiktigt, för en lykta kan 
knappt visa marken. Här finns en välvd kammare, helt framgrävd ur det levande berget, utom taket, som 
består av huggen sten. Den innehåller en järnfigur av jungfrun, och på den motsatta väggen, upphängd på en 
järnkrok, finns en lampa, som när när den är tänd visar ansenliga delar av ”vår fru.” I det ögonblick en fjäder 
vidrörs kastar figuren upp sina armar, som liknar dörrarna på ett skåp, och som ses vara full på insidan med 
spetsar, var och en omkring en fot lång. Några av dessa knivar är placerade får att gå in i ögonen på dem som 
figuren omsluter, andra är fastsatta för att tränga in i öronen och hjärnan, andra för att sticka hål på bröstet, 
och åter andra för att genomborra buken. 

Den person som hade passerat genom förhörsrummets fruktansvärda prövningar, men inte hade gjort 
några återtaganden, skulle föras genom de slingrande passager genom vilka vi hade kommit, och ledas in i 
detta valv, där det första föremål som skulle välkomna hans blick, som lampans bleka ljus föll på det, skulle 
vara järnjungfrun. Han skulle befallas att stå rakt framför figuren. Fjädern skulle vidröras  av bödeln – 
jungfru skulle öppna sina armar, och det hopplösa offret skulle genast tvingas in i dem. En annan fjäder 
vidrördes – jungfrun stängdes kring sitt offer; en stark träbjälke fastsatt i ena änden vid väggen med en rörlig 
fog, den andra placerad mot järnfigurens dörrar, bearbetated med en skruv, och som bjälken drevs ut, skulle 
jungfruns spetsiga armar sakta men oemotståndligt stängas kring människan, för att grymt genomtränga 
honom. 

När den fruktansvärda verksamheten upphört, behövde inte bödeln lägga ned besvär på att få 
jungfrun att släppa greppet om sitt sargade offers kropp; åtgärder hade vidtagits för dess snabba och hemliga 
undanröjande. När den tredje fjädern vidrördes, skulle golvet på figuren glida åt sidan sidan, och offrets 
kropp falla ned genom en vinkelrät gång i berget. Vi tittar ned denna grop, och kan se, på ett fantastiskt djup, 
det skimrande vattnet. En kanal hade skapats för att flyta nedanför kammaren där järnjungfrun stpd, och när 
hon hade förrättat sitt arbete på dem som överlämnats i hennes ömma händer, lät hon dem falla, med en 
snabb nedfallande och tvär djupdykning, i kanalen nedanför, där de flöt till Pegnitz, och från Pegnitz till 
Rhen, och på Rhen till havet, för att där sova bredvid stoftet av Huss och Jerome. 
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Inkvisitionens bödlars dödsmask, 1600-talet 

Inkvisitionsdomstolens underjordiska tortyrkammare, Irland, 1600-talet 
The (New, Illustrated) Great Controversy, Ellen G. White, (DeLand, Florida, Laymen for Religious Liberty, 1990).
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Tillägg VI 

Barry Chamish, 2000 # 759 
Författare, revisionistisk sionistisk jude, israelisk patriot 

Författaren betraktar Barry Chamish som den främste judiske auktoriteten när det 
gäller den verkliga sanningen bakom alla politiska intriger i Israel. Som grundare av 
den banbrytande tidskriften Inside Israel och författare till flera ytterst kritiska 
böcker, inklusive Israel Betrayed (2000), Who Murdered Yitzhak Rabin? (2000) och Save 
Israel! (2002), är hans senaste CD-utgåva viktigast av allt. Zion First: The Vatican’s 
New Crusade for Jerusalem redogör för Roms strävan att göra Jerusalem till en 
internationell stad, som förespråkas av JFK-mördare Francis kardinal Spellman. 
Hans avslöjande av hur jesuitutbildade riddare av Malta, kung Juan Carlos av 
Spanien rådger Shimon Peres, och hur riddare av Malta Henry Kissinger rådger Ariel 
Sharon är viktiga punkter i beviset för Rom hemliga styre över båda de politiska 
Arbetar- och Likudpartierna. Det var Barry som informerade författaren om att 
Shimon Peres och Yossi Beilin överlät Tempelberget till Vatikanen år1993; några 
månader senare erkände Rom Israels nation – till den arabiska världens förtret! För 
den svarte påven anser att Israel, som skapats och styrts av jesuitiska världsliga 
coadjutorer sedan 1948, är det återställda ”kungariket Jerusalem” från påvens mörka 
tid, när de korsfarande och mordiska tempelherrarna också försökte att återuppbygga 
Salomos tempel. Barry uppdagar det faktum att Rom styr Israel via New Yorks 
Utrikespolitiska råd som nu leds av ”ärkebiskopen av världens huvudstad,” Edward 
kardinal Egan. På grund av sitt kejserliga verk, bor han nu i Vancouver, B.C., med 
anledning av flera mordförsök på honom. Må denne modige och ihärdige 2000-talets 
Judas Maccabeus fortsätta att höja en varnande röst: ”Israel styrs av sabbatianska 
frankister, frimureriska judiska arbetarsionister, CFR-ledda, papistiska förrädare 
lojala till Antikrist i Vatikanen.” Barry kan nås på www.barrychamish.com; 
chamish@netvision.net.il. 
Israel Betrayed, Barry Chamish, (Jerusalem: Zionist Book Club, 2000). 

mailto:chamish@netvision.net.il
http://www.barrychamish.com/
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Leo Lyon Zagami, 2006 # 760 
Italiensk adelsman, muslim, ex-illuminatus, ex-P2 33:e gradens frimurare 

Även om Zagami har en uppenbart ond ”greve Dracula-uppsyn” på grund av sin 
fostran och många år inom den högsta nivån av den svarte påvens ockulta illuminater 
och frimureri, är författaren övertygad om hans uppriktighet och osjälviska avsikt i 
att uppdaga USA:s banemäns planer. Uppfostrad som romersk-katolik och medlem av 
P2 Monte Carlo-logens ”frimureriska verkställande kommitté,” hade ”prins” Leo 
trimmats för att ersätta illuminaternas äldre ”kung,” P2:s stormästare och riddare av 
Malta, Licio Gelli. På flykt för sitt liv, lämnade Leo Italien och är nu bosatt i Norge där 
han bedriver sitt arbete med att uppdaga illuminaternas andliga och världsliga makt 
kontrollerad av världens mäktigaste trollkarlar och svartmagiker – jesuiterna! Leos 
arbete har bekräftat de flesta av de slutsatser som framlagts i VLIII såsom att den 
svarte påven styr den vite påven; det vatikanska riket och dess amerikanska rike bara 
är verktyg för jesuiterna; malteserriddarna kontrollerar påvens enade internationella 
underrättelsesamfund samt Roms internationella bank-broderskap; den sicilianska 
maffian styr påvens internationella narkotikahandel, prostitutionsverksamhet och 
pornografiindustri; malteserriddarna som styr CIA är ansvariga för 11 september; 
kriget i Irak är i, själva verket, ett 2000-talets korståg mot islam som kommer att 
användas som en distraktion för det planerade krossandet av det amerikanska riket; 
och den svarte påven styr Roms och Jerusalems frimureriska chefsrabbiner, och är 
därmed den internationella frimureriska judiska arbetarsionismens hemlige herre. 
Zagami medger också att betydande judar bara är frimureriska brickor i den svarte 
påvens stora konspiration för en kommande världsregering med centrum i ett tredje 
hebreiskt tempel i Jerusalem. Må denne modige romare av ädelt blod fortsätta att 
uppdaga Vatikanens jesuiters/illuminaters makt och plan och lära känna den sanne 
Herren Jesus Kristus i AV1611 Bibel. Leo kan nås på 
www.illuminaticonfessions.webfriend.it. 

http://www.illuminaticonfessions.webfriend.it/
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Tillägg VII 

Om författaren, Eric Jon Phelps 

4 april 2006 
TILL: Intresserade individer 
ÄMNE: CV; teologisk resumé 
FRÅN: Eric Jon Phelps 

Eric Jon Phelps, 2006 

Född: den 3 december 1953 
Födesestad- och stat: Oakland, Kalifornien 
Ras: vit, blandning av skotsk-irländsk, irländsk, svensk, inhemsk indian 
Modersmål: engelska 
Uppfödd: Pinole, Kalifornien, vit romersk-katolsk kultur 
Gymnasium: Pinole Valley High School, 1968-1972 
Militärtjänst: Amerikanska flygvapnet, 1972-1977 
Utbildning: fil. kand. i Bibeln, Lancaster Bible College, 1981 
Civilstånd: hustru, Danita, son, Skyler-7, son, Jordan-2; 

Två söner från tidigare äktenskap: 
Benjamin-27, yrke: maskiningenjör 
Nathan-25, yrke: trafikflygare 

Yrke: betongarbetare, oberoende entreprenör 1982-1996 
Pensionerad 1996, Bibel-, juridik-, medicin- och historiestudent, 1996-närvarande tid 
Förespråkare för alternativa terapier för både akuta och kroniska sjukdomar; 
Medlem, nationella hälsoförbundet, 1980-närvarande tid 
Att avslöja påvedömets av ordens Rockefellerfinansierade medicinska skolor, AMA 

och ADA, oss inom den västerländska civilisationen påförda medicinska inkvisitionen,  
säkerställd av Roms inkvisitionsdomstol FDA med användning av kompaniets fascistiska 
Justitiedepartement. 
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Medborgarskapsstatus: Medborgare i Pennsylvania-i först hand; 
Artikel IV, avsnitt 2, Amerikansk medborgare-i andra hand 
Befriad från Roms fjortonde ändringens medborgarskaps

immuniteter och privilegier, 1989 

Far: Lourn G. Phelps, 1924-närvarande tid 
Ras: skotsk-irländsk; walesisk; infödd indian 
Religion: historisk protestant; bibelförkastande anglikan 

Mor: Lynn M. Phelps, (flicknamn, Callahan), 1928-närvarande tid 
Ras: Irländsk-svensk 
Religion: historisk protestant; bibelförkastande ateist 

Syskon: 
Syster, Linda Shaw 
Bror, Craig Phelps 
Bror, Kristen Phelps 

Religion: 
Sekt: Pånyttfödd, frälst, bibeltroende, oberoende baptist, 1971 
Yttersta auktoritet: Den AV1611 engelska bibeln; 
Kalvinist: Anhängare av nådelärorna, Londons baptistbekännelse 
Protestant: kritiserar påvedömets inkräktanden inklusive: 

Påvens andliga och världsliga makt; 
Påvlig ofelbarhet, förgudning av påven (bulla: Unam Sanctam); 

Anti Jesu sällskap, alltså Jesu kompani, som för närvarande styr världen genom 
påvedömet, inklusive dess egenhändigt skapade påve, den romerska hierarkin, dess 
olika ordnar, både militära och religiösa inom den romersk-katolska institutionen; 
ockult frimureri; illuminaterna; de sabbatiansk-frankistiska frimureriska judiska 
arbetarsionisterna, frimureriska muslimer (sunniter, shiiter och wahhabiter), 
tillsammans med en mängd underordnade egyptiska, gnostisk, hermetiska hemliga 
sällskap som har penetrerat alla statskyrkliga religioner, utför en stor, internationell, 
satanisk konspiration som skall kulminera i en världsregering styrd av Satan genom 
en slutlig och siste påve, mördad, uppstånden från de döda och som Satan tagit sin 
boning i, som styr världen från den framtida internationella staden Jerusalem i ett 
nytt Salomos tempel – det tredje hebreiska templet. Detta vilddjur, denne 
Antikrist, kommer också att styra världens politik och handel från det antika 
Babylons gamla stadspärla, som kommer att byggas efter påvens nuvarande korståg 
mot de muslimska folken, liksom mot de historiskt sett vita brittiska och amerikanska 
protestantiska folken som en gång utgjorde  Jesu sällskaps största fiende – den vita 
anglosaxiska protestantiska västerländska civilisationen – enligt kompaniets 
motreformatoriska tridentinska möte, dess blodiga i historien som jesuiteden kända 
fjärde löfte, dess Monita Secreta (Secret Instructions of the Jesuits), dess Syllabus 
över irrläror (åttio i den moderna civilisationen ”förkastade, förbjudna och fördöma” 
irrläror) införlivades med det jesuitledda, ultramontana, öppet fascistiska och anti-
kommunistiska första vatikankonciliet 1870; och dess Sions
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vises protokoll, författade av ordens av Sions gemenskap i Valais, Schweiz 
bestående ”Fäder i tron,” före den jesuitinspirede Dreyfusaffären. Ett försök gjordes, 
emellertid, av orden att bevisa att Protokollen var ”en förfalskning” av den ryska 
tsaristiska hemliga polisen (Ochranan – då i händerna på den spanske 
jesuitgeneralen Louis Martin genom hans redskap, den judehatande absolutisten, 
riddare av Malta tsar Nikolaus II). Det försöka, att mörklägga ordens författande 
av Protokollen, blev den belgiska jesuiten Pierre Charles’ livsarbete enligt en 
fransk socialist-kommunist och ockult jesuitisk världslig coadjutor, Jean Lacouture, 
som avslöjades i hans Jesuits: A Multibiography. 

Dispensationalist; skiljer mellan: 
Kristi kropp (den sanna nytestamentliga bibeltroende kyrkan) 
Israels nation (det hebreiska/israelitiska/judiska folkets ras) 
De icke-judiska nationerna: bestående av ättlingar till 

Jafet (de vita), och deras geografiska nationer 
Sem (orientalerna) och deras geografiska nationer 
Ham (de svarta) och deras geografiska nationer 

Biblisk, icke-hatisk, etnisk separatist av nationerna: 
Förespråkar separation av nationerna; varje nation består av en särskild ras, språk 
och kultur hos ett folk boende inom ett visst geografiskt område på en viss 
kontinent; varje folk är en självstyrande, självständig enhet, som njuter frukten av sitt 
eget arbete genom att utnyttja sina egna naturresurser och samtidigt skydda de 
inhemska tillverkarna; och beväpnad med en nationalistisk militärar bestående av 
dess egna medborgare som uppställts för att försvara dess egen nation och 
civilisation. 

Biblisk, icke-hatisk, etnisk separatist från judarna: 
Förespråkar etnisk separation av icke-judiska nationer från HERRENS älskade 
hebreiska/judiska/israelitiska folk, som, etniskt sett, kommer att ärva de löften som 
gavs till fäderna, Abraham, Isak och Jakob i tillägg till det löfte som gavs till 
Israels profet och kung, David, som alla kommer att uppstå för att njuta av infriandet 
av deras specifika löften via kraften hos Herren Jesus Kristus, som kommer att 
styra världen från Jerusalem, ”den heliga staden,” sedan han slagit sönder 
Antikrists etniskt judehatande nationer vid sin i Gamla testamentet förutsagda andra 
ankomst som förklaras av Nya testamentet, kung Jakob AV1611 Bibel för 
engelskspråkigt folk. Vi vägrar att förfölja eller blanda oss med detta särskilda 
etniska folk – ”det heliga folket,” för att inte skända deras säd, medan de väntar på 
infriandet av sina jordiska löften och vi väntar på infriandet av våra himmelska 
löften. 

Förespråkar den välvilliga behandlingen av judar inom icke-judiska nationer så att 
det abrahamitiska löftets välsignelse må utsträckas till de nationerna av den 
uppståndne, Guds son som har satt sig på sin faders högra sida, Herren Jesus 
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Kristus, ”och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans 
fötter” till dess att en gång ”hedningarna i fullt antal har kommit in” (d.v.s., de 
judiska/icke-judiska utvaldas frälsning i Kristus). 

Förespråkar det  hebreiska/judiska/israelitiska folkets, ”den heliga sädens,” rätt till 
Israels gamla land, vilket till Abraham (Första Moseboken 12:1-3), och hans 
fysiska eftervärld genom Isak och Jakob, givna landlöftet, i själva verket var 
ensidigt och därmed ovillkorligt, enbart beroende av att Gud försvarar sitt heliga 
namn för dess slutliga infriande. Dessa särskilda löften till fäderna, kom Jesus Kristus 
för att bekräfta (Romarbrevet 15:8). Rätten hos en kvarleva av det hebreiska folket 
att bebo sitt land förutsätter inte nationell ånger, vilket bevisas av deras närvaro i 
landet samtidigt som lider under otrons förutsagda villkor. Det judiska folkets 
närvaro i landet är en nödvändighet för att de profetiska skrifterna skall uppfyllas 
(Daniel 9:27; Hesekiel 38:8; Sakarja 12:8-10, 14:1-4, Matteus 24:15). Israels 
nation lyder inte längre under Mose lag, eller det mosaiska förbundet, utan bara 
under det abrahamitiska förbundet med löftet om att bringas under Messias’ nya 
förbund som förklarats av profeterna Jeremia (31:32-34) och Hesekiel (36:25-27). 
Därför har de arabiska muslimerna i Israel ingen rätt till landet eller en nation inom 
det till Abraham lovade landet, och bör därför fredligt avlägsnas, ges nödvändiga 
medel av de den arabiska muslimska världen styrande superrika islamiska kartell-
kapitalisterna – på uppdrag av påvedömet, och sändas hem till angränsande 
arabstater, återigen givna pengar, hus och mark för att börja om på nytt. Detta skulle 
undanröja jesuitordens generationslånga agitation mellan judar och araber, dess 
högrankade frimurare, både judiska och muslimska, som kontrollerar båda fraktioner 
– under ledning av Rom, sätter stopp för den Vatikanen gynnande diplomatin. 

Författarens studie av jesuitorden föranleddes av tre stora orättvisor: 

1. Mordet på president John F. Kennedy; 
2. Mordet på president Abraham Lincoln; 
3. Det samordnade angreppet på den engelska reformationsbibeln, Kung Jakobs 
auktoriserade version från 1611 som översatts från den hebreiska masoretiska och 
grekiska erhållna texten, som alla reformationsbiblar på varje ”vulgärt” språk 
förkastas av ordens motreformatoriska, ”kättare och liberal”-fördömande, mörka 
tidens tridentinska möte (1545-1563). 

Jag har ägnat mer än tjugofem år, till och från, åt denna undersökning, skrivit 
Vatikanska Lönnmördare: ”Sårad hemma hos mina vänner,” och har avslutat den tredje 
upplagan, fördubblad i längd från den första upplagan, vars syfte är att väcka individer till 
Jesu sällskaps ockulta diktatur i deras egna nationer via ”betrodda tredje parter,” och deras 
lönnmord och mord på deras väl valda tjänstemän – inklusive John F. Kennedy – då 
”ändamålen helgar medlen.” Detta andliga och politiska stora uppvaknande, som fromt 
skall ske genom att predika det sanna Nya testamentets Guds nåderika evangelium i 
Kristus, i 
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samband med avslöjandet av Djävulens fruktlösa mörksens gärningar, kommer 
förhoppningsvis att leda HERRENS lydiga utvalda människor (liksom alla ärliga och 
patriotiska män inom alla nationer), till att ge stridssignal för utvisningen av Jesu sällskap 
från deras nationella gränser. Dessa utvisningar kommer förhoppningsvis att leda till det 
efterföljande förbudet och upphävandet av Jesu kompani genom en av påven formellt 
utfärdad bulla, konfiskeringen alla deras tillgångar och egendomar (inklusive sällskapets 
förbluffande guldanhopning – lagrad i världens centralbanker – samt kontroll av aktier i 
världens militärindustriella komplex och det internationella oljemonopolet), denna 
underbara, kommande andra bulla som förbjöd och upphävde orden som skall utfärdas 
inom en snar framtid – genom den suveräne Guds nåd! På samma sätt som gjordes 1773 av 
den gode påve Clemens XIV, så kan det ske igen med en ångerfull och spak påve 
Benedictus XVI, vars olyckliga band till de bayerska illuminaternas jesuiter – Hitlers SS’ 
hantlangare från andra världskriget – kan brytas, hans liv bevaras och hans förbud och 
upphävande bulla spridas över hela jorden till nytta och välsignelse för hela 
mänskligheten. 

Jag finns tillgänglig för intervjuer och som talare inför publik. 
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