
All Truth Passes Through Three Stages: 

First, 
t Is Ridiculed 

Second 
I t Is Violently Opposed 

Third, 
It Is Accepted As Self-Evident 

Arthur Schopenhauer, Philosopher, 1788-1860 
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ILLUMINATI : background 
Alumbradosr. sekelompok orang yang menyatakan telah 

menerima pengetahuan rahasia dari 
sumber yang lebih tinggi, sehingga mereka 
mempunyai kemampuan intelektual yang 

^^^—super ior ^^fc 
Didirikan 1 Mei 1776 dipimpin Adam Weishaupt 

< eidiatl|]t, Adam (17413-1890) 

^£j - c^^^^^^^^^^^^H 

^^^^ f̂lHjgJ 



ILLUMINATI : tujuan 
Menguasai dunia 

Menghapuskan bentuk kerajaan 

Menghapuskan kepemilikan pribadi 

Menghapuskan warisarfi 

^^^^^^^^^^^^^^^^^9 
Menghapuskan nilai-nilai keluarga 

Menghapuskan konsep agama yang “menyembah 
Tuhan” menjadi pemujaan terhadap “reason” 
W^fSmSnttSn^a 

□ 

□ 

□ 

D 

□ 

□ 



ILLUMINATI: strategi 

^^^^^^HFr I 7S^^Proof of a Conspiracy 
Memenangkan rakyat biasa di segala lapisan kehidupan 
melalui sekolah, sikap keterbukaan dan penuh empati, 
pertunjukan, ketenaran, toleransi kepada setiap > 
prgsangka ^ 
Menyampaikan pandangan melalui fashion pada setiap 
bentuk kesenian dan slogan kemanusiaan 
Mengarahkan kebijakan pendidikan, manajemen 
keagamaan 
Harus punya BHririPi akademi 5«Tlrf75i liiversitas, 
percetakan, penerbit buku, toko, dan kantor yang 
mempunyai efek terhadap pembentukan pola pikir ^ 
seseorang " ™ -
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ILLUMINATI: TSVLTLBJ 

Menggerakkan revolusi Perancis 1789-1794 melalui 
Kelompok Jakobin sebagai pendobrak 

Penciptaan Tata Dunia Baru serta Republik 
Universal JF 

Pemimpinnya adalah ROBESPIERRE, yang 
mengemukakan “Deklarasi tentang Hak Manusia” 

Babeuf, y_. 
Kesetaraan”, dengan cara menghapuskan kepemilikan 
pribadi dan distribusi yang samr ■ J " r 

Penggunaan dll^^!mmm^fy&m^r\ ...iunis. 

□ 

■ 

□ 
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J1DJX->JUJJJ!^^H 
r~ 

Engels adalah filsuf da 
tokoh kapitalis yg sanga 

v. \ 

jjfc 
BE: 

Engels membantu 
sahabatnya Karl Marx 
m en u I i ^Manifesto 
Komunis” tahun 

*■: 

r 
Si 

Tahun 1859^anggota Illuminati, Nihilis dai 
theis bertemu di New York 

lMembentuk Gerakan Komunisme Internasional 

■ 



IOTSHEIHS vs lKi\P'lT^lfl!H 

PEMERINTAH FjTjjxJ£lfl^\L UNIA 
sa-bangsa 

iintuk 

i melalui sekolahl 
universitas, kantor pemerintaham-dan medi 

^^^Pstcjrikcjn secara grcjducjJ 

■ Dilakukan pemisahan antara kapitalisme dan 
komunisme agar masing-masing punya pengikut besar 

R Skenarionya: Kapitalisr- rid Men&qcL 





PROTOKOL ZION 
Kongress Zionis pertama di Basel, Swiss pada tahun 
1897. Ketua pertama adalah Theodor Herzl; 

Intinya bangsa Yahudi selama ini tertekan, dan harus 
bangkit; 

■ 

Bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan dengan bakat-
bakat luar biasa; 

Menyatukan bangsa Yahudi untuk membangun Negara-
Bangsa Zion; 

Intinya Negara-Bangsa Zion harus menguasai dunia 
dengan berbagai cara sehingga bangsa-bangsa lain di 
dunia menyerahkan kedaulatannya. 

J 

□ 

□ 

□ 

□ 



PROTOKOL ZION, lanjutan 
■ Rencana besar dari Bangsa Yahudi untuk 

mendirikan Negara Israel dan menguasai dunia; 
■ Dikembangkan selama beberapa abad dan dirangkum 

oleh pemuka-pemuka Yahudi, se" ' ' ' - --< SBBBEiiTniBIscl 
Disempurnakan dan dipublikasikan pertamakali thn 
1897 oleh Philip Stepanov untuk sirkulasi pribadi dan 
teman2 akrab ~~* ^ > * w ^ 4 

Dipublikasikan oleh Nilus thn 1901, buku berjudul 
The Great Within the Small, dicetak ulang th 1905 
Disimpan di Museum Utama Inggris sejak 10 Aug 1906 

mduan l i iHIEU EBSdltlMJXtJ 

Pembuatan rencana besar untuk kekacauan, keseimbangan 
kekuasaan, komunisme, kapitalisme, kemanusiaan sekuler, 
Interpol, bunga atas pinjaman, obligasi/bond, sehingga 
akhirnya dunia dapat dikuasai melalui kekuatan ekonomi 
dan politik. 

□ 

□ 

□ 



TENTANG POLITIK 
■ Politik tidak ada kaitannya dengan Moral. 

Kekerasan (secara politik militer atau politik ekonomi) 
adalah kunci untuk menguasai dunia: Dt #Jifc?#75Trc?##T3 

^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ t j u ^ .ada tahun 1789 -,„ 
slogan Kebebasan, Kesetaraan dan Persaudaraan. 

i/^ffi^ffi^ffiiS 

Slogan yang didengungkan oleh rakyat yang bodoh 
membantu Zionis menghancurkan sistem iristokrasi 
2BjSS£E]S^^^^E^^^^^S^^^ffi321^S 
anstokrasi uang. 

Kebebasan pers, bicara, dan segala sesuatu yang ada 
kaitannya dengan pengertian itu hams dimusnahkan 
dengan cara yang halus. 

□ 

□ 



TENTANG POLITIK, lanjutan 

Definisi kata “kebebasan” adalah sesuatu yang benar 
dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Dan hukum itu 

■ i f f * ' ! 

iifla ilRWEHWi K-tffi?iSfISL,r^] juan, peperanga 
dengan memenangkan teritorial, te 
sesunggufinya adalah ekonomL Hak internasional 

*Ztt7*K*fTj!fi 

lain; 
Sentralisasi pemerintahan untuk mengontrol. Harus 
dipupuk kehendak orang di dunia untuk akhirnya 
berteriak menginginkan Satu Pemerintahan Global) 
Sekalipun kita telah dan harus mengorbankan rakyat 
sendiri untuk mencapai tujuan menguasai dunia, hal itu 
setimpal dengan hasil yang diperoleh (1 vs 1000). 

■ 

□ 

□ 

□ 



TENTANG EKONOMI 

^ ^ ^ W ^ A digunakan untuk ^^^^??T^T?1 onopoli 
■i Dolitik BBpm 4fff i iK^ j^^^EBpBB^^^w j^!*fiK?g 

dan ekonomi; k t M T i 

▼ — _ 
Zionis, set tap bangsa V f̂fir 4 ijadikan budak, 

A A 
■iisiMiisftlla, an 

^^^^fflOT^ffiB ■a pekerja. Zionis dapat.mWggefakkan 
igunakan ketifi&kp^ Wpi^A^utWmi tumPL Trml 

kebencian) 



TENTANG EKONOMI 

Q ^ A Kebepcian ini akan memperbesar effek dari ! 
ekonomi, menghentikan industri dan kegiatan ekonomi. 
Pemerintahan-2 harus dikelilinai o1 m^ A bany 

Zionis ̂ ^H igganti pimpinan ^^Kral Q 
I^BL^ f̂flĵ t̂ ^^BS^BSS^^S denqan 
pimpman yan 
dan bahan2 baku yang 

▼ 



TENTANG EKONOMI, lanjutan 
■ Industh harus selalu diletakkan pada posisi 

spekulatif karena itulah kekuatan Z ion is; 

Tanah milik bangsa-bangsa lain akan dikuasai 
melalui peraturan. A 

^ ■ f M l 
Frcfji m TT^J 

Akumulasi uang yang besar jumlahnya dibiarkan 
tidak bergerak. Sehingga memaksa berbagai 
negara meminjamnya dan menjadi budak kertas 
berharga; 



TENTANG EKONOMI, lanjutan 
Dalam 20tahun, negara yg meminjam dengan bunga 
5% akan membayar seluruh pinjamannya dalam 
bentuk bunga tanpa mengurangi hutang 
mereka.(ietapa bodohnya merekaJ?) 

Negara tersebut kemudian hams memaksa rakyatnya 
untuk membayar hutangnya kepada orang asing yang 
kaya ray a {Men&apa pirn pinan negara yang bod oh 
itu tidak menggunakiitf uahg dari rakyatnya 

^futtwr A 

Pemerintah mereka bisa saja bermain muslihat aengan 
pinjaman dalam negeri, tetapi tidak bisa berm^!ri 

lihat deng 1 ̂ uffi^^B^^ffi? ™ ^MHr Sk ^m 
menyadari bahwa kekuatan kapital internasional bisa 
menuntut uang itu kembali dengan berbagai cara 

□ 

□ 



TENTANG PENDIDIKAN 
■Gen^rasl 
denga 

W^^@^SW^^^^^^W^Bra 5F*̂ T ID (ffl 
diruntuhkan dan dihapuskan dai 
orarijx HaV? yang tidak sesuai 
Zionis; * 

' A 1 

JHHM 
"A^P>5 Pemikirari-2 independqn harus diperlemah. 

Mahasiswa dan pelajar jangan diijinkan bertanya 
tentang kebijakan-2 yang dapat melemaf " 
Zionis 

Cc, ' A ' ^ T * ' 

linistratur pendn 
kjng-masing uniuki 

kepentingan Zionis, secara sadar ata 
sadar 

t. n tidak 

I I M 

g 



TENTANG PROPAGANDA 

^^^^2? TH?2L^2 _ _ pengalihan perhatian melalui 
hiburan, judi dan bentuk-bentuk permainan lain; 

A k t M T i 

engertian publiK aengan secara 
konsisten menyampaikan opini-opini yang kontradiktif 
sehingga mengalihkan pemikiran-pemikiran mereka untuk 
melawan Zionis 

pemiKiran-i 

menjia'di ciominan karena Hal-yang p 
adala^pekvikirarfLpeiTiikirari yang da"f 

iudah berada <" 
ada satufJun pengumuman dan berita 
dari merekS terlebih dahulu. 

iatif 
idak 

ontrol 



TENTANG PROPAGANDA 

□ Mereka telah mendudukkan jurnal-jurnal i 
yang disamarkan datang dari sumber netral sehingga 
pembaca akan mengikuti bendera yang telah mereka 
pasari' ▼ 

▲ ▲ 
Q Setiap bent fW^^^vfr^^^WCTff^^ffk ^g^m 

denoa 1 lain, tapi jan< 
rcayaan ZionH 

iarka 
lerang 

iiereka 
Hftl l^^^rt lP^ i^IMis ^l^ui'immvM;} 



TENTANG ORGANISASI LAIN 
Zionis adalah kekuatan tak tampak (bunglon???) 

Organisasi lain secara tidak sadar' 
kepentingan mereka 

Ir , ^mnrMnr 

Tujuan sebenarnya 
yang tertarik dei 

^ ^ ^ ^ idak diketahui oleh orang-2 

1̂ 77 sebagai wahana memperoesar ONIC LODGE seoagai wanana 
berkumpul, dibawah kontrol Zionis. Akto idafaVi 

berguna untuk menjalankan agenda Zionis dan 
sekaligus melindungi Zionis ^~ 

y 

□ 



TENTANG ORGANISASI LAIN 
Semangat dan egoisme mereka dan kebu^ 
untuk sukses hams difasilitasi oleh Zionis 
tak lebih bagaikan macan dengan jih/a 

sna mereka tidak punya visi te 
Zionis sebenarnya 

BBEB 
mereka 
lereka 

^^2a2 yang aKan menyangka bahwa tokoh-tokoh ini 
narnya naik ke panggung, sesuai rencana besar 

Zionis V v 

□ 





ROUND TABLE GROUP 
■ Berdiri sejak 1870 di bawah kepemimpin. J/^S/JI 

Ruskin 

Landasan berpikirnya: Ada sekelomi 
lebih superior dibanding orang lain 

ODj^lL^jfJrj ^uoafkif barhzik untuk hid up J^JJJ/J 

n rang yang 

baik dari yiisis) krin 
Tujuannya mendirikan Tatanan Duma Baru melalui 

J A/jrjsj^^fjysMu^^MU'j: ngan ca UlLHllJsJ^UkkllfJ 



ROUND TABLE GROUP 
Mengajak orang2 pandai dengan mm Eerdik 

ripnypL^gWkrin ■ Adanya kebutuhan dunia untuk bekerja 
masalah dunia 

^Kr jnyd cop pirnpincjn .yarig cahu t u j u c j n ^ l ^ ^ ^ ^ ^ S 
enjadi penguasa dunia 

LI 

Q 

D i I n g g r i s Royal Institute of International Affairs 

Di Amerika : Council on Foreign Relations 

Level International : Uderberger Com •MiafEJric^ 



ILLUMINATI ROUND-TABLE 

PROTOKOL 

ION 



FEDERAL RESE ( T h e F e d ) 

Q ORGAN " r L ^ Zi__?' _^fT^J^^'^^^E M M 

Q 1'- ^ L ^ Dimili 

Berdiri sejak 

pemegang ffnttlnj 

^ ^ ^ N I 191 

h ■ 

_ncetak uang untu 
nielaluij 
Service^ 

Nil dan menenma pajak 
{Internal Revenue 

Q 
tahuh^£929 dan seluruh hak 
kepem 

JiffrT_j 

ang 
3/1 j 

Tujuan Akhir ^ ^ m . f f ^ f . - f t y i Keuangan Duma ■ 



12 PEMEGANG SAHAM THE FED 

Sachs of New Yor 
Goldman of New York 

nk of New Yor 
Loeb Bank of New Yoi 

ehman Brothers of New York 

C i t y 

Ku n 

Y o r k Chase Manhattan Bank of New 
Lazard Brothers of Paris-France 

8. Israel Moses Seif Banks of I taly 
Rothschild Bank of London-England 

10. Rothschild Bank of Berlin- German 
1 1 . Warburg Bank of Hamburg-German 
12. Warburg Bank of Amsterdam-Netherland 

1 . 

2 . 

3 . 



ARINGAN B A NASIONA 

ISRAEL MOSES 
BANK OF ITALY 

IMF 
BANK OF AMERICA 

^ \ i \ — 

I O / L \ H O 
NAT 3NAL LOANS AL OVER T E WC LRD 



r 
on (1743-1826), 

I f the American peop 
ever allow private banks 

to control the issue of 
their money, first by 
inflation and then by 

deflation, the banks and 
corporations that will 
grow up around them 

(around the banks), will 

until their 
children will wake up 

homeless on the 
continent their fathers 

conquered 





Council on Foreign Relations (CFR) 
ORGJTNzBASI SWASTA untuk memjfengaruhi 
kebijakan luar negeri USA dan masalah 
internasional lainnya melalui pertukaran pikiran. 
Didirikan tahun 1921 * \ 
Mengontrol keamanan nasional dan penasihat 
kebijakan Amerika selama 80 tahun 80 tahun 
Saat ini ada 2900 anggota; 500 anggota sangat 
berkuasa; 500 lainnya berpengaruh; sisanya 
berpengaruh di dunia akademis, media, bisnis, 
keuangan maupun militer. j " ^ 
TUJUJttlffYA untuk membentuk sebuah sistem 
yang mendorong monopoli kapitalisme yang 
dapat membawa perbedaan mata uang, system 
perbankan, k red it, manufacturing dan bahan 
baku kedalam pengawasan satu organisasi. 

■ 

■ 

■ 



Council on Foreign Relations ( C F R ) 

"The Trilateral 
Commission 
doesn't run the 
world, the 
Council on 
Foreign Relations 
does that!" 

Winston Lord, 
Assistant 
Secretary of State, 
the U. S. State 
Department 





CLUB OF ROME 
■ Berdiri sejak 1968 di bawah arahan Morgenthau 

Group dengan pimpinan Aurelio Peccei 
Kelompok yang terdiri dari industrialism ilmuwan, 

i, banker, humanis 
Memprediksi kelaparan dan runtuhnya siste 

a, oleh karena itu harus melakukan sesua 
Membuat perencanaan bagi NATO 

unt 

pntiiHw 

encipt 
para 

Pendekatannya dengan melakukan kekacauan 
sosial dalam skala global, diikuti depresi ekonomi, 
sebagai langkah awa1—* 



CLUB OF R O M E , l a n j u t a n 

Menciptakan kelompok massa yang besa 
seluruh dunia yang diberi janji nantinya aka 
menikmati kesejahteraan di masa depan 
Anggota: terdiri dari 100 orang di 25 negara 

^ ^ 5 F S iHlbvfetSfcAJliigL ^Ej^a^^BF^^Kfflt^i 
adalah dengan pendekatan global: Globalisas 
Tatanan Dunia Baru harus berdiri, tidak saja di 
Didang ekonomi tetapi juga di bidang sosial dc 

^ ^ ^ ^ 

^^u 

m^m^^tM Usulannya adalah mc 
wil^T . ... i - . 

region dikepalai 
bil Keputusan 

dunia dalam 

BiraBtfWBTiTyv^ rSTrffiTl 

□ 

□ 

t^d □ 



OUND-TABLE 



BILDERBERGERS 
Didirikan tahun 1954 
Kelompok elite yang paling prestisius 
Aktor Utama: Prince Bernhard 
Anggotanya: Eropa, Canada, Amerika 
Konperensi international yang terdiri dari 
bangsawan, politisi, banker, para genius 

Vr^ 

Diadakan l x atau 2x setiap tahun 

■ 

■ 

■ 



BILDERBERGERS, lanjutan 
Tujuan utama: mengontrol ekonomi dunia untuk menciptakan 

ERINTAHAN TUNGGAL DUNI 

Tahun WWAft rince Bernhard terlibat skandal Lockhee 

r^^^^^fflffi -si i?ui m 
I T 

cl Hams iti sebagai Ketua oleh Lon 
(mantan Perdana Menteri Inggris), Walter Scheel (mantan 
^^s\de!r\i^^gs^tt^^^dl^!^^^pzQe^ ( l ^BHn j fSG ^fbjhf^ 
<Gwut Lord Carrington (rjantdr] Kl^j^-TEfclsiris 
A'i- 1 

Anggotanya: Lord (Baron) E. deRothschild, Helmut Schmi, 
, Henry Kiss' 

J % 

^•■■1^lll|BBW[n EnnB^faHdfcj ^nrriSlj]ls!BH8pBS 

K i t t i n i i anggota 'Mil Amen WfflTriTHf menjadi anggota 

t j Bjyj^liL^twArri.^nkri ysJjJ ĵ terakhir Bffifcfcb' anggota 
HlBfcflilslfrl^r' 

E 

y 

□ 

6 



ILLUMIN 

lOTOCOl 

THECIUBOFRUMI! TRILATERAL 
C O M M I S S I O N 



TRILATERAL COMMISSIO 
Organisasi ini berdiri tahun 1973 L 

hschild, Rockefelh ^^^^^^^TO^^ffl 

dengan anggota banker internasional, industrialis, 
penguasa media internasional, tokoh politik dan 

y 

5KfjLJLj|l|l 



TRILATERAL COMMISSION, lanjutan 
■ Pimpinan politik yang di promosikan menjadi pemegang kekuasaan 

harus memberi jaminan bahwa tokoh-tokoh keuangan 
internasional harus dilindungi dimanapun ia berada 

■ Tahun 1973 David Rockefeller mengundang 200 banker, 
businessman, potitisi terkemuka, 35 orang diantaranya adalah 
ffflSfflffij^ra^^^^^^^^^^^^^^M 

^ B ^ ^ C T memperoleh kursus singka ^ijw Foreign Affairs 

Carter dikampanyekan sebagai tokoh populis yafi'g tidak 
terkait dengan kelompok elite dunia. Tahun 1976 
Carter dibuat terpilih meniadi Pres/tfe#iu w terpilih menjadi President ^ 

Fakta menujukkan bahwa Carter, yang dikenal jujur, 
adalah seorang anggota Trilateral Commission yang 
berkuasa di Gedung Putih. 

□ 

□ 



TRILATERAL COMMISSIO 
■ Rakyat, negara dan ekonomi bangsa-bangs 

harus melayani kepentingan perusahaan dai 
bank multinasional karena negara-bangsa 
^^^^^n unit pemerintahan telah meniad' 

sang 
Trilateralisme Amerika Utara, Eropa dan Jepang 
Pjumrri paya mutakhi • nitn elite dunia untuk 
mengelola saling ketergantungan dan 
demokrasi. 

P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
kapitalisme. Membentuk kebijakan publik dan 
membangun kerangka stabilitas international 
untuk dekade mendatang. Kebijakan seperti apa? 



TRILATERAL C O M M I S S I O N , lanjutan 

■ MENJAGA PERDAMAIAN 
■ MEMBANGUN ULANG STRUKTUR 

POLITIK DAN EKONOMI DUNIA 
MENGURANGI KEMISKINAN DIDUNIA 

MENCIPTAKAN EVOLUSI YAIM 
DAMAfDALAM SISTEM GLOBAL 



Standard 
Mobil 
Marathon 
Shell 
Gulf 
Union 

OIL ^^EXXON^CHASE-MAHATTAN F E D E R A L RESERVE 

INSTITUTIONS 

Continental CITY BANK EDUCATION 
SEMINARIES 

Boeing 
TWA 
Eastern 
United 
Internat ional 
Delta 
North-West 

FOUNDATIONS 
BILDERBERGERS 

ROCKEFELl 
V EMPIRE 

TRILATERAL 
LCLUB OF ROME^ 

UNITED NATIONS 
MOTORS 

INSURANCE 
Metropolitan Life 
Equitable Life 
New York Life C F Ri 

NEWS 
NBC, CBS 
Time, Life 
Fortune, Look 
Newsweek 
New York Times 
Washington Post 
Los Angeles Times 
New York Post 
McGraw-Hill 
Simon & Shuster 
Harper Bros 
Book of the month 
Saturday Review 
Business week 

CORPORATIO 
CHEMICAL 
COPPER 
DISTILLERS 
DEPARTEMENT STORE 
XEROX 
PAPER 
STEEL 
COMPUTERS 
RAILWAYS 
FREIGHTWAYS 
SUPER MARKETS 

BANKS 
Kuhn Loeb 
Lazard Freres 
Dil lon, Read 
Lehman 
Goldman 
Sachs 
Morgan 



ANGKA PEMERINTAHAN DUNIA 
POWER 

13 

$ International Bank £ 

S Y S T E M 

UNITED 

NATIONS 

WOR IM.F. 

C L U B O 

INTERNATIONAL ORGANIZATION 
COMMON MARKET 



THE ELITE NETWORK 
CONSCIOUSNESS 

GLOBAL ELITE (Black Nobility, Illuminati, Committee of 300) 
Illuminised Freemasonary, Knights of Malta and other ‘Knights’ Societies, Skull and Bones Society, other Secret Societies 

HUMAN RACE 



Z O N E S OF INFLUENCES 
1 4 U T ARKT1K 

WABP-ECHELOK 
ECHELON ELECTRONIC HE1 WORK 

EURO-CATHOLIC 

SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION (BCOI SAMUOEM SELATAH 

KNOWLEDGEABLE UNALIGNED 

BLACK HOLE OF CIVILISATION 

IGNORANT-UNALIGNED 



8 RENUNGAN 
Apakah “mereka” sudah menguasai Indonesia? U 


