Oudon maailman salaisuuksia: päälliköiden kertomuksia todellisuudesta, salaseuroista ja muusta tärkeästä


	Yleiskuvasta ja ideologiasta


Näkemämme maailma on valheellinen. Suurin osa yleisesti hyväksytyistä faktoista ovat vain savuverhoa, joka kiinnittää huomiomme pois todellisista asioista. Päättäjät valehtelevat, oppikirjat valehtelevat, uutiset valehtelevat. Me emme koskaan näe maailman todellisia vaikuttajia ja vaikuttimia, vaan ne pidetään aina meiltä kätkössä. Pelaamalla yhteiskunnan meille asettamien sääntöjen mukaan me emme koskaan tule hallitsemaan edes omaa elämäämme, saati sitten että voisimme jotenkin vaikuttaa maailmaan ympärillämme.

Valheet eivät jää pelkästään meille kerrottujen asioiden tasolle. Meidän omat aistimmekin valehtelevat meille. Meidät on ehdollistettu näkemään asiat tietyllä tasolla, ja olemaan näkemättä joitakin asioita lainkaan. Tämä ei ole pelkästään kaunis kielikuva, vaan konkreettinen vaikutus. Jos me kohtaamme epäinhimillisen hirviön, me emme luultavasti näe sitä hirviönä, vaan näköaistimme kertoo meille sen olevan jotain aivan muuta. Ehdollistamisemme huolehtii siitä, että me saamme vain suodatettua, sensuroitua ja valheellista tietoa tilanteesta aina siihen pisteeseen saakka, että hirviö saa meidät täysin armoilleen ja meidän on liian myöhäistä enää tehdä sille mitään.

Kaikkia näitä valheita ja ehdollistettuja toimintamalleja vastaan on mahdollista taistella - ja pitää taistella, jos tahtoo elää muun kuin teuraseläimen elämää. Yhteiskuntajärjestelmän valheet on paljastettavissa pelkästään kaivamalla riittävän syvälle ja kieltäytymällä luottamasta auktoriteetteihin. Paljon vaikeampaa on taistella omia petollisia aistejaan vastaan. Onhan meille opetettu, että aistien pettäminen ja aistiharhat ovat ensimmäinen merkki mielen romahtamisesta, ja että mikäli alkaa nähdä asioita toisin kuin muut, on parasta hakea apua.

Viimeisessä valheessa on totuuden jyvä. Jos alkaa nähdä asiat toisin kuin muut, on apu todellakin paikallaan, sillä koneisto jonka rattaisiin meidät on kahlittu havaitsee herkästi sopeutumattomat ja kapinalliset, ja joko vääntää ne takaisin muotoon, tai murskaa ne. Yksin tätä kohtaloa on vaikea välttää - jo omasta minuudestaan kiinni pitäminen on vaativa tehtävä maailmankuvan murskautuessa ympärillä.

Apua ei löydy Järjestelmän sisältä. Apu löytyy meitä ympäröivän valheen rakoihin pesiytyneiden kapinallisten joukosta. Me emme tiedä lainkaan, paljonko meitä on. Meillä ei ole helppoa keinoa järjestäytyä suuriksi joukoiksi, koska sellaiset herättäisivät vihollisemme huomion. Meidän on pakko toimia pienissä ryhmissä, ja toivoa, että meillä on yhteinen päämäärä.

	Maailman rakenteesta


Ihmiset eivät ole oman kohtalonsa herroja. On epäselvää, missä määrin me olemme lainkaan vastuussa sivilisaatiosta, joka ympärillämme näkyy. Historia on valheellista ja vääristeltyä siinä määrin, että meillä ei juurikaan ole keinoja saada varmuutta siitä, miten asiat ovat olleet aiemmin. Luultavasti suurin osa ainakin kirjoitustaidon jälkeisestä historiasta pitää pääpiirteittäin paikkansa, mutta tapahtumien taustalla vaikuttaneista todellisista voimista meille ei kerrota.

Emme tiedä, kuka tai mikä maailmaa todellisuudessa hallitsee. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että mitään yhtä vahvaa hallitsijaa meillä ei ole, vaan monta erillistä ryhmittymää kilpailee johtoasemasta. Nämä ryhmittymät eivät henkilöidy kansallisvaltioihin tai selkeästi havaittavissa oleviin kansainvälisiin järjestöihin, mutta toisaalta ne ovat kyllä riittävän suuria että niiden nimet ovat jos eivät nyt tuttuja kaikille, niin ainakin varsin helppo saada selville. Me kutsumme näitä johtoryhmiä yleisesti salaseuroiksi, vaikkakin jotkut niistä toimivat selkeästi toisia julkisemmin ja monilla niistä on jopa täysin julkisesti tiedotettua toimintaa. Niiden olennaisin salaisuus on niiden asema maailman hallintorakenteessa.

Vaikka ihmiset muodostavatkin suurimman osan salaseurojen jäsenistä, eivät he johda näitä organisaatioita. Useimpia korkeista asemista pitää hallussaan selkeästi epäinhimillisiä olentoja joita kutsutaan lictoreiksi. Ei ole selvyyttä siitä, ovatko nämä lictorit järjestöjen todellinen johto: muutamat merkit viittaavat siihen, että ne ovat vain keskitason toimihenkilöitä, mutta niiden ylitse kiipeäminen ja hierarkian tarkempi tutkiminen on osoittautunut valtavan vaikeaksi.

Meille näkyvän maailman kätkettyjen kuvioiden lisäksi on olemassa myös vielä mystisempiä maailmoja, jotka ovat kanssakäymisessä meidän maailmojemme kanssa, ja tuntuvat monesti olevan suoranaisessa sodassa lictorien ja heidän maailmanjärjestyksensä kanssa. Näille ulkopuolisille voimille ei ole mitään selkeää yhteistä nimitystä, mutta paremman termin puutteessa kutsumme niitä infernaalisiksi voimiksi, demoneiksi. Nämä olennot tulevat paikasta, jota voi nimittää Helvetiksi syyllistymättä edes liikaan teatraalisuuteen. Se on inhimilliselle elämälle vihamielinen ympäristö, jonka asujaimistolla on kuitenkin ilmeinen kiinnostus meidän elämäämme. Näyttö viittaa siihen, että nämä helvetin voimat tahtovat meidän sielumme, mielemme tai miksi nimittääkin sitä osaa meistä, joka ei ole sidottu aineeseen. He tahtovat repiä meidät irti ruumiistamme ja viedä sielumme omille mailleen, lähes biblikaaliselta kuulostavaan ikuiseen kidutukseen.

2.1. Kontrolli ja vastarinta

Meitä hallitsevat voimat tahtovat ylläpitää jonkinlaista tasapainotilaa ihmisten uskomuksissa. Tällä hetkellä he haluavat, että meillä on rajaton luottamus yhteiskuntajärjestelmään, lakiin, sivistykseen, teknologiaan ja luonnontieteeseen sekä tiedotusvälineisiin.  He eivät tahdo meillä olevan luottamusta yksilöön, vaihtoehtoisiin yhteisöllisyyden muotoihin, mystiikkaan, salatieteisiin tai järjestöihin, jotka eivät ole jotenkin sidoksissa heidän valtakoneistoonsa. Meidän halutaan olevan passiivisia kuluttajia, jotka tekevät tehokasta työtä, käyttävät vapaansa harmittomien ajanvietteiden parissa, lisääntyvät ja kuolevat kyseenalaistamatta maailmaa ympärillään.

Kyseenalaistaminen on avain meitä sitovien kahleiden tuhoamiseen. Kun kieltäydyt uskomasta asioita, joita tiedotusvälineet suoltavat, ja ymmärrät niiden olevan vain keino manipuloida sinua johonkin ennalta määrättyyn suuntaan, etsit rakoja muurista jonka sisään sinut on vangittu. Näiden rakojen löytäminen ei ole kovin vaikeaa. Ihmisten luontainen passiivisuus on orjuuttajiemme tärkein ase. Kun yksilö kuitenkin asettuu järjestelmää vastaan, hänestä tulee kohde.

Kaikkea vastarintaa hallitsijamme eivät voi eivätkä halua tuhota. Kuten sanottua, maailmaa ei hallitse mikään yksittäinen klikki, vaan joukko kinastelvia ryhmittymiä, joista yhden kapinallinen on toisen kuuliainen työläinen. Vapauden illuusion ylläpitäminen ihmisille edellyttää myös illuusiota siitä, että koneistosta on mahdollista astua ulos. Tämä illuusio sallii tiettyä liikkumavaraa toimissamme. Kuitenkin heti kun alat liiaksi poiketa yhteisösi normeista, vedät puoleesi tarkkailua.

Jos tekosi alkavat käydä liian vaarallisiksi tai äärimmäisiksi, niihin puututaan. Tämä voi ottaa monta muotoa. Sinut voidaan yrittää ostaa, diskreditoida, kadottaa tai murhata. Sinua lähestyttään varovasti, ja sinut arvioidaan huolellisesti ennen kuin mitään liikkeitä tehdään. Vastassasi ei ole mikään populaarikulttuurin kömpelö ja kompasteleva mustahattu, vaan erittäin älykäs ja täysin tunteeton voima joka on ohjaillut maailmaa haluamaansa suuntaan jo satoja vuosia. Hän tietää, miten ihmisiin vaikutetaan, hänellä on lähes rajattomat resurssit, hän voi tehdä asioita joita on vaikea uskoa todeksi. Hänelle on triviaalia järjestää sinulle onnettomuus, jota mikään poliisitutkinta ei paljasta järjestetyksi. Hän voi hävittää sinut ja korvata sinut kaksoisolennolla. Hän voi murskata mielesi systemaattisesti ja jättää jäljelle vain tyhjän kuoren. Hän voi jopa aivopestä sinut unohtamaan kaikki aiemmat vakaumuksesi ja kääntymään alaisekseen. Laki ei suojele sinua, koska hän ei anna sinulle mitään niistä oikeuksista, joita se muka sinulle tarjoaa. Julkinen sana ei auta sinua, koska mitään tarinaa jota hän ei tahdo julkisuuteen ei julkaista. Poliittisen turvapaikan hakeminen ei auta, koska hänen väkeään on kaikkialla, ja ainoat tahot jotka olisivat riittävän vahvoja suojellakseen sinua ovat yhtä pahoja kuin vihollisesi.

Todellinen kapinointi on mahdollista vain piilosta. Jos hallitsijamme tietävät kuka olet ja mistä sinut tavoittaa, ei mikään voi suojella sinua heiltä. Onneksemme he eivät voi ainakaan vielä tarkkailla aivan kaikkea, mitä maailmassa tapahtuu, ja piileskely on edelleen mahdollista. Valvonnalta välttyy parhaiten ylläpitämällä kulissia, josta ei millään tavalla voi päätellä, että olisit pahasti sopeutumaton.

Valvontaverkko ottaa monia muotoja. Teknologia on tässä sekä ystävä että vihollinen - hallitsijamme käyttävät sitä, mutta he eivät ilmeisesti ymmärrä sitä merkittävästi paremmin kuin mekään, ja sen mahdollistamalta tarkkailulta on mahdollista suojautua. Huomaa silti, että jokainen toiminta, joka yhteiskunnassa on jäljitettävissä sinuun, voi paljastaa sinut. Vihollinen tietää, paljonko pankkitililläsi on rahaa, mistä se on peräisin ja missä sitä nostat. He tietävät, mitä hankit luottokortillasi, mitä kirjoja lainaat kirjastosta, mitä televisio-ohjelmia katsot, mitä sähköpostiisi kirjoitat, mitä puhelimessa puhut, missä matkapuhelimesi kulkee. Jos ostat aseen omalla nimelläsi, he tietävät sen ballistiikkajäljet ja voivat jäljittää sillä ammutut luodit sinuun. He ovat ottaneet sormenjälkesi jo ollessasi synnytysosastolla.

Tämän valvonnan ylläpitäminen on kuitenkin raskasta, eivätkä hallitsijamme voi kontrolloida kaikkea kaiken aikaa, ainakaan vielä. On esitetty teoria, että he ajavat nykyistä tietotekniikan kehitystä niin voimakkaasti saadakseen käyttöönsä kapasiteetin käsitellä kaikkea kaikkialta saatavaa tietoa jatkuvasti. Jos he vain voisivat, he peittäisivät planeetan jokaisen neliötuuman näkymättömillä valvontakameroilla. Tähän heillä ei kuitenkaan ole resursseja. Vielä.

2.2. Suuria salaseuroja

Olemme onnistuneet päättelemään ainakin seuraavien tärkeiden vaikuttajien olemassaolon, vaikka niiden keskinäiset suhteet ja tavoitteet ovatkin meille epäselviä. Salaseurojen nimet ovat pääasiassa itsemme niille antamia - emme useimmiten tiedä, millä nimillä järjestöt itse kutsuvat itseään.

Vapaamuurarit on mahtava organisaatio, jolla on valtavasti vaikutusvaltaa etenkin Yhdysvaltain ja Britannian hallinnossa. Tätä järjestöä voisi kenties pitää maailman voimakkaimpana yksittäisenä salaseurana. Ainakin se pitää tiukassa kontrollissaan Yhdysvaltain keskushallintoa, ulkopolitiikkaa ja jossain määrin myös maan sisäisiä oloja, sekä Englannin kuningashuonetta. FBI:n ja maan sotilaskoneiston uskotaan olevan viime kädessä sen komennossa. Vapaamuurarien organisaatioon kuuluvat mm. Vaahteran ritarikunta, ja Baijerin valaistuneet (Illuminati).

Siionin vanhimmiksi kutsutaan Israelista käsin hallittavaa juutalaista monihaaraista salaseuraa. On vaikea sanoa, onko tämä erillinen järjestö vaiko Vapaamuurarien osa, ja kumpi järjestöistä viime kädessä halllitsee toista. Selvää kuitenkin on, että Vapaamuurarit ja Siionin vanhimmat tekevät läheistä yhteistyötä. Käytännössä kaikki kabbalistiset maagiryhmät ovat joko Siionin vanhimpien vaikutuspiirissä, tai varastaneet salaisuutensa  näiltä ja siksi näiden vihollisia.

Bilderbergerit ovat maailman raharuhtinaiden salaseura, tai oikeastaan suuremman, taustalla vaikuttavan salaseuran näkyvin osa. Se on hajautettu järjestö, jolla ei ole ilmeistä päämajaa, tosin tällaisen arvioidaan sijaitsevan Sveitsissä. Se ei käytä mitään tiettyjä valtioita tai näkyviä järjestöjä alaisenaan, vaan on tehokkaammin soluttautunut aivan kaikkialle missä liike-elämä kukoistaa. Bilderbergerit eivät ole mikään yhden linjan ryhmittymä, vaan järjestön sisällä esiintyy paljon selkäänpuukotusta ja alaorganisaatioiden välistä taistelemista. Silti he ovat erittäin voimakas organisaatio, ja tuntuvat olevan ainakin jonkinlaisessa yhteisymmärryksessä Vapaamuurarien kanssa.

Kirja on protestanttisten kristillisten kirkkojen muodossa esiintyvä organisaatio, joka on näkyvimmillään Yhdysvalloissa, mutta jolla on vaikutusvaltaa kaikkialla missä protestanttiset kirkot tekevät lähetystyötä. Kenties yllättävästi, se tuntuu olevan hyvin voimakas myös Lähi-Idässä, ja monet islamilaiset organisaatiot ovat Kirjan kontrollissa. Se tuntuu käyvän jatkuvaa kädenvääntöä sekä Vapaamuurarien että Siionin vanhimpien kanssa, ja on riittävän voimakas selvitäkseen tässä ympäristössä.

In Nomine on katolinen kirkko ja sen lukuisat haarat. Aiemmin tämä salaseura oli huomattavasti nykyistä mahtavampi, mutta Kirja, Vapaamuurarit ja Bilderbergerit ovat syöneet sen vaikutusvaltaa . In Nomine pitää edelleen vahvaa jalansijaa Etelä-Amerikassa ja Välimeren maissa, muttei juuri muualla. In Nominella ei juuri tunnu olevan liittolaisia. La Cosa Nostran oletetaan olevan In Nominen kontrollissa.

Kuoleman puu on yhteisnimitys infernaalisille voimille. On vaikea sanoa, missä määrin nämä voimat tekevät yhteistyötä keskenään tai edes muodostavat mitään yhtenäistä organisaatiota. Varmaa on, että ainakin Kuoleman puu on pirstoutunut lukuisiin alaorganisaatioihin jotka saattavat kilpailla rajustikin keskenään. Tähän organisaatioon kuuluvat mm. Kivun kultti ja Epätoivon armeija. On esitetty teorioita, että Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu (CIA) on Kuoleman puun soluttama.

Viides kolonna on hyvin salaileva ryhmittymä, jonka liittolaisuussuhteita on mahdotonta arvioida ja jonka olemassaolokin on epämäärinen. Näyttää kuitenkin siltä, että maailmanlaajuisen valvontakoneiston ytimessä on järjestö, joka ajaa aivan omaa agendaansa ja aktiivisesti pelaa muita salaseuroja toisiaan vastaan. Viidennen kolonnan liittolaisia ei tiedetä, mutta menneisyydessä se on ainakin usuttanut Bilderbergereiden ja Vapaamuurarien alajärjestöjä toistensa kimppuun.

2.3 Vähäisempiä salaseuroja

Seuraavat pienemmät organisaatiot ovat joko riippumattomia, tai niiden yhteyttä mainittuihin suuriin järjestöihin ei ole kyetty selvittämään . Nämäkin organisaatiot ovat jossain määrin maailmanlaajuisia ja niillä on huomattavasti vaikutusvaltaa, vaikkei niistä vastusta yllä mainituille suurille järjestöille olekaan.

Alkemistit on pääasiassa tiede- ja tutkijapiireissä vaikuttava järjestö, joka on ainakin jollain tavalla mukana kaikessa tehtävässä uudessa luonnontieteessä. Alkemistit on lictorijohtoinen järjestö kuten suuremmatkin salaseurat. Sillä on erimielisyyksiä ainakin Vapaamuurarien kanssa.

Cairathin lapset on yksinomaan suurkaupungeissa tavattava kulttimainen aate, joka koostuu enimmäkseen kotoa karanneista lapsista. Se ei todellakaan ole kovin voimakas ryhmittymä, mutta se on levinnyt hyvin laajalle ja sen soluja löytyy kaikkialta. Järjestössä lapset oppivat magiaa ja salatieteitä. Järjestöstä erotaan 15-16 ikäisenä, eikä ole selvillä mitä yhtyksiä järjestön alumnit pitävät sen nykyisiin jäseniin. Cairathin lapsiin ei tiedetä kuuluvan lictoreita, tai edes aikuisia ihmisiä, ja on epäselvää, mitä yhteyksiä järjestöllä on cairatheiksi kutsuttuihin hirviöihin. Ei näytä ainakaan ilmeiseltä, että lapsia löytyisi yksinomaan paikoista, joissa on cairatheja.

Intersoc on maailmanlaajuinen aktivistiorganisaatio,  jonka suojeluksessa toimivat mitä erilaisimmat näennäisesti vallitsevaa maailmanjärjestystä vastustavat järjestöt, kuten Greenpeace, Indymedia Network, Amnesty International yms. Järjestön tarkkoja motiiveja ei ole voitu selvittää, mutta se on lictorijohtoinen organisaatio ja sellaisena siihen ei luoteta.

Komintern on kommunistista vallankumousta tavoitellut lictorijohtoinen organisaatio, joka on hyvin salaileva toimistaan ja luonteestaan. Tällä hetkellä ei ole selvää, missä määrin järjestöllä on edelleen vaikutusvaltaa, tai oliko sillä sidoksia johonkin suurempaan  organisaatioon.

Neliyhteisen jumalan kirkko on hyvin erikoinen ryhmittymä, joka koostuu enimmäkseen demonisista olennoista tämän maailman ulkopuolelta. Sen tarkoitusperät ovat käsittämättömiä  ja sen voimaa on hyvin vaikea arvioida.  Se on ilmeisesti ristiriidassa ainakin Kirjan ja Vapaamuurarien kanssa. On epäselvää, toimiiko Kirkon mukana lictoreita.

Nekrologia on erityisesti kuolemanmagiaa harjoittavien ihmisten järjestö. Ei tiedetä, missä määrin sillä on yhteyksiä lictoreihin tai muihin ei-inhimillisiin voimiin. Organisaatio on ollut olemassa vuosisatoja ja toiminut soluperiaatteella koko tämän ajan. Se on hyvin salaileva toimistaan, ja keskittyy pääasiassa pitämään huolta omista asioistaan. Sillä on erimielisyyksiä useiden muiden salaseurojen kanssa, ainakin Kuoleman puun, Kirjan ja In Nominen.

Triadit ovat muinainen kiinalainen salaseura, joka on useimmille tuttu pelkkänä rikollisorganisaationa. Sen tarkkaa asemaa on vaikea sanoa, mutta se on lictorijohtoinen järjestö ja ilmeisesti varsin vaikutusvaltainen Tyynenmeren alueella.

	Magia


Tämän kappaleen tarkoitus ei ole opettaa ketään käyttämään magiaa, vaan auttaa ymmärtämään mitä magialla voi ja ei voi tehdä, ja kenties suojautumaan siltä jonkin verran.

Magiaa on maailman näkymättömien voimien ohjailu tahdon ja rituaalin avulla. On vaikea sanoa, missä määrin ei-inhimilliset olennot käyttävät magiaa; ainakaan rituaalit eivät  tunnu olevan niille samalla tavoin välttämättömiä kuin ihmismaageille. On oletettavaa, että sama ehdollistaminen joka sokaisee meidät maailman ja sen asukkaiden muodolle estää myös meitä käyttämästä näitä erikoisia energiamuotoja muutoin kuin mutkikkaiden rituaalien kautta. Me tarvitsemme rituaalin, ennenkuin mieli suostuu saamaan kiinni kaikkialla olevasta voimasta.

Maagin käytettävissä on useita erilaisia energioita. Elementalistien mukaan näitä on 4-7, kabbalistien mukaan 10 tai 20, luonnonmaagien mukaan useita satoja. Loitsuun käytettävä energialaji määrää monia asioita, ei vähiten sitä, millaisen "sormenjäljen" loitsu ympäristöönsä jättää. Loitsut jättävät käytännössä aina helposti havaittavissa olevan jäljen, joten loitsuilla tehtävät "täydelliset rikokset" eivät hämää lictoria ,demonia tai toista maagia kovinkaan pitkään.

Magian yksinkertaisimmat käyttötavat ovat ihmismielen ehdollistamisen ohittaminen tai vahvistaminen (esim. todellisen olomuodon näkeminen tai kätkeminen), maagisten virtausten tai voimien havaitseminen (esim. demonisen possession tai maagisen suojauksen tunnistaminen), verkkojen rakentaminen (helpointa mieltää hämähäkinseittimäiseksi järjestelmäksi, joka voi estää tai välittää informaatiota) tai energian siirto järjestelmästä toiseen (esim. itsensä piristäminen maagista energiaa käyttämällä, tulen tekeminen jne). Magialla voi myös avata ovia tämän maailman ja muiden todellisuuksien välille (helpoimmin helvettiin, teoriassa varmaan myöskin kahden tässä todellisuudessa olevan paikan välille).

Ihmisten käyttämät maagiset rituaalit ovat pitkiä ja hitaita, ja niiden vaikutukset yleensä enemmän henkisiä kuin fyysisiä. Maagit eivät yleensä ole poikkeuksellisen vaarallisia suorassa taistelussa, joskin heillä saattaa olla takataskussa temppu tai pari (esim. aistien hämääminen, tai kyky kutsua apujoukkoja). Loitsiminen on henkisesti rasittavaa, koska rituaalia tehdessään maagin on käytävä päässään läpi monimutkaisia ajatusketjuja ja yritettävä ajatella meitä sitovan ehdollistamisen ohitse.

Periaatteessa oletettavasti kuka tahansa voi käyttää maagisia energioita. Loitsimisen opettelu vaatii kuitenkin systemaattista ja luovaa mieltä, hyvää keskittymiskykyä ja päättäväisyyttä. Puutteellisella taidolla tehty magia on joskus hyvin vaarallista, koska etenkin porttien avaamis- ja kutsumisrituaalit ovat hyvin helppoja tehdä.

	Ei-inhimillisiä olentoja


Maailman piirissä asuu paljon olentoja, joita ei löydy biologian oppikirjoista. Jotkut näistä ovat selvästi yliluonnollisia, jotkut ainoastaan keinotekoisia, joidenkin olemassaolon salassapysymiseen ei tunnu löytyvän hyvää syytä. Tässä on luetteloa joistakin tällaisista olennoista:

Azghoulit ovat yhdistelmä suurta, apinamaista eläintä ja kybernetiikkaa. Niiden tarkkaa alkuperää ei tiedetä, mutta geneettisesti niillä on selviä yhteyksiä suuriin kädellisiin. Ne ovat erittäin vahvoja , kestäviä ja nopeita, mutta älyllisesti erittäin rajoittuneita. Niitä ohjailee enimmäkseen tietokoneistettu säännöstö, joka ei kykene kovin monimutkaisia ohjeita prosessoimaan. Ne osaavat puhua, mutta niiden varsinainen älykkyys on korkeintaan koiran tasoinen ja jatkuvasti niiden ohjelmoinnin hallinnassa. Ne eivät ole oma-aloitekykyisiä eikä niillä ole oikeastaan lainkaan itsesuojeluvaistoa. Ne osaavat käyttää erilaisia aseita, ja yleensä niitä käytetäänkin sotilaina.

Azghoulit ovat hyvin yleisiä palvelijoita niin lictoreilla kuin muillakin voimatekijöillä. Käyttämällä hyväkseen ihmisten aistien vajavaisuutta ja ehdollistamista ne voivat muuttaa ulkonäköään ihmisten silmissä; kuitenkin tämä on vain illuusiota, ja harjaantuneempi tarkkailija näkee tästä helposti läpi.

Jokaisella azghoulilla on "tosinimi", mutkikas komentosana jota se tottelee ehdoitta. Tämä sana on yhteinen kaikille saman 'sarjan' azghouleille. Yhteensä erilaisia azghoulityyppejä oletetaan olevan korkeintaan pari tuhatta. Väitetään, että on olemassa myös muun kuin ihmisen muotoisia azghouleja, mutta varmuutta ei ole saatu.



Cairathit ovat hirviöitä, jotka koostuvat ihmisten ja eläinten osista. Ne kasvavat ja ravitsevat itseään ottamalla kiinni muita olentoja ja sulauttamalla niitä itseensä. Niiden koko vaihtellee tavallisesti ihmisen kokoisesta parin tonnin painoiseen möhkäleeseen, tosin paljon suuremmistakin on kerrottu. Monesti niiden muoto on humanoidimainen, muttei aina.

Cairathit asuvat yleensä maan alla, etenkin jättiläiskaupunkien viemäreissä. Ne ovat yksinäisiä olentoja, ja onneksi myös hyvin harvinaisia. Niiden ei tiedetä osoittaneen minkäänlaista älyä tai käyttäneen työkaluja. Niiden kyvyt rajoittuvat huomattavaan fyysiseen voimaan ja tuntemattomaan menetelmään jolla ne sulauttavat toisia olentoja itseensä.

Cairathit ovat yleensä suuren kokonsa vuoksi varsin hitaita, mutta niiden luonnollisessa elinympäristössä niitä on vaikea paeta. Ne ovat omituisen ruumiinrakenteensa vuoksi hyvin kestäviä eivätkä juurikaan tunne kipua. Pientäkään cairathia vastaan ei kannata yrittää taistella jos mukana on vain käsiaseita.


Lictorit hallitsevat ainakin näennäisesti useimpia inhimillisiä organisaatioita. Niiden todellinen olomuoto on kaksimetrinen, useiden satojen kilogrammojen painoinen kalpea lihavuori, mutta tämä olomuoto on huolellisesti yllläpidetyn illuusion kätkemä eikä tästä illuusiosta läpi näkeminen ole helppoa edes magiaa osaavalle. Niillä on massiiviset aivot ja erittäin nopea ja tehokas mieli. 

Magiaa muistuttavilla energianhallintakyvyillään lictori ylläpitää voimakenttää joka suojaa sitä vaaroilta. Se on telekineettinen, ja tällä kyvyllään estää valtavaa massaansa näkymästä arkkisissa tilanteissa. Sen oletetaan olevan myös jossain määrin jatkuvassa telepaattisissa yhteydessä muihin lajitovereihinsa.

Lictorit ovat erittäin vaarallisia sekä luontaisten kykyjensä että vaikutusvaltansa puolesta. Ei tiedetä tarkalleen, minkä tasoinen pysäytysvoima tarvittaisiin sellaisen tuhoamiseen, eikä ole kovin turvallista tutkia asiaa. Kuolleen lictorin saaminen leikkauspöydälle olisi huomattava saavutus.


Nefariitit ovat vähäisempiä demoneja, jotka joskus saapuvat maan päälle omista maailmoistaan. Meidän maailmassamme ne rakentavat itselleen kehon sopivista rakennusaineista, esim. lihasta, kasveista tai jätteistä. Materiaali vaihtelee nefariitin mukaan. Nefariitin todellisin olemus on kuitenkin kimpppu infernaalista energiaa, joka on sitoutunut sen materiaalimuotoon. Jos materiaalimuoto hajoaa, nefariitin energiakenttä romahtaa ja se palaa kotiinsa.

Nefariittien ulkonäkö, voimataso ja älykkyys vaihtelevat huomattavasti. Niillä on usein varsin eksoottisia energiahallintakykyjä - tavallisimmin telekinesiaa, mutta erikoisesti sovellettuna. Yleensä ne ovat yksinkertaisia olentoja, jotka osaavat kyllä puhua mutta jonka puheet ovat usein täysin käsittämättömiä.

Nefariitilla on aina jokin tietty syy olla meidän maailmassamme. Se on joko kutsuttu tai lähetetty, ja se noudattaa täsmällistä tehtävää. Sen kanssa voi olla mahdollista neuvotella, mutta siihen ei ole syytä luottaa. Nefariittia vastaan taistelemiseen on kaksi pääasiallista keinoa: sen voi karkoittaa magialla, tai sen materiaalisen olomuodon voi tuhota. Sen voisi kenties myös yrittää vangita, mutta tämä vaatisi hyvin voimakasta magiaa.

Lictorit eivät pidä nefariiteista tässä maailmassa, ja tekevät tavallisesti kaikkensa saadakseen nämä lähetettyä pois.


Nosferatut ovat ihmisiä, joiden kehoa ja mieltä yliluonnollinen energia on muokannut. Vampyyrien tavoin ne joutuvat juomaan verta ravitakseen itseään, ja samalla ne nielevät henkistä energiaa uhreiltaan. Tavallisesti nosferatut ravitsevat itseään seksipartnereistaan. Ne eivät yleensä tapa uhrejaan, mutta niiden purema aiheuttaa voimakkaan addiktion josta on vaikea päästä irti.

Nosferatut ovat vahvoja, poikkeuksellisen nopeita, ja hyvin resistantteja vaurioille. Niitä suojaa voimakenttä, joka kuitenkin kuluu pitkitetyssä taistelussa nopeasti. Useimmilla nosferatuilla on myös matalatehoisia hypnoottisia kykyjä, enimmäkseen pelon tai kiihotuksen aikaansaamiseen.

Nosferatuilla on useita heikkouksia. Verenjanon lisäksi ne eivät lainkaan kestä auringonvaloa: suojaamattomana auringossa oleminen tuhoaa nosferatun muutamassa minuutissa. Voimakentän alla niiden fyysinen olemus on hyvin hauras.

Jotkut nosferatut ovat verenjanon sokaisemia psykopaatteja, mutteivät kaikki. Yleensä niiden kanssa toimittaessa on kuitenkin syytä noudattaa varovaisuutta, koska niiden hypnoottiset kyvyt saattavat hämätä tarkkailijaa luottamaan nosferatuun perusteetta.

Nosferatut ovat järjestäytyneet korkeintaan pieniin ryhmiin; mitään yhtenäistä kulttuuria tai salaseuraa niillä ei ole. Käytännössä kaikki lictoriorganisaatiot  pitävät nosferatuja vihollisinaan ja pyrkivät tuhoamaan ne.


Zombiet tai kävelevät ruumiit ovat magialla animoituja kuolleita ihmisiä. Ne ovat useimmiten hitaita, kömpelöitä ja heikkoja. Niiden keho on hauras ja melko helppo tuhota. Mieltä niillä ei ole juuri lainkaan; ne noudattavat mestarinsa käskyjä niin kauan kuin käskyt ovat äärimmäisen yksinkertaisia. Aseistettuina ja suurissa joukoissa ne voivat olla vaarallisia.

