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 „Apokalypsa 5G Koruny Nefilimů“ je název knihy, kterou napsal Dean Henderson a která vyšla 

v r. 2019. Je to kniha plná šokujících námětů a ještě více šokujících vysvětlení. K tomu ještě 

přispívá Hendersonova další kniha, „Illuminati Agenda 21: Luciferiánský plán na zničení 

Stvoření,“ z r. 2018. Tento článek, který má několik částí, je výtažek hlavních myšlenek z obou 

knih. Není lehké shrnout tolik informací do jednoho článku, proto žádám čtenáře o trpělivost, 

jelikož mám za to, že co nám autor sděluje, je pro nás důležité. 

Mnozí určitě nevědí, co znamená slovo Nefilim, nikdy o něčem takovém neslyšeli. Podle autora 

těchto knih a podle mnohých jiných, včetně Wikipedie jsou Nefilimové záhadní tvorové, 

zmiňovaní v židovských knihách Tanach a ve Starém zákoně, kde se píše o Kannanitech. Byli to 

prý obři a některá vysvětlení je označují za padlé anděly, svržené z nebe. Jejich potomci žijí stále 

mezi námi, ale na první pohled nejsou rozeznatelní. Údajně přibyli kdysi dávno na Zemi při 

planetární srážce, kdy se planeta, zvaná Nibiru (také nazývaná Planeta X) dostala do styku se 

Zemí. 

V současné době se prý tato planeta opět blíží k nám, což Nefilimové nepovažují za dobré 

znamení a zbytek světa se toho přímo obává. Mnozí věří, že pokud by došlo ke srážce se Zemí, 

to by znamenalo konec vlády Nefilimů. Ovšem jiní jsou toho názoru, že žádná Planeta X 

neexistuje a Nefilimové se k nám dostali jiným způsobem. 

Je možné, že Planeta Nibiru opravdu není. Ale Nefilimové jsou skuteční a jsou mezi námi a jsou 

pro nás velice nebezpeční, jak ukáže další text. 

* * * 

Je jedno, jestli věříte na Bibli, anebo ne. Co je důležité, je uvědomit si, že všichni přední bibličtí 

badatelé na světě jsou luciferiánští Zednáři. Tito dobře ví, že to, co Bible říká, je naprostá 

pravda, i když navenek nám tvrdí pravý opak. Pilně studují co je v Bibli napsáno, aby jim nic 

neuniklo, žádná skrytá metafora, nepatrný náznak, nebo nesprávně vysvětlená věta. To všecko je 

důležité obzvláště dnes, v tak napjaté situaci, kdy se opravdu blížíme k tomu prorokovanému 

konci. I my bychom se měli snažit vidět situaci takovou, jaká je, bez předsudků a bez zkreslení, 

abychom nepodlehli jejich lžím a nenechal se nalákat na jejich „Velikou práci všeho věku,“ což 

je Nový světový řád (Great Work of Ages & New World Order, NWO). 

Kdo jsou Nefilimové 

Celou historií lidstva se jako červená nit táhnou plány a skutky Nefilimů, kteří se pokaždé snažili 

zvrátit situaci svým směrem a většinou se jim to dařilo, protože byli naprosto tajní. Byli takřka 

neviditelní. Celá staletí se skrývali za skutečnými lidmi, vybranými z našich řad, kteří – ať už 

z donucení, či dobrovolně – vykonávali jejich příkazy. Až na pár badatelů, učenců, anebo až na 

některé pověsti našich pradávných předků, lidé o nich skoro nevěděli. A i kdyby věděli, nikdo by 

nepodezříval spiknutí tak obrovského rozsahu. 



Mnozí je považují za mimozemšťany, jiní v nich vidí staré sumerské bohy, zvané Anunnaki, ale 

ve skutečnosti se jedná o padlé anděly, kteří byli vyhnáni z nebe kvůli tomu, že protestovali proti 

Velkému duchovi, kterého někteří nazývají Bohem, nebo Stvořitelem. Většina z nich byla 

zničena při potopě světa, ale část přežila. Zalíbily se jim lidské ženy, tyto pojali za manželky a 

měli s nimi děti. Tyto děti, jejich potomkové, jsou jiní než zbytek lidské populace a nacházejí se 

mezi námi dodnes. Jsou to ti, kteří zkouší zmanipulovat náš svět do NWO, zbavit nás všech 

lidských práv a uvrhnout nás do věčného otroctví. To jsou Nefilimové, jinak také zvaní Černá 

nobilita, nebo Ilumináti, ale také Satanisté, nebo Luciferiáni. 

Když budete číst popis vyhnání Adama a Evy z ráje, pak je zde zjevná manipulace lidského 

DNA, což učinili právě zmínění Nefilimové a to jak na lidech, tak na zvířatech. Tehdy se jeden 

z padlých andělů, sám ďábel pohlavně spojil s Evou, čímž založil hybridní rasu Kaina, zvanou 

Kannanité. Ono pokoušení kousnout do jablka všech vědomostí nebylo jen tak, i to se s námi 

táhne celá staletí. I dnes je máme stále před očima ve formě loga Apple počítačů. Zřejmě Apple 

dobře ví, o co jde a zkouší na tom kapitalizovat – skoro každý současný řečník používá Apple 

počítač. 

Kannanité, neboli rod Danův, byli nemilosrdní a krutí lidé, kteří se stali egyptskými faraony a 

také zakladateli Svatého římského impéria, neboli Svaté říše římské. Tato říše zahrnovala území 

v západní, střední a jižní Evropě, včetně Českých zemí, Německa, Francie, Burgundska a Itálie. 

Kannanité jsou původní, skrytí vládcové, kteří všichni dohromady jsou často nazýváni „Koruna 

Nefilimů.“ Rodinná jména těchto lidí jsou mezi jinými: Merovingian, Habsburk, Algobrandini, 

Saxe-Gotha, Tudor, Guelph, Payseur, Sinclair, Bourbon, Windsor, Spencer (anglická Diana) 

Plantagenet, Albani, Lombard, Colonna, Orsini, Medici, Bard, Massimo, Bernadotte, von Turn & 

Taxis, Savoy, Ruspoli, Torlonia, Borghese, Hohenzollern, Pallavicini, Farnese, Crescenzi, Rollo. 

V Asii to jsou Li, Khan, Singh a Yamamoto. Spolu s jejich přiženěnými a přivdanými rodinami 

sefardických židovských bankéřů, jako jsou Rothschild, Warburg, Rockefeller, Kuhn-Loeb a 

Lazard, tvoří klan asi 30 rodin, které dnes tajně, ze zákulisí ovládají svět. 

Podle badatele Michaela Tsariona byli tito krvežízniví pedofilové vyhnáni z jejich původního 

bydliště, což byla planeta Tiamat, jejíž jiné jméno je Lucifer. Byli prý vyhnáni kvůli celé škále 

zločinů, které tam páchali. Po jejich odchodu se za nimi hvězdná vrátka zavřela a oni se od té 

doby marně pokouší vrátit se zpátky. Odtud pramení jejich zájem o Vesmír, meziplanetární lety, 

křemík a počítačovou technologií. 

Tito lidé velí tajnému Koncilu 33, který zase ovládá Výbor 300 a pod nimi jsou v této mocenské 

pyramidě všechny spolky, tajné i veřejné, včetně politických úřadů a institucí, jako jsou CFR, 

anglický Round Table, Trilaterální komise, Bilderbergové, ale i WHO, OSN, WEF, CDC a 

všecko podobné. Rovněž uplatňují svůj vliv na všechny světové vlády a že to není žádný výmysl, 

je možno poznat podle toho, jak rychle byla všude zaráz, jako na povel, přikázána karanténa, 

nošení roušek a později tak zvané „očkování.“ 

Historický původ Nefilimů 

Sumerské tabulky popisují jak v období asi 6000 let před Kristem byli lovci a sběratelé plodin 

v Mezopotámii manipulováni falešnými „bohy,“ zvanými Anunnaki (Nefilimové). Lidé tehdy 



vedli spokojený život jako členové různých klanů, kdy potřebovali pracovat pouhých 8 hodin za 

týden, aby měli potravu na celý rok. Zřídkakdy mezi sebou válčili, ale pod vlivem ročních 

období se často stěhovali, jak hledali lepší pastviny pro dobytek. 

Vyhnání z Ráje znamenalo začátek zemědělství a tím pohodlný život skončil. To přineslo velké 

změny, nadbytek se střídal s nedostatkem a ti jediní, kteří z toho získávali byli bankéři a další 

boháči, plus různí překupníci. Údajně, když se sedlákovi neurodilo, musel si vypůjčit osivo a to 

musel po sklizni vrátit spolu s podstatným úrokem. Ten, kdo nedokázal vyprodukovat úrodu, 

která by dluh pokryla, se stal i s jeho rodinou otrokem toho, komu dlužil a jeho majetek byl 

zabaven. Jako otrok museli pak všichni pracovat každý den, celý den a celý rok. 

Bohatí bankéři si začali stavět lodě, na který se plavili po celém světě a okrádali roztroušené 

lidské skupiny. Ze zisku pirátství později založili již zmíněnou Římskou říši. Vypálili knihovnu 

v Alexandrii, aby zakryli historii jejich nepřetržité vlády nad světem a přestěhovali se na sever. 

Také si změnili jména, čímž zkoušeli zajistit, že se nikdo nedoví o jejich zločinné a krvavé 

minulosti. 

Z Říma byli vyhnáni Katolickou církví a proto obsadili Benátky, odkud vypudili původní 

obyvatelé, což podle všech úkazů byli Slované a pravděpodobně Češi, jak píše profesor Ivšín. 

Proto máme u nás města jako Beroun, což je odvozeno od Verona, nebo Benátky nad Jizerou a 

několik dalších Benátek. 

Z Benátek pak tito paraziti lidské společnosti rozpoutávali války a rozbroje jak na Blízkém 

východě, tak v Evropě, kdy pokaždé podporovali obě strany konfliktu a taky obě strany patřičně 

zadlužili, čítaje 120-180% úrok. K záškodnické činnosti využívali své agenty, lépe řečeno 

špiony, které měli málem všude, po celé Evropě. To oni financovali Luthera a Calvina, aby 

rozložili Katolickou církev, podporovali Casanovu, který stejně jako Cagliostro byl jejich špion, 

podporovali Loyolu, aby založil Jesuitský řád. Benátčané, také nazýváni Černí Benátčané 

pletichařili u všech vládnoucích dvorů a má se za to, že způsobili i evropské morové epidemie. 

Svých nepřátel se zbavovali tak, že je zmanipulovali natolik, že se sami zkompromitovali a 

zničili. 

Tak na příklad, v 16. století popouzeli Benátčané strategickým způsobem otomanské Turky proti 

španělským a rakouským Habsburkům a Habsburky samotné popichovali proti Francouzům. 

Také se pokoušeli podnítit Portugalce proti Holanďanům, Holanďany proti Angličanům a 

Angličany proti Francouzům. 

Začátkem 13. století, když mongolské hordy pod vedením Džingis Chána zabraly málem celou 

Evropu, jejich vítězství nad jinými národy nebyla žádná náhoda, ani přesila. Mongolové 

postupovali přesně podle podrobného plánu. Všude kam táhli, jejich generálové věděli dopředu 

jaký je stav místní vlády, jaké vnitřní nepokoje a nesrovnalosti v zemi existují, které mohly být 

pro ně prospěšné. Tyto informace měli samozřejmě – od Benátčanů. 

V r. 1508 už měla celá Evropa dost benátských intrik a šlechta některých států se spojila a 

vytáhli proti nim do boje. Chtěli tehdy Benátky dokonale vymazat z mapy světa. Bohužel, 

výprava neuspěla a Benátky, i když totálně zbídačelé válkou, se pomocí intrik opět vzmohly. 



Někdy ve 13. století podepsali Benátčané smlouvu, zvanou Magna Karta, podle které si mohli 

vybudovat své vlastní město, později nazvané „City of London“ (město Londýn) v Londýně, 

kam se později také přestěhovali. Jejich firmy „Holandská East India“ a „East India“ zotročovaly 

lidi po celém světě. Afričtí černoši byli jimi donuceni pracovat na plantážích s cukrovou třtinou 

na Karibských ostrovech, zemědělci v Indonézii, Brazili a v Ghaně, nebo ostrovy Kréta, Kypr, 

Korfu a Naxos byli jimi rovněž zneužívány na otrockou práci. Sami nikdy nic nevyprodukovali, 

kromě soli a výrobků skláren Murano. Byli pouze penězoměnci a překupníci, kteří okrádali obě 

strany, jak prodávající, tak kupující. 

Asi v polovině 19. století, to už okupovali Londýn, začali vozit do Číny opium z Indie a 

vynaložili značnou snahu na to, aby ně Číňany navykli. Situace došla tak daleko, že Číňané 

vyhlásili Anglii válku. O pár let později bojovali znovu, jak s Anglií, tak s Francií. Nakonec 

museli Číňané udělat podstatné ústupky a postoupit Hong Kong Anglii. Čínský císař musel 

doslova prosit západní velmoci, aby s dovážením opia přestaly, jinak by celou zemi zničili. 

Britský Lord Palmerston to byl, kdo vedl Opiové války s Čínou, zatím co James Bruce, potomek 

zakladatele Skotských Zednářů Roberta de Bruce dohlížel na obchod s otroky z Karibských 

ostrovů. Všechny harémy Otomanské říše od Balkánu až po Maroko a stejně tak turecká armáda 

byly zásobovány otroky, které dodávaly Benátky. 

V Evropě začali Černí Benátčané tak zvanou Průmyslovou revoluci, kdy okrádali sedláky 

natolik, že o všecko přišli a museli nastoupit do jejich továren jako dělníci. Začátkem 20. století 

začali vyvážet model tohoto průmyslového zotročení do Afriky, Asie, Jižní Ameriky a jinam. 

Venkov byl vesměs ponechán živořícím zemědělcům, zatímco města byla zotročena na 

průmyslovou produkci. Později se města stala obětí kapitalistického kolonialismu a nakonec se 

jich zmocnily chamtivé finanční organizace dnešního světa, jako je Mezinárodní finanční fond 

(International Monetary Fond, IMF), Světová banka (World Bank, WB) a podobní lichváři. 

Iluminátové a jejich záměry 

Jak říká bývalý holandský bankéř a bývalý Iluminát Ronald Bernard, válka je součástí 

zednářských plánů na příliv trvalých lidských obětí a na trvalé prolévání lidské krve, což dodává 

Luciferiánům moc. Uvědomte si, všichni vojáci mají na výložkách, na uniformách a na vojenské 

výzbroji hvězdy. Jedni mají bílé hvězdy, jiní červené, nebo zlaté ale vždycky jsou to hvězdy. To 

je označuje jako oběť Satanovi. 

Podle Bernarda, náš rodný list, potvrzující naše narození, nás automaticky zařazuje jako 

služebníky Satanistů. V korporaci, která se nazývá Holandsko (a stejně tak i v korporaci nazvané 

Spojené státy Inc.) je každému novorozeněti připsán dluh, který v Holandsku činí 500 000 euro. 

Během života je očekáváno, že tyto peníze každý jedinec Iluminátům splatí ve formě daní, své 

vlastní spotřeby a otrocké mzdy. Na příklad v Americe je s rodnými listy obchodováno na burze. 

Není zcela jasné a už vůbec není pochopitelné za co máme Iluminátům platit, když pro nás 

prstem nehnou a ještě nás okrádají. 

Iluminátové mají o sobě příliš vysoké mínění. Považují se za přímé potomky historického 

krále Davida a z toho odvozují své nároky na světovou vládu. David Icke nazývá krále Davida 



„řezníkem,“ protože za svého života zmasakroval obrovské množství lidí. Jeho syn Šalamoun 

dokonce zavraždil svého vlastního bratra, aby mohl vládnout. Šalamounův zámek bylo místo 

špatné pověsti, kde obžerství, prostituce obrovského rozsahu a obětování lidských obětí bylo 

považován za normál. Šalamoun rovněž studoval v Egyptě, v Akenatenově Škole Mystérií, kde 

ovlivňování mysli, neboli mytí mozků, bylo běžným procesem. 

I v dnešní době krvežízniví Nefilimští Kabalisté vymýšlí stále nové triky na zničení nás, 

skutečných majitelů této planety. Celých 8000 let nám tito zrádní kouzelníci kradli naši zemi, 

připravovali nás o cenné suroviny, peníze, klidný život a dnes i o naše zdraví a naše přežití. 

Rozkradli veškerý světový majetek a teď se bojí, že bychom na to přišli a proto nás zkoušejí 

sprovodit ze světa. Iluminátové vedou všecky tajné spolky, jejichž úkolem je vytvářet jakýsi 

ochranný val pro Korunu Nefilimů. A když je Ježíš Kristus veřejně odhalil, tak ho ukřižovali. 

Jejich konečný cíl je přeměnit nás na jakési živé, robotické baterie, které budou neustále 

produkovat zápornou energii. Tato energie, spolu s válkami a s lidskými obětmi, dodává moc jim 

samotným a podporuje ještěří stvůry ve 4. rozměru, kteří je ovládají. 

Nefilimové jsou mechaničtí tvorové a jsou posedlí čísly. Proto takový zájem o digitální 

technologii, počítače a všecko podobné. Čísla 3, 9, 13 a 33 jsou pro ně velice důležitá. Vedení 

Bilderbergů se sestává ze 13 osob a je to jeden ze 3 výborů po třinácti, které všechny podléhají 

původnímu zakladateli, holandskému princi Bernhardovi z rodiny Habsburků. 

Že žádné jejich plány nejsou prospěšné pro nás, je víc než jasné. Tito pomatení psychopati 

vyhlásili válku lidstvu, což se promítá naprosto do všeho. Abychom je mohli potřít, na to 

musíme dobře vědět kdo doopravdy jsou. Musíme znát jejich jména a odhalovat veřejně jejich 

plány. Jakmile by většina lidstva věděla o co doopravdy jde, Satanisté by se stáhli do úkrytu a 

nedovolili by si vylézt na světlo. 

The City of London (město Londýn), nebo taky The Crown (Koruna) 

„City of London“ je vlastněno Korunou (The Crown). Koruna neznamená korunu anglických 

králů, ale představuje přesně tuto část, nazvanou City of London, takže tyto dva názvy jsou 

prakticky zaměnitelné. City of London se sice nachází v Londýně, ale je to oddělená část jak od 

Londýna, tak od Velké Británie. Má svého vlastního starostu, vládní organizace, zákony a 

dokonce i policii, která čítá 1200 osob. Na tak malé území, 2,9 km2 je to řádné množství 

policejní ochrany. Pro příslušnost k vládním kruhům je členství v zednářské lóži podmínkou a ta 

největší zednářská lóže se nachází přímo v „City.“ 

V City of London je rovněž londýnská Burza a Banka Anglie (Bank of England), což je 

soukromá banka. A stejně tak má v City pobočku každá jiná, významná světová banka. Také 

Anglikánská církev má své hlavní sídlo v City of London. Je známo, že tato církev pomáhá krýt 

Satanisty-Ilumináty, kteří v City vládnou. Veškeré daňové úniky a místa praní špinavých peněz 

jsou řízena odtud. Rovněž „freeport status“ je zde udělován lodím, které pak jsou vyjmuty 

z daňového zákona všude, kam připlují. 

Historicky, když byl Templář Jacques de Molay za živa upálen v r. 1314 na příkaz 

francouzského krále a papeže, kvůli podezření ze Satanismu, princové ze Svaté říše římské 



naložili templářský poklad na vozy a odvezli ho do Skotska, kde nefilimské milice, chráněné 

rodinami Bruce a Sinclair, se postaraly o jeho zabezpečení. Rodina Sinclair (St. Clair) později 

založila v 15. století zednářství, jak je známo dodnes. V té době usedl na anglický trůn William 

III., který spojil první soukromou centrální banku z Amsterodamu s benátskými bankami v City. 

Černí Benátčané přišli do Anglie ve 13. století na základě již zmíněného dokumentu Magna 

Karta, což byla dohoda mezi nimi a evropskou šlechtou. Obsadili část Londýna, dnes známou 

jako City of London a vybudovali ji s pomocí templářského zlata ze Skotska. Takže Říše římská, 

která měla původ u egyptských faraonů, kteří zase přišli z Babylonu a ze Sumeru, ve skutečnosti 

nikdy nezanikla, pouze se přesunula jinam.  

Ani anglická královna nesmí přijít do City bez ohlášení. Prvně musí dostat k návštěvě 

povolení a když se dostaví, musí ji podle předepsaného rituálu uvítat Lord Starosta. Královna se 

mu pokloní (!) a pak ho následuje (!) do města (jinými slovy, jde ze ním jako Muslimka). 

Takže když slyšíte slovo „Koruna,“ to neznamená anglickou královskou korunu, ale City of 

London, finanční základnu Nefilimů. 

Koruna ovládá společensky celý svět pomocí Tavistock Institutu. Její mediální část je BBC a pro 

ovlivňování světové politické situace používají Royal Institute for International Affairs (RIIA), 

což je obdoba amerického CFR (Council on Foreign Relations). 

Každý den, až do roku 2007 se sešlo pět zástupců velkých firem v bance N.M. Rothschild, aby 

ustanovili celosvětovou cenu zlata na ten den. Tohoto jednání se zúčastnili zástupci následujících 

firem: 

- Kleinwort‘s Sharps Pixley (banka a prodej zlata), 

- Mocatta Metals (prodej zlata), 

- Midland Banka, 

- Johnson Matthey, 

- N.M. Rothschild. 

Johnson Matthey a N.M. Rothschild jsou oba ve vedení firem Anglo-American (těžba zlata, 

platiny, diamantů apod.) a Hong Kong Šanghaj Banky. Anglo-American je kontrolován 

Oppenheimery z Jižní Afriky, kteří rovněž vlastní Engelhardt, což je monopol na zpracování 

světového zlata. 

 

Kapitoly ve 2. části: 

Luciferiáni a lidstvo 

Nefilimové potřebují naši krev 

Agenti Nefilimů 

Počítače a počítačové programy 

Internetové společenské stránky 

Další společenská špionáž 
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