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Podchytit nejdůležitější věci ve vesmíru není jednoduché, 
obzvlášť když žijeme na planetě, na níž je manipulace pravdy 
každodenní záležitostí. Jo Conradovi se daří volně a nenásil-
ně umístit do knihy obsažné zobrazení rozmanitosti života, 
náhledy o bytí a zatajované informace o našem světě. 

Čtenář se dozví překvapivé informace o existenci plazovitých 
bytostí na naší planetě. Ale i o astrálních bytostech 
a duchovním světě. Pro Conrada je přitom nejpodstatnější 
myšlenka, že vše jest částí Boha a je zde z toho důvodu, aby 
sbíralo zkušenosti a učilo se z nich. Oblasti náboženství, 
spiknutí, lékařství a ufologie podle něj k sobě patří, chceme- li 
poznat manipulace a osvobodit se od nich. 

Ten, kdo uvažuje o původu a smyslu života, nalezne v knize 
zdroj jasných představ.  
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Z obsahu: 
 
Všechno, co musíte vědět – abyste si vzpomněli, že jste částí Boha a že tu jste, abyste sbírali 
zkušenosti  
 
Energie a vědomí – z čeho vše sestává   
 
Společenství spiklenců – na světě neexistuje jen jedno spiknutí, nýbrž mnohá. Když spolupracují, 
jsou nebezpečná  
 
Nepřítel v nitru – o plazovitých mimozemšťanech, kteří spolupracují s vládními místy – a proti 
lidstvu   
 
Lacerta – velmi pozoruhodný rozhovor s plazovitou bytostí  
 
Žena z Venuše – rozhovor s Omnec Onecovou   
 
Jsou někteří rovnoprávnější než jiní? – o pravici a levici, o politických šuplících a o oprávněných 
a neoprávněných požadavcích  
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Zdraví lze uskutečnit – o lékařských ošetřeních, psychiatrii a o potlačovaní alternativních 
poznatků   
 
Změny – budoucnost není pevně dána. O proroctvích a nové perspektivě   
 
 
 
Ukázka z kapitoly Jsou někteří rovnoprávnější než jiní? 
 

Pro knihu v angličtině je neobvyklé, aby se umístila v top 100 u německých internetových 
knihkupectví. Knize Normana Finkelsteina „The Holocaust Industry“ se to podařilo. Finkelstein 
přednáší na City University of New York. Jeho rodiče přežili třetí říši v koncentračních táborech, 
zatímco téměř veškeré jeho příbuzenstvo zahynulo. S jistotou mu tedy nejde o to, zprošťovat 
nacisty viny. Přesto píše, že mimořádné zacházení s oběťmi holocaustu není oprávněné. Tato 
zvláštní role, zahrnovat celý svět požadavky o náhradu, povede prý ke vzrůstu antisemitismu. 

Jeho rodiče samozřejmě trpěli vzpomínkami na dobu v koncentračních táborech, přesto začali 
být skeptičtí, když se od roku 1967 toto téma začalo propagandisticky využívat, objevovalo se 
stále více „přeživších“ a proudily nesmírné peněžní částky – ne však bezpodmínečně k obětem. 
Během prvních dvaceti let po druhé světové válce se tolik pozdvižení kolem holocaustu nedělalo. 
Spojenci potřebovali Německo jako baštu proti komunistickému nebezpečí. Byl založen stát 
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Izrael a vedl vícero válek. Arabsko- izraelská Šestidenní válka v červnu 1967 byla podle Fin-
kelsteina bodem obratu, který přesunul Holocaust (jenž se najednou v angličtině začal psát 
s velkým H) do centra americko- židovského života. Vojenská moc Izraelců zvítězila nad Araby, 
a tím se stali vážnými partnery USA proti arabskému světu. Aby využila této strategické výhody, 
„vzpomněla“ si americká židovská elita na holocaust, píše Finkelstein. 

Ačkoliv běžné dějepisectví to vidí tak, jako by se vzpomínky na holocaust vynořily, když lidé 
byli ve střetnutí s Araby vystaveni nebezpečí druhého holocaustu, píše Finkelstein, že vojenská 
převaha Izraele byla předem jasná a že „holocaustský průmysl“ se objevil až poté. Považuje za 
neštěstí, že byl objeven holocaust jakožto prostředek nátlaku, jelikož nyní bylo možno vynutit si 
vzpomínkou na oběti jakoukoliv finanční a vojenskou podporu. 

Když se v roce 1973 zdálo být nevyhnutelné vrátit Arabům zemi, dobytou ve válce v roce 1967, 
zvýšil „holocaustský průmysl“ svoji produkci, píše Finkelstein na str. 27. Cituje izraelského autora 
Boase Evrona: Vědomí holocaustu je oficiální, propagandistická indoktrinace, která produkuje na 
běžícím pásu slogany a nesprávný pohled na svět, jejichž cílem není porozumění minulosti, nýbrž 
manipulace přítomnosti. 

Finkelstein píše, že dogmata, na nichž se zakládá historie holocaustu, jsou vědecky 
dalekosáhle bezcenná. Zmiňuje se o knihách o jednotlivých osudech v holocaustu, které byly 
později odhaleny jako čirý výmysl. Kniha „Nabarvené ptáče“ polského emigranta Jerzy 
Kosińského popisuje jeho minulost jako dítě, vandrující samo Polskem, přitom žil během této 
doby u svých rodičů. Kosińsky popisuje s trýznivou přesností momenty sadistických sexuálních 
mučení, které údajně zažil, které však byly vymyšleny. Přeživší holocaustu Elie Wiesel chválil 
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knihu jako nejlepší obžalobu nacistické éry, a mnoho dalších tleskalo „autentickému“ popisu 
Kosińského. Dokonce i poté, co se na švindl přišlo, obhajovali nadále autora, jelikož, i když si ty 
věci skutečně vymyslel, přesto je „duševně vytrpěl“. I kniha Benjamina Wilkomirského „Zlomky“ 
buduje na Kosińského díle, popisuje, jak přišel do sirotčince a byl neustále konfrontován s tím, že 
mu nikdo nechtěl věřit jeho strašné vzpomínky z dětství a každý tvrdil, že si vymýšlí. Této 
„autobiografie“ se prodaly milióny výtisků, získala mnohé ceny a byla přeložena do mnoha jazyků, 
až se zjistilo, že Wilkomirski strávil válku pokojně ve Švýcarsku a že ani není Žid. Přesto trvalo 
dlouho, než nakladatelství knihu stáhla, a Wilkomirský je dodnes chválen.  

Dokonce lidé z holocaustského průmyslu někdy žasnou nad paradoxními poměry, jako např. 
Deborah Lipstadtová, která se divila, že téměř každý přeživší holocaustu tvrdí, že byl vyšetřován 
osobně Josefem Mengelem. Finkelstein popisuje, jak jeden pisatel na holocaustské webové 
stránce tvrdil, že je přeživší holocaustu, jelikož jeho babička zemřela v Osvětimi, ačkoliv on sám 
strávil válečnou dobu v Tel Avivu. 
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