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Enciklopedija ljudskih demona za ispravno razumijevanje povijesti  
 

Utorak, 08 Veljača 2011 18:42 

 
Mladen Lojkić u knjizi "Masoni i okultisti" na publicistički zanimljiv način dao je 
izvrstan pregled ključnih osoba koje su svojim sotonizmom razorile Europu, a 
potom i cijeli svijet 
  
Ono što je pisanju povijesti do sada nedostajalo bila je ona nepoznata mračna dimenzija 
nazočnosti sotone u povijesti, s kojom se ateizirani povjesnici nisu bavili, a teisti - među 
znanstvenicima - se nisu usudili ili nisu znali na koji način pristupiti problemu, te se na toj 
kategoriji istine nije moglo niti diplomirati, a kamo li doktorirati. 
  

Humanističke znanosti u grani povijesti i filozofije 
povijesti zla time su bile i ostale duboko i temeljito 
osakaćene: niti u jednom "ozbiljnom" povijesnom ili 
teološko-povijesnom znanstvenom časopisu ne može se 
dokumentirano pisati o nečemu što "politička 
korektnost" ne dopušta, stoga su humanistički 
znanstveni časopisi vrlo često skupljališta intelektualno 
i duhovno uškopljenih intelektualaca, činovnika 
humanističkih znanosti koji nemaju prave duhovne 
dubine, ali imaju katedru i "znanstvenu slavu", jer su 
dio establishmenta u kojem je dopustivo pisati samo o 

pojedinim dimenzijama istine i jedino iz prihvatljivih paradigmi. 
  

Monopol na istinu 
  
Pisanje o djelovanju sotone kroz ljudske duše time je sasvim izostalo, kako sa stajališta 
psihologije, tako i sa stajališta filozofije povijesti. Ali kako povijest svojim djelima i 
djelovanjima ispisuju ljudske duše, monopola na istinu stvarno nema, pa je povijesna 
spoznaja o djelovanju sotone postala predmet kojim su se počeli baviti obrazovani 
vjernici, te je tako prvi o masonima u Hrvatskoj u drugoj polovici XX. stoljeća počeo pisati 
dr. Ivan Mužić, pravnik. Temeljem njegovih solidnih znanstvenih istraživanja došli smo do 
spoznaje o Britanskoj imperijalnoj monarhiji kao osnovnom izvoru sotonizma, koji radi na 
rušenju Sv. Stolice tj. papinstva, (s ciljem preuzimanja vlasti nad svijetom pod upravom 
lažnog boga koji nam je poznat kao Antikrist). 
  
Ima nas koji smo obradili temu na koji se način taj politički sotonizam odrazio na 
Hrvatsku u obliku ideologije jugoslavenstva, a sada je gospodin Mladen Lojkić u ovoj 
knjizi na publicistički zanimljiv način dao izvrstan pregled ključnih osoba koje su svojim 
sotonizmom razorile Europu, a potom i cijeli svijet. To je ključni nazivnik ove knjige: 
knjiga "Masoni i okultisti" je opsežna enciklopedija o šezdeset i šest zlotvora koji su 
uzrokovali moralni pad čovječanstva, ratove i nečovječne političke državne ustroje. U 
nekoj budućnosti bilo bi poželjno ovo popularno izdanje pretvoriti u knjigu sa strogo 
ispisanim bilješkama, tako da znanstveno izdanje u cijelosti zatvori provaliju neznanja na 
način koji je svim znanstvenim kritičarima nepobitan i prihvatljiv. No, i u ovoj formi 
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knjiga daje načelnu, nepobitnu i jasnu informaciju, novu povijesnu sliku o svijetu u kojem 
je zlo pobijedilo dobro. 

  
Sa stajališta filozofije povijesti ovakva knjiga je koristan izvor i 
pragmatičan pregled podataka: tezi o borbi Boga i sotone u 
ovome svijetu knjiga daje uporište s iscrpnim informacijama tako 
da se uvidom u osobe jasno možemo pozivati na uzročnike 
promjena u određenim povijesnim razdobljima. O promjenama 
smo, doduše, mogli govoriti i do sada, ali ne u kategorijama 
apsolutnog dobra i zla. Do sada su povijesne osobe bile nositelji 
nekih osobnih, ili klasnih i rasnih interesa, osobe su bile agenti 
nekih sila, ali sve se objašnjavalo razinom nacionalnih preporoda 
te vlastitih ili državnih koristi. Od sada, uvidom u osobe i njihovo 
sotonističko zaleđe, vidi se da se radi o borbi dobra i zla: vlasnik 

duša je Bog ili sotona, a mistika postaje prepoznatljivo i utjelovljeno zrcaljenje stvarnosti. 
  

Demokracija je najveća povijesna politička prijevara 
  
Knjiga "Masoni i okultisti" daje nam uvid u postupno osvajanje sektora djelatnosti, koje 
su preko okultnih djelatnosti sotonizam i masonerija dobivali pod svoj nadzor: okultne 
lože najprije su se ustremile na vlast, te je papinstvo postupno gubilo nazor nad vlastitom 
vojskom - templarima, zatim nad vladarima i kraljevstvima Europe. Iduće područje je bila 
alkemija i znanost, u renesansi to je postala i umjetnost s naizgled nedužnim okretanjem 
prema poganskoj Grčkoj: nije se dogodio samo okret prema savršenstvu forme grčkih 
kipova i hramova, već i okret prema religijskom poganstvu i poganskim shvaćanjima. 
Umjetnički stilovi sve više su se okretali čovjeku, a sve manje Bogu: umjetnost se dvojila 
od Boga i umjesto osvjedočujućeg osjećaja vječnosti pružila je čovjeku motrenje njega 
samoga. Čovjek koji je obožavao Boga - postao je samoobožavatelj! Koga je sotona želio 
staviti u središte? Sebe samoga! Što je postao čovjek? Svjesno ili nesvjesno - slika 
sotonine pobune. 
  
U zadnjoj fazi povijesti masonske lože posijale su nove filozofije, koje postadoše svrha 
samima sebi. Od XVIII. stoljeća nastupa racionalizam, koji sve želi izmjeriti. Engleske 
filozofije, nakon otpada od Crkve, sve jače se oslanjaju na iskustvo: rađa se empirizam! U 
završnici masonske lože osvajaju politiku stvarajući ideologije i stranke! Najveća 
povijesna politička prijevara - demokracija - uskoro rađa komunizam i 
nacionalsocijalizam: sve ih stvara i financira masonerija! I kada se u naše vrijeme nekoga 
želi politički diskvalificirati naziva ga se - fašistom! Zbog čega ga se u ime diskvalifikacije 
neku osobu ne naziva komunistom? Zato jer komunisti dobivaju "časna" mjesta u 
povijesti: u Rusiji Staljin je "branitelj" SSSR-a (nakon 60-75 milijuna ubijenih!), a Rusi su 
1945. "osloboditelji" Europe, dok je srboidni Tito saveznik nekih čudnih osloboditeljskih 
sila koje 1945. Europu oslobađaju tako da ju lome na dva svijeta! 
  
Sve se to dogodilo zato jer je suvremena masonska ideologija globalizacije, kako 
pokazuje i ova knjiga, fašizmom željela kompromitirati domoljublje i nacionalni identitet, 
a komunizmom je pripremila teren za gubitak vjere i stvaranje novoga bezbožnog 
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čovjeka - roba, zombija nadklase i nadrase svjetskih sotonista, koji su svijet doveli do 
ruba uništenja. 
  
U oči apokaliptičkih događaja dobili smo knjigu "Masoni i okultisti": Mladen Lojkić time 
je dao dobar prilog prosvjećivanju hrvatskoga naroda i pružio pregled osoba koje su iz 
tame anonimnosti urušile Europu i kršćanstvo. Preporod je moguć ako sve to znamo. 
  

Mr. sc. Emil Čić, teolog 


