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Luciferiáni a lidstvo 

Adam a Eva, což určitě nebyli dva lidé, ale je to metafora pro lidstvo, se po snězení jablka ze 

zakázaného stromu přestali vidět jako lidé, přestali si vážit přírody a začali proces intelektuálního 

sebe-uctívání, který pokračuje až dodnes. Odvrácením se od přírody a později díky intrikám 

Satanistů, spolu s industrializací a kapitalizmem, lidé ztratili schopnost se sami léčit, vytvářet 

zdarma energii, najít snadno potravu a spojit se telepaticky s druhými. Původní lidé měli sedm 

smyslů, dnes máme pouhých pět. Luciferiáni nás záměrně zbavili našich dalších schopností, což 

před námi tají a nazývají to „Velkou mysterií,“ i když to vůbec žádná záhada není. 

Už ve starověkých městech Ur a Babylon, která byla pod vládou vyznavačů Lucifera, neboli 

Satana, byly založeny mnohé tajné spolky, které propagovaly myšlenku, že člověk je chytřejší 

než Stvořitel. Postupně se veškeré lidstvo soustředilo kolem pyramid v Gize, v Egyptě. Badatelé 

mají za to, že pyramidy byly důležitá část sítě volné (zdarma) energie. Z výšky vypadají mnohé 

z nich jako tištěné elektronické obvody. 

Naši pradávní předkové věděli, že Země je živý organismus, který nazývali Gaia, zatímco 

Luciferiáni v ní viděli pouze zdroj majetku, který neustále vykrádali, za účelem vlastního 

obohacení. Materialismus je jejich jediné skutečné náboženství. Jejich filozofie je filozofie 

napadení, rozdělení a podrobení. Zavrhují přírodu, a popírají skutečnost, že všichni lidé, jak zde 

na světě jsou, jsou prakticky jeden tvor. 

Luciferiáni si říkali „Bratrstvo hada,“ což je opět metafora toho, jak had pokoušel Evu v Ráji. 

Postupem let plenili a drancovali kde co mohli, vraždili původní obyvatele a kradli jejich 

majetky. David Icke má za to, že Rothschildové reprezentují hlavu Hadího krále tajných spolků. 

Jsou to ty hlavní postavy na světovém jevišti – vyvolali veškeré války a pokaždé financovali obě 

strany konfliktu. Stejnou měrou financovali Hitlera jako Bolševickou revoluci v Rusku. Ale 

jejich jméno, což je v překladu „Rudý štít“ napovídá, že slouží jako pouhá ochrana někoho ještě 

mocnějšího a ještě výše postaveného. 

Protože Nefilimové jsou čistí materialisté, tak mnoho subtilnějších věcí nechápou a žijí 

v ignoranci, v jakémsi zajetí. To stejné se dnes pokoušejí nanutit i na nás, abychom i my zůstali 

ve 4. rozměru otroctví, abychom se honili za penězi a za slávou, namísto hledání spokojenosti, 

štěstí a lásky. Tito ubozí, nechápaví a popletení tvorové, kteří vraždí neviňátka, a jejichž staletí 

dlouhá touha je vyvraždění lidstva, tito upírští příbuzenští kříženci jsou natolik pobláznění, že si 

myslí, že jsou chytřejší než my. Proto si nadnešeně říkají „Iluminátové.“ 

Jak všichni víme, nakonec byli Adamité vyhnáni z Ráje. Ráj se údajně nacházel tam, kde je 

dnes Irák. Okupace této země má co do činění nejen s krádeží oleje, který se tam nachází 

v hojném množství, ale také se zakrytím historie. První, co američtí okupanti udělali, že zabrali 

Národní muzeum v Bagdadu a vykradli je. Až teprve druhá přišla na řadu Irácká národní banka, 

která byla předána Rothschildům. 



Zhruba ve stejné době, v r. 2003 se stala Dubaj, jedna z částí Spojených arabských emirátů 

bezcelním přístavem a prádelnou špinavých peněz z drog pro Ilumináty z City of London. Tuto 

roli převzal Dubaj po Hong Kongu, který tuto službu vykonával během války ve Vietnamu a 

později. V současné době jsou makovice na opium pro „Korunu Nefilimů“ pěstovány 

v Afganistanu, kde je až doposud ochraňovali před zničením američtí vojáci v plné zbroji. To byl 

pravý důvod pro okupaci Afganistanu. 

Nová věda, počínající kvantovou fyzikou, začíná odhalovat lži Nefilimů, pomocí kterých nás 

celá staletí zotročovali. Postupně je rovněž zjišťováno, že věda není materialistická, jak se 

původně myslelo, ale má spirituální základ. Luciferiáni toto dobře ví a taky si uvědomují, že nic 

nejde utajovat do nekonečna. Proto se bitva mezi Dobrem a Zlem začíná vyhrocovat, jak tito 

tvorové bojují u udržení své nadvlády nad námi za každou cenu. Pravda a síla jsou v soudržnosti 

a celistvosti, takže nás zkoušejí rozdělit, narušit a tím i zničit. 

Nefilimové potřebují naši krev 

Nefilimové stále ještě potřebuji naši červenou krev, aby si podrželi lidskou podobu. Jejich vlastní 

krev není červená, ale purpurová (odtud „modrá krev“ šlechticů). Aby obstáli, všichni 

Nefilimové pijí naši krev a známý upír Drakula (románová postava podle Vlada III., Prince 

Valašského v Rumunsku) byl příbuzný současné královské rodiny Windsorů. (Windsor = Wind-

vítr a sor-sorcerer, tedy Větrný čaroděj). Nefilimy zásobuje krví Červený kříž, což je metafora 

pro jejich křížení s lidskou rasou. Přinášení živých lidských a dětských obětí, obchod s orgány – 

to všecko je rovněž v přímé souvislosti s tímto nedostatkem Nefilimů. Skoro všichni jsou 

lidožrouti, pojídají syrové lidské orgány, aby si udrželi lidskou podobu. 

Bylo by zajímavé vidět, jak by vypadali bez naší krve a bez našich orgánů. Podle bývalé „Matky 

bohyně,“ která si říká Arizona Wilder a která dlouhá léta vykonávala úřad hlavní kněžky při 

satanistických rituálech anglické královské rodiny a šlechty, prý vypadají jako krokodýli. 

Agenti Nefilimů 

Finance, patřící „City of London“ jsou uloženy v Bance pro mezinárodní úmluvy (Bank of 

International Settlement, BIS) v Basileji, ve Švýcarsku. Tato banka je vedena celou hordou 

Iluminátů – je to jejich bankovní systém. To je ten pravý důvod proč Švýcarsko nepatří do 

Evropské unie. Nefilimové vždycky pobízejí ostatní, aby se spolčili v organizace nejrůznějších 

druhů, ale sami chytře zůstávají volní, neohrožováni možnými „demokratickými“ a tím pádem 

nežádoucími vlivy. Se stejnou vervou propagují „volný obchod“ bez celních poplatků, bez daní, 

bez byrokratických požadavků. Ovšem tento volný obchod chtějí jen pro sebe, ne pro nás. 

Někteří významnější agenti Nefilimů jsou uvedeni níže: 

Královský institut pro mezinárodní vztahy (Royal Institute for International Affairs, RIIA) byl 

založen v r. 1919 Rothschildy, ve spolupráci s Exxon-Mobil, Shell, Chevron-Texaco a BP-

Amoco olejářskými firmami. Tato organizace je zapsána jako dobročinná instituce britské 

královny a vedou ji Rytíři Sv. Jana, Maltézští rytíři, Templáři a Skotští Zednáři 33. stupně. Rytíři 

Sv. Jana byli založeni v r. 1070 a podléhají přímo Wndsorům. 



Atlantická Unie (AU) odnož RIIA, kterou založil Cecil Rhodes, který celý život snil o tom, že 

Spojené státy připadnou zpátky Británii. Rhodes byl miliardář, založil fond, zvaný Rhodes 

Scholarship, který až do dnešní doby vybírá studenty na studium v Anglii (ale nesmí to být ženy, 

nebo černoši), kde jsou indoktrinováni pro-Britskou propagandou na ovládnutí světa. 

Nejznámější Rhodes scholar je Bill Clinton. AU podávala v letech 1949-1976 každoročně petici 

v americkém Kongresu, kdy žádali o zrušení americké „Deklarace nezávislosti“ a přidružení se 

k Anglii. Dnes se tato organizace nazývá Atlantický Koncil (Atlantic Council) a jsou to hlavní 

propagátoři války s Ruskem a se Syrií. 

Jiná pobočka RIIA jsou Spojení světoví federalisté (United World Federalists, UWF), které 

založil Norman Cousins a James P. Warburg. Warburgovi předchůdci, Max a Paul Warburgové 

byli za 2. války ve vedení I.G. Farben a vypovídali před americkým Senátem, že: „My budeme 

mít celosvětovou vládu ať se vám to líbí nebo ne, buď se souhlasem, nebo s pomocí boje.“ 

Zakladatel UWF James P. Warburg hlásal: „Jeden svět, nebo žádný!“ 

SERCO je další Korunní agent, který má smlouvy na zajišťování bezpečnosti v hlavních 

letištích a další obchodní smlouvy s každou odnoží americké armády, s Oddělením obrany a se 

Státním oddělením. Běžně jsou této firmě udělovány zakázky, o které se nikdo jiný nesmí 

ucházet. SERCO je vlastněno spolkem Britských rytířů. Vyvinulo z Kennedyho atentátníků, 

sdružených kolem RCA poté, co byla RCA koupena Korunním agentem General Electric (GE). 

Jak SERCO, tak GE jsou v těsném spojení s hlavními leteckými firmami Lockheed Martin a 

British Aerospace, obojí agenti Koruny. 

City of London rovněž využívá SERCO na rozpoutání válek. V Británii vlastní tato firma také 

patologickou laboratoř, od které je očekáváno, že vynese obrovské zisky z nastávající 

depopulace světa. Rovněž mají smlouvu na zabezpečování amerického FEMA obvodu č. 9, který 

zahrnuje Arizonu, Nevadu, Kalifornii, Havaj a Pacifické ostrovy. Asi před asi 3 lety sopka 

Kilauea na Havaji projevila známky života a tehdy upozornila skupina vědců z amerického 

Geologického výzkumu, že prostor na jejím jižním svahu, velikosti Manhattanu, se začíná 

pohybovat a je možné, že se odtrhne a spadne do moře. To by vyslalo tsunami proti americkému 

západnímu pobřeží s vlnami více než 30 m vysokými, pohybujícími se rychlostí 800 km/hod. 

Města jako San Diego, Los Angeles by pak byly v mžiku smeteny do moře. Smlouva firmy 

SERCO na ochranu tohoto území by pak měl pro Korunu cenu miliard dolarů. 

Počítače a počítačové programy 

Když byl Kennedyho administraci v r. 1963 předložen první počítač, vyrobený firmou IBM, bylo 

rozhodnuto, že něco takového nemohou lidem prodávat, protože je to nebezpečná zbraň, která 

může být použita na rozšiřování desinformací. O několik změněných zákonů později a o pár let 

na to byla tato „zbraň“ na trhu spolu s čipem, který umožňoval špionážním agenturám 

neomezený přístup ke každému počítači, jak zde na světě jsou. Ten čip je tam dodnes a ve 

Windows 10 je řádně vylepšen. Ukradený PROMIS program a několik zcizených patentů 

napomohlo tomuto vývoji. Se zcizením patentů byla velmi nápomocná právnická firma Hillary 

Clintonové, zatím co její manžel Bill Clinton monitoroval v Arkansasu pašované dodávky zbraní 

a pašování kokainu z Jižní Ameriky. Jejich společný známý Jackson Stephens používal svoji 



banku na praní špinavých peněz, které Mezinárodní finanční fond (International Monetary Fund, 

IMF) nakradl v těch nejchudších zemích světa. 

Hillary se rovněž zasloužila tím, že pomáhala IBM zcizit počítačový program firmy jménem 

Leader Technologies, ze kterého vznikl tak zvaný LifeLog a později Facebook. Korunní agent, 

firma SERCO obdržela smlouvu na vedení americké patentní kanceláře a pak všecky patenty, 

týkající se 5G záhadně skončily u Richarda Walkera a firmy Hewlett Packard. Státní sekretář pro 

obchod a Trumpův dohližitel Wilbur Ross (o kterém bude psáno později) měl za úkol zabránit, 

aby se veřejnost o této činnosti dověděla.. 

Již v r. 1946 byl v Americe spuštěn program „Ultra,“ což měl být výzkum do kybernetiky, ale 

ve skutečnosti se jednalo o mytí mozků a přeprogramování člověka pomocí trauma. Lidé a i děti 

byli mučeni a terorizováni, znásilňováni, drženi na samotce a kdovíco jiného. Hlavní účastník 

tohoto programu byl bývalý hitlerovský příslušník SS, Josef Mengele, pod pseudonymem Dr. 

Green. Tento výzkum byl prováděn na čtyřech univerzitách, které jsou agenti Koruny Nefilimů: 

Cambridge, Oxford, Harvard a Yale. Později bylo jeho jméno změněno na MK-Ultra a vedl ho 

vědec jménem José Delgado. 

V r. 1975 byl pod vedením Senátora jménem Frank Church vytvořen ve Washingtonu D.C. 

zvláštní výbor, který začal vyšetřovat zaměření tohoto programu. Jenže brzy na to Senátor 

Church zemřel na podivný druh rychle postupující rakoviny a vyšetřování tím skončilo; výzkum 

pokračoval dále. 

Jakmile bylo mytí mozků jednotlivců podchyceno, tajní nefilimští manipulátoři začali 

s výzkumem hromadného mytí mozků. Do r. 1993 byl do všech počítačů nainstalován čip na 

„agresivní kontrolu na dálku,“ který byl navržen na bázi QRS-11 technologie pro gyroskopy a 

fungoval jako „bod pro přístup dálkové kontroly.“ Tento čip umožňuje sledovat kdykoliv na 

dálku každý počítač a jeho použití. 

Manipulátorům to ale nestačilo, chtěli víc informací. Chtěli vědět, kdo jsou pravděpodobní 

rebelové, chtěli znát jejich záměry, odhalit jejich společníky a zjistit o nich cokoliv, co by jim 

umožňovalo je později vydírat. Proto přišel na scénu Facebook a ostatní společenské internetové 

stránky. 

Facebook je projekt americké vojenské výzkumné instituce DARPA a izraelského Mossadu 

a má za úkol sbírat informace o lidech na celé planetě, které jsou potom někde ve skrytu, tajně 

tříděny a organizovány. Facebook má dále narušovat společenskou jednotu, vytvářet 

nesrovnalosti a limitovat skutečné informace skrze chytře navrženou psychologickou válku. Tím, 

že se lidé zúčastňují diskuzí, vyjadřují své názory, rozhořčují se, anebo se radují, úspěšně 

vytvářejí svůj osobní profil a dávají těmto špionům do rukou velmi nebezpečnou zbraň proti sobě 

samým. 

Vojenský znalec Eric Schmidt se stal vedoucím Google a firma IBM založila Silicon Valley, kde 

je soustředěna velká část počítačového výzkumu. Společně začali uvádět do provozu zezbraněný 

vynález militaristického výzkumu DARPA, což bylo 5G. Hardware (pevné zboží) na to dodala 

IBM; software (měkké zboží) přišlo ze Silicon Valley a wetware (mokré zboží) už bylo 



nachystáno, to jsme totiž my, lidé, protože se skládáme ze 70% vody a tímto způsobem máme 

být ionizování a naprogramováni podle zvůle těchto zločinců. 

Naše DNA informace, které byly nasbírány pomocí PCR testů jsou pravděpodobně k tomuto 

účelu zpracovávány v CERNu, zatím co osobní názory, psychologické, emocionální a spirituální 

informace dodávají Facebook, Twitter, Instagram a jiné společenské stránky. 

Projekt Echelon, původně tajný vládní špionážní program Spojených států, který je 

podporován Australií, Kanadou, Novým Zealandem a Anglií později změnil jméno na „Five 

Eyes“ (Pět očí). Byl oficiálně spuštěn v r. 1971 a dokázal sledovat veškeré telefonní hovory po 

celém světě a později také veškerou počítačovou komunikaci. Systém třídění byl založen na 

vyhledávání klíčových slov, jako na příklad „revoluce,“ nebo „vzpoura,“ ale i „Afganistan“ a 

podobné. Hovory, nebo počítačové zprávy, které tato slova obsahují, jsou vytříděny bokem a 

podléhají podrobné kontrole a samozřejmě evidenci všech zúčastněných stran. Telekomunikační 

firmy samozřejmě s tímto zločinem spolupracují. 

George Soros mezitím pokračoval s jeho barevnou revolucí, zvanou purpurová revoluce (podle 

barvy krve Nefilimů), která měla za úkol rozdělit Američany, popudit jednu skupinu proti druhé 

a dohnat je k civilní válce. Také měl za úkol svrhnout presidenta Trumpa, kdyby nesouhlasil se 

zotročením lidstva, což se stalo. 

Internetové společenské stránky 

Pomocí internetových společenských stránek bylo zničeno naše soukromí a rovněž byl vážně 

ohrožen společenský styk s přáteli a mezi rodinami. Naše samostatnost byla zničena pomocí 

nátlaku druhých, často falešných a politicky správných skupin, plných hlupáků, kteří – opět, 

podle neviditelného diktátu – straní těm či oněm. Ale ať jsou pro, či proti, ten odpor je vždy 

monitorován a je vždy veden tak, aby doopravdy neuškodil těm, kteří z pozadí diktují tu jedinou 

verzi: jejich verzi! Algoritmy těchto společenských stránek jsou navrženy na popularizování 

psychopatů, psychopatických názorů a chování. Výsledek je jednoznačný, lidé již dále nejednají 

sami na svých, ale pouze reagují na podněty zvenčí. 

Nefilimové hojně využívají internetové společenské stránky jako rušivou složku, která vytváří 

chaos, nejednotnost, neinformovanost, malichernost, depresivní myšlenky, pocity osamělosti, 

nedůvěru, sklony násilnost a někdy i přímé zlo. Je to zjevná snaha o narušení našeho charakteru a 

sebedůvěry. 

Spolu s tak zvanými „chytrými“ pomůckami, jako jsou „chytré“ telefony, „chytré“ metry na 

měření vody, plynu, nebo elektřiny, které již jsou houfně instalovány v Americe, je zde zjevná 

snaha oslabit naše energetické pole ještě víc pomocí 5G technologie. Odstraněním starých, 

dobrých inkandescentních žárovek a jejich nahrazení rtutí naplněnými bílými fluorescentními 

nebo LED žárovkami je ještě ke všemu snaha zkazit nám zrak a zbavit nás spánku. V místnosti, 

kde se svítí LEDkami, rostliny neprosperují, takže lidé určitě taky ne. To všecko pod záhlavím 

„záchrany přírody“ a ve skutečnosti je to součást programu na naše zničení. 

Řeč je velmi důležitá. Zaměňování slovíček, jejich zkreslování a špatné vysvětlování je opět 

specialita těchto manipulátorů, protože ví, že tímto způsobem degradují člověka a jeho znalosti. 



Takže dnes máme dohledávání, namísto správného vyhledávání, mělnění masa namísto mletí, 

mléko už není zkysané, ale zakyslé, asi se jim zkazilo. Slovo „puzzle“ nahradilo skládačku a 

věřím, že to málokdo vysloví správně. Anebo zubař nám zub „nabrousí,“ ale ne zbrousí – 

nabrousí ho na ostro? A pak relaxujeme, jsme erudovaní a mnoho podobných nesmyslů. Nejvíc 

člověka dostane výraz „lajkovat“ něco na internetu. Kterýpak mudrc tohle vymyslel? 

To všecko přispívá ke zničení naší původní řeči a k naší vlastní desorientaci (správně psáno: 

„disorientaci,“ stejně jako „debet“ je správně „debit,“ ale to je nám všem jaksi jedno). 

Komolením cizích slov se cizí řeč nikdy nenaučíme, ale mezitím zapomeneme svoji mateřštinu. 

Potkala jsem osobně mnoho takových, kteří se domlouvají pomocí dvou řečí a žádnou z nich 

neznají pořádně. Není snadné s takovými lidmi komunikovat a oni sami určitě nepovažují za 

snadné domluvit se s druhými. 

5G je proces transhumanismu, který s pomocí počítačů, očkování a strategického mytí mozků 

z nás má udělat nemyslící roboty. Telekomunikace je dnes ta největší skupina ovlivňovačů ve 

Washingtonu D.C., kde neustále orodují za další a další 5G antény, za další a další satelity a jiné 

zbytečnosti dnešní doby. Pro ně jsou to peníze – pro nás je to škoda na zdraví, zničené soukromí 

a mnoho dalších záporných vlivů. Jeden z agentů Koruny, General Electric (GE) vypomáhá kde 

může tím, že postavili skoro všecky atomové elektrárny na světě, včetně Fukušimy, která stále 

ještě ničí svět radiací, unikající do dnes již mrtvého Pacifiku. 

Další agent globalistů, Crown Castle (Korunní zámek), je největší provozovatel bezdrátové 

komunikace. Jejich malé 5G bezdrátové antény dnes nahrazují 4G i v tom, že jsou mnohem více 

škodlivé a životu nebezpečné. Crown Castle se v r. 2005 přejmenoval na National Grid Wireless 

(NGW) a o pár let později na Arqiva. Arqiva, neboli Crown Castle je agent Iluminátů, vybraný 

na zavedení 5G sítě za účelem kontroly každého z nás a později pro potřeby zničení většiny 

populace. Ti, co náhodou zbydou budou tak oslabení a nemocní, že jakoby ani nebyli. 

Bohužel, lidstvo se nechalo Nefilimy obelstít a začali jsme se chovat přesně tak, jak si přáli. 

Následkem toho šlo naše IQ prudce dolů, trpělivost mezi lidmi vymizela a povahové vlastnosti a 

chování se staly ještě více násilnické, hrubé a vulgární. Lidé si bohužel neuvědomí, že jednají 

přesně podle tajného návodu a že tím kopírují chování svých Nefilimských otrokářů. 

Další společenská špionáž 

Všecky společenské stránky, včetně blogů komentářů k článkům jsou jedna velká snaha jak 

vypátrat, co si myslíme, znát naše názory, naše reakce, pocity, nálady a vztahy. Jsou organizace, 

jako třeba Tavistock, které nedělají nic jiného, než vymýšlí, jak nás manipulovat, jak nás vést, 

organizovat a kontrolovat. Informace ze společenských stránek jsou pro ně hotový zlatý důl. 

Robert Mercer, pionýr v oboru umělé inteligence (Artificial Intelligence, AI) byl jedním 

z podporovatelů organizace politických poradců jménem Cambridge Analytica v Británii. 

Analytica se odtrhla od mateřské firmy SCL Group (Strategic Communication Laboratories), 

která si přezdívala „globální pořadatel voleb.“ 

Mercer podporoval ještě jiné organizace, jako na příklad Heritage nadaci, Cato Institute a 

Breitbart.com. Byl rovněž hlavní pákou za nedávným Brexitem, kdy použil Nigela Farrage na to, 



aby se Anglie odtrhla od Evropské unie. Mnoho lidí v tom vidělo kladný čin, odtrhnout se od 

zjevné tyranie a kruté byrokracie, ale pravý důvod byl asi trochu jiný. Byla to snaha odstranit 

City of London z dosahu dlouhých pařátů Evropské unie a jejích nesmyslných zákonů a příkazů, 

které by mohly ohrozit jejich suverenitu a jejich špinavé obchody. A ještě by se museli 

s bruselskými chamtivými byrokraty o své zisky dělit. 

Analytica a Facebook se stali v r. 2018 klíčovými herci ve skandálu, kdy Analytica získala pro 

své pochybné potřeby osobní informace 87 milionů uživatelů Facebook, kteří používali aplikaci 

„Toto je tvůj digitální život.“ Media začala Analyticu sledovat a tak se stalo, že krátce poté 

zachytil novinář rozhovor jednoho z jejích ředitelů, což byl Alexander Nix, který je současně 

dodavatel služeb pro anglickou špionážní organizaci MI6. Nix se chlubil, že Britové stále dál 

používají služby izraelských firem, které jsou podle nich velmi schopné, co se týče sbírání 

informací, neboli špionáže. Vyprávěl, jak Analytica spolu se SCL Group tajně zmanipulovali 

volby v asi 200 zemích po celém světě, včetně České republiky, Nigerie, Keni, Argentiny a 

Indie. Takže – volby lidu!? 

Říkal dále, že Analytica používá úplatky, falešné dokumenty, prostitutky a všecko možné na 

zdiskreditování volebních kandidátů, kteří se Iluminátům nehodí. Prý ukrajinské dívky jsou 

velmi pěkné a vyplatí se je k tomuto účelu používat. Nemůžeme se moc divit, obchod s bílými 

otroky byl vždycky součást britské špionáže, kde je pedofilie skoro samozřejmostí. Mluvě o 

Ukrajině, tito lidé rovněž dostali Porošenka a jeho mafii k moci. 

Jak řekl Nix, Analytica se rovněž postarala o americké presidentské volby v r. 2016 a určitě i v r. 

2020. V současné době rozšiřují proti-ruskou propagandu, přesně podle přání City of London. 

Nix se dále chlubil, že „my pouze vypustíme patřičné informace do krevního toku internetu a pak 

sledujeme, jak se rozšiřují a stačí jen občas k tomu něco přidat. Všecko to se musí dělat 

nenápadně, aby si nikdo myslel, že je to propaganda, protože pak by lidé pátrali, čí propaganda 

to je. Často nastavíme nové internetové stránky, jakože jsme cizí studenti, pracující na nějakém 

výzkumu, anebo turisté – je mnoho příležitostí, jak to zařídit.“ 

Cambridge Analyticu a SCL Group toto stálo všecko co měli – obě firmy zbankrotovaly. 
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