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Dedicaţie
Dumnezeului meu, care mi-a dãruit capacitatea de
a raþiona, de unde ºi capacitatea de a-L cunoaºte;

ºi

Mamei ºi tatãlui meu, care mi-au dat viaþã, de unde
ºi capacitatea de a cunoaºte bucuriile creaþiei Lui;

ºi

Pãrinþilor fondatori, care mi-au dat o naþiune în
mijlocul cãreia sã-mi pot exprima gândurile, chiar
ºi cele atât de controversate ca acestea;

ºi

Lui Jim, un vechi prieten, care m-a îndemnat sã
pornesc în cãutarea adevãrului;

ºi

Lui Willy Solis, (1962-1984), un luptãtor pentru
libertate din Costa Rica, un om care a iubit atât de
mult libertatea încât a fost dispus sã plãteascã
preþul suprem pentru ea, ºi l-a plãtit,

le dedic aceastã carte.



DESPRE AUTOR

Când am terminat de scris car tea intitulatã „MÂNA
NEVÃZUTÃ“ ºi o pregãteam pentru publicare, am hotãrât sã
adaug o scurtã paginã descriptivã despre mine ºi motivele
pentru care o scrisesem. Am considerat cã aº ajuta cititorul
sã-mi înþeleagã materialul, dacã includeam câteva comentarii
sumare despre trecutul meu personal. Am devenit un cititor
avid de când am absolvit colegiul ºi am observat cã multe
dintre lucrãrile pe care le citeam frecvent nu ofereau asemenea
informaþii de bazã.

Prin urmare, consider cã trebuie sã includ asemenea infor -
maþii ºi aici, în a doua mea carte.

Am început sã citesc în 1963, când un prieten de-al meu a
remarcat cã, deºi eram absolvent de colegiu, cunoºtinþele mele
de istorie, ºtiinþe politice ºi economie aveau lacune grave. Am
început sã citesc la insistenþele lui, ºi de-atunci nu m-am mai
oprit. Lectura unui subiect îmi câºtiga interesul pentru un altul,
iar acest proces m-a condus pânã la urmã în lumea ezo te ricã a
societãþilor secrete ºi a simbolurilor lor ascunse. (Cuvântul
ezoteric este definit ca un termen sau o înþelegere destinatã
pentru sau perceputã numai de câþiva aleºi, cum ar fi un grup
de discipoli sau iniþiaþi.)

În timp ce-mi continuam lecturile, am început sã observ cã
descopeream dovezile unui adevãr enorm; un adevãr care le-a
scã pat aproape tuturor istoricilor din trecut. Nu încãpea
îndoialã cã unii dintre aceºti cercetãtori se simþiserã îndemnaþi
sã expunã o parte din acest adevãr, dar nu reuºeam sã gãsesc
acea carte singularã care sã prezinte povestea în ansamblul ei.
Cãutarea volumului greu de gãsit continua, dar pur ºi simplu nu
reuºeam sã-l gãsesc.

Cam acum un an, am început sã simt nevoia de a scrie eu
însumi acel volum.
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Totuºi, simþindu-mã extrem de inadecvat pentru o sarcinã
atât de importantã, m-am hotãrât sã-mi mãresc eforturile de a
gãsi un unic volum în care sã se concentreze totul, într-un text
uºor inteligibil. Mi-am continuat cercetãrile asupra scrierilor
altora, sperând sã gãsesc pe cineva care sã fi înfãptuit aceastã
sarcinã înaintea mea, dar cu aceeaºi lipsã de succes.

Întrucât nu reuºeam sã gãsesc cartea, am tras concluzia cã
nu-mi mai rãmânea decât s-o scriu eu.

Aveþi în faþã rezultatul acestui efort.
Vã rog, aºadar, sã acceptaþi aceastã modestã lucrare drept

ceea ce e: o încercare onestã de a întruni douãzeci ºi ºase de
ani de cercetãri într-un singur volum, din partea unui individ
care se simte complet inferior faþã de sarcina asumatã! Îl pot
asigura pe cititor cã inadecvarea de care eu însumi sunt
conºtient este determinatã exclusiv de importanþa informaþiilor
descoperite.

Pare sã fie o sarcinã de douã ori dificilã: nu numai cã trebuie
sã fi cercetat cu maximã scrupulozitate, ci ºi sã prezint cu cre di -
bilitate informaþiile pe care le-am descoperit. Totuºi, am sen -
zaþia cã am reuºit, atât cât mi-a permis talentul meu moderat.

Nu se pune problema cã studiile pe care le-am întreprins
n-ar fi fost pe cât de exhaustive posibil. Cu cât citeam mai mult,
cu atât mai mult îmi dãdeam seama cã trebuia sã citesc, întru -
cât probele pentru a susþine concluziile acestei cãrþi p ã reau sã
fie aproape nelimitate. Intervine însã un moment când oricare
cercetãtor trebuie sã conchidã cã materialul care a fost deja
reperat este suficient de adecvat pentru a-i convinge chiar ºi pe
cei mai îndãrãtnici sceptici, ºi cã orice material supli mentar
descoperit n-ar face decât sã le reproducã pe cele deja gãsite.

În plus, mai sunt câteva lucruri pe care aº dori sã le ºtie
cititorul. De foarte multe ori, am citat comentariile mai multor
scriitori, când probabil cã unul, cel mult doi, ar fi fost de ajuns.
ªi acest lucru, însã, are un anume motiv.

Am intenþia sã mã asigur cã cititorul sceptic nu va putea
susþine cã am citat doar un singur scriitor, care nu poate vorbi
în numele tuturor celorlalþi din domeniul respectiv. Am dorit ca
publicul sã ºtie cã existã mai mulþi autori care au ajuns la
aceeaºi concluzie în scrierile lor. Cu alte cuvinte, mi-am asumat
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sarcina de a-mi documenta realmente concluziile, expunându-i
cititorului cât mai mulþi scriitori posibil. Cred cã motivele pen -
tru care am întreprins acest lucru vor deveni clare pe parcursul
lecturii.

În al doilea rând, autorii pe care i-am citat sunt fie cei despre
care am descoperit cã au participat la evenimentele descrise în
carte, fie unii care m-au convins cã cercetaserã per sonal
operele originale ale autorilor citaþi de ei înºiºi. Cu alte cuvinte,
încerc sã-mi dovedesc emulaþia scrierilor unor autori care fie au
fost implicaþi direct, fie ºi-au documentat meticulos propriile
cercetãri. Cititorul va descoperi curând cã scriitorii pe care i-am
citat sunt mulþi dintre principalii autori din domeniul de
competenþã al acestui volum.

Motivul pentru care am fãcut acest lucru nu este altul decât
acela cã, dupã pãrerea mea, informaþiile pe care le-am desco -
perit sunt extrem de importante pentru viitorul lumii, trebuind
sã fie prezentate într-o manierã cât mai credibilã. Doresc ca
aceste informaþii sã fie crezute de cititor, întrucât provin de la
experþi din diverse domenii de specialitate. Cred cã cititorul va
începe sã înþeleagã de ce am recurs la aceastã strategie, pe
mãsurã ce va citi cartea.

ªi, în sfârºit, aº dori sã se înþeleagã cã am încercat sã-mi
menþin propriile comentarii ºi opinii la un nivel minim în cu -
prinsul cãrþii. Cred cã dovezile pe care le prezint se impun de la
sine ºi ar trebui sã fie adecvate pentru a-i convinge chiar ºi pe
cei mai înverºunaþi sceptici. Din partea mea, vor fi necesare
foarte puþine explicaþii, sau chiar nici una.

Pe scurt, deci, sper cã cititorul va fi de acord cu mine cã am
reuºit sã expun un adevãr monumental care a fost omis de
covârºitoarea majoritate a istoricilor din trecut.



DESPRE MATERIAL

Sunt convins cã cititorului de categorie medie îi va fi dificil
sã accepte concluziile acestei cãrþi. Totuºi, acest lucru nu
înseamnã cã dovezile ar fi incorecte; indicã numai cã majori -
tatea oamenilor vor considera respectivele concluzii pur ºi
simplu prea neverosimile pentru a fi crezute.

Dar, în baza implicaþiilor pentru viitor, nu numai al Statelor
Unite ci ºi al lumii întregi, dacã am dreptate, este imperativ ca
materialul de faþã sã reþinã atenþia cât mai multor oameni
posibil. Din acest motiv, am încercat sã menþin conþinutul cãrþii
la un nivel de maximã lizibilitate.

Sper cã fiecare cititor va fi la fel de conºtiincios ca un jurat
de nivel mediu. Oricine a servit într-un juriu îºi va aminti cã a
fost admonestat de judecãtor sã rãmânã cu vederi deschise în
timp ce analizeazã probele administrate de-a lungul procesului.
Juratul este instruit sã nu þinã seama de nici o prejudecatã
anterioarã ºi sã cântãreascã atent dovezile prezentate.

Mai mult de atât nu pot cere.
Scopul meu este acela de a avea un impact pozitiv în sensul

rãsturnãrii planurilor celor care ne modificã viitorul. Evident,
pentru a îndeplini aceastã sarcinã, trebuie cã conving cât mai
mulþi oameni posibil de corectitudinea aserþiunilor mele.

Prin urmare, sper ca fiecare cititor al acestui material sã-mi
accepte provocarea ºi sã-ºi aminteascã admonestarea jude -
cãtorului: sã fie deschis sincer ºi sã analizeze conºtiincios
dovezile care vor fi prezentate.



INTRODUCERE

Ceva e putred în America!
Ziarele zilelor noastre sunt pline de articole despre creº -

terea dezlãnþuitã a ratei divorþurilor; molestarea tot mai accen -
tuatã a copiilor de cãtre unii pãrinþi; înmulþirea cazurilor de viol;
consumarea pornografiei de cãtre un numãr tot mai mare de
oameni; delicte tot mai multe împotriva proprietãþii; cereri de a
avea un guvern mondial; insistenþe pentru anularea frontierelor
naþionale; închideri de biseici creºtine fiindcã nu cer autorizarea
din partea statului, etc.

Dar de ce se întâmplã toate aceste lucruri? De ce au ajuns
toate moºtenirile trecutului, familia, graniþele, dreptul de a prac -
tica orice religie aleasã, dreptul la proprietate privatã, printre
altele, sã sufere asemenea atacuri? Este posibil sã existe efectiv
persoane ºi organizaþii care doresc cu adevãrat sã schimbe
ordinea fundamentalã a lucrurilor?

Indicii cu privire la rãspunsurile acestor întrebãri se pot
deduce din unele comentarii pronunþate de oameni ºi organi -
zaþii care vorbesc despre aceste schimbãri ample din natura
stilului nostru de viaþã.

Un comunicat Associated Press din 26 iulie, 1968, anunþa:

„Guvernatorul din New York, Nelson A. Rockefeller, afir mã
cã, dacã ar ajunge Preºedinte, ar acþiona în sensul creã rii pe
plan internaþional a «unei noi ordini mondiale»...“1

La data de 30 ianuarie, 1976, poporului american i-a fost
prezentat un nou document, numit Declaraţia de Interdepen -

denţă. Era semnat de 32 de senatori ºi 92 de deputaþi din
Washington D.C. ºi afirma, printre altele:

„Cu douã secole în urmã, strãmoºii noºtri au dat naº tere unei
noi naþiuni; acum, trebuie sã ne alãturãm, altora pentru a da
naºtere unei noi ordini mondiale.“2

O altã persoanã care a emis comentarii în acest sens este
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Henry Kissinger, fost Secretar de Stat. Conform cu Post-Intel -
ligence din Seattle, la data de 18 aprilie, 1975, domnul Kissinger
a spus:

„Naþiunea noastrã are menirea unicã de a juca un rol creator
ºi decisiv în noua ordine care ia formã în jurul nostru.“3

Preºedintele George Bush a þinut cuvântarea inauguralã la A
& M University, Texas, în ziua de 12 mai, 1989, ºi a folosit ter -
meni asemãnãtori. Discursul sãu se referea la relaþiile sovieto-
americane ºi a fost citat ca afirmând, în parte, urmãtoarele:

„În ultimã instanþã, obiectivul nostru este acela de a primi
Uniunea Sovieticã înapoi în ordinea mondialã.
Poate cã ordinea mondialã a viitorului va fi cu adevãrat o
familie de naþiuni.“4

Istoricul Walter Mills susþine cã, înainte de Primul Rãzboi
Mondial, colonelul Edward Mandell House, principalul consi -
lier al lui Woodrow Wilson, Preºedintele din acea perioadã,
avea un motiv ascuns pentru a implica America în rãzboi.
Istoricul a scris:

„Unica justificare a colonelului ca sã pregãteascã o ase me nea
baie de sânge pentru compatrioþii sãi era speranþa de a stabili
o nouã ordine mondialã, a pãcii ºi a securitãþii.“5

Adolf Hitler, socialist ºi conducãtor al guvernului german
înainte ºi în timpul participãrii acelei naþiuni în Al Doilea Rãzboi
Mondial, este citat ca spunând:

„...Naþional-socialismul îºi va folosi propria revoluþie pentru a
înfiinþa o nouã ordine mondialã.“6

El i-a mãrturisit lui Herman Rauschning, Preºedintele Sena -
tului din Danzig:

„Naþional-socialismul este mai mult decât religie; este voinþa
de a crea supraomul.“7

Hitler a mai adãugat acest gând:

„Ei bine, da! Suntem barbari ºi barbari dorim sã rãmâ nem.
Ne face cinste. Noi suntem cei care vor reîntineri lumea.
Lumea prezentã se apropie de sfârºit. Singura noastrã
sarcinã este aceea de a i-l grãbi.“8
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O altã carte pe aceastã temã cita comentariile lui Hitler în
sensul cã partidul sãu nazist (NAZI - Naþional Socialist) avea un
scop ascuns, pe care lumea în genere nu-l percepea. Dl. Hitler a
fost citat ca afirmând:

„Cel care n-a vãzut în naþional-socialism decât o miºcare
politicã nu a vãzut nimic.“9

Religia umanistã a emis în 1933 un manifest prin care îºi
declara crezurile despre lume în general. A adoptat urmãtoarea
poziþie în legãturã cu necesitatea ca guvernele bogate sã-ºi
împartã zonele cu naþiunile mai puþin norocoase:

„Naþiunile dezvoltate au obligaþia moralã de a oferi - prin
intermediul unei autoritãþi internaþionale – (...) asis tenþã eco -
nomicã (...) zonelor în curs de dezvoltare ale globului.“10

Numãrul periodicului trimestrial, din aprilie 1974, Foreign
Affairs, publicat de Consiliul pentru Relaþii Externe din New
York, conþinea un articol de Richard N. Gardner, fostul Subse -
cre tar de Stat Adjunct pentru Organizaþiile Internaþionale din
admi nistraþiile Lyndon Johnson ºi John Kennedy. Gardner
declara:

„...avem ºanse sã reuºim cu rezulate mai bune, dacã ne
construim «casa ordinii mondiale» de jos în sus, nu de sus în
jos. (...)
(...) un raid în jurul suveranitãþii naþionale, erodând-o pas cu
pas, are ºanse sã ne aducã la ordinea mondialã mai repede
decât asaltul de modã veche.“11

Chiar ºi partidul comunist exprimã opinii similare. Ziarul
People’s Daily World de marþi, 9 martie, 1989, conþinea un
articol scris de Angela Davis. Cei familiarizaþi cu domniºoara
Davis îºi vor aminti cã a fost candidata la vicepreºedinþie a par ti -
dului comunist cu câþiva ani în urmã. Actualmente, este mem -
brã a comitetului naþional al Partidului Comunist al Sta telor
Unite. Ziarul îi citeazã urmãtoarele declaraþii:

„Un efect de fond al anti-comunismului în acest sens este
acela de a încuraja o anumitã ezitare faþã de a îmbrãþiºa
soluþii care cer transformãri socio-economice profunde,
strucurale.“12
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Un alt comunist, Alexei Kovylov, a cuvântat la un miting
orga nizat într-o searã din luna august, 1985, la Windstar,
Colorado, fãcându-le participanþilor o surprizã.

A vorbit despre Al 12-lea Festival Mondial al Tineretului ºi al
Studenþilor care se desfãºurase la Moscova în urmã cu câteva
luni. ªi a spus:

„Au fost trei programe. Primul era politic ºi avea de-a face cu
diverse probleme ale pãcii ºi dezarmãrii.
Al doilea era dedicat [chestiunilor] ambientale ºi noii ordini
economice mondiale.“13

Pretinsa nevoie de schimbare în modul fundamental cum se
fac lucrurile corespunde cu învãþãturile „pãrintelui comunis -
mului“, Karl Marx. În 1848, când a scris „MANIFESTUL PAR -
TIDULUI COMUNIST“, în colaborare cu Friedrich Engels, dl.
Marx a afirmat despre comuniºti urmãtoarele:

„...declarã deschis cã îºi pot atinge scopurile numai prin
rãsturnarea forþatã a tuturor condiþiilor sociale exis tente.“14

Nesta Webster, o scriitoare care abordeazã subiectul
organizaþiilor conspirative din trecut, a scris în cartea ei
intitulatã „SOCIE TÃÞI SECRETE“:

„...revoluþia doritã de conducãtori [ai revoluþiei mon diale]
este o revoluþie moralã ºi spiritualã, o anarhie a ideilor
conform cãreia toate standardele stabilite de-a lungul a
nouãsprezece secole vor fi rãsturnate, toate tradiþiile vor fi
cãlcate în picioare ºi, mai presus de orice, idealul creºtin va fi
în sfârºit eradicat.“15

Unii dintre papii catolici din trecut au comentat schimbãrile
majore care se anunþã pentru viitor. Unul dintre ei a fost Papa
Pius al XI-lea, care a scris urmãtoarele, în 1937:

„Comunismul are la bazã forþe oculte care de mult timp
acþioneazã pentru rãsturnarea ordinii sociale creºtine...“16

Unul dintre predecesorii lui, Papa Pius al IX-lea, a scris în
noiem  brie 1846 despre schimbãrile pe care le prevedea în viitor:

„Acea infamã doctrinã a aºa-zisului comunism (...) este
absolut contrarã însãºi legii firii ºi, dacã ar fi adoptatã, va



14 NOUA ORDINE MONDIALÃ

distruge cu desãvârºire drepturile, proprietatea ºi pose -
siunile tuturor oamenilor, ºi chiar societatea însãºi.“17

O altã persoanã care a scris despre viitor a fost Dr. Jose
Arquelles, membru al unei organizaþii cunoscute sub denu -
mirea de Planet Art Network. Dr. Arguelles a scris:

„În toate aceste evenimente existã de asemenea chemarea
implicitã la un alt mod de viaþã, un alt mod de a face
lucrurile, (...) o redistribuire a avuþiei globale (...) pe scurt, o
Nouã Ordine Mondialã.“18

Aspectul exact al societãþii viitoare despre care vorbesc
aceºti oameni a fost descris, pe scurt, de Marilyn Ferguson, în
cartea ei intitulatã „CONSPIRAÞIA ACVARIANÃ“, dupã cum
urmeazã:

„Lumea nouã este cea veche – transformatã.“19

Un alt indiciu despre ceea ce ne rezervã lumea viitorului ni-l
oferã Dr. James H. Billington, care ºi-a luat doctoratul ca
Rhodes Scholar la Universitatea Oxford ºi a predat la univer -
sitãþile Harvard ºi Princeton. Iatã ce a scris el în lucrarea „FOC
ÎN MINÞILE OAMENILOR“:

„Aceastã carte cautã sã urmãreascã originile unei cre dinþe –
poate ale CREDINÞEI timpurilor noastre.

Ceea ce e nou este convingerea cã din rãsturnarea prin forþã
a autoritãþii tradiþionale va ieºi la ivealã o ordine perfect laicã
[adicã, lumeascã].“20

Faptul cã aceste schimbãri viitoare aveau sã implice forþa ºi
sclavia a fost confirmat de B. F. Skinner, ºef al Catedrei de
Psihologie din Universitatea Harvard, în cartea sa intitulatã
„DINCOLO DE LIBERTATE ªI DEMNITATE“. Dr. Skinner a
fost declarat de cãtre revista Time „...cel mai influent psiholog
american în viaþã“. Prin urmare, se cãdea ca lumea sã-l asculte
pe profesor când vorbea. Revista îi spunea cititorului care era
mesajul cãrþii profesorului Skinner:

„Nu ne mai putem permite libertatea, care în conse cinþã
trebuie sã fie înlocuitã de controlul asupra omului, asupra
conduitei ºi culturii lui.“21
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Un alt cercetãtor al acestor schimbãri este Alvin Toffler, care
scrie urmãtoarele în cartea sa intitulatã „AL TREILEA VAL“:

„O nouã civilizaþie apare în viaþa noastrã (...). Aceastã nouã ci -
vilizaþie aduce cu sine noi stiluri familiale; moduri schim bate
de a munci, a iubi ºi a trãi; o nouã economie; noi con flic te po -
litice; ºi, dincolo de toate acestea, ºi o conºtiinþã modificatã.
Aurora acestei noi civilizaþii este cel mai exploziv fapt unic al
intervalului nostru de viaþã.“22

Alt savant implicat în comentariile despre schimbãrile vii -
toare a fost Dr. Carl Sagan. El a remarcat:

„E clar cã într-un moment relativ apropiat, în termenii vieþii
speciei umane, oamenii au sã se identifice cu în treaga
planetã ºi specie (...)“23

Motivul pentru care aceste transformãri sunt necesare a fost
explicat de Manly P. Hall, poate principala autoritate a lumii în
privinþa cuvintelor ºi limbajelor ezoterice. El a scris în cartea sa
„PRELEGERI DE FILOSOFIE ANTICÃ“:

„Încã nu a sosit vremea ca omul mediu sã fie destul de
puternic sau de înþelept ca sã-ºi fie propriul sãu stãpân.“24

ªi a explicat pe cine considera destul de vrednic pentru a-i
conduce pe cei consideraþi de cãtre experþi a fi incapabili sã se
conducã singuri:

„Niciodatã nu va domni pacea pe Pãmânt, pânã nu vom fi
conduºi de cei cuveniþi.“25

Dl. Hall a indicat chiar ºi cã aceste schimbãri se vor produce
curând. În opera citatã anterior figureazã ºi urmãtorul comen -
tariu:

„Acum o sutã de ani [respectiv, în 1884] s-a prezis cã, peste
câ teva secole, oamenii vor reveni la zeii lui Platon ºi
Aristotel. (...)
Putem foarte bine sã privim în viitor, anticipând cu nerãb -
dare acea nobilã zi când zeii filosofiei vor stãpâni din nou
lumea (...).“26

Aldous Huxley, în cartea sa intitulatã „DIN NOU ÎN GLO -
RIOASA LUME NOUÃ“, citeazã un personaj numit Marele




