Masońskie plany z XIX wieku o wywołaniu trzech wojen światowych. Dwie już za nami, określone
cele zostały osiągnięte...
Albert Pike, 1871r.
I WOJNA
„Pierwsza Wojna Światowa musi mieć miejsce, aby pozwolić Illuminatis powalić potęgę carów w
Rosji i stworzyć z tego państwa fortecę ateistycznego Komunizmu. Rozbieżności utworzone
pomiędzy Brytyjskim i Germańskim imperium przez agentów Illuminatis będą użyte do rozpętania
tej wojny. Pod koniec tej wojny zostanie zbudowany komunizm, aby zniszczyć inne rządy i osłabić
ich religię.”
II WOJNA
„Druga Wojna Światowa musi być podżegana poprzez wykorzystanie różnic między Faszystami i
politycznymi Syjonistami. Wojna ta musi być tak zaaranżowana, aby Nazizm został zniszczony a
polityczny Syjonizm pozostał wystarczająco silny, żeby utworzyć suwerenne państwo Izrael na
ziemi palestyńskiej. Podczas Drugiej Wojny Światowej, międzynarodowy Komunizm musi nabrać
wystarczających sił, aby zrównoważyć moc Chrześcijaństwa, które w ten sposób będzie
pohamowane i pozostanie pod ścisła kontrolą aż do czasów, w których będziemy go potrzebowali
do ostatecznego społecznego kataklizmu”. Czytelnicy kwestionujący to, że terminy Nazizm i
Syjonizm nie były znane w 1871 r. powinni wiedzieć, że obie te nazwy zostały „wymyślone” przez
Illuminatis przed rokiem 1871. Słowo Komunizm natomiast powstało we Francji na cztery lata
przed wybuchem Rewolucji a stworzył je Nicolas Edme Restif de La Bretonne.
III WOJNA
„Trzecia Wojna Światowa musi mieć miejsce na bazie różnic, podsycanych przez agentów
Illuminatis, pomiędzy Syjonistami i Światem Muzułmańskim.
Wojna musi być tak zorganizowana, aby Syjoniści i Muzułmanie wyniszczyli się nawzajem.
Podczas gdy inne narody, zostaną jeszcze raz podzielone tym tematem i będą zmuszone do walki aż
do całkowitego fizycznego, moralnego, duchowego i ekonomicznego wyczerpania. My wtedy
powinniśmy uwolnić nihilistów i ateistów i powinniśmy sprowokować przerażający socjalny
kataklizm, który w całym swoim terrorze jasno ukaże narodom efekt absolutnego ateizmu, źródła
bestialstwa i najbardziej krwawych zamieszek. Wówczas wszędzie, obywatele, zmuszeni do
samoobrony przed światową mniejszością rewolucjonistów, wyniszczą tych niszczycieli cywilizacji
a masy rozczarowane Chrześcijaństwem, których deistyczny duch, od tego momentu, pozostanie
bez kompasu i jakiegokolwiek kierunku, pragnące ideału, lecz niewiedzące gdzie złożyć swoją
adorację, otrzymają prawdziwe światło uniwersalnej Manifestacji doktryny Lucyfera, ostatecznie
wystawionej na publiczny widok. Ta manifestacja będzie wynikiem generalnego reakcyjnego ruchu,
który nastąpi po zniszczeniu Chrześcijaństwa i ateizmu, obydwu zwyciężonych i wyniszczonych w
tym samym czasie.”

