Henryk Pająk: Bestie końca czasów
BESTIE ATAKUJA

Trzy kierunki podboju swiata
Na drodze do New Age - Nowego Porzadku Swiata, Jednego Rzadu Swiatowego, czyli Swiatowej Tyranii,
zniewalane narody sa poddawane trzem niszczycielskim procesom.
Sa to:
- Swiatowa Ekonomia i Finanse
- Swiatowy Rzad
- Swiatowa Religia
Te trzy filary komunizmu XXI wieku sa realizowane wedlug okreslonego harmonogramu. Wylozyl go m.in.
Thomas Ehrenzeller - czlonek rady nadzorczej Swiatowego Zwiazku Federalistów w ksiazce: Czlowiek
Slonce1:
- Pierwszy etap: regionalne zrzeszenie narodów, czego europejskimi odpowiednikami sa Wspólnota Europejska
i Unia Europejska.
Realizacje tego etapu neo-komunisci nazywaja budowaniem globalnej spolecznosci demokratycznej. Tak to
zdefiniowal Zyd Morton Kaplan we wplywowym czasopismie "The World and I". Priorytetem czasowym jest dla
niego zjednoczenie calej Europy i wlaczenie Zwiazku Radzieckiego w Nowy Porzadek Swiata. Wlasnie cala
Europa sie "Jednoczy", a Zwiazek Radziecki przestal istniec. Jest to spelnieniem.
- Drugiego etapu, czyli rzekomego "zalamania" komunizmu. Zniewolone przez zydobolszewizm narody Europy
Srodkowej zostaly zainfekowane klamliwa interpretacja demontazu sowieckiego komunizmu. Wedlug niej,
upadek ZSRR byl ruchem "oddolnym" okupowanych narodów, a "polska" "Solidarnosc" wykreowano na
detonatora tego procesu. Tymczasem sowiecki Zyd Jewgienij Primakow, szef KGB, potem premier i minister
spraw zagranicznych Rosji za czasów prezydentury B. Jelcyna - juz od lat 70. uczestniczyl w tajnych
konwentyklach globalistów przygotowujacych ZSRR do pokojowego zwijania tego "Imperium Zla". Michael
Howard w ksiazce "Okultystyczny spisek" oraz w ksiazce "Secret Societes": Their Influente and Power in
World History4 podaje - piszac o posiedzeniach Bilderberg Group - ze w 1976 roku, w konferencji
Bilderbergersów w Arizonie, uczestniczylo
1. SolarMan, 1976, wyd. Apollo Boox 1985.
2. Profesor nauk politycznych na uniwersytecie w Chicago.
3. The Occult Conspiracy.
4. Vcrmont: Dcstiny Books, 1989, s. 169. Za: T. Marrs: Mroczny majestat, (Dark Majesty) Living Thruth
Publisher, wyd. pol. Veritas. s. 85.
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15 osób ze Zwiazku Radzieckiego. A wiec tajne posiedzenie tej spiskowej bandy globalistów mialo miejsce
dziewiec lat przed dojsciem do wladzy M. Gorbaczowa (1985), przed zapoczatkowaniem przez globalistów
zmian, które doprowadzily do zalamania sowieckiej enklawy globalistycznego komunizmu.
A kimze byl Gorbaczow, ten rzekomy grabarz sowieckiego komunizmu? Russel Baker, wplywowy komentator
polityczny wielu gazet amerykanskich, zapytany o fenomen tej "pokojowej" samolikwidacji ZSRR rekami
jednego czlowieka, bylego genseka, odpowiedzial: W moim przekonaniu, Gorbaczow musial byc wtyczka
CIA. Jezeli tak, to wyjasnia sie chronologicznie pierwszy fenomen, jakim byl blyskawiczny awans Gorbaczowa
na stanowisko genseka.

- Trzeci etap: silna ONZ z jej swiatowa armia, z NATO jako zalazkiem tej swiatowej armii.
Te trzy etapy byly i sa realizowane z zelazna konsekwencja. O budowaniu globalnego kolchozu w sferze
ekonomii swiadczy program Unii Europejskiej, jej odpowiednika amerykanskiego - NAFTA oraz globalizacja tzw.,
"wolnego" czyli pirackiego handlu zasobami niszczonych panstw poddanych ekonomicznemu terrorowi
miedzynarodowych korporacji.
Duchowa bariera na drodze do jednoczesnego spelnienia tych trzech etapów, bylo i jest istnienie
chrzescijanstwa, zwlaszcza katolicyzmu, wiernego nauczaniu Chrystusa. Robin Waterfieid w swojej ksiazce:
Dom Graala, nazywa to: "dazeniem do syntezy w skali swiatowej (...)", przekroczeniem granic
chrzescijanstwa. Innymi slowy - jego niszczeniem, miksowaniem z innymi "religiami", wierzeniami, sektami, w
jedna amorficzna papke pod nazwa "ekumenizmu".
Totalna wojna z chrzescijanstwem, zwlaszcza z katolicyzmem, to temat szeregu fragmentów tej ksiazki.
Drugim co waznosci kierunkiem podboju narodów swiata, jest dziki szturm na patriotyzm, co omówimy w
innym rozdziale.
Podbój prowadzony na tych dwóch kierunkach i polach inwazji Bestii na wolnosc jednostki i calych narodów,
odbywa sie na skutek przejecia wladzy rzeczywistej: politycznej, ekonomicznej, finansowej.
Ta wladza jest przede wszystkim panowanie nad finansami swiata. Swiatowa Lichwa jest bastionem
Swiatowego Rzadu. To budowanie wladzy Swiatowej Lichwy jest kamuflowane eufemizmami w rodzaju
"Swiatowy Rzad", "Swiatowa Demokracja".
Swiatowy Rzad faktycznie istnieje juz od kilku dziesiecioleci, dokladnie od czasu, kiedy Swiatowa Lichwa
zaczela robic co chciala z finansami niszczonych panstw narodowych. Za Swiatowa Lichwa stoi stosunkowo
nieliczna grupa cynicznych niegodziwców, glównie zydowskiego pochodzenia beznarodowych kondotierów. To
sa wlasnie tytulowe dla tej ksiazki Bestie konca czasu. To o nich jako o Bestiach pisal prawie 2000 lat
wczesniej sw. Jan w jego Apokalipsie.
Genialnie trafnie, genialnie profetycznie, ze zniewalajacym wizjonerstwem.

To o nich niniejsza praca.
Oni sami nazywaja siebie "Zakonem". Tak wlasnie definiuje ich, a tym samym i siebie, francuski Zyd Jacques
Attali, byly specjalny doradca francuskiego masona w roli prezydenta Francji - F. Mitterranda.
l. Sformulowanie uzyte przez pisarza katolickiego A.K. Chestertona w: The New Anhappy Lords, wyd. 1970.
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Attali to jeden z glównych przywódców owej Wspólnoty Europejskiej. Konsorcjum Bestii patetycznie nazywa on
"surowym Zakonem", "dynastyczna siecia", w czym do zludzenia przypomina ekstatyczne belkoty Adolfa
Hitlera. Obydwie nazwy sa bezwzglednie prawdziwe.
Glównym bogactwem tego Klanu, zdaniem Attali'ego, czyli wartoscia najwyzsza, jest globalistyczny cel:
"zjednoczenie" swiata, po którym nastapi niewyslowiony raj na ziemi. Na tle tego glównego celu sama Ziemia
jest ostateczna marnoscia. Cel nie posiada wiec natury materialnej. Jest bowiem celem duchowym.
Jest to wiec program Antychrysta, aniola zla. Personifikacji Zla pod nazwa Antychrysta, Lucyfera, Szatana,
bynajmniej nie nadaje tu znaczenia wylacznie religijnego. Zlo posiada bowiem wymiar uniwersalny, zarówno
duchowy jak i materialny. Jako antynomia Dobra, Zlo jest doswiadczeniem calej ludzkosci, ludzi i narodów o
róznorodnych orientacjach religijnych, jak i ludzi odrzucajacych wszelkie formy wiary. Dobro jest bowiem
wartoscia immanentna, poczuciem i kategoria wrodzona, instynktowna.

Wojna z Bogiem jest arena i osia wszystkich zmagan zorganizowanego Zla z tym, co w czlowieku jest
immanentnym Dobrem.
Zlo posiada potezna moc przyciagania1 , testujaca silnych i slabych, dobrych i zlych, oprawców i ofiary. Hegel
ubral ten immanentny dramat czlowieczenstwa w nihilistyczny pozór permanentnej walki przeciwienstw w sferze
materii oraz idei.
Karol Marks przeniósl to na grunt "walki klas", tym samym nadajac uniwersalnemu, duchowemu i materialnemu
Zlu wymiar spoleczny. Przewrotnosc tego satanisty sprawdzila sie nie w utopii "walki klas", lecz w oszukanczym
popchnieciu milionów ludzi do bratobójczych walk o "równosc spoleczna".
Na skutek tego oszustwa, Zlo nabralo przerazajacego, materialnego i materialistycznego dynamizmu.
Zamienilo sie w dlugotrwale swiatowe tornado niszczace cale dwudzieste stulecie i dwadziescia wieków dorobku
cywilizacji.
Za pomoca "walki klas" ten Zyd - satanista wprzegnal setki milionów ludzi w bratobójcze walki o cel zupelnie
inny- nie o emancypacje spoleczna robotników, lecz o emancypacje Zydów.
Warunkiem tej emancypacji zydostwa byla i pozostaje kasacja panstw narodowych, zniszczenie
chrzescijanstwa jako instytucji oraz jako instancji moralnej, poprzez relatywizacje kanonów dobra i zla oraz
"ekumenizacje" w wirówce wierzen, religii, sekt, satanizmu, okultyzmu, kabaly, gnozy. Na gruzach panstw i
chrzescijanstwa, ma powstac monstrualna Synarchia Bestii.
To Zydzi byli i sa motorem i awangarda wojen z panstwami narodowym, z tradycja gojów, z ich identyfikacja
kulturowa, historyczna. Bez odniesien do roli zydowskiej oligarchii pieniadza i wladzy, wyroslej z talmudycznej
ortodoksji wieków poprzednich, wszelkie rozwazania o dramacie czlowieka dwóch ostatnich wieków sa skazane
na powierzchownosc.
l. Papiez Jan Pawel II podczas jednej z audiencji generalnych.
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Nihilistyczna kanalia o szczególnych zaslugach w tej talmudycznej misji - George Soros, jeden z "bohaterów"
tego opracowania - program tej zydowskiej misji i metod w jej realizacji wylozyl w swej ksiazce: "Soros o sobie".
Wierze w istnienie zydowskiego geniuszu (...) Zydzi nauczyli sie rozstrzygac kazda sprawe z wielu punktów
widzenia (...) W tym sensie zydowski charakter jest podstawowym elementem mojej osobowosci (...) Z
tego powodu tak bardzo przemawia do mnie koncepcja Unii Europejskiej. Kazdy naród jest w Unii
mniejszoscia i z tego wzgledu koncepcja ta wydaje mi sie interesujaca3.
Wylozone przerazliwie jasno: idea lansowanego przez Zydów "spoleczenstwa otwartego" ma sluzyc
mniejszosci zydowskiej w ramach Unii Europejskiej, a w przyszlosci calkiem juz bliskiej - w ramach Rzadu
Swiatowego.
Przytlaczajaca wiekszosc ludzkosci z niszczonych narodów ma sluzyc zydowskiej mniejszosci absolutnie konsekwentna, bezwzglednie wierna realizacja dogmatów wylozonych w oficjalnie wyszydzanych
przez nich i zaciekle zwalczanych "Protokolach Medrców Syjonu".
Podobne deklaracje programowe Zydów z polowy XIX wieku wykazuja dokladnie taki sam cel niszczycielskiej
misji zydostwa.
Swiatowa tyranie Zydzi buduja zagrabionymi narodom gojów pieniedzmi i uzyskanymi wplywami, ale
wykorzystuja do tego usluznych gojów dokladnie tak samo, jak marksizm wykorzystal robotników do
niszczycielskich rewolucji, aby na gruzach europejskich monarchii, panstw i religii budowac panowanie
zydowskie.
Rewolucje rosyjska wywolali i utrwalili sowiecki komunizm Zydzi, oni tez byli niepodzielnymi panami
tego "Imperium zla", ale dziesiatki milionów Rosjan zostaly wymordowane rekami samych Rosjan.

Niszczenie chrzescijanstwa i zaglada wspólczesnych panstw narodowych odbywa sie równiez za pieniadze i z
rozkazu Zydów, ale te brudna robote wykonuja sami goje, w tym glównie chrzescijanie.
Byloby wiec czesciowa nieprawda twierdzenie, ze sprawcami zla dwóch ostatnich stuleci sa sami Zydzi.
Miliony uczciwych i poczciwych Zydów zajetych robieniem pieniedzy i karier tak samo pracowicie jak to czynia
setki milionów gojów, nie biora bezposredniego udzialu w tym niszczycielskim dziele. Po cichu podzielaja
poczucie swojej wyzszosci razem z takimi jak Soros, korzystajac ze swojego nacyjnego uprzywilejowania jako
rasy panów, ale na ogól pozostaja bierni tam, gdzie zaczyna sie czynne spiskowanie przeciwko narodom,
w których i z których zyja.
Warto zatem wiedziec i pamietac - kto, jakie grupy, jacy konkretni ludzie stali i stoja u steru wojny z narodami.
Gdzie jest ich Olimp. Kim sa ci "Olimpians". Skad wyszli i dokad zmierzaja.
1. Wyd. "Na zakrecie", W-wa 1998.
2. Kieruja wszystkimi przeciwstawnymi sobie ideologiami, systemami politycznymi.
3. Ale jak wszedzie wsród rzekomo równych sobie, sa równi i równiejsi. Polacy beda w tym euro-kolchozie
mniejszoscia w stosunku do Niemców, a wiekszoscia w stosunku do Czechów lub Slowaków, cte.
4. Cytuje je w innych fragmentach tej pracy.
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Innym blednym mitem jest przypisywanie wszystkiego masonerii.
W istocie, masoneria jest tworem zydowskim, jemu sluzy i jego celom jest posluszna. Jest odpowiednikiem
wielomilionowej totalitarnej monopartii komunistycznej, skupiajacej miliony czlonków, lecz kierowanej przez
scisle, waskie Biuro Polityczne i jego paladynów w podleglych im regionach. W ksiazce reprodukuje zbiorowa
fotografie takich kompradorów Bestii z okazji swiatowego zjazdu Wielkich Lóz.
Sa tam przedstawiciele wielu panstw, glównie Ameryki Poludniowej. Kazdy z nich posiada wplywy równe wladzy
ministrów, premierów, prezydentów, ale wszyscy razem wzieci sa jedynie namiestnikami prawdziwych wladców
swiata. Na takiej fotografii nigdy nie znajdziemy prawdziwych Olimpijczyków, "Oswieconych", Bestii trzymajacych
stery i cugle swiatowej wladzy, pieniadza, polityki, korporacji.
Nie znajdziemy tam Rockefellera, Kissingera, Brzezinskiego, przedstawicieli trzynastu rodów Bestii
wspólnie rzadzacych swiatem. Dlatego, spogladajac na takie "rodzinne" fotografie wplywowych masonów, trzeba
podniesc oczy nieporównanie wyzej, w poszukiwaniu Olimpians, ich licznych rozgalezien.
To Iluminaci - Oswieceni. Pasterze masonskiej owczarni. Wladcy swiata. Zlowieszcza prawda o tym spisku
przeciwko cywilizacji wylaniala sie z ciemnosci i pólprawd przez cale dziesieciolecia. I nadal dociera tylko do
nielicznych.
David Allen Lewis w ksiazce: "Mroczni Aniolowie Swiata" (The Dark Angeles ofLight) pisal: Od 1954 roku
glosimy i nauczamy, ze istnieje scisle spleciony swiatowy spisek, tak zwana Siatka Oswieconych.
Lewis wyraznie umiejscawia geneze tej siatki w 1776 roku, kiedy to Adam Weishaupt zalozyl Zakon
Iluminatów:
Bez wzgledu na to, czy Iluminaci maja jedna specjalna organizacje7, która jest ich naturalnym
spadkobierca (...) mozemy byc pewni, ze kontynuatorzy tej filozofii reprezentowani sa doslownie przez
setki organizacji i ludzi z róznych dziedzin zycia2.
Na jednym z pierwszych posiedzen pózniejszego Swiatowego Forum Ekonomicznego w Ashville (Pól. Karolina),
Donald Keye, przywódca globalistycznej Inicjatywy Planetarnej na Rzecz Swiatów Jakim Chcemy Zyc (!) glosil
sluchaczom przyjmujacym jego zapowiedzi tak ekstatycznie, jak niegdys przyjmowano histeryczne tyrady J.
Goebbelsa, kiedy pod naciskiem klesk na frontach, oglaszal "wojne totalna". D. Keye grzmial:
Jestesmy na koncowym etapie zorganizowania wszystkiego. Jest to Nowa Religia, która nazywamy
wspólpraca siatki. Fala New Age objela juz spoleczne przemiany.

A wiec siatka. Spiskowa siatka Bestii.
Zadnych zludzen: Siatka - i cos jeszcze, cos jak ostatni gwózdz do trumny zniewolonych narodów.
Niech nikomu nie przyjdzie nawet przez moment do glowy, ze mozna rzadzic nasza (!- H.P.) planeta bez
przywódcy (...) Ta planeta wymaga zarzadzania!
1. Maja, lecz nieformalna. Jest nia Komitet 300 - Olimpians (Olimpijczyków) - glówny i niezagrozony makler
swiatowej wladzy, pieniadza, wplywów i wojny z cywilizacja wolnych narodów.
2. Zob.: Texe Marrs: Mroczny majestat, op. cit.
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W ksiazce przywoluje wiele takich deklaracji globalistów. Nie mozemy im nie wierzyc chocby na podstawie tego,
co dotychczas osiagneli na tej drodze. Tak, sa dyktatorami Swiata. Królami ich Siatki, budowniczymi Nowej
Religii pod nazwa New Age, budowniczymi Jednego Swiatowego Rzadu, Swiatowej Tyranii.
Zatem uwaznie choc nie pokornie - podazmy ich sladami.
Uprzedzam, ze ta ksiazka potrafi niejednego przyprawic o depresje. To nie moja wina. Ten makabryczny
smietnik pod nazwa XX wieku, ja tylko z grubsza pozamiatalem; pobieznie posortowalem to monstrualne
wysypisko brudów.
Pismak Iluminatów - Gaetan Delaforge w ksiazce: Tradycja Templariuszy w erze Wodnika pisze, ze Zakon
Iluminatów dazy do tego, aby stac sie osrodkiem promieniujacego Swiatla, które inspiruje mezczyzn i kobiety do
prac nad zbawieniem planety.
Znamy to. Przerabialismy w komunizmie. Ilekroc jakas banda przestepców, duchowych, moralnych
zboczenców zabierala sie do budowania Raju na ziemi, konczylo sie to pieklem.
W tej pracy udowadniam sobie i Czytelnikom, ze od ponad dwóch stuleci toczy sie bezlitosna wojna o
panowanie nad swiatem stale tej samej, pokoleniowe dziedzicznej grupy zbrodniczych oligarchów pieniadza i
wladzy. Trzy ostatnie dekady XX wieku staly sie okresem finalizowania tego spisku - budowy Jednego Rzadu
Swiatowego -lucyferycznej synarchii nie majacej sobie równych w historii starozytnych i nowozytnych imperiów.
Atak postepuje z dwóch kierunków - z zewnatrz i od srodka. Jest to niszczenie instytucji panstwa
narodowego i niszczenie jednostki ludzkiej w jej fundamentalnym kodzie moralnym, kulturowym,
narodowym, religijnym.
W tej permanentnej wojnie, Bestie Zla w przeszlosci poslugiwaly sie wojnami konwencjonalnymi, nie cofaly sie
przed wywolywaniem ludobójczych rzezi dziesiatków milionów niewinnych ludzi z dziesiatków narodów. Teraz
przechodza do wojen bezkrwawych, wojen o dusze i umysly. O przyczynach i kulisach wojen ludobójczych,
zwlaszcza dwóch swiatowych, pisalem w tryptyku: Rzady zbirów; Piaty Rozbiór Polski 1990-2000 i: Dwa
wieki polskiej Golgoty.
Bestie konca czasu, to czwarty tom tej anatomii lucyferycznego Zla. Mówi on o pokojowych, choc nie tylko
pokojowych metodach osiagania tego, co nie udalo im sie osiagnac militamie. Scalanie ludzkosci w zniewolone
wysypisko narodów, kultur, jezyków - podobnie jak kazda z poprzednich zbrodniczych utopii, nieuchronnie
zakonczy sie kolejna - tym razem trzecia wojna swiatowa, przez nich zapowiedziana i obecnie konstruowana.
Trzecia i ostatnia.
Królowa ze Saby - Michalda, w proroczych rozmowach z królem Salomonem, z przerazajaca precyzja
zapowiedziala dwie pierwsze wojny swiatowe, ich skutki: palenie ludzi w piecach zelaznych, znakowanie Zydów
Gwiazda Dawida, ich ludobójcza eksterminacje. Ustalila czas dzielacy jedna od drugiej: pokolenie mezczyzn
urodzonych przy koncu pierwszej, ledwo zdazy dorosnac i pójdzie na druga wojne. Trzecia zapowiedziala równie
dokladnie: wybuchnie na krótko przed dwutysieczna rocznica smierci Mesjasza.
Czy zostalo nam juz tylko okolo 30 lat? Mozliwe, ale pamietajmy, ze tylko Bóg zna czas konca czasu.

Iluminaci
Prawdziwy dramat cywilizacji chrzescijanskiej nie rozpoczal sie od shizm Lutra, Kalwina, ani od 1717 roku oficjalnej daty powstania zorganizowanych form masonerii. Ta tragiczna data byl l maja 1776 roku. Wtedy
wlasnie powstalo tajne stowarzyszenie pod nazwa Zakonu Iluminatów. Zalozyl je zydowski przechrzta, profesor
prawa w Ingolstadt - Adam Weishaupt. Nigdy nie byl jezuita, choc wykladal w tamtejszym uniwersytecie
jezuickim.
Weishaupt nienawidzil nie tylko jezuitów, lecz równiez poprzysiagl sobie zniszczenie Kosciola katolickiego i
calego chrzescijanstwa. On sam, po nim kilka satanistycznych pokolen jego spadkobierców duchowych,
realizowali i realizuja ten program z diaboliczna konsekwencja.
Filozoficzno-spoleczna formacje Weishaupt zawdzieczal naukom Jana Jakuba Rousseau (1712-1778). W 1771
roku zostal wprowadzony w arkana egipskiego okultyzmu przez kupca Kolmera, wedrujacego po Europie w
poszukiwaniu adeptów okultyzmu. Od tej daty, w ciagu nastepnych pieciu lat Weishaupt wypracowal plan
podporzadkowania Iluminatom wszystkich ówczesnych tajnych stowarzyszen masonerii w jeden, podlegly
Iluminatom "Zakon". Pierwszy maja 1776 roku, to data rozpoczecia dzialalnosci tej nad-masonerii.
To od Rousseau Weishaupt przejal obledna utopie, iz cywilizacja jest pomylka, nalezy wiec powrócic do natury.
Nesta Webster wykazala w swej ksiazce "World Revolution", ze w pismach Rousseau znajduja sie wszystkie
skladniki piekielnej mikstury pod nazwa komunizmu.
Glówna trucizna i utopia jest atak Rousseau i potem komunistów na wlasnosc prywatna5.
Dopiero 70 lat pózniej Karol Marks doda temu atakowi na wlasnosc prywatna zabójczego dynamizmu w swoim
"Manifescie Komunistycznym" z 1948 roku. Skutki tej utopii Rousseau, Weishaupta i Marksa, ludzkosc
tragicznie poznala w Rewolucji Francuskiej z 1789 roku i nastepnych.
Weishaupt rzucil tez wyzwanie trzem fundamentom cywilizacji: chrzescijanstwu, patriotyzmowi i instytucji
rodziny.
Czerpie z kilku opracowan, glównie z William T. StiII: Nowy Porzadek Swiata, wyd.poi. Wers 1995.
2. Zob.: Nesta Webster: Worid Reyolution. Nesta Webster jest takze autorka cennej w tym temacie pracy: Secret
Socie-les and Subversive Movement.
3. Z ta sama teza-utopia, wystapil w tym samym czasie Francuz Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785):
wlasnosc prywatna jestzródlem wszelkiego zta! De Mably marzyl o spoleczenstwie bez wlasnosci prywatnej,
wzorujac sie w tym na utopii zawartej w Republice Platona.
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Te trzy formy zbiorowej uczuciowosci - glosil obludnie - powinny zostac zastapione przez powszechna milosc
miedzy ludzmi i narodami. Zwrócmy uwage, z jaka zaciekloscia i konsekwencja te trzy nakazy sa spelniane
wspólczesnie przez jego nastepców!
Wojne z panstwem narodowym prowadzi sie pod pretekstem, iz jest ono zarzewiem stalych konfliktów i wojen.
W istocie wojny zawsze byly inspirowane przez adeptów Weishaupta - Iluminatów, a cytowana Nesta Webster
zbija te klamstwa ze zniewalajaca logika:
Nie zauwazymy jednak, by czlowiek kochajacy wlasny kraj byl mniej zdolny szanowac patriotów
zagranicznych, podobnie jak nie zauwazymy, by czlowiek kochajacy swoja rodzine byl gorszym
sasiadem niz ten, kto malo dba o zone i dzieci.
Oto skladniki owej piekielnej mikstury trujacej do dzis znekana ludzkosc, a skodyfikowanej przez Weishaupta,
potem Marksa oraz wspólczesnych im Iluminatów:
- zniszczenie monarchii i wszelkich uporzadkowanych form rzadów narodowych;
- zniesienie wlasnosci prywatnej i dziedziczenia tej wlasnosci;

- zniszczenie wszelkiej religii, a chrzescijanskiej w pierwszej kolejnosci;
- zniszczenie patriotyzmu, ducha narodowego;
- zniszczenie rodziny, zycia rodzinnego;
- zniesienie instytucji malzenstwa;
- ustanowienie grupowego, pozarodzinnego wychowania dzieci.
Ten plan Iluminatów przetrwal do czasów dzisiejszych w niezmienionej postaci.
Jest planem New Age. Planem Bestii.
Mozna bez przesady przyznac, ze Weishaupt okazal sie geniuszem konspiracji i przewrotnosci. Wiedzial, ze
ostoja tych wszystkich pryncypiów sa ówczesne monarchie. W swych tajnych pismach precyzowal: Ksiazeta
wraz z narodami powinni zniknac z powierzchni ziemi.
Nauczal, ze warunkiem spelnienia tego celu jest zniszczenie religii i zastapienie jej Rozumem.
Historyk brytyjski, profesor John Robinson juz w 1798 roku, zapoznawszy sie z czescia skonfiskowanych przez
rzad Bawarii archiwów Iluminatów, w ksiazce "Dowody spisku" konkludowal:
Zauwazylem, ze doktryny te rozprzestrzeniaja sie stopniowo i mieszaja z wszystkimi róznorodnymi
systemami wolnomularstwa, az w koncu utworzylo sie stowarzyszenie w wyraznym celu wykorzenienia
wszelkich instytucji religijnych i obalenia wszystkich istniejacych rzadów europejskich.
Zapamietajmy te slowa brytyjskiego historyka sprzed ponad 200 lat!
W przedmowie do wspólczesnego wydania pracy prof. Robinsona, wydawcy okreslili iluminizm Weishaupta
jako spisek pomyslany nie przez masonów jako takich, lecz przez ludzi niegodziwych, poslugujacych sie
wolnomularstwem jako narzedziem realizacji wlasnych celów.
1. Profos of a Conspiracy. Kurier wiozacy wazne dokumenty Iluminatów zginal od uderzenia piorunem i to dalo
poczatek sledztwu.
2. Boston 1967.
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Jak Marks posluzyl sie robotnikami do podpalania Europy, tak Weishaupt uzyl do tego samego celu masonerie.
Jako wstepny warunek realizacji swoich celów uznal opanowanie masonerii od wewnatrz. Jego idee byly jednak
dla ówczesnych wolnomularzy tak szokujace, iz wciskajac swoich wyznawców do masonerii, zastosowal pelna
konspiracje. Zakazal im uzywania takich slów; jak iluminizm, iluminaci (oswieceni). Dla tych slów ustalil
graficzny symbol: kólko z kropka w srodku - astrologiczny symbol oswiecajacego (iluminujacego) Slonca.
Nauczal: Wielka sila naszego Zakonu lezy w jego tajnosci: niech nigdy w zadnym miejscu nie pojawi sie
on pod wlasna nazwa.
Najwieksza tajemnica mial byc i dlugo pozostawal sam fakt istnienia tego spiskowego zakonu. Gdyby jego
tajnosc zostala zdemaskowana, byli na to przygotowani. Mieli wówczas przedstawic sie w ówczesnej prasie jako
pozbawiony znaczenia ruchy filantropijny, co z powodzeniem stosuje równiez pózniejsza i wspólczesna
masoneria wszystkich rytów, wlacznie z kryptomasonskim Rotary Club.
Niektórzy historycy do dzis nie maja pewnosci, czy prezydent Thomas Jefferson, w rzeczywistosci wspóltwórca
i fanatyczny entuzjasta Rewolucji Francuskiej, byl masonem czy nim nie byl. Rozstrzyga jego stosunek do
Iluminatów. I wlasnie Jeffersonn byl ich plomiennym obronca na gruncie amerykanskim. Opisywal Weishaupta,
nawet juz po zdemaskowaniu Iluminatów, jako filantropa entuzjaste. Atakowal tez wszystkich przeciwników
Iluminatów. Nadto, zgodnie z wczesniejsza taktyka Weishaupta, Jefferson twierdzil, ze Zakon juz nie istnieje,
zostal rozwiazany wraz z zakazem jego istnienia wydanym w 1786 roku przez rzad Bawarii.
Dla konspiracji, a takze dla podkreslenia ponadczasowego charakteru Zakonu, glówni Iluminaci poslugiwali sie
pseudonimami slawnych ludzi ze starozytnosci. Sam mistrz przybral imie 'Spartakusa', inny czolowy iluminista von Zwack, doradca ksiecia von Salm, przybral imie Katona. Baron von Knigge zostal Filonem; Markiz Contan,
za Diomedesem; niejaki Massenhausen - Ajaksem; Hertel - Mariuszem; baron von Schrockenstein Mahometem.

Kandydatów do Zakonu werbowano wylacznie sposród masonów.
Paradoksem bylo ich naiwne przekonanie o dzialaniach Zakonu dla dobra ludzkosci. Nieliczni, upatrzeni do
wyzszych stopni iluminackiego wtajemniczenia, byli wprowadzani stopniowo w prawdziwe cele Iluminatów.
Awansujacym na wyzsze stopnie ujawniano wtedy prawdziwe zamiary wobec chrzescijanstwa. Wtajemniczany
stawal sie najpierw deista, nastepnie ateista, wreszcie - satanista.
Kandydatów na etapie deizmu przekonywano, ze Zakon "udoskonala" chrzescijanstwo. Wmawiano im, ze to
Chrystus byl zalozycielem iluminizmu, a jego poslannictwem bylo w rzeczywistosci przywrócenie ludziom
pierwotnej wolnosci i równosci, utraconych w Ogrodzie Rajskim.
Propagowanie tych przeinaczen i bluznierstw nie przeszkadzalo Weishauptowi ani jego adeptom: Chrystus
przeciez nie przyszedl na swiat fizycznie wyzwalac niewolników, ustanawiac wolnosc i równosc na ziemi.
1. Przyjaciel Tadeusza Kosciuszki.
2. Czesto potem przejmowane przez ruchy rewolucyjne, jak np. "Spartakusowcy" niemieccy z okresu ich
nieudanej rewolucji 1918 roku.
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W bluznierstwach Iluminatów na stalym miejscu zadomowia sie trzy niszczycielskie fetysze: Wolnosc,
Równosc i Braterstwo.
W brednie o Chrystusie-Iluminacie nie wierzyl sam Weishaupt. Cala ta bluzniercza frazeologia sluzyla mu do
totalnego oszukiwania adeptów. W liscie do Katona, czyli do ksiecia von Salma, pisze z bezprzykladnym
cynizmem spiskowego oszusta: Powiadam, ze wolnomularstwo jest ukrytym chrzescijanstwem (...) i jak
tlumacze, zaden czlowiek nie powinien wstydzic sie tego, ze jest chrzescijaninem. W rzeczywistosci
odrzuce potem te nazwe, podstawiajac Rozum.
W tym samym liscie Weishaupt zasmiewal sie z oszukanych. Szydzil z jakiegos protestanckiego duchownego,
który osiagnal w jego Zakonie stopien kaplana Iluminatów: (...) slawny teolog protestancki, nalezacy obecnie
do Zakonu jest przeswiadczony, ze religia Zakonu to wyraz prawdziwego sensu chrzescijanstwa. O
czlowiecze, czlowiecze! Do czego nie daloby sie ciebie przekonac! Któz by pomyslal, ze zostane
zalozycielem nowej religii2.
Mieli jednak pewne klopoty z odciaganiem od chrzescijanstwa niektórych masonów juz "iluminowanych".
Baron von Knigge - Filon pisal:
- Gdybym tak mógl im oznajmic, ze nasi generalowie uwazaj a wszelka religie za klamstwo i nawet
deizmu uzywaja (...) tylko do wodzenia ludzi za nos...
- Gdybym wspomnial o naszych podstawowych zasadach, tak bezdyskusyjnie niebezpiecznych dla
Swiata, to któzby pozostal?
Strukture Zakonu ustalono tak, aby ludzie nie dajacy sie oszukiwac, nigdy nie przekroczyli najnizszych stopni
wtajemniczenia. Dalsze awanse rezerwowano dla bezwzglednie cynicznych, gotowych na odrzucenie wiary,
patriotyzmu, moralnosci. Adepci wyzszych stopni byli przekonani, ze Zakon bedzie rzadzil swiatem, a kazdy z
nich stanie sie rzadzacym.
Niekiedy opuszczali Weishaupta najwierniejsi i najpierwsi. Takim wreszcie okazal sie Filon - baron von Knigge.
Pisal: Brzydze sie oszustwem i rozwiazloscia i zostawiam go, by wysadzil sie w powietrze razem ze
swoim Zakonem.
Filon opuscil Zakon okolo 1783 roku, a w roku nastepnym rzad bawarski zostal powiadomiony o zagrozeniach
dla panstwa ze strony Zakonu. Banda spiskowców zostala ujawniona, wydano zakaz ich dzialalnosci, a rewizja
w siedzibie Zakonu pozwolila na przechwycenie kolejnych dokumentów, bez których pózniejsza wiedza o
Iluminatach bylaby szczatkowa. Znajdowaly sie w domu Zwacka. Byl to istny arsenal nowoczesnego terroryzmu,
sejf mial np. wybuchnac przy próbie jego otwarcia. Znaleziono jakies proszki, które sypniete w oczy mialy
oslepiac intruza. Byly smiertelne perfumy, byla herbata powodujaca poronienia.

Najazd policji na dom Zwacka w dniu 11 pazdziernika 1786 roku nie unicestwil Zakonu. Rewizja i zakaz
dzialalnosci jedynie zmusily Weishaupta do opuszczenia Bawarii.
1. Bluznierczego przywlaszczania Chrystusa dokona po uplywie dwóch stuleci tzw. "teologia wyzwolenia" zwulgaryzowana mieszanina chrystianizmu i marksizmu, dywersyjnie rozpowszechniana w Ameryce
Poludniowej.
2. Robinson, op. cit.
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Bylo juz za pózno na rozbicie sekty. Zapuscila potezne korzenie w bogatych i wplywowych sferach europejskich,
w tym zwlaszcza wsród najwiekszych bankierów, glównie Rothschildów.
Trafnie przewidywal Weishaupt nikle skutki chwilowych niepowodzen, piszac wczesniej: Rozwazylem wszystko
i tak przygotowalem, ze gdyby Zakon mial tego dnia lec w gruzach, to za rok ustanowie go ponownie i
bedzie on swietniej-szy niz kiedykolwiek. Z pomoca tego planu pokierujemy cala ludzkoscia. W ten
sposób i z zastosowaniem najprostszych srodków, wprawimy wszystko w ruch i podpalimy.
To prawda. Przetrwali i poteznieli z kazdym rokiem.
I podpalali: Rewolucja 1789 roku, "Wiosna Ludów" 1848, polskie powstania dla odciagniecia Rosji od
udzialu w tlumieniu francuskich rewolucji, wreszcie pierwsza i druga wojna swiatowa, a od drugiej polowy XX
wieku - skuteczne niszczenie rodziny, panstw narodowych, instytucji malzenstwa, religii. A wszystko to - ku
Jednemu Rzadowi Swiatowemu.
Przelomem bylo dopuszczenie Zydów do Zakonu. W 1782 roku glówna siedziba Iluminatów zostala przeniesiona
do bastionu i matecznika Rothschildów - Frankfurtu. Hrabia de Virieu, wolnomularz który opuscil Zakon, pisal z
przerazeniem: Spisek jaki sie uklada, jest tak dobrze pomyslany, ze bedzie (...) niemozliwoscia dla
monarchii i Kosciola mu umknac!
Slowa prorocze i zlowieszcze. Monarchie zniszczono, Kosciól jest poddawany przerazajacej erozji u samych
jego doktrynalnych, ewangelicznych fundamentów...
Równie profetyczne, choc oparte na poznanych programach Iluminatów, byly slowa cytowanego juz historyka
Robinsona:
Pierwszym i bezposrednim celem jest wejscie w posiadanie bogactw (...) i aby tego dokonac, chca obalic
chrzescijanstwo; nastepnie zas powszechne rozpasanie zapewni im przylaczenie sie wszystkich
niegodziwców i umozliwi obalenie wszystkich rzadów europejskich; potem pomysla oni o dalszych
podbojach i rozszerza swoje dzialanie na pozostale czesci globu.
Nesta Webster cytuje Louisa BIanca, socjaliste, wspóltwórce serialu rewolucji z 1848 roku, podpalacza Francji.
Blanc nazwal Weishaupta najglebszym spiskowcem jaki kiedykolwiek istnial.
To pewne, ze gdyby Blanc dozyl czasów wspólczesnych, nazwalby Weishaupta tak samo: spiskowcem
wszechczasów!
Zanim przejdziemy do prezentacji kilkunastu rodzin iluminowanych Bestii, spadkobierców programu totalnej
zaglady cywilizacji chrzescijanskiej, trzeba odniesc sie do polskiego watku iluminizmu Weishaupta.
To watek tragiczny dla Polski.
Weishaupt jest wspól-sprawca drugiego i trzeciego rozbioru Polski.
Wspomagali go w tym Iluminaci francuscy i amerykanscy, m.in. Thomas Jefferson.
W przechwyconych dokumentach Iluminatów znajduje sie dyrektywa Weishaupta w sprawie opanowania przez
Iluminatów polskiej masonerii.
Dyrektywe kierowal do Zwacka (Katona). Nosi ona date 11 stycznia 1783 roku: Mam pomysl zawiazania
Konfederacji Lóz polskich, nie specjalnie po to, by ja wprowadzic do naszego Iluminizmu, lecz po prostu

w ramach Wolnomularstwa, by ustanowic system Lóz Skonfederowanych, wybrac z nich nastepnie
najlepszych ludzi, uprzedzic Scisla Obserwacje (Obserwe H.P.) i zniszczyc ja.
Napisz jak najpredzej do Warszawy, ze znasz w Monachium i w kilku innych miastach szereg Lóz gotowych do
skonfederowania sie z nimi na warunkach nastepujacych:
- Zadowola sie trzema pierwszymi stopniami;
- Kazda Loza bedzie miala swobode w nadaniu sobie takich stopni wyzszych, jakie zechce;
- Kazda Loza bedzie niezalezna od wszelkiej innej przynajmniej na tyle, na ile Loze niemieckie niezalezne sa od
Lóz polskich;
- Zwiazek miedzy nimi utrzymywany bedzie tylko droga korespondencji i odwiedzin Braci.
Jesli uzyskamy ten punkt, to wszystko czego nam potrzeba; reszte zostawcie mnie.
Filon zostal juz uprzedzony, by przygotowal do tego nasze Loze renskie i dolno-saskie. Nie zwlekajcie ani dnia
(...)
Poslij do Warszawy manifest, który powinien natychmiast obiec po Lozach. Konfederacja bedzie na pewno
liczna (...) Skoro tylko otrzymasz odpowiedz, przyslij mi ja; nie trac ani chwili. Najwazniejsza rzecz dla nas, to
ustanowienie Masonerii Eklektycznej; tylko tego nam trzeba. Nie mówcie nic w Warszawie o naszym
Zakonie7.
Plan Spartakusa byl nastepujacy: ujac w karby wszystkie Loze polskie na zasadach eklektycznych programów,
utrzymac je na wysokosci tylko trzech najnizszych stopni masonskich, a stopnie wyzsze rezerwowac dla
wtajemniczonych w program Zakonu.
Osiem dni po dacie listu Weishaupta do Filona, zapoznany z tym planem baron von Knigge (Katon), pisze do
Filona z zachwytem: Ten projekt dotyczacy Polski jest majstersztykiem. Posialem juz Spartakusowi mój
projekt pisma majacego obiegac Loze2.
Tak oto polscy masoni dali sie uzyc jako narzedzia Iluminatów w latach 1788-1794 do wywolania zbrojnego
wrzenia na Wschodzie Europy, celem odciagniecia Rosji od pomocy dla panstw zachodnich, organizujacych
interwencje zbrojna przeciwko ludobójczej Rewolucji Francuskiej. Temu samemu celowi sluzyl przeslawny Sejm
Czteroletni.
Temu sluzyla tragiczna w skutkach Insurekcja Kosciuszkowska - dywersja Iluminatów przeciwko Rosji,
odciagajaca ja od interwencji przeciwko Rewolucji Francuskiej. Zakonczyla sie drugim i trzecim rozbiorem
Polski. Kosciuszko, iluminowany przez masonerie amerykanska i francuska, byl jej poslusznym narzedziem.
Jalowe sa dywagacje o tym, czy Kosciuszko byl formalnym masonem. Watpliwosci rozwiewa strona tytulowa
ksiazki o historii polskiej lozy masonskiej Kosciuszko nr 1085, powstalej i dzialajacej w Nowym Jorku.
To Ksaweremu Pruszynskiemu, polskiemu emigracyjnemu pisarzowi zawdzieczamy informacje i
przypomnienie, ze pieczec, która na poczatku swej Insurekcji Kosciuszko pieczetowal sie jako Naczelnik
powstania, wyobrazala, zamiast tradycyjnego Orla i Pogoni - "Swiatynie Hirama"!
Hiram, legendarny budowniczy Swiatyni Salomona, to guru masonerii wszystkich rytów i czasów.
Znamienne, ze emigracyjny urzedowy organ "Rzadu i Wojska" z dnia 24 marca 1944 roku mial wydrukowany w
poprzek calej stronicy napis: "Pod znakiem Swiatyni Hirama"!
1. Z: "Wolna Polska", nr II, 1989/1999, s. 48. Wyd. Wers.
2. "Wolna Polska", op. cit.
Wierni Kosciolowi wspólczesni patrioci polscy zmusili Kosciuszke do rychlego wycofania pieczeci owej
"Swiatyni Hirama" i zastapienia jej godlami Polski i Litwy7.
Polscy masoni z londynskiej emigracji pozostali jednak wierni swemu guru i w tragicznym 1944 roku nadal
modlili sie do Hirama!
Jakie bylyby losy Polski, gdyby nie owa "Insurekcja" w obronie ludobójców francuskich? Rzeczpospolita
zapewne by doczekala wojen napoleonskich w granicach tylko pierwszego rozbioru.

Adam Doboszynski, po wojnie zamordowany w kazamatach UB po jego nierozwaznym powrocie z emigracji do
okupowanej przez zydokomune Polski, bezlitosnie demaskuje tragiczna role Kosciuszki jako (zapewne)
nieswiadomego grabarza Rzeczpospolitej.
Oddajmy Doboszynskiemu glos na dluzej: Jak pisze Aleksander Kraushar2, historyk nie podejrzany boc i
Zyd i mason i pozytywista warszawski, juz na rok przed wybuchem Insurekcji kosciuszkowskiej
opowiadano sobie w Paryzu w kolach jakobinskich date przyszlego polskiego powstania oraz nazwiska
jego wojskowych i cywilnych przywódców, Kosciuszki i Kollataja, rezydujacych tymczasem w Lipsku i
Dreznie pod opieka Iluminatów dolnosaskich. Ks. Barruel, autor slynnego dziela o kulisach rewolucji
francuskiej cytuje mowe Cam-bona, skarbnika rzadów rewolucyjnych, w której tenze stwierdzil, ze
jakobinska Francja wydala przeszlo szescdziesiat milionów na wsparcie dla "braci" nadwislanskich.
Pieniadz to na ówczesne czasy niemaly, totez jaczejki adeptów przygotowujacych Insurekcje dzialaly sprawnie.
W pogodny marcowy poranek 1794 roku Naród zostal zaskoczony powstaniem zorganizowanym za obce
pieniadze i pod obca inspiracja, podobnie jak zaskoczyla go o trzy lata wczesniej majowa Konstytucja. Rezyseria
byla ta sama i aktorzy w duzej mierze ci sami, tyle, ze juz smielej sobie poczynajacy, exemplum swiatynia
Hirama na pieczeci ubranego w kuse francuskie ubranko Naczelnika.
Polacy tradycyjnie nie lubia, gdy ich traktowac jako "naród idiotów", zaskakiwac i wodzic za nos.
Podobnie zreszta wówczas jak i dzis, ogromna wiekszosc Polaków uwaza, ze pod auspicjami Hirama zbuduje
sie mniej i gorzej niz pod auspicjami Chrystusa.
Deistyczna, odbiegajaca od utartych chrzescijanskich formul przysiega Kosciuszki na Rynku krakowskim (nie
mówiac juz o jakobinskiej mowie na ratuszu) nie mogly tez wzbudzic zaufania.
Cala w ogóle koncepcja powstania, narzucona Kosciuszce z zagranicy, nie pasowala do polskiej rzeczywistosci.
Rozumiemy klopoty Naczelnika: powiedziano mu zagranica, ze trzeba koniecznie ruszyc chlopów. Ale jak sie do
tego brac, skoro -jak wykazaly pózniejsze dzieje jeszcze (w trzy cwierci wieku pózniej), w czasie powstania
styczniowego, chlop polski nie bedzie, niestety objety swiadomoscia przynaleznosci do Narodu? (...) Totez
dziwilem sie zawsze, skad Naczelnik wzial te garsc chetnych Paradebauerów, póki w samych Raclawicach, na
wiosne 1939 roku z ust miejscowych nie uslyszalem prawdziwego przebiegu wydarzen, tak jak go sobie
przekazuja z ojca na syna pokolenia tubylców.
1. Tamze.
2. Historyk (1843-1931), ps. "Alkar", a takze poeta i tlumacz, z pochodzenia Zyd o duzym stopniu asymilacji.
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A wiec na sasiadujacym z Raclawicami folwarku siedzial sobie pan Slaski, adept Hirama i komisarz Insurekcji na
powiat machowski. Imc Pan zebral grupe okolicznych chlopów, zachecil do bicia Moskali i poczestowal wódka.
Zgodnie z planem nadciagnal Kosciuszko i rozpoczela sie bitwa.
Od stanowisk polskich w dól w strone Raclawic (a raczej Janowiczek) ciagnal sie las (dzis nieistniejacy):
niedaleko skraju tego lasu zajela pozycje bateria moskiewska; kosynierów (kowale w tych czasach byli równiez
dworscy, wiec przekucie kos odbylo sie bezplatnie) przeprowadzono lasem i z odleglosci paruset kroków
puszczono z boku na nie spodziewajacych sie tego Moskali. Taki przebieg wypadków wydaje sie o tyle
prawdopodobny, ze jak wiadomo, ani kosynierzy, ani Bartosz Glowacki wybitniejszej roli w dalszej Insurekcji nie
odegrali i zadni dalsi chlopi do nich nie dolaczyli (...)
Bilans Insurekcji Kosciuszkowskiej przedstawia sie wiec bardzo niewesolo. Raclawice w niczym nie poprawily
losu chlopów, ani poprawy tego losu nie przyspieszyly, a tylko zatruly atmosfere na sto lat.
W ogóle cale to powstanie, zrodzone w cieniu Swiatyni Hirama, idzie od poczatku z lewej nogi (...) Jako
znaczny epizod powstania figuruje samosad na ulicach Warszawy, znów scisla kopia wzorów jakobinskiego
Paryza, zorganizowana zapewne w ramach wyzej wymienionych szescdziesieciu milionów nadsekwanskich
pieniedzy.
Bez wzgledu na wartosc moralna powieszonych wówczas osób (biskupa Massalskiego, kasztelana
Czetwertynskiego i szeregu innych, winnych i niewinnych), epizod ten jest dziwnie niestrawny dla Polaków, totez
bywa przemilczany przez masonska szkole historyczna (...)

Kosciuszko, przy najszczerszych i niekwestionowanych przez nikogo dobrych checiach i wielkim idealizmie, wbil
doslownie ostatni gwózdz do trumny Ojczyzny'.
W zamian za to, ten gwózdz do trumny polskiej resztówki, uratowal ludobójców jakobinskiej Francji, a stalo sie to
za sprawa matactw Iluminatów i sterowanych przez nich polskich masonów oraz patnotycznych "uzytecznych
durniów", takich jak Kosciuszko.
Oslawione kluby francuskich jakobinów zostaly zorganizowane z inicjatywy i przy bezposrednim udziale
Iluminatów Weishaupta.
Charakterystyczne, ze w latach jakobinskiego ludobójstwa zamknieto we Francji wszystkie loze masonskie.
Masoneria spelnila swoje zadanie detonatora rewolucji i usuwala sie ze sceny.
Masoneria dziala bowiem zawsze za czyimis plecami, w cieniu i nigdy nie daje powodów do oskarzenia jej o
rewolucje, ludobójstwa, terror. Ten manewr powtórzono 150 lat pózniej w hitlerowskich Niemczech, podobnie
bylo w sowieckiej bolszewii i panstwach przez komunizm podbitych po drugiej wojnie.
1. Z: Drogi pokolenia. Wielka Brytania, kwiecien 1944. Zob.: "Wolna Polska", op. cit.
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Do marca 1789 roku, 266 lóz francuskich kontrolowanych przez Wielki Wschód zostalo "ziluminowanych" przez
Zakon, a w nastepnych miesiacach wybuchla rewolucja. Kiedy byla juz w pelni swego barbarzynskiego
zdziczenia, masonskie loze zostaly rozwiazane przez samych Iluminatów. Sami zas Iluminaci nie rozwiazali sie
nigdy i nigdzie.
Jak dzis sprawuja swoja wladze absolutna nad ludzkoscia i jej historia? Do czego zmierzaja?.
Czynia to konspiracyjnie, "za plecami" narodów, panstw, oficjalnych organizacji i rzadów. Nieformalnie kieruja
wszystkimi wydarzeniami swiata: inspiruja je, wspieraja logistycznie, a kiedy przychodzi potrzeba - "zwijaja"
swoje ludobojcze utopie znienacka, ku zdumieniu swiata, tak jak zwineli hitleryzm, komunizm, jak rozpetali i
zakonczyli dwie wojny, a teraz "zwijaja" panstwa narodowe w jeden swiatowy mega-kolchoz.
W strukturze wladzy Bestii istnieja hieratyczne progi.
Ich odpowiednikiem bylaby struktura komunistycznej partii, ta jednak swojego hierarchizmu nie ukrywala. Byl
wódz, Komitet Centralny sterowany przez Biuro Polityczne, nizej ich odpowiedniki terenowe i bezwolna masa
milionów towarzyszy. Bestie sa zorganizowane doskonalej, bo nie przestrzegaj a tych oficjalnych struktur.
Emanacjami ich wladzy sa miedzynarodowe organizacje, takie jak ONZ, Komitet Trzystu, Bilderberg Group,
Komisja Trójstronna i szereg innych.
Ich macki wessaly sie personalnie we wszystkie struktury wladz partyjnych i panstwowych w zdalnie
kierowanych przez nich panstwach. Ich wspólnym idealem i celem jest doprowadzenie do zapasci cywilizacji.
W naszym kregu cywilizacyjnym mówi sie o ataku na cywilizacje chrzescijanska. Nie tylko na nia. Jest to
atak na wszystko co Ludzkosc wytworzyla w swym cywilizacyjnym rozwoju od dwóch tysiecy lat.
Jest to powrót do poganstwa, szatanska idea zniszczenia Dobra - synonimu cywilizacji chrzescijanskiej.
Wszelkie zludzenia co do roli i ponadczasowosci Iluminatów, w 1937 roku rozwiala guru lozy Lucis Trust - Alice
Bailey w ksiazce "Od Betlejem do Kalwarii {From Bethlehem to Calvary"): Iluminaci zawsze prowadzili rase
ludzka.
A inny guru Lucis Trust - Foster Bailey, w ksiazce Pokierowac Planem Boga, odslonil przed ludzkim stadem to
co czeka wszystkich, którzy osmiela sie sprzeciwiac, jezeli nie beda w stanie zaakceptowac nieodwracalnych
zmian: stana sie wiecznymi wyrzutkami.
Taki oto status czeka nas u progu XXI wieku. Albo pokora, albo status wyrzutków! Organizacje Bestii dzialaja
formalnie, tak jak formalnie istnieja, ale ich rzeczywiste plany zawsze pozostaja w ukryciu. W tym ich sila.
Fritz Springmaier, autor ksiazki; Rodowody Iluminatów1, z której czerpie przeglad personalny kilkunastu
rodów Iluminatów "trzesacych swiatem" od póltora wieku, jest intelektualista wierzacym, totez z powaga, ale
tez i odwaga pisarza wiernego Bogu stwierdza, ze wladca tego zlowieszczego cesarstwa (cesarstwa Bestii,
Iluminatów) jest Szatan, a Iluminat (czyli "Oswiecony"), to plód jego umyslu.

1. Bloodlines ofthe Iluminati. Ambassador House, Colorado 1999.
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Stwierdza dalej, na podstawie swoich badan, ze Iluminaci co 28 lat urzadzaja swój sabat zwany Swietem
Bestii: w kluczowych miejscach na kuli ziemskiej Zlo udziela im tam strategicznych polecen. Zlo to
Szatan, twórca programu anty cywilizacyjnego. Sila kierujaca Iluminatami zawsze byly demoniczne
duchy, a oni sami uwazaja sie za bogów.
Jednoznacznie stwierdzil to George Soros, zdalny sternik Balcerowiczów i Geremków w wywiadzie
udzielonym 3 czerwca 1993 roku dla "The Indeendent".
To rodzaj choroby, kiedy uwazasz sie za bóstwo, stwórce wszechswiata, lecz teraz czuje sie z tym dobrze,
zaczalem bowiem tego doswiadczac7. Soros uscislil te swoja "boskosc" w ksiazce: "The Alhemy of Finance":
Nie bedzie to dla czytelnika zadne zaskoczenie jesli przyznam, ze zawsze mialem wyolbrzymione
mniemanie o swojej osobie - mówiac otwarcie, wyobrazalem sobie, ze jestem Bogiem2.
Iluminaci stale podlegali i podlegaja wladzy demonów, wyznaja i praktykuja satanizm, okultyzm i
kabale.
Praktykuja je skrycie, co wykazuje Spingmaier na zdjeciach zamieszczonych w swojej ksiazce. Sa wreszcie
twórcami New Age - Nowego Wieku, Nowej Ery w ich programie budowania Rzadu Swiatowego i zaglady
cywilizacji.
Próba generalna: Rewolucja Francuska
My sie wciskamy wszedzie, jestesmy burzycielami wywrotowcami.
Mysmy wasz swiat cielesny wzieli w posiadanie
tak samo jak wasze idealy, wasz los.
Mysmy byli ostatnia przyczyna nie tylko ostatniej wojny,
ale prawie wszystkich waszych wojen
(Zyd Marcus Eli Ravager, "Century Magazine", 1928.)3
Terror rewolucyjny Iluminatów i masonerii we Francji przeszedl do historii jako obledny pochód ludobójstwa: nie
usprawiedliwionego ani wymogami walki o wladze, ani lansowanymi teoriami równosci, wolnosci, braterstwa.
Bylo to ludobójstwo dla samego ludobójstwa.
Zlo w czystej lucyferycznie postaci, dokladnie takie, jakie deklarowali i wyznawali Iluminaci w swych
przedrewolucyjnych programach. To Iluminaci sterowali rzeziami, sami wraz z masonami pozostajacy w cieniu lecz potwierdzenia tego faktu nie znajdziemy w oficjalnej historiografii, zwlaszcza w hagiografii Rewolucji
Francuskiej.
Do Francji przybyl m.in. oddzial 36 cudzoziemców dowodzony przez pruskiego barona Clotza. Ten zwyrodnialec
z tytulem barona nazwal siebie "Oratorem Ludzkosci", przyjmujac pompatyczny pseudonim: "Anarchasis". Pod
koniec 1791 roku Clotz apelowal do jakobinskiego "Zgromadzenia Narodowego" o wyzwolenie reszty
ludzkosci.
1. Z: Robert Slater: Soros. Tajemnica sukcesu najwiekszego inwestora swiata.
1Stanislaw Krajski, "Nasz Dziennik" 31 grudnia 1999.
3.Mówiac o "ostatniej wojnie", Ravager mial na mysli pierwsza wojne swiatowa.
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W rezultacie tego "wyzwalania", Francja znalazla sie w stanie samobójczej wojny z wiekszoscia mocarstw
europejskich. Rewolucji grozila zaglada. Aby odciagnac mocarstwa od interwencji, w tym Rosje, zrewoltowano
Polaków pod wodza "uzytecznego durnia" Iluminatów - Tadeusza Kosciuszki7.
Na miedzynarodowym Kongresie Historii w Rzymie w 1955 roku, historycy francuscy pod wodza Ma-Imara
Godechota, zaproponowali zmiane jej nazwy na "Rewolucje Atlantycka", gdyz - jak dowodzili - przejawila sie

ona jednoczesnie w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, we Wloszech, Szwajcarii, Belgii, Holandii2. Tym
"przejawieniem sie" Rewolucji Francuskiej w Polsce byla prowokacja nazwana "Insurekcja Kosciuszkowska".
To wlasnie Iluminat Clotz przewodzil ludobójczej eksterminacji francuskiego duchowienstwa obojga plci,
niszczeniu kosciolów i klasztorów, niewiarygodnym swietokradztwom przewyzszajacym popisy
wspólczesnych mlodocianych satanistów o krótkich wlosach i mózgach. Zniósl wszystkie religijne swieta
wlacznie z Bozym Narodzeniem i Wielkanoca.
Zlikwidowal kalendarz i wprowadzil poganski. Francja zostala poddana ludobójczej "depopulacji", jak to z duma
nazwal sam Maksymilian Robe-spierre. Odpowiedzialni za masowy charakter owej "depopulacji" czlonkowie
"komitetów rewolucyjnych" trudzili sie nad harmonogrami mordów, co dokladnie powielali potem komisarze
bolszewiccy: rzezie planowano tu i tam w liczbach tak, jak sie planuje zniwa.
W Nantes zamordowano w miejscowej rzezni 500 dzieci w ramach realizacji szczytnych hasel wolnosci,
równosci i braterstwa, bo przeciez nie z koniecznosci obrony rewolucji przed tymi dziecmi.
Rewolucja Francuska byla dzielem masonerii i Iluminatów.
Historyk masonerii Louis Blanc pisal, ze masoneria w przededniu rewolucji osiagnela wielki rozwój i wplywy.
Przedstawiala soba obraz spolecznosci otwartej3 na zasadach sprzecznych z zasadami ówczesnego
spoleczenstwa cywilnego, a historyk i mason Henri Martin zapewnial, ze masoneria jest laboratorium rewolucji.
W 1936 roku, w tzw. Deklaracji Zalozen Ideowych Rady Najwyzszej Wielkiego Wschodu Francji - deklaracji
utajnionej lecz w 1941 roku przechwyconej przez niepowolanych wraz z innymi dokumentami prowincjonalnej
lozy - stwierdzano:
To masoneria przygotowala nasza rewolucje, najwieksza ze wszystkich epopei ludowych (! - H.P.), jakie
historia zapisala w swoich annalach, oraz to masonerii nalezy sie najwyzszy zaszczyt wyposazenia tego
wiekopomnego wydarzenia w dokument, w którym wcielone zostaly jej podstawowe zalozenia.
To masoneria nadala wzorce tej ludobójczej rzezi dla owych "zalozen ideowych" w postaci tzw. Deklaracji
Praw Czlowieka i Obywatela - niedoscignionej do dzis "ewangelii" ówczesnego i pózniejszego "oswiecania"
ludzkosci poprzez ludobójstwa.
Mozna mnozyc cytaty potwierdzajace masonskie ojcostwo Apokalipsy zwanej "Rewolucja Francuska", ale
wystarcza powyzsze. Rzecz w tym, ze grozba nastepnych ludobójstw pod haslami "wolnosc", "równosc",
"braterstwo" oraz ich nowoczesnej wersji pod nazwa New Age istnieje nadal, wisi nad ludzkoscia jak miecz
Damoklesa.
1. O Kosciuszkowskiej "Insurekcji" pisze takze w ksiazce: Dwa wieki polskiej Golgoty. Wyd. Retro 1998.
2. Zob.: ks. prof. Michal Poradowski: Wywalenie czy ujarzmienie?, Veritas, Londyn 1987, s. 101.
3. To zlowrogie slowo: "otwarty", "otwarcie" -jest wytrychem "otwierajacym" panstwa narodowe, Kosciól katolicki
na niszczycielska wojne podjazdowa masonskiego zydolewactwa.
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Oto w 1926 roku, 130 lat po dramacie Francji, mason Jean Bon, byly deputowany, na konwencie Wielkiego
Wschodu deklarowal: To, czego dokonali jakobini w czasie niesmiertelnych pieciu lat (w których
usmiercono ponad dwa miliony ludzi! - H.P.) od 1789 do 1794 roku, mozemy i powinnismy uczynic
powtórnie, gdyby powrócilo zagrozenie7.
Historiografia posluguje sie pojeciem ludobójstwa, czyli eksterminacji wybranej grupy narodowej. To pojecie w
odniesieniu do Rewolucji Francuskiej nie jest jednak sluszne. Ponad trescia slowa "ludobójstwo" znajduje sie
bowiem dzialanie nie dajace sie strescic jednym slowem. Jest to "calkowite zniszczenie wszystkiego" jako cel,
a nie jako srodek prowadzacy do celu.
Pod tym wzgledem hitlerowski holokaust na okolo pieciu milionach Zydów i trzech milionach Polaków, jest czyms
w miare "racjonalnym". W rewolucji bolszewickiej zanotowano wiele rzezi takze w jakims sensie
usprawiedliwionych: mordowano rzekomych wrogów rewolucji. I dopiero ludobójstwo Pol-Pota w Kambodzy
zrównalo sie w swym lucyferycznym wydaniu z ludobójstwem francuskim. Zarówno we Francji jak i w Kambodzy
Czerwonych Khmerów, chodzilo o to samo: o szal "calkowitego zniszczenia wszystkiego", ludzi i dóbr
materialnych w obrebie wlasnego narodu i panstwa.

Kiedy Paryzem doslownie splywaly strumienie niewinnej krwi, o wiele wiekszy antyludzki dramat rozgrywal sie w
slynnej Wandei, jednej z najzyzniejszych prowincji tego kraju. Zostala ona poddana nie tylko ludobójstwu, lecz
takze owemu "calkowitemu zniszczeniu wszystkiego".
O skali tego satanizmu pisze Reynald Secher w ksiazce La genocide Franco-francais. La Vadee- Venge2
W sferze materialnej: bylo w tej prowincji ponad 200 tys. krów, ponad dwa miliony owiec, z których welna
stanowila podstawe ówczesnego przemyslu tekstylnego Francji. Wandea przodowala takze w produkcji
pszenicy. Wszystko to zostalo calkowicie zniszczone z rozkazu rewolucyjnego rzadu. Dowódca Armii
Zachodniej, Louis Turreau prosil rzad o specjalny rozkaz calkowitego zniszczenia Wandei. Czego nie dawalo sie
spalic, chcieli wytruc srodkami chemicznymi, a kiedy i to nie dawalo spodziewanych skutków, zaczeli zatruwac
wode w studniach arszenikiem.
Same walki kontrrewolucyjnego oporu we Francji kosztowaly zycie okolo póltora miliona osób nie liczac
skutków rzezi w samym Paryzu i wiekszych miastach. W samej Wandei zamordowano okolo 117 tysiecy osób:
w proporcjach do ludnosci wspólczesnej Francji stanowia te liczby okolo 7,5 miliona osób.
Wandea stala sie symbolem zarówno zdziczenia Bestii Antychrysta, jak tez symbolem spontanicznej
samoobrony, po wsze czasy nazywanej przez pózniejsze Bestie wszystkich innych rewolucji jako
"kontrrewolucja". Ta wojna domowa nazywa sie w historiografii jako "la Vendee", co nie stanowi prostej
transpozycji nazwy samego departamentu - Wandei. Ten zrazu bierny opór podjela Wandea natychmiast po
uchwaleniu przez "rzad" tzw. "Konstytucji cywilnej dla duchowienstwa" 12 lipca 1790 roku.
1. A. Lassus, New Age, Nowa Religia?, Fulmen 1993 i tegoz autora: Masoneria - Intrygujaca Tajemniczosc,
Wyd. poi. Ruch na rzecz Szkoly i Rodziny.
2. Omawia te ksiazke ks. prof. Michat Poradowski w pracy: Dyedwtwo rewolucji francuskiej. Wyd. Civitas, W-wa
1992.
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Zrozumiano, ze jest to szatanska wojna z wiara, z duchowienstwem, z monarchia. W reakcji przeciwko
ludobójczemu niszczeniu duchowienstwa, straceniu króla, w obronie wiary i monarchii, Wandea chwycila za bron
w marcu 1793 roku i walczyla az do grudnia 1799 roku, czyli do dekretu konsula Bonaparte, takze masona,
kladacego kres niszczycielskiemu obledowi.
Iluminaci uznali, ze na razie dosc tego. Francja legla w gruzach, cel zostal osiagniety.
Po zdlawieniu kontrrewolucji, postanowiono zamienic departament Wandea w cmentarzysko wszystkiego i
wszystkich. Dyskryminacja tego departamentu trwa do dzis! Opowiadali mi polscy przyjaciele, z którymi
jezdzilem w 1998 roku po tym departamencie, ze cicha, konsekwentna dyskryminacja tego departamentu
dotyczy wszystkiego; ludzi, inwestycji, etc.
Mój ówczesny pobyt we Francji w lipcu 1998, przypadl na czas obchodów "narodowego swieta Francuzów" swietowania rocznicy wybuchu rewolucji.
Bylem zaszokowany: Ten najwiekszy dramat nowozytnej Francji, ta gigantyczna rzez okolo dwóch
milionów ludzi, to nieobliczalne zniszczenie materialne i duchowe, jest do dzis obchodzone we Francji jako
tryumf "wolnosci", "równosci" i "braterstwa"! Zamiast dorocznej zaloby narodowej - feta dziekczynna!
Zrozumialem wtedy, ze Francja jako kolebka kultury europejskiej, kultury chrzescijanskiej i samego
chrzescijanstwa - nadal znajduje sie w szponach Bestii, niewidzialnych ludobójców na uslugach
Antychrysta!
Jezeli tak, to w ich szponach znajduje sie cala Europa.
A jezeli tak, to pozostaje jedynie kwestia czasu, kiedy zafunduja ludzkosci ostateczny, globalny tryumf
"wolnosci", "równosci", "braterstwa".
Rewolucja Francuska byla na przekór haslom równosci, wolnosci i braterstwa, wojna z chrzescijanstwem.
Wszystkie inne niegodziwosci, zbrodnie, obledne zniszczenia, stanowily jedynie otoczke tego glównego, jesli nie
jedynego celu.
Wojna fizyczna z klerem i wiara katolicka rozpoczela sie tam od wspomnianej "Konstytucji cywilnej kleru" z

lipca 1790 roku. Zazadano od duchowienstwa przysiegi, ze zerwie z Kosciolem Powszechnym.
Eksterminacja duchowienstwa dzieli sie na dwa okresy. Pierwszy przypadl na okres istnienia tzw. Zgromadzenia
Ustawodawczego, drugi - na okres tzw. Konwencji. Pierwszy rozpoczal sie od wspomnianego juz
"uwrzesniowiena" - masakry trzech biskupów, ponad stu ksiezy dokonanej w Carmes w dniu 2 wrzesnia 1792
roku.
Wkrótce po tym nastepuje masakra 1200 osób wyciagnietych ze szpitali i domów poprawczych (dla dzieci
niedorozwinietych) oraz wlóczegów. Masakry takie mialy miejsce potem w calym kraju i byly dokladnie
zaplanowane przez kluby jakobinów.
Polowanie na ksiezy polegalo na ich kamienowaniu, wieszaniu, zarzynaniu, topieniu, paleniu zywcem,
gwaltach na zakonnicach. To pieklo trwalo nieprzerwanie przez czerwiec, lipiec, sierpien.
Cytowany przez ks. prof. Michala Poradowskiego Rene Sediiiot7 w miare skrupulatnie zbilansowal straty
ludzkie tej erupcji bestialstwa Bestii. Straty w wojnach wewnetrznych wyniosly ponad 400 tysiecy osób.
Zgilotynowano 200 tysiecy: ogólny terror- 290 tysiecy, Wandea- 117 tysiecy.
1. Le Cwt de la Remlution Fnmcaise. Paryz 1987.
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Wlacznie z wojnami domowymi, az do czasu kleski Napoleona zginelo ponad 1400 tysiecy; urodzilo sie 20,5
miliona dzieci, z czego zmarlo 18,1 miliona (!).
Za czasów Ludwika XVI Francja notowala 3,7 proc. rocznego przyrostu naturalnego przy 26 milionach ludnosci:
po rewolucji - 18 min. Gdyby nie rewolucja i wojny, Francja w 1815 roku powinna byla miec okolo 50 milionów
ludnosci, tymczasem liczyla tylko 27 milionów.
Ciekawa byla sprawa wynalazku gilotyny: zaczela ona dzialac natychmiast po oficjalnym zniesieniu kary
smierci7!
Scinano nie tylko w Paryzu, w wielu innych miastach. Jedynym szyderczym spelnieniem oslawionej zasady
równosci, bylo równe gilotynowanie wszystkich: chlopów, rzemieslników, nielicznych jeszcze robotników,
szlachty, ksiezy, mieszczan.
Jest to konwersja slów i tresci charakterystyczna dla wszystkich pózniejszych totalitaryzmów wykreowanych
przez Bestie, a takze dla ich oslawionej "demokracji". Slowa sa w ich zargonie zaprzeczeniem ich tresci.
Szyderczym idealem tego przeciwienstwa bylo naczelne haslo Rewolucji Francuskiej: wolnosc, równosc,
braterstwo. W praktyce: niewola, terror, nienawisc. Ale "braterstwo" to slowo-klucz. "Brat" to slowo ze slangu
wolnomularstwa.
Przesladowania nie ominely równiez papiestwa. Papiez Pius VI, 81-letni starzec, zostaje gwaltem sciagniety do
Francji i jako wiezien rewolucji umiera 28 sierpnia 1799 roku. Bestie przyjely te smierc z euforia, jako "koniec
Kosciola". Mylily sie. Smierc papieza byla poczatkiem odmiany. Do wladzy powrócili konsulowie, a wlasciwie
jeden z nich, przebiegly, cyniczny Bonaparte. Aby umocnic swoja wladze, Bonaparte wydaje oswiadczenie, iz
konstytucja gwarantuje swobode wyznania i wkrótce zawiera konkordat.
Nowy papiez Pius VII znów przybywa do Paryza, ale nie jako wiezien lecz glowa Kosciola, aby uczestniczyc w
koronacji Napoleona.
Tamte wydarzenia stanowia krzepiacy znak Opatrznosci: Nie lekajcie sie!
Nie lekajcie sie! osrodku nocy zwatpienia, terroru i beznadziei, trzeba zawsze zachowac iskre nadziei: ponad
100 lat pózniej Matka Boska w Fatimie zapowie: W koncu moje Niepokalane Serce Zwyciezy.
Gdyby w to nie wierzyc, to nalezaloby dzis, na progu nowego tysiaclecia porzucic wszelka nadzieje, gdyz Bestie
panuja niepodzielnie nad religiami, narodami, finansami, gospodarka, polityka. Porzucic nie tylko nadzieje, ale i
pióra -jedyne ostatnie narzedzia oporu!
Przyjaciel, mentor Tadeusza Kosciuszki - Thomas Jefferson juz jako sekretarz stanu pisal, ze zamiast
oczekiwac rychlego upadku Rewolucji Francuskiej, wolalby: Zobaczyc spustoszenie polowy ziemi. Gdyby w
kazdym kraju zostali tylko Adam i Ewa, a pozostali oni wolni, to byloby lepiej niz jest teraz. Od wyniku tej

walki zalezy wolnosc calej ziemi2.
1. Wynalazca gilotyny byl mason Guillotin (1738-1814), czlonek kilku lóz, m.in. "La Parfaite Union", "La
Concorde Fratemellc" (Paryz). Podaje Bernard Baudoin w "Diectionnaire de la Franc Maconnerie". Edition de
Vecchi, s. 243. Egzemplarz w Bibl. Ucz. KUL.
2. Robinson, op. cit.
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Inny podpalacz swiata z tego okresu, slynny Francois Noel Babeuf, radykalny prekursor komunizmu, oglosil w
tym samym duchu, w pismie nomen omen „Trybuna Ludu": Niechaj wszystko stanie sie chaosem, niechaj z
chaosu narodzi sie swiat nowy i odrodzony1.
Prapremiera Iluminatów w dziele niszczenia cywilizacji, jaka byla Rewolucja Francuska, kladla jednoczesnie
podwaliny pod wszystkie nastepne rewolucje. Stala sie takze natchnieniem dla marksizmu, komunizmu
wszystkich jego odmian. Realizuje ona wszystkie przeslanki tzw. „demokracji totalnej", nadchodzacego globalkomunizmu.
Juz przed rewolucja Jean Paul Rabaut rzucil haslo zmiany znaczenia slów jako srodka porozumienia i
komunikacji.
Idea naczelna tej propozycji: zniszczyc!
A wiec zmienic idee, czyli ich sens, zmienic prawa, zmienic obyczaje, zmienic ludzi, zmienic wszystkie rzeczy,
zmienic slowa; wszystko zniszczyc; tak, wszystko zniszczyc, gdyz wszystko nalezy odtworzyc2. Nie
zmieniajac nawet przecinka, ten program mozna uczynic mottem wspólczesnych Iluminatów.
Sa jednak dzis bardziej powsciagliwi. Zamiast slowem „zniszczyc", posluguja sie slowem „odnowic".
„Odnawia sie": idee. Kosciól katolicki, postawy, systemy wartosci, rodzine, wychowanie, szkolnictwo.
Finansowa i organizacyjna piescia Bestii jest UNESCO, laicyzujaca wszystkie dziedziny kultury, wychowania,
nauczania.
Odbywa sie to poprzez niszczenie tradycji.
W rewolucyjnej Francji konca XVIII wieku odbywalo sie to za pomoca gilotyny, dzis z uzyciem miliardowych
dotacji.
Drugi kierunek i prekursorstwo Rewolucji Francuskiej przejety przez rewolucje marksistowskie, to zmiana
systemu wlasnosci. Uczyniono z niego kultowe zadanie rewolucji komunistycznych3.
Trzecie prekursorstwo Rewolucji Francuskiej to jej „wscieklosc", czyli niszczenie wszystkiego co popadnie,
a co wiernie powtarzalo sie nastepnie w rewolucjach francuskich z 1830, 1848 i 1870-1871 roku, a potem juz
szlo „jak z platka" w rewolucjach XX wieku.
Oficjalna historiografia zawsze jednak osadza ten niszczycielski radykalizm rewolucji w przyczynach
spoleczno-ekonomicznych.
Nigdzie nie znajdziemy ich jako celu we wspólnym szatanskim planie zniszczenia chrzescijanskiego
porzadku swiata.
Skonczenie trafna, satanistyczna interpretacje Rewolucji Francuskiej dal slynny Joseph Maistre w ksiazce z
1797 roku: Rozwazania nad Francja. Jako pierwszy sprecyzowal lucyferyczny charakter tej rewolucji piszac:
Rewolucja francuska ma charakter szatanski, który ja odróznia od wszystkiego co sie juz widzialo i byc
moze od wszystkiego co zobaczy sie w przyszlosci (...) Rewolucja francuska jest szatanska w swej
istocie4.
Pisal te slowa w trakcie rewolucji. Szereg jego przepowiedni co do dalszych losów Francji okazalo sie

proroczymi. Jedna z nich byla zapowiedz rychlego powrotu monarchii w tym panstwie, wówczas wrecz
niemozliwego.
1. Tamze.
2. Cytat zaczerpniety przez ks. prof. M. Poradowskiego ze slynnej ksiazki E. Burkera: Refleksje nad rewolucja
Francuska.
3. Te teze lansowal Antoinc Barnave (1761-1793), deputowany (1789) do Stanów Generalnych, mentor
socjalisty utopijnego Saint Simona, w pracy: Wstep do rewolucji francuskiej, napisanej juz w 1792 roku, ale
wydanej dopiero pól wieku pózniej. Francuski socjalista Jean Jaures uznal ja za podstawe przyszlego
materializmu ekonomicznego K. Marksa.
4. Za: ks. prof. M. Poradowski, op. cit. s. 105.
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Zapowiedzial tez przejecie wladzy przez Napoleona, wówczas jeszcze konsula. Zapowiadal, ze Francja
przejdzie zdumiewajaca metamorfoze, przywróci monarchie wbrew woli jej przeciwników, przepedzajac
blyszczace insekty, król powróci, zobaczy i zwyciezy1.
Ten profetyczny filozof, swiadek zezwierzecenia w jego katolickiej Francji, deliberuje nad faktem samoniszczenia
gatunku ludzkiego na dystansie dziejów. Przywoluje historie ludzkosci jako jedno pasmo masakr: Mariusz w
jednej tylko bitwie zabil okolo 100 tysiecy Cymbrów i Teutonów, Mitrydates - osiemdziesiat tysiecy Rzymian,
Sulla traci dziesiec tysiecy swoich zolnierzy, a za czasów Cezara, na polach bitew ginie ponad milion zolnierzy2.
Joseph de Maistre notuje kolejne spostrzezenie: eksterminowany naród odpowiada wzmozona populacja!
W okresie najwiekszych walk z Arabami w Hiszpanii, liczba ludnosci doszla do 40 milionów. Kiedy walki ustaly spadla do 10 milionów3!
Maistre swój profetyzm oparty glównie na logicznym wnioskowaniu, przenosi w nastepny wiek. Pisal w 1817
roku do generala jezuitów: (...) trzeba przygotowac sie na wielka rewolucje, gdyz ta, co sie wlasnie
skonczyla, byla tylko jej wstepem4...
Wspólczesna historiografia starannie unika masonskich konotacji Rewolucji Francuskiej. Tymczasem juz w
pierwszym jej okresie (1793), wydawca „Joumal Vienna" - A. Hoffman stwierdzal: Nigdy nie przestane
powtarzac, ze Rewolucja wyszla od masonerii i ze zostala zrobiona przez pisarzy i Iluminatów5.
Uczciwi Amerykanie od samego poczatku Rewolucji Francuskiej znali jej sprawców i jej zezwierzecenie.
Timothy Dwight - rektor uniwersytetu w Yale, w lipcu 1798 roku, a wiec na wiele lat przed opanowaniem go
przez Iluminatów Skuli and Bones, w kosciele w New Haven mówil do zgromadzonych o przerazajacym
zdziczeniu Rewolucji Francuskiej:
(...) nie oszczedzono zadnego bezboznego dzialania przeciw Bogu; nie pominieto zlosliwej nienawisci
do Chrystusa i Jego religii. Sprawiedliwosc, prawda, dobro, poboznosc i moralne zobowiazania
powszechnie zostaly nie tylko podeptane (...) ale tez osmieszone, odrzucone, obrazone (...)
Czy zobaczymy Pismo Sw. rzucone w ogien, naczynia liturgiczne unoszone w publicznej procesji przez
osla, a nasze dzieci zbalamucone lub zastraszane, przylaczone do motlochu, kpiace z Boga i obwolujace
upadek religii na zgube ich dusz? Czy nasi synowie maja zostac uczniami Woltera, a nasze córki
konkubinami Iluminatów?"
1. Nawiazanie do lacinskiego: Veni, vidi, vict.
2. Szkoda, ze nie odwoluje sie do licznych rzezi w wykonaniu biblijnych Zydów, co 150 lat pózniej opisuje W.
Baignet w „wykletej" przez Zydów ksiazce: Przez Morze Czerwone do gett Europy, 1942.
3. Meksyk straszliwie niszczony ekonomicznie przez finansowe Bestie, obecnie posiada ogromna dynamike
populacyjna, spedzajaca sen z powiek Bestiom. Dochodzi ona, wraz z nieustajaca emigracja zarobkowa,
glównie do USA — do okolo 100 min osób.

4. Cytuje ks. prof. Poradowski z pracy Jeana Calbrcttea, s. 167.
5. Nesta Webster, op. cit.
6. „Wolna Polska", wyd. Wers, nr III 1999, s. 52
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Rebelia Iluminatów przeniosla sie z Francji do Ameryki.
Dzis wiemy, ze wielka pieczec USA ma ten sam symbol Iluminatów oraz haslo: Annuit Coeptis - Novus
Ordo Seclorum. W przekladzie z laciny oznacza: „Wieczna Wspólnota - Nowy Porzadek Swiecki".
W dniu l maja 1886 roku, w 110-rocznice powstania Zakonu Iluminatów, odbyl sie w Chicago strajk robotników.
Utrzymywane do dzis historyczne klamstwo o tym strajku mówi, ze zginelo tam wielu strajkujacych. W
rzeczywistosci glównymi ofiaram byli policjanci zabici przez ladunek wybuchowy prowokatorów, a caly ten strajk
mial byc krwawym uczczeniem rocznicy powstania „Zakonu".
Klamstwo ciagnieto dalej: pierwszy Kongres Miedzynarodówki Komunistycznej od byty w Paryzu w 1889 roku w
setna rocznice Rewolucji Francuskiej, uchwalil dzien l maj „swietem klasy robotniczej" - rzekomo dla
uczczenia chicagowskiego pierwszomajowegi strajku.
W rzeczywistosci - daty powstania „Zakonu" Iluminatów, czyli l maja 1776 r.
Jakby dla uczczenia 200-lecia ogloszenia slynnej masonskiej Konstytucji Anderso na z 1717 roku, zydowscy
Iluminaci zafundowali Rosji mordercza „rewolucje pazdziernikowa". Zafundowali calej Europie, calemu XX
wiekowi. Ludzkosc zyla pod tym atomowym grzybem satanizmu niemal do konca wieku.
„Zakon" Iluminatów w latach zakazu jego istnienia dzialal jako loza masonska pod nazwa „Gwiazda Polarna".
Kontynuacje tej nazwy odnajdujemy we wszystkich ruchach rewolucyjnych. Mason i dekabrysta rosyjski K.
Rylejew wydawal w Rosji pisiru pod nazwa „Gwiazda Polarna". Pismo innego rewolucjonisty rosyjskiego - A.
Hercena, wydawane w Londynie nosilo te sama nazwe: „Gwiazda Polarna".
W piatek 9/22 maja 1908 roku w Petersburgu dokonano uroczystego otwarcia no wej lozy masonskiej. Nadano
jej nazwe „Polarnaja Zwiezda" - „Polarna Gwiazda"7.
Ponad wszystkie niegodziwosci tej rewolucji wybija sie na plan pierwszy makabry czne szyderstwo jej rzekomo
naczelnej sily sprawczej. Miala na celu „wyzwolic lud'' Stala sie makabrycznym zaprzeczeniem tego pretekstu.
To lud stal sie glówna ofiara, podobnie jak lud stanie sie ludobójcza ofiara wszy stkich pózniejszych rewolucji.
Oto kilka liczb. Wedlug Donalda Greera2, 69 proc. ofiai terroru stanowili chlopi i robotnicy Francji. W 1789 roku
zylo we Francji ponad 40( tysiecy szlachty i arystokracji, z czego zginelo tylko 1.158 osób, a 16.431 opuscili
Francje. Ocalala wiec niemal wszystka szlachta i arystokracja.
Prekursorstwo rewolucyjne przejete kilka wieków pózniej przez hitleryzm i bolszewizm, dotyczylo takze obozów
smierci. Obozy smierci zorganizowano na wyspach Ré Oleron i w Gujanie. Byly one porównywalne z
wydajnoscia pózniejszego Auschwitz zeslani do Gujany wymarli w 70 procentach na malarie, a na wyspie Ré
wygineli w 50 procentach. Nazwano te obozy zaglady suchymi gilotynami, dla przeciwstawienia gilotynom
„mokrym"3.
1. W ksiazce „honorowego" masona Ludwika Hassa: Lozu i polityka. Masoneria rosyjska 1822-1999 (Bellona,
1995) widnieje reprodukcja protokolu inauguracji tej lozy przez instalatorów z Wielkiego Wschodu Francji — G.
Bouleyi i B. Sinchollca.
2. The Incidence of Terror during The French Revolution, Cambridge 1935 - powoluje ja prof. M. Poradowski, op.
cit.
3. Jean Dumont: La Revolution francaise ou les prodiges du sucriiee, 1984. Cytuje prof. M. Poradowski.
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Dwie wojny swiatowe
Z zapowiedzianych juz w glebi XIX wieku wojen swiatowych, Bestie rozegraly juz dwie1. Detonatorem pierwszej
byl mord na arcyksieciu austriackim - Ferdynandzie, lecz kluczem do przeksztalcenia jej w swiatowa bylo
przystapienie USA do tej wojny. Jeszcze przed wypowiedzeniem wojny Niemcom przez USA, 3 sierpnia 1914
roku firma „Freres" z klanu francuskich Rothschildów polecila przekazanie Francji przez bank Morgana Schiffa, pozyczki w sumie 100 milionów franków. Biznes oparty na krwi milionów gojów europejskich polegal na
tym, ze pozyczka byl sprzet wojenny.
Detonatorem - pretekstem wejscia USA w te rzez bylo storpedowanie pasazerskiego statku „Luskania" z okolo
1300 nieswiadomymi niczego pasazerami na pokladzie. Statek nafaszerowano uzbrojeniem, nastepnie kanalami
wywiadu brytyjskiego poinformowano Niemców o tym podwójnym ladunku statku. W centrum tej zbrodni tkwil
prezydent Wilson. Wiedzial o przygotowaniach jak potem Roosevelt wiedzial o japonskiej armadzie
nadciagajacej do Peari Harbour.
„Lusitania" skazana na niemieckie torpedy poplynela do strefy wojennej. Swiadomy tej zbrodniczej prowokacji
Departament Stanu wiedzial, ze pod pokladem znajduja sie tony sprzetu wojennego. Wilson wiedzial o
wycofaniu eskorty „Lusitanii", aby nie przeszkadzac Niemcom - formalnosci dopelnily niemieckie torpedy.
Wspólorganizatorem spisku byl Zyd, agent Rothschildów, Morganów i Schiffów - Colonel House, ojciec
pózniejszej prawej reki Roosevelta - Mandela Housea.
Historyk Colin Simpson nazwal te brytyjsko-amerykanska zbrodnie na wlasnych obywatelach
obrzydliwym aktem umyslnego morderstwa. Wielu innych historyków pisalo tak samo, lecz ich prace
docieraja do nielicznych czytelników.
Po stronie panstw osi, siec interesów Rothschildów i innych Bestii robila równie korzystne interesy, jak ich
zydowscy pobratymcy po drugiej stronie. Zgarniali miliardy Warburgowie z Kuhn Loeb Company, prowadzacy
swe finanse we Frankfurcie i Nowym Jorku. Max Warburg - brat Paula Warburga - szef niemieckiej tajnej policji,
przemyci bande Lenina z 20 milionami dolarów w zlocie przez Niemcy do Rosji.
W archiwach Departamentu Stanu znajduja sie dokumenty oligarchów finansowych Ameryki, w których nakazuja
prezydentowi Woodrowowi Wilsonowi przedluzanie wojny tak dlugo, jak tylko to bedzie mozliwe. Trzeba
maksymalnie wykrwawic narody europejskich gojów i maksymalnie zarobic na dostawach, pozyczkach a potem
na „odbudowie" zniszczonych panstw po obydwu stronach tej hekatomby. Rezultatem bylo 55 milionów ofiar.
l. Przywódca masonerii amerykanskiej, „ewangelista" jej zasad i celów - Albert Pike, w liscie do przywódcy
europejskiej masonerii G. Mazziniego, pisal w 1871 roku: Wojna wywolala straszliwy zamet spoleczny (...)
przyjmie prawdziwe swiatlo za posrednictwem powszechnej manifestacji czystej doktryny Lucyfera.
Zob.: William T. Stiii: Nowy porzadek swiata, wyd. poi. Wers 1995, s. 140. Fryderyk Engels dodawal: Nastepna
wojna swiatowa spowoduje uii-knifcie i powierzchni ziemi catych narodów reakcyjnych.
Mówil glównie o znienawidzonej przez niego i K. Marksa „slowianskiej holocie": Polakach, Czechach,
Rosjanach, Chorwatach, Serbach. Przez caly XX wiek te narody byly poddawane nieprzerwanej ludobójczej
eksterminacji, której nastepnym najnowszym rozdzialem byla masakra Serbii w 1999 roku przez NATO.
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Potem byl tzw. Traktakt Wersalski - zydowski dyktat wobec pobitych Niemiec i Austrii. Konferencja byla istnym
sabatem zydowskim. Warunki dyktowalo trzech ówczesnych dyktatorów Europy: Lioyd George (Anglia),
Clemenceau (Francja), W. Wilson (USA).
Wszyscy trzej byli jednak marionetkami zydowskiej oligarchii pieniadza i polityki. Warunki dyktowali im „doradcy":
trzech Warburgów, John Foster Dulles z banków Kuhn-Loeb Co., wspomniany Colonel House, Lord Milner.
Thomas Lament (od Morganów), brat Fostera - Allen Dulles - takze z Kuhn-Loeb Co.
Wszyscy wymienieni byli Zydami.
Uczestniczyl w tej konferencji Mandel Rothschild w roli „sekretarza" premiera Francji Clemenceau, Zyda i
masona poslusznie wykonujacego polecenia swiatowego syjonizmu. „Sekretarzem" prezydenta Wilsona byl Zyd
Tumol-tay, ale nie tylko on - z Wilsonem przybyly do Wersalu setki Zydów w roli „doradców" wszystkich
dziedzin. Obowiazki „sekretarza" Zyda Lioyda George'a pelnil na konferencji Zyd Filip Sassoon spokrewniony
z Rothschildami.
Przebieg i wyniki „konferencji" zamienily sie w pelny tryumf swiatowego syjonizmu skupionego w jego tajnej
elitarnej lozy Bnai-Brith, istniejacej od 1843 roku. Filip Sassoon, Mandel Rothschild i Tumoltay byli
czlonkami Bnai-Brith, z pozostalych Zydów reprezentujacych obie strony konfliktu czlonkami tej zydo-mafii bylo
jeszcze kilkunastu innych.
Dodajmy, ze czlonkami Bnai-Brith bylo wielu glównych podpalaczy ówczesnej Europy, zwlaszcza komunistów:
Lejb Bronstein - „Trocki" - wspóltwórca zydowskiej rewolucji w Rosji; Bela Kuhn -jeden z filarów tej rewolucji,
w 1919 roku przywódca rewolucji na Wegrzech wslawionej niewiarygodnymi rzeziami i przesladowaniem
Kosciola; Karol Liebknecht - sprawca podobnej rewolty w Bawarii w 1919 roku; Karol Sobelson - „Radek" jeden z krwawych dygnitarzy zydo-bolszewickiej rewolucji w Rosji; jego pózniejszy znajomek, polski Zyd Józef
Retinger7.
Glównymi rozgrywajacymi na „Konferencji Pokojowej" byli Rothschildowie, najpotezniejszy klan zydowskich
bankierów - Iluminatów. To na nich stawialo swiatowe zydostwo w planach budowania na obszarze Polski
odrebnego panstwa zydowskiego pod nazwa „Judeopolonii". W okólniku w tej sprawie, opracowanym w
listopadzie 1918 roku, syjonisci nawolywali:
Bracia i wspólwyznawcy! Trzeba, azeby kraj Galicja zostal naszym królestwem (...) Starajcie sie usunac
Polaków ze wszystkich wazniejszych stanowisk i skupic w swych rekach wszystkie nici wladzy
spolecznej. Wszystko co do chrzescijan nalezy, powinno stac sie nasza wlasnoscia. Zwiazek izraelski2
dostarczy wam potrzebnych do tego srodków. Juz zaczeto na ten cel zbierac potrzebne fundusze, a
udaje sie lepiej niz przypuszczac bylo mozna. Dla doprowadzenia do skutku wyrwania Galicji
chrzescijanom, wszyscy nasi wielcy i bogaci, zapisali sie na nasze sumy. Da baron Hirsz, dadza
Rotszyldzi, Bleichroderowie i Mendelsohnowie i inni dadza3.
1. Retinger byl szefem polskiej sekcji Bnai-Brith. Organizacja skupiala czolowych oligarchów swiata wylacznie
zydowskiego pochodzenia - gojów nic przyjmowano.
2. Alliance Israelite Universelle zalozony przez syjonite J. Creinteux'a w 1860 roku.
3. Stanislaw Didier: Rola neofitów w dziejach Polski, s. 10.
Karol Sobelson vel Radek. Z: Wer Karol Liebknecht. Z: Wer ;s( Bela Kuhn. Z: Wer ist wer... ist wer... wer...
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Surowe warunki traktatu zakodowaly gospodarcze i polityczne podstawy do nastepnej wojny. Jeden z delegatów
powiedzial: To nie jest pokój. To jedynie rozejm na 20 lat. Mozna z sarkazmem dodac: nie powiedzial nic

nowego. To królowa ze Saby - Michalda w swoich rozmowach-przepowiedniach z królem Salomonem
zapowiedziala, ze pokolenie urodzone przy koncu pierwszej wojny swiatowej, ledwo zdazy dorosnac, a juz
wyruszy na druga.
Nastepnym tworem wersalskiego „Sanhedrynu" bylo utworzenie zydomasonskiej Ligi Narodów. Okazala sie
cialem niesprawnym, totez powstala koniecznosc ustanowienia nieformalnych rzadów Bestii. Wkrótce potem
powolano Królewski Instytut Spraw Miedzynarodowych (Wielka Brytania) oraz amerykanski jego
odpowiednik - Rade Stosunków Zagranicznych. Ich program byl programem rodzacego sie faszyzmu oraz juz
niszczacego Rosje zydobolszewizmu - dwóch skrzydel Apokalipsy zasnuwajacych caly wiek XX mrokiem
terroru i ludobójstwa.
Pierwsza wojna pomogla w powstaniu bolszewickiego „Imperium Zla". Rewolucje sfinansowal rzad niemiecki
przy wspólpracy rzekomych wrogów - aliantów, czyli zydowskiej finansjery amerykanskiej i europejskiej.
Bolszewików usadowil u wladzy rzad (wywiad) niemiecki. Wiemy o tym m.in. na podstawie ksiazki A.
Solzenicyna: Lenin w Zurychu (Lenine a Zurichz, Paryz 1975). Solzenicyn korzystal m.in. z bogatego materialu
dokumentacyjnego niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zdobytego przez wojska brytyjskie w
ostatniej fazie drugiej wojny przy Wilheimstrasse w Berlinie.
Zostaly one natychmiast przewiezione do Anglii i rozdzielone miedzy angielskie uniwersytety. Uniwersytetowi w
Oxfordzie przypadla ta ich czesc, która dotyczy akcji osadzania bandy Lenina w Rosji. Z dokumentów wynika, ze
rzad niemiecki planowal rozparcerowanie Rosji na szereg malych, latwych do rzadzenia panstewek narodowych.
Lenin az do kwietnia 1917 roku ani myslal o mozliwosci sprowokowania rewolucji w Rosji. Gorliwie dzialal na
rzecz wybuchu takiej rewolucji w Szwajcarii! Niemcy zwrócili sie o posrednictwo do Zyda Helphanta vel Izraela
Lazarowicza, który za grube pieniadze podejmowal sie wszelkiej brudnej roboty.
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To on za pieniadze niemieckie juz w styczniu 1915 roku zaczal werbowac wszelka szumowine zydowska na
rzecz wywrotowej roboty w Rosji. Pierwszym etapem byla rewolucja lutowa 1917 roku pod wodza zyda Adlera
vel “Kierenskiego”.
Helphant mial juz doswiadczenie w montowaniu takich dywersji. Zdobyl je prowokujac rewolucje w 1905 roku w
okresie wojny rosyjsko-japonskiej.
Kiedy juz banda Lenina – Trockiego i pozostalych “rewolucjonistów” znalazla sie w Rosji, miala do dyspozycji
pieniadze niemieckich i amerykanskich i brytyjskich bankierów. Jacob Schiff dal Leninowi w sumie 20 mln
dolarów, jeszcze wiecej bolszewicy otrzymali od J.P. Morgana. Lozyl na zniszczenie Rosji francuski klan
Rothschildów w osobie Alfreda de Rothschilda.
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Wspólnie potem rozbudowywali potege Bolszewii przez takie firmy jak I.G. Farben, General Motors, zaklady
Forda. Bez pieniedzy z Wall Street nie byloby I.G. Farben, a bez I.G. Farben nie byloby równiez Hitlera i jego
potegi militarnej, czyli nastepnej wojny swiatowej. Niemcy zostaly odbudowane dzieki pomocy finansowej i
surowcowej niedawnych wrogów. Nastepne dziesieciolecie uplywalo pod znakiem intensywnego
wspierania przez zydowska oligarchie rodzacej sie machiny wojennej Hitlera. Niemcy np. mieli niedobór
paliw plynnych.
Zachodnie zydostwo rozwiazalo i ten problem, eksportujac do Niemiec z Baku paliwa (przez Standard Oil
Company) oraz opracowujac i udostepniajac hitlerowcom proces zamiany wegla na paliwo plynne7.
Dzis nikt nie pyta, dlaczego fabryki I.G. Farben na terenie Niemiec, bedace integralna czescia
amerykanskich fabryk tej firmy, nie byly celami ataków bombowych aliantów, tylko byly nimi bezbronne
miasta niemieckie. Do konca wojny niemieckie rafinerie ucierpialy zaledwie w 15 proc. ich wydajnosci.

Standard Oil Co. (SOC) w 1933 roku, a wiec w roku dojscia Hitlera do pelni wladzy, przeznaczyl dwa miliony
dolarów na prace badawcze nad przeróbka wegla na paliwo plynne. I.G. Farben - firma niemiecka, miala w USA
holding tej firmy pod ta sama nazwa.
Jego dyrektorami i finansjerami byli niemieccy Zydzi Max i Paul Warburgowie oraz ich agent Herman Metz.
Inni czlonkowie zarzadu I.G. Farben, to bankierzy z Rockefeller - International: Edsel, Ford, Mitchel, Walter
Teagle.
Nikt po drugiej wojnie swiatowej i procesie norymberskim nie odwazyl sie zapytac publicznie, dlaczego trzech
Niemców - czlonków zarzadu I.G. Farben zostalo skazanych za zbrodnie wojenne, natomiast wymienieni Zydzi
niemieccy i amerykanscy nie byli sadzeni.
Hitler spotkal sie z bracmi Dullesamijuz w 1933 roku. Dullesowie to potomkowie zydowskich rodzin, które
zainstalowaly w USA masonerie Obrzadku Szkockiego. Ich wuj - sekretarz Stanu Robert Lansing, byl
zalozycielem scentralizowanej amerykanskiej grupy wywiadowczej. Allen Dulles pracowal z hitlerowcami do
konca wojny, chroniac fundusze hitlerowskiego Reichbanku. Pracowal przede wszystkim dla Iluminatów syjonistów, dlatego bez przeszkód mógl byc w okresie pierwszej wojny swiatowej agentem wywiadu
angielskiego, amerykanskiego oraz wywiadu austro-wegierskiego.
F. Springmaer w swej ksiazce uzywa pod adresem braci Dulles tak radykalnych epitetów, jak „oszusci",
„degenarci", „lotry jakich swiat nie widzial".
Jednym z najwiekszych producentów czolgów byla firma Opel kontrolowana przez Morganów i Rothschildów.
Podobnie - Bendix Aviation. To ona dostarczyla Niemcom technologie produkcji tzw. „pilotów automatycznych"
oraz innych przyrzadów pokladowych, rozruszników i silników diesla.
I. Temu sluzyly do wojny zaklady w Oswiecimiu, pózniejszym Auschwitz.
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Niemiecki macierzysty I.G. Farben otrzymal juz w 1924 roku 800 min dolarów pozyczki, co pomoglo firmie
pochlonac kilka mniejszych zakladów. Kiedy pod koniec drugiej wojny swiatowej senator Howard Watson
opublikowal ksiazke: Pokój zdrady. Niemieckie farby i amerykanscy latwowierni - to jej sprzedaz zostala w
USA zakazana! Nastepna ksiazka na indeksie, demaskujaca wspólnote przemyslowa finansowych molochów
nazizmu i „demokracji" zachodniej, byla Zbrodnia i kara I.G. Farben autorstwa Josepha Borkina.
W kontekscie I.G. Farben, F. Springmaier wykazuje, ze jego kierownictwo uprawialo praktyki okultystyczne. Nil
Donowan, wazny dygnitarz I.G. Farben, w filii tego giganta pod nazwa Korporacja Chemiczna, ekscytowal sie
tybetanskim okutyzmem. Otto Kahn, takze zwiazany z I.G. Farben, byl przyjacielem slynnego okultysty Aleistera
Crowley^7.
Jednym z dyrektorów banku Schróder byl Allen Dulles: kilka lat pózniej tenze A. Dulles juz jako szef CIA, w
1951 roku zamówi w laboratoriach firmy Sandoz 100 mln dawek narkotyku LSD!
Mówi sie o slynnej rodzinie szwedzkich Wallenbergów jako ratujacych Zydów. W istocie, Wallenbergowie za
wiedza nazistów sluzyli za posredników w transferze pieniedzy bankierów zydowskich, którzy przedtem
przeniesli sie do USA i Anglii z Niemiec hitlerowskich. Allen Dulles zostal przeniesiony do Szwajcarii jako szef
amerykanskiego wywiadu m.in. dla umozliwienia transferu pieniedzy miedzy nazistami i ich wspólnikami po
stronie aliantów. Jego tajnym kurierem byl niejaki Gaewernitz, z pochodzenia Zyd, co bylo jego atutem, gdyz
odsuwalo od niego podejrzenia o wspólprace z nazistami.
Pierre de Villemarest - byly francuski oficer wywiadu oddelegowany po wojnie do tropienia hitlerowskich
zbrodniarzy, w wywiadzie udzielonym mi w Paryzu w lipcu 1998 roku2 ujawnil rozlegla, cyniczna wspólprace
CIA z hitlerowcami po wojnie: CIA od 1946 roku wiedziala, ze slynny Martin Borman, „zaciekle" poszukiwany
zbrodniarz wojenny, sekretarz Hitlera, zyje w Paragwaju. Znano jego adres, pertraktowano z nim proponujac mu
bezpieczenstwo do konca zycia za wydanie kont finansów III Rzeszy zdeponowanych w Portugalii i Ameryce
Poludniowej.

______________________________
1. Crowley byl Wielkim Mistrzem Zakonu Templariuszy w Anglii. Jak pisze W. Sawicki w Organizacje tajne w
walce Kosciolem (Wers 2000, s. 58) Crowley sam nadal sobie tytul apokaliptycznej Bestii 666 (l am Best 666).
Na pogrzebie spiewano mu „Hymn do Szatana".
2. Wywiad opublikowala „Mysl Polska" 16-23 VIII 1998.
3. Potwierdzil to wkrótce potem w innej swojej ksiazce opublikowanej we Francji.
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Pozwolono mu spokojnie umrzec 14 lat po smierci Hitlera!
Na zachodzie ukazalo sie kilka niezaleznych, a wiec obiektywnych opracowan omawiajacych okultystyczne i
satanistyczne powiazania Hitlera i jego swity.
Dowiadujemy sie z nich, ze Hitler byl czlonkiem dwóch okultystycznych stowarzyszen - Thule oraz Vril (Sila).
Obydwa stowarzyszenia odbyly w 1919 roku w Alpach wspólne spotkanie, po których Hitler stal sie czlonkiem
Thule.
Do duchowych patronów nazizmu nalezal George Bulwer-Lytton (1803-1873) - Wielki Mistrz brytyjskiej
Societas Rosicruciana (SRIA). Jego ksiazka o Vril zainspirowala caly ruch teozoficzny, w tym kompozytora
Richarda Wagnera7, czczonego przez hitlerowców za sile i „germanskosc" jego muzyki.
Niemieccy templariusze takze byli powiazani z organizacja Thule, która wykorzystywala magiczna sile (Vril). W
tworzeniu tych dwóch okultystycznych tajnych kregów niemieckich nazistów uczestniczyl równiez niemiecki
mason Haushofer. To on posredniczyl w sprowadzaniu do Niemiec tybetanskich kaplanów, aby fachowo
wspierali okuItyzm nazistów. Wewnatrz tej hermetycznej grupy istnial krag jeszcze scislejszy - grupa tzw.
Rycerzy Czarnego Slonca.
Ezoteryczne znaczenie emblematu formacji „SS" to wlasnie czarne slonce. Towarzystwo Vril - jak stwierdza F.
Springmaier, wiedzie sie z trzech grup lordów: Czarnego Kamienia, Czarnego Slonca i Czarnych Rycerzy. „SS" i
Towarzystwo Vril byly mocno zainteresowane zjawiskiem „latajacych spodków".
Zakon o nazwie „Nowy Porzadek Templariuszy" (New Templar Order) takze promieniowal na mlodego Hitlera
poprzez Haushofera oraz Liebelfelsa (Austriaka), lorda Kitchenera (Anglika) raz Rosjanina G.J.
Gurdijewskiego, który - jak zapewnia Springmaier - wprowadzil Józefa Stalina do wolnomularstwa. Starszym
mistrzem tego towarzystwa byl slynny Papus, okultystyczny doradca - szarlatan na dworze cara Mikolaja, takze
przyjaciel Wielkiego Mistrza Zakonu Sionu (Prieure de Sion) z siedziba we Francji, lecz o swiatowych
wplywach2.
Gurdijewski spotkal sie z Hitlerem przed druga wojna swiatowa. Przedtem jeszcze, slynne „Protokoly Medrców
Syjonu" zostaly przekazane carowi przez Sergieja Nilusa, aby przestrzec cara przed zgubnym wplywem
mistrza martynistów, okultysty i satanisty - Papusa.
Car zlekcewazyl ostrzezenie lub byl juz tak omotany przez Papusa i Rasputina - takze okultyste, ze nie mógl sie
im przeciwstawic. Jedna z hipotez co do autorstwa „Protokolów..." wskazuje na Papusa, inni przypisuja je
przywódcy syjonistów Teodorowi Herzlowi, z cala jednak pewnoscia owe „Protokoly" nie sa protokolami z
kongresu syjonistów w 1896 roku, gdyz istnialy juz kilkanascie lat przedtem.
1. Czlonka lozy masonskiej Zakonu Swiatyni Wschodu (Ordo Templi Orients - OTO), zalozonej przez Niemca
Karta Kellera. 2. O Papusie pisze w rozdziale :,JPrieure de Sion".
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W ostatnich latach przed druga wojna swiatowa przywódcy Iluminatów oraz mason Stalin prowadzili wspólna
polityke popierania Hitlera i wspólpracy gospodarczej z jego potezniejaca machina zbrojeniowa. Brytyjski
minister spraw zagranicznych, czlonek Królewskiego Instytutu Spraw Miedzynarodowych Neville Chamberlaine,
masonski „prorok" H. G. Wells oraz Iluminaci: Rothschild i Astor, spotkali sie w dniach 26-27 marca 1938 roku w
Cliweden, rezydencji Astora. W tym czasie w brytyjskim parlamencie zasiadalo pieciu czlonków rodów Astorów,
a William Astor byl wspólprezesem Królewskiego Instytutu.
Powtórka z tragedii pasazerów „Luizjany" byl japonski atak na amerykanska baze morska w Pearl Harbour.
O nadciagajacej armadzie japonskich okretów wojennych dobrze wiedzial wywiad amerykanski oraz Roosevelt.
Nie zrobili nic dla zapobiezenia masakrze. Co wiecej - swiadomie wycofali z tego rejonu zwiad lotniczy! Po
japonskim ataku oburzenie narodu amerykanskiego bylo powszechne, podobnie jak po zatopieniu przez
Niemców „Luizjany". Peari Harbour zamienil druga wojne europejska w rzeczywistosci swiatowa, z udzialem
USA.
Jakie byly skutki dwóch wojen? W pierwszej poleglo okolo 40 mln ludzi, w drugiej okolo 60 mln. Doszly
straszliwe zniszczenia gospodarcze, dorobek kultury wielu narodów. Przez ziemie zaborów Polski dwukrotnie
przetaczaly sie walczace armie, a wojska Brusilowa trzykrotnie przeciagaly w ciezkich walkach poludniowymi
rejonami Polski.
Substancja materialna Polski zostala zniszczona w 60 procentach. Po 20 latach to samo powtórzylo sie w tym
samym rozmiarze zniszczen.
W wyniku pierwszej wojny wykreowanej przez zydowski syjonizm spod znaku Bestii, powstala zydo-bolszewicka
dyktatura w Rosji, warunek i etap planowanej unifikacji swiata w jednym komunistycznym Rzadzie Swiatowym.
Satanistyczni Iluminaci uzyskali kontrole nad Palestyna. Powolano masonska Lige Narodów, namiastke Rzadu
Swiatowego.
Po drugiej wojnie, satanistyczne Imperium Bolszewizmu otrzymalo od swych wspólplemienców zachodnich pól
Europy i wolna reke w Azji. Powstalo panstwo zydowskie w ujarzmionej przez Zydów Palestynie. Zmienil sie
uklad sil swiatowych z kilku-biegunowego na dwubiegunowy: USA-ZSRR. Pojawily sie odrzutowce, bomby
nuklearne, lodzie atomowe, rakiety nuklearne sredniego i dalekiego zasiegu, szpiegostwo satelitarne.
To znakomicie podsycalo zbiorowa psychoze strachu przed samozaglada na skale globalna, czemu sluzyla m.in.
sztucznie wypromowana tzw. „zimna wojna". Rozpetal sie terror wojen lokalnych, „pelzajacych", a takze terror
zbrodniczych zamachów organizowanych, finansowanych i ochranianych przez sluzby „specjalne"
(terrorystyczne) USA i Sowietów - CIA7, KGB, GRU.
Dopiero po latach okaze sie, ze terror slynnych wloskich Czerwonych Brygad organizowala CIA, w tym
porwanie i zamordowanie premiera Aldo Moro.
l. O tych zbrodniczych „zaslugach" CIA informowal polskiego czytelnika m.in. Marek Glogoczowski w omówieniu
recenzji przemilczanej na zachodzie ksiazki Philipe Yillanda: Manipulatory marionetek: polityczne korzysci terroryzmu we Wloszech (Londyn 1992), opublikowanej w „Perspectives" nr 7/1999.
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Strategicznym celem tego permanentnego zametu bylo przelamywanie oporu narodów wobec budowania
ogólnoswiatowej dyktatury globalizmu: swiatowej armii, swiatowego rzadu, swiatowej policji, swiatowego
systemu bankowego, swiatowego pieniadza, swiatowej religii. Aby niegdys wymusic zgode Amerykanów na
powolanie prywatnego zarzadzania finansami tego wielkiego kraju przez oligarchie zydowska
-wywolano krach finansowy. Aby uzyskac akceptacje Amerykanów do udzialu w pierwszej wojnie, zbrodniczo
poslano na dno prawie póltora tysiaca pasazerów „Luizjany". Aby wymusic na nastepnym pokoleniu
Amerykanów ich zgode na udzial w drugiej wojnie swiatowej, skazano na smierc od japonskich bomb okolo 2000

osób zalogi Pearl Harbour, kilka cennych okretów wojennych i kilkanascie pomniejszych.
Bestie nie cofaly sie i tym bardziej nie beda sie cofac przed kazda nastepna krwawa prowokacja sluzaca ich
geo-strategii, jaka jest zapedzanie narodów do swiatowego neo- -komunistycznego lagru.
Rdzeniem komunizmu marksowsko-leninowskiego jest sianie na calym swiecie tzw. „permanentnej rewolucji",
czyli permanentnej destabilizacji, chaosu, zniszczenia, totalnej wojny narodów. Prawdziwym komunista byl tylko
Lejb Bronstein-Trocki, który byl twórca idei rewolucji permanentnej w praktyce i teorii XX wieku. Stalina uwazal
za zdrajce rewolucji permanentnej, za co zostal przezen zgladzony w Meksyku w 1941 roku przez zamachowca,
hiszpanskiego komuniste Mercadera.
Trocki juz od 1905 roku pisal i nauczal, na czym polega rewolucja permanentna, czyli budowanie totalitarnego
swiatowego Jednopanstwa. To on byl kontynuatorem twórczo rozwijajacym program Iluminatów, a nie Stalin czy
pozostali komunisci. Lenin takze -jako Zyd i mason 32 stopnia wtajemniczenia, plomiennie nawolywal do
rewolucji swiatowej, lecz Trockiego wyróznialy w tym dwa zasadnicze elementy: kult terroru i fermentu,
praktykowany przez trockistowskie bandy terrorystyczne na zachodzie i na innych kontynentach przez cale
dziesieciolecia po drugiej wojnie swiatowej.
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Wedlug Trockiego, marksistowska rewolucja permanentna jest nierozdzielna z terroryzmem. Terror jest
permanentny, bowiem i rewolucja jest permanentna. W warunkach wzglednego spokoju w miedzywojniach,
stosuje sie nie tyle terror fizyczny, zawsze wskazany i stosowany z umiarem podyktowanym partyzanckoscia
terroryzmu - lecz terror permanentnego strachu. Doskonalym trockista byl Mao: stale rzucal naród chinski do
terrorystycznych krucjat, „rewolucji kulturalnej", lub innych doraznych masowych akcji7.
Mao w ciagu kilku lat komunistycznej rewolucji wymordowal 25 milionów obywateli -jak przechwalal sie w
przemówieniu z 1953 roku. Dzis wiadomo juz, ze prawdziwa liczba maoistowsko-trockistowskiego ludobójstwa
siega 130 min Chinczyków.
Druga cecha rewolucji permanentnej gloszonej przez tego satanistycznego slugusa Bestii jakim byl Trocki, jest
permanentne przeksztalcanie spoleczenstwa, stale i w kazdej dziedzinie zycia, zwlaszcza w sferze postaw i
zachowan, co jest dzis stosowane w skonczenie udoskonalonych formach o wspólnej nazwie: pranie mózgu.
Podstawowa lekcja, jaka pokolenia XXI wieku musza wyciagnac z doswiadczen komunizmu, nie moze byc tylko
pamiec o dziesiatkach milionów fizycznych ofiar. Chodzi o swiadomosc ciaglosci udoskonalonego przez trockizm
komunizmu klasycznego w postaci poteznie rozwijanego global-komunizmu Bestii, global-trockizmu!
Ciaglosci i jeszcze raz ciaglosci! Ogromna wiekszosc faktów stanowiacych tresc niniejszej pracy jest
„permanentnym" dowodzeniem tej permanentnej wojny neo-trockizmu z cywilizacja chrzescijanska przez caly
XX wiek az po zaranie wieku XXI.
To wojna juz nie na dziesiatki milionów ofiar fizycznych.
To wojna na plaszczyznie swiadomosci, zniewalanej bezkrwawo, przez dyktature wladzy i pieniadza.
Swych rewolucjonistów „zawodowych" Lenin nazywal „bakteriami", które przerabiaja (tocza) spoleczenstwo,
przerabiaja jego zbiorowa i indywidualna osobowosc. Udoskonalil to Mao jako „pranie mózgu" stosowane
obecnie w formach zakamuflowanych pod postacia braingwashingu. W jego wyniku czlowiek gleboko wierzacy
staje sie wojujacym ateista; wychowany w rodzinie ziemianskiej Wojciech Jaruzelski staje sie bezwolnym
slugusem morderców jego ojca zgladzonego gdzies w lagrach sowieckich...
Lenin i Trocki znajacy doskonale jezyk niemiecki, te swiatowa rewolucje nazwali „Weltoktober" - swiatowa
rewolucja pazdziernikowa, a nie rosyjska. Stalin to wypaczyl, „zdradzil", zatrzymal „Weltoktober" w granicach
jednego panstwa i obwarowal je murem izolacji i terroru.
Dlatego prawdziwi komunisci czyli trockisci rozpoczeli wytrwala wojne ze Stalinem i jego stalinizmem

rozumianym przez nich nie jako symbol ludobójczego terroru, tylko symbol „zdrady", zatrzymania sie w polowie
drogi do swiatowej rewolucji na rzecz World Order!
Rewolucja permanentna spod znaku dzisiejszych Bestii pozostaje ciagle tym samym co wtedy - zniewoleniem
czlowieka. Zniewoleniem poprzez jego rzekome „wyzwolenie". Wiek temu Marks nadal temu „wyzwalaniu" pozór
spoleczny, socjalny. Rozumial, ze chcac „wyzwolic" miliony gojów z ich woli, osobowosci i wlasnosci prywatnej, a
glównie z wiary w Boga, nalezy im nadac bodziec praktyczny, spoleczny, choc i pod tym wzgledem ani Marksowi
ani Leninowi nie chodzilo o wyzwolenie materialne gojów, tylko swiatowego zydostwa spod przewagi gojów.
1. Do takich nalezalo obledne zapedzenie Chinczyków do zbierania zlomu i wytapiania surówki - tak jakosciowo
marnej, ze do niczego sie nie nadawala.
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Wiedzial, ze nie zdola zrewoltowac dziesiatków milionów ciemnych robotników ateistycznymi haslami religijnej
„tyranii". Szukal konkretnych motywacji do poteznego zdynamizowania ludzkich emocji i energii. No i znalazl:
„walke klas". Znawcy te jego walke klas, te jego „kwestie spoleczna" slusznie nazywaj a utopia, lecz zatrzymuja
sie w polowie rozumowania zapominajac, ze Marks posluzyl sie ta oczywista utopia równosci spolecznej jako
narzedziem a nie celem. Jego program nie byl utopia. Myla metode i taktyke z rzeczywistym celem; swiadome
oszustwo pod postacia utopijnej równosci myla z przerazajaco skuteczna realnoscia programu, jakim bylo
zniszczenie cywilizacji, wolnosci jednostek i narodów, aby na tych gruzach zaistnialy szanse dla „równosci"
jednej nacji z nacjami pozostalymi, rzuconymi w chaos i zniszczenie.
Wedlug Marksa, Lenina i Trockiego, spoleczenstwo o rozmiarach „Wel-World, musi byc ateistyczne.
Wydziedziczanie jednostek i narodów przez wspólczesny neo-trockizm Bestii jest zawsze tym samym
trockizmem i marksizmem wydziedziczajacym jednostke z jej immanentnej bo prywatnej wlasnosci - wiary i
wlasnosci materialnej w ramach Welt-kolchozu, World-supermarketu. Trockizm jako jedynie prawdziwy
marksizm jest „wiecznie zywy" pod postaciami „socjalizmu" a zwlaszcza „socjaldemokracji", calkowicie juz
panujacej nad Europa z przyleglosciami.
Marksizm, trockizm, leninizm nigdy nie mialy nic wspólnego z walka o sprawiedliwosc spoleczna. To samo
cechuje dzisiejszy „World-trockizm". Obydwa te historyczne trockizmy interesowalo i interesuje wylacznie
zniszczenie ladu cywilizacyjnego opartego na wierze w Boga jako ladu wewnetrznego (duchowego) i
zewnetrznego, czyli spolecznego. Obecni prawdziwi, ideowi „Word-trockisci" czyli globalisci, to wylacznie
liberalowie i ateisci wszystkich odmian, rytów, kultów. I wylacznie sa oni zwiazani z wielkim kapitalem i
biznesem. I wylacznie sa Zydami lub ich slugusami.
W wydanym w Londynie eseju: Aktualizacja marksizmu przez trockizm1 ksiadz prof. Michal Poradowski
definiuje: Mozna powiedziec, ie wszyscy trockisci sa Zydami, ale nie wszyscy Zydzi sa trockistami, co dokladnie
przystaje do trockisto-wskiej falangi, która pod pretekstem walki z komunizmem w ramach „Solidarnosci",
totalnie przejela wladze nad Polska „posierpniowa".
W tymze 1982 roku ks. prof. Poradowski wrecz profetycznie punktuje strategie i taktyke wiecznego trockizmu i
polskojezycznych trockistów: walcza o wladze rzeczywista a nie reprezentacyjna, co dokladnie pokrywa sie
ze slynnym tajnym przemówieniem Jakuba Bermana na spotkaniu z elita zydowska po wojnie: nie pchac
sie na stanowiska, stac z tylu i rzadzic wszystkimi.
Siedza przede wszystkim w ministerstwach spraw zagranicznych prawie wszystkich krajów2, siedza w
bankach i finansach, siedza w agencjach informacyjnych i w redakcjach wielkich dzienników, aby
urabiac opinie publiczna, siedza w redakcjach prawie wszystkich wielkich swiatowych czasopism
politycznych i gospodarczych i bardzo czesto zajmuja katedry uniwersyteckie nauk politycznych.
1.Wydanym przez londynska „Mysl Polska" w 1983 roku.
2.Zob.: „polski" Geremek, „amerykanska" M. Albright, „niemiecki" Joschka Fischer, „rosyjski" J. Primakow, itd.
3.W „Polsce posierpniowej" to ich prywatne folwarki, sprzedane nastepnie ich zagranicznym pobratymcom.
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"Sa bardzo zainteresowani w dokladnych studiach nad rzeczywistoscia spoleczno-polityczna i staraja
sie nia manipulowac. Siedza prawie we wszystkich partiach politycznych (...) zawsze beda zwiazani z
taka grupa polityczna, która dochodzi do wladzy...'
Czyz to nie trockisci najglosniej gardluja za „prawami czlowieka i obywatela", unwersalnym biczem, równie
bolesnym jak nahajki „antysemityzmu", „ksenofobii", „nacjonalizmu"?
To oni zalozyli socjaldemokratyczny Eurokolchoz, to oni zmontowali „Solidarnosc". To oni mentorsko „naprawiali"
i pouczali polski Kosciól katolicki, Prymasa Wyszynskiego, czego wzorcowym przykladem ksiazka Michnika
(Szechter) opublikowana w Paryzu juz w 1977 roku, a wiec na dlugo przed powstaniem „Solidanosci".
Wszystkie ksiazki o „Solidarnosci", wydane jeszcze w „drugim" obiegu i potem legalnie, w Polsce i na zachodzie,
zawsze byly autorstwa trockistów.
Paryskie czasopismo skrajnej trockistowskiej lewicy - „Les Temps Modemes" zostalo zalozone przez
zydowskiego stalinowca Jean Paul Sartre'a, który do konca zycia mial swoje konto w sowieckim banku w
Paryzu2.
Celem wszystkich trockistów swiata wszystkich czasów, jest Rzad Swiatowy po ich zydowska wladza i knutem.
To ponadczasowy program Bestii uniwersalnych, tych z Apokalipsy sw. Jana i tych calkiem wspólczesnych,
Iluminatów, ksiazat pieniadza i wladzy, budowniczych „Welt-(World)-kolchozu".

Zydowska rewolucja w Rosji
Zostala ona zaprogramowana przez zydowski ekspansjonizm, wykorzystujacy d tych celów tradycyjna
masonerie, opanowana przez iluminizm Weishaupta. Zarys pro gramu niszczenia monarchii katolickich stal sie
czescia planu trzech wojen swiatowyd i pasma rewolucji, te zas - budowania „Zjednoczonej Europy" i wreszcie jednegi Rzadu Swiatowego.
Zaczelo sie w 1860 roku. Na miedzynarodowej konferencji Najwyzszych Rac Obrzadku Szkockiego, jeden z
mówców zapowiadal: walke z mistycyzmem carów marzacych o panslawizmie. Zapowiadalo sie pomyslnie dla
masonerii:
Kiedy po roku 1870 na czele rosyjskiej masonerii stanal Nowikow, powoli przeorientowala sie ona w strone
mistycyzmu chrzescijanskiego. Ta ewolucja odbyla sie pod rosnacym wplywem niemieckich rózokrzyzowców,
potem martynistów, a wreszcie dygnitarzy wolnomularstwa szwedzkiego3.
Niestety, po wojnach napoleonskich liberalizm imperatora Aleksandra ustapil ideom imperialnym. Polozyl on
fundamenty pod Swiete Przymierze, a jego mistycyzm nabral ciasnego charakteru.
1. Tamze, s. 16.
2. Zob.: Jean Montaldo: Les secretes de la Banque Sovietique en France, 1979,8.112.Za: M. Poradowski, op.
cit.,s. 18.
3. Pien-e Virion: Rzad Swiatowy, Wyd. poi. Antyk 1999, s. 177 i passim.
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Masoneria rosyjska przystapila do walki z tymi „ideami reakcyjnymi". Pierwsza próba byl bunt dekabrystów w
grudniu 1824 r. Wszyscy jego przywódcy nalezeli do rosyjskiej masonerii - o czym jak zwykle w takich
przypadkach, nie dowiemy sie z poprawnych podreczników. Poniesli kleske. Wolnomularstwo zostalo w Rosji
zakazane, to samo dotyczylo masonerii na terenie zaboru rosyjskiego.
Ten bunt nie zrodzil sie z niczego. W latach 1817-1826 w Rosji istnialo ponad 140 lóz, glównie martynistycznych,
spiskujacych przeciw caratowi na rzecz socjalizmu. Na fali represji przeciwko nim, zmienia one nazwe na

„Przymierze Zbawienia", z którym car Mikolaj I równiez bedzie walczyl. Jeszcze wiec bardziej utajnila sie pod
kolejnymi nazwami: „Unia Poludnia", „Loza Zjednoczonych Slowian". Wszyscy jej czlonkowie mieli wysokie
stopnie wtajemniczenia. W tzw. „Katechizmie Slowian" te wlasnie loze byly zalazkiem planu polaczenia osmiu
krajów slowianskich pod jednym republikanskim rzadem, ale bez przesadzania ich wzglednej niezawislosci.
Na miedzynarodowym konwencie masonerii w Strasburgu, obradujacym nad przygotowaniem europejskich
rozruchów pod pózniejsza nazwa „Wiosny Ludów", omawiano pomysly zakladania Stanów Zjednoczonych
Europy. Przewidywano utworzenie trzech federacji - germanskiej, slowianskiej i romanskiej.
Michal Bakunin, prekursor rosyjskiego terroryzmu, wzór dla Lenina7 - ojciec rosyjskiego nihilizmu, wszedzie juz
podsycal agitacje socjalistyczna, a mial ogromny wplyw na popularyzacje zydowskiego socjalizmu. W 1862 roku
Bakunin podejmuje i agresywnie rozwija przykurzony program „Lozy Poludniowych Slowian", grajac na modnej
wówczas nucie panslawizmu2.
Slowianie, Polacy sa nam niezbedni. Oni wlasnie nam (socjalistom -H.P.) pomoga, gdy nadejdzie pora
panslawistycznej walki, gdy bedzie sie rewindykowac wszystkie ziemie slowianskie w Prusach Wschodnich, na
Balkanach, w Galicji, w Czechach, w calej Austrii i Turcji... To my, Slowianie, musimy otworzyc droge „Wielkim
Wybranym"3.
Troche juz poznalismy nacyjne pochodzenie i cele owych „Wielkich Wybranych".
Bakunin jest w tym kreowaniu imperium „Zjednoczonej Europy" profetyczny niczym autor (autorzy?) „Protokólów
Medrców" w innych sprawach: jezeli dolaczymy do tej listy ziemie z „Katechizmu Slowian" - z jego Dalmacja,
Wegrami, Siedmiogrodem, Rosja, Polska, Morawami, Wegrami z Siedmiogrodem, Serbia i Moldawia - otrzymujemy dokladne terytorium powojennego „Imperium Zla" spod znaku sierpa i miota!
Tenze rosyjski nihilizm byl jedynie rosyjska odmiana masonsko-iluminackiego aliansu pod znakiem Weishaupta,
A. Pike'a, Mazziniego.
W Nowym Jorku w 1843 r. zostala zalozona zydowska loza Bnai-Brith. Tam, w Nowym Jorku, równiez
Miedzynarodówka pod wodza Marksa w 1872 roku zaklada swoja stala siedzibe.
l. To niszczycielskie prekursorstwo w komunizmie omówil m.in. ks prof. Michal Poradowski w ksiazce:
Aktualizacja
marksizmu przez trockizm. i, Panslawizm oraz pangermanizm wychodza z Petersburga i Berlina i dominuja w
strategii masonerii europejskiej.
Zob.: Amaud de Lassus: Masoneria, czyzby papierowy tygrys? Wyd. poi. Fulmen 1994, s. 82. 3. A. Lessus:
cytuje z pracy Dcschampsa w „Les Societes Secretes", Lipsk 1962.
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To posrednio wyjasnia, dlaczego równie „profetycznie" prezydent Grant zapowiadal, ze Stanu Zjednoczone
stana sie glówna sila swiata.
Zadaniem Rosji w tych planach byla rola królika doswiadczalnego - wstrzasnac posadami chrzescijanskiej
Europy, osadzic na wschodzie bolszewickie Imperium Zla, po drugiej wojnie poszerzyc je o kraje i ziemie
„proroczo" wyliczone przez Bakunina.
To grupy bankowe Schiffa-Morgana-Rothschilda-Rockefellera, sterujace dzialaniem lozy Bnai-Brith,
rozpoczynaja tajna wojne z Rosja. W okresie rzadów prezydenta Teodora Roosevelta, Bnai-Brith staje w
awangardzie wszystkich swiatowych ruchów wywrotowych. Wstepem byla nieudana rewolucja 1905 roku. W jej
rezultacie, tylko w Lodzi zginelo od salw kulomiotów okolo 500 robotników7.
W lozach masonskich przygotowujacych rewolucje zydowska 1917 roku dzialaja sprawcy rewolucji lutowej, m.in.
masoni Milukow, Kierenski (Adler). Sa sterowani przez Bnai-Brith, Wielka Loze Anglii i Zakon Swiatyni Wschodu

(OTO), a takze loze Wielkiego Wschodu. Laczy je wspólny cel - zniszczenie Rosji. Zakladaja w Europie
zachodniej „Wielki Wschód Ludów Rosji". Cel jest wspólny - obalenie panujacej w Rosji dynastii. Nie byla to
typowa loza masonska, lecz organizacja dywersyjna o jednoznacznie politycznym celu.
Jakub Schiff byl bliskim przyjacielem Milukowa, wspól-sprawcy rewolucji marcowej w Rosji, czlonka rzadu Adiera
„Kierenskiego". Warburgowie wspóldzialali z nimi z Niemiec, Ameryki i Szwecji. Bylo to sprawnie dzialajace
miedzynarodowe konsorcjum: „Ren-Westfalia" z siedzibami w Hamburgu i Frankfurcie - dawnym mateczniku
Rothschildów.
W dniu 26 marca 1917 roku Zyd Lenin i jego glówni terrorysci, niemal wylacznie zydowskiego pochodzenia,
zostali zapakowani do zaplombowanego wagonu w Szwajcarii, przewiezieni do Niemiec, skad przez Szwecje i
Finlandie dotarli do Rosji. Pieniadze juz na nich czekaly, a po rewolucji naplywaly nadal. Pochodzily z przelewów
z niemieckiego banku.
O to jeden z wielu dokumentów potwierdzajacych ten spisek, znajdujacy sie w archiwach Kongresu USA, a
opublikowany we Francji:
GCS Biuro Informacji, Sekcja R nr 292 Tajne!
12 lutego 1918 Do przewodniczacego Rady Komisarzy Ludowych Departament Sluzb Tajnych ma honor
powiadomic Pana, ze przy zatrzymanym kapitanie Konszynie znaleziono dwa dokumenty zawierajace
noty i pieczecie policji tajnej z Petersburga. Te dokumenty to oryginalne zlecenia Reichsbanku nr 7433 z
2 marca 1917 roku, dotyczace otwarcia kont dla panów: Lenina, Sumensona, Kozlowskiego, Trockiego i
innych osób, zajmujacych sie propaganda pacyfistyczna. Otwarcie konta nastapilo w wyniku zlecenia
Reichsbanku nr 2754. To odkrycie dowodzi, ze nie podjeto w odpowiednim czasie kroków celem
zniszczenia wyzej wymienionych dokumentów.
Za kierownika wydzialu R. Bauer, sekretarz Bukholm
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Tak wiec: nad oslabieniem, zniszczeniem sprzymierzonej z aliantami przeciw Niemcom Rosji, dzialaja jej
rzekomi sprzymierzency - Schiff, Morgan, Rothschild, a takze ich pobratymcy z Niemiec - Warburgowie; masoneria obydwu walczacych stron; zydostwo obydwu walczacych stron; zydokomunizm z obydwu walczacych
stron. Wojna jest wiec pozornym antagonizmem tych sil. W rzeczywistosci dzialaja w jednym wspólnym celuzniszczeniu Rosji carskiej, zainstalowaniu na jej terytorium gigantycznego sowlagm zydobolszewickiego7.
Trzy lata pózniej, w 1920 roku jeszcze byly szanse na miedzynarodowe zdlawienie rewolucji, ale nie istniala
wola polityczna do takich dzialan. Winston Churchill pisal:
Od dni Spartakusa - Weishaupta do czasów Karola Marksa, Trockiego (Rosja), Beli Kuhna (Wegry), Rózy
Luksemburg (Niemcy) i Emmy Goldman (USA), ogólnoswiatowy spisek majacy obalic cywilizacje i odbudowac
spoleczenstwo na bazie zatrzymanego rozwoju, zawistnej wrogosci i niemozliwej równosci, stale rosnie. Odegral
on (...) znaczaca role w tragedii rewolucji francuskiej. Byl zródlem wywrotowego ruchu w wieku XIX; a teraz
wreszcie banda niesamowitych osobowosci podziemia wielkich miast Europy, Ameryki, chwycila za wlosy naród
rosyjski i stala sie bezwarunkowo panami tego ogromnego imperium2.
Pózniej ten sam mason (druid) Churchill wraz z masonem Rooseveltem odda tej bandzie „niesamowitych
osobowosci" pól Europy!
Upadek Rosji byl poczatkiem ziemskiego piekla rozpetanego na jej obszarze.
Niewiarygodne rzezie na inteligencji i ziemianstwie, masakra duchowienstwa prawoslawnego i katolickiego,
obledne niszczenie dóbr kultury, grabiez - wywózka na zachód nieprzebranych bogactw Rosji3 - to wszystko
zostalo wplecione w cel niematerialny - zniszczenie wartosci cywilizacji lacinskiej, pastwienie sie nad
odwiecznymi wartosciami obcymi zydowskiemu judaizmowi, jego kabale, gnozie.
Piec milionów sierot tzw. bezprizomych; rozwód uzyskuje sie na podstawie zgloszenia jednego czlonka
malzenstwa; aborcja dozwolona i wskazana4; wprowadza sie, na wiele lat przed ustawodawstwem hitlerowskim

odpowiedzialnosc zbiorowa na zasadzie Wiedzial nie powiedzial.
Donos obowiazuje nawet w rodzinie: kto wiedzial a nie powiedzial o „zdradzie" socjalistycznej ojczyzny lub
innym przestepstwie ojca, podlegal karze 5 lat wiezienia; kto nie wiedzial czyli okazal mala czujnosc - piec lat
lagrów.
1. Ponad 95 proc. czlonków wladz bolszewickich mialo zydowskie pochodzenie.
2. „Illustrated Sunday Herald", 8 XII 1920. Za: „Wolna Polska", nr III 1999, s. 50.
3. Bolszewicy przelali w latach 1918-1922 okolo 600 min. rubli w zlocie na rzecz Kuhn Loeb and Co. - firmy
bankowej Schiffa. Zob.: Skousen, W. Cleon: The Naket Capitalist (Nagi kapitalizm) 1970, s. 71.
4. Demograficzny regres w Bolszcwii sprawi, ze zakazano aborcji ustawa z 1934 roku.
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Zydomasoneria Oswieconych mszyla na zachodzie w slad za miliardami pozyczek i preferencji dla
wyniszczonego zydo-bolszewickiego Molocha - z apologetyczna propaganda bijaca rekordy klamstwa. Prasa i
cala propaganda Iluminatów wytrwale glosila, ze w Zwiazku Sowieckim realizuje sie radosne jutro ludzkosci.
Zwiazek Sowiecki - nowa cywilizacja? retorycznie pytaja zydowscy komunisci Sydney i Beatrice Webb.
I odpowiadaja: tak, nowa cywilizacja7! Nigdy nie jadlem tak dobrze, jak podczas podrózy po Zwiazku
sowieckim - oznajmia slynny zydo-mason Bernard Shaw - królewsko obwozony po Bolszewii podczas
najwiekszego glodu zbierajacego milionowe zniwo smierci. Wyjezdzajac wpisal do Zlotej Ksiegi hotelu
„Metropol": Jutro opuszczam te ziemie nadziei i wracam na Zachód, gdzie króluje beznadziejnosc2.
Inna tuba moralnych zgnilków, to amerykanska Zydówka Ella Winter, która po odwiedzeniu w 1932 r. tej
monstrualnej rzezni ludzi i ducha ludzkosci, porównala zydo-bolszewickie ludobujstwo do bólów porodowych:
Oni rodza nowy swiat, nowy swiat z nowym swiatopogladem - w trakcie tego procesu kwestie
osobistego samopoczucia staja sie drugorzedne3.
Zyd Harold Laski - czlonek brytyjskiej Partii Pracy, po wycieczce w 1934 roku do tego dantejskiego Bestiarium,
pisal z emfaza: Nigdy w historii czlowiek nie osiagnal takiej doskonalosci, jak przy sowieckim rezimie!
Wplywowy amerykanski krytyk literacki Zyd Edmund Wilson w slynnej Odezwie do postepowców pisal: czulem
sie jak w sanktuarium moralnosci, gdzie dzien i noc swieci swiatlo4.
Nowojorskie biuro podrózy werbowalo robotników do Zwiazku Sowieckiego: Jedz do Rosji Sowieckiej, gdzie
urzeczywistnia sie najwiekszy na swiecie eksperyment spoleczny - posród miriad malowniczych
narodowosci, cudownych pejzazy, wspanialej architektury i egzotycznej cywilizacji5.
Cala ta swiadoma fala w pelni swiadomego nikczemnego klamstwa, wykazuje zdumiewajaca synchronizacje
nawet w plaszczyznie jezyka.
Klamstwo, swiadome czy nieswiadome, zabarwia te produkcje na jeden kolor. Zaraza klamstwa i instrument jej
roznoszenia - sowiecki jezyk, rozchodza sie po calym swiecie.
Uczciwi intelektualisci, pisarze, dziennikarze, byli wtedy skazani na pogardliwy ostracyzm, bezlitosne
wypedzenie z „postepowej ludzkosci". Doznali tego m.in. rumunski pisarz Panait Istrati, Amerykanin Max
Eastaman.
Bezwstyd nie ma granic. Wybitny brytyjski biolog z rozrzewnieniem prawil, jak to Stalin osobiscie przychodzil
po nocach na moskiewskie dworce towarowe, by pomóc ladowaczom. Niemiecki pisarz zydowskiego
pochodzenia Heinrich Mann, brat Tomasza, z powaga dowodzil, ze Stalin stawia na ducha (den Geist) znacznie
wyzej niz na sile (die Macht).
1. Michal Heller, Aleksander Niekricz: Utopia u wladzy. Wyd. podziemne, Respublica, 1987, t. II s. 209.
2. B. Shaw pisal w „Labour Monthly": praca przymusowa om Smierc jako najwyzszy wymiar kary (...) to
podstawa socjalizmu. (Zob.: Deirdre Manifold: Fatima i Wielki Spisek (Fatima and The Great Conspiracy), 1982

Wyd. poi.:Wers 2000, s. 70.
3. G. Gins: Sybir, przyjaciele i Kofczaki, Leningrad 1930. s. 29. Cytuja - M. Heller i A. Niekricz, s. 209.
4. W. Milutin: Socjalizm i wiejskie gospodarstwo. Cytuja M. Heller i A. Niekricz.
5. Tamze.
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Bolszewia pokazala satanistyczna klase po napasci na Polske 17 wrzesnia 1939 roku.
Skrócony bilans ludzki tego najazdu:
1.500.000 wysiedlonych z polskich ziem wschodnich, z czego setki tysiecy zmarly z glodu i mrozu; 20.000
polskiej inteligencji zamordowanej w Katyniu, Miednoje i Charkowie; ponad 100 tys. zamordowanych w
katowniach UB - NKWD; 1.200.000 wiezionych w latach 1944-1955; zburzona Warszawa; straszliwy regres
spowodowany m.in. wspólna z nazizmem eksterminacja polskiej inteligencji, co przerwalo ciaglosc kulturowa
narodu; trwajacy ponad 45 lat rabunek dóbr materialnych, wreszcie permanentny terror fizyczny i duchowy.

Oto wczesniejszy bilans - w ludziach - zydobolszewickiej rewolucji:
- 3.880.000 rozstrzelanych w latach 1918-1933 - bez okolo dwóch milionów ofiar „wielkiej czystki" z 1938 r.;
- 7.100.000 zeslanych na Syberie i wyspy Solowiowskie;
- 5.000.000 ofiar glodu z 1922 roku;
- Rzez inteligencji tylko w 1923 roku: 28 biskupów, 1.275 duchownych, 6.576 profesorów, 8.800 lekarzy, 54.850
oficerów, 335.250 inteligencji innej, glównie ziemianstwa i arystokracji7.

Lucyferyczny mord na rodzinie carskiej
O tym, ze tzw. „rewolucja pazdziernikowa" w Rosji byla dzielem swiatowej zydo-masonerii, przez nia
zorganizowana, przez nia finansowana, przez nia wspierana logistycznie i politycznie przez cale dziesieciolecia,
dzis moze juz dowiedziec sie kazdy, kto posiadl umiejetnosc czytania i wykorzystuje ja nie tylko do czytania
reklam telewizyjnych.
Moze sie takze dowiedziec, ze juz po obaleniu caratu, Zydzi stanowili ponad 95 proc. kierownictwa wszystkich
decyzyjnych struktur bolszewickiej wladzy, i ze ta proporcja utrzymywala sie nieprzerwanie do czasu, kiedy
Stalin przystapil do otwartej wojny z zydostwem na przekór temu, ze byl z nim zlaczony ludobójczym
wspóludzialem w zamordowaniu milionów obywateli Sowlagru, a takze podwójnymi wiezami rodzinnymi7.
Zob.: ks. Stanislaw Tworkowski: Polska bez Zydów. 1939, reprint - Wers 1999, s. 83 (zdjecie).Dwaj pózniejsi
zydowscy bandyci ludzkosci - „Lenin" (u góry) i „Stalin" (u dolu) z kronik carskiej Ochrana Z: Rosja XX wieku.
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Dzis nie jest juz tajemnica, ze Lenin byl Zydem z matki Blank, co przyznal sowietolog amerykanski pochodzenia
zydowskiego Richard Pipes w ksiazce Rewolucja rosyjska2.
Szczególy ujawnily „Moskowskoje Nowosti" po pieriestrojce, a strescil ja „Przekrój" z l marca 1992. Po smierci
Lenina, jego starsza siostra Anna Ulianowa Jelizarowa zaczela gromadzic dokumentacje biograficzna Lenina.

Wkrótce natrafila na dokument stwierdzajacy, ze w 1820 roku na wydzial lekarski uniwersytetu w Petersburgu,
ze specjalna protekcja ministra oswiaty i wyznan religijnych przyjeto dwie swiezo ochszczone sieroty zydowskie:
Aleksandra i Dmitrija Blanków. Aleksander mial szescioro dzieci: jedna z córek, Maria Aleksandrowa, w kwietniu
1870 rok urodzila syna Wlodzimierza.
O swym odkryciu siostra Lenina napisala do Stalina w 1932 r. Stalin kategoryczni zabronil ujawniania informacji,
ze dziadek Lenina byl Zydem. Oryginal dokument uzyskanego przez Anne z archiwum uniwersytetu w
Petersburgu, przeniesiono do tecz ki: „Scisle tajne" i przez 50 lat byl najscislej strzezona tajemnica panstwowa.
Nadal jednak pozostaje tajemnica, dlaczego za dwójka „sierot zydowskich" poszh do uniwersytetu
petersburskiego pismo ze „specjalna protekcja ministra..." Lenin by potem masonem 32 stopnia rytu szkockiego.
Stalin takze byl Zydem. Ujawnil to David Wieseman w organie zydowskiej lóz Bnai-Brith: „The Bnai-Brith
Messenger" z 3 marca 1950 roku. Pisano takze o zydowskim pochodzeniu Stalina w ksiazce Russia and the
Jews (wyd. The Britons Publishing Society)3.
1. Jego trzecia zona byla córka chazarskicgo Zyda Lazara Kaganowicza. Córka Stalina Swietlana, zostala zona
syn Kaganowicza.
2. Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.
3. Podaje bp Jerzy F. DiIIon: Masoneria zdemaskowana czyli walka Antychrysta z Kosciolem i cywilizacja
chrzesci janska, wyd. poi. 1994, s. 17.
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Zydowskie korzenie Stalina ujawnione w pismie wszechwladnej zydowskiej lozy masonskiej Bnai-Brith, staly sie
dodatkowym sygnalem dla swiatowej zydomasonerii, wyslanym w okresie najczarniejszej nocy stalinowskiego
terroru w Rosji i panstwach zniewolonych, ze bolszewickie Imperium Zla, ten zydowski bekart, jest pod ochrona
swiatowego Kahalu, i ze komunizm sowiecki stanowi wazny etap w lucyferycznej wojnie z cywilizacja
chrzescijanska.
O tym, ze byl to lucyferyczny spisek przeciwko chrzescijanskiej monarchistycznej Rosji, dodatkowo swiadczy
pewien szczegól, który nigdy nie pojawil sie w publikacjach dostepnych na rzekomo wolnym „demokratycznym"
zachodzie.
Nie chodzi tu o szczególy masakry rodziny carskiej. Pod tym wzgledem mozna sie oprzec na wspomnianej pracy
R. Pipesa. Ten jednak w swej opaslej monografii rewolucji „rosyjskiej" nie mógl podac tego szczególu, choc
trudno uwierzyc, aby go nie znal.
Chodzi o pewna inskrypcje na scianie piwnicy, w której zamordowano rodzine carska. Napis jest krótki. Sa nim
zaledwie trzy litery „L", napisane w trzech róznych alfabetach. Autor tego napisu musial byc czlowiekiem
wybitnie wtajemniczonym w kabalistyczna wiedze zydowskiego illuminizmu.
Zatrzymajmy sie przy tym napisie. Przy tych trzech pozornie abstrakcyjnych znakach graficznych.
W 1933 roku ukazala sie w Paryzu ksiazka autorstwa Lucy Fry: Waters flowing Eastward- Wody plyna na
wschód. Ksiazka nienaturalnie szybko stala sie nieosiagalna. Zostala po prostu wylowiona z ksiegarn, zanim
nabrala czytelniczego rozglosu. Jedyny w USA skatalogowany egzemplarz tej ksiazki, obecnie znajduje sie w
bibliotece uniwersyteckiej w Berkeley! O udostepnieniu tej ksiazki przez dziesiec miesiecy zabiegal pewien
Polak, profesjonalnie zglebiajacy przemilczenia i falszerstwa oficjalnej historiografii XX wieku. Ostatecznie udalo
mu sie dotrzec do tej pracy, a nawet uzyskac jej kserokopie...
Reprodukowana tam fotografia napisu jest jedyna, jaka ocalala. Wszystkie inne zaginely wraz z innymi
materialami „komisji sledczej". Stalo sie to wkrótce po tym, jak Bnai-Brith wystapila do bolszewików - swych
pobratymców z oficjalnym protestem, zadajac zaniechania dalszego „sledztwa" w sprawie mordu, gdzie
ewidentnie musialyby wyjsc na wierzch zydowskie inspiracje tego mordu. Bnai-Brith zadalo ponadto oficjalnego
przeproszenia spolecznosci zydowskiej w Rosji za prawde o tej zbrodni, opublikowana w niektórych gazetach

regionów Rosji jeszcze ogarnietych panowaniem bolszewików.
Na stronie 205 wspomnianej ksiazki Wody plyna na wschód, znajduje sie reprodukcja fotografii wykonanej przez
oficerów komisji sledczej. Przedstawia ona wspomniane trzy litery „L", kazda napisana w innym alfabecie.
- Pierwsza - lamed, napisana kursywa starozytnego hebrajskiego alfabetu. Lamed jest dwunasta litera tego
alfabetu, z numeryczna wartoscia 30, kabalistycznie zredukowana do fundamentalnej dla kabalistycznej magii liczby 3, wedlug zasady:
3 + O = 3. To wyjasnia, dlaczego litera L jest w tym napisie powtórzona trzykrotnie.
- Druga litera jest równiez lamed, ale wyrazona w inskrypcji sumeryjskiej.
- Trzecia litera jest grecka lambda i koresponduje w tresci z dwiema poprzednimi.
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Kazda z tych liter wyraza jedno z imion Boga. Jest zarazem czescia mistycznego klucza Tarota, swietych ksiag,
w których pod róznymi postaciami znajduje sie skondensowana mistyczna wiedza starozytnosci.
Imie Boga wyrazone litera lamed, to Shadai. Wyrazone trzema literami pod postacia Delta (duze) - odpowiada
sferze Saturna, a zarazem liczbie 3. Litera L (lamed) odpowiada równiez sercu, królowi ciala, które jest
zamieszkiwane przez ducha o nazwie Ruach.
Jak wiadomo, kabalisci utrzymuja, ze czlowiek jest skomponowany z niewidzialnych skladników, a mianowicie z
Nesham czyli rozumu; z Ruach czyli ducha oraz z Nefesh, nizszego rzedu ducha odpowiadajacego za funkcje
podswiadomosci oraz materialnych organów ciala. Nesham zamieszkuje mózg, Nefhes watrobe, a Ruach
miejsce centralne pomiedzy nimi, czyli serce. Zniszczenie serca znaczy zniszczenie ciala, a w mistycznym
kabalistycznym znaczeniu, smierc króla (serca) powoduje upadek królestwa (ciala).
Powtórzona - podwójna lamed oznacza agonie czlowieka rozerwanego na strzepy. Wsparta trzecia litera L,
wzmaga znaczenie destrukcji, agonii, badz desperackiej akcji.
Wspomagajac sie Tarotem, trzecia L wiaze sie z dwunasta karta Arcana, a takze z litera Luzain tajemnego
jezyka Magów.
Z kolei karta Arcanum przedstawia czlowieka wiszacego za stope, na palu wspartym na dwóch drzewach, z
których obcieto czesc galezi; rece czlowieka sa zwiazane z tylu i zgiete w formie trójkata skierowanego ostrym
katem w dól. Jest to znak gwaltownej smierci, ale moze równiez oznaczac ofiare z czlowieka.
W tajemnej magii kabalistycznej gry liczb i liter, napis na scianie piwnicy - ta powtórzona w trzech alfabetach
litera L - moze oznaczac nastepujace wersje tresciowe, o wspólnym im znaczeniu:
— Tu król zostal ugodzony w serce, ukarany za swoje grzechy;
— Tu król zostal zlozony w ofierze, aby dokonalo sie zniszczenie (smierc) jego królestwa.
Pod trzema L wypisanymi na scianie piwnicy, w której zastrzelono rodzine cara, znajduje sie pozioma kreska.
Wedlug Kunsztu Magii, linia pozioma wyraza element pasywny. W tym przypadku znaczy to, ze ci, którzy
dopuscili sie tego czynu, nie postapili tak z wlasnej woli, samowoli, przyjemnosci, tylko w
posluszenstwie i z rozkazu zwierzchników.
W obowiazujacej przez dziesieciolecia wersji, mordu na rodzinie Romanowów rzekomo dokonala grupa
rewolucyjnych zbirów z Jekaterynburga pod dowództwem Jurowskiego, bez wiedzy Lenina i jego zydowskiej
kamaryli. Autorem napisu mógl byc wylacznie ktos, kto posiadal gleboka wiedze talmudyczna (kabalistyczna),
zastrzezona dla nielicznych wybitnych rabinów, bo tylko takich dopuszcza sie do studiowania Kaballah czyli

Kabaly.
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Rewolwer, z którego Jurowski zabil cara, zostal zlozony w specjalnym depozycie Moskiewskiego Muzeum
Rewolucji - przyznaje R. Pipes w swojej ksiazce. Nie wystarczal zwykly depozyt w tymze Muzeum -zlozono
rewolwer w specjalnym depozycie. Tak wiec rewolwer mordercy cara stal sie depozytem o wyjatkowym
znaczeniu, historycznym fetyszem kabalistycznych zleceniodawców zbrodni.
Sam Jurowski dozyl w splendorach do 1938 roku, kiedy to zmarl lub „zmarl" w klinice rzadowej, co nieodparcie
nasuwa podobienstwo ze smiercia Gorkiego w trakcie operacji. Jurowski „zmarl" lub rzeczywiscie zmarl w 1938
roku, ale byl to rok kulminacji stalinowskich czystek.
Przez dziewiec nastepnych lat od daty mordu, zydobolszewia utrzymywala swiat w klamstwie, ze wyrok
wykonano tylko na carze, a jego rodzina zyje. Jeszcze w 1922 roku, „ludowy" komisarz spraw zagranicznych,
Zyd Cziczerin klamal, ze córki cara przebywaja w Stanach Zjednoczonych. Klamstwo „kupili" nawet rosyjscy
monarchisci-emigranci, bo nawet po latach trudno im bylo uwierzyc, aby zydowski Sanhedryn dopuscil sie
mordu na czterech niewinnych córkach cara.
W ksiazce Nikolaja Zienkowicza: Tajemnice mijajacego wieku1 znajduje sie fotografia cyfrowo
zaszyfrowanego telegramu z 17 lipca 1918 roku, podpisanego przez Bieloborodowa, do sekretarza Sownarkomu
- Gorbunowa, Moskwa, Kreml. Po rozszyfrowaniu, telegram zawiera niemal kwintesencje zydobolszewickiej
przewrotnosci i okrucienstwa:
Powiedzcie Swierdlowowi, ze cala rodzine spotkal ten sam los, co jej glowe. Oficjalnie rodzina zginie w
czasie ewakuacji.
W cieniu tej zbrodni pozostaje podobna masakra innych czlonków rodziny carskiej. W Alapatajewsku, 140
kilometrów od Jekaterynburga, bolszewicy wiezili od maja 1918 roku: wielkiego ksiecia Sergieja Michajlowicza,
w. ks. Jelizawietie Fiodoro-wne-wdowe po w. ks. oraz trzech synów w. ks. Konstantina.
Wszystkich przewieziono do miejscowosci Wierchniaja Siniaczicha i zywych wrzucono do sztolni.
Zyli tam jeszcze przez kilka dni, zmarli z braku wody i powietrza, za wyjatkiem w. ks. Siergieja, którego
zastrzelono, gdy zapewne stawial opór.
Obydwie zbrodnie byly dzielem Zydów z najwyzszego kierownictwa bolszewickiej wladzy.
Mord zatwierdzil Lenin, posredniczyl w tym Swierdlow, wiedzieli o tych zbrodniach Zydzi Zinowiew i Uryckij.
O bezwzglednej wiernosci talmudycznemu nakazowi zemsty - ofiary na rodzinie carskiej, swiadcza
okolicznosci, które powinny byly powstrzymac Lenina i jego bande od zaglady Romanowów. O wzgledy
Niemców bolszewicy zabiegali wówczas szczególnie, z Niemiec szlo bowiem potezne wsparcie finansowe i
wojskowe dla bolszewików jeszcze uwiklanych w zazarte walki z carskimi generalami na kilku frontach.
1. Wyd. polskie: Prószynski i S-ka, 1999.
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Ponadto niemiecki cesarz byl kuzynem Mikolaja, ojcem chrzestnym zamordowanego carewicza, a caryca
byla rodowita Niemka spokrewniona z dworem kajzera. Jej cztery zamordowane córki i carewicz mieli wiec
rodowody niemieckie. Bolszewicy ryzykowali nieslychanie duzo w kontaktach z ich sponsorami niemieckimi, a
jednak to nie powstrzymalo ich od mordu. Talmudyczno-kabalistyczny nakaz zemsty obowiazywal ponad
wszystko.
Oto jak wygladalo pomieszczenie, w którym dokonano masakry rodziny cara-szesciu kobiet (w tym sluzacej),
carewicza i samego cara. Opis pochodzi z relacji jednego ze strazników:

Pokój wypelnialo cos przypominajacego opary prochu strzelniczego; pachnialo prochem (...) W scianie i na
podlodze byly dziury od kul. Nigdzie na scianach nie bylo sladów bagnetów. Tam, gdzie byly slady kul na
scianach i na podlodze, dookola pelno bylo krwi: na scianach byly rozpryski i plamy, a na podlodze niewielkie
kaluze...
Kto i kiedy napisal na jednej z tych scian te trzy litery, talmudyczno-kabalistyczne przeslanie wtajemniczonego
dla wtajemniczonych? Czy tym kims byl ktos taki, jak tamten prymitywny straznik?
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Krwawiaca Hiszpania
W 1931 roku w Hiszpanii obalono monarchie. Wladze przejeli czerwoni „liberalowie", czyli odwiecznie wrogo do
Kosciola nastawieni masoni7.
Rewolta w Hiszpanii byla kolejnym ogniwem wlaczajacym katolicka Hiszpanie w lancuch przewrotów. Pisal o tym
znawca masonerii Leon de Poncius:
Nie bylo w ciagu ubieglego stulecia ani jednego ruchu rewolucyjnego, z którym by ona (masoneria - H.P.)
nie wspóldzialala (...) Zeby posluzyc sie przykladami swiezszej daty: podczas rewolucji Mlodej Turcji w
1905 r., portugalskiej w 1908 r., rosyjskiej w 1917 r., wegierskiej i niemieckiej w 1918 r., hiszpanskiej w
1931 r. - to masonerie (scislej zydo-masonerie -H.P.) przygotowaly zmiane rezimu i przejely wladze. (A. de
Lassus, op. cit, s. 84).
Zapanowal w gospodarce Hiszpanii niesamowity chaos i regres, typowy dla wszystkich komuno-masonskich
rzadów Europy, Ameryki Poludniowej i Srodkowej. Siegnieto po sposób wypróbowany juz 400 lat wczesniej w
Anglii. Rozsiewano plotki, ze jezuici zatruwaja studnie, mnisi porywaja i morduja dzieci, a zakonnice
oddaja sie wszelkim perwersjom seksualnym2.
Jezuici stali sie ofiarami takich oszczerstw. Po utworzeniu lozy Wielkiego Wschodu w 1767 za króla Karola III,
wielki mistrz Arand, general Wali i ksiaze Alba (trzej ministrowie-masoni), wmówili królowi, ze jezuici daza do
oderwania od Hiszpanii Urugwaju i Paragwaju, knuja spiski na zycie króla. Król nakazal jednej nocy zaladowac
6000 jezuitów na statki i wywiezc ich do Civita Yecchi, chyba prekursorskiego obozu koncentracyjnego3.
W pierwszych dziesiecioleciach XIX wieku na czele lóz francusko-hiszpanskich stal Wielki Wschód madrycki,
natomiast loze hiszpanskie byly podlegle Wielkiej Lozy angielskiej. One to radykalizo-waly nastroje „liberalne",
obie byly zdeklarowanymi wrogami Kosciola katolickiego. W sferze gospodarczej Hiszpanie oplotly wtedy macki
Rothschildów francuskich i angielskich. Byly to macki zydostwa talmudycznego, odwiecznego wroga
chrzescijanstwa. Rzad sprzyjal lewackim radykalom Hiszpanii lat 30. XX wieku, przystapili wiec do zamieszek.
Uderzenia poszly glównie przeciwko duchowienstwu i kosciolom. W maju 1931 roku spalono przeszlo 100
kosciolów, w czerwcu prymas Hiszpanii musial uciekac z kraju, w pazdzierniku „prezydent" Azana obwiescil, ze
Hiszpania „przestala byc katolicka".

Komunistyczna agresja nabierala na sile. W 1934 roku podczas komunistycznej rewolty w Asturii znów bylo
masowe palenie kosciolów. Lewicowa policja pozostawala bierna. Od polowy lutego do polowy lipca spalono 170
kosciolów.
Rozpoczelo sie bezlitosne mordowanie ksiezy i zakonników obojga pici. W Barcelonie spalono wszystkie 58
tamtejszych kosciolów4.
W Cuenca poszlo z dymem 10 tys., bezcennych tomów biblioteki katedralnej.
1. O powstaniu i przejeciu wladzy przez masonerie w Hiszpanii w wiekach XVI-XIX pisal ks. biskup dr Józef
Pelczar:

Masoneria..., Lwów 1914, reprint: Wers 1997, s. 239-248.
2. Marek Chodakiewicz: Zagrabiona pamiec. Wojna w Hiszpanii 1936-1939, W-wa 1997.
3. J. Pelczar, s. 240.
4. Zob.: Jerzy R. Nowak: Walka z Kosciolem wczoraj i dzis. Szczecinek 1999.
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Masowo niszczono i palono dziela sztuki sakralnej, statuety, modlitewniki.
Ofiara czerwonego amoku padlo okolo 17.000 kosciolów, prawie polowa wszystkich. Tryumfowal satanizm:
zamiast pilek kopano czaszki swietych, milicjanci paradowali w szatach liturgicznych, podobnie jak „lud" podczas
rewolucji francuskiej. Profanowano cmentarze, w Huesca wyciagniete z grobów zwloki poukladano w pozycjach
kopulacyjnych, w innych miejscach zmumifikowane szkielety stawiano w pozycji stojacej u wejsc do krypt
koscielnych...
Ówczesna Hiszpania byla tradycyjnie katolicka, o wiele bardziej niz dzisiaj i bardziej niz np. wspólczesna Polska.
Tym bardziej latwo sobie wyobrazic reakcje katolików, np. mieszkanców wspólczesnego Krakowa, gdyby
wspólczesne Bestie przejely wladze w kraju i w tymze Krakowie, w innych polskich miastach spalily wszystkie
koscioly, wlacznie z kosciolem Mariackim w Krakowie.
Wojska narodowe generala Franco przystapily do walki. Byl rok 1936 - piec lat satanistycznego rozpasania
miedzynarodowego i hiszpanskiego zydo-komunizmu. Fakty byly przerazajace: Bestie hiszpanskie wspierane
przez „Brygady Miedzynarodowe" zamordowaly w sumie prawie 8000 osób duchownych, w tym 12 biskupów,
283 zakonnice uprzednio gwalcone, 5255 ksiezy, 2492 zakonników i 249 osób z nowicjatu7.
Jednego dnia - 6 listopada podczas masowych egzekucji w Madrycie, komunisci rozstrzelali 240 osób, w tym
200 sióstr zakonnych, ksiezy i kleryków. Matke dwóch jezuitów uduszono krzyzem. Ujawnil sie dramatyczny
podzial narodu na ludzi i Bestie. Czerwoni oprawcy byli zszokowani postawa mordowanych ksiezy, którzy nie
korzystali z obietnicy darowania zycia w zamian za wyrzeczenie sie wiary. Lewacki „The New York Times" pisal
14 wrzesnia 1936 roku, ze w miasteczku El Saucejo korespondent tej gazety widzial cialo ksiedza, ojca Jose de
la Córa na satanistyczny sposób ukrzyzowane do góry nogami na drzwiach kosciola. Jeden z katów
relacjonowal: Co za cholerni durnie! Nikt nie mógl zamknac im mordy! Przez cala droge spiewali i
wychwalali Chrystusa Króla!
Korespondent polskich gazet - Jedrzej Giertych podawal przerazajaca statystyke napadów, mordów,
demaskowal agenturalny sowiecki komunizm tej satanistycznej rewolty. Pisal:
Otóz stwierdzic musze, ze regula jest we wszystkich zakatkach Hiszpanii, które byly chocby krótko pod
wladza „czerwonych" - zburzenie tam wszystkiego, co ma zwiazek z kultem chrzescijanskim2.

Oto bilans hiszpanskiej hekatomby:
- sprofanowano 25,8 tys. kosciolów, kaplic i klasztorów, zniszczono 17.000;
- zamordowano okolo 8000 duchownych, w tym setki zakonnic;
- rozstrzelano i zameczono 500.000 osób;
- ponad milion poleglo po obydwu stronach.
Hiszpanska wojna domowa byla poligonem doswiadczalnym dwóch totalitaryzmów - hitlerowskiego i

stalinowskiego. Oprócz kilku tysiecy sowieckich „ekspertów", w olbrzymiej wiekszosci Zydów, po stronie
czerwonych walczylo okolo
40.000 cudzoziemców.
1. Hugh Thomas: The Spanish dvii War, New York 1961.
2. Jedrzej Giertych: Hiszpania bohaterska, W-wa 1937, s. 197.
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Byla to smietanka miedzynarodowej fanatycznej zydokomuny: angielskich 2500, francuskich 9000, tyle samo z
USA, z Niemiec 5000 1.
Nad wszystkimi czuwali komisarze z NKWD. Po drugiej wojnie swiatowej wszyscy uczestnicy „Brygad
Miedzynarodowych" stali sie zasluzonymi kombatantami zydokomunizmu swiatowego. Dzialali dalej. Np. Zyd
Morris Cohen po wojnie dzialal w siatce szpiegowskiej Juliusza i Ethel Rosenbergów, amerykanskiego
malzenstwa, które przekazalo sowietom glówne tajemnice bomby atomowej. Bez sowieckiego wsparcia w
ludziach, sprzecie i pieniadzach, czerwony hiszpanski satanizm nie przetrwalby nawet polowy tych lat. W
pazdzierniku 1936 roku hiszpanscy „rewolucjonisci" oddali sowietom cala narodowa rezerwe zlota o obecnej
wartosci ponad szesciu miliardów dolarów!
Haniebny udzial w tym wsparciu hiszpanskiego ludobójstwa mieli polscy Zydzi, agenci NKWD, czlonkowie KPP,
a takze polscy masoni na czele z Wielkim Mistrzem Andrzejem Strugiem. Na rzecz czerwonych trwala zaciekla
kampania apologetycznej propagandy. Dal sie zwiesc dezinformacji nawet katolicki pisarz Ksawery Pruszynski.
Komunistyczny agent Mieczyslaw Bibrowski wspominal: Bylem jednym z tych, którzy brali czynny udzial w
kampanii prasowej na rzecz Hiszpanii republikanskiej. Od lutego do lipca 1936 roku uczestniczylem w
wydawaniu czasopisma bedacego organem Frontu Ludowego inteligencji. Tygodnik nosil tytul „Oblicze dnia" i w
ciagu krótkiego okresu skupil wokól siebie kwiat naszej inteligencji twórczej z Andrzejem Strugiem, Zofia
Nalkowska i Maria Dabrowska2.
Wielu agentów polskojezycznej zydokomuny zostalo dygnitarzami w PRL, wszyscy zas byli otaczani nimbem
„bojowników" o wolnosc ludu hiszpanskiego, wzorami intemacjonalizmu. Rzymowski zostal ministrem spraw
zagranicznych, Pruszynski - ambasadorem w Holandii, Jerzy Goldberg - szefem stalinowskiej „Kultury", Karol
Swierczewski (Tenenbaum) - ministrem obrony narodowej3.
Kilianowicz vel G. Korczynski zostal wiceministrem bezpieczenstwa narodowego4, Franciszek Ksiezarczyk szefem MO w Rzeszowie; Eugeniusz Szyr zebral cala kolekcje funkcji, wlacznie z czlonkostwem Biura
Politycznego KC PZPR i ministrowaniem budownictwu, wreszcie wicepremierostwem; Waclaw Komar dowodzil
wywiadem wojskowym, Henryk Torunczyk dyrektorem generalnym w ministerstwie przemyslu lekkiego.
Niewiele sie zmienilo po 1956 roku, a ich klopoty zaczely sie dopiero po zydowskiej rebelii w 1968 roku.
Kilkunastu wyjechalo wreszcie do Izraela i panstw zachodnich.
Tak jak ideowy i pokoleniowy pomiot Bestii francuskiej rewolucji wciaz rzadzi Francja, tak i pokoleniowe
ideowy pomiot zydowskiego komunizmu nadal rozpiera sie w zniewolonej Polsce „posierpniowej".
Oto dwa przyklady, podane przez M. Chodakiewicza w jego ksiazce.
1. M. Chodakiewici, op. cit, s. 72.
2. Od 1927 r. „towarzyszka zycia" Wielkiego Mistrza polskiej masonerii - S. Stempowskiego. Zob.: L. Hass:
Masoneria polska w XX wieku, W-wa 1996, s. 255. M. Chodaldewicz, op. cit., s. 86.
3. Bohater powiesci E. Hemingway'a: Komu bije dzwon.
4. W latach 60. byt ambasadorem PRL w Algierii, gdzie zostal zamordowany - podobno przez Mossad - a
oficjalnie popelnil samobójstwo.
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Wiosna 1995 roku studenci historii z UW chcieli pokazac studentom tego uniwersytetu kronike filmowa z wojny
domowej w Hiszpanii. Chodzilo o fotografie z wejscia gen. Franco do Madrytu. Niestety - wladze uniwersyteckie
zabronily projekcji, bowiem plakat zachecajacy do obejrzenia filmu mówil o krucjacie przeciwko zlu komunistycznemu totalitaryzmowi i ateizmowi - a byl przeciez rok 1995, w stolicy kraju rzekomo wolnego od
komunistycznego totalitaryzmu.

„Gazeta Wyborcza" - redagowana przez syna zydowskiego agenta NKWD Ozjasza Szechtera, podala z
tryumfem ze Francko nie przeszedl!
Wojciech Muszynski, inicjator projekcji, zostal zagrozony postawieniem przed komisja dyscyplinarna
uniwersytetu.
Drugi przyklad, to ponury sabat komunistycznych mamutów, jakim byly „obchody" szescdziesiatej rocznicy
hiszpanskich „Brygad Miedzynarodowych". Na akademii w teatrze Zydowskim (!) spotkalo sie kilku
„dabrowszczaków", a w prezydium uroczystosci zasiedli Eugeniusz Szyr i Jacek Kuron, w pierwszym rzedzie
na widowni pysznil sie Wojciech Jaruzelski. Z kolei inny mamut - Aleksander Malachowski powiedzial z
emfaza cos, co stanowi kwintesencje swiatowej zydokomuny i jej antycywilizacyjnego archetypu ideowego:
Jestescie tymi, którzy jako pierwsi odwazyli sie wystapic do walki o wartosci, które wszyscy uznajemy za swiete,
do walki przeciw faszyzmowi.
Dziwny to byl faszyzm, zaiste!
Faszyzm osmiu tysiecy zamordowanych „faszystów" w sutannach, „faszyzm" 17.000 spalonych kosciolów,
„faszyzm" hiszpanskiego patriotyzmu, wiary, wartosci powszechnie uznawanych przez swiat zachodniego
chrzescijanstwa...
Spadkobiercy katów i Bestii maja sie doskonale. Zieciem Eugeniusza Szyra byl prezydent Warszawy z czasów
„Polski posierpniowej" - M. Swiecicki...
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GLÓWNE DYNASTIE OSWIECONYCH
Rothschildowie
Ten niebywale rozgaleziony klan miedzynarodowych lichwiarzy utuczonych na oszustwach ich przodków, zza
kulis dyryguje glównymi wydarzeniami swiata juz od dwóch wieków. Przewodzi globalizacji i ruchowi New Age,
kieruje swiatowa synarchia pieniadza, wladzy, polityki. W przeszlosci pociagal za sznurki wielkich dramatów
Europy, poczynajac od spowodowania upadku Napoleona, po „wiosny ludów", „Komune paryska", pierwsza
wojne swiatowa, rewolucje zydowska w Rosji, wreszcie druga wojne swiatowa i powojenne konflikty lokalne w
panstwach tzw. „Trzeciego Swiata".
Obecnie przewodzi totalnej wojnie z chrzescijanstwem poprzez „ruchy" religijne, oszukancze ideologie,
rozlegle dzialania propagandowe zmierzajace do anihilacji chrzescijanstwa na rzecz „Kosciola Uniwersalnego".
Nazwisko Rothschildów jest tu jedynie czerwona (roth) latarnia, wiodaca nas po zakamarkach piekla XX
wieku.
Ten ród jest rozgaleziony w setki nazwisk wkomponowanych w rody i nazwiska innych Iluminatów. Bestie
Apokalipsy juz od póltora wieku lacza sie formalnie i nieformalnie poprzez malzenstwa, nawet przez swiadome
„produkcje" nieslubnych bekartów, które potem od wczesnej mlodosci formuja na przyszlych gaulajterów
zniewolonych narodów.
W Dynastie Rothschildów, podobnie jak kilkanascie pozostalych glównych rodów Oswieconych, omawiam

glównie na podstawie ksiazki Fritza Springmaiera Rodowody Iluminatów (Bloodlines of Iluminati)1.
W odniesieniu do Rothschildów, pozycja y wiodaca jest dla Springmaiera ksiazka zydowskiego biografa
Rothschildów Anki Muhisteina: Baron James, poczatki francuskich Rothschildów. Springmaier zdaje sie celowo
niemal streszczac biografie Rothschilda autorstwa tego zydowskiego pisarza, aby nie zostac posadzonym o
„antysemityzm". Lektura ksiazki Springmaiera wymaga jednak rezerwy i krytycyzmu. Zgromadzil on olbrzymi
zasób suchych faktów o Iluminatach, lecz „miedzy wierszami" jawi sie jako wojujacy protestant, jest jawnie
antypapieski, antykatolicki i to na zasadzie „Huzia na Józia!".
Pozwolil sobie takze na dyletanckie bezmyslne powielenie zydowskich stereotypów o rzekomym wspóludziale
Polaków w mordowaniu Zydów, o czym pisze w innym miejscu. W budowli Springmaiera nie interesuje mnie jej
architektura, rodzaj uzytej zaprawy murarskiej, tylko cegly. Wybieram istotne dla niniejszego tematu.
_____________________________________
1.Ambassador House, Colorado 1999.
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Protoplasta klanu, Mayer Amschel Rothschild, w XVIII zyl we frankfurckim getto. Podobnie jak wówczas i
pózniej w innych krajach, Zydzi tworzyli te getta dobrowolnie. To utrwalalo ich poczucie odrebnosci, zmuszalo do
uzywania sekretnego porozumiewania: pismo hebrajskie nieczytelne dla gojów byly w tym bardzo skuteczne.
Zydów tamtych czasów laczyly dwa spoiwa: talmudyczna kabala i nienawisc do chrzescijanstwa.
Mayer Rothschild i jego rodzina byli Zydami z krwi i wyznania. Kilku jego przodków bylo rabinami. Wczesny
okultyzm tej rodziny, zanim zostali Rothschildami, przejawial sie w kultywowaniu zydowskiej kabaly oraz
gnostyckieeo satanizmu, z silnym naciskiem na babilonska magie. Wedlug ich wlasnej genealogii zapisanej
w tajemnej, niedostepnej dla gojów ksiedze rodu, Rothschildowie rzekomo wywodza sie od Nimroda, wielkiego
babilonskiego wojownika.
Gnoza, magia, kabala, spirytyzm, satanizm, stanowia duchowy rdzen wspólczesnego New Age, bowiem to
one uksztaltowaly duchowo i nacyjnie ten „boski" ród.
Troche informacji o tych pradach, w kontekscie New Age - dopiero potem powrócimy do Rothschildów.
Okultyzm, to pierwsza podstawowa cecha ruchu New Age1.
Z kolei rdzeniem okultyzmu jest gnoza. Przywódca amerykanskiej masonerii, klasyk jej zasad w randze
Iluminata Albert Pike pisal, ze Gnoza jest istota i rdzeniem masonerii2. Cytowany przez masona G.
Vinatrel'a rabin Toaff pisal o istnieniu tajnej doktryny filozoficznej i religijnej przekazanej przez gnostyków rózokrzyzowców w trakcie ich polaczenia sie z wolnymi mularzami w roku 1717.
Nawiazujac do tych ocen, A. de Lassus stwierdza, iz tajne zwiazki odzwierciedlily dwie strony zydowskiego
ducha, tj. praktyczny racjonalizm i panteizm, ten panteizm, który jako metafizyczne odbicie wiary w jednego
Boga, przeradza sie w kabalistyczna teurgie, czy w magie odwolujaca sie do bóstw niebieskich, do wyzszych
duchów3.
Okultyzm daje sie zdefiniowac jako calosc tajemnej wiedzy i praktyk z nia zwiazanych. Cechuje go panteizm system wyjasniania istoty swiata mieszajacy Stwórce z Jego stworzeniem. Prowadzi to do odrzucenia prawdy o
boskim stworzeniu swiata i do ubóstwienia czlowieka. To wyjasnia, dlaczego Iluminaci, m.in. Rothschildowie i
Rockefellerowie subsydiuja wykopaliska majace udowodnic darwinowska teorie ewolucji — co omawiam w
osobnym rozdziale tej pracy.
_______________________________________________
1. Zob.:Amaud de Lassus: New Age. Nowa Religia? (Connaissance elementaire du Nowel Age). Wyd. poi:
„Fulmen" 1993. Passim.
2. Tamze, s. 30.

3. Teurgia - forma magii w póznej starozytnosci i wczesnym sredniowieczu, polegajaca na rzekomym zmuszania
bogów lub duchów do pozadanego dzialania.
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To oczywiste, ze okultyzm jest fundamentalnym spoiwem wszystkich ezoterycznych stowarzyszen i pradów, ale
szczególnie grozne w skutkach jest jego przenikanie do przeróznych sekt pseudo-katolickich. Wplywy
gnostyckie pojawiaja sie juz u tzw. Socyanów i Arian Polskich. Jan Amos Komensky z Czech, dzialajacy w
Polsce, byl gnostykiem, stad kult masonerii dla Komensky'ego1.
Klasycznym przykladem sekty pseudokatolickiej o inicjacji gnostyckiej sa tzw. mariawici. Stworzyla ja grupa
ksiezy pod kierownictwem Jana Marii Kowalskiego — jego przestepstwa obyczajowe w okresie
przedwojennym byly powszechnie znane w Polsce. Ofiary tej sekty, a tym samym miliony Polaków nie wiedza
jednak, ze grupa ta podlegala lozom Martynistów francuskich poprzez tzw. „Powszechny Kosciól Gnostycki",
którego wspóltwórcami byli omawiani w rozdziale Prieure de Sion Julius Doinel oraz Papus (Gerard Encause).
Kowalski byl satanista, uczniem znanego francuskiego satanisty, ksiedza apostaty abp. Bulan z Lyonu.
Byl czas, ze tej sekcie okultystów i satanistów poddalo sie prawie pól miliona Polaków, a obecnie liczy ona okolo
100 tys. polskich wyznawców.
Inna sekta przesiaknieta gnostycyzmem jest tzw. „Kosciól Starokatolicki". Powstal w 1870 roku po I Soborze
Watykanskim i ogloszeniu dogmatu o nieomylnosci papiezy. Niemiecki ksiadz Deolinger sprzeciwil sie
dogmatowi, a rzad pruski chetnie poparl odszczepienców liczac na glebsze rozbicie Kosciola katolickiego. Sekta
rozplenila sie na Niemcy i Holandie, w której juz od XVIII wieku dzialaja samozwanczo konsekrowani biskupi.
Starokatolicy wyswiecili pierwszego swojego „biskupa" - prof. J. Reinkensa, a nastepnie wspomnianego
przywódce polskich mariawitów Jana Marie Kowalskiego. Na kongresie starokatolików w Wiedniu w 1909 roku,
udzielono Kowalskiemu sakry biskupiej!
Martynista i neognostyk Yincenzo Soro w ksiazce: La Chiesa del Paracieto. Stuidsu lo gnosticismo (1922)
stwierdzal, ze Jan Maria Michal Kowalski Arcybiskup Prymas Wolnego Kosciola Polskiego (rytu mariawickiego)
zwiazal swoja sekte z „Powszechnym Kosciolem Gnostyckim" za rzadów „Patriarchy gnostyckiego" Jana II2.
Stwierdza tez, ze „Zakon Martynistów" i „Powszechny Kosciól Gnostycki" stanowia jedno, a Papus
zreorganizowal Zakon Martynistów tak, ze biskupi gnostyccy konsekrowani przez J.S. Jana II wchodza w sklad
Rady Najwyzszej „Zakonu Martynistów" jako czlonkowie honorowi. W. Sawicki w cytowanej pracy: Organizacje
tajne w walce z Kosciolem stwierdza, ze „Kosciól Gnostycki" jest „religijnym" odlamem (sekta) masonskich lóz
martynistów nadajacych mu charakter satanistyczny. To wszystko tworzy jeden wielki splot Antykosciola.
Jedna ze spekulacji panteizmu jest przekonanie, ze swiat jest emanacja Bóstwa. W parze z panteizmem krocza
nieuchronnie dwa kolejne heretyckie zawirowania. Sa nimi: preegzystencja - reinkarnacja, czyli wedrówka
dusz.
_______________________________________
1. Zgubnej dla Polski roli Jana Amosa Komensky'ego poswiecil ksiazke Jedrzej Giertych: U zródel katastrofy
dziejowej Polski: Jan Amos Komensky. Londyn 1964. Zdominowany przez masonów Polski Uniwersytet na
Obczyznie (PUNO), odmówil autorowi przyjecia tej pracy jako doktorskiej!
2. Zob.: Witold Sawicki: Organizacje tajne w walce z Kosciolem. Wyd. Wers 2000. Ksiazka przelezala w
maszynopisie od lat 60-tych.
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Nauczanie Kosciola odrzuca pre-egzystencje dusz czyli reinkarnacje. Dusza jest substancjalna (niepowtarzalna)
forma istoty ludzkiej, stworzona przez Boga w chwili poczecia. „Dogmat" gnozy i panteizmu tym samym znosi
ludzka odpowiedzialnosc, istnienia Zla uwaza za nieublagana konsekwencje lancucha wydarzen wczesniejszych
postepków aktualnego „nosiciela" duszy.
Inna lucyferyczna teoria gnozy i panteizmu jest rzekome istnienie swiata posredniego pomiedzy swiatem

fizycznym i duchowym. Pomiedzy nimi rozposciera sie tzw. swiat astralny. Jest rzekoma siedziba demonów, a
demonologia stanowi wazny element tego lucyferyzmu. Kosciól naucza o istnieniu dwóch a nie trzech
wszechswiatów - duchowego i materialnego. Wynika to chocby z Modlitwy Panskiej: „Wierze w Boga (...)
stworzyciela nieba i ziemi"...
Wsród praktyk okultystycznych króluje spirytyzm - rzekoma „wiedza" o istnieniu niewidzialnych istot nas
otaczajacych i pozostajacych z nami w przeróznych relacjach (kontaktach). Z pozostalych skladników spirytyzmu
czyli pneumatologii, trzeba wymienic magie, astrologie i alchemie.
Spirytyzm zajmuje sie „wywolywaniem" duchów, które przekazuja swoje odpowiedzi przez media1.
Praktykowanie spirytyzmu jest zabobonem zakazanym przez wiare, gdyz Bóg i nie musi poslugiwac sie
duchami dla przekazywania ludziom czegokolwiek dla zaspokojenia ich ciekawosci. Spirytyzm jest praktyka
zakazana przez Dekrety Kongregacji Sw. Oficjium z 30 marca 1898 i z kwietnia 1917. W ksiazce Springmaiera
widnieje fotografia slynnego satanisty Antona Lavey'a wtajemniczajacego w te praktyki jeszcze slynniejsza
aktorke Jayne Mansfieid w satanistycznym rytuale z uzyciem czaszek ludzkich! Podobnie uprawiala te praktyki
seksualna „sluzebnica" Iluminatów - Marylin Monroe, zamordowana przez nich w stosownym czasie. Spirytyzm
jest czarnoksiestwem, zuchwalym oszustwem.
Przewodnik New Age - glówne pismo Iluminatów z entuzjazmem pisze o spirytyzmie, przez Amerykanów
nazywanym channelingiem. Majac takich sponsorów i takie preferencje, czarnoksiestwo stalo sie czyms
normalnym. „Los Angeles" z 5 grudnia 1986 roku pisze, iz w samym Los Angeles dziala okolo tysiaca mediów,
podczas gdy w 1976 roku byly zaledwie dwa. Poteznie wspieraja ten „ruch" wplywowe media. Podczas emisji
„Mervriffin Show", wiele milionów telewidzów widzialo „nawróconego" aktora Michaela Yorka w towarzystwie
Pursela, pelniacego role medium dla ducha imieniem „Lazaris". W 1987 roku aktorka Sharon Gless
oswiadczyla przed milionami telewidzów, ze swoje sukcesy zawdziecza „Lazarowi" A. Lassus cytuje innego
autora, który z powaga oznajmia, ze w spirytyzm wkracza elektronika:
(...) duchy wypowiadajace sie poprzez media beda mogly prowadzic prawdziwe kursy w telewizji i przy pomocy
kaset (...) Miliony Amerykanów juz teraz uwazajaje za madrych nauczycieli, dobrych wychowawców i bardziej
interesujacych rozmówców, niz jacys tam uczeni ludzie. Jesli sie dzis wydaje setki milionów dolarów (z kieszeni
amerykanskich podatników - H.P.) aby sluchac duchów z kaset video, oznacza to, ze doszlismy do etapu
komunikowania sie z duchami za pomoca elektroniki (the age of elektronie spirit contact).
___________________________
1. Nie mylic z mediami fizycznymi - „przekaziorami" w postaci telewizji, prasy, radia, etc.
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Rynek wydawniczy, w tym równiez w Polsce, zalewaja setki tytulów tego „mediumicznego" smiecia.
Wazne miejsce w tych wszystkich zboczeniach psycho-intelektualnych i moralnych zajmuje wiara we wlasna
boskosc, co jawnie wylozyl cytowany juz George Soros. Slynna aktorka Shirley Mac Laine w wystapieniu do
uczestników jednego ze swoich licznych „seminariów" powiedziala: Pamietajcie, ze jestescie bogami i
postepujcie stosownie do tego.
Beniamin Creme, powszechnie znany w USA propagandzista New Age, oddaje glos zapowiedzianemu
wielkiemu prorokowi nazywanemu przezen „Maitreya - Chrystusem": Czlowiek jest bogiem w trakcie ujawniania
sie. Mahansi Mahesh Yogi -zalozyciel „Medytacji Transcendentalnej", parodiuje elementy Mszy Sw:
Pozostancie w pokoju i wiedzcie, ze jestescie bogami. Istote owego „boga" uscislil David Spangler, inny
„politruk" New Age: Istota, która pomaga czlowiekowi w osiagnieciu tego celu, by stac sie bogiem, jest Lucyfer,
aniol ewolucji czlowieka7.
Niszczenie osobowosci ludzkiej na bazie satanizmu, spirytyzmu, okultyzmu, odbywa sie powszechnie za
pomoca tzw. psychotechnik.
Sa to: hipnoza i autohipnoza, medytacja, uniezaleznienie od zmyslów, sterowanie funkcjami organizmu,
eksperymenty majace na celu spowodowanie przemian indywidualnych i grupowych prowadzone , w

specjalnych instytutach, m.in. w Esalen, w Big Sur - Kalifornia. Wazne miejsce zajmuja cwiczenia, takie jak
jogging, karate, zbiorowy rytmiczny taniec, bioenergia i inne, o egzotycznych nazwach, jak: hathajoga. Tai Chi
Chnam, ai-lado.
Znana z psychologii, a perfekcyjnie wykorzystana przez zbrodniczych demagogów takich jak Hitler psychologia tlumu, jest obecnie wykorzystywana powszechnie pod nazwa „dynamiki grupy". Juz w 1980 roku
szesc milionów Amerykanów bralo udzial w seansach „dynamiki grupowej".
Obowiazuja tu reguly sekty - calkowite podporzadkowanie sie prowadzacemu oraz utozsamienie z innymi
uczestnikami. Przewodnik New Age wyklada to przejrzyscie:
Jest to mocne doswiadczenie grupowe: uczestnicy przebywaja ze soba przez cztery do pieciu dni i w tym czasie
maj a wypowiedziec to, co odczuwaja w sobie samych i w relacjach z innymi, lecz zawsze z zachowaniem
zasady: „Tu i teraz"2.
Inne metody, to tzw. Metoda Silvy oraz Zen i Joga.
„Silva Mind Control" zostala zapoczatkowana przez Jose Silve. Chodzi tu o zjawisko „widzenia na odleglosc".
To tylko przenosnia. Jest w tym ukryty panteizm, auto-ubóstwienie. Silva naucza, ze mozemy osiagnac co
pragniemy poprzez ukierunkowanie wladz naszego umyslu.
_____________________________________
1. A. Lassus, op. cit., passim.
2. Swego czasu tytulowe polskojezyczne pismo polskiej zydokomuny!
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Zen i Yogi - to techniki medytacji. Nie tylko. Joge traktuje sie na zachodzie jako terapie, jako styl zycia i religie.
Liczbe praktykujacych zen i Yogi w latach 90. XX w. w samej Francji szacowano na 100.000. Francuska Szkola
Jogi ksztalci corocznie okolo 400 dyplomowanych „nauczycieli".
Inna cecha New Age jest tzw. naturalizm. Jego haslem jest pojednanie z natura. Ma to wymiar religijny. New Age
czci Ziemie - Gaje jako zywy organizm. Stad oszukancza „ekologia na sile", jako wazny ruch polityczny w
krajach Europy zachodniej i USA.
Te podstawowe diabelskie doktryny New Age: okultyzm, psychotechniki i naturalizm wzajemnie sie przenikaja,
stanowia nierozdzielny klab szamanstwa, bluznierstwa, satanizmu. Ulatwia to popularyzowanie New Age
jako „nauki" maskujacej jego strone ezoteryczna. O tej przewrotnosci metod jasno wyklada pismo „Whats" z
1986 roku w artykule: Przenikanie New Age do spoleczenstwa: Przeczytajmy uwaznie ponizsza wypowiedz
jednego z „politruków" New Age:
My, adepci New Age, korzystamy z szalenie dogodnego ulatwienia:
gdy raz wyrzekamy sie teminologii o charakterze okultystycznym, metafizycznym, a takze mówiacej wprost o
New Age, mamy do dyspozycji pomysly i chwyty bardziej strawne dla szerokiej publicznosci. Mozemy teraz
zmieniac nazwy, a zarazem cieszyc sie skutecznoscia dzialania. Postepujac w ten sposób, otworzymy drzwi
do New Age dla milionów ludzi, którzy normalnie nie byliby na to podatni'.
A wiec spisek, oszukancza konspiracja.
Jest on regula we wszystkich dzialaniach Bestii - Iluminatów. Tak bylo i jest przy burzeniu panstw narodowych u
progu XX wieku. Wylozyl to z lodowatym cynizmem szef przedwojennej agentury Iluminatów - Królewskiego
Instytutu Spraw Miedzynarodowych - Arnold Toynbee w glebi lat miedzywojennych:
Caly czas zaprzeczamy naszymi ustami temu, co robia nasze rece2.
Ten przerywnik o ideologii New Age na poczatku biogramów Iluminatów uznalem za niezbedny. Stanowi
wystarczajace uzasadnienie poslugiwania sie takimi pojeciami jak Szatan, Lucyfer, Bestie.

Nie pochodza one z arsenalu tzw. „klerykalizmu". Sa konkretnymi synonimami wcielanego brutalnie,
zmaterializowanego Zla, które wydalo smiertelna wojne Dobru, wcielonemu w nauczaniu Chrystusa i
jego Kosciola. Czytelnikowi niesklonnemu do akceptacji religijnego rozumienia charakteru tej rozstrzygajacej
wojny wydanej Dobru przez Zlo - juz na poczatku tej lektury doradzam jej odlozenie ad acta. Do czasu, kiedy jej
tresc stanie sie rzeczywistoscia jego wlasnego losu, a takze losu jego najblizszych i calego polskiego,
katolickiego narodu.
Powrócmy do Rothschildów, hojnych darczynców na rzecz destrukcji w swiecie dobra i ladu.
Nazwisko Rothschildów bierze swoje poczatki we Frankfurcie, miescie prekursorstwa banknotów. Zanim
pojawilo sie nazwisko „Rothschild", najstarszy znany przodek klanu nazywal sie Uri Feibesch (XVI wiek).
_______________________________
1. A. de Lassus. op. cit., s. 54
2. Zob.: Rodney Atkinson: Europe's Fuli Circie, Wielka Brytania 1996, wyd. poi.: Eurofaszyzm w natarciu. Retro
1998,s. 86.
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Jego potomkowie zyli w domu o nazwie Red Shield - Czerwona Tarcza, Szyld. Moses Bauer byl pra-praprawnukiem Uri Feibescha. Wiekszosc rodziny to zydowscy sprzedawcy detaliczni mieszkajacy na Juden-gasse
- zydowskiej alei we Frankfurcie.
Byli Zydami askenazyjskimi - odlamem zydostwa „drugiej kategorii", gorszego od sefardyjskich - uwazajacych
sie za wlasciwych dziedziców plemienia Judy. Askenazyjczycy nie uzywali wtedy nazwisk. Poslugiwali sie
symbolami jako znakami tozsamosci rodziny. Byly one umieszczane na domach jako adresy. Z czasem obok
symboli zaczely sie pojawiac nazwiska: wczesni Rothschildowie przyjeli nazwisko Bauer. Ta linia istnieje do dzis,
ale w XVIII w. jeden z czlonków tej rodziny nazwal swoja linie od jej symbolu i adresu: Red Shield.
Tak wylonil sie Mayer Amschel Bauer, bogaty kupiec we Frankfurcie. Na frontonie jego domu widnial szyld
rodziny - czerwony heksagram, znany zydom równiez jako pieczec króla Salomona - Gwiazda Dawida. Ma ona
konotacje okultystyczna, a dzis jest godlem Izraela. Heksagramu uzywano w starozytnych religiach. Byl juz
wtedy, symbolem Molocha7, Astoretha i innych. Heksagram byl uzywany jako symbol Saturna, planety waznej w
okultyzmie i kabale.
Saturn zastepuje tam czesto Szatana. Szescioramienna gwiazde uwaza sie za odpowiednik orientalnego YinYan, lucyferianskiego pojecia równowagi dobra i zla. Zydowscy kabalisci przejeli heksagram jako magiczny
symbol, a stamtad urósl on do rangi symbolu zydowskiej tozsamosci.
Pieczec Salomona - heksagram, Magen Dawid, przed Rothschildami nie byla uwazany za symbol zydostwa. W
sredniowieczu uzywali go arabscy magicy, a takze magicy kabalistyczni, czarownice druidzkie i wreszcie
satanisci. Ten znak zostal tez znaleziony na posadzce liczacego 1200 lat Moslem Mosque, gdzie dzis znajduje
sie Tel Awiw2.
Tego symbolu uzywal równiez Zyd askenazyjski uwazajacy sie za Mesjasza - Menahenben Duji. Przyjely go za
swój symbol rodzinny Rothschildów, a z nimi syjonisci.
Heksagram posiada konotacje magiczne, kabalistyczne, odniesienia do reinkarnacji.
Nie jest dzielem przypadku, ze symbol masonerii wszelkich odmian - cyrkiel przecinajacy katownice jest
kombinacja Gwiazdy Dawida: wystarczy z gwiazdy Dawida odjac dwie poziome równolegle linie, a
pozostanie to wlasnie: cyrkiel i katownica!3
Heksagram jest wykorzystywany do róznych kombinacji jako logo organizacji i kultów.
O jednym z nich pisze dr Cathy Burns w wyjatkowo cennej, wszechstronnej monografii symboli masonskich:
“Masonie and Symbols illustrated”, wydanej w USA w 1998 roku. Autorka nawiazuje wlasnie do wspólnoty

symbolu masonskiego cyrkla i katownicy oraz Gwiazdy Dawida:
Idealna równowage ducha i materii symbolizuje szescioramienna gwiazda, stanowiaca jedynie inna postac
Cyrkla i Trójkata: kazdy z nich ma ksztalt pozwalajacy na przedstawienie go jako trójkata. Zamkniecie Gwiazdy
w kregu symbolizuje nieskonczonosc, co oznacza harmonie a równoczesnie Ducha, który ku nam zstapil (...)
_________________________________________
1. Moloch stal siq bóstwem semickim zwlaszcza w Kanaan, gdzie skladano mu calopalne ofiary z dzieci,
wreszcie król - reformator kazal zniszczyc palenisko znajdujace sie w Dolinie Synów Hinnocha, aby nikt juz nie
oddawal dzieci na spalenie, (Biblia, 4. ks. Król. 23, 10)
2. Goldberg, M. Hirsch: The Jewish Connektion. N.Y. 1976, s. 197. Zob.: F. Springmaier, op. cit„ s. 311.
3. Zob.: Na okladce ksiazki.
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Umieszczenie wewnatrz tak zamknietej gwiazdy egipskiego symbolu Zycia (ankh) symbolizuje Niesmiertelnosc
jako rezultat odnowy (s. 216).
Ta sama autorka ilustruje logo Towarzystwa Teozoficznego, gdzie pod lukami teczy widnieje Gwiazda Dawida.
Hitler niszczac askenazyjskie pospólstwo zydowskie, zelzyl takze Gwiazde Dawida, kazac ja nosic Zydom jako
znak rozpoznawczy. Zydowskim Iluminatom na zachodzie i w USA wcale to nie przeszkadzalo - ani rzez
milionów braci (gorszego co prawda sortu), ani poniewieranie ich symbolu.
Czekali na dokonczenie rzezi, aby po wojnie odcinac miliardowe kupony od „holokaustu" i terroryzowac
swiat gojów meczenstwem zbednych milionów zydowskiego pospólstwa.
Heksagram wskazuje na powiazania Amschela Bauera z kabalistami. Byl dla niego i ówczesnych kabalistów
tak wazny, ze Mayer Amschel Bauer zdecydowal sie przyjac go jako swoje nowe nazwisko: Rothschild
(Czerwona Gwiazda). Uczynil to dla podkreslenia tozsamosci swojej rodziny z okultyzmem i umilowaniem
Saturna.
Król Dawid nie mial nic wspólnego z heksagramem, który powszechnie nazywa sie Gwiazda Dawida. To byla
gwiazda Salomona, gdyz to Salomon zapoczatkowal czczenie Astoretha - gwiazdy znanej jako Astarte, Chiun,
Kaiwan, Remphan i Saturn. Salomon wybudowal oltarz ku czci tej gwiazdy.
Saturn jest kluczem do zrozumienia dlugiego dziedzictwa zydowskiego od czasów starozytnych. Saturn
wiaze sie z Lucyferem, byl wazny w religii Mitry i w wierze Druidów1.
W 1753 roku wyslano dziesiecioletniego Mayera na nauki rabinackie, ale handel okazal sie jego pasja. Jako 13latek zostal wyslany do Hanoweru na praktyke w banku Iluminatów - Oppenheimerów. Tajniki bankowosci
poznawal tam przez siedem lat.
W Hanowerze poznal generala von Estorffa, numizmate, który w 1763 opuscil Hanower i dolaczyl do dworu
Williama IX - ksiecia Hesse Hanau - wlasciciela Frankfurtu. Mayer rozumial, ze dzieki znajomosci z generalem
Estorffem, bedzie mógl rozpoczac interesy z ksieciem. Pobyt w banku Oppenheimerów posluzyl mu takze do
wcisniecia sie w kregi Iluminatów.
Bo tez i ksiaze Henry z linii Hesse - Hanau byl powiazany z Iluminatami. Jego mlodszy brat Karol, syn ksiecia
Hesse Cassel, byl w latach 1723-1739 glowa wszystkich niemieckich wolnomularzy. Dynastia Hesse
przewodzila masonskiej Scislej Obserwie (Strict Observance). Dopiero kongres masonów w 1782 roku w
Wilhheimsbad, miescie w prowincji Hesse, zamienil te nazwe na: „Dobrzy Rycerze Swietego Miasta"2.
Dynastia Hesse byla i jest scisle powiazana z Iluminatami. Ksiaze William byl wnukiem króla Anglii George'a, a
Hesse Cassel, to jeden z najbogatszych królewskich domów w Europie. Ich dochody pochodzily wtedy z
platnego wypozyczania zolnierzy do innych krajów - namiastka wspólczesnego wypozyczania „sil pokojowych"
do budowania Nowego Porzadku Swiata pod egida ONZ lub NATO.

_______________________________________
1. Zakon starozytnych kaplanów celtyckich z siedziba w Brytanii, dzis loza masonska o tej nazwie.
2. Beneficient Knights of the Holy City.
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Dom ksiazecy Hesse Cassel i Rothschildowie zarobili fortune na Rewolucji Amerykanskiej, zaplanowanej i
kierowanej obustronnie przez wolnomularzy Anglii, Francji i Niemiec.
Przykladem powiazan Hesse Cassel z Iluminatami jest postac sw. Germaina, uznawanego obecnie za
„Mesjasza" New Age. Wielu badaczy Illuminizmu uwaza, ze ten swiety byl synem Franciszka II z Transylwanii,
którego zona byla Charlotte Amalie z domu Hesse, choc nie maja pewnosci, czy sw. Germain byl jej synem czy
pierwszej zony Franciszka. Sw. Germain byl alchemikiem, twierdzil, ze zna elixir zycia (podobnie jak
rózokrzyzowcy), a zalozyciele Towarzystwa Teozoficznego sa przekonani, ze Germain byl jednym z ukrytych
mistrzów Tybetu potajemnie kontrolujacych losy swiata.
Jak pisze F. Springmayer, niejaki Guy Ballard, teozof, twierdzil iz w 1930 roku spotkal sw. Germaina na górze
Shasta w Kalifornii. To rzekome spotkanie doprowadzilo do utrwalenia roli teozofii i okultyzmu w New Age.
Tak oto magia, okultyzm, kabala nierozerwalnie przenikaja rodowody Rothschildów jak i pozostalych klanów
Iluminatich. Podczas uroczystosci inicjowania Iluminatów na poziomie „Sióstr" i „Braci" oraz „Matek Ciemnosci",
przodkowie wspólczesnych Rothschildów sa nazywani „Rothschildami", choc pierwotnie nazywano ich
Bauerami, a wielu z nich nadal nosi nazwiska Bauerów, a takze Bowerów.
Rothschildowie odegrali wielka role w bawarskim zakonie Iluminatów A. Weishaupta. Po tym, jak bawarscy
Iluminaci zostali zdemaskowani, glówny osrodek okultyzmu i kontroli tajnych towarzystw w Europie przeniósl sie
do Wloch i byl znany jako Alta Yendita (Wysoka Yenta), kierowany przez jednego z Rothschildów - Karla, syna
Amschela. Karl Rothschild uczestniczyl w redagowaniu tajnego dokumentu wyslanego z AltaYendita do centrów
masonerii. Kopia tego dokumentu zaginela, co bardzo zaniepokoilo masonów. Wyznaczyli wysoka nagrode za
jej odnalezienie.
Byl napisany po wlosku i nosil wymowny tytul: Stale instrukcje lub praktyczny Kodeks Zasad. Przewodnik dla
przywódców najwyzszych stopni Masonerii. Mieli powody do paniki. Oto jego znaczace fragmenty:
Jest nia cel wyzwolenia Wloch, a z tego któregos dnia wyrosnie wyzwolenie calego swiata, powstanie
braterskiej uniwersalnej republiki i harmonia wsród ludzkosci (...)
Naszym ostatecznym celem jest ten sam cel, co Voltaire'a i Francuskiej Rewolucji, zniszczenie katolicyzmu, a
nawet samej mysli chrzescijanskiej (...)
Papiez, ktokolwiek nim bedzie, nie przyjdzie do tajnych stowarzyszen. Tak wiec to tajne stowarzyszenia musza
wpierw wtargnac do Kosciola, by zniszczyc go wraz z papiezem'.
Alta Yendita (Wysoka Venta), byla najwyzsza loza wloskiego weglarstwa. Rzadzila najczarniejsza masoneria
Francji, Niemiec i Austrii, sterujac rewolucjami Europy do czasu, gdy Mazzini przejal nad nia wladze, a nad nim
samym - Iluminaci Weishaupta. Dziedzictwo programu jest realizowane przez wspólczesnych Oswieconych, ich
narzedzia - masonerie wszystkich rytów.
_______________________________
1. Z ksiazki bpa Georgesa F. Dillona: Antychryst w walce z Kosciolem, wydanej juz w 1885 roku, Wyd. poi.:
Fulmen L, 1994,s. 104-106.

Str.64

Leksykon Masonów: 10.000 slawnych wolnomularzy (t. IV, s. 74) wykazuje, ze dwóch nastepnych synów
Mayera Amschela bylo masonami: James Mayer i jego brat Nathan Mayer. James byl w Paryzu masonem
najwyzszego 33 stopnia Obrzadku Szkockiego, a jego brat Nathan — w Londynie, czlonkiem lozy „Emulation".
Trzeci z pieciu braci - Salomon Mayer Rothschild, zostal wprowadzony do wolnomularstwa w 1909 roku.
Skad tylu braci? Oczywiscie, Zydzi nie uznawali i nie uznaja aborcji, rozmnazali sie i rozmnazaja z imponujacym
dynamizmem. Protoplasta rodu Mayer Amschel mial bowiem pieciu synów oraz piec córek i nikt nigdy nie
oskarzy zadnego Zyda o „dziecioróbstwo" - ta obelga jest zarezerwowana wylacznie dla gojów.
Mayer Amschel mial tez szóstego nieslubnego syna. Synowie legalni byli nazywani „bracmi Mayer", gdyz
wszyscy mieli to samo drugie imie: Mayer.
Tak wiec byli to: Amschel Mayer, Salomon Mayer, Nathan Mayer, Kalmann (Cari) Mayer, Jacob (James) Mayer.
Kazdy z nich przystapil do rodzinnych interesów juz po osiagnieciu 12 lat. Wszystkie córki takze, poprzez
intratne ozenki, wlaczono do rodzinnych interesów, lecz protoplasta Mayer Amschel zastrzegl w testamencie,
ze fortuny i interesy dziedzicza tylko synowie.
Chodzilo o dynastyczna ciaglosc Rothschildów, co stanowi kontynuacje dzisiejszych tendencji Iluminatów w ich
dazeniu do rozbijania jednosci rodziny gojów jako podstawowej jednostki spajajacej naród. Wszystkie córki
wyszly za bankierów. Cala dziesiatka, a takze ich potomstwa, byly utrzymywane j w przekonaniu, ze
chrzescijanie sa sami winni swojej niedoli, nalezy sie ich bac i nienawidziec. Protoplasta posunal to do obsesji.
Zyl w atmosferze osaczenia i przemyslnej konspiracji: jego dom we Frankfurcie mial tajemne przejscia,
przerózne skrytki, a jego kareta osobista mogla uchodzic za ideal tajnych schowków.
Powiazania pierwszych Rothschildów z dziesiecioosobowego miotu Mayera z oku-Ityzmem i rodzacym sie
komunizmem dowodza, ze laczenie oficjalnie sprzecznych idei politycznych i spolecznych bylo ich specjalnoscia.
Socjalisci utopijni - prekursorzy komunizmu a zarazem wyznawcy okultyzmu, wynosili pod niebiosa zaslugi
Rothschildów na tych dwóch polach. W ich magazynie „Le Globe" wychwalali Barona de Rothschilda7:
Nie ma dzis nikogo lepszego, kto reprezentowalby tryumf równosci i pracy niz M. de Baron Rothschild (...)
Lionel de Rothschild byl zwiazany z Miedzynarodówka Komunistyczna. Oligarchia zydowska pod
ideologicznym kierunkiem rabinackiego syna - Karola Marxa - wlasnie montowala komunizm, przerazajacego
Molocha majacego zniszczyc swiat cywilizacji rzymskiej.
______________________________
1. Francuscy Rothschildowie przybrali sobie arystokratyczne de do tytulu baronów,
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Duchowym prekursorem komunizmu byl takze przywódca wloskiej i europejskiej masonerii - Giuseppe Mazzini.
Ten takze wychwalal Rothschilda gloszac, ze gdyby Rothschild tylko zechcial zostac królem Francji - zostalby
nim w kazdej chwili.
Inny wybitny zydowski mason i syjonista Adolf Cremieux otrzymal od Rothschildów wielka sume, aby pojechal
wraz z innymi Zydami: Salomonem Munkiem i Sir Moses Montefiore do Damaszku dla uwolnienia wiezionych
tam Zydów oskarzonych o mord rytualny. Przekonali sultana do oficjalnego ogloszenia, ze mordy rytualne sa
bezpodstawnym zarzutem.
Wszechpotezny dzis zakon zydowskiej masonerii Bnai-Brith zostal zorganizowany jako przykrywka wywiadu
„Domu Rothschildów".
Rothschildowie pociagaja za sznurki wszystkich glównych nieformalnych organizacji i stowarzyszen, które
szczodrze subsydiuja. Decyduja w Grupie Bilderberg, brytyjskim Królewskim Instytucie Spraw
Miedzynarodowych, w amerykanskiej Radzie Stosunków Miedzynarodowych, maja wplywy w Komisji
Trójstronnej, Komitecie 300, w niezliczonych fundacjach, grupach Okraglego Stolu.

Rothschildowie oraz Oppenheimerowie wsparli slynnego Rhodesa przy tworzeniu imperium diamentowego
Oppenheimerów, o czym pisze w innym miejscu..
Rhodes ustanowil potem tajne, wzorowane na wolnomularstwie stowarzyszenie promujace ludzi wybranych do
tworzenia Jednego Rzadu Swiatowego.
Chodzi o tzw. Stypendium (Fundacje) Rhodesa'. Sitwa funkcjonowala na zasadzie tajnych kregów, z
wewnetrznym jako decyzyjnym.
Ten pierwszy krag tworzyli Rhodes, Stead, Lord Esher i Alfred Milner2.
Drugie co do waznosci kolo tworzyli: Lord Balfour, Sir Harry Johnson, Rothschild, Grey i inni.
Poczatkowo Rothschild byl czlonkiem pierwszego kregu, ale taktycznie wycofal sie z niego na rzecz swego
ziecia Lorda Rosebury. Stypendysci Rhodesa byli indoktrynowani i przygotowywani do popularyzacji
komunizmu pod przykrywka socjalizmu.
Ci z pierwszego kregu byli satanistami: Rothschild, Albert Grey, Balfour, Harry Johnson - wszyscy Zydzi.
Carrol Quigley w ksiazce Tragedia i nadzieja (Tragedy and Hope), jako date powstania tego tajnego kregu
wymienia 1891 rok. W latach 1909-1913 towarzystwo tworzylo swoje agendy w koloniach brytyjskich i USA:
osiem z nich wciaz dzialalo w latach 70. XX wieku.
Jeden z nich - Sir Abe Bailey wspólfinansowal wydawanie ich kwartalnika Okragly Stól. To on wraz z
Iluminatem Astorem zalozyli Królewski Instytut Spraw Miedzynarodowych (RIIA), który dal poczatek Radzie
Stosunków Miedzynarodowych w USA.3
_______________________________________
1. Stypendysta Rhodesa byl Willy (Bili) Clinton.
2. Zyd Alfred Milner uczestniczyl w „Konferencji Wersalskiej" - dyktacie zydowskim wobec pokonanych Niemiec.
3. W Polsce „posierpniowej" agenda pod taka nazwa powstala z inicjatywy zdalnie sterowanych kompradorów
CRF.
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Lord Alfred Milner czesto odwiedzal Rothschildów i nocowal u nich. Milner pracowal dla Rothschilda jako
dyrektor korporacji Rio Tinto. Tak wiec trzy rody wyróznily sie przy tworzeniu Grup Okraglego Stolu pierwszych struktur przejmujacych na siebie zadanie budowania Rzadu Swiatowego. Byli to Rothschildowie,
Astorowie (o nich pózniej) i rodzina Grey. Rodzina Bailey jest takze wazna rodzina satanistycznych
spiskowców.
Po I wojnie Swiatowej Grupa Okraglego Stolu stworzyla inne swoje agendy, m.in. Towarzystwo Pielgrzymów
(Pilgrim Society) oraz wspomniany Królewski Instytut Spraw Miedzynarodowych, ten z kolei montowal inne
agendy wrogów prawdziwej wolnosci i demokracji, jak np. Instytut Stosunków Pacyfistycznych, Fundusz
Rezerw Federalnych (USA), potem Bank Swiatowy i Miedzynarodowy Fundusz Walutowy. Byly to milowe
kroki na drodze do finansowego, a tym samym politycznego podboju swiata.
Debiutowala ta spiskowa antycywilizacja i antydemokratyczna mafia glównie za pieniadze Rothschildów, juz
rozsianych po wszystkich wazniejszych stolicach Europy i w USA.
Powrócmy jednak do finansowych pierwocin dynastycznej sitwy Rothschildów.
Kiedy w 1763 roku Mayer opuscil Hanower podazajac do Frankfurtu, szedl sladem generala von Estorffa. Byla to
klasyczna metoda wdzierania sie do finansów, wkrótce potem na salony arystokracji, pieczetowane tytulami
baron, de, von. Biograf Rothschildów Anka Muhisfeid pisze, ze ksiaze mial okolo 70 nieslubnych dzieci. Jego
glówna kochanka - Fraun von Lindenthal urodzila mu osmioro bekartów i prowadzila jego dom.
William chetnie pozyczal pieniadze na procent. To pasja lichwy polaczyla obydwu - niemieckiego ksiecia i
zydowskiego lichwiarza.

Mayer rozpoczal od przekupywania sluzacych Williama, czyniac ich swoimi donosicielami. W tym czasie Mayer
handlowal czym sie dalo: antykami, starymi monetami, walutami. Niemcy byly podzielone na male panstewka z
odrebnymi walutami, stwarzalo to idealne warunki do waluciarstwa.
Mayer „przyssal" sie do generala von Estorffa slusznie przewidujac, ze za jego posrednictwem dotrze i omota
ksiecia Hesse. Wykorzystujac kolekcjonerstwo numizmatyczne ksiecia, general zapoznal Mayera z ksieciem.
Mayer wyszukiwal i sprzedawal ksieciu rzadkie monety, cenne kamienie i antyki, podobno po smiesznie niskich
cenach.
Tak sie wlasnie inwestuje w stosunki, a potem zbiera krocie. Wreszcie otrzymal od ksiecia glejt z tytulem „Agenta
Koronnego Ksiecia Hesse-Hanau". Glejt otwieral Mayerowi drzwi do wielkich wspólczesnej Europy. W 1770 r.
poslubil niejaka Gutle Schnapper, córke bogatego kupca Wolfa Salomona Schnappera.
W 1785 roku zmarl ojciec ksiecia- landgraf Hesse-Casse Frederick. William zostal landgrafem i najbogatszym
czlowiekiem w Europie, jako wladca prowincji Hesse-Hanau. W tym samym czasie Mayer zostal oficjalnym
przedstawicielem doradcy finansowego ksiecia - Carla Buderusa. Od tego czasu Mayer otrzymywal czesc
zysków z interesów prowadzonych dla Williama.
Mayer nie mial wyzszego wyksztalcenia, ponadto nie znal niemieckiego (!) - poslugiwal sie mieszanina
hebrajskiego i niemieckiego, tak zwanym Jidish.
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Co ich laczylo? Nie tylko lichwa, monety, antyki. Landgrafbyl okultysta. Mayer towarzyszyl mu w wycieczkach do
siedzib masonskich lóz.
Bardzo juz bogaty kosztem ksiecia, Mayer przeprowadzil sie do nowej siedziby zwanej „Green Shieid" - Zielony
Szyld", „Tarcza". Druga polowe domu zajmowala rodzina Zydów Schiffów, która zlowieszczo wpisze sie w
pierwsza wojne swiatowa i zydowska rewolucje w Rosji. Schiffowie zostali agentami Mayera. Cala rezydencja
byla platanina tajnych przejsc, skrytek, pólek, obrotowych kredensów kryjacych tajne wejscia.
Tak oto dochodzimy do Rewolucji Francuskiej 1789-1794 roku. Jej niszczycielska furia przerazila nawet
ksiecia. Bal sie, ze rewolucja przeleje sie z takim samym niszczycielskim skutkiem do Niemiec i zagrozi jego
posiadlosciom, fortunie, a zwlaszcza wspanialemu nowemu palacowi. Rewolucja dala natomiast fortune
Mayerowi. Kiedy Francuzi staneli przeciwko Rzymowi, ceny importowanych towarów skoczyly niepomiernie na
skutek blokady. Import z Anglii stal sie domena Rothschildów, którzy tez posredniczyli w odbieraniu naleznosci
od Anglików za wynajmowanych zolnierzy ksiecia Hesse. W 1800 roku Rothschildowie byli juz najbogatsza
rodzina w panstwach niemieckich, podczas gdy Francja legla w porewolucyjnym zniszczeniu.
Na przelomie wieków Mayer wyslal syna Nathana do Anglii, aby tam montowal gniazdo Rothschildów. Nathan
przybyl do Londynu bez znajomosci angielskiego, ale z duzymi funduszami. Wkrótce stal sie najbardziej
wplywowym czlowiekiem w Anglii.
Z poczatkiem XIX wieku rozpoczyna sie nowy okres przewag Rothschildów, zwiazany z ich wspólpraca z
arystokratyczna rodzina Thurn-Taxis, a ród ten byl monopolista szybkich polaczen dylizansowych, zleconych
mu juz od 1516 roku przez wladce Cesarstwa Rzymskiego Maksymiliana I, potomka Merowingów1. Pierwsza
linia polaczyla Wieden i Bruksele, a wkrótce siec dylizansowa oplotla stolice centralnej Europy. Glównie biuro
uslug znajdowalo sie we Frankfurcie, mateczniku Mayera. Przystapil wiec do tego interesu. Nie chodzilo tylko o
profity dylizansowych uslug. Lacznosc konna stanowila wówczas jedyny srodek komunikacji, przesylania
korespondencji, w tym tajnej. Spólka Mayer - Thurn bezceremonialnie otwierala tajne korespondencje.
Pozyskiwali informacje o wielu kluczowych sprawach, planach rzadzacych domów!
Oszustwa pocztowe byly potem praktykowane przez cesarza Franciszka I, jako bezcenne zródlo
informacji o wrogach. Wielu autorów listów z czasem zaczelo sie poslugiwac kodami wiedzac, iz ich przesylki
sa otwierane. Kiedy Mayer zbieral tajne informacje wykradane z otwieranych przesylek, jednoczesnie montowal
wlasna siec pocztowa. Wkrótce uslugi Rothschildów staly sie najskuteczniejsze, bo najszybsze w Europie. Stali

sie tym samym zawsze najlepiej i zawsze najwczesniej informowanymi ludzmi Europy.
Rothschildowie nadal prowadza takie uslugi pocztowe, tylko nazywa sie to Federal Express !
Uzyskany tytul agenta koronnego byl paszportem na cale Cesarstwo Rzymskie. Glejt byl zarazem pozwoleniem
na posiadanie broni, zwalnial od placenia podatków i zobowiazan nakladanych na ówczesnych Zydów. Mayer
zdobywal takze inne wplywowe tytuly, m.in. German Order of St. John (Niemiecki Zakon Swietego Jana).
____________________________
l. Zob. rozdzial: Prieure de Sion.
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Zdobywaniem podobnych glejtów i zaszczytów tmdzili sie juz jego synowie, m.in. Amschel i Salomon. W 1801
roku zostali podobnie jak ich ojciec „koronnymi przedstawicielami" landgrafa Hesse-Cassel (Williama).
Oto jedna z tajnych misji finansowych Rothschilda z tamtego okresu: król dunski i kuzyn Williama, zwrócil sie do
Williama o pozyczke, lecz ten odmówil nie chcac zdradzac zródel swego bogactwa. Rothschild dowiedzial sie o
tym i poprzez niejakiego Buderusa zaproponowal landgrafowi pozyczenie pieniedzy anonimowo, za
posrednictwem Amschela. Pozyczke dostarczyl Mayer. Odsetki placono Rothschildowi, choc pozyczke dal
William! Potem bylo jeszcze szesc takich pozyczek od landgrafa dla Danii, „negocjowanych" przez Rothschilda.
Podobne pozyczki szly dla Niemieckiego Zakonu Sw. Jana.
Do wladzy doszedl Napoleon; Francja lezala w ruinie i szoku porewolucyjnym. Napoleon proponowal ksieciu
przymierze militarne i finansowe, lecz ostrozny Hesse-Cassel zwlekal do czasu, az wyklaruje sie sytuacja
Napoleona. Ten zas nie czekajac najechal zbrojnie na prowincje Hesse-Cassel. Ksiaze ukryl skarby i uciekl do
Danii, ale Francuzi odnalezli wiekszosc tych skarbów. Buderus i Myer szybko przekupili generala Lagrange, a
ten przekazal 42 kufry urzednikom Hesse i oklamal Napoleona co do rzeczywistych zasobów ksiecia.
Podczas przygotowan do ucieczki, ksiaze dal Buderusowi prawo pobierania procentów od swych pozyczek dla
cesarza rzymskiego. Buderus scedowal to prawo na Rothschilda. Mayer zaczal prowadzic interesy landgrafa
poza wiedza Napoleona. W tych dzialaniach wspieral go wyznaczony przez Napoleona na gubernatora niejaki
Karl von Dalberg1, przyjaciel Mayera i Buderusa. Dalber chronil Natana Rothschilda w jego kontrabandzie z
Anglii, bowiem Francuzi odcieli handel z Anglia, co ogromnie podnioslo ceny towarów.
Mayer prowadzil dwie ksiegi finansowe -jedna tajna, druga dla kontroli urzedników Napoleona. Mayer coraz
rzadziej odwiedzal ksiecia na wygnaniu, bowiem starzal sie, wiec wyreczali go w tych misjach jego synowie.
Satanistyczne powiazania Iluminatów z rodziny Rothschildów ilustruje ich zaangazowanie w tzw. Lige
Tugenbund. Bylo to polaczenie wyuzdanego seksu, satanizmu i okultyzmu. Pierwsza liga powstala pod
nazwa „Liga Prawosci" (Cnót) juz w 1786 roku. Byl to rodzaj towarzystwa seksu. Czlonkowie spotykali sie w
domu Henrietty Herz, której maz, Zyd i Iluminat, byl uczniem wplywowego okultysty Mojzesza (Mosesa)
Mendelssohna. Bywalo tam wielu Iluminatów. Dom „obslugiwalo" kilka mlodych Zydówek podczas wyjazdów ich
mezów, w czym uczestniczyly równiez dwie córki Mendelssohna. Bywalcami tego w istocie burdelu dla
satanistów i wybitnych Iluminatów, byli m.in. rewolucyjny mason Mirabeau, William von Humbolt, Federick von
Gentz2.
W 1807 roku powolano druga Lige Tugenbund. Jej celem stalo sie spiskowanie przeciwko Napoleonowi.
Utworzyl ja baron von Stein. W jej szeregach znalazlo sie wielu oficerów i znaczna liczba ludzi literatury i nauki.
Stein kierowal Tugenbundem z Berlina. Mial niepodzielna wladze nad caloscia, wyplywajaca z glebi waskiego
kregu decyzyjnych Iluminatów.
____________________________________
1. Z tytulem „Naczelny Konfederacji Renu"
2. Pózniej zosta) agentem Rothschilda.
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W tej grupie Tugenbund spiskowal landgraf oraz jego „ksiegowy" - Buderus, a tym samym wiedzial o wszystkim

Mayer i jego synowie. Wszyscy placili na fundusz Tugenbundu. Napoleon próbowal zniszczyc Tugenbund; wtedy
zeszlo do podziemia i dzialalo pod szyldem angielskiej lozy masonskiej w Hanowerze, nadal uczestniczac w
spiskach przeciwko Napoleonowi. W koncu i drugi Tugenbund rozwiazal sie, a wielu jego czlonków przeszlo do
lóz masonskich Czarnych Rycerzy, Rycerzy Królowej Prus, Konkordzistów.
W 1818 roku druga Tugenbund zostala reaktywowana pod nazwa Burschenschaft (Stowarzyszenie chlopców).
Byla to grupa studentów, zorganizowana na wzór wojskowy.
Milowym krokiem ku imperium Rothschildów bylo powolanie przez Mayera w 1810 roku firmy bankowej:
„Mayer Amschel Rothschild i Synowie".
Teraz to on pozyczal miliony. Zaczal od pozyczki dla Danii. Personalnym kluczem do dworów europejskich stal
sie ksiaze Clemens Metternich - od 1809 roku austriacki minister spraw zagranicznych. Landgraf przeniósl sie
do Austrii, bowiem Metternich byl zacieklym wrogiem Napoleona. Tym samym macki Rothschildów oplotly
Austrie, ziemie Habsburgów.
Mayer podupadl na zdrowiu i wkrótce zmarl. Jego testament dekretowal dziedzictwo krwi meskich
Rothschildów.
Czuwali nad losem nawet swoich meskich bekartów, czego najlepszym przykladem stal sie prezydent Stanów
Zjednoczonych, Abraham Lincoln.
Rothschildowie nie byli jedynymi bankierami w Europie. Inne takze byly wlasnoscia Zydów. Taki Hans
Schroeder z Hamburga: Zainstalowany w Anglii, sterowal importem zboza, inwestycjami kolejowymi w Rosji,
zwlaszcza gdy Chiny wyrazily zgode na budowe rosyjskiej kolei w Mandzurii, a takze kopalnictwem azotów w
Chile.
Z najwazniejszych zydowskich bankierów tamtych czasów wymienic nalezy: Samuela Goschena, Seligmana,
braci Lazardów z ich filiami w Paryzu, Nowym Jorku, Madrycie, Samuela Montagu, Tuffera w Lyonie. Te
nazwiska zaczna sie pojawiac w kontekscie finansowania rewolucji zydowskiej w Rosji wraz z takimi jak
Warburgowie, Schiffowie, Morganowie, Rothschildowie.
Mocnym uderzeniem tych ostatnich bylo pozyczenie Francji w 1832 roku 150 milionów franków na cele obronne.
Z kolei Austria musiala dozbroic az trzy armie na wojne we Wloszech, Czechach i w samej Austrii, majac 85
milionów florenów deficytu:
Salomon Rothschild oraz inny bankier - Zyd Miiller „ratuja" budzet wojenny Austro-Wegier pozyczka (w
ratach), w kwocie 100 milionów florenów. W nastepnym dziesiecioleciu rozpoczyna sie hossa na budowe kolei w
Europie Srodkowej. Rothschildowie uczestnicza tez w finansowaniu sieci kolejowej na pólnocy Francji i Niemiec:
Paryz — Rouen finansuje Blount1; Paryz - Lyon finansuje Alton Shee; Tours - Nantes oplaca M. Kenze.
______________________
l, Zob.: A. Cervera: Pajeczyna wladzy (La red del pooter}, wyd. poi. Nurtom 1997.
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Wkrótce prasa, jeszcze nie calkiem kontrolowana przez zydowskich bossów bankowych, wszczyna alarm z
powodu astronomicznych zysków bankierów na tych inwestycjach.
Tak zwana „Wiosna Ludów" - fala krwawych rozruchów w wielu krajach Europy, jest dzielem
zydomasonskich intryg i pieniedzy. Zdalnie steruja tym królowie królów pieniadza, Iluminacji na czele z
klanami Rothschildów.
Prusami rzadza takze zydowscy bankierzy, co posrednio tlumaczy wrogosc tego panstwa do polskosci. Miedzy
rokiem 1816 a 1847 liczba Zydów w Prusach wzrosla ze 120 tys. do 206 tysiecy.
Prezydentem Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie, mateczniku pierwszych Rothschildów, byl przechrzta

Edward Simon1. Zydowski dziennikarz Gabriel Rieses zostal wiceprezydentem Zgromadzenia, gdzie poslami byli
dwaj inni Zydzi - Veit z Berlina i Robert.
Wybuchaja sterowane przez Zydów zamieszki nie tylko w Berlinie, lecz równiez w Wiedniu. Latem 1948 r.
zamieszki przeradzaja sie w wojny domowe. W „Radzie Ocalenia Narodowego" wielki wplyw mial wtedy rabin
Manhgeimer z Berlina. Wrzenie rewolucyjne ma na celu rozbicie parlamentu na dwie izby, latwiejsze do
manipulowania. Cel drugi to „wolnosc" dla prasy, juz przechodzacej w rece zydowskie. Byly to dwa
podstawowe warunki rozbijania europejskich monarchii - na plaszczyznie parlamentarnej i propagandowej.
Rewolucja we Francji 1948 roku nie naruszyla posiadlosci Rothschildów - sa bankierami Ludwika Filipa i króla
Belgów Leopolda. Zasade siedzenia okrakiem na barykadzie zagwarantowali sobie licznymi powiazaniami
zarówno z republikanami jak i socjalistami utopijnymi - oczywiscie takze Zydami. Podobnie bedzie podczas
kolejnej wojny domowej w nieszczesnej Francji - slawnej „Komuny paryskiej".
Alfonso Rothschild pozyczyl wtedy tej socjalistycznej miedzynarodówce pól miliarda franków na dalsze
prowokacje i szerzenia zametu. Dzieki temu, choc rebelianci podpalili Paryz z czterech stron, nie ucierpiala ani
jedna ze 150 posiadlosci Rothschildów w tym miescie. Kiedy jednak Alfonso odmawia królowi Obojga Sycylii
pozyczki wartosci pól miliona dukatów, musi sie wynosic do Wiednia. Rothschildowie maja jednak swoje bazy we
wszystkich decyzyjnych stolicach. W Londynie „kreci" Nathan a po nim Lionel, w Paryzu James, w Wiedniu
Anzelm a po nim Albert. We Frankfurcie, kiedy Wilhelm (Cari) umrze w 1901 roku, schede przejmuje Goidsmith
zonaty z córka Rothschilda2.
Poprzez ozenki powiekszaja rodzinne imperia o bogatego Zyda Sassoona z Bagdadu, Guinsburga w
Petersburgu, Schomberga w Nowym Jorku, o wspólników we wszystkich stolicach europejskich. Bismarck juz
jako kanclerz negocjuje z Zydem Gersonem Bleichróderem - plenipotentem Rothschildów - chodzi o fundusze
na wojne z Austria.
____________________
1. Tamze, s. 88.
2. Jego daleki potomek Jamcs Goidsmith, zmarly w 1996 r. opublikowal dwie ksiazki demaskujace globalizm w
eko-nomii: Pulapka (wyd. poi. 1995) i Odpowiedz.. wyd. pol. 1997.
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Byl zreszta Bismarck starym przyjacielem Rothschildów, czesto popasal w posiadlosci Anselma we
Frankfurcie. Zyd Gustaw Mevisson przy wspólpracy Oppenheimerów skoligaconych z Rothschildami, juz w 1848
roku zalozyl Shaafhaussenscher Bankyeren w Kolonii. Za sprawa Mendelsona Berlinera powstal Bank fur
Handel und Industrie. Eugene Gutman stal sie ojcem Dresden Bank, który polykajac mniejsze, w 1904 roku
kontrolowal juz 1200 pomniejszych banków, a wkrótce rozszerzy swoje wplywy na USA, Turcje i panstwa
Europy.
Bismarck az do swojej smierci w 1898 roku, siedzac po uszy w kieszeni Rothschildów i innych Zydów, na
przekór przydomkowi „Zelaznego Kanclerza", byl zawsze miekki jak wosk w rekach Rothschildów.
A tak przebiegala zydowska kolonizacja Hiszpanii:
Kapital finansowy kontrolujacy powiazania rodów w Europie Srodkowej z rzadami liberalnymi, przenika do
Hiszpanii w polowie XIX wieku. Hiszpania ma tragiczne doswiadczenia pierwszej republiki'.
Deficyt skarbu wzrasta w 1870 roku z 700 - do 970 milionów peset. Jest to dogodny moment dla finansjery
miedzynarodowej, która rzuca sie na zla administracje jak sepy na scierwo. Zydowski bankier Pereira organizuje
instytucje kredytowa, buduje linie kolejowa Madryt-Irun-Kordoba-Sewilla, kontroluje dostawy wegla i gazu oraz
operacje ubezpieczeniowe.
Rothschildowie konkuruja z nim na tym rynku. James Rotschild z Paryza finansuje linie Madryt - Saragossa Alicante. Udziela rzadowi pozyczki 100 min franków w 1868 roku w zamian za subwencje — 30 min z
Ministerstwa Gospodarki.

W radzie administracyjnej firmy figuruje Rothschild i markiz Urguijo. W marcu 1870 roku za zaliczke 40 min
peset dla Ministerstwa Skarbu, otrzymuja prawo wylacznosci sprzedazy rteci z Almaden (juz posiadaja kopalnie
w Iria) az do 1896 roku. W marcu 1873 Rothschildowie z Londynu upowazniaja firme Matheson, która kupuje dla
nich za 3 min funtów piryty miedzi z Rio Tinto Zine Company, eksploatowane przez Hiszpanie do 1872 roku.
Rothschildowie francuscy tworza firme Penarro z kapitalem 5 mln - do wydobycia olowiu, cynku, wegla i
fosfatów2.
Robert Rothschild ze swimi wspólnikami Bauerem, Cohenem, Mirabaudem, Wendellem i hrabia Romanoesem,
prowadza wielkie interesy we Francji, Tunezji, Jugoslawii, Grecji, Argentynie. Oprócz „dynastii" Rithschildów,
zeruja inne hieny bankowe - Benoit Fould, Mallet, Hottinger, Societe Generale, Credit Lyonaise — wszystkie
bedace wlasnoscia Zydów.
_______________________________________
1. Mowa o rewolucji 1854-56, powstaniach chlopskich 1857 i 1861, proklamowaniu w 1873 roku republiki. Na te
pobojowiska katolickiej Hiszpanii wkracza finansjera zydowska.
2. Jean A. Cervera, op. cit.
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Euard Drumont w ksiazce Zydowska Francja (wydanej juz w 1886 roku) - ówczesnym bestsellerze Francji niemal juz doslownie okupowanej przez zydostwo, pisal z sarkazmem:
Zydzi sa wlascicielami polowy swiatowego kapitalu. Majatek Francji (...) szacuje sie dzis na 150
miliardów franków, z których Zydzi posiadaja przynajmniej 80 miliardów. Nikt nie zaprzeczy, ze majatek
zydowski (...) jest pasozytniczy i lichwiarski.
Jest owocem spekulacji i oszustw. Nie jest tworzony przez prace, ale wyciagany z niezwykla
przebiegloscia z kieszeni prawdziwych pracowników poprzez instytucje finansowe, które utuczyly
swoich zalozycieli, rujnujac wlasnych akcjonariuszy (...)
Do przeprowadzenia najbardziej owocnej rewolucji czasów nowozytnych, wystarczyloby pieciuset
zdecydowanych ludzi z paryskich przedmiesc i pulk, które otoczylyby paryskie banki (...) Ludzie padliby
sobie w objecia na ulicy1.
W styczniu 1872 r. Banque de Paris, Bank Holenderski i Societe Generale lacza sie i wystepuja przeciwko
Rothschildom w sprawie koncesji Banco Hipotecaro, ale balagan w republice uniemozliwia zakonczenie sprawy.
Zarzad Madrytu, który zmarnowal 98 milionów reali, zwraca sie o pozyczke do Banku Erlangera, który daje
lichwiarskie pozyczki na 25 proc. Tak zwani progresisci chca zredukowac dotacje dla Kosciola, wystepujac
przeciwko bankom publicznym. Praktycznie juz nie istnieje hiszpanska narodowa struktura ekonomiczna,
obcokrajowcy prowadza cala dzialalnosc gospodarcza.
Pózniej, gdy klimat publiczny ulegl zlagodzeniu w 1874 r., w dalszym ciagu faworyzuje sie kapital zagraniczny i
tajne stowarzyszenia. W 1880 roku Rothschildowie z bankami Bauera, Aquado, Pereira, Abrahama Comondo,
na stale instaluja swoje imperium finansowe w Hiszpanii. Rzad hiszpanski przesciga sie w gestach dobrej woli w
stosunku do Zydów. Król Alfons XII ofiarowuje im pobyt w Hiszpanii. Adwokaci Lopez i Castelara organizuja w
1886 roku osrodki imigracyjne dla Zydów sefardyjskich2.
Inni bankierzy zydowscy wspomagaja Rothschildów i Rockefellerów w podboju finansów Ameryki
Pólnocnej. Czolowi z nich to Seligman i Gugenheim - Zyd szwajcarski. Pierwszy z nich - Józef Seligman ma
siedmiu synów, Gugenheim takze siedmiu - córek nie liczac.
Do tej zydowskiej osmiornicy dolacza ferajna Rothschildów -pieciu synów Mayera. Wszyscy wchodza w rodzinny
biznes bankowy, podbijajac finanse ówczesnej Europy i Ameryki. Seligmanowie wyemigrowali z Bawarii w 1837
roku, osiadajac w stanie Pensylwania. Prowadzili niewielkie sklepiki, az wybuchla wojna domowa.
Poparli kandydature bekarta Rothschildów - Abrahama Lincolna i juz w 1862 roku rzad byl im winien miliony
dolarów. Za co? Za mundury wojskowe. Otworzyli banki w Londynie, Paryzu, San Francisco. Udzielaja sie w

polityce. Wspiera ich general Grant, mason wysokiego stopnia wtajemniczenia, pózniejszy prezydent. Masoneria
York jest potega: w 1880 roku skupia juz 10 tys. lóz z 450.000 czlonkami. Kiedy Europa wstrzasaja konwulsje
tzw. „Komuny Paryskiej", Hiszpania wojna domowa, prezydent Grant ofiarowal Seligmanowi stanowisko
sekretarza skarbu.
______________________
1. Tamze.
2. Tamze, s. 90-91.
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Podczas wojny domowej Stanów Zjednoczonych cale watahy oszustów i kombinatorów zydowskich pospieszaja
rzadowi „z pomoca". Vanderbilt kupowal stare statki i sprzedawal je panstwu po podwójnej cenie. Inny - John
Morgan - nazwisko zlowieszcze w kontekscie wojen XX wieku i rewolucji zydowskiej w Rosji, kupil stare
karabiny po 3,5 dolara za sztuke, a sprzedawal je rzadowi po 22 dolary. John D. Rockefeller obstawil „czarne
zloto" czyli wydobycie ropy naftowej w Pensylwanii, a swojej kompanii nadal historycznie równie zlowieszcza
nazwe: Standard Oil. Kiedy juz zdominowal rynek, gwaltownie podniósl cene barylki.
Zydowski klan Lazardów (Simon, Lazar, Eliea, Aleksander) z firmy eksportowo- importowej przerzuca sie na
bankowosc w Paryzu. W 1876 roku wyjezdzaja do USA i tworza filie swego banku w Londynie.
Zyd Maurice Friedlander zdominowal handel zbozem. W Nowym Jorku najwiekszym domem bankowym jest
Kuhn Loeb and Company. Zaczal Jacob Schiff, wspólnikami byli: jego syn Mortimer, Otto H. Kahn, Paul L.
Warburg i kilku innych.
Nastepne banki zydowskie w Nowym Jorku to Speyer and Co, J. i W. Seligman and Co, Lazard Prezes,
Landenburg, Talman and Co, Hallgarten and Co, Knauht, Nachod an Kuhn, Godman, Sach and Co.
Miazdzaco krytycznie pisal o nich nie kto inny tylko slynny Henry Ford w ksiazce “Miedzynarodowy Zyd”,
wydanej w 1920 roku, przedrukowanej w Polsce w 1922 i 1998 roku. Wystarczylo jednak kilka lat, aby zlamac
nawet tego potentata i wciagnac go do miedzynarodowego rydwanu Iluminatów, z jego slynna pózniej Fundacja
Forda.
Nie wyzbyl sie jednak krytycyzmu w stosunku do Zydów, byl pupilem Hitlera, ale to nie przeszkadzalo zydowskiej
oligarchii miedzywojnia - wszyscy wspólnie z Fordem nie-Zydem, pracowali nad przygotowaniami do
drugiej wojny swiatowej i zaglada milionów zydowskiego pospólstwa askenazyjskiego.
Hitler podziwial mechanizacje w koncernach Forda i General Motors. Na scianie swego biura w Monachium
kazal powiesic ogromny portret Forda. W 1938 roku uhonorowal go „Wielkim Krzyzem Niemieckiego Orla" najwyzszym odznaczeniem III Rzeszy przyznawanym cudzoziemcom! Takie samo odznaczenie otrzymal
miesiac pózniej Zyd James Mooney, dyrektor General Motors, odpowiedzialny za zagraniczne Filie tego
koncernu. Ford w filii niemieckiej posiadal 75 proc. udzialów, a w czasie wojny 53 proc. udzialów.
Po smierci Mayera w 1812 roku, glowa dynastii zostal Nathan Rothschild z Anglii. Bp. Nie byl najstarszy, ale
pozostali bracia zgodnie uznali go za przywódce klanu. Zawsze jeden z Rothschildów staje sie królem dynastii.
Nathan byl niewyksztalcony, wulgarny ale bezwzgledny, zimny, wolny od „przesadów" etyczno-moralnych.
Nathan przeprowadzil sie do Londynu. Tam poslubil Zydówke Hannah Cohen - bogatej rodziny amsterdamskiej.
Jej ojciec Salomon Cohen byl szanowanym kupcem w Londynie.
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Siostra Hannah poslubila wplywowego Zyda - wolnomularza, Mojzesza Montefiore, zaprzyjaznionego z
Nathanem.
Z kolei siostra Nathana - Henrietta, wyszla za innego Montefiore; drugi syn Nathana poslubil inna Anthony
Cohen, a potem jeszcze jego brat, prawnuk Salomona - Alphonse ozenil sie z Sebag Monfefiore (1910).

Tak oto splotly sie dwa klany: Rothschiidów i Cohenów.
Nathan byl czlonkiem lozy masonskiej „Emulation", zgromadzil gigantyczna fortune na przemycie angielskich
towarów do Francji w czasie wojennej
Blokady. Do przemytu potrzebny byl zaufany posrednik, totez poprzez koneksje von Dalberga zdobyl paszport
dla swego syna Jamesa i osadzil go w Paryzu.
Jednoczesnie prowadzil towarzyska ofensywe w kregach rzadowych Anglii.
Pilotowal go w tym urzednik Ministerstwa Skarbu John Herries. Zostal on bliskim przyjacielem Nathana, jego
czlowiekiem w brytyjskim rzadzie. Jak Nathan potrafil zdyskontowac takiego „przyjaciela" i jakimi sposobami swiadczy afera z wojskami angielskimi przygotowywanymi do ataku na Francje z terenów Hiszpanii,
dowodzonymi przez ksiecia Wellingtona.
Wojska nie mialy funduszy na ten cel, lecz Nathan wiedzial, jak to wykorzystac. East Company próbowala
wlasnie sprzedac zloto, którego rzad potrzebowal, ale cena zlota byla tak wysoka, ze rzad postanowil czekac az
cena spadnie. Nathan wkroczyl w to, wykupil zloto za pieniadze landgrafa, a potem stopniowo podnosil cene.
Kiedy urzednicy ministerstwa skarbu, nie wiedzac o machinacjach Nathana i Herriesa zorientowali sie, ze cena
nie spadnie, ministerstwo; kupilo zloto od Nathana.
Ale zloto bylo w Anglii, nalezalo je przewiesc -jakby dzis powiedziano - przetransferowac do Hiszpanii. Znów
wystapil Nathan: zaoferowal swoje uslugi, ze przewiezie zloto generalowi Wellingtonowi przez francuska
blokade. I tu Nathan i jego brat James pokazali klase.
Oto James udal sie do rzadu Napoleona z poufna informacja, ze jego brat (!) planuje przewiezienie zlota do
Francji, a rzad brytyjski sprzeciwia sie temu, gdyz to by uszczuplilo finanse Anglii. Rzad Napoleona uwierzyl w to
oszustwo i zezwolil na transfer w przekonaniu, ze szkodzi finansom Anglii. W Paryzu wymieniono zloto na
gotówke, Rothschildowie dostarczyli ja do Hiszpanii i w ten sposób Francja pozwolila Nathanowi
sfinansowac wojne przeciwko sobie! Francuscy urzednicy zaczeli cos podejrzewac, lecz Napoleon
zignorowal ich doniesienia, albo tez nie dotarly one do Napoleona. Tak oto obrócilo sie wielkie kolo historii
poczatków XIX wieku: Wellington za pieniadze Rothschildów pokonal Napoleona pod Waterloo. I konia z rzedem
badaczowi, który by podawal w oficjalnych podrecznikach historii taki wlasnie powód kleski Napoleona, z
Rothschildem jako glównym rozgrywajacym w tej ruletce!
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Intryga moglaby sie nie udac, gdyby nie rola Mettemicha. Ten konserwatysta byl zacieklym wrogiem Rewolucji
Francuskiej. Rothschildowie dotarli do niego za posrednictwem czlonka pierwszego Tugenbundu, a byl nim
Federick von Gentz1 -prawa reka Mettemicha! Gentz stopniowo wciagal Mettemicha w siatke Rothschildów choc byl on niezlomnym konserwatysta, obronca arystokracji, monarchii, tradycji. Chcial przywrócic monarchizm
przez wygaszenie rewolucji.
Zaczal od Napoleona: Austria wypowiedziala wojne Francji i sprzymierzyla sie z Rosja. Do przymierza dolaczyla
Anglia. Nathan wczesniej od innych dowiedzial sie o wyniku bitwy pod Waterloo przez swoja ekspresowa poczte.
Dwa lata przed swoja kleska, Napoleon wycofal sie z panstw niemieckich, totez landgraf Hesse-Cassel William
mógl powrócic do siebie. Do 1815 roku, za sprawa Johna Herriesa, rzad Anglii prowadzil liczne szkodliwe dla
siebie interesy z Rothschildem.
Jeden ze wspólczesnych z otoczenia Nathana tak go charakteryzowal: Calosc robi wrazenie pustej skóry...
Stopniowo zblizaja sie nastepne osoby. Odsuwa sie wtedy dwa kroki w bok i z nieruchomych stalowych oczu
pada spojrzenie bardziej przenikliwe niz mozna sobie wyobrazic, jakby ktos wyciagnal miecz z pochwy...
Byl juz nieformalnym królem finansów Anglii. Pewnego razu Bank Anglii nie chcial zrealizowac czeku
przyslanego mu przez Amschela. Nastepnego dnia Nathan przybyl z dziewiecioma urzednikami i zaczal

wymieniac swoje banknoty na zloto, w ciagu jednego dnia znacznie redukujac brytyjskie zasoby kruszcu!
Nastepnego dnia pojawil sie z jeszcze wieksza iloscia banknotów i urzedników: dyrektor banku szybko zwolal
spotkanie i postanowiono, ze odtad Bank of England bedzie realizowal wszystkie czeki Rothschlidów
francuskich.
Firma Nathana zwana N.M. Rothschild and Sons byla tak wszechwladna, ze stala sie najwazniejszym brokerem
dla Bank of England. Nathan to równiez zalozyciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego Alliance. Kontrolowal takze
towarzystwa Sun Alliance, Eagle Star i inne. W rodzacej sie dziedzinie ubezpieczen, Iluminaci byli prekursorami i
panami tego biznesu. Jedna z pierwszych amerykanskich firm ubezpieczeniowych byla Massachusetts Hospital
Life Insurance CO, zalozona w 1823 roku.
Udzialowcami i dyrektorami tej firmy byli potentaci angielscy: Cabot, Lawrence, Quincy, Otis. Dwie nastepne:
Metropolitan Life i American Life rozpoczely dzialalnosc w 1863 roku i rozrosly sie do olbrzymich rozmiarów pod
nazwa National Union Life and Limb. Powolal je Zyd Simeon Draper - bliski przyjaciel dwóch innych zydowskich
rodzin Iluminatów - Astorów i Belmontów, wspólników Rotschildów. Obaj synowie Augusta Belmonta byli
waznymi masonami.
Te gigantyczna osmiornice na gruncie ubezpieczen wspóltworzyli Jacob Astor, A.T. Stewart i multimilioner
George Opdyke. Z kolei firma New York Life byla powiazana z Morganami, natomiast Jacob H. Schiff, szef
banku Kuhn Loeb and Co, zasiadl w zarzadzie kolejnej firmy ubezpieczeniowej: Equitable Life Insurance. Mafia
rozlewa siejak lawina: „New York Times" z 2411902 r. donosil, ze zarzad Equitable jest pod kontrola Grupy
Standard Oil Company (SOC) - wlasnosci Rockefellera.
______________________
l. Nikczemna postac - uczestnik orgii pierwszego „seksualnego" Tugenbundu, mason, okultysta: wiekszosc wizyt
u Rothschildów miala miejsce w wazne okultystyczne swieta. Gentz nazywal Rothschildów „szczególnym
planetarium z wlasnymi cechami". Zob.: F. Springmaier, s. 251. Passim.
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Z kolei SOC posiadl decydujace pakiety w róznych bankach, a Winthrop W. Aidrich - prezes Chase National
Bank byl dyrektorem firmy Metropolitan Life, która to deponowala w Chase Bank 31 proc. swych kapitalów.
Czas na „filantropijne" zagrywki Rothschildów.
Kryjac przed narodami gojów swoje monstrualne oszustwa, przekrety i notoryczna lichwe, dla pokazu
angazowali sie w filantropie, co w XX w. beda praktykowac m.in. wplatami dla przeróznych Fundacji.
Te sama metode stosowal równiez najslynniejszy gangster swiata - Al. Capone. Nathan nienawidzil pospólstwa,
ale szastal setkami tysiecy funtów na zupki dla ubogich.
Malpowal te gesty ich pobratymiec - Jacek Kuron („kuroniówki").
Po smierci ojca, Amschel przejal firme frankfurcka. Nie byl glowa rodziny, lecz swietnie prezentowal sie w
kontaktach z arystokracja i tam uzyskiwal tytuly i honory dla swych braci. Jego zmartwieniem byl brak dzieci.
Kiedy powstala konfederacja panstw niemieckich, Amschel zostal jej nieformalnym skarbnikiem, jakby ministrem
finansów Imperium Pruskiego utworzonego przez Konfederacje.
Mógl byc wzorem poslusznego syna. Opiekowal sie swoja matka Gutle. Bez jej aprobaty nikt nie mógl wzenic sie
w ród. Jedna z legend bliska prawdy mówi, ze kiedy zapytano ja, czy bedzie wojna lub pokój, odpowiedziala:
Wojna? Nonsens! Moi chlopcy nie pozwola!
Najstarszym synem Mayera byl Salomon. Nieustannie podrózowal po Europie, cechowal go bowiem talent
dyplomacji. To wlasnie jego wyslali bracia do Wiednia dla zadzierzgniecia kontaktów z Habsburgami i von
Mettemichem. Jego dyplomacja wsparta pieniedzmi zrobila swoje. Zlagodzil awersje Habsburgów do Zydów.
Austria zaczela regularnie powierzac Rothschildom przerózne misje. Salomon przeprowadzil sie do Wiednia.
W koncu Habsburgowie nie byli w stanie cokolwiek im odmówic. W 1816 roku Amschel, Salomon, Cari i James

otrzymali od Habsburgów tytuly szlacheckie.
W 1818 roku odbyl sie w Aix-la Chapelle kongres w sprawie przyszlosci Europy. Wzieli w nim udzial Salomon,
Cari, Mettemich i Gentz. Ten ostatni protokolowal, wiec nazwano go „sekretarzem Europy". Tak oto
Rothschildowie stali sie prawdziwymi królami Europy. Zwiezle nazwano ten uklad jako: Boskie prawo królów
zostalo obalone przez boskie prawo pieniedzy.
Po klesce Napoleona, Mettemich zawiazal „system wiedenski" kodyfikujacy status quo w Europie. Bedac u
szczytu slawy i wladzy, lecz pod kontrola i inspiracjami Rothschildów, Mettemich przez wiele lata wysylal mówiac jezykiem dzisiejszym - „misje pokojowe" do tlumienia wszelkich konfliktów. Lata 1818-1848 byly
rzekomo „Wiekiem Mettemicha", ale sterowaly nim pieniadze i wplywy Rothschildów.
Salomon otrzymal m.in. Order Zakonu Wlodzimierza za wspólprace z Rosja. Wszyscy slawni tkwili w jego
orbicie. Gioacchino Rossini, wloski autor oper i uwertury do opery Wilhelm Tell, to przyjaciel Salomona,
podobnie jak Mendelson - obaj ci Zydzi uczyli jego córke gry na harfie.
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Carl zostal finansowym nadlordem Wloch. Prowadzil tez interesy z Watykanem, a kiedy papiez Grzegorz XVI
przyjal go podajac mu dlon do ucalowania - a nie jak bylo w zwyczaju - stope, ludzie zrozumieli zasieg jego
wladzy. Otrzymal od papieza Order Sw. Grzegorza. Carl zostal glowa wloskiej masonerii - karbonaryzmu lub
inaczej - Alta Yendita, wplywowej grupy Iluminatów europejskich. To Carl uczestniczyl w redagowaniu
wspomnianego jej dokumentu o zasadach i celach wolnomularstwa.
I wreszcie James Rothschild. W okresie wojen napoleonskich stale krazyl miedzy Paryzem i Londynem
montujac siec nielegalnego handlu Rothschildów z Anglia. Po klesce Napoleona pobitego przez Wellingtona pod
Waterloo, James stal sie protoplasta francuskiej odnogi Rothschildów.
Byl masonem najwyzszego, 33 stopnia Rytu Szkockiego.
Potajemnie finansowal hiszpanska rewolucje, gdzie jego agentem byl Belin.
Wraz z Salomonem stal sie pierwszym inwestorem we francuskim kolejnictwie. Kupil ogromne winnice. Jego
bank De Rotschild Freres, decydowal o finansach Francji.
Podobnie jak Salomon, James otrzymal rosyjski Order Zakonu Wlodzimierza.
Kazirodztwo: zgodnie z testamentem ojca nakazujacym trzymanie spoistosci w kregu klanu, poslubil wlasna
bratanice - Betty Rothschild - córke Salomona!
Wszyscy bracia byli sternikami i „kasjerami" dziewietnastowiecznej masonerii sterowanej przez Iluminatów.
Posluszny im Mettemich forsowal ich co sil: w 1820 roku w wyniku wplywów Metternicha, Nathan zostal
austriackim konsulem w Londynie, wkrótce potem konsulem generalnym. James - konsulem w Paryzu, a w 1822
roku wszyscy Rothschildowie bracia oraz ich synowie zostali mianowani baronami.
Zaczeli poskramiac prase za posrednictwem Gentza - by cenzurowal kazda nieuprzejmosc o klanie. Iluminatom
zlecil napisanie cukrowanej monografii rodu. To Gentz przystapil do kreowania falszywych biografii tego klanu
oszustów.
Nathan zmarl w 1836 roku. Rodzinne „konklawe" postawilo na czele klanu najmlodszego brata.
W 1830 roku w Europie, glównie we Francji, pojawily sie ponowne oznaki rewolucji inspirowanej przez masonów.
We Francji objal wladze nowy król, w Holandii zostala zdetronizowana dynastia Orleanska.
Dla powstrzymania Rosji od interwencji, masoneria zafundowala Rosji polskie Powstanie Listopadowe,
które inspirowal mason i Zyd Joachim Lelewel.

Rewolucja we Francji 1848 roku zdetronizowala nastepna dynastie królewska. James ja sfinansowal, choc byl
przyjacielem dworu królewskiego. To oznaczalo koniec epoki Metternicha. Salomon zostal wprawdzie zmuszony
do opuszczenia Austrii, ale zdalne wplywy w tym kraju sprawowal jego syn Anselm, a potomkowie Metternicha
do dzis sa zwiazani z domem Rothschildów.
Po 1848 roku sila Rothschildów jakby oslabla. Do 1855 roku zmarlo czterech braci. Zostal tylko James. Doradcy
Napoleona III byli wrogami Jamesa. Zmarl on w 1868 roku, a nadzór nad rodzina przypadl jego synowi
Alphonse.
Hydra odradzala sie. Francuski Alphonse, angielski Lionel i austriacki Anselm zespolili sily dla zniszczenia banku
French Credit Mobiler. Anselm zalozyl w Wiedniu Creditanstalt, aby pokonac francuski bank. Z pomoca Lionela i
Alphonse podkopywal Credit Mobiler tak dlugo, az padl.
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Bossem rodziny byl Alphonse („Baron de"). Napoleon III skapitulowal. Przylaczyl sie do rydwanu Alphonse.
Podobnie postapil „zelazny" Bismarck z Prus.
Jak Iluminaci pozbyli sie Napoleona III? W tym celu sterowany przez Rothschildów premier brytyjski Gladstone
doprowadzil do wojny Francji z Prusami. Napoleon III zostal pobity i usuniety z tronu. Bismarckowi przypadly
odszkodowania wojenne.
Alphons ozenil sie z inna Rothschildówna w bardzo bliskim pokrewienstwie, ale jego kochanka byla Marylin
Monroe tamtych czasów - Comtesse de Castiglione, przedtem kochanka jego brata Gustawa Rothschilda i
Napoleona III! Mial wiele kochanek, wreszcie zona opuscila go z powodu niewiernosci. Zmarl w 1874.
Lionel Rothschild z galezi angielskiej odziedziczyl New Court. To on sfinansowal Anglii wojne krymska,
poludniowo-afrykanskie „królestwo" Cecila Rhodesa, a takze zakup Kanalu Sueskiego.
Mlodszy brat Lionela - Anthony otrzymal tytul szlachecki od królowej brytyjskiej. Inny brat - Nathaniel kupil
odnowione winnice w poblizu Bordeaux.
Lionel byl dobrym przyjacielem brytyjskiego premiera, Zyda Benjamina Disraeliego, kontrolowanego przez
pieniadze i wplywy Rothschildów, a trzesacego calym brytyjskim dworem królewskim, jego polityka
miedzynarodowa. Rothschild z pewnoscia oplacil wybór Johna Russella na kolejnego premiera.
Lionel zostal pierwszym Zydem dopuszczonym do Izby Gmin - byl rok 1858. Stalo sie to dopiero po jedenastu
protestach brytyjskiego parlamentu, który wreszcie skapitulowal. Rozpoczynala sie nowa era zydostwa w Anglii i
Europie. Zasiadal w parlamencie przez 15 lat. Zmarl w 1879 roku.
Po smierci Amschela z galezi francuskiej, jego dobra przejelo dwóch synów Carla z Wloch. Jednak nie zostali
oni dalszymi spadkobiercami, gdyz obaj mieli tylko córki. Kiedy ostatni z nich zmarl w 1901 roku, „zlikwidowano"
bank frankfurcki -przejeli go Warburgowie. Odbudowali te swoja dawna potege - bank frankfurcki, dopiero po
drugiej wojnie swiatowej.
Galaz wloska wyschla w podobny sposób. Jedyny syn - Cari, który osiadl w Neapolu, mial tylko córki. Kiedy
oddzialy masona Garibaldiego zjednoczyly Wlochy, Cari przeniósl sie do Francji.
Po smierci Alphonsa w 1905 roku, na czele klanu francuskiego stanal baron Edward Rothschild, dyrektor banku
francuskiego. Prowadzil takze Bank de Rothschild Frere wraz z kuzynem Robertem „wzenionym" w rodzine Beer
(diamenty) oraz synem Gustawem1.
Edward i Robert mieli wspólne interesy z J.P. Morganem - finansjerem bandy Lenina.
Syn Edmunda - James Armand de Rothschild kontynuowal dzielo odrodzenia Izraela zapoczatkowane przez
jego ojca, zmarlego w 1934 roku. Brat Jamesa Armanda - Maurice, senator francuski i bankier, byl „czarna

owca" rodu, oslawiona licznymi skandalami towarzyskimi.
______________________
l. Siostra Gustawa - Alice Carolinc poslubila sir Edwarda A. Sassoona z wplywowej rodziny Sanoon.
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Londyn stal sie bastionem Rothschildów, co w polaczeniu z potega Rothschildów francuskich oraz Komitetu
300, dalo dynastyczna siec niekoronowanych, wladców swiata, bez których wiedzy lub inspiracji nie odbywa sie
nic waznego w Europie z przyleglosciami.
Po smierci Lionela w 1879 roku, nowemu pokoleniu brytyjskich Rothschildów przewodzil syn Lionela Nathaniel
ps. „Natty". Nienaganne maniery wkomponowaly go w brytyjska arystokracje.
Przejal kontrole nad New Court, brytyjskim bankiem Rothschildów. Zostal czlonkiem Izby Gmin, Królowa
mianowala go Lordem — byl pierwszym Rothschildem w Izbie Lordów. Opisywali go jako ekskluzywnego,
wynioslego, bez poczucia humoru, wybuchowego, wyobcowanego. Po prostu kanon brytyjskiego arystokraty.
Z koniecznosci bawil sie w filantropa, warunek maski i populamosciowego image. Zyskal przydomek „Króla
Zydowskiego" - podobnie jak kilku innych Rothschildów.
Byl glowa brytyjskiego Czerwonego Krzyza. Zdobywal przychylnosc londynskich policjantów fundujac im na
Boze Narodzenie „znaczace czeki" i trzydniowy posilek w jego wlasnym domu. Skutek: pojazdy Rothschildów
mialy pierwszenstwo na ulicach Londynu - echo dylizansowych przewag jego przodków. Potezny juz bank New
Curt kontrolowal kopalnie rubinów w Birmie, a jego bankowe operacje obejmowaly niemal cala Ameryke
Poludniowa. Brazylia stanowila „zastrzezona" strefe Rothschildów - tak jest do dzis. W Argentynie dominowaly
wplywy innej zydowskiej rodziny -Baringów.
Syn królowej - Albert Edward poznal „Natty'ego" podczas wspólnych studiów w Cambridge. Zostali przyjaciólmi
na zawsze. Poprzez te przyjazn Dom Królewski stanal otworem dla innych Rothschildów - braci „Natty'ego" Alfreda i Leo.
Cala ta paczka mlodych dandysów dala sie poznac jako „Chlopcy Malborought" - od nazwy domu ksiecia, w
którym sie regularnie spotykali. Ksiaze przekonal królowa o potrzebie nadania „Natty'emu" godnosci para.
„Natty" odplacal sie... placac za dlugi ksiecia. Ten zas rewanzowal sie bezwalutowo pózniej, kiedy zostal królem
Anglii...
Oryginalem w europejskim klanie Rothschildów okazal sie Albert. Nie wiadomo, ile bylo w jego ekscentryzmie
arystokratycznego „zbzikowania", ile gry na popularnosc. Jezdzil tylko dorozka. Jako zwierze domowe trzymal
koze. Mial prywatna filharmonie i prywatny cyrk.
Biografowie pisali o nim, ze oprócz kóz (!) uwielbial kobiety, stroje, meble, malarstwo, luksus. Czy uwielbial
pieniadze? To podobno Anglicy sa autorami powiedzenia: Dzentelmeni nie rozmawiaja o pieniadzach, boje
maja.
Nie bylby Rothschildem, gdyby nie pracowal w banku - wlasnosci swego brata „Natty'ego". Byl tez pierwszym
zydowskim dyrektorem Bank of England.
Mial predyspozycje dyplomaty. To podobno Albert lagodzil tarcia brytyjsko-niemieckie na przelomie wieków. W
tym czasie wojna nie lezala w interesie europejskich Rothschildów. Wiedzieli jednak, ze wojna swiatowa jest
nieuchronna - bo taki byl od dawna plan Iluminatów, wsród których pozornie grali drugie skrzypce, ale ich
pieniadze i wplywy - skrzypce pierwsze.
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Albert zlamal nakaz protoplasty klanu - Mayera: majatek zapisal córce. Ta sfinansowala wyprawe do Egiptu,
która odkryla grób faraona Tutanhamona.
Drugi brat „Natty'ego" - baron Leopold de Rothschild unikal interesów. Wolal konie i automobile. Jego zona Maria Perugia byla siostra pani Sassoon z „cichego" lecz wplywowego zydowskiego domu zwiazanego z
Iluminatami.
Jak wiemy, austriacki Dom Rothschildów spoteznial za sprawa Anselma. Zniszczyl konkurencyjny bank Credit
Mobiler, na jego gruzach tworzac Creditanstalt - fundament austriackich Rothschildów. Mial potezne wplywy u
Habsburgów. Rothschildowie wywolali kryzys finansowy 1873 roku.
Glossa do osobowosci Anselma: pewien klub dzentelmenów nieostroznie odmówil mu czlonkostwa. Kupil wiec
zbiornik na nieczystosci kanalizacyjne i zainstalowal go tuz przy klubie. Ogarniety smrodem, klub pokornie
wysyla mu karte czlonkowska, ale Rothschild odsyla j a obficie zroszona perfumami z dopiskiem, ze nie usunie
zbiornika...
Kontrolowal niezliczona liczbe interesów, od wegla po kolejnictwo. Motloch budzil w nim strach. Jego nowy palac
przypominal cytadele: lity mur mial siedem stóp wysokosci, dopiero na nim stalo zelazne ogrodzenie wysokie na
osiem stóp.
Drugi syn Anselma, baron Ferdynand, byl czlonkiem grupy „Chlopców Malborought". Zostal w Anglii. „Ferdy" byl
snobem. Wybudowal arcypretensjonalny palac zwany „Weddeson Manor", tak wspanialy, ze nawet Królowa
zlozyla mu wizyte.
Alice, jedna z córek Anselma, stara panna, ponoc wtedy nawrzeszczala na Królowa, kiedy ta nieumyslnie
przeszla przez trawnik - ale sie zaprzyjaznily...
Glowa domu austriackiego Albert, odszedl do Jahwe w 1911 roku. Ani jeden z jego synów nie mial dzieci, zatem
baron Louis zostal glowa rodziny.
Nadszedl czas wojny swiatowej. Do mitów nalezy pogloska, iz wojna Austro-Wegier z Francja poróznila
francuskie i austriackie Domy Rothschildów. Baron Louis i jego dwaj bracia - Alphonse i Eugene sluzyli w
austriackiej armii, lecz ich zbrojne zderzenie sie z jakims Rothschildem francuskim na froncie, bylo mniej
prawdopodobne, niz upadek na Wieden lub Paryz jakiegos planetoidu z innej galaktyki.
Wszytkie trzy „Domy" - angielski, francuski, wiedenski, wyszly z wojny po trupach okolo 40 milionów
gojów: nienaruszone, jeszcze potezniejsze. To byl jakze zachecajacy zadatek do rozpetania drugiej...
Wszystkie trzy wojny swiatowe przepowiedzial juz w polowie XIX wieku zydowski poeta Heinrich Heine1,
wtajemniczony Iluminat i syn bankiera, kontynuujac, potwierdzajac i rozwijajac idee trzech wojen majacych dobic
chrzescijanstwo2, stawial na komunizm, wschodzaca gwiazde Oswieconych Bestii.
_______________________
1. Wlasc.: Chaim Bruchenberg. Po równo zlorzeczyl na chrzescijanstwo, judaizm, wszelki deizm!
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Juz w 1842 r. pisal w Fransische Ustade. Komunizm jeszcze sie nie ukazal, ale przyjdzie potezny, wladczy i bezinteresowny jak mysl (...) Wojna francusko-niemiecka („przewidzial" ja na 30 lat naprzód! - H.P.) bedzie tylko
pierwszym aktem wielkiego dramatu, drugim aktem bedzie wojna europejska, a nastepnie rewolucja
powszechna, wielki pojedynek miedzy arystokracja a proletariatem: znikna narody i religie, powstanie jedna
ojczyzna, jedna wiara, zycie szczesliwie na ziemi2.
Ten rzekomy wizjoner zniszczenia stawial na konkretne „wartosci" i na konkretnych ludzi. Pisal:

Pieniadz to Bóg naszych czasów, a Rothschildowie, to nasi prorocy3.
Wizja zniszczenia kreowana przez Rothschildów, Heinego, Mazziniego, Pike'a i pozostalych czlonków klanów
Iluminatów - przenosi nas do USA, gdzie zespolili swoje pieniadze i wplywy z innymi klanami zydowskich Bestii.
Przenosimy sie zatem do USA. Okaze sie, ze i tam wszystkie drogi prowadza do Rothschildów,
Rockefellerów, Schiffów, Morganów: do pieniedzy.
W Massachusetts kupiec o nazwisku George Peaboy zalozyl bank George Peaboy and Co. Byl dopiero 1837
rok. Daniel Coit Gilman, czlonek masonskiej lozy „Czaszka i Piszczele" (Skuli and Bones), byl pierwszym
prezesem Instytutu A. Carniego, zarazem wspólzalozycielem Fundacji Peaboy. Byl tak powazany, ze
wzniesiono mu pomnik. Obie fundacje - Peaboy'a i Carniegiego, zwalniane z podatków z tytulu bycia fundacjami,
juz wtedy sluzyly do manipulacji spoleczenstwem.
Starzejacemu sie Peaboy'owi zarekomendowano Juaniusa Morgana z Hartford, Connecticut. Morgan na
propozycje przystal i przybyl do Londynu w 1854 r. Kiedy elity masonerii amerykanskiej i angielskiej
zdecydowaly o wybuchu amerykanskiej Wojny Domowej, Peaboy i Morgan udzielili pozyczek Pólnocy. Jest
jednak niemal pewne, ze Morgan udzielal pomocy obydwu walczacym stronom.
Morgan przejal banki Peaboy'a i calosc nazwal: J.S. Morgan and Co. Tego samego roku jego syn J.P. Morgan
zostal „wspólnikiem" w firmie, a wkrótce wyjechal do USA jako przedstawiciel firmy, jednego z silnych narzedzi
Rothschildów w Ameryce.
W 1871 roku syn Juniusa - John Pierpont Morgan sprzymierzyl sie z Tony Drexelem, spadkobierca wielkiego
Banku Filadelfii. Tak powstalo: Drexel Morgan and Co, z siedziba na Wali Street, do dzis bastionem Morganów.
Po przejeciu wplywów w firmie, J.P. Morgan przemianowal j a ponownie na: J.P. Morgan and Co - symbol
centralizacji amerykanskich (zydowskich) pieniedzy. Nazywano to jakze slusznie „morganizacja" banków. Przed
koncem XIX wieku rodziny Iluminatów: Payne, Whit-ney i Yanderbilts deponowaly swoje pieniadze u Morgana i
grupy Guggenheima4.
_____________________
1. Idea jawnie gloszona przez Iluminatów: A. Pike'a, G. Mazziniego.
2. Za: ks. prof. Michal Poradowski: Nowy swiatowy lad. Wyd. Wers 1994, s. 23.
3. Sampson Anthony: The Money Lenders, 1985, s. 85. Za: Springmaier, op. cit. Heine (Briichenberg)
podpisywal sie rysujac „Pieczec Salomona" czyli Gwiazde Dawida. Zob.: Gordon Mohr: The Hidden Power
Behind Freemasonry, 1990, s. 154, za: Springmaier, op. cit.
4. John Pierpont Morgan junior, syn Johna Pierponta (l 867-1943) zwiekszyl potege finansowa rodziny. To on John Pierpont Morgan j r. finansowal zydowski przewrót w Rosji 1917 roku.
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Byl czas, ze Morgan - senior kontrolowal niemal polowe amerykanskiego kolejnictwa. W 1901 roku powolal
United States Steel Corporation - Korporacje Stali USA, oparta na korporacji Andrew Carnegiego, który pozornie
„wycofal sie" z biznesu na rzecz dzialalnosci „filantropijnej i spolecznej" tworzac slawny Instytut Carnegie.
Morgan byl wtedy czolowym spoiwem amerykanskich i europejskich Iluminatów zyjacych wówczas idea
„Wielkiego Planu", czyli budowy Rzadu Swiatowego - rzadu Swiatowej Lichwy.
Realizujac prawo antymonopolistyczne USA, w 1900 roku prezydent William McKinIey rozpoczal dzialania
przeciwko Northsern Securities Rothschildów, prowadzonemu przez Morgana. Natepnego roku McKinIey ubiegal
sie o druga kadencje prezydentury i jego szanse rosly. Mianowal na stanowisko wiceprezydenta Theodore
Roosevelta - Iluminata. Za nieposluszenstwo prezydent McKinIey zostal zabity w zamachu, a Theodore
Roosevelt zostal prezydentem USA. Nici zamachu nigdy oficjalnie nie doprowadzily do Morgana i Rothschildów.

J.R Morgan ustanowil konsorcjum z pomoca agenta Rothschildów - Augusta Belmonta - juniora. Wydobylo ono
finanse USA z zapasci, mozna wiec posrednio uznac, ze Morganowie i Rothschildowie stali sie wlascicielami
amerykanskiego Skarbu Panstwa. Zgromadzili 65 miliardów dolarów w zlocie. Kwota byla splacana przez emisje
obligacji. Splacali, jak zawsze i wszedzie w takich przekretach prowadzonych przez rezyserke wojen domowych
- podatnicy. W 1907 roku Morgan stale kursowal miedzy Londynem i Paryzem odwiedzajac domy Rothschildów.
Tam zorganizowali panike bankowa w Ameryce. Kiedy powrócil, rozpuscil pogloski o niewyplacalnosci
nowojorskiego banku Knickerbocker. Na zasadzie domina, ciulacze zaczeli masowo wycofywac oszczednosci
takze z innych banków. Panika sprawila, ze obywatele USA, Kongres i Senat, przestali protestowac przeciwko
utworzeniu Banku Centralnego, niby amerykanskiego ale calkowicie podporzadkowanego klice Morganów Rothschildów. Nazwali sie Bankiem Rezerw Federalnych, nieformalnym nadrzadem USA, sterujacym
doslownie wszystkim w tym kraju do dzis, wlacznie z „wyborami" prezydentów, kongresmanów, senatorów,
polityka zagraniczna, mediami, oswiata, kultura, etc.
Jednym z ludzi z finansowych gigantów Morgana byl Harold Stanicy, czlonek Skuli and Bones, satanistycznej,
okultystycznej lozy Iluminatów, która omówimy w osobnym rozdziale.
Po smierci J.P. Morgana - seniora w 1913 r. jego firma przybrala nazwe: Morgan, Stanicy and Co. Interes
Morgana przejal jego syn John Pierpont Morgan1.
Prowadzil swoje konsorcjum przy pomocy zespolu, na czele którego stal inny zydowski Iluminat -Thomas
Lamont.
Finansowali bande Blank-„Lenina" w dziele zaglady monarchii carskiej. Do tej szajki „kasjerów" rewolucji
rosyjskich Zydów dochodzi jeszcze inny filar: Jacob Schiff. Pamietamy, ze protoplasta Rothschildów - Mayer
(Bauer) Rothschild dzielil wspólny dom z Schiffami we Frankfurcie w XVIII wieku.
______________________
l. Z powodu tych samym imion, nawet historycy niekiedy myla obydwu, ojca z synem.
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Autorzy cytowani przez F. Springmaie-ra dowodza, ze Schiffowie zawsze wierzyli w swoje pochodzenie od
potomków Salomona. To istotne, bowiem rodziny Rothschildów, Schiffów i Warburgów czesto laczyly sie przez
malzenstwa w nierozerwalny gang rodzinnych klanów. To samo dzialo sie z innymi rodami, tworzacymi u progu
XX wieku nierozerwalna kolonie zydowskich faraonówów pieniadza, która obecnie, biorac za kryterium wiezi
rodzinne, daje sie porównac z klebowiskiem wielu sieci rybackich platanych przez sztorm trwajacy nieprzerwanie
przez dwa wieki!
Jacob Henry Schiff urodzil sie we Frakfurcie w 1847 roku i zostal wyslany przez Rothschildów - Schiffów do
Ameryki, w celu tworzenia fortuny w tym jeszcze ; dzikim lecz bogatym kraju1.
Jacob Schiff przybyl do Nowego Jorku w 1865 roku, a zaledwie 10 lat pózniej zostal wspólnikiem firmy
Iluminatów - Kuhn Loeb and Co. Po kolejnych 10 latach zostal szefem tego finansowego imperium, jednego z
glównych „kasjerów" zydowskiej rewolty w Rosji. Blyskawiczne finansowe i polityczne awanse takich jak Schiff,
Morgan i wielu innych Zydów, posluzyly do utrwalenia mitologii „pucybutów-milionerów z niczego".
Za ta tapeta kryje sie brutalna prawda: super-mafia pieniadza, niemal wylacznie zydowska, dopuszcza do
interesu tylko swoich!
W innych przypadkach przyslowiowy pucybut moze dojsc do posiadania sklepu lub grupy sklepów obuwniczych.
Jedna z najsilniejszych linii Rothschildów byli czlonkowie rodziny Springs, pierwotnie Springstein. Przybyli do
Ameryki na poczatku XVIII wieku. Laroy Springs zostal zatrudniony przez L.C. Payseura, z najbardziej
tajemniczych a poteznych rodzin Ameryki. Sa oni czlonkami kilkunastu rodzin Iluminatów.
Ojciec Laroy'a Springsa - A.A. Springs, byl nieslubnym ojcem Abrahama Lincolna. W 1808 roku niejaka Nancy
Hanks ze szkockiej rodziny Meadden, odwiedzila rodzine Springs w Lincolntown (Pn. Karolina) i zaszla w ciaze z
A.A. Springsem. Dziecko nazwano Abraham Lincoln (od nazwy miejscowosci).

Plynela w jego zylach krew Rothschildów, kiedy wiec wybil sie jako prawnik, Rothschildowie i pozostale rody
Iluminatów postanowily go wypromowac na prezydenta. Byl juz wtedy przywódca amerykanskiej masonerii Rózokrzyzowców. Sam Lincoln mial wiele nieslubnych dzieci, m.in. z nieslubna córka niemieckiego króla
Leopolda - Elizabeth...
Lincoln jednak „podpadl" swym klanowym bossom. Tajnym, rzeczywistym celem wojny domowej w Ameryce bylo
rozbicie tego kraju na dwie latwiejsze do sterowania polowy. Lincoln jednak opowiadal sie za jednoscia kraju.
Zginal w zamachu podczas drugiej prezydentury.
__________________
l. Podobnie, omawiany dalej Astor, wyslal tam Johna Jacoba Astora.
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Nikt w oficjalnych podrecznikach historii USA nie dowie sie, jakie byly rzeczywiste powody i prawdziwi
zleceniodawcy mordu. W spisek byli wplatani: Judah P. Benjamin - Sekretarz Stanu Konfederacji, strateg Domu
angielskich Rothschildów podczas wojen Konfederacji oraz John Wilkes Booth. Planem Iluminatów byl podzial
Stanów Zjednoczonych i utworzenie juz wtedy kontrolowanych przez siebie „banków narodowych" - po jednym w
kazdym stanie. Gloszone zniesienie niewolnictwa bylo jedynie pretekstem do wojny i rozpadu Ameryki. Bliskim
wspólpracownikiem Judaha Benjamina byli John Slidell - komisarz Konfederacji na teren Francji1.
Slidell promowal inwazje na Meksyk przez miedzynarodowa armie europejska - jeszcze jeden zapomniany
prekursor „sil pokojowych".
Tenze Judah Benjamin utworzyl tajna grupe w kontrolowanym przez Anglików Montrealu. Ich celem byla
wspólpraca z grupami pro-konfederacyjnymi na pólnocy, takimi jak: Partia Demokratyczna Nowego Jorku pod
wodza Augusta Belmonta, zydowska masoneria Bnai-Brith2 oraz Zakon Rycerzy Zlotego Kregu (Order of
the Knights of the Golden Circle).
Najblizszym przyjacielem J. Benjamina byl Gustavus A. Mayers - mason i wnuk Mosesa Michaela Haysa,
zalozyciela masonerii Obrzadku Szkockiego. Moses Hays mieszkal w Wirginii (Norfolk): on i inni Zydzi z
masonerii Obrzadku Szkockiego byli Wielkimi Mistrzami Wielkiej Lozy Wirginii, a takze - oficjalnymi agentami
Rothschildów.
Strategicznym celem Rothschildów, Morganów, Schiffów, Benjaminów i przeróznych „Mosesów"
(Mojzeszów) bylo rozbicie Ameryki Pólnocnej. Majac w roli prezydenta tajnego Rothschilda - Abrahama
Lioncolna, sadzili ze ten pójdzie do konca na ich pasku i ulatwi rozpad Ameryki.
Pomylili sie, nadto Lincoln otrzymal pomoc militarna od cara Rosji.
J.P. Morgan zarobil fortune na przemycie dóbr do Konfederacji przez morska blokade. W 1869 roku Morgan
zwrócil sie do Domu Rothschildów z propozycja utworzenia “Northern Securities”, jako agent banku angielskiego
Rothschildów New Court.
Innym czlowiekiem tej mafii byl Thomas House, który równiez zarobil fortune na szmuglu przez blokade. Jego
syn, to nie kto inny tylko Edward Mandel House, zausznik Wilsona, potem Roosvelta.
Te personalne zawilosci pokazuja, jak zydowska oligarchia rzucila dla swoich celów Ameryke Pólnocna w wir
krwawej wojny domowej. Jak na tym zarobila. Jak utrwalila tam swoja wladze na caly nastepny XX wiek.
__________________
1. Wydal swoja córke za bankiera zydowskiego, barona Emila Erlangera - pózniejszego wspólnika Cecila
Rhodesa w Poludniowej Afryce. Erlanger sprzedal obligacje Konfederacji swym wspólnikom we Francji.
2. Jeden z prezesów Bnai-Brith byl prawnikiem na uslugach tej grupy.
2.
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Morganów, Rothschildów i pozostalych laczyla nie tylko krew zydowska. Wszyscy byli satanistami.
Pierwsi amerykanscy Rockefellerowie rozpoczeli od handlu narkotykami, potem weszli w branze naftowa. To
pieniadze i wplywy Rothschildów uczynily Rockefellerów gigantami finansowymi i przemyslowymi.
To równiez Rothschildowie sfinansowali dzialalnosc slynnego Edwarda Harrimana w kolejnictwie i firmy
Andrew Carnegie Stell.
Znamy juz sztuczna panike bankowa w USA z 1907 roku, zakonczona powolaniem Banku Rezerw Federalnych.
Dodajmy jeszcze, ze agent Rothschildów - Colonel House postaral sie o wybór powolnego im prezydenta. Zostal
nim Woodrow Wilson. To na nalezacej do Payserów wyspie Jekyll1, zebrali sie czolowi spiskowcy ówczesnego
swiata biznesu, aby ustalic regulacje prawne dla Banku Centralnego. Byli to: Payseur, Patt, Andrew, Frank
Vanderlip (z Kuhn Loeb and Co) Henry Davison (z J.P. Morgan), Charies Norton (z banku Morgana), Paul
Warburg (z Kuhn Loeb and Co) - szwagier Schiffa oraz Benjamin Strong (z Morgana) - komplet Zydów,
zadnego goja!
Wszyscy byli Iluminatami. Wszyscy poprzez Schiffa i Morgana - byli agentami Rothschildów.
Destrukcja Rothschildów w Ameryce Poludniowej zbiera zniwo smierci i ubóstwa do dzis.
Dlaczego naród boliwijski na poczatku XIX wieku nie mial zadnych dlugów zagranicznych, a obecnie, podobnie
jak wszystkie inne kraje Ameryki Poludniowej, doslownie tonie w dlugach? To wlasnie Morganowie juz w 1908
roku pozyczyli Boliwii 2,4 mln USD. Tak zaczelo sie pograzanie tego suwerennego, wolnego panstwa w
niewolnictwie ekonomicznym.
Rothschildowie rozparli sie w Brazylii na zawsze, zwlaszcza w systemie kolejowym tego olbrzymiego kraju. Od
poczatku stali ponad prawem. Nelson Rockefeller nawet przeniósl sie na pewien czas do Brazylii. Opanowali
takze lekki przemysl tego kraju. Dolaczyly do nich inne rodziny Iluminatów, takie jak m.in. DuPnotowie.
Jakze inny jest stosunek Rothschildów do panstwa Izrael. Wielu z nich zyskalo sobie u ich wspólplemienców
przydomek „króla Zydów". Bezwzglednie popieraja Izrael jako panstwo, jak przedtem popierali ruch
syjonistyczny.
To oni sa zalozycielami panstwa Izrael.
Godlem tego panstwa jest godlo pierwszego Rothschilda - Mayera: Gwiazda Dawida.
Trzech Rothschildów bylo twórcami Izraela.
Wszyscy trzej nosili to samo imie, co do dzis wprowadza zamieszanie w ich odróznianiu:
I - Baron Edmond de Rothschild (1845-1934) z klanu francuskiego, syn Jamesa a brat Alphonse;
II - Baron Edmond („Eddie") L. Rothschild (1916) - klan angielski, syn Lionela Nathana, praprawnuk Nathana
Rothschilda;
III - Baron Edmond de Rothschild (1926) - klan francuski, syn Maurice'a, wnuk Edmonda I.
Historia panstwa Izrael zaczyna sie od Jamesa Rothschilda. Podczas wojny krymskiej sfinansowanej przez
Rothschildów, nieliczna spolecznosc zydowska w Jerozolimie zostala odcieta od zewnetrznej pomocy i skazana
na glód. James Rothschild zalozyl tam szpital dla chorych, glodujacych Zydów.
________________
l. Klub „Hurt", w którym obradowali na tej wyspie, byl wlasnoscia Morgana.
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Zainteresowanie Palestyna baron Edmond I przejal od ojca - Jamesa. Kiedy rosyjscy Zydzi zaczeli uciekac z
Rosji w latach 80 XIX wieku, Edmond I wsparl finansowo próby utworzenia zydowskiej kolonii w Palestynie. To
Edmond I byl zwolennikiem i finansjerem swiatowego syjonizmu, pozostajacego w opozycji do komunizmu dwóch zydowskich dróg do emancypacji i panowania nad swiatem.
Finansowo zachecal do „powrotu do ojczyzny". Miliony Rothschilda osuszaly moczary, kopaly studnie, budowaly
domy i drogi, fundowaly fabryki - od perfum po szklo, od winnic po rozlewnie. Mial wlasna administracje w
Palestynie.
Nie wszyscy Zydzi i nie wszyscy Rothschildowie . popierali syjonizm, oficjalnie ustalony na Kongresie Syjonistów
przez Teodora Herzla. Wiekszosc Rothschildów popierala wszystko co dawalo im pieniadze, a nie to co
wymagalo utraty pieniedzy. Jeden z angielskich Rothschildów powiedzial do Herzla, ze jest Anglikiem i takim
pozostanie, a asymilacja zydostwa w Europie zachodniej jest dla diaspory korzystna.
Syjonistyczna opcja odpowiadala jednak Edmondowi I, totez popieral Herzla. Widzial suwerenny Izrael jako
panstwo calkowicie kontrolowane przez siebie. Róznili sie z Herzlem strategia celu. Edmond I stawial na
male ciche kroki i czekanie na dogodna sytuacje historyczna. Nie chcial rozrostu wplywów Herzla, niezwykle
silnych w syjonizmie europejskim. Niejasne okolicznosci nagiej smierci Herzla moga miec zródlo w rodzacej
sie rywalizacji autorytetu Herzla, z pieniedzmi i aspiracjami Edmonda I, lub tez w komunistycznej opcji
europejskiego zydostwa. Po smierci Herzla Edmond I oficjalnie przyznal racje jego strategii i wzmógl pomoc dla
koloni zydowskich w Palestynie.
Nastepca Herzla w syjonizmie byl cieszacy sie poparciem Edmonda I David Wolffsohn. Po nim nastapil Otto
Warburg, a potem Chaim Weizmanh. Baron obiecal Weizmanowi sfinansowanie Hebrajskiego Uniwersytetu w
Palestynie. Pózniej powiedzial do Weizmana cos, co definiowalo ich wzajemna wspólzaleznosc: Beze mnie
Syjonizm nie odnióslby sukcesu, ale tez moja praca bez Syjonizmu bylaby niczym.
Nastepnym przywódca (finansowym) syjonistów byl lord Lionel Walter Rothschild. Slynna Deklaracja
brytyjskiego Zyda Balfoura, czlonka Komitetu 300, wyrazajaca oficjalne poparcie Anglii dla tworzenia zydowskiej
ojczyzny, byla skierowana glównie do lorda Lionela. Poparla ich w tym zydo-masonska Liga Narodów, wyrazy
uznania skierowal do Rothschilda Zyd Charles T. Russel, zalozyciel sekty Swiadków Jehowy.
Po pierwszej wojnie swiatowej uklad byl nastepujacy: Wielka Brytania rzadzila Palestyna, a Rothschildowie
rzadzili Wielka Brytania. Dlugi cesarstwa ottomanskiego u Rothschildów dodatkowo wzmacnialy kontrole
Rothschildów nad Palestyna.
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Po dojsciu Hitlera do wladzy w 1933 roku, III Rzesza rozwinela program emigracji Zydów do Palestyny.
Cieszyl sie on preferencjami przeczacymi pogrózkom Hitlera pod adresem Zydów z jego Mein Kampf.
Zydzi jednak nie byli nigdzie mile widziani w wiekszej liczbie, nawet syjonisci nie chcieli pomóc nikomu z
zydowskiej biedoty. Wiele krajów, zwlaszcza Europy zachodniej zatrzaskiwalo przed nimi granice. Podobnie
postepowalo zydostwo amerykanskie. Przy tym watku F. Springmaier, powolujac sie na ksiazki Anka Muhisteina,
pozwala sobie na zdumiewajaca latwowiernosc, wynikajaca najpewniej z niewiedzy, bo pisze zgodnie z duchem
szalejacego antypolonizmu:
Polacy nienawidzili Zydów bardziej niz Niemcy2, a w czasie II wojny swiatowej wiele najgorszych okrucienstw
zostalo dokonanych przez francuska policje Vichy, Ukrainców i Polaków wspólpracujacych z Niemcami.
Wypowiedz nikczemna, albo tylko dyletancka, powielajaca obrzydliwe stereotypy mediów zydowskich3.
W innych fragmentach Springmaier stwierdza juz zgodnie z historyczna prawda:
Pomimo wykradanych dowodów i zeznan. Syjonisci w czasie II wojny swiatowej odmawiali przyznania,
ze holokaust ma miejsce. Dowody wykazuja, ze niektórzy wiedzieli i zatajali informacje.

_________________
1. F. Springmaier powoluje sie tu na ksiazke Waltera Langera Umysl Adolfa Hitlera (The Mind ofthe Adolf Hitler),
który pisze: Ojciec Adolfa Hitlera byl nieslubnym dzieckiem Marii Anny Schicklgruber, (...) Anna Schicklgruber
miesi-kala w Wiedniu, gdy zaszla w ciaze. W tym ciosie byla zatrudniona jako sluzaca w domu barona
Rothschilda.Jak tylko odkryto jej ciaze, wstala odeslana do domu, gdzie urodzila Aloisa Hiedlera.
2. Springmaier - gdyby chcial - znalazlby przekonujace wyjasnienie tej róznicy w nasileniu awersji Polaków do
Zydów i Niemców do Zydów: w przedwojennych Niemczech zylo 600 tys. Zydów i to w duzym stopniu
zasymilowalinych, natomiast w Polsce - ponad 3.500.000! Sam Pilsudski przyjal 600.000 zydowskich
uciekinierów z bolszewickicgo raju!
3. Zmierzylem sie z ta fala zydowskiego antypolonizmu jako autor ksiazki temu tematowi poswieconej Strach
bycPolakiem. Retro 1997.
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Powodem tego bylo to, ze Syjonisci uwazali, iz moga lepiej promowac panstwo Izrael na dluzsza mete (...) Dla
Iluminatów zwykli Zydzi byli po prostu bydlem, tak jak pozostali ludzie.
I dodaje, ze dokumenty wywiadu amerykanskiego wskazuja na wspólprace Rothschildów z Hitlerem w
dziedzinie handlu i zaopatrzenia wojennego. Z kolei Pierre de Yillemarest w ksiazce Zródla finansowania
komunizmu i nazizmu1 poszerza ten kontekst o potezna wspólprace calego swiata kapitalistycznego z
Niemcami: o pozyczki dla nazistów, wspólny z nimi handel, wymiane surowcowa i techniczna. Czolowa role w tej
wymianie i handlu graly takie firmy, jak Standard Oil Company (SOC) Rockefellerów, przemysl handlowy H.
Forda - to oni finansowali zblizajaca sie rzez Zydów.
Badacze próbowali dociekac, czy Rothschildowie sa tajnymi syjonistami czy pro-nazistami. W istocie
Rothschildowie, podobnie jak bezwzglednie wszyscy Iluminaci, popieraja tylko siebie i swój plan
podboju swiata. Szesc milionów zydowskiego, askenazyjskiego motlochu Rosji i Europy Centralnej - glównie
polskiego - bylo dla nich jedynie kamieniem u nogi.
Skonczenie jasno wyrazil ten cel Dawid Ben-Gurion, przywódca syjonistów i powojenny budowniczy
panstwowosci Izraela: Z wyjatkiem ZSRR, jako sfederalizowanego euroazjatyckiego kraju, wszystkie inne
kontynenty beda zjednoczone w swiatowym przymierzu, we wladaniu którego bedzie miedzynarodowa
policja. Wojska zostana zniesione i nie bedzie wojen. W Jeruzalem, Narody Zjednoczone (prawdziwie
zjednoczone) zbuduja swiatynie Proroków dla unii wszystkich kontynentów. Bedzie siedziba Sadu
Najwyzszego ludzkosci, by rozwiazywac wszelkie kontrowersje pomiedzy sfederalizowanymi
kontynentami2.
Ciarki przebiegaja po grzbiecie, kiedy sie to czyta obecnie, na progu XXI wieku, ale budowanie
swiatowego kolchozu Zydzi glosili juz dwiescie lat temu, kiedy jeszcze nie padly slowa „komunizm",
„syjonizm". W 1755 roku jeden z francuskich architektów komunizmu - Morelly, w swoim dziele: Kodeks Natury
napisal cos, co dopiero 160 lat pózniej wcielilo sie w prawdziwa apokalipse:
Nic w spoleczenstwie nie bedzie nalezalo do nikogo i nie bedzie stanowilo niczyjej wylacznej wlasnosci
(...) Wlasnosc jest obmierzla i ten kto bedzie ja próbowal przywrócic, bedzie zamkniety na cale zycie jako
niebezpieczny oblakaniec i wróg ludzkosci. Kazdy obywatel bedzie zywiony, utrzymywany i zatrudniony
przez spoleczenstwo (...).
Wszystkie produkty beda gromadzone w publicznych magazynach do rozdzialu pomiedzy wszystkich
obywateli na potrzeby ich codziennego zycia. Miasta beda budowane wedlug jednakowego planu:
wszystkie budynki uzytkowane przez obywateli beda do siebie podobne. Wszystkie dzieci po
ukonczeniu lat pieciu beda odbierane rodzinom4 i wychowywane wspólnie, na koszt panstwa, w
jednakowy sposób.
_______________________

1. Wyd.pol.: Fulmen 1997.
2. Springmaier, op. cit. s. 284.
3. W czasach stalinowskich na Ukrainie lat 1930-33, to „magazynowanie zywnosci" kosztowalo zycie okolo 6
min ludzi.
4. W Polsce odbiera sie dzieci rodzicom w sposób nowoczesny: poprzez „prawa dziecka", „prawa ucznia",
„prawo wyboru swiatopogladu", prawo do narkotyków, do pornografii.
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Pozostal tylko jeden kraj, w którym nie ma dostepu ta dyrektywa Bestii. Tym krajem jest ojczyzna Rothschildów panstwo Izrael.
Kiedy Edmond I zakladal kolonie zydowskie w Palestynie, imigrantom zydowskim zabranial:
- szerzenia komunizmu;
- strajków.
Tak jest do dzis. Komunizm, deprawacja, homoseksualizm2, rozruchy spoleczne - to dla gojów. Won z tym
z Izraela!
Szimon Peres, bojownik o panstwo Izrael, byly jego premier, podczas wystepu przed „polska" telewizja w
styczniu 2000 pytal szyderczo: Po co uczyc mlode pokolenie, jak wiele osób zginelo na wojnie? Jakie to
ma znaczenie? Po co uczyc o Kleopatrze, o tych wszystkich okrucienstwach?
Ale mlodziez zydowska w jego ojczyznie pracowicie wkuwa historie „od Mojzesza do Peresa" i nikomu
nie przyjdzie do glowy gloszenie czegos takiego, co Peres serwuje gojom jako ich uroczysty gosc w
randze pól-boga.
Syn Edmonda - James, zamienil dawne Towarzystwo Kolonizacji Zydów Palestynskich na Handadive (slowo
hebrajskie oznaczajace dobroczynnosc), biorac kierunek na edukacje, oswiate, kulture. Po smierci Jamesa Jego
wdowa pani Dollie przejela funkcje zwierzchnika Handadive na cale dziesieciolecia. Pomagal jej w tym lord
Victor Rothschild, po nim jego syn lord Jacob. Dal pieniadze na budowe budynku parlamentu (Knesetu).
Pomaga szpitalom, uniwersytetom, bibliotekom, badaniom archeologicznym, zwlaszcza tym, które maja
odslaniac dzieje „narodu wybranego", jego prahistorie, czego Peres odmawia gojom. Rothschildowie
szczodrze finansuja takze wszelkie wykopaliska majace udowodnic teorie ewolucji wydumana przez ich
pobratymca Karola Darwina i teorie tzw. Wielkiego Wybuchu, czyli wszystkiego co przeczy Bogu.
Edmond II jest najbardziej nacyjnie swiadomym Rothschildem. Dla poklasku jest wielkim filantropem. Prezesuje
Zydowskim Kombatantom; jest skarbnikiem Rady Chrzescijan i Zydów; skarbnikiem Przyjaciól Hebrajskiego
Uniwersytetu w Jerozolimie. Jest takze sponsorem swiatowych inicjatyw unifikujacych wiary, postawy, kanony
kulturowe. Byl sponsorem slynnego tzw. Szczytu Ziemi zorganizowanego przez ONZ;
- jest takze straznikiem Wielkiej Synagogi w Londynie;
- jest czlonkiem iluminackiego Towarzystwa Pielgrzymów (Pilgrim Society).
To jego mojzeszowanie „narodowi wybranemu" kontynuuje nie baczac na koszty równiez Edmund III. Ufundowal
wiele luksusowych kurortów w Izraelu.
Nuzaca bylaby wyliczanka skutków jego aktywnosci, penetracji finansów swiata. Jest wlascicielem Banque
Privee (Szwajcaria), banku handlowego w Paryzu, kontroluje najwieksza we Francji firme mrozonek i firme
zabawkarska; jest dyrektorem belgijskiego Banque Lambert; dyrektoruje monopoliscie na rynku diamentów firmie DeBers (o niej w innym miejscu), steruje Grupa Bilderberg; jest prezesem Israel Corporation; prezesem
Isrop kontrolujacego Israel General Bank; zasiada w zarzadzie Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie; kieruje
zalozonym i finansowanym przez siebie Instytutem Pokojowym Srodkowego Wschodu; zasiada w zarzadach

tuzina szpitali, instytutów naukowych.
__________________
2. W innym miejscu cytuje obecnego ministra zdrowia Izraela, który powiada oficjalnie, ze homoseksualisci maja
klopoty psychiczne i trzeba ich leczyc!
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Edmund III jest najbogatszym ze wszystkich wspólczesnych Rothschildów i razem z nimi „króluje" panstwu
Izrael. W okresie „wojny szesciodniowej" (1967) klany francuskich i angielskich Rothschildów daly miliard
dolarów na koszty tej wojny; kiedy baron Alain Rothschild z klanu francuskiego stanal przed Sciana Placzu wybuchnal placzem. Baronowa Alix z klanu francuskiego jest prezesem World of Youth Aliyah, promujac
imigracje zydowskich dzieci do Izraela.
Patriotyzm, wiezy krwi - to kanon najwyzszych wartosci Zydów swiata. Te same wartosci sa przez nich
zaciekle zwalczane i wyszydzane w swiecie gojów.
W tym spacerze po swiatowych koloniach Rothschildów warto wstapic do Indii. Trzeba zajrzec za kulisy tego
kraju, bowiem stamtad promieniowalo i promieniuje - za sprawa Zydów - zlo sekt hinduskich, rozbijajacych
wspólczesne chrzescijanstwo.
Prekursorami w tych dzialaniach byla zydowska bogata rodzina kupiecka Sassoon, która dotarla do Indii, Chin i
innych panstw tego subkontynentu. Juz wtedy wchodzila w mariaze malzenskie z Rothschildami i niektórymi
innymi rodami pózniejszych Iluminatów. Podobnie jak Rothschildowie, Sassoonowie zarobili krocie podczas
amerykanskiej wojny domowej, kiedy Europa musiala sprowadzac bawelne z Indii. Potem zdominowala handel
opium. Handel tym narkotykiem zostal Chinom narzucony przez Imperium Brytyjskie.
Zydzi odegrali wiodaca role w tworzeniu religii hinduskich.
Izraelici, którzy porzucili swoja wiare, pomogli w utworzeniu hinduskiej swietej ksiegi RigYeda. Tysiac lat pózniej
Zydzi indyjscy pomogli firmie British East India przejac majatek Indii. Sassoonowie rozwineli wtedy przemyslowa
produkcje w tym kraju.
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Zydzi prowincji Cochin mieszkali wzdluz pol.-zachodniego wybrzeza Indii zwanego Wybrzezem Malabar. Dobrze
wspólzyli z chinskimi maharadzami. W latach 1523-24 muzulmanie jednak „poznali sie" na Zydach i urzadzili
rzez Cochinów. Resztki uciekly prowadzone przez ich przywódce, ksiecia Josepha Azara. W 1662 roku
Portugalczycy napadli na nich. Wtedy schronili sie pod skrzydla firmy Dutch East India. Juz wtedy dzielili sie na
kasty: czarna, brazowa i biala. W 1686 roku delegacja Zydów dunskich (Dutch) udala sie do Cochin. Nawiazano
bliskie kontakty Zydów dunskich i Zydów indyjskich z Cochin. Zydzi Cochin otrzymali te same prawa jak Zydzi
holenderscy. Po uzyskaniu niepodleglosci Indii w 1914 roku, prowincja Cochin zostala przylaczona do Indii, a
kiedy Izrael uzyskal panstwowosc, tamtejsi Zydzi automatycznie otrzymali podwójne obywatelstwo.
Kiedy Wielka Brytania zdominowala Indie, zydowscy kupcy z Bagdadu, Jemenu, Aleppo i Syrii - przybyli takze
do Indii. Z Aleppo osiedlily sie tam rodziny Levi, Ka-stierl, Hallegua. Zyli jak maharadzowie. Dopiero w 1957 roku
ziemie rodziny Halle-gua zostaly upanstwowione, a oni sami wyjechali do USA i Izraela. Najbardziej jednak
liczacymi sie rodami, wkrótce klanami rodzinnymi byli: Sassoon, Yehuda, Gabai, Kedoorie. Opanowali Bombaj i
Kalkute z wiadomym skutkiem: Bagdad stal sie tam centralnym „lotniskowcem" Europy.
Zydzi arabscy ze Srodkowego Wschodu sa tam znani jako Gabhadi. David Sassoon przybyl do Bombaju w 1833
roku. W ciagu zaledwie kilku lat stal sie finansowym wladca Indii. Sassoonowie sa spokrewnieni z
Rothschildami. To pomagalo im w tworzeniu osrodków handlu w Bombaju, Kalkucie, Rangunie, Hong-Kongu,
Szanghaju, Singapurze. Rozmnazajac sie stosowali metode Rothschildów - rozsylali swoich synów do indyjskich
i chinskich osrodków handlu i bankowosci, jednoczac dzialania rodziny w róznych centrach. W czasach

amerykanskiej wojny domowej byli juz tak potezni, ze mieli monopol na import azjatyckich tkanin i bawelny. D.
Sassoon byl liderem Izby Gospodarczej (Bombay Chamber Commerce). Ten trust zostal utworzony przez
zydowska masonerie Bnai-Brith i odgrywal duza role w tworzeniu New Age na gruncie przemyslowofinansowym.
W 1872 roku królowa brytyjska nadala Albertowi Sassoon tytul szlachecki. Po nim tytul taki otrzymal (1909)
Jacob Sassoon. Obaj byli monopolistami eksportu opium do Europy, wspólpracujac w tym procederze z innymi
rodzinami Iluminatów.
Bossem tego handlu byl min David Ezra z Aleppo. Sassoonowie laczyli sie przez malzenstwa z innymi rodzinami
zydowskimi z firm B.N. Elias, E. Mayer, Ezra i Abraham.
Z czasem bogaci Sassoonowie przeprowadzili sie do Londynu, ale zdalnie nadal steruja finansami Indii.
Poprzez rodziny zydowskie i rody indyjskich Iluminatów, trwa inwazja indyjskich sekt na kontynent europejski,
zwlaszcza na kraje po-komunistyczne.
Rothschildowie kontroluj a trzy najwieksze sieci telewizyjne w USA oraz amerykanski „przemysl medialny".
Kontroluja takze slynna Agencja Reutera, zalozona przez Zyda o tym nazwisku - Paula Juliusza Reutera w
1916 r.
Siec CNN powstala i poczatkowo pracowala jako niezalezne wyzwanie dla monopoli zydowskiej sieci
telewizyjnej. W wyniku licznych trików finansowo-organizacyjnych, szybko jednak znalazla sie na pasku
Rothschildów.
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Na ten cel poszly równiez pieniadze slynnego, rozbitego przez Rothschildów i Rockefellerów banku B.C.C.L,
zaangazowanego w finansowanie terroryzmu pod nazwa Iran-Contra i innych skandali CIA. Amerykanie, od
starca po dziecko, siedza poslusznie przed telewizorami w kazdej chwili wolnej od zarabiania dolarów - po
telewizji drugiego ich fetysza. Tam przechodza pranie mózgów z sieci: CNN, NBC i CBS.
Oto szefowie NBC1:
- Dyrektor John Brademas to zarazem prezes Banku Rezerw Federalnych;
- Dyrektor Cecily B. Selby to takze dyrektor Girl Scout - organizacji skautów, gdzie okultyzmjest czescia
programu skautingu, zalozonego w 1907 r. przez masona gen. Baden-Powella2, a takze dyrektor produkcji
Avon, Loehmans (ubrania);
- Dyrektor Peter Peterson: poprzedni szef Kuhn-Loeb, byly Sekretarz ds. handlu;
- Dyrektor Robert Cizek: dyr. First City Bancorp (Rothschildów), dyr. RCA, prezes Cooper Industiers, prezes
Northruplarge, dyr. Inst. Studiów Strategicznych;
- Dyrektor Donald Smiley (dyr. firmy Morgana - Rothschilda), a takze dyr. Ealston--Purina, Irving Trust, MetroLife, przezes Macy Co.
- Dyrektor David C. Jones: dyr. USA-Steel, dyr. Tow. Ub. Kemper;
- Dyrektor Thomton Bradshaw: dyr. Fundacji Rockefellerów, dyr. Inst. Studiów Hum. w Sapen, dyr. AtlanticRichfieId Oil, Champion Paper Co, Prezes RCA;
- Brandon Tartikoff - szef NBC - Zyd jak wszyscy pozostali.
Dyrektorzy CBN:
- Harold Brown: prezes Komisji Trójstronnej (Zyd), byly sekr. Sluzb lotnictwa USA, byly min. obrony;

- Roswell Gilpatric: dyr. Kuhn-Loeb Co., dyr. Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku;
- Henry B. Schnacht: CFR, Instytut Brookings, dyr. Chase Manhattan, dyr. AT and T., prezes Cummings Engines;
- Michael C. Bergrac: dyr. Hanover Manufaktur, prezes Revlon;
- James D. Wolfensohn: byly szef Banku Swiatowego i innych banków;
- Franklin A. Thoms: szef Fundacji Forda;
- Marietta Tree: Fundacja Ditchley, Fundacja Winstona Churchilla;
- Salomon Bro: dyr. Funduszu U.S., czlonek MI-6 (wywiad brytyjski) - Zyd jak wszyscy wymieniem wyzej.
Jak zyja Rothschildowie? Miary komfortu nie stanowia wystarczajacego kryterium. Ich okultystyczne i
satanistyczne powiazania sprawiaja, ze niektóre z ich siedzib pelnia role swiatyn tajnych rytualów.
___________________
1. F. Springmayer, op. cit., s. 293.
2. Nazwa pochodzi z ang. scouls - zwiadowcy, zapoczatkowana przez grupy mlodych zwiadowców w czasie
wojny buiskiej.
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Iluminaci buduja potajemnie swoje swiatynie •fr w szeregu miejscowosci USA. Jedna z nich Jest piramida w Las
Yegas. Podobne piramidy powstaly równiez w San Francisco, Chicago i innych miejscach na wschodzie USA. Ta
w San Francisco powstala dzieki ludziom powiazanym z Reckefellerami. Z kolei na pólnoc od San Francisco
znajduje sie kalifornijska Napa Velley (Dolina Napa). Przeprowadzil sie do niej slynny satanista Anton LaVey,
zalozyciel (1966) i przywódca Kosciola Szatana. To wyjatkowo odrazajaca satanistyczna kreatura.
To on wraz z Arthurem Millerem wyszukal Marylin Monroe, wówczas striptizerke nocnych klubów i wypromowal
na wielka aktorke. Anton LaVey zostal satanista przed 1960 rokiem, z udzialem nizszej rangi Iluminatów w roli
kontrolerów. Zajmowal sie (juz odszedl na lono Szatana) programowaniem ludzi - czyli praniem mózgów.
Jego ofiarami byly m.in. aktorki Marylin Monroe i Jayne Mansfield.
San Bemardino w poludniowej Kalifornii, to centrum satanizmu wyzszych stopni. „Arcykaplani" tego osrodka to
„Mistrzowie-Doradcy" drugiego i trzeciego poziomu satanizmu. W latach 60. niejaki Mike Warnke - „arcykaplan" i
Mistrz-Doradca", powiekszyl grono tych duchowych zboczenców do 1500 osób, lecz ani jeden z nich nie nalezy
do grona Iluminatich, „Olimpians".
Zajmuja oni znacznie nizsze stopnie wtajemniczenia i waznosci niz nizsze kadry Oswieconych, na przyklad niz
tzw. Siostry Swiatla, które sa posredniego stopnia kadra New Age, choc kieruja tysiacami zidiocialych
zboczenców duchowych spod znaku satanizmu.
Iluminaci przyjezdzaja tam z Europy do odprawiania tajnych rytualów. Przybywa takze niebieskooki, siwowlosy
Guy de Rothschild. Inny Olimpians - markiz de Liberau jest takze takim „pielgrzymem". F. Springmaier ; podaje,
ze role centrum amerykanskiego satanizmu pelni Kalifornia, a jednym z miejsc ; programowania ludzi - wielki
dom przy 4826 Tyronne Street w Sherman Oaks, Kalifornia. Trzy budynki dalej jest park a obok szpital, wlasnosc
niemieckiego barona - posrednio przez firme Paracelsus. Posiada on równiez Hollywood Community Hospital w
Van Nuys w poblizu Hollywood Boulevard - tam równiez odbywa sie formowanie umyslów przyszlych Iluminatich.
W tej czesci Kalifornii znajduja sie liczne siedziby-swiatynie Ilumintich. Springmier zebral setki adresów miejsc
rytualów i sabatów w calych Stanach Zjednoczonych. Z kolei w Strasburgu funkcjonuje tajna rada Iluminatich - w
1979 roku zaczal tam dzialac sterowany przez nich Parlament Europejski. Pod przykrywka Parlamentu
Europejskiego kryje sie super- tajna Wielka Czarna Rada Druidyczna (Grand Druid Black Councii).
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Urzadza ona sekretne posiedzenia w zamku Dreien Eusheim w okolicy Strasburga. To bardzo stary, kultowy
zamek o trzech wiezach z jedenastego stulecia. Wedlug legendy, w lochach zamku zamknieto lorda Nicholasa.
Tam wlasnie przyszedl na swiat Ethicon - Diuk Alzacji, ojciec swietej Odylli a rzekomy przodek pieciu waznych
europejskich dynastii: habsburskiej, lotarynskiej i Bourbonów. Te Czarna Rade w Egusheim stanowia- mozna
byc tego pewnym — prawdziwi wladcy Europy - Iluminaci, Olimpians.
To oni steruja wszystkim co dzieje sie w Europie i z Europa. To oni “jednocza" (niszcza) struktury panstw tego
kontynentu. Gui de Rothschild i ów markiz de Libereau, wlasciciel zamku w Alzacji, wykorzystywanego do
tajnych sabatów Olimpians, sa zwiazani z Czarna Reka oraz z tzw. Jaszczurowym Bractwem (Reptiiians).
Czlonkami Czarnej Reki byli dwaj serbscy Zydzi - zamachowcy na zycie arcyksiecia Ferdynanda -co stalo sie
pretekstem do wybuchu pierwszej wojny swiatowej.
W latach 80. LaVey kierowal firma budowlana z siedziba w Napa, totez baron i baronowa Filipowie de Rothschild
wybrali ten teren pod budowe Swiatyni Szatana. Po smierci barona budowe dokonczyla jego zona. Piramida
nosi nazwe Opus I'. Koszt wyniósl 35 mm dolarów. W wymiarach zewnetrznych i wewnetrznych piramidy stale
pojawia sie motyw cyfr 3 i 6, podobnie jak kabalistyczna liczba 666, o której mówi juz Sw. Jan w Apokalipsie i
która stala sie podstawa konstrukcji bio-chipu „kolczykujacego" w przyszlosci cala populacje globu.
Oficjalnie twierdzi sie, ze swiatynia jest „winnica". Dziwna to winnica. Gdy zwykle winnice Kalifornii sa otwarte
dla wszystkich, to ceremonia otwarcia Opus I byla selektywna. Zaproszono tylko przedstawicieli najwiekszych
miedzynarodowych mediów oraz starannie dobranych oficjeli. Sama posiadlosc jest scisle odizolowana. Bramy z
kutego zelaza - stale zamkniete. F. Springmaier zdolal uzyskac relacje od trzyosobowej grupki dopuszczonej do
zwiedzania. Nie dopuszczono ich jednak do wszystkich fragmentów „Swiatyni".
Budowle rozpoczeto jako wspólne przedsiewziecie Roberta Mondaviego i barona Rothschilda. Nie bylo
wzmianki o tych pracach nawet w gazetach lokalnych.
W srodku pelno tajemnych przejsc niczym w domu protoplasty Rothschildów we Frankfurcie.
Pelno tez kultowych detali architektoniczno-budowlanych.
Wierzcholek piramidy stanowi rotunda ze swietlikiem, przez który mozna ogladac cala Napa Valey. W górnej
czesci tej doliny znajduje sie tzw. Amerykanski Instytut Kulinarny (!) - parawan dla CIA, a jednoczesnie pretekst
do selekcji wscibskich. Dziwny to budynek „kulinarny": przypomina sredniowieczna fortece. Potezne debowe
drzwi otwieraja sie na holi zdobny w olbrzymie malowidlo przestawiajace jednego z pierwszych Rothschildów.
Jest nim Louis Rothschild, mason 32 stopnia wtajemniczenia Obrzadku Szkockiego w Chicago z konca XIX
wieku. Nie miejmy zludzen: loze masonskie sa wykorzystywane przez Iluminatów tylko instrumentalnie jako
narzedzia do roboty codziennej na rzecz New Age. W ksiazce zamieszczam zbiorowa fotografie ze swiatowego
zjazdu Wielkich Lóz w Nowym Jorku w 1998 roku. Dalem pod nim podpis: „Wielcy dla malych, mali dla wielkich".
l. Dzielo Pierwsze.
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Piramide zbudowano z wapienia teksaskiego. Wapien ma slady skamielin, z nieznanego powodu ukrytych dla
przecietnych zwiedzajacych. Otwarcie piramidy przewidywano na srode 30 X 1991 - dzien przed wigilia Swieta
Zmarlych. Rothschildowie zawsze urzadzaja tam zamkniete uroczystosci w dni wazne dla satanistycznych
rytualów.
Niektóre z okultystycznych przedmiotów i detali owej swiatyni sa wymowne. Malowidla masona i satanisty
Salvadore Daily'ego przedstawiaja „ksiege o winie" - w istocie wyuzdane orgie: niebiesko-czarny obraz z nagimi
rytualnymi tancerkami. Inny przedstawia Szatana.
W piramidzie jest mnóstwo luster. Zlocenia ram imituja styl rokoko7.

Odwrócony „do góry nogami" znak pokoju (pacyfa) pojawia sie na meblach jako motyw drzew bez listowia. Przy
kominku stoi tzw. drzewo zycia z Peru2. W jednym z pomieszczen znajduja sie fotele,
(których porecze i nogi sa rzezbami demonów w popularnych wersjach. Foyer wyglada jak wnetrze slimaka,
schodami wznosi sie jak typowa masonska piramida.
Kolejnym miejscem czynnego satanizmu uprawianego przez Olimpians, jest Stawood w stanie Ohio. Odbywaja
sie tam doroczne „Festiwale Stawood" - kult pogania stwa, satanizmu spod znaku kabaly, gnostycyzmu.
Regularnie uczestniczy w nim m.in. H Robert Anton Wilson, wspólautor trylogii Iluminatus3.
Inne centrum satanistów istnieje (w stanie Kolorado), w dolinie San Louis, u podstawy gór Sangre de Cristo. To
prywatna farma o nazwie Baca. Nazywa sie dolina azylu prawd swiatowych4 (The Valley ofthe Refuge ofWorId
Thruts). Sklada sie z kilkunastu obiektów, jak: „koedukacyjny" klasztor karmelitanski (!), swiatynia hinduistyczna,
monastyr buddystów tybetanskich, swiatynie sufitów i taoistów, osrodek studiów nad mistycyzmem
judaistycznym, oraz osrodek ekologiczny Instytutu Aspen. W planie rozwoju centrum jest budowa piramidy
wysokiej na 100 metrów!
Wlascicielem tego kompleksu obiektów jest Kanadyjczyk Maurice Strong. Projekt jest dzielem jego zony, z
pochodzenia Dunki - entuzjastki okultyzmu. Powoli osrodek nabiera przydomka „Watykanu Nowego Ladu
Swiatowego".
Odwiedzaja go: Rockefeller, H. Kissinger, McNamara, Trudeau, Dalaj Lama, Shirley MacLine i inni Iluminaci
lub ich satelici.
Warto przyjrzec sie Strongowi. To multimilioner . Byl: zastepca Sekretarza Generalnego ONZ; dyrektorem
programu ochrony srodowiska ONZ; przewodniczacym tzw. „Szczytu Ziemi" zorganizowanego w 1992 roku
przez ONZ w Rio. Nazywa siebie „kustoszem planety Ziemia".
______________________
l. Styl panujacy w sztuce europejskiej w latach 1720-1780, uwazany za ostatnia faze baroku.
2. Ma ono wielkie okultystyczne znaczenie dla Iluminatów z tego szczebla.
3. Czesci trylogii to: Oko w piramidzie. Zlote jablko i Lewiatan. Zostaly wydane równiez w Polsce przez wyd.
Zysk L iS-kaw 1995 roku.
4. „The Wanderer", 22 IX 1994. Z: Maciej Giertych: Nie przemoga, Wyd. Nortom 1995, s. 49.
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Jego idea jest stworzenie Nowej Religii Przyjaznej Ziemi (New Earh-Friendly Religion).
Maurice Strongjest czlonkiem Komitetu 300 - lozy Iluminatów ranga wazniejszej od Bilderberg Group, Komisji
Trójstronnej. Na liscie „Komitetu 300" widnieja tylko dwa nazwiska Polaków - Zyda Józefa Retingera, o którym
szerzej w innym kontekscie oraz Radziwilla1.
Strong ma ogromne „zaslugi" w niszczeniu chrzescijanstwa pod pretekstem masonskiego „ekumenizmu".
Drugim kierunkiem jego dzialan jest ruch na rzecz „ochrony" przyrody. Skupia on wielu najwybitniejszych
masonów oraz Iluminatów. David Rocke-feller jest nie tylko stalym uczestnikiem tych sabatów, lecz jako
przyjaciel Stronga i jemu podobnych, tkwi w centrum oszukanczego szumu pod nazwa „ochrony przyrody". Ten
plan zostal ujawniony przez George'a Hunta, który trafil w czerwcu 1992 r. na Szczyt Ziemi w Rio de Janeriro,
zorganizowany przez Unites Nations Conference on Environment and Deyelopment (UNCED) - Konferencja w
Sprawach Srodowiska i Rozwoju.
Tam wlasnie Rockefellerowie, Rothschildowie, Kissingerowie i inni Olimpians, radzili nad wykorzystaniem
tzw. Banku Ochrony Ziemi (World Conservation Bank) do formalnego przywlaszczenia sobie wladzy nad
wielkimi polaciami narodowych parków przyrody. Jest to w istocie ruch na rzecz okupacji wielkich polaci ziemi,
wyrywania ich z administracyjnych granic panstw, ich „umiedzynarodowienia". Strong jest takze
wiceprzewodniczacym Swiatowego Forum Ekonomicznego, odbywajacego swoje coroczne sabaty w Davos.

W 1990 roku M.Strong udzielil serii zadziwiajaco szczerych wywiadów kanadyjskiemu dziennikarzowi Danielowi
Woodowi z pisma „West"2.
Mówiac o Forum Ekonomicznym w Davos Strong przyznal, ze celem tych spedów jest uscislic plany
ekonomiczne na przyszly rok.. W pewnej chwili dodal:
- Co by bylo, gdyby mala grupka swiatowych przywódców: ...utworzyla tajne stowarzyszenie, by doprowadzic do
ekonomicznego krachu? Jest luty. Wszyscy sa w Davos. To nie terrorysci, to swiatowi przywódcy (...) Strong
ujawnia szczególy takiego hipotetycznego krachu:
- Lokuja sie na swiatowych rynkach akcji i towarów. Uzywajac swojego dostepu do gield, komputerów i zapasów
zlota, wywoluja panike. Najmuja ludzi, którzy trzymaja przywódców swiata w Davos jako zakladników. Nie
mozna zamknac rynków. Bogate kraje... Po chwili Strong nieco sie mityguje:
- Nie powinienem chyba mówic takich rzeczy. Ten Iluminat mówil niby o fabule planowanej przez siebie powiesci,
bo do wszystkich sukcesów swojego zycia, brakowalo mu jeszcze slawy literata. Ale plan takiej fabuly opartej na
panice, spisku i zamachu jest stala realnoscia spiskowców z Davos i innych tajnych sabatów. Ich myslenie ma
wymiar globalistyczny. Kiedy spiskuja, to zawsze w skali swiata.
____________________
1. Zob.: John Coleman: The Conspirators Hierarchy: The Committee of 300, Wyd. N.Y. 1992.
2. Maj 1990. Wywiady omawia Texe Marrs w ksiazce Mroczny Majestat {Dark Majestaty), Texas. Wyd. poi.:
Veritas, s. 30-32.
3. Znamy to: panika poprzedzajaca utworzenie Banku Rezerw Federalnych, czy panika z lat 30.
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Taki wlasnie charakter ma wspomniane Swiatowe Forum Gospodarcze, inaczej nazywane: Nieformalna Grupa
Swiatowych Przywódców (IGWEL). Po raz pierwszy zebralo sie w styczniu 1971 roku. Jego inicjatorem byl prof.
Kalsu Schwab - absolwent ETH w Zurychu i Harvard University, z pochodzenia Zyd. W nastepnym roku Schwab
zalozyl tzw. Europejskie Forum Zarzadzania, przeksztalcone nastepnie w owo Swiatowe Forum Gospodarcze
(Ekonomiczne).
W koncu lutego 2000 roku odbyl sie juz trzydziesty taki sabat. Zgromadzil okolo 2500 liderów politycznych, w
tym kilkadziesiat „glów" panstw, 1000 szefów najwiekszych firm swiata oraz 250 naukowców, intelektualistów i
artystów. Zadbano o propagande - towarzyszylo tej smietance globalizmu 250 wydawców i tylez samo
dziennikarzy wprzegnietych w stosowne naglosnienie tego „salonu".
Posluguja sie oni specjalnym slangiem zrozumialym tylko dla wtajemniczonych. Z jednej strony musza
stosownie naglosnic to „Forum", z drugiej strony w komunikatach z obrad przekazac tylko to, co jest adresowane
do wtajemniczonych, co daje lakonicznosc i banalnosc relacji bijacych rekordy metniactwa. Oto np. Ciaude
Smadja, dyrektor ds. zarzadzania Swiatowego Forum Gospodarczego oznajmil, ze tegoroczny (2000 r.) szczyt
bedzie stanowic niepowtarzalna okazje rozpoczecia nowej ery takze w sferze myslenia.
W tej krótkiej, skonczenie niejasnej zbitce slownej, globalista zawarl dwa wystarczajaco jasne przeslania dla
wszystkich wprzegnietych tam w spisek przeciwko wolnosci ludzi i suwerennosci narodów. Pierwsze z nich to
nadanie nowych impulsów dla Nowej Ery - New Age. Po drugie - w ramach New Age ma nastepowac
przyspieszenie zmiany w sferze myslenia. To takze znamy pod formula zmian paradygmatów myslenia - jedno z
kultowych zaklec w konspiracyjnym slangu Bestii.
W Davos juz od kilkunastu lat uczestnicza niektórzy z wlascicieli PRL-bis. Byl nim m.in. Jan K.. Bielecki wówczas premier i wtedy, jak sam przyznaje, w wyniku jego rozmowy z Leonidem Kuczma, Polska byla
pierwszym krajem, który uznal niepodleglosc Ukrainy. Hans Dietrich Genscher, ówczesny minister spraw
zagranicznych RFN w swoim przemówieniu, oczywiscie bedacym jedynie „sciagawka" z dyrektyw Bestii wlaczyl zielone swiatlo dla masona Gorbaczowa: Dajmy szanse Gorbaczowowi! - i natychmiast rozpoczelo sie
„demokratyczne reformowanie ZSRR" czyli oslawiona „pierestrojka".

W Davos w 1992 roku padl rozkaz powrotu murzynskiego agenta komunizmu - Nelsona Mandeli do RPA i
zakonczenia apartheidu. Nazwano Mandele politykiem umiarkowanym i mezem stanu uznanym przez swiat,
czyli przez globalistów. W Davos spotkali sie przywódcy Palestynczyków i Izraela - Jasir Arafat i Szimon Peres dalo to poczatek „autonomii palestynskiej" - nedznego ochlapu rzuconego terroryzowanym i masakrowanym
przez Zydów Palestynczykom.
W Davos 2000 miala nastapic rzekoma zmiana „paradygmatów" ekonomiczno-spolecznych. Kiedy za czasów
pierwszej prezydentury satanisty i seksualnego zboczenca - Billy Clintona obowiazywalo haslo: „gospodarka
ponad wszystko", teraz nastapila zmiana na: „Nie gospodarka lecz spoleczenstwo"7. Iluminaci zawsze zywili
pogarde dla mas, czyli dla narodów - taka sama jaka zywili: Marks, Lenin, Trocki i pozostali z
miedzynarodowego gangu zydowskich ludobójców rosyjskiego narodu.
____________________
l. Zob.: „Wprost", 30 stycznia 2000.
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Ezopowy belkot komunikatów z Davos 2000, ujawnia nowe kierunki uderzenia Iluminatów na Ludzkosc poczatku
XXI w. Jest to ofensywa internetowa, informatyczna. Eksperci The Boston Consulting Group - kolejnej malo
znanej agentury Iluminatów, tryumfalnie i otwarcie przyznaja, ze w latach do 2003 udzial transakcji
elektronicznych (intemetowych) w wymianie miedzy firmami bedzie w USA wzrastal o 33 proc. kazdego roku. Do
2003 obroty USA w tego typu bezgotówkowym, elektronicznym handlu, siegna trzech mld USD, a pozostalej
czesci swiata - 1,8 mld USD7.
Ale nie jest to glównym powodem forsowania elektronicznego podboju i panowania nad biednymi. Chodzi tez o
role intemetu w podboju ekonomicznym i duchowym panstw tak odpornych na ten rodzaj inwazji, jak Chiny i
Iran.
Z niektórych wypowiedzi globalistów wyraznie przebijaja pogrózki, ze Chiny sa w bledzie, jezeli jeszcze zywia
zludzenia co do wlasnej niepodleglosci i niezaleznosci. To oczywiste - bez podboju ekonomicznego Chin, trudno
sobie wyobrazic podbój swiata przez globalizm Bestii.
Inny zlowieszczy kierunek ofensywy globalistycznego dranstwa, to klonowanie ludzi. Juz w Davos w 1999 tuzy
swiata z uwaga przysluchiwaly sie debatom nad klonowaniem, szczególnie wynurzeniom „ojca" sklonowanej
owcy - lana Wilmuta oraz najbardziej bezkrytycznego „badacza" ludzkiego genotypu - Craig'a Ventereza.
Klonowanie wszystkiego co stworzyl Bóg, to jeden z filarów globalizmu, w tym „klonowanie" odwiecznych
organizmów panstwowych, narodowych, az po klonowanie czlowieka.
l. Szimon Peres podczas pobytu w Polsce zima 2000 zapowiedzial zlowieszczo, ze o ksztalcie historii
zadecyduja nie historycy tylko Internet oraz prorocy, których jest sklonny szanowac bardziej niz generalów. Czy
mial na mysli terror informacyjny Intemetu, który sam bedzie kreowal obraz przeszlosci?
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W wywiadzie dla „Wprost" z 1999 roku, prof. Schwab oznajmil:
Musimy miec wizje przyszlosci, do jakiej aspirujemy, wiedziec jakie akcje, dzialania polityczne i instytucje sa
potrzebne, aby ten cel osiagnac.
Tak wiec oni - wiedza. Motloch swiata - nie wie. Uczestnicy Davos wracaja do swych mega-firm, do rzadzonych
przez nich krajów i wcielaja ustalenia w zycie, to znaczy w smierc wolnosci, smierc narodów. Dawniej polowa
Globu jezdzila do Moskwy na takie samo „ladowanie akumulatorów". Dzis jezdzi sie do Davos i na inne
swiatowe „szczyty" antyludzkiej konspiracji.
Z PRL-bis w Davos 2000 uczestniczyla trójka super-Polaków - Balcerowicz, H. Gronkiewicz Waltz i
(p)rezydent Al. Kwasniewski.
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Rockefellerowie
Obok Rothschildów jedna z najwazniejszych wsród trzynastu rodzin Olimpians. To satanisci, okultysci. Podobnie
jak inni Iluminaci, uprawiaja swe sabaty w sekretnych miejscach jako „Siostry Swiatla", „Matki Ciemnosci"1. Jak
wszyscy z trzynastu rodów Iluminatów, Rockefellerowie wchodza w sklad tzw. Wielkiej Rady Druidów lub Rady
Trzynastu - glównej rady Bestii. Ponad Rada Trzynastu znajduje sie Rada Dziewieciu, o której pisze min. John
Coleman w ksiazce:
Conspirators Hierarchy: The Story ofThe Committee of 3002. Caloscia rzadzi Grupa Trzech, scisle Prezydium
Rady Dziewieciu.
Pierwszym nieslawnym Rockefelerem byl William Avery Rockefeller (1810-1906?): bez zasad moralnych,
skorumpowany, brutalny, praktykowal magie i okultyzm. Poslubil szereg kobiet3, mial wiele kochanek.
Oskarzony o gwalty, uciekl ze stanu Nowy Jork.
Pierwszym naprawde bogatym Rockefellerem byl John Davidson - Senior, jeden z licznych synów Williama. To
on wprowadzil ród do klanu Iluminatów. Byl zalozycielem rodzinnej siedziby w Pocantico Hilis w Nowym Jorku.
Ponad sto rockefellerskich rodzin zyje na prywatnym terenie wzgórz Pocantico.
John Davidson spotykal sie potajemnie z Williamem H. Yanderbiltem i Jay Gouldem. Podjeli tajna wspólprace
nad budowaniem wspólnej potegi. Dolaczyl do nich J.P. Morgan - spokrewniony i powiazany bankowymi
interesami z Rothschildami. Przedstawiciele Rockefellera w 1880 roku wyjechali do Europy na tajne rokowania z
Rothschildami. Miedzy bajki mozna wlozyc rozprzestrzenianie plotki o rzekomym konflikcie tych dwóch
„dynastii", choc jako typy endemicznych piranii i rekinów w ludzkiej skórze, rywalizuja o miliardy. Sa zreszta
spokrewnieni w liniach zenskich.
Kolejny to David Rockefeller. To on wspóltworzyl wraz z Rothschildami i Morganami, Schiffami i Warburgami
glówne dramaty pierwszej polowy XX wieku. Jest czlonkiem wszystkich kluczowych nieformalnych ogniw wladzy
Bestii: Komitetu 300, Klubu Bilderberg, Klubu Stulecia (Century Ciub), Rady Stosunków Zagranicznych (CFR),
Komisji Trójstronnej (Trilateral Commission).
Poslubil Abby Greene Aidrich z iluminackiej rodziny Aidrich. Jego bankowym bastionem jest Chase Manhattan
Bank. Byl zaangazowany w transakcje handlowe USA - ZSRR, budujac potege Imperium Zla, jako oddany
zwolennik zydo-komunizmu, Dazyl do przeksztalcenia Ameryki w drugi „Union States".
_____________________
1. W poblizu wioski Muno w poludniowej Belgii znajduje sio zamek „Matek Ciemnosci". Zob.: F. Springmaier, op.
cit., passim.
2. Wyd. 1992, USA.
3. Rockefellerowie wspieraja poligamiczna sekte Moona.
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Nad jego lózkiem, jak twierdzil naoczny swiadek, wisial ogromny wizemnek masonskiego wszystkowidzacego
oka o szerokosci ponad metra...
David Rockefeller Jr, to czlonek Brookings Institute oraz CFR. Uzyl wszelkich wplywów do wyboru Clintona na
prezydenta. E. Laurence Rockefeller (1910-) - syn Davida. Szef Rockefeller Center. Studiowal na Duke
University, byl czlonkiem zarzadu ekskluzywnego Princeton University. Kolekcjoner niezliczonych prestizowych
nagród i stanowisk. To on przyznal wielka dotacje katolickiemu ksiedzu Matthew Foxowi - wydawcy New Age (!)
na napisanie l i wydanie ksiazki dla Iluminatów Nadejscie kosmicznego Chrystusa (The Coming of the Cosmic
Christ) Laurence byl czlonkiem rady nadzorczej Fundacji „Dzien Ziemi" promujacej kult Matki-Gai. Sponsorowal
takze ksiazke Maxa Hubbarda oraz innych liderów New Age zgodnie gloszacych, ze religia Nowego Porzadku

(New Order) bedzie wolnomularstwo.
Michael Rockefeller: zmarl zamordowany przez krajowców Nowej Gwinei, kiedy ich próbowal werbowac do
produkcji zmumifikowanych, pomniejszanych przez nich J. glów ludzkich. Umiejetnosc mumifikowania i
pomniejszania glów, to rytual i sekret j plemion tego obszaru. Krajowcy jednak juz porzucili to barbarzynstwo, a
nowy amerykanski barbarzynca byl tak natretny, ze w koncu jego samego skrócili o glowe! Glowy sa potrzebne
Iluminatom do satanistycznych rytualów. J Rodman C. Rockefeller - czlonek CFR.
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Winthrop Rockefeller - homoseksualista. Mieszkal w Arkansas ze swoim czarnym kochankiem. Ponoc posiada
najwieksze, najbardziej wyuzdane zbiory pornograficzne na swiecie. Nosza one niewinna nazwe zbiorów sztuki
prymitywnej. Pisala tak Anne Marie Rasmusse, zona Stevena Ciark Rockefellera - syna Nelsona. Anne Marie w
ksiazce Byl kiedys czas wysp... (There was once a time of island...) pisze szczerze, ze pochodzi ona z Norwegii,
byla sluzaca Rockefellerów, nauczyla sie medytacji transcendentalnej i zaskoczyly ja zbiory owej sztuki
prymitywnej w domu Rockefellerów. Opowiada o domu zabawy: o Margarecie („Happy") Rockefeller; o jej bliskiej
przyjaciólce Vincent Astor; o nalezacej do Rockefellerów wyspie St. John, gdzie zbudowali plantacje Caneel
Bay; o ranczu Rockefellerów w Jackson Hole (stan Wyoming), nazywanym wodopojem dla elity Iluminatów,
gdzie czesto bywal w tym „wodopoju" m.in. prezydent Clinton.
Wspólnym pomyslem Rockefellerów i Rothschildów jest budowa w Poludniowej Afryce nowego Las Vegas w
poblizu Johanesburga, o nazwie „Zagubione Miasto". Przy okazji blizej stamtad do diamentów i calej „tablicy
Mendelejewa" tego rogu Afryki, totez w poblizu tego osrodka nasilila sie dzialalnosc okultystyczna masonów i
Iluminatów.
Rockefellerowie posiadaja ponad 100 domów, ogromne polacie zyznych ziem w Ameryce Poludniowej;
wspaniale domy w Brazylii, Ekwadorze, Wenezueli - skad bardzo blisko do sterowania handlem narkotykami, o
czym szerzej wspomne na podstawie ksiazki J. Colemana: Komitet 300; dwa palace w Waszyngtonie; liczne
rancza w calych Stanach Zjednoczonych; kurorty na Hawajach, Puerto Rico i na Wyspach Karaibskich; 32pokojowy budynek w Nowym Jorku; posiadlosci w Seal Harbour (stan Maine); wspomniana posiadlosc w
Pocanatico Hill w stanie Nowy Jork. Zatrudniaja stale okolo 2500 osób sluzby domowej. Szastaja setkami
milionów na satanizm, okultyzm, globalizm, wojne z chrzescijanstwem, lecz u sluzby maja opinie skapców.
Winifried Rockefeller Emeny. Kuzynka Nelsona. Zamordowala dwoje swoich dzieci i popelnila samobójstwo.
Nelson Aidrich Rockefeller: byly wiceprezydent Stanów. Zmarl w wieku 75 lat w objeciach 25-letniej kochanki
Megan Marschack. Wdowa po nim („Happy") zostala jego zona w 1963 r., porzucajac poprzedniego meza i
dzieci.
Podobnie jak Rothschildowie, Rockefellerowie poprzednich i obecnych pokolen maja obsesje zagrozen, buduja
w swych palacach sekretne przejscia, schrony, skrytki.
Potega finansowa Rockefellerów wymyka sie szacunkom. Jest praktycznie nieopodatkowana, pieniedzmi jednej
organizacji lub firmy dotuja inna, im podlegla7. Filantropia jest ich podstawowym sposobem budowania
pozytywnego obrazu klanu.
Ich glównym „okretem flagowym" jest Standard Oil Company2. To sztandarowa firma swiatowego spisku
zmierzajacego do opanowania rynku ropy naftowej.
___________________
1. Nelson nie zaplacil w 1970r. ani centa podatków! Zwykli obywatele podlegaja drakonskim karom, jezeli nie
wykaza do opodatkowania chocby kilkunastu dolarów.
2. Firmowym logo SOC jest satanistyczny pentagram otoczony kolem.
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Sad Najwyzszy USA w 1911 roku wydal wyrok natychmiastowego rozwiazania Standard Oil
Company Rockefellerów, ale podobnie jak setki innych wyroków przeciwko tej mafii, pozostal on na papierze1.
Sposród niezliczonej liczby przedsiebiorstw nalezacych do Rockefellerów, trzy sa najwieksze: General Electric,
Texas Instrumentes i Eastman Kodak. Swoimi udzialami kontroluja Boeinga. Na terenie Boeinga odbywaja sie
okultystyczne praktyki dla wtajemniczonych.
Kontroluja takze linie lotnicze Delta. Wielu Iluminatów, szefów CIA i swiatowej finansjery, lata tylko tymi
maszynami.
Posiadlosci i palace Rockefellerów sa rozsiane po calym Globie. Prezydent Bush zadziwiajaco czesto odwiedzal
Maine - posiadlosc Rockefellerów.
Rockefellerowie ogrywaja wazna role w satanistycznej Lucis Trust (o tej organizacji w innych miejscach).
Uczestniczyli w tworzeniu FBI -jest ono niemal „zbrojnym ramieniem" Iluminatów. Springmaier pisze m.in.:
Ex-satanisci pracujacy w FBI i zajmujacy sie odbieraniem dzieci, które FBI porwala i sprzedawala na krwawe
ofiary, próbowali wypowiadac sie publicznie na temat korupcji panujacej w FBI.
Kiedy Kongres zlecil dochodzenie w sprawie CIA, powolano komisje z Rockefel-lerem na czele! Skarcil CIA za
kilka trzeciorzednych nieprawidlowosci, dzieki czemu jego raportowi nadano range wzorca wnikliwosci i
obiektywizmu podobnych „sledztw". Jak sie robi takie sledztwa, wystarczy przyklad zabójstwa J. Kennedy'ego;
takim zbrodniom i przestepstwom FBI i CIA „ukreca sie leb" razem z glowami ofiar.
Czy to nie mit o tych dzieciach porywanych przez FBI? Springmaier powoluje sie na „nawróconego" sataniste
Michaela McArthura. Podal on nazwiska agentów trudniacych sie tym procederem:
- „Chucky", „Mike", „Peters" - platny morderca z Wydzialu 5 FBI.
- Nihol Harrach - agent FBI zajmujacy sie uprowadzaniem dzieci przeznaczonych na ofiary.
- Linda Krieg - satanistka pracujaca dla FBI.
- Ken Lanning - agent FBI trudniacy sie uprowadzeniem dzieci na ofiary.
- Nick Ohara - platny morderca FBI, odpowiedzialny za ochrone i ubezpieczanie | agentów porywajacych dzieci,
przez mordowanie swiadków porwan.
- Kepe Richardson - agent CIA uprowadzajacy dzieci na ofiary.
Pewien agent CIA nazwal swoja firme „zlachana kurwa" marzaca o tym, aby przestac wychodzic na ulice i
zaczac zywot szlachetnej damy. CIA stala sie bowiem „prostytutka" Iluminatów do najbrudniejszych celów,
wlacznie z mordami na zlecenie.
Rockefellerowie steruja systemami wychowania, edukacji i religiami poprzez szereg zalozonych przez nich
fundacji.
Wydawali i wydaja miliardy na budowanie Rzadu Swiatowego. Kierowali powstaniem Komisji Trójstronnej,
strategii budowania Rzadu Swiatowego na trzech kontynentalnych filarach („supermarketach") na: USA, Eurazje
i Japonie. Kiedy Nelsonowi nie udalo sie zdobyc prezydentury USA, wysunal kandydature Jimmy Cartera,
czlonka
t Komisji Trójstronnej. Komisja kieruja dyrektorzy takich korporacji jak IBM, Chase
Texe Marrs: Mroczny Majestat, op. cit, s. 55. Cytuje z: Barbara Walker: The Womens... 1983, s. 550.
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Manhattan, Dutch Shell, Sicmens, Sony, Nippon Steel. Wspóltwórca Komisji - Zbigniew Brzezinski nazwal ja
“sila genemjaca najwieksze bogactwa i najsilniejsze mózgi''.
Poprzez korporacje Chase Inwestment, Rockefellerowie posiadaja aktywa w stalowniach Turcji i przemysle
tekstylnym w Nigerii. Nelson jest wlascicielem Creole Pe-troirum w Wenezueli. Do Pocantico czesto sa wzywani
„na dywanik" sekretarze ONZ, prezesi MFW i Banku Swiatowego, a Chase Manhattan ma stalego
przedstawiciela w oficjalnej agendzie Rzadu Swiatowego pod nazwa ONZ.
W Ameryce Poludniowej ciagle wrze od wojen domowych i przewrotów na skutek permanentnej destabilizacji
realizowanej przez Iluminatich, takich jak Rockefellerowie i Rothschildowie. Wybuchaly tez nieprzewidziane
przez nich rozruchy w kilku „republikach bananowych" przeciwko masonskiemu „wolnemu rynkowi" w tych
krajach. Firma Archers-Daniels-Midland, slynny ADM, posiada monopol na nasiona i produkty rolnicze, a jego
dyrektorem jest (byla?) wspomniana „Happy"- Margareta Rockefeller. Byla ona przedstawicielka USA na 46
konferencje ONZ w 1991 r.
Potega Rockefellerów promieniuje poprzez „rodziny sprzymierzone" tego wielkiego nepotycznego
niewidzialnego mega-panstwa. Jedna z nich jest rodzina Rogers. Wylonila sie z Henry H. Rogersa - dyrektora
Standard Oil Company.
Ludzie o nazwiskach z klanu Rockefellerów sa we wladzach bankowosci, przemysle. Stany Arkansas i Wirginia,
to zerowiska Rockefellerów. Kilku zasiada w kongresie. Posiadaja oni „swoich senatorów" - zywe manekiny do
glosowania. W 1904 roku senator Penrose otrzymal od Rockefellerów 25 tys. dolarów, a senator Bliss - 100 tys.
Kiedy zapragneli zbudowac niepopularna autostrade dla celów prywatnych, wezwali Sekretarza Spraw
Wewnetrznych USA Stewarda Udalla do apartamentu Nelsona i bylo po problemie.
Promujac okultyzm i satanizm, Rockefellerowie niszcza chrzescijanstwo poprzez kontrolowanie licznych
„wyznan" chrzescijanskich. Pelny obraz ich kontroli i dywersji w chrzescijanstwie wymagalby odrebnych studiów.
Sa czescia okolo 500 rodzin Ilumi-natów i nie sposób rozwiklac kanalów tej gigantycznej splatanej sieci w dziele
niszczenia chrzescijanstwa przez tych satanistycznych Zydów.
Rockefellerowie kieruja kilkoma tysiacami trustów, którym podlegaja inne organizacje i przedsiebiorstwa. W
innym rozdziale podaje dluga liste organizacji „ekumenizujacych" religie i wyznania pod dyktando Iluminatów,
szczególnie Rockefellerów.
Maja oni:
— finansowy udzial w seminariach duchownych w USA;
— dotuja uniwersytety i wymuszaja stosowne programy nauczania;
— setki milionów dolarów przeznaczaja na organizacje „religijne";
— promuja je w srodkach masowego przekazu;
— inspiruja i finansuj a powstawanie coraz to nowych organizacji antychrzescijanskich.
F. Springmaier powoluje sie na ksiazke The Unholly Alliance (Bezbozne Przymierze), gdzie autor2 analizuje
formy przechwytywania wladzy nad seminariami, radami parafialnymi i szkolami chrzescijanskimi. W przeszlosci
kluczowa role odgrywala w tej dywersji Salantic Found, wpisana do rejestru fundacji w 1938 roku w New York
City.
___________________
1. To okolo 20-krotna wartosc obecnych dolarów.

2. Nie podaje nazwiska.
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Wydawala krocie na manipulowanie Kosciolem protestanckim. W 1964 roku wydala na te cele setki tysiecy
dolarów, a w 1969 r. juz l.889 000 USD. Potem juz nie byla uzywana do tego celu, a jej role przejela
Rockefellerrs Brother's Found.
Amerykanskie The Union Theological Seminary (Zjednoczone Seminaria Teologiczne) zyja z dolarów
Rockefellerów.
Rockefellerowie steruja praniem mózgów na uniwersytetach. W ciagu pierwszych 30 lat XX wieku fundacje
Rockefellera oraz Andrew Camiegiego zapewnily dwie trzecie funduszy na edukacje, pochodzacych z
wszystkich darowizn na instytucje szkolnictwa wyzszego. Krajowe Stowarzyszenie do Spraw Edukacji (National
Education Assosation) bylo „na garnuszku" fundacji Rockefella i Camegiego.
W 1952 roku kongresmen Eugene Cox, jako szef komisji kongresowej usilowal przebic sie przez dzungle tych
fundacji. Napotykal wiele przeszkód, az nagle... zmarl. Usilowali kontynuowac te dochodzenia kongresmen
Carroll Reese i jego asystent Rene Wormser. Poplecznicy Rockefellera i prasa uczynily wszystko, aby zniszczyc
Reese. Obaj mieli niewiele czasu i srodków na dochodzenia znajac juz los Coxa, ale udalo im sie ustalic, ze od
1930 roku fundacje Rockefellera i Camegiego wydawaly ogromne sumy na edukacje. Na jaka edukacje? Oto
jedna z konkluzji:
(...) istnialo cos o charakterze rzeczywistej konspiracji posród pewnych czolowych wychowawców w Stanach
Zjednoczonych, zmierzajacej do wprowadzenia socjalizmu poprzez wykorzystanie systemu szkolnego.
Glówna sprezyna byl Rockefeller. To zrozumiale. Zydzi sowieccy i amerykanscy wspólnie trudzili sie nad
budowaniem Jednego Rzadu Swiatowego: pierwsi pod szyldem komunizmu, drudzy kapitalizmu.
Komisja Reece'a dzialala w latach 50. - od tego czasu nikt juz nie zaklóca Bestiom prania mózgów milionów
studentów w USA. Wydawnictwo Grolier, to jeden z glównych wydawców podreczników. Dyrektorem jest Averly
Rockefeller - Junior. Innym dyrektorem tego wydawnictwa jest Zyd Theodore Waller - czlonek Miedzynarodowej
Komisji Ksiazki UNESCO.
W styczniu 1945 roku John D. Rockefeller przemawial do Protestanckiej Rady Miasta Nowy Jork. Oswiadczyl, ze
problemy chrzescijanstwa wspólczesnego wymagaja takiego przeksztalcenia, aby protestantyzm stal sie
Kosciolem Boga Zywego. Nikt nie zwrócil baczniejszej uwagi na te wypowiedz. Teraz juz wiemy, ze Iluminaci,
czlonkowie Komitetu 300 uwazaja sie za bogów. Taki G. Soros jawnie glosi, w swojej ksiazce: The Alchemy of
Finance: mówiac otwarcie, wyobrazam sobie, ze jestem Bogiem (s. 28) ...Zdarzylo sie, ze prowadzilem rozmowy
na temat swego boskiego i mesjanistycznego poslannictwa1.
Propozycja przyjecia formuly Kosciola Zywego Boga, rzucona przez Rockefellera byla tym samym - propozycja
ubóstwienia samego Rockefellera2. Ciekawe, ze nie kreuje sie na zydowskiego Mesjasza tylko na Boga
chrzescijan - latwiej rzadzic cudzym wyznaniem, a juz najlepiej - niszczona religia chrzescijanska.
______________________
1. Stanislaw Krajski: Fundacja Batorego, „Nasz Dziennik", 31 XII 1999.
2. Pisze o tej wypowiedzi John David Junior w: The Christian Church - What ofitsfuture? Protestant Councii,
1945.
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W innym miejscu pisze o kontroli Olimpians nad swiatowymi mediami. Wielka w tym rola Rockefelle-rów.
Magazyn „Times" - to ich wlasnosc. Prezes zarzadu tego tygodnika Andrew Heiskell byl zwiazany z Davidem
Rockefellerem niczym karbowy z panem. Inny Olimpians - Henry J. Fisher redagowal „McCalls Magazine"

nieprzerwanie od 1917 do 1956!
Doskonalym przykladem zarówno sluzalczej reklamy jednego czlowieka, reprezentowanej przezen idei, a takze
dywersji w chrzescijanstwie, byl niesamowity szum reklamowy wokól slynnego satanisty Antona LaVey'a, o
którego praktykach satanistycznych wspominam w kilku miejscach. Oto „New York Daily News" z 31 stycznia
1967 roku donosilo w ogromnej publikacji, jak to Anton LaVey odprawial pierwsza w Ameryce, ceremonie slubna.
Kolejna publikacja „McCalls Magazine" — z marca 1970 roku relacjonuje przemila opowiesc o Kosciele Szatana
pod wodza LaVey'a. Osiaga dwa cele: popularyzacje satanizmu i oslabienie spolecznej krytyki tego jawnego
satanizmu!
Byla to bezplatna reklama satanizmu LaVey'a, a wszelkie krytyki kierowane do bossów pisma lub Rockefellera,
byly zbijane tradycyjnym: Media sa wolne. Inne ich pismo - „Time Magazine" 17 czerwca 1970 roku serwowalo
drobiazgowe omówienie „nauczania" LaVey'a w reportazu: Okultyzm: namiastka wiary (The Occult: A Substitute
Faith). Mason 33 stopnia Willy Graham, pracowicie wbijajacy do amerykanskich glów idealy New Worid Order,
stale otrzymuje bezplatna reklame prasowa. Nigdy tego nie dostapia ludzie przyzwoici, o rzeczywistych
zaslugach.
Innym przykladem niszczycielskiej presji jest slynny Van Deniken. Mial on powazny kryzys popularnosci, kiedy
w swoich ksiazkach zaczal stawiac klopotliwe tezy i pytania o prehistorycznych zjawiskach.
Przestano go drukowac, ale szybko „nabral rozumu" i ostatnie jego ksiazki, to juz jawna propaganda
antykatolicka na uslugach „alfonsów" z New Age. Lew Wasserman - szef Microfilm Corporation of America (New
York Times Company) i wlasciciel wplywowego wydawnictwa Putmans Sons, czlonek Rady Uniwersytetu
Rockefellera - opublikowal antychrzescijanskie urologiczne teorie Van Denikena.
Koncem Cadence Industriens jest wlascicielem przedsiebiorstwa Marvel Comics. Czlonkowie zarzadu Cadence
Industries sa podkomendnymi Rockefellera jako czlonkowie m.in. CFR. Trzeba o tych podleglosciach wiedziec
aby móc zrozumiec, dlaczego tenze Marvel Comics jest stalym promotorem okultyzmu promujacym takie dziela
okultystów jak np. „Syn Szatana". Jesli ktos powie: „Media sa wolne", to dlaczego Rockefeller deklarujacy sie
jako baptysta, pozwala na publikowanie takich plugastw w podleglych mu mediach?
________________________
l. Polskojezyczne media sa w tym wyscigu nawet lepsze, bo bardziej gorliwe, kiedy bezplatnie nadaja
tasiemcowe relacje o akcjach „Owsiakowizny" spod znaku Róbta co chceta!
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Rockefeller oraz inny zydowski magnat prasowy - Hearst, wspólnie promuja satanizm, okultyzm. Pisma Hearsta
naglosnily szereg ksiazek o satanizmie, podobnie spopularyzowaly sataniste Willy Grahama. Uczynily go idolem
reklamujac, wspierajac finansowo. Chase Manhattna Bank Rockefellera takze go wspieral finansowo.
Rockefeller promuje grozna sekte „Wielebnego" Moona z Korei. Jego „religia" jest doskonale wypracowana
technika prania mózgów, szerzenia intemacjonalizmu — tego spod znaku totalnego „ekumenizmu", jednoczenia"
wszystkiego.
Prominentne postacie zycia politycznego USA wspierajace tego szarlatana, to ludzie z centrum New Age: Ted
Kennedy, mason Mark C. Hatfieid, mason Jesse Helms, Iluminat William Buckley - Junior.
David Rockefeller jest w scislym kierownictwie Lucis Trust. Jego zalozycielka i teoretykiem byla Alice Bailey. W
swej ksiazce Uzewnetrznienie Hierarchii (The Externalization of the Hierarchy)1
Bailey dokladnie wyklada plan satanistów - budowniczych New Age. Ksiazka ta jest podrecznikiem metodologii
tej inwazji, a w szkolach w Nowym Jorku, Londynie i Europie sluzy do wyjasniania, jak wprowadzac jedna religie
swiatowa i jeden rzad swiatowy. Spiskowcy nazywaja sie tam Nowa Grupa Swiatla. Bailey wyjasnia, ze ich
zadaniem jest wyprowadzenie ludzkosci z ciemnosci przebrzmialego chrzescijanstwa i zwietrzalego
nacjonalizmu - w jasny, polyskliwy Nowy Porzadek Swiata.

Alice Bailey jest jednoczesnie przewodniczaca Towarzystwa Teozoficznego2. Z pozycji obydwu tych masonskich
organizacji wyjasnia, kto bedzie rzadzil swiatem.
Na stronie 107 oglasza, ze wladca swiata New Age bedzie Lucyfer. Bedzie to Pan Swiata - The Lord of the
World, którego my, chrzescijanie, nazywamy Szatanem. Lucyferysci spod znaku Iluminatów oczywiscie unikaj a
tej nazwy. Posluguja sie Lycyferem - Niosacym Swiatlo. Mówia takze o Szatanie, ale nazywaja go Sanatem - to
przekrecone slowo od Satany - Kumara.
W calej tej kazuistyce „swiatla", „promieni swietlnych", zwlaszcza tysiaca punktów swietlnych, którymi tak
epatowal G. Bush-senior podczas swej mowy inaugurujacej prezydenture, calkiem inaczej nalezy traktowac
chrzescijanskie pojmowanie „swiatla", które jest jedynie znaczeniowa przenosnia. Wystarczy zapamietac
odnosny fragment z Drugiego Listu do Tymoteusza (Pawel, 3: 12-13; 4: 1-8):
"A oto znów przemówil do nich Jezus tymi slowami: Ja jestem Swiatloscia swiata. Kto idzie ze mna, nie
bedzie chodzil w ciemnosci, lecz bedzie mial swiatlo Zycia."
Epatowanie „swiatlem" w znaczeniu, jakim sie posluguja masoni, w tym autor Ziemi Jalowej - poeta T. Eliot - jest
jalowe, satanistyczne, pozbawione wszelkich odniesien do wiary chrzescijanskiej.
___________________
1. Lucis Trust Publishing Company, 1957.
2. Jego czlonkiem byl general Michal Tokarzewski-Karaszewicz. Aresztowany przez NKWD, wyszedl z
Korpusem Andersa, zmarl w 1964 r. w Casablance. Juz przed wojna byl masonem 33 stopnia, zostal czlonkiem
dzicwiecioosobowej tzw. Najwyzszej Swiatyni (The Sovcrcing Sanctuary) Egipskiego Rytualu Starozytnych
Misteriów. W testamencie kazal rozsypac swoje prochy w Menzeninie nad Bugiem, gdzie przed wojna zbierali
sie teozofowie i inni masoni. Szerzej pisze o tym w: Retinger mason i agent syjonizmu, Wyd. Retro 1996, s. 5658.
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Wedlug podrecznika wojny z Ludzkoscia, czyli Uzewnetrznienia A. Bailey, w New Age zaprowadza nas trzy sily:
Loze masonskie. Koscioly (oczywiscie „zjednoczone ekumenicznie") oraz Edukacja, czyli pranie mózgów, o
którym wypowiadalo sie wielu lucyferystów, a ich ekspansja na oswiate zaczyna sie od dyrektyw tzw.
„Protokolów Medrców Syjonu", a streszcza w ponadczasowej tezie: Kto ma szkoly, ma wszystko!
Astorowie
Jedna z najbardziej tajemniczych rodzin Iluminatów. Wiadomosci o nich sa czesto niekiedy sprzeczne,
mieszajace fikcje z faktami, co moze to byc celowa dezinformacja.
Astorowie wymyslali dla siebie bardzo nobliwe korzenie, choc sa rodzina zydowska - jak niemal wszyscy z
kilkunastu klanów Iluminatów. Jedna z mozliwych wersji jest ich pochodzenie od Astorgów, wylaniajacych sie z
XVII wieku. Slowa:
„Astorga" i „Astor" oznaczaja Astarte - matke okultyzmu, boginie babilonska1.
Potomkowie Johna Jacoba Astora rzadzili i rzadza zza kulis. Wola nie zasiadac w zarzadach wielkich korporacji.
Niejaki Hoyt Ammidon byl posrednikiem Wincenta Astora i innych Astorów. Owen Lattimore sluzyl im jako
posrednik w handlu opium. Ten z kolei poslugiwal sie jako posrednikiem Laury Spelmanem z Instytutu
Stosunków Pacyfiku (Institute for Pacifis Relation).
__________________
l. Zob.: T. Marrs, op. cit, s. 75.

str. 109

W 1890 roku inspektorzy ds. nieruchomosci obliczyli, ze co dwudziesta nieruchomosc Nowego Jorku nalezala
do Astorów. Po dorobieniu sie fortuny w Nowym Jorku przeniesli sie do Anglii, lecz nadal odgrywali i odgrywaja
duza role w USA. Magazyn „Forum" w 1889 roku podal, ze ich majatek oceniano juz wtedy na 300 000 dolarów,
lecz byla to wartosc bardzo zanizona. Springmaier ocenia, ze obecnie Astorowie sa warci 40 mld dolarów.
Wiekszosc ich bogactw jest ukryta w skomplikowanych stopniach wlasnosci. Czesc spoczywa w szwajcarskich
bankach, podobnie jak aktywa innych klanów.
Wplyw Astorów mozna przesledzic poprzez juz niezyjacego Wincenta Astora.
Byl dyrektorem firm: American Express, Atlantyckie Owoce i Slodycze, Cha-se Manhattan, Bank Rockefellerów,
korporacji tradycyjnej kinematografii, firmy Cukier Kubanski i Dominikanski, Kolei Pólnocnej, Kolei Illinois i
Centrum, nowojorskiego National Bank, Funduszu Nowy Jork Country, telegrafu Western Union, kuratorem
nowojorskiego ZOO, doradca Trustu Bankierów Nowojorskich, czlonkiem amerykanskiego Muzeum Historii
Narodowej, czlonkiem Narodowego Instytutu Nauk Spolecznych.
Inny Astor - William Waldorf, byl wlascicielem gazet „Pali Mali Gazette", „Pali Mali Magazine"; „The London
Times" byl w duzym stopniu kontrolowany przez Astorów, a od 1922 roku stali sie wlascicielami tego glównego
do dzis, londynskiego zródla informacyjnej papki.
Astorowie zawsze odgrywali duza role w agendach Iluminatów. Jedna z nich jest Ordo Saturnus - satanistyczny,
germanski „zakon". Jak wiemy, Saturn w okultyzmie to Szatan.
Inny z tych satanistycznych „zakonów" to Club Hell Fire - Klub Piekielnego Ognia - tajny, satanistyczny kult
zwiazany z wczesnym wolnomularstwem. Kiedy ' powiazania tego Klubu z satanizmem wyszly na jaw,
wolnomularstwo publicznie oglosilo, ze nie ma nic wspólnego z Klubem Piekielnego Ognia, zdelegalizowanym
przez rzad. W pózniejszym okresie Klub odbudowano i utajniono. Czlonkiem Hell Fire i byl Benjamin Franklin,
wtedy glowa amerykanskiej masonerii, rózokrzyzowców i innych tajnych grup okultystycznych7.
Fabian Society. To agentura soc-komunizmu na gruncie Anglii i nie tylko. Fabianisci nazywali sie socjalistami,
w istocie byli fanatycznymi wyznawcami komunizmu globalistycznego, którego komunizm marksistowskosowiecki byl jedynie pierwszym etapem. W latach 30. komunisci fabianscy utworzyli grupe Planowania
Politycznego i Ekonomicznego (PEP). Jej liderem byl mason Viscount Waldorf Astor. Tajny program PEP byl
wdrazany przez rzad brytyjski, m.in. poprzez RIIA.
________________
l. Byt m.in. czlonkiem lozy Saint John (Filadelfia) oraz paryskiej Saeurs. Zob.: Bernard Baudoin: Dictionnaire de
la France Maconnerie. Edition de Vecchi, s. 239.
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Najglosniejszym promotorem Fabian Society byl Zyd George Bernard Shaw, z wielkim przepychem obwozony
przez rezim stalinowski po ZSRR w okresie najwiekszego glodu, który pochlonal miliony ofiar. Shaw po powrocie
oswiadczyl, ze nie widzial w Bolszewii ani jednego niedozywionego czlowieka.
G.B. Shaw byl przyjacielem Lady Nancy Astor - pierwszej kobiety w brytyjskim parlamencie.
Astorowie wyrózniali sie takze w tzw. Grupie Okraglego Stolu - odpowiedniku amerykanskiego satanistycznego
Skuli and Bones (Czaszka i Piszczele). W Anglii Astorowie wraz z 20 innymi rodzinami dominuja w Grupie tak,
jak w USA dominuje rodzina Whithney nad Skuli and Bones.
Grupy Okraglego Stolu Iluminaci utworzyli w 1910 roku. Finansowe wsparcie dla Grup dawali Astorowie oraz
Abe Bailey. Astorowie wraz z innymi wspierali trust Rhodesa w okresie jego podboju Poludniowej Afryki, zanim
wraz z Oppenheimerami stal sie potentatem diamentowym i fundatorem stypendium swego imienia.
W 1919 roku zawiazano wspomniany Królewski Instytut Spraw Miedzynarodowych - RIIA. Astorowie byli jego
glównymi sponsorami. RIIA dzialal i dziala jako przykrywka Iluminatów. Jest brytyjskim odpowiednikiem
amerykanskiej Rady Stosunków Zagranicznych - CFR. W RIIA aktywnie udzielal sie Waldorf Astor.
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CFR i RIIA wylonily sie z inspiracji bossów Grup Okraglego Stolu. Byly poczatkowo nazywane przez Cecila
Rhodesa „zwiazkami pomocników" co oznaczac mialo strukture nizszej rangi od Grup Okraglego Stolu. Jak juz
wiemy, Cecii Rhodes poprzez swoje stypendia rekrutowal do Oxfordu mlodych ludzi róznych narodowosci i
wprowadzal ich do Iluminatów. Poczatkowa selekcja do programu Rhodesa na poziomie Iluminata I stopnia, jest
odpowiednikiem wprowadzenie do Skuls and Bones. Stypendysta Rhodesa byl m.in. prezydent W. Clinton, a
prezydent G. Bush zyskal nominacje jako „brat" ze Skuls and Bones.
W 1901 roku Astorowie wspóltworzyli wplywowe Pilgrim Society - Towarzystwo Pielgrzymów. Byla to przykrywka
dla amerykanskich i brytyjskich Iluminatów wysokiego stopnia. F. Springmaier uwaza, ze obecnie co najmniej
pieciu Astorów jest czlonkami Pilgrim Society. W latach 70. baron Astor byl prezesem londynskiej galezi
Towarzystwa Pielgrzymów.
Astorowie maja reprezentantów w CFR i Trilateral Commission. David Astor ; uczestniczyl w tajnych spotkaniach
Grupy Bilderberg w latach 1957 i 1966.
Instytut Stosunków Pacyfiku (IPR) nadzorowal z ramienia Iluminatów decyzje zezwalajaca komunistycznym
Chinom na udzial w handlu opium. To Astorowie pomagali ciagnac za te sznurki. Przypomnijmy takze, ze IPR
pomagal w stworzeniu warunków do „niespodziewanego" japonskiego ataku na Peari Harbour.
Tajnie wspierajac handel opium, Astorowie oficjalnie byli zaangazowani w tzw. ruch wstrzemiezliwosci - to juz
klasyka zdefiniowana przez Arnolda Toynbe'ego, szefa RIIA: nasze slowa przecza temu, co czynia nasze rece.
„Ruch wstrzemiezliwosci" (chodzi tu o alkohol), byl atrapa podobna do wspólczesnych pozorów walki z
narkotykami. To samo dotyczy obecnie „ekologii" i „ochrony srodowiska". Joseph Kennedy, ojczulek Johna prezydenta oraz A. Onassis, wzbogacili sie na „ruchu wstrzemiezliwosci" i przemycie alkoholu do USA.
Dzisiejszym odpowiednikiem „ruchu wstrzemiezliwosci" jest „wojna z narkotykami".
Tak oto czciciele Szatana z kregów Olimpians, maja pierwszenstwo w mszczeniu ludzkosci poprzez handel i
dystrybucje narkotyków, które oficjalnie „zwalczaja".
W handel narkotykami sa zaangazowane, w róznych stopniach, nastepujace rodzinne klany Iluminatów:
Astorowie, Bundy, Dupont, Freeman, Kennedy, Rockefeller, Rothschild, Russel - osiem z kilkunastu rodów
Bestii, Olimpians. To nie przypadek, ze dziewiec z trzynastu tych rodzin, omawianych w ksiazce Springmaiera,
stoi za miedzynarodowym handlem narkotykami oraz za praniem narkodolarów.
Inne z pomniejszych rodzin Iluminatów zbijajacych krocie na tym najwiekszym dramacie wspólczesnosci to:
Bronfman, Cabot, Shaw, Bacon, Perkins, Morgan, Forbes, Cisneros, Oppenheimer.
W ksiazce Dope autorstwa L. LaRouche'a, na która powoluje sie Springmaier w watku narkotyków, wymienia sie
nazwiska bardziej znane: Louis Mortimer, Bloomfieid', Jardine Matheson, Robert Vesco, Francois Genound ze
Szwajcarii, mniej znany Slavkow z Bulgarii, swiecznikowa postac Iluminatów - Ksiaze Kentu - Mistrz Lozy
Obrzadku Szkockiego. Wszystkie tajne grupy (mateczniki) Iluminatów pojawia sie we wspomnianej ksiazce
Dopie: masoneria P-2, masoneria innych rytów i lóz, CIA, Zakon Sw. Jana, Jezuici.
_____________________
l. Wspólodpowiedzialny za mord na prezydencie J. Kennedym. Zob.: John Coleman: op. cit., s. 204.
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Caly rozdzial jest tam poswiecony tzw. Gnostycznemu Kosciolowi Chrzescijan, praktykujacemu czarna magie, a
powiazanemu z handlem narkotykami.
Wincent Astor brylowal na szczytach polityki i tajnych wywiadów. Byl dobrym przyjacielem prezydenta F.D.
Roosevelta. Pelnil funkcje koordynatora wywiadu brytyjskiego na Nowy Jork. Nelson Rockefeller takze

wspólpracowal z wywiadem brytyjskim (MI-6), znany tam pod kryptonimem „Mr Franklin".
Winthrop W. Aidrich to wuj Nelsona Rockefellera: tenze wujaszek Winthrop tkwil w kregu Iluminatów-szpiegów,
nazywanym przez historyka Jeffrey'a M. Dorwatha Roosevelt - Astor szpiegowski krag. Szpiegowska grupa
Iluminatów stanowila krag odrebny, niezalezny, bowiem odpowiadala za koordynacje szpiegostwa brytyjskich i
amerykanskich wywiadów. Podczas II wojny swiatowej nazywano ja enigmatycznie:
„Klub", a bardziej popularnie jako „Pokój".
Autorka dwutomowej pracy Occult Theocracy {Okultystyczna Teokracjd) - Lady Queensborough wykazala, ze
Iluminaci niepodzielnie panuja nad miedzynarodowymi organizacjami szpiegowskimi:
Obrzadek Szkocki Dawny i Uznany (wolnomularstwo) kieruje wlasna tajna sluzba, która wspólpracuje ze
sluzbami narodowymi wszystkich krajów, sluzac wobec tego celom i zadaniom internacjonalizmu1.
Zanim Roosevelt i spólka sprowokowali wojne z Japonia, Bank Chase Manhattan wykorzystano do usytuowania
szpiegów w Japonii. Nadto, Winthrop Aidrich sponsorowal tajny pilotujacy program dla brytyjskich lotników w
Ameryce w pierwszych tygodniach drugiej wojny, kiedy to Franklin D. Roosevelt jeszcze zapewnial, ze Ameryka
pozostanie neutralna.
Ojciec Winthropa Aidricha Astora - senator Aidrich, byl jednym z zalozycieli Banku Rezerw Federalnych. Nie
moglo byc inaczej, bowiem pelnil tez funkcje dyrektora Banku Chase Manhattan, a jego siostra byla zona
Rockefellera. Tenze Astor - tatus Winthropa, byl takze ambasadorem Wielkiej Brytanii, a co wazniejsze czlonkiem Pilgrim Society po Josephe Kennedym.
Ten pobiezny przeglad przewag klanu Astorów dowodzi, jak sa oni nierozerwalnie wkomponowani w osmiornice
osmiornic pod nazwa „Olimpians", w ekskluzywne komnaty tych wtajemniczen: Pilgrim Society, Okragle Stoly,
Fabian Society, RIIA, CFR. Byloby czyms niepojetym, aby nazwiska Astrów nie pojawily sie w skladzie Komitetu
300. Byli to John Jacob III Astor oraz jego nastepca Waldorf Astor.

Bundy.
W latach 80. jednym z najbardziej znanych kryminalistów byl seryjny morderca Theodore (Ted) Bundy. Do dzis
rzekomo nie wiadomo, dlaczego zabil tak wiele niewinnych ofiar. Niestety, z amerykanskich bibliotek zniknela
pewna ksiazka, lecz o tym za chwile. Otóz, Ted Bundy powiedzial swojej dziewczynie w rozmowie telefonicznej,
ze to Sila zmuszala go do zabijania!
__________________
l. Zob.: Texe Marrs: Mroczny Majestat, op. cit., s. 51. 112
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Zapewnil ja: nie mam rozdwojonej osobowosci. Nie mam czasowych utrat swiadomosci. Pamietam wszystko co
zrobilem....
Sila jest terminem uzywanym przez satanistów wyzszego stopnia1.
Jest dla nich synonimem mocy Szatana. Ksiazke o Tedzie Bundym napisal Stephen G. Michaud: The Bundy:
rozmowy z morderca. Jej poszukiwania wszczal F. Springmaier. Tak pisze o wynikach tych poszukiwan:
Wszystkie egzemplarze tej ksiazki zostaly skradzione. Powtórzylo sie to w wielu bibliotekach. I stwierdza:
Obecnie pewne jest, ze Ted zajmowal sie czarami i ze byl niewolnikiem o umysle kontrolowanym przez
Iluminatów.
W rozdziale o Skuli and Bones i G. Bush, wymieniam dwóch Bundy piastujacych wazne urzedy. Mc George
Bundy kontrolowal wiekszosc informacji docierajacych do prezydentów - Kennedy'ego oraz Johnsona. Po
smierci Kennedy'ego, Mc George Bundy byl u jego nastepcy - Johnsona, doradca Sekretarza Stanu i decydowal
o tym, jakie wiadomosci powinny lub nie powinny znalezc sie na biurku prezydenta. Jego brat William Bundy

takze pelnil wplywowa funkcje w Departamencie Stanu, nadto byl redaktorem naczelnym pisma CFR: „Foregin
Affaires".
Obaj byli czlonkami CFR, Bilderberg Group, obaj zostali zaprzysiezeni w elitarnej lozy satanistycznookultystycznej Skuls and Bones w Mc George Bundy zasiadal w tzw. MJ-12 - tajemniczej „bezimiennej" Radzie
Madrych rzadzacych polityka USA nieformalnie, z nadan Iluminatów. Mialo to swoje Hl odpowiedniki w
komunizmie sowieckim w postaci Biura Politycznego, a w nim podobnej Radzie Medrców, o której pewnego razu
wspomnial Chruszczow.
Trzej najbardziej wyrózniajacy sie Bundy to Harvey Hollister Bundy, William P. Bundy i McGeorge Bundy.
Czwarty z Bundych to Eric Bundy, sprawca spisku przeciwko Howardowi Hughesowi -jego bogactwom i wladzy.
Piatym waznym Bundy byl Harry Bundy.
Harvey Bundy - Senior (1888-1963) byl prawnikiem. Czlonek Skuli and Bones od 1909 roku. W 1914 roku
rozpoczal prace w Justice Wendal Holmes - tym samym, gdzie w 1929 roku rozpoczal prace Alger Hiss,
sowiecki szpieg i glówny lacznik miedzy Rooseveltem i Stalinem. Syn Harvey'a - wspomniany William P. Bundy wspomagal finansowo Algera Hissa.
Harvey trudzil sie obowiazkami Sekretarza Stanu od lipca 1931 r. do marca 1933 r. po Henrym Lewisie
Stimsonie - takze czlonku Skuli and Bones, przyjetym do „Zakonu" w 1888 roku. W okresie drugiej wojny
swiatowej Harvey pelnil funkcje specjalnego asystenta-doradcy Sekretarza Wojny. Stale z nim podrózowal.
Funkcja „doradcy", to rutynowy status „szarej eminencji" decydujacej o oficjalnej polityce. Omówie ten status
szarej eminencji na przykladzie polskiego Zyda Józefa Retingera.
_____________________
l. W lutym 2000 pokazano w TV „Wiadomosciach" fragmenty procesu dwóch wroclawskich satanistów, którzy
zabili hl_ rytualnie dwoje rówiesników. Powolywali sie na Sile.
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Tu przypomne zgubna dla Polski role „doradców" „Solidarnosci", m.in. Geremka, Kuronia, Michnika i innych
zydowskich kompradorów a takze Iluminata Z. Brzezinskiego.
Harvey Bundy okupowal szereg pomniejszych funkcji: prezesa Kolei Panama, prezesa trustu Prywatna
Wlasnosc Bostonu, dyrektora wielu instytucji finansowych, prezesa Fundacji Pokój Swiata (!), prezesa komitetu
kwalifikujacego do stypendium im. C. Rhodesa (!). Slowem - etatowy, dozywotni prezes do wszystkiego z
nadania Iluminatów.
To Harvey Bundy byl jedna z glównych figur nadzorujacych program bomby atomowej pod kryptonimem Projekt
Manhattan.
Harvey w 1952 roku przejal po Zydzie Johnie Foster Dullesie, kierownictwo nad Fundacja Andrew Carnegie dla
Pokoju1, wygodna i wazna atrapa Iluminatów dla globalistycznych projektów bez placenia podatków. W 1971
roku Fundacja Camegie „zarobila" 41 mln USD, z czego wydala zaledwie dwa miliony. Oficjalnym celem tej
globalistycznej agendy bylo promowanie miedzynarodowego pokoju. Chodzi o taki pokój, o którym G. Bush
powiedzial, ze swiat potrzebuje pokoju dla Rzadu Swiatowego.
Harvey otrzymal kierownictwo w Fundacji Camegie po tym, jak sowiecki szpieg Alger Hiss zostal skazany za
krzywoprzysiestwo.
W 1953 roku specjalna Komisja Kongresu pod przewodnictwem wspomnianego juz Carolla Reece'a dokonala
szokujacych odkryc o powiazaniach komunistów USA i ZSRR z fundacjami wylaczonymi z opodatkowania.
Kontynuowal te badania Norman Dodd. Jego sekretarka dotarla do dokumentów Fundacji Camiegie: wynikalo z
nich, ze celem Fundacji bylo preparowanie swiadomosci Amerykanów na rzecz ich akceptacji wejscia USA do
dopiero zblizajacej sie pierwszej wojny swiatowej2.

Wedhig Dodda - co podaje wspomniany juz William T. Stiii3 Fundacja Camegiego od dawna zmierzajac do
wciagniecia USA w planowana pierwsza wojne swiatowa, dazyla do opanowania calej machiny dyplomatycznej
USA przez swoich ludzi, glównie czlonków Skuli and Bones. Celu dopieli: wszystkie wazne oficjalne nominacje
byly wysuwane i zatwierdzane przez tzw. Rade Towarzystw Intelektualnych4 (!) utworzona przez Fundacje
Camegie5.
Organ swiatowej masonerii „New Age" rozpowszechnial klamstwo, iz przyczyna pierwszej swiatowej wojny byl
„tajny uklad" Watykanu z Serbia.
Potem jednak okazalo sie, ze G. Princip - zabójca arcyksiecia Ferdynanda byl masonem, a jego wspólnicy byli
takze masonami i czlonkami tzw. „Czarnej Reki", organizacji sterownej przez masonerie francuska .
_________________
1. Camegie Endowment for Intemational Pcace. Powstala w 1908 r.
2. Zob.: William T. StUl: Nowy Porzadek Swiata, wyd. poi. 1995, s. 175-178.
3. Nowy Porzadek Swiata. Odwieczny plan tajnych towarzystw, 1990, wyd. poi. Wers 1995.
4. Councii ofLeamed Societes. W. Stiii powoluje sie tu na wywiad radiowy z Normanem Doddem z 30
maja 1977, rozpowszechniony przez „American Opinion".
5. W posierpniowej PRL-bis takze funkcjonuje grupa dyzurnych „intelektualistów" podpisujacych
nakazane protesty, petycje lub propozycje personalne jako grupa samozwanczych „autorytetów
moralnych". Na poczatku lutego 2000 wyskoczyli w liczbie 25 takich intelektualistów z propozycja
kandydatury Andrzeja Olechowskiego na funkcje prezydenta. Grupie przewodzil niereformowalny slugus
kazdej wladzy - Czeslaw Milosz.
6. W. Stiii powoluje sie tu na: Paul Fisher: Behind The Lodge Doors Church, Stale and Freemasonry in
America, 1989.
2.
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Potem byla zbrodnicza prowokacja z zatopienia „Lusitanii" przez Niemców, którzy jeszcze przed wyplynieciem
statku w rejs wiedzieli, ze bedzie ona nafaszerowana sprzetem wojennym i przez swoich agentów ostrzegali o
tym w prasie amerykanskiej (!),
I jako o naruszeniu statusu statku pasazerskiego uzytego do celów wojennych.
Kiedy juz wojna z udzialem USA byl w pelnym toku, w protokolach Rady Fundacji Camegiego znalazla sie,
widziana przez N. Dodda nota do prezydenta Will-sona z postulatem aby dopilnowal, by wojna nie skonczyla sie
w szybko1!
Mamy wiec niepodwazalne potwierdzenie spiskowej zbrodni ludobójstwa w postaci pierwszej wojny swiatowej, a
potem jej ludobójczego przedluzania:
zbrodni zydowskich Bestii popelnionei z premedytacja, zaplanowanej, cynicznie przedluzanej do maksymalnego
wyniszczenia narodów chrzescijanskiej Europy.
To jeszcze jeden kolejny przyczynek do spiskowej praktyki a nie spiskowej teorii glównych dramatów XX wieku.
Z taka cyniczna premedytacja uzbroja wkrótce potem Hitlera do drugiej swiatowej wojny i pozostana
konsekwentnie bierni, kiedy hitleryzm bedzie mordowal miliony Zydów oraz dziesiatki milionów przedstawicieli
narodów Europy srodkowej i wschodniej, glównie Polaków i Rosjan. Ci sami zydowscy Iluminaci - tym razem
wspólczesni - pokoleniowy pomiot tamtych zbrodniarzy - wyprodukowal tzw. „religie holokaustu", wedle której
mord na Zydach mial charakter wyjatkowego w dziejach, wrecz mistycznego mordu, przy którym nie licza sie

hekatomby dziesiatków milionów poleglych i zamordowanych gojów.
Centralne miejsce w tej religii holokaustu zajmuje bezprzykladny moralny holokaust popelniany przez swiatowe
zydo-media na Polakach tamtego rozstrzelanego pokolenia -jakoby to oni byli wspólwinni za mord na Zydach2.
Na przedluzanej pierwszej wojnie, krocie zbijal zydowski kapital i przemysl. Sponsor kampanii wyborczej
Wilsona, slynny Bernard Baruch3, wyznaczony przez zbrodnicze Bestie do przewodzenia amerykanskiej Radzie
Przemyslu Wojennego -„wyciagnal" z wojny 200 min dolarów zysku dla siebie, co stanowi dzis okolo 2-3 miliardów dolarów. Tak samo oblowili sie - na krwi milionów gojów - Rockefellero-wie, Morganowie, Schiffowie i
pozostale Bestie reanimowane z Apokalipsy sw. Jana.
W tym ludobójczym spisku przeciwko ludzkosci, sterowanym na gruncie USA przez Iluminatów z Funduszu
Camegie, chodzilo o stworzenie warunków do budowy zydokomunistycznego Rzadu Swiatowego. Do tego celu
byla potrzebna pierwsza wojna swiatowa, potem druga.
l. Wywiad radiowy z N. Doddem, tamze.
2. Zob.: Tomasz Gabis: Religia Holokaustu, „Stanczyk" nr 2 /1996, przedruk:: „Glos", 12 II 2000.
3. Zob.: Henry Ford: Miedzynarodowy Zyd, wyd. 1920, poi. 1922.
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Taki jest cel pierwotny - mówil Dodd w tymze wywiadzie prasowym - a wszystko co sie od tego czasu zdarzylo,
jest srodkiem do realizacji tego celu.
I dodal cos, co nie bylo wtedy oczywistoscia, a co pochodzilo z ust przewodniczacego Fundacji Forda - Rowana
Gathera:
Istota tych wytycznych jest nastepujaca: posluzymy sie sila naszych darowizn, aby zmienic zycie w Stanach
Zjednoczonych, tak abysmy mogli w dogodny sposób zlaczyc sie ze Zwiazkiem Radzieckim.
Wlasnie sie ponownie lacza po zamianie zbrodniczej struktury komunistycznej na global-socj aldemokratyczna.
Podsumowal tych globalistycznych przestepców badacz W. Cleon Skousen w ksiazce Nagi kapitalizm1:
Bylo prawie nieuniknione, ze superbogacze bada któregos dnia dazyc do kontroli nie tylko nad wlasnym
bogactwem, lecz równiez nad bogactwem calego swiata. Aby to osiagnac, w sposób absolutnie rozmyslny
podsycali oni ambicje laknacych wladzy spiskowców politycznych, którym zlecono obalenie wszystkich
istniejacych rzadów i ustanowienie centralnej dyktatury o zasiegu swiatowym.

Ale powrócmy do klanu Bundych.
William Bundy rozpoczynal kariere piszczelowca - Iluminata w Covington and Burling, firmie reprezentujacej
wielu ksiazat Bestii z Waszyngtonu. Byl to jeden z tajnych bastionów global-komunizmu Iluminatów, budujacych
Rzad Swiatowy na bazie dwóch rzekomych politycznych i ekonomicznych przeciwienstw - kapitalizmu i komunizmu. William Bundy rozpoczynal kariere od pracy w CIA (podobnie jak G. Bush), od funkcji analityka a potem
asystenta z-cy dyrektora CIA.
W 1953 roku senator Joe McCarty przeniknal mechanizmy funkcjonowania amerykanskiej elity i jej cele. Wezwal
Willsona Bundy'ego do zeznawania przed sadem. Wiedzial, ze Bundy bedzie krecil i klamal, liczyl jednak na to,
ze czesc tych klamstw i pólprawd dostanie sie do mediów. Formalnym powodem przesluchania byly
udowodnione dotacje Bundy'ego dla Algera Hissa, wtedy juz zdemaskowanego jako komunistycznego szpiega.

Brat Hissa - Donald Hiss pracowal dla Convington and Burling w tym samym czasie, kiedy pracowal tam William
Bundy, zas Alger Hiss pracowal w tej samej firmie co ojciec Williama - Harvey Bundy. Mc Carthy wyslal wiele
wezwan do Allena Dullesa, ale ten je po prostu zignorowal! Tak oto Zyd Allen Dulles, szef CIA, swoja wspólpraca
z Hissem i jego mocodawcami Iluminatami, pomógl Williamowi Bundy uciec z USA!
Kiedy sprawa Hiss - Bundy doprowadzila Mc Carthy'ego do smierci, inny slugus CFR i piszczelowców - Richard
Nixon zdobyl rozglos jako „bohater antykomunistyczny", który rzekomo doprowadzil do skazania Algera Hissa.
Prawda byla inna - czlonek CFR R. Nixon nie zrobil nic, aby czlonek CFR Alger Hiss zostal skazany. ;
The Naket Capitalist, s. 38.
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Mc Carthy podpisal na siebie wyrok smierci za to, ze osmielil sie narazic na przesluchanie czlonka jednego z
klanów Bestii. Wkrótce potem zostal zabity. Co wiecej - Iluminaci nawet po jego smierci mieszali z blotem jego
nazwisko. Springmaier pisze, ze George Bush podczas kampanii prezydenckiej w 1992 roku, a wiec kiedy cialo
tego patrioty dawno zamienilo sie w proch, oddawal w jego kierunku slepe strzaly.
Inny Bundy - Eric, uczestniczyl w porwaniu miliardera Howarda Hughesa i nadzorowal jego przetrzymywanie,
kiedy w marcu 1957 roku uprowadzilo go skrzydlo Iluminatów z klanu Onassisów.
Klan Bundych posiada jeszcze innych, niezwykle wplywowych czlonków:
- Eugene H. Bundy, sedzia, wiceprezes i dyrektor firmy finansowej Central Trust and Saving, wspólnik w Bundy
and Jones, a takze prezes Komitetu Wykonawczego Republikanów 1898 i 1900 roku;
- Friederic McGeorge Bundy, piszczelowiec.

Collinsowie
F. Springmaier ustalil, ze 12 amerykanskich prezydentów jest potomkami zaledwie czterech rodzin. Amerykanie
zas wierza, ze ich prezydenci pochodza z ich wlasnych, „wolnych, demokratycznych wyborów".
Oto jeden z przykladów - prezydent Grant byl glówna postacia amerykanskiej Wojny Domowej, a jego potomek
Earle Grant Wheeler, czlonek Oswieconych, byl szefem Sztabu Dowódców w czasie wojny wietnamskiej. Nie
byloby w tym nic dziwnego, ze wojna wietnamska byla wojna wywolana przez Iluminatów. Byla tez otwarciem
biznesu narkotykowego USA: wojskowi przemycali narkotyki ze Zlotego Trójkata m.in. w trumnach poleglych
Amerykanów. Dokladnie to samo robili wojskowi sowieccy podczas wojny w Afganistanie7. Kiedy general Grant
Wheeler prowadzil wojne wietnamska wraz z innymi satanistami, takimi jak McNamara, pomagajacy mu
bratanek Leo Wheeler - Wielki Mistrz Iluminatów przebywal na Zachodnim Wybrzezu i koordynowal szmugiel
narkotyków.

Wielu amerykanskich prezydentów jest spokrewnionych z brytyjska rodzina królewska. W innym miejscu
Springmaier wspomina, ze ksiezna „Di", zamordowana w „wypadku samochodowym", byla spokrewniona z
rodzinami szeregu prezydentów, jak John Adams, John Quincly Adams, Cleveland, Filimore, Hayes, F.D.
Roosevelt, W. Wilson i Truman.
Nazwisko Wheeler pojawia sie wsród Grantów w okresie, kiedy ród Collinsów rozgalezil sie w rodziny Todd i
Grant, a rodzina Grant — w Wheeler. Oto kilku Collinsów -Iluminatów jako funkcyjnych wazniaków w USA:
- James Foster Collins: pracowal dla wywiadu USA, ukonczyl Yale, potem pracowal w strukturach ONZ dla
globalizmu Iluminatów w latach 1946-1949. Pracowal takze dla Departamentu Stanu i Dep. Skarbu w okresie
jego zaangazowania w wywiadzie;

- Joseph Collins: czlonek CFR, prezes firmy Time Warner-Cable;
l. Zob.: Henryk Pajak: Zabijalem aby zyc, wyd. Retro 1997 i 1999.
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Paul Collins: czlonek CFR;
Michael Collins z zalogi slynnego statku kosmicznego „Apollo ll". Inny czlonek z tej zalogi to mason Aldrin.
Zabrali na Ksiezyc masonska flage. Michael Collins zasiada w zarzadzie poteznej Rand Corporation, nalezacej
do Iluminatów Robert DeYille Collins: oficer sluzby zagranicznej, czlonek wywiadu. Pelnil funkcje Sekretarza
NATO w latach 1973-1976. Potem pracowal w Departamencie Stanu (1980-1982) oraz w ambasadzie USA w
Rzymie.

DuPont
To kolejna dynastia Oswieconych. Posiada ogromny wplyw na media i prase. Czestotliwosc ozenków w kregu
rodzinnym, ocierajacych sie o kazirodztwo, to jeden ze sprawdzianów kultywowania dynastii rodzinnych przez
Iluminatów. Rodowa krew -tak jest w odniesieniu do DuPontów, odgrywa ogromna role w kregach Oswieconych.
Wierza, ze krew jest nosnikiem okultystycznej mocy. DuPontowie zawierali malzenstwa z rodzinami Bali i
Gardner - obie byly i sa zaangazowane w satanizm i okultyzm. George W. Bali jest czlonkiem stalego komitetu
Bilderbergerczyków. Uczeszcza na ich spotkania od pierwszego w 1954 roku. George Bali to oczywiscie czlonek
CFR i Komisji Trójstronnej.
Do czasów wojny Domowej, stan Delaware byl calkowicie kontrolowany przez DuPont oraz ich przyjaciól z
rodzin Bayerd, Suisbury i Gray. Oto ludzie, których DuPontowie ulokowali w stanie Delawana na kluczowych
stanowiskach jako senatorów:
- T. Coleman DuPont - senator 1921-1922; Henry A. Dupont - senator 1895-96 i 1906-16; L. Heisel Bali - senator
1919-25, mason; James H. Hughes - senator 1937-42, mason, sekretarz stanu Delaware; Richard R. Kennedy senator 1897-1901, mason; Arnold Naudain, senator 1830-36, mason - Wielki Mistrz Lozy Delaware; John G.
Townsend, senator 1929-42, bankier, delegat do ONZ w 1946 r.;
James M. T\innel, senator 1941-46, prawnik, mason 32 stopnia; John Walesd, senator 1849-51, mason, prezes
Narodowego Banku Wilmington i Banku Brandwine, sekretarz Stanu Delaware 1845-49; William V. Roth-Jr.,
senator, czlonek CFR, Komisji Trójstronnej.
DuPontowie byli wlascicielami fabryk materialów wybuchowych. Society ofthe Cincinnati to loza masonska
zalozona przez barona von Steuben. Loza jest scisle zwiazana z DuPontami. Kazdy z prezydentów nosi
Diamentowego Orla Society of Cincinnati. George Washington oraz J. Monroe byli czlonkami Society Cincinnati,
a Benjamin Franklin czlonkiem honorowym. Nalezalo do tej lozy wielu DuPontów. Czlonkiem Society byl Charles
Russel, zalozyciel sekty Swiadków Jehowy.
DuPontowie dorobili sie fortuny na krwi milionów ofiar pierwszej wojny swiatowej . Dzieki temu wchloneli General
Motors. Rozpoczeli wtedy dzialalnosc w przemysle chemicznym, stajac sie wlascicielami imperium w dziedzinie
syntetyków, nietlukacego szkla, gumy, farb, nylonu, a takze leków. Jedyna liczaca sie ich konkurentka pozostala
wtedy Dow Chemical Company.
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Alfred Victor DuPont sluzyl jako szeregowy w marynarce, ale to byl propagandowy pozór. Kiedy wybuchla druga
wojna, zostal konsultantem Joint Chief Schiff w latach 1943-45.
DuPontowie kontroluja slynna fabryke (m.in. broni) - Remington Arms Co. Robert L. DuPont jest psychiatra prowadzi badania na uniwersytecie Harvard. Byl delegatem USA w ONZ w Komisji ds. Narkotyków w latach
1973-78. To dzieki takim jak on, ONZ i inne agendy Olimpians prowadza oszukancza walke z narkotykami, a za
kulisami oslaniaja ten handel, czego przykladem byl G. Bush-senior.
Inny DuPont - Francis Marguerite DuPont, urodzony w 1944 roku, prowadzi badania nad genetyka. Mozna sie
domyslac, jakie badania i jak ukierunkowane prowadzi ten przedstawiciel dynastii satanistów.
DuPontowie znajduja sie w Komitecie 300, Pilgrim Society, CFR i Komisji Trójstronnej.
W 1993 roku Inside Edition wyprodukowalo i emitowalo program telewizyjny o Lewisie DuPont Smithu, dziedzicu
fortuny chemicznej firmy DuPontów.
Smith powiedzial wtedy sporo o swej dynastii, wskazal takze wplywowe rodziny uczestniczace w handlu
narkotykami. Lewis Smith „maczal palce" w opublikowaniu ksiazki Dopie (Narkotyki) LaRouche'a, który od lat
walczy z Iluminatami demaskujac grabiez finansów narodów przez oligarchie bankowe. LaRouche ujawnil, ze
rodzina królewska Wielkiej Brytanii bierze udzial w handlu narkotykami. Nie moze byc inaczej, bowiem tkwi ona
w decyzyjnym centrum bezwzglednego wyzysku narodów za pomoca lichwy i szantazy ekonomicznych, jest
zwiazana z satanistami, okultyzmem. Lewis DuPont powiedzial o ksiazce Dopie, ze jest jedyna ksiazka
pokazujaca zaangazowanie wplywowych rodzin w handel narkotykami. Na publikacje tej ksiazki, jak podaje F.
Springmaier - Lewis DuPont-Smith wylozyl 212 000 dolarów.
Nie wiadomo, co sklonilo Lewisa DuPont-Smitha do dzialania przeciwko „rodzinom rodzin" i zwlaszcza do
wspólpracy z LaRouchem z Instytutu Schillera, zaciekle zwalczanym przez Iluminatów7.
Zasieg wplywów firmy klanu DuPont staje sie coraz bardziej globalistyczny, totez sa oni coraz bardziej
wprzegnieci w budowanie Rzadu Swiatowego i Jednego Supermarketu Ekonomicznego.
Sa wlascicielami fabryk w Korei, Japonii, Meksyku, USA i szeregu krajów europejskich. Obecnie „kombinuja", jak
wedrzec sie do ruin po bylym ZSRR.
Ich glówna firma jest E.L. DuPont De Nemours and Co: w 1991 roku osiagnela dochód 38,7 milionów dolarów,
ale niewielu Amerykanów jest w stanie utozsamic te czy inna ich firme z nazwiskiem DuPontów - sa z reguly
zarzadzane przez ludzi spoza rodziny.
Pracowników szkola i profiluja na bezmyslne, posluszne roboty przyszlego New Age. Nie nazywaja
pracownikami tylko wtajemniczonymi. Springmaier zdobyl kasete video ze szkolenia pracowników tej fabryki w
Pecos River Training. Szkolenie polega m.in. na tym, ze pracownicy czyli wtajemniczeni caluja sie i oblapiaja.
Ma to na celu przelamywanie indywidualnych oporów oraz tworzenie grupowego myslenia i odczuwania.
Wtajemniczonych uczy sie: Nie zabijaj ego!, ego jest twoim sluga!
l. Pisze o tym w innym rozdziale.
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Russellowie
Zydowska dynastie Russellów poczatkuje Nodiach Russell, który wraz z Jamesem Pierpointem zalozyl
uniwersytet w Yale, a tam - Zakon Skuli and Bones (Czaszka i Piszczele). Odtad rodzinna firma Russell and
Company miala jako swoje logo czaszke i skrzyzowane piszczele.

Inny, ale prawdziwy wazniak tego rodu to Charles Taze Russell zwany pastorem Russellem - twórca
Towarzystwa Straznica (Watchower Society), z której wylonili sie Swiadkowie Jehowy po pózniejszych
podzialach w Towarzystwie Straznica. Od Charlesa Taze Russella otwiera sie rozlegla perspektywa na wielu
innych wplywowych Russellów i cala ich niszczycielskosc w chrzescijanstwie:
- Rodzina Charlesa Russella byla zwiazana z LaFayettem - masonem i wspóltwórca rewolucji Francuskiej.
- Rozbijacka organizacja Charlesa Russella - Towarzystwo Straznica, otrzymywalo olbrzymie wsparcie
finansowe od miedzynarodowej finansjery i zydowskiej lozy Bnai-Brith, co posrednio dowodzi, ze stworzyl je na
ich polecenie, celem wbicia poteznego rozlamowego klina w chrzescijanstwo. Pismo „Straznica" wychodzi obecnie w nakladzie 22 milionów egzemplarzy w okolo 150 jezykach. Pisze o tej sekcie w innym rozdziale.

- Tenze Charles T. Russell wspólpracowal z poteznymi syjonistami, czego jednym z dowodów jest finansowe i
prestizowe wsparcie dla Towarzystwa Straznica od Bnai-Brith.
- Charles T. Russell byl przyjacielem Rothschildów i Rockefellerów, co potwierdza te ich opieke nad
Russellami.
- Charles T. Russell - byl pierwszym syjonista w Ameryce, a Rothschildowie pierwszymi promotorami i
finansjerami syjonizmu w Europie.
- Charles T. Russell byl masonem, gleboko oddanym okultyzmowi, wlacznie z wykorzystywaniem leczacych
chustek, magicznego symbolu skrzydlatego slonca, magii Enocha, piramidologii. Po opublikowaniu przez
Springmaiera ksiazki o Swiadkach Jehowy, a glównie o Charlesie T. Russellu: The Watchower and The Masons
(Straznica i masoni), wielu jehowców opuscilo te sekte. Autor wykazuje tam silne powiazania Russellów z
Iluminatami. Ujawnil, ze przodkowie twórcy sekty Swiadkowie Jehowy byli niemieckimi Zydami, którzy
wyemigrowali do Szkocji, stamtad do pólnocnej Irlandii, na koniec do Pensylwanii.

W 1986 roku Antony Sutton w swojej pracy wystapil z miazdzaca analiza Skuli and Bones. Wtedy czytelnicy
przeslali jemu oraz kilku innym badaczom pakiety dokumentów dotyczacych Skuli and Bones, a takze
zalozyciela Skuli - Williama Hunting-tona Russella.
Zakon Russella - Tafta, powolany w 1833 r., a zarejestrowany jako Fundacja, pierwotnie nazywal sie
Stowarzyszeniem Braci w Jednosci (Society ofBrothers in Unity). Iluminaci zalozyli w Yale piec bractw
masonskich: Czaszke i Kosci, Ksiege i Weza (Book and Snake), Leb Wilka (Wolfs Head) i Berzellus.
W uniwersytecie Princenton zorganizowali Klub Bluszczowy (Ivy Ciub) i Klub w Chatce (Cottage Ciub), w
Haryardzie - Klub Porcelanowy (Porcelan Ciub) znany równiez jako Porc lub Pig Ciub.
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W Oxfordzie Iluminaci powolali Grupe (The Group) z czego wylonilo sie potem Stowarzyszenie Uczonych
Rhodes (Rhodes Scholars).
Fundacja Russella stworzyla prekursorska firme ochroniarska pod nazwa Wacken-hut. Byla to prywatna firma
ochroniarska Iluminatów, strzegaca ich kluczowe placówki.
Jak wiemy, Collinsowie - takze Iluminaci - równiez byli zaangazowani najpierw w powstanie uniwersytetu Yale,
potem Skuli and Bones. Potomkowie wspólzalozyciela uniwersytetu oraz Skuli and Bones - Jamesa Pierpointa
zawsze byli masonami i czlonkami Skuli and Bonese. Zawierali malzenstwa z rodzinami powiazanymi z
pózniejsza ksiezna „Di". Prawnuczka Jamesa Pierpointa wyszla za bankiera-Iluminata Johna Pierpointa
Morgana -jednego z finansjerów zydowskiej rewolucji 1917 roku.

Jednym z glównych partnerów firmy Russell and Company, majacej w godle czaszke i piszczele, byl Warren
Delano Roosevelt, dziadek prezydenta F. Roosevelta, szef firmy Russell and Company, zajmujacej sie handlem
chinskim opium.
W Skuli and Bones wazna role odgrywaja ludzie z rodziny Taftów. George Bush — jak ustalil F. Springemaier
powolujac sie na innego genealoga Bushów -jest spokrewniony zarówno z Taftami, jak tez z europejskim rodem
królewskich Merowingów, który wystepuje w kontekscie wielowiekowej lozy („zakonu") Prieure de Sion.
Rody Russellów i Taftów ogrywaly kluczowe role w sterowaniu Swiadkami Jehowy i Mormonami. Springmaier
dotarl do szeregu uczestników rytualów Iluminatów, praktykowanych przez przywódców Swiadków Jehowy oraz
Kosciola Mormonów — „Church of Jesus of the Latter Day Saint" - LDS, czyli Kosciola Jezusa i Swietych Dnia
Ostatniego.
Czesc rodu Russellów ma prawo do tytulu Diuka Bedfordu. Lord John W. Russell (1792-1878) zasiadal w
gabinecie lorda Palmerstona, premiera Anglii w latach 1850-1852. Lord Russell byl nieoficjalnym ambasadorem
Wielkiej Brytanii w Watykanie w latach 1857-70. Jego syn, baron Ampthii Russell, to Wielki Mistrz angielskiej
masonerii w latach 1908-35. Wstapil do angielskiego odpowiednika Rycerzy Maltanskich - Zakonu Swietego
Jana w Jeruzalem i byl Wielkim Mistrzem tej wplywowej miedzynarodowej lozy, utworzonej w Banku Anglii.
Mianowano go takze glowa masonerii w Madras w Indiach - siedzibie Stowarzyszenia Teozoficznego, gdzie
dzialala az do swojej smierci w wieku 86 lat wspóltwórczyni tego Stowarzyszenia - Alice Bailey. To tymi kanalami
sekciarstwo indyjskie róznych rytów promieniowalo do Europy, ze szczególnym nasileniem czasów
wspólczesnych.
- Syn O. W. Russella, Rudolf, takze piastowal wazne stanowisko polityczne.
- James E. Russell - profesor Uniwersytetu Columbia, heglista.
- Lord John Russell - czlonek Komitetu 3007.
- Samuel Russell - przedstawiciel firmy Barring Brothers, pomagal w otwarciu portu w Szanghaju dla
miedzynarodowej finansjery.
- Thomas Russel (1767-1803) rewolucjonista - Iluminat.
- Thomas W. Russell Jr. - czlonek CFR, prezes rady nadzorczej i dyr. American Brake Shoe Comp.
l. Zalozyl loze „Córy Izabelli" (Daughter Isabella) w maju 1897.
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Powiazani z bractwami:
- Carles Taze Russell - templariusz, mason obrzadku York w Pensylwanii, zalozyciel Towarzystwa Straznica Swiadków Jehowy.
- Harvey D. Russell - templariusz, mistrz masonów z Pittburga - Loza 84 w Beaveur Valley w Pensylwanii.
- William H. Russell - mason, wspólwlasciciel firmy Pony Express zarzadzanej przez masonów.
- George William Russell (1869-1935) - wazny czlonek dublinskiej szkoly teozoficz-nej, krytyk sztuki dla
teozoficznego periodyku: The Irish Theosophist. Wstapil do Lozy Izydy (Lodge ofizis), w której obywaly sie
rytualy seksualne. Byl przyjacielem przywódcy lozy - sekty Zlotego Switu (Golden Dawn) - poety Williama
Butlera Ye-atsa, napisal czesc satanistycznych rytualów masonskich dla Zlotego Switu.

- James Russell - przewodniczacy Towarzystwa Królewskiego w Edynburgu (Royal Society of Edynburg),
zwiazanego z grupami ezoterycznymi.
- Archibald D. Russell (1811-1871)-prezbiterianski mason, absolwent Uniwersytetu w Edynburgu (Szkocja),
studiowal takze w Bonn. Aktywnie montowal rózne masonskie organizacje w Stanach Zjednoczonych. Byl
czlonkiem Lozy Holenderskiej Nr 8 w Nowym Jorku - w której aktywnie dzialal Jacob Astor I.
Diuk Bedford wyslal swojego syna Rudolfa Russella do elitarnej szkoly Gordon-stoun w Szkocji, w której w tym
czasie „pobieral nauki" ksiaze Karol. Szkola wychowuje w surowych warunkach przyszlych naziemnych i
„podziemnych" wladców Anglii.

Lord Rudolf powiedzial potem o swojej szkole: Moje jedyne wspomnienie, to absolutna groza! Ksiaze Karol
sklanial sie tam ku pannie Georin Russell, córce brytyjskiego ambasadora w Hiszpanii. Nawet wybrala sie z nim
na parodniowa wycieczke wedkarska, szybko jednak rozczarowala sie tym nudziarzem, lub tez ksiaze zbyt
energicznie przeniósl swoje zainteresowania z ryb na panne Russell, dosc ze panna Georgin przerwala
wycieczke i samotnie ruszyla w droge powrotna do domu.
Karolowi ostatecznie przydzielono rzekoma mieszczanke Diane Spencer.
Bodaj najslynniejszym, a raczej najpopularniejszym Russellem byl Bertrand Russell (1872-1970) - wnuk Johna
Russella, matematyk, filozof, czlonek Komitetu 300 oraz RIIA. Aktywnie dzialal na gruncie polityki i ideologii z
pozycji wielkiego entuzjasty komunizmu7. Broniac Bolszewii, zwalczal wplywy USA w Europie i Azji PoludniowoWschodniej, a najbardziej zaciekle - amerykanski udzial w wojnie wietnamskiej. Wydal nawet „pacyfistyczna"
ksiazke na ten temat: Zbrodnie wojenne w Wietnamie2.

Ma sie rozumiec, byly to wedlug B. Russella zbrodnie wylacznie amerykanskie, a nie sowiecko-wietnamskie.
1. Starsi wiekiem Czytelnicy moga przypomniec sobie „zielone swiatlo", jakie w Polskim Radio dawano — w
okresie tzw. „zimnej wojny", kalamburom i powiedzonkom dwóch zydowskich agentów wplywu w swiecie
zachodnim - wlasnie Bertrandowi Russellowi i Bemardowi Shaw. Powtarzano je do znudzenia, a takze
publikowano w komunistycznej prasie.
2. Wydanej w Anglii w 1967 roku, pospiesznie przetlumaczonej w PRL w 1969 roku, bo przeciez napisanej przez
Russella jakby na zamówienie swych wspólbraci - komunistów za zelazna kurtyna.
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Po 1939 roku grupa uczonych skupiona wokól Bertranda Russella przekonala prezydenta F. D. Roosewelta, ze
Niemcy przygotowuja bombe atomowa, co bylo klamstwem i szantazem, o czym Bertrand Russell wiedzial
doskonale, sam bowiem byl inicjatorem tego szantazu. To przyspieszylo amerykanskie prace nad konstrukcja
bomby atomowej, zwlaszcza po zdradzie jej tajemnic przez grupe amerykanskich zydowskich agentów komunistów na czele z malzenstwem Ethel i Juliusem Rosenbergami, straconymi za te zdrade. W 1945 roku
dogorywajaca militarnie Japonia, za posrednictwem kardynala Montiniego, pózniejszego papieza Pawla VI,
zaproponowala rokowania pokojowe. Amerykanie zignorowali te propozycje i zrzucili bomby na Hiroszime i
Nagasaki!
To barbarzynstwo nie bylo uzasadnione zadnymi juz wzgledami militarnymi, gdyz Japonia znacznie wczesniej
wystapila z propozycjami kapitulacji tak do Amerykanów, jak równiez do Stalina. Dlaczego wiec zabito okolo 150
tysiecy mieszkanców tych dwóch miast, a setki tysiecy smiertelnie napromieniowano? To samo pytanie
zakneblowana historia stawia aliantom anglo-amerykanskim za ich ludobójcze masakry niemieckich miast w
nalotach dywanowych w koncowej fazie wojny, co kosztowalo zycie setek tysiecy ludnosci cywilnej. Jednak w
kontekscie pozornie bezmyslnej masakry Hiroszimy i Nagasaki, odslania sie dalekosiezny cyniczny zamysl

ówczesnych Bestii. Wyjawil go Bertrand Russell w 1946 roku w naukowym pismie: „Bulletin of the Atomie
Scientist". Ten budowniczy komunizmu globalnego stwierdzil tam cynicznie, ze grozba uzycia i wyprodukowania
bomby atomowej zmusza panstwa do porzucenia idei narodowej suwerennosci i sklonia je do ustepstw na rzecz
miedzynarodowej ich kontroli1 . Nalezalo wiec pokazac wolnym narodom na przykladzie Hiroszimy i Nagasaki gdzie raki zimuja!

Oto krótki przeglad wspóludzialu Russellów w zakladaniu i czlonkostwie róznych agend Iluminatów, zwlaszcza
masonskich „bractw".
- Alys Russell, zona Bertranda Russella (kwakierka). Udzielala sie w satanistycznych akcjach fabianistów,
podobnie jak jej maz.
- Charles Edward Russell, socjalistyczny agitczyk publikujacy w glównych tubach globalizmu: „New York Time"
kontrolowanym przez J.P. Morgana oraz w „New York Tribune" i „New York Herald Tribune".

Kennedy i Onassis
Rodzina Kennedych pochodzi z Irlandii. Sa potomkami Brian Boru, znanego takze jako Brian Caeneddi.
Ojcem prezydenta Johna Kenndy'ego byl Joseph Patric Kennedy. Nalezal do Iluminatów. Byl czlonkiem Pilgrim
Society (Towarzystwa Pielgrzymów) a takze brytyjskiej galezi Rycerzy Maltanskich - masonskiego Zakonu
Swietego Jana. O powiazaniach Kennedy'ego z Zakonem Rycerzy Maltanskich swiadczylo jego zaangazowanie
w dzialalnosci hospicjów Rycerzy Malty w USA, wystepujacych pod nazwa Studia Ludzkiego Rozwoju i Bioetyki.
Celem tego „ruchu" jest zapewnienie starym ludziom „prawa do godnej smierci" - czyli do eutanazji na zyczenie.
l. „Wolna Polska", I-II 1998, s. 96-97.
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Rycerze Maltanscy maja duzy dorobek i tradycje w zmienianiu mentalnosci ludzi poprzez dystrybucje „leków"
podawanych w szpitalach. Tradycje te stosuje sie m.in. w szpitalu Sw. Krzysztofa w Londynie. Polega to na
podawaniu tzw. „mikstury Brompton" pacjentowi az do jego smierci. W sklad mikstury wchodza: heroina,
kokaina, alkohol, srodki uspokajajace i chloroform. Podaje sie to w szpitalach Rycerzy Maltanskich co trzy
godziny - az do ich smierci.
Ród Kennedych powiazany byl przez Josepha z narkotykami, programowaniem umyslów, eutanazja, monarchia
brytyjska, róznymi zorganizowanymi grupami przestepczymi.
Kiedy John Kennedy zostal wybrany do Izby Reprezentantów, jego najblizszymi przyjaciólmi byli: Richard
Russell i Robert Taft - juz wymienieni tu przedstawiciele rodów Oswieconych.
Dlaczego Kennedy zginal jako prezydent? Sa rózne interpretacje. Na pewno okazywal nieposluszenstwo swym
mocodawcom, musial wiec podzielic los innych krnabrnych swych poprzedników, jak np. Abraham Lincoln. Czy
zamierzal (podobno) rozmontowac machine kontrolna Iluminatów? Chyba nie byl az tak naiwny! To prawda, ze
mówil o potrzebie odebrania grupie samozwanców pod nazwa Banku Rezerw Federalnych, prawa decydowania
o finansach USA. Tuszowanie sprawców mordu bylo majstersztikiem oszustw, a takze obelga dla narodu
amerykanskiego.
Edward Kennedy („Teddy"), byl senatorem w stanie Masaachusetts od 1962 roku.
Przezyl, bowiem przezornie nie zdradzal ochoty na prezydenture po zabójstwie Johna, potem prokuratora
Roberta. Zasiadal w komitecie Pracy i Stosunków Miedzynarodowych, Komitecie Wojskowym, Komitecie
Zasobów Ludzkich i innych cialach rzadowych. Dzialal przez 30 lat. Zrobil tam wiele dla USA. Na tyle mu
pozwolono.

Robert Kennedy takze musial zginac, bowiem jako Prokurator Generalny równiez okazywal „niezdrowa"
samodzielnosc i dociekliwosc, ponadto, co najwazniejsze, zglosil akces do prezydentury. Jego smierc takze byla
majstersztikiem oszustw, zacierania ewidentnych sladów.

Potem zamordowano syna Johna Kennedy'ego - Johna Juniora. Nikt przy zdrowych zmyslach nie wierzy juz w
USA, ze byl to „wypadek" jego awionetki. Iluminaci wydali wiec wyrok na meska linie Kennedych. Dlaczego?
Nigdy sie tego nie dowiemy, choc ta rodzina byla przedtem dopuszczona do ich „oltarzy".
Z Kennedymi laczy sie inny ród Iluminatów - Onassisów. Laczy nie tylko przez spektakularny ozenek
Arystoselesa Sokratesa Onassisa z wdowa po zamordowanym prezydencie.
Te dwa rody Iluminatów sa powiazane ze soba wezlami krwi.
Arystoteles Onassis byl jednym z „ksiazat" Iluminatów. Ten grecki Zyd awansowal podobnie z niczego jak G.
Bush. W wieku 21 lat byl nedzarzem, choc nie przyslowiowym pucybutem - a juz kilka lat pózniej milionerem!
Stal sie monopolista w przewozie wielkimi statkami towarowymi, zwlaszcza ropy naftowej - to przeciez
Oswieceni wszczynali wojny swiatowe zawsze, kiedy powstawal pomysl transportu ropy z rejonów Zatoki
Perskiej do Europy za pomoca rurociagów.
1. Rycerze Maltanscy sa oficjalnie promowani przez niektórych hierarchów Kosciola katolickiego w Polsce. Nie
wiedza o stosowaniu „Mikstury Brompton"?
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Teraz Rosjanie ciagna dwie takie „wielkie rury"; zobaczymy, czym sie to skonczy!
Arystoteles Onassis to osobnik bezwzgledny, inteligentny. Mówil francuskim, angielskim, hiszpanskim, wloskim,
tureckim. Jego bliskim przyjacielem byl mason z elitarnego „zakonu" Druidów - Winston Churchill.
Niejaki Jackie Biuvier Kennedy Onassis - ojciec, byl czlonkiem Society of Cincinnati.
Stavros Niarchos - szwagier Arystotelesa, a zarazem jego wspólnik w interesach, to bliski przyjaciel Colgaty'ego,
Roosevelta i Bernarda Barucha - miedzynarodowego oszusta-lichwiarza. Pracowal w „orbicie" Davida
Rockefellera.

A. Onassis zmarl w 1975 roku. Informacje o tym, ze jest to jeden z kilkunastu rodzin Iluminatów pochodza z lat
60. i 70. Sa nadal wplywowi. Dowodem na to jest przynaleznosc Stavrosa Niarchosa do Bilderberg Group. Jest
tam postacia wplywowa.
Onassisowie podobnie jak wiekszosc Oswieconych otaczali sie tajemniczoscia. W tym celu preparowali rózne
dezinformacje o sobie. Biografowie podaja np. piec róznych dat urodzenia Arystotelesa! Zawsze nazywano go
„tajemniczym milionerem". Iluminaci maja swoje zastrzezone strefy, dziedziny wplywów jak w tradycyjnych
mafiach:
narkotyki, pornografia, polityka, biznes, rytualy kultowe, kontrola umyslów, globalna komunikacja. Arystoteles
dzialal w kilku: przewozach okretowych, polityce, ale takze narkotykach.
Ojciec zamierzal wyslac go do Oxfordu - fabryki przyszlych ksiazat swiata, lecz wyladowal w Argentynie podobno bez grosza, co przypomina podobny mit o G. Bushu, zdobywajacym Texas za kierownica
rozklekotanego Studebackera. Wdal sie w produkcje papierosów - przykrywke dla ciemnych interesów, które w
ciagu kilku lat uczynily go milionerem. Jakich interesów? Springmaier wyjasnia: sprowadzal do Argentyny
narkotyki.

Podczas drugiej wojny swiatowej Onassis przyjaznil sie z rodzina Peronów, która miala liczne powiazania z
nazistami, a takze satanistami. Przy badaniu rodziny Peronów nieuchronnie pojawiaja sie takie nazwiska, jak
hitlerowski ludobójca Josef Mengele, Fritz Thysson, Otto Skorzenny - zaufany Hitlera, który w brawurowej akcji
odbil Mussoliniego z wiezienia w koncowej fazie wojny. Onassis mial romans z Evita Peron - stwierdza
Springmaier.
Jednym ze wspólników Onassisa byl Hjalmar Schacht, prezes Reichbanku Hitlera.
Byl przyjacielem Winstona Churchilla.
Mason Churchill podobno powtarzal mu wielokrotnie, ze jedyna osoba, której moze zaufac, jest Józef Stalin.
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Onassis przyjaznil sie takze z Bernardem Baruchem - finansujacym rewolucje zydowska w Rosji, glównym
rozgrywajacym w finansach USA1.
F. Springmaier powolujac sie na innych autorów podaje, ze na spotkaniu z satanista i handlarzem narkotyków
Josephem Kennedym we wrzesniu 1957 roku, podjeto decyzje o uzyciu wplywów mafii i wybraniu go na
prezydenta USA. W 1961 roku Joseph mial wylew, John i Robert poczuli sie wolniejsi od wplywów ojca i iuz
wtedy zaczeli ujawniac niechec do niektórych Iluminatów, m.in. do Arystotelesa Onassisa. Rozpoczela sie cicha
walka. Dwaj wplywowi ludzie ceniacy Johna Kennedy'ego pomimo jego glosnych ekscesów seksualnych, zostali
zlikwidowani jeszcze przed zamordowaniem Kenndy'ego.
Senator Ester Kefauver kierujacy Komisja do spraw Przestepstw, zostal otruty 8 sierpnia 1963 roku. Druga ofiara
byl Filip Graham. Jego zona - Katherine Meyer, Zydówka z wplywowej rodziny Graham, w porozumieniu z elita
przekupila psychiatrów by zaswiadczyli, ze jej maz jest psychicznie chory. A byl kims waznym, bo redaktorem
naczelnym „Washington Post", a wiec czlowiekiem elity zydowskich mediów. Kiedy po pewnym czasie zwolniono
go ze szpitala psychiatrycznego „na przepustke", wkrótce znaleziono go martwego w domu - rzekomo popelnil
samobójstwo. „Bobby" Kennedy domyslal sie okolicznosci smierci swego brata Johna. Napisal ksiazke Wróg
wewnatrz - wkrótce potem zostal zamordowany.
Nawet George Bush, wówczas jeszcze „zwyczajny" pracownik CIA w Dallas, mial cos wspólnego z
zamordowaniem Johna Kennedy'ego, bo agenci meldowali mu o szczególach tego mordu.
Onassis mial bardzo rozlegle wplywy w brytyjskim rzadzie i tamtejszej oligarchii finansowej. Kluczem do
zrozumienia hermetyzmu i potegi Iluminatów jest uznanie faktu, ze ich glównym bastionem jest Londyn.
Satanisci okreslaja Wielka Brytanie jako ich ojczysty kraj. Czy to nie dziwne, ze przez cale dziesieciolecia
Europa wstrzasaly zamachy terrorystyczne, ale w Londynie i okolicach panowal spokój? A przeciez mieszkaja
tam niespokojne enklawy Hindusów, Arabów, Talibów, Kurdów, Turków.

Brytyjski wywiad - oslawione MI-6, to glówna agenda Iluminatów. Z niewielka przesada mozna rzec, ze jest to
prywatny wywiad brytyjskich Olimpians.
l. O roli Barucha w bankowosci i ekonomii USA, duzo pisze Henry Ford w: Miedzynarodowy Zyd, op. cit.
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Rodzina Duke

Doris Duke, z nalezacej do Olimpians rodziny Duke'ów, byla dziedziczka wielkiej tytoniowej fortuny - jedynym
dzieckiem i spadkobierczynia zalozyciela firmy American Tabbaco Company - Jamesa Buchana Duke'a. Doris
byla satanistyczna czlonkinia Iluminatów, wyznawczynia i ostatecznie ofiara wyuzdanego satanizmu
uprawiajacego najstraszliwsze rytualy! Bedac nawet po siedemdziesiatce, uprawiala tzw. taniec brzucha, a jesli
zerknac na jej fotografie z tamtych czasów (ponizej) to zdamy sobie sprawe z makabrycznosci takiego widoku i
takiego „tanca".
Doris posiadala piec wielkich domów sluzacych do tajnych spotkan i narad Iluminatów. Kolekcjonowala w nich
kompletne swiatynie okultystyczne z róznych zakatków swiata. Inna jej posiadlosc, to palac w New Jersey,
skladajacy sie z ponad 30 pokoi i stanowiacy jej kwatera glówna. Zewnetrznymi ekstrawanckimi oznakami
plawienia sie wlascicielki w okultyzmie, kulturze i „sztukach Wschodu" byly dwa wielblady zamieszkujace te
posiadlosc. W starej rezydencji Duke'ów w Nowym Jorku - wspanialym domu z 1912 roku, miesci sie obecnie
Instytut Sztuk Pieknych Uniwersytetu Nowy Jork1.
Doris Duke zostala rytualnie zamordowana podczas satanistycznego obrzedu w wigilie Wszystkich Zmarlych w
Beveriy Hilis w 1993 roku2. Dla ukrycia faktu, ze zginela w trakcie rytualu satanistycznego media sugerowaly, ze
mógl ja zabic lokaj lub osobisty lekarz, natomiast znikniecie zwlok tlumaczono domniemana ich kremacja. W
kazdym razie Doris Duke zniknela bez sladu. Jej olbrzymi majatek niemal w calosci rozdzielono miedzy fundacje
podlegle elitom satanistycznych Iluminatów.
Doris Duke zostawila po sobie córke - Chandi Duke Heffner. Zostala ona oklamana przez matke i
satanistycznych Iluminatów. Wmawiano jej, ze bedzie jedyna spadkobierczynia majatku matki. Wspólwykonawca
testamentu byl jednak „ulubiony" kamerdyner Doris, niejaki Bernard Laffery. Otrzymal ze spadku po 500 000
dolarów rocznego dozywocia.
W strukturach hierarchii Iluminatów Doris Duke osiagnela stopien co najmniej Matki Ciemnosci3.
Byla nazywana najbogatsza dziewczyna na swiecie. Iluminaci wykorzystuja czesc jej fortuny na finansowanie ich
ruchu ekologicznego - zakamuflowanej formy dominacji nad cennymi enklawami przyrody na calym swiecie i
szantazowania lokalnych wladz „protestami" róznych „zielonych" ludzików, „milosników chlorofilu", czyli
uzytecznych durniów nieswiadomych tej ich roli.
Doris Duke z Henry Kissingerem. z: Bloodlmes...
1 New York Umwersity Institute for Fine Artos
2 Springmaier utrzymuje, ze yedwnojej wloki, lecz chyba przesadza Wystarczy spojrzec na jej fotografie, by
zrozumiec, ze jedzenie takiej Doris bylo kulinarna niemozliwoscia, by nie wspomniec o doznaniach estetycznych
tej uczty'
3 W innym miejscu cytuje tekst satanistyczne) przysiegi kandydatki na „Matke Ciemnosci".
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Dynastia Li
To niemal nieprawdopodobne, aby jakas chinska dynastia znajdowala sie w kregu zachodnich dynastii
Iluminatów.
A jednak! Rodzina Li ma dluga historie daleko wykraczajaca poza granice Chin, nawet tych komunistycznych.
Ich historia siega wladcy Zhuanx: byl to pierwszy Li. Zyl 2000 lat przed Chrystusem, to znaczy - jak mawiaja
„ekumenisci" - przed nasza era.

F. Springmaier ustalil sporo faktów o tej dynastii:
- Li Peng: wladca wspólczesnych czerwonych Chin;
- Li Ka-shing: miliarder, faktyczny wladca Hong-Kongu;
- Lee Kuan Yew: prezydent i dyktator Singapuru.
Propaganda komunistyczna i „demokratyczna" wmówily swiatu, ze komunistyczne Chiny sa rzadzone przez klike
komunistycznych samozwanców. To pozory. Dynastia Li kontroluje Chiny niezaleznie od formuly ustrojowej. Ich
wladza siega na Tajwan. Iluminatami sa wspominany Li-Ka-shing, prezydent Singapuru oraz Li z Hong-Kongu.
Springmaier zadaje kilka podstawowych pytan:
- Dlaczego Rockefellerowie i Rothschildowie maja tak bliskie stosunki z Li czerwonych Chin, na czele z LiPengiem?
- Dlaczego Li-Peng, premier Chin, zawsze prywatnie odwiedzal Rockefellerów i innych „zgnilych kapitalistów",
gdy przybywal do Nowego Jorku?
- Dlaczego Iluminat, czlonek Skuli and Bones, czyli dobrze nam znany George Bush, zostal wyslany do Chin
przed swoja pózniejsza kariera i dlaczego traktowal tak cieplo Li-Penga, sprawce slynnej masakry na placu
Tiennamen?

Wplywowi Li w Hong-Kongu sa czescia swiatowego klanu Iluminatów. Podobnie jak oni, uprawiaja
propagandowa filantropie. Miliarder Li-Ka-shing dal pieniadze na powolanie uniwersytetu w Santou w
poludniowych Chinach.
Wedlug magazynu „Fortune" z 13 VII 1992 r., fortuna Li-Ka-shingajest warta cztery miliardy dolarów.
Oto glówne ostoje imperium dynastii Li na swiecie:
- budynek przy 60 Broad Street w Nowym Jorku: wartosc 100 min dolarów, udzial Li -49,9 proc.;
- Telewizja STAR, zasieg na 38 krajów, kapital 300 min, udzial Li - 50 proc.;
- Husky Oil, Calgary: wartosc 1,3 mld USD, udzial Li - 46 proc.;
- Kanadyjski Bank Komercyjny Toronto: 4,3 mld USD, Li - 9 proc.;
- Pacific Place, Wancouwer: 2 mld USD, 100 proc. udzialu;
- Suntec Citu, Singapur: l mld USD, Li - 16 proc.;
- Li-Ka-shu w Hong-Kongu: rynkowa cena jego udzialów wynosi 2 mld USD, 35 proc, wszystkich. Obejmuje
udzialy w supermarketach, aptekach, telefonii komórkowej, joint ventures.
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Freeman
Tylko nieliczni kojarza Freemanów z rodzinnymi klanami Iluminatów. Dzialaja jednak na szczytach wladzy, w
centrach programów Bestii. To - podobnie jak ogromna wiekszosc 13 dynastii Iluminatów - rodzina zydowska od
wielu pokolen.
Stephen M. Freeman prowadzil Departament Prawny Sekcji Praw Cywilnych w Lidze Przeciw Znieslawieniu1 -

agendzie „Bnai-Brith" („Czlonkowie Przymierza") terroryzujacej swiat gojów biczem „antysemityzmu", wyjatkowo
niebezpiecznej, agresywnej organizacji zydowskich rasistów. Jednym z popisów ADL bylo opracowanie tzw.
Hate Filter, czyli „Filtru nienawisci". To system blokujacy dostep do stron intemetowych tekstów uznanych przez
Anti-Defamation za godzace w zydowskie interesy.
Od chwili powstania Intemetu, ADL sledzi wszystko co jest tam publikowane. Na tej podstawie straznicy ADL - a
jest ich tylko w Nowym Jorku 200 etatowych pracowników - utworzyli prohibicyjna liste ludzi i organizacji
uznanych przez nich za grozne dla zydostwa. Wybrali ich z 800 milionów stron intemetowych2. Praca tytaniczna
na miare tego swiatowego cenzora swiatowego zydokomunizmu.
Nastepnie, ADL rozpetala wielka kampanie pozyskiwania wladz dla „Filtru nienawisci".
Dyrektor ADL Abraham Foxman spotkal sie w 1999 roku dwukrotnie z B. Clintonem. Jak latwo przewidziec,
Clinton oznajmil Foxmanowi: Dziekuje wam za pionierska prace w celu odfiltrowania nienawisci na Internecie.
Nie pozostawal w tyle jego zastepca Al. Gore: jak zapewniala dyrektorka ADL Elizabeth Coleman, Gore po
prostu zakochal sie w „Hate Filter"
Peter McCloskey, jeden z nielicznych odwaznych i niezaleznych czlonków Kongresu, stale krytykujacy
ekspansjonizm Izraela w jego zamorskiej kolonii pod nazwa USA, stwierdzil: Podstawowym celem ADL jest
zabezpieczenie interesów Izraela (...) kazda grupa, której jedynym celem jest zabezpieczenie interesów obcego
panstwa, nie powinna miec nic do powiedzenia o tym, co jest powiedziane lub napisane tutaj - w Stanach.
ADL od lat 70. jest przylapywane na nielegalnym rozpowszechnianiu list z nazwiskami „wrogów". Jakich to? A
takich: czarni demagodzy, proarabscy propagandzisci! Dlugoletni „sledczy" ADL Roy Boullock skaperowal do
wspólpracy oficera policji z Departamentu Policji w San Francisco. Byl nim niejaki Tom Gerard. Dostarczyl on
„sledczemu" tropicielowi „antysemityzmu" liste 10 000 osób, nastepnie podzielonych przez nich na cztery
kategorie: Arabowie, Rózowi, Prawica i Skini.
Bolesnie odczul na sobie i swojej karierze krytykowanie Izraela za agresje na OWP w Libanie, profesor F. Boile z
uniwersytetu w Illinois. Przedstawiciele ADL siedzieli w pierwszych rzedach sal wykladowych i nieprzerwanie
wrzeszczeli podczas jego wykladów. Dziekan wydzialu prawa oskarzyl profesora o „antysemityzm".
1. Anti-Defamation League.
2. „Nasza Polska", 9 III 2000.
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Bylem szczerze zdziwiony - przyznal profesor - myslalem bowiem, ze ADL to wspaniala organizacja walczaca w
obronie praw obywatelskich. Tymczasem oni w sposób calkowicie nieetyczny naruszali wolnosc slowa na
uniwersytecie'.
Nastepnym wazniakiem z klanu Freemanów jest Walter Freeman. Wraz z Jamesem W. Wattsonem prowadzil w
1996 roku tzw. lobotomie, czyli programowanie i kontrole umyslów. Inny Freeman to Simon - oficer wywiadu.
Freemanowie rzadza zza kulis, grajac role „szarych eminencji" oraz „doradców". Gaylord Freeman nigdy nie
ubiegal sie o glówne polityczne stanowiska, ale „New York Times" swego czasu pisal, ze Pan Freeman (Gaylord
- H.P.) byl wzywany przez Waszyngton po porade. W tym zdaniu jest zawarta tylko czesc prawdy. G. Freeman
nie byl „wzywany", tylko przybywal z instrukcjami dla rzadu i prezydenta, podczas gdy w tym czasie wiekszosc
Amerykanów nawet nie slyszala o jego istnieniu!
Prezydenci zwracali sie o „porady" równiez do innego Freemana - Rogera. Byl wazniakiem w Instytucie
Hoovera, ale Instytut przeciez nie byl agenda rzadowa - wszystko pozostawalo w dyskretnych cieniach i
pólcieniach. Za tym „wzywaniem" Rogera Freemana do Waszyngtonu stali dwaj kolejni prezydenci, lecz artykul o

nim i o tym „wzywaniu" ukazal sie dopiero po jego smierci. Dopiero wtedy Amerykanie dowiedzieli sie o istnieniu
takiego niewaznego wazniaka - Rogera Freemana.
Freemanowie byli i sa zwiazani z grozna sekta mormonów. „Religia" tej sekty doskonale naklada sie na „religie"
masonerii - na jej zaciekle „ekumenizowanie" wszystkich religii w bezimienna papke.
Marriner S. Eccies - mormon i Iluminat, byl Sekretarzem Skarbu juz w 1934 roku. Byl takze czlonkiem Banku
Rezerw Federalnych - prywatnego banku zydowskiego, który przywlaszczyl sobie finanse calego narodu
amerykanskiego. Inny mormon to Ezra Taft-Bensen, Sekretarz ds. Rolnictwa.
Liste mormonów - Iluminatów mozna wydluzac. Rothschildowie i Rockefellerowie pomagali w finansowaniu sekty
mormonów, a takze Bnai-Brith wspomagala mormonów jako zydowski wywiad dla RothschiIdów i Rockefellerów.
Byla kanalem do przekazywania dyrektyw Iluminatów zydowskich do „Kosciola Mormonów" oraz do masonerii.
Iluminatem byl gubernator stanu Minnesota - Orville Freeman. To on mianowal Waltera Mondale na Prokuratora
Generalnego, kiedy tamten mial zaledwie 32 lata! Czy nie byla to obelga dla calego amerykanskiego swiata
prawniczego? Nie, bo wladcy USA to pólswiatek, po drugie - calkowicie opanowany przez Zydów. Walter
Mondale w pózniejszych latach reprezentowal USA w Komisji Trójstronnej zalozonej przez Rockefellerów,
Brzezinskich i Kissingerów - „Komitecie Centralnym" Rzadu Swiatowego i New Age.
W 1991 roku zdobywca prestizowej nagrody Pulitzera - James B. Steward, wydawca „Wall Street Joumal",
wydal, ksiazke pod obiecujacym tytulem: Kryjówka zlodziei".
To dantejska wedrówka po Wall Street jako kryjówce owych zlodziei!
Cztery najwazniejsze nazwiska z tej kryjówki, to Michael Miiken, Ivan Boesky, Martin Siegel i Dennis Levine. Co
maja z tym wspólnego Freemanowie? A to, ze Robert Freeman scisle z tymi oszustami wspólpracowal.
l. Tamze.
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Pracowal tez dla zydowskiej firmy Goldman Sachs.
Steward dowodzi, ze wymieniona czwórka stala za „cudownym" odrodzeniem sie gieldy nowojorskiej w 1987
roku po slynnym „Czarnym poniedzialku" - kiedy to 19 pazdziernika 1987 roku akcje spadly o 500 punktów. To
Milken „przekonal" inwestorów, by jednak zainwestowali w gielde, a Bank Rezerw Federalnych doslownie zalal
gielde milionami dolarów, aby ratowac Wall Street czyli „Kryjówke Zlodziei".
Miiken byl - i chyba jest - przyjacielem wybitnego masona Jessie Jacksona.
Nazwa znanej firmy: Goldman i Sachs, powstala z fuzji kapitalów dwóch Zydów o tych nazwiskach. Kiedy Robert
Freeman popadl w tarapaty prawne i dostal cztery miesiace pozbawienia wolnosci, za kaucja Goldmana i
Sachsa zwolniono go 30 sierpnia 1990 roku.

Freemanowie byli wspólzalozycielami OTO - Ordo Templi Orients - Zakonu Templariuszy Wschodu. Poprzez te
tajna elitarna loze, satanistyczne programy Free-manów - JJuminatów j pozostalych, staja sie Jakze przejrzyste.
OTO i - Frcemalowie tkwia w centrum satanistycznej anarchii i budowania swiatowej tyranii. Robert Anton
Wilson, autorytet w sprawach okultyzmu, bo uczen okultystycznego spisku przeciwko cywilizacji chrzescijanskiej,
napisal ksiazke: Maski Iluminatów (Mask ofll-luminati)1. Ksiazka jest zbeletryzowanym programem iluminizmu
Bestii. Wszyscy czlonkowie tego przestepczego okultystycznego bractwa — OTO, musza podpisac trzy kopie
dziwnego dokumentu.
Jest on kwintesencja nastepujacego programu:
- Nie ma Boga poza Czlowiekiem;

- Czlowiek ma prawo zyc wedlug wlasnych praw;
- Czlowiek ma prawo ubierac sie, zyc, pisac2, mówic, mieszkac, myslec, pracowac, odpoczywac, kochac - jak
chce, kogo chce, kiedy chce;
- Czlowiek ma prawo zabic tych, którzy zechca mu odebrac te prawa.
- Alez, to jest anarchia! - wykrzyknal wtajemniczany Sir John.
- Oczywiscie — odpowiedzial Jones. - To jest wypowiedzenie wojny wszystkiemu, co znamy jako chrzescijanska
cywilizacje!
Freemanowie to czlonkowie Skuli and Bones, „Bnai-Brith", satanistycznych grup, OTO; autorzy okultystycznych
ksiazek: doradcy prezydentów Kennedy'ego i Johnsona i innych politycznych przywódców.
Freemanowie to takze czlonkowie Prieure de Sion - „Klasztoru Sionu" - elitarnej, tajemniczej lozy templariuszy
istniejacej juz od pierwszych wypraw krzyzowych. Pozostawala prawie nieznana az do 1982 roku, kiedy to trzej
autorzy: Michael Baigent, Richard Leigh i Henry Lincoln opublikowal ksiazke: Swieta krew, Swiety Graal3.
Czlonkami Prieure de Sion byli m.in. Viscount Friederick Leathers - brytyjski Minister Transportu w okresie II
wojny swiatowej - wspólnik i dlugoletni przyjaciel sir Williama Stephensona, szefa brytyjskiego wywiadu (MI-6)
na obszar New York, zwanego BSC (British Security Organization).
1. New York 1991. Zob.: T. Marrs, op. cit, s. 175.
2. Ale tylko pod cenzura ADL, po przepuszczeniu przez „Filtr nienawisci"?
3. Wyd. poi.: KiW 1994 i 1996.
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(zdjecie)Wiktorianska ilustracja przedstawiajaca inicjacje do tajnego towarzystwa. Kandydat atakuje dwie
zewnetrzne j czaszki, które reprezentuja papiestwo i wladze swiecka oraz oddaje hotd srodkowej, która
reprezentuje filozofie wolterianska. Z: K.Z. Hanff o Z. Rutkowski: Zydostwo i masoneria..., Wers 2000.
Czlonkami Prieure de Sion byli trzej dzentelmeni zwiazani z Pierwszym Narodowym Bankiem Chicago. Byli nimi:
John Drick, Robert Abbound i Gaylord Freeman. Ten pierwszy zaczal w tym banku kariere w 1944 roku od
stanowiska kasjera, a po trzech latach byl juz jego wiceprezesem. Potem zasiadal w zarzadach wielu poteznych
firm, m.in. Stephan Chemiacal, MCA Incorporated, Oak Industries.
Jezeli - jak wspomniano wyzej - Gaylord Freeman byl tym, którego „wzywali" kolejni prezydenci po porady, a
przy tym czlonkiem szczególnie elitarnej i hermetycznej lozy Prieure de Sion, to nalezy przyjrzec sie blizej tej
lozy.
Okaze sie, ze pod wzgledem wplywów, waznosci nazwisk w niej sie pojawiajacych, wielowiekowosci istnienia,
Prieure de Sion jest loza nie majaca sobie równych na dystansie wieków, a wielowiekowym stazem istnienia
daje sie porównac jedynie z Templariuszami de Molaya. Z ta jednak róznica, ze masoneria zaciekle wypiera sie
istnienia struktur Templariuszy w swiecie wspólczesnym, natomiast istnienie Prieure de Sion udowodniono
ponad wszelka watpliwosc, i ze jest to loza templariuszy.
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TAJNE SZTABY DOWODZENIA
Grupy Okraglego Stolu

Pierwsze zorganizowane formy tajnej dominacji rozwinely sie w Wielkiej Brytanii, wówczas mocarstwie
swiatowym. Sama wyspa i jej stolica to jedynie sztab dowodzenia gigantycznego imperium, nad którym - jak
mawiano slusznie - nigdy nie zachodzilo slonce. Montowanie struktur przenikajacych granice imperium i
kontynentów, zawsze ze sztabem dowodzenia w Londynie i zawsze na korzysc imperium, wylanialo sie niejako
naturalnie, jako kontynuacja ekspansji militarnej.
Zaczelo sie od tzw. Grup Okraglego Stolu. Zaczal Cecil Rhodes, uczen slynnego Johna Ruskina, profesora
Uniwersytetu Oxford, wielbiciela Platona i jego „Republiki...". Dzialania Rhodesa, potem jego nastepców i
nasladowców w innych krajach, zmierzaly do wyjscia poza statyczne loze masonskie poprzez organizacje
podlegle kierownictwu ukrytemu na szczytach Iluminatów.
C. Rhodes, mason lozy „Apollo", w lutym 1891 roku zalozyl tajne stowarzyszenie „Round Table" - Okragly
Stól1. Celem bylo rozszerzanie dominacji imperium brytyjskiego. Jego odpowiednikiem bylo Towarzystwo
Fabianów.
Uczniami Ruskina byli lord Milner, Arnold Toynbee2, lord Albert Grey i kilkunastu innych. Wszyscy propagowali
idee wyzszosci imperium brytyjskiego, w czym wspomagali ich zydowscy bankierzy: Rothschild z „domu"
brytyjskiego, Albert Beit i Barnato. Pierwsi wzbogacali Okragly Stól ideologia, drudzy pieniedzmi, m.in. na wojne
burska, która utrwalila imperium diamentowe Rhodesa i Oppenheimerów w Afryce Poludniowej.
Waznym wspólpracownikiem Okraglego Stolu byl dziennikarz William Stead. W pismie „Reuve of Reyues"
przenosil do opinii publicznej idee brytyjskiego imperializmu i globalizmu Iluminatów.
Struktura Okraglego Stolu byla podobna do struktury Iluminatów bawarskich - skladala sie z koncentrycznych
kregów. Krag wewnetrzny stanowili Rhodes, Stead, Beit i Milner. Nastepny - szerszy: lord Arthur, Balfour, Harry
Johnson i lord Rothschild. Balfour i Rothschild beda inicjatorami tzw. „deklaracji Balfoura" o powstaniu panstwa
zydowskiego na terenach Palestyny.
Poza tymi dwoma kregami orbitowala ich finansowa otoczka zwana „kregiem dobroczynców". Jego powstanie
bylo pomyslem Milnera. Chodzilo o instalowanie agend Okraglego Stolu w USA i koloniach Wspólnoty
Brytyjskiej.
1. Nazwa „polskiego" Okraglego Stolu byla kultowym nawiazaniem do pierwowzoru.
2. Pózniejszy wieloletni prezes Królewskiego Instytutu Spraw Miedzynarodowych.
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Milner - czlonek Zjednoczonej Wielkiej Lozy Anglii - po smierci Rhodesa w 1900 roku zostal liderem Round
Table, a w latach 1897-905 brytyjskim gubernatorem i komisarzem w Afryce Poludniowej. Czuwal nad grabieza
zlóz zlota i diamentów.
Round Table odegral wielka role w utrwalaniu zydowskiej rewolucji w Rosji. W 1917 roku Milner pojawia sie w
Piotrogrodzie wraz z ambasadorem George Buchananem rozdzielajacym kredyty Morganów, Rothschildów i
Lazardów (czlonków Okraglego Stolu) organizatorom rewolucji - Trockiemu i Leninowi.
Liderzy Okraglego Stolu energicznie tworzyli katedry oraz instytucje dla ksztalcenia kadr globalizmu w wydaniu
brytyjskim. Tak powstalo m.in. Rhodes Center ze stypendiami w Oxfordzie. We wspólpracy z Towarzystwem
Fabianistów, Milner pozyskal do tej idei Clifforda Allena, pózniejszego szefa Partii Pracy (Labour Party).
Zamierzali powolac federacje uniwersytetów socjalistycznych!
Najwazniejszym jednak osiagnieciem tej sitwy bylo powolanie London School of Economics. Uczelnia otrzymala
pomoc finansowa od zydowskich bankierów, m.in. od Ernesta Cassela - bylego dyrektora banków Jacoba
Schiffa i Kuhn-Loeb z Nowego Jorku - tych samych, którzy finansowali zydowska rewolucje Lenina - Trockiego.
W London School of Economics studiowal m.in. polskojezyczny Zyd Józef Retinger, szara eminencja syjonizmu i

syjonistycznego globalizmu.
Zanim Morgan wylozyl dolary amerykanskich podatników i ciulaczy na London School of Economisc, otrzymal
od Milnera i Cassela nastepujaca motywacje:
Naszym celem jest uczynienie z tej instytucji platformy do kierowania i formowania kadr przyszlego panstwa
socjalistycznego'.
London School byla i pozostawala najbardziej marksistowska szkola wyzsza w Wielkiej Brytanii. Jej kolejni
dyrektorzy byli czlonkami lóz masonskich, Bilderberg Group, Komisji 300, CFR.
Grupy Okraglego Stolu formowane m.in. w London School, staja sie konglomeratem masonerii, wielkiego
pieniadza, wielkiego biznesu, zgodnie promujacych globalizm. Tkwia w instytucjach, katedrach, w mediach.
Sekcja amerykanska Round Table obecnie kontroluje gazety: „New York Times", „New York Herald Tribune",
„Washington Post", „Christian Science Monitor".
W tej ostatniej pracowal lord Lothian, redaktor magazynu „The Round Table". Celem sekcji amerykanskiej bylo i
pozostaje - wedlug badacza Jean Lombarda2 - kreowanie Rzadu Swiatowego pod przewodnictwem Anglosasów.
Osiagneli ogromne wplywy na prestizowych uniwersytetach, np. za pieniadze Morgana powolano na
uniwersytecie Harvarda w 1906 roku „Harvard Socialist Ciub", kierowany przez Feliksa Frankfurtera. Dzialal tam
równiez wplywowy publicysta zydowski Walter Lippman. Podobnie silne wplywy Grupy Okraglego Stolu zyskaly
wkrótce w uniwersytetach Yale i Columbia, gdzie dolarami sypali Thomas Lamont i Payn Whitney - prezes
towarzystwa ubezpieczeniowego. Za jego posrednictwem indoktrynacja tym krypto-syjonizmem przeniosla sie
do uniwersytetu Princeton w New Yersey, przy wielomilionowych dotacjach konsorcjów bankierskich Lazard
Brothers, wspieranych przez Bank Morgana w Nowym Jorku.
1. J. A. Ceryera: Pajeczyna wfadzy, wyd. poi. 1997, s. 211.
2. La cara oculta d'ela Historia Moderna, t. IV, Madryt 1976-1980. Zob.: Ceryera, op. cit., s. 211
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Sa tam pieniadze od Iluminatów Astorów, których czlonek - Waldorf Astor byl prezydentem CFR w latach drugiej
wojny swiatowej.
Od 1915 roku filie Okraglego Stolu dzialaja w szesciu krajach: USA, Anglii, Nowej Zelandii, Afryce Poludniowej,
Australii, Indiach. Maja one obecnie swoich slugusów w „polskich" nieformalnych strukturach.
Królewski Instytut Spraw Miedzynarodowych (RIIA) to wyjatkowo wazna organizacja Round Table. ; Slynny
Edward Mandel House7, pózniejszy zausznik Roosevelta, 19 maja 1919 roku zaprasza do hotelu „Majestic" w
Paryzu przedstawicieli socjalistycznego syjonizmu i kreatorów globalizmu. Z socjalistów jawnych byli tam
czlonkowie Okraglego Stolu: lord Percy, Lionel Curtis, Edward Grig, sir Valentin Chirol, Robert Cecii, John M.
Keynes oraz R. H. Tawney. Dwaj ostatni w swoich pracach popierali i rozwijali ; idee Nowego (socjalistycznego)
Porzadku Swiata. Byli oni czlonkami powolanego w tym celu „Stowarzyszenia Kontaktów Kulturalnych" - tak
jakby kultura miala tam cos do gadania! W tym stowarzyszeniu dzialali równiez tacy krypto-komunisci-fabianisci
jak Bernard Shaw2, Bertrand Russel i H. G. Wellss.
W spotkaniu wzieli udzial przyjaciele amerykanscy, zarazem doradcy prezydenta Wilsona dyktujacy warunki
Traktatu Wersalskiego - John Foster i Allen Dullesowie, Robert Lansing, Christian Herter, Jerome Greene, Cavey
Cooldige i inni4.
Ustalili tam ramowe zalozenia, nastepnie 12 czerwca zebrali sie ponownie i zatwierdzili nazwe nowego

przyczólka Okraglego Stolu: Instytutu Spraw Miedzynarodowych. Obecni tam Anglicy w poczuciu swej
„angielskosci" doprowadzili do powstania dwóch analogicznych w programach, ale o innych nazwach
organizacji:
, - English Institute for Intemational Affaires, czyli Instytut Spraw Miedzynarodowych;
l - Councii on Foreign Relation - CFR, czyli Rade Stosunków Zagranicznych.
Instytut angielski zostal oficjalnie powolany dopiero 9 listopada 1923 roku w obecnosci ksiecia Walii, a w 1926
roku otrzymal przywilej od króla Jerzego V i ostateczna nazwe jako Royal Institute for Intemational Affaires
(RIIA) - Królewski Instytut Spraw .Miedzynarodowych, z siedziba przy Chatham House, St. James Square w
Londynie. Przywództwo Instytutu spoczywalo wówczas w rekach trójki: Lioyd George, hrabia Robert Cecii i
hrabia Baldwin de Bedweley. W 1925 r. prezesem zostanie Arnold Toynbee i on bedzie dyktowal ideologie
Instytutu az do 1955 roku. Podczas wojny kierownictwo Instytutu wydawalo poufny biuletyn „Badania
Zagraniczne i Sluzba Prasy", rozprowadzany wsród czolowych polityków.
1. Wtasc.: MendeI-Hans. Zob.: Cenwa, s. 2)2.
2. Na zebraniu Stowarzyszenia Fabianistów B. Show powiedzial; My jestesmy Socjalistami, partia rosyjska jest
nasza.
Cytuje J. Ceryera z: H. Pcason: Bernard Shaw, 1949, s. 357.
3. W innym rozdziale cytuje dyrektywy Wellsa w sprawie budowania Nowego Porzadku Swiata.
4. Zob.: Cervera,s. 213.
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RIIA od poczatku swego istnienia byl grupa globalistycznego socjalizmu z podszewka komunistyczna, aktywna w
cialach nad-narodowych, calkowicie podporzadkowanych idei rozbijania i calkowitej likwidacji panstw
narodowych. Uczestniczyl takze w aktywnym wspieraniu nazistowskich Niemiec1.
To glównie dyktat RIIA oraz innych tajnych agentur Okraglego Stolu i zagranicznych sil, sklonil do pelnej goryczy
wypowiedzi sir Stanley'a Baldwina w 1935 roku, ówczesnego brytyjskiego ministra:
Panstwa, nawet Anglia, nie sa juz panami swego losu. Sily, które sie nam wymykaja, pozwalaja dzialac - tak w
moim kraju jak i gdzie indziej - prywatnym interesom i szalenczym zalozeniom ideowym2.
Szesc lat pózniej James Bumham, jeden z „wtajemniczonych" potwierdzil to samo, tylko z przeciwnej strony tej
barykady cieni: Nominalni przywódcy: prezydenci, królowie, kongresmeni, deputowani, generalowie — nie sa
prawdziwymi decydentami3.
Potezny rozwój tajnych bastionów globalizmu nieco oslabil przywódcza role RIIA, lecz nadal jest on „okretem
flagowym" Iluminatów w ich inwazji na wolne narody i prawa czlowieka. Strategiczne cele tej inwazji wylozyl
Arnold Toynbee w jego 12-tomowej A Study of History, pisanej i publikowanej w latach 1931-1961. To
pracownik wywiadu politycznego Foreign Office w okresie pierwszej wojny, a podczas drugiej analityk
Departamentu Badan Foreign Office; w 1952 roku wykladowca w zarzadzie BBC w tzw. Reith Lectures (wyklady
Reithd) prowadzonych kazdego roku przez wazne osobistosci na antenie BBC4,
W referacie na konferencji: Powojenne tendencje w sprawach miedzynarodowych, wygloszonym w 1931 roku,
Toynbee dal sie poznac jako agresywny, nienawidzacy narody, dziki fanatyk rzadu swiatowego5. Toynbee nazwal
swiat oparty na demokracji za anarchie, która nalezy wreszcie zlikwidowac. Dla osiagniecia tego celu nalezy

uzyc pretekstu rozbrojeniowego - rozbroic narody oraz wymusic na nich zrzeczenie sie ich suwerennosci
panstwowej.
Nie trzeba nikogo przekonywac, ze byl to program faszyzmu w udoskonalonym wydaniu: taki sam cel, jaki
zakladaly i realizowaly dwa straszliwe bratnie totalitaryzmy - faszyzm hitlerowski i stalinowski komunizm. Gdyby
planowane starcie faszyzmu z komunizmem zawiodlo w 1941 roku, do akcji wkroczylby faszyzm globalistyczny.
Jak wiekszosc takich jak Toynbee spiskowców przeciwko demokracji i narodom, atakowal on w swej
argumentacji same oznaki a nie problem, nie problem tylko skutki, j nie zródlo tylko popluczyny dalekie od
zródel.
Te faszystowskie cele Bestie globalistycznego zniewolenia narodów starannie ukrywaly w klamliwej, wznioslej
retoryce przeznaczonej dla narodów, ale wykladali je \ i planowali do realizacji skonczenie jasno i cynicznie
pomiedzy soba.
Toynbee podczas wspomnianego wykladu, którego pelnego odpisu nie udostepniano R. Atkinsonowi nawet po
uplywie 60 lat od jego wygloszenia, powiedzial m.in.:
(...) zaangazowalismy sie w rozmyslny, wspierany i skoncentrowany wysilek dla wymuszenia ograniczen
wobec suwerennosci i niezaleznosci suwerennych panstw. Ten spisek wymaga starannej konspiracji (...)
Obecnie pracujemy w tajemnicy ale z, cala moca, zeby wyrwac te tajemnicza sile polityczna - zwana
suwerennoscia - z pazurów lokalnych panstw narodowych na swiecie. Caly czas zaprzeczamy naszymi
ustami temu, co robia nasze rece.
1. Zob.: Rodney Atkinson: Europesfuli Circie, 96, wyd. poi.: Eurofaszyzm w natarciu. Retro 1998, s. 83.
2. Picrrc Virion, op. cit., s. 81
3. Tamze, s. 82.
4. Rodney Atkinson: Eurofaszyzm w natarciu, s, 83 i passim.
5. Tamze.
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Mamy tu jeszcze jeden z niezliczonych dowodów, tyle ze wyjatkowo szczery i cyniczny, na zorganizowana,
miedzynarodowa konspiracje lotrów przeciwko panstwom narodowym i prawom czlowieka - tym prawom,
którymi tapetowali i nadal tapetuja swoje kolorowe dekoracje w teatrze ponurej groteski zwanej globalizmem. Nie
zawahaja sie ani przez chwile przed popchnieciem swiata w trzecia wojne swiatowa lub dziesiatki kolejnych
wojen lokalnych, jezeli zawioda ich konspiracyjne metody podboju swiata.
R. Atkinson zestawia w swej pracy dluga liste analogii faszyzmu hitlerowskiego z konspiracyjnym faszyzmem
Bestii spod znaku Królewskiego Instytutu Spraw Miedzynarodowych i podobnych mu spiskowców przeciwko
demokracji, wolnosci czlowieka i narodów. Podobnie jak hitlerowcy z ich kultem poganskich bogów, okultyzmu,
satanizmu, magii - tak i Toynbee, entuzjasta „Worid Revolution", zapowiadal zastapienie religii narodów bóstwem
jednej religii, a wolnosc narodów - Jednym Rzadem Swiatowym:
Lokalne panstwo narodowe wyposazone w przymioty swej niezaleznosci — wyposazone - to znaczy z prestizem
i prerogatywami sredniowiecznego Kosciola, budzi wstret rozpaczliwego stania w miejscu.
Wyjscie z tej sytuacji polega na wyrzuceniu wstretu, oczyszczeniu swiatyni (masonskiej) (' restauracji kultu
bóstwa, do którego swiatynia slusznie nalezy.
Wszystko jasne: powrót do poganstwa na gruzach panstw narodowych i religii chrzescijanskiej. Toynbee uscisla:
W tym swiecie jaki jest dzisiaj, ta instytucja z trudem moze byc Kosciól Uniwersalny.

Tak oto juz pokolenie naszych ojców otrzymalo do wierzenia dogmat masonskiego uniwersalizmu, masonskiego
„ekumenizmu" realizowanego obecnie kosztem miliardów dolarów.

Rodney Atkinson z nieukrywanym przerazeniem ostrzega swych rodaków:
Jest to straszliwa perspektywa dla wolnych ludzi i wolnych narodów. O prestizu Królewskiego Instytutu swiadczy
to, ze prezydent Carter oficjalnie mianowal Zbigniewa Brzezinskiego swym doradca w kregach Chatham House,
choc mógl to uczynic w USA.
Na stanowisko dyrektora Instytutu zostal mianowany Andrew Shonfieid, czlonek Bilderbergu, Komisji
Trójstronnej - czlowiek Iluminatów. To on zorganizowal, przy wspólpracy Instytutu Spraw Gospodarki Swiatowej,
wspólne spotkania Anglosasów z dygnitarzami ZSRR w sprawie bezpieczenstwa w Europie, handlu, rozbrojenia.
Taki tajny „Okragly Stól" o szczególnym znaczeniu odbyl sie równiez w grudniu 1975 roku. Zasiedli do obrad:
premier z ramienia Partii Pracy James Calahan, Shontieid, Enc Roli z bankowej korporacji Warburgów, lord
Kearton - prezydent brytyjskiej korporacji naftowej i inni wazniacy z biznesu.
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W nastepnym roku (26 czerwca 1976 r.) odbylo sie tajne „sniadanie" w Królewskim Instytucie na czesc
Kissingera, z udzialem 29 zaproszonych gosci. Rozmawiano o zadaniach Komisji Trójstronnej, kryzysie na
Bliskim Wschodzie, o grozbie zalania Rodezji „czarna fala", czyli dojscia czarnych do wladzy w tym zlotodiamentonosnym „rogu Afryki". Carrington ubolewal, ze „czarna fala" dala zwyciestwo komunistom, jakby nie
wiedzial, ze bylo to dzielem CIA, czyli syjonistycznych agentur sterujacych wydarzeniami na zachodzie i w USA.
Wsród innych prezydentów Królewskiego Instytutu wyróznil sie Edward Head, „uformowany" w Chatham House i
Oxfordzie, czlonek korporacji bankowej Hill Samuel. To wlasnie on mianowal Nathaniela Victora Rothschilda
szefem grupy „ekspertów" samozwanczo oceniajacej plany oficjalnych polityków. Podobna „formacje" Iluminatów
z Komitetu 300 i Królewskiego Instytutu otrzymala Margaret Thatcher. Ukonczyla studia w Oxfordzie; w 1959
roku byla juz czlonkiem parlamentu; dwa lata pózniej podsekretarzem do spraw spolecznych w rzadzie;
nastepnie mianowana przez Heatha Ministrem Oswiaty. To juz klasyka w zakresie oszalamiajacej kariery
„pomazanców" Olimpians - przyklady Busha, Clintona sa tu wzorcowe.
Media nie ukrywaly, ze M. Thatcher jest pod kontrola Josepha Keitha ze starej zydowskiej rodziny z Leeds.
Nazywano go zartobliwie „Rasputinem", ze wzgledu na sile jego wplywów na pania Thatcher...
Pierwsze pieniadze na dzialanie Królewskiego Instytutu wylozyl Kanadyjczyk Leonard. Na kupno siedziby
Instytutu, czyli na Chatham House przeznaczyl 50 tys. ówczesnych funtów. Potem dolozyli: Instytut Canergie, sir
Abe Bailey, A. Toynbee. Instytut otrzymuje dotacje od rzadu i parlamentu, poniewaz królowa Elzbieta objela patronat nad Instytutem. Finansuje go Bank ofEngland, Bareleys Bank, angielskie korporacje naftowe, stalowe,
firma naftowa Esso.
Królewski Instytut od poczatku prowadzil ekspansje na kraje Commenwelthu (Wspólnoty Brytyjskiej).
Rozmieszczal tam swoich ludzi dla gromadzenia funduszy na indoktrynacje lokalnych establishmentów na rzecz
federalizacji swiata. Fala szla przez Kanade, Australie i Nowa Zelandie. Tam filie Instytutu polaczyly sie z tzw.
Instytutem Spraw Pacyfiku. Pieniadze na ich fuzje otrzymano od Rockefellerów i Canergiego.
Ciekawa byla procedura powstawania owego Instytutu Spraw Pacyfiku. Za parawan posluzyla miedzynarodowa
kryptomasonska organizacja mlodziezowa YMCA - Young Men's Christian Associates - Stowarzyszenie Mlodych
Mezczyzn, ze sztabem glównym w USA. Pieniadze na koszty polaczenia tamtejszych filii Instytutu Królewskiego
z Instytutem Spraw Pacyfiku pochodzily takze z zydowskich banków Morgana, National City Bank, Chase
National Bank i innych. To wyjasnia, w rekach jakiej nacji znajduje sie zarówno Królewski Instytut jak i Instytut
Pacyfiku i wszystkie inne agentury Olimpians, jakie tu omówimy.

Nastepnie odbylo sie „paczkowanie" na inne kontynenty i kraje, nie wylaczajac komunistycznych. W ZSRR
zaistnial „Instytut Gospodarki Swiatowej i Spraw Zagranicznych", powstaly w 1956 roku. Jego siedziba byla
(jest?) Rosyjska Akademia Nauk, a kierowal nim akademik K. Inoziemcow (pochodzacy z „innej ziemi"?). Tenze
Inoziemcow byl czlonkiem Pugwash, kolejnego przyczólka Olimpians, o czym dalej.
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Ten komunistyczny instytut sowiecki otrzymywal pieniadze od zgnilych kapitalistów: fundacji Forda, Canergiego i
Rockefellera, lecz Czytelnika znajdujacego sie w tym miejscu lektury mojej ksiazki juz nie powinno to dziwic, a
juz wcale po lekturze calosci. Sowiecki instytut utrzymywal braterskie („naukowe") stosunki z Królewskim
Instytutem w Anglii oraz amerykanska Rada Polityki Zagranicznej - nieformalnym rzadem USA. W NRD takze
istnial oddzial sowieckiego Instytutu w Poczdamie. Kierownikami byli E. Leibnitz i H. Kroger - obaj z komitetu
dyrektorów Pugwash. W Jugoslawii istnial Instytut Polityki i Ekonomii Miedzynarodowej - kolejny „paczek"
Królewskiego i Pugwash. Podobnie bylo w Bulgarii, na Wegrzech.
Nie zabraklo ich polskiej agentury. To Instytut Spraw Miedzynarodowych. Powstal juz w 1947 roku. Jest
czlonkiem Miedzynarodowego Stowarzyszenia Badan Naukowych z siedziba w Brukseli oraz
Miedzynarodowego Instytutu Pokoju z siedziba w Wiedniu. W latach 80. dyrektorem Instytutu byl dr Marian
Dobrosielski - ambasador, czlonek Pugwash oraz Miedzynarodowego Stowarzyszenia Badan Naukowych.
Funkcje zastepcy pelnil pro f. Janusz Simonides, a sekretarza „naukowego" - prof. Wojciech Multan7 - czlonek
Pugwash. Instytut zatrudnial ponad 100 osób. Pierwszenstwo jego „badan", to budowanie nowego
miedzynarodowego porzadku gospodarczego. Pod takim wlasnie haslem polski Instytut organizowal w 1977
roku, wspólnie z siostrzanym Instytutem im. Kennedy'ego w Tilbour, sympozjum: Perspektywy Nowego
Miedzynarodowego Porzadku Gospodarczego. Jawnie propagowano globalizm, choc oficjalnie trwal polityczny i
ekonomiczny bojkot kapitalistycznego zachodu. Rockefellerowie, Morganowie, Lazardowie, Angelli (Fiat) oraz
tacy jak Giscard d'Estaing, poslugiwali sie tym samym zargonem ekonomicznym, jak sowiecko-polscy kryptosyjonisci, bowiem ich cele juz wtedy byly wspólne, a lacznikiem byli tacy Zydzi jak Jewgienij Primakow, szef
KGB, potem minister spraw zagranicznych odchudzonego imperium sowieckiego, który przez dlugie lata 80. latal
na tajne narady do swych pobratymców zachodnich.
Rada Polityki Zagranicznej - slynny CFR^, pojawia sie niemal nieprzerwanie w tym spacerze po sztabach
dowodzenia Olimpians. Byla „paczkiem" RIIA wysmazonym w 1921 roku. Bracia Allen i Foster Dullesowie - Zydzi
jak niemal caly ten amerykanski sanhedryn sanhedrynów pod nazwa CFR. W 1929 roku CFR otrzymala siedzibe
w Harold Pratt House (Park Avenue) w Nowym Jorku, „przypadkowo" naprzeciwko ambasady sowieckiej i równie
przypadkowo w poblizu gmachu pózniejszego ONZ. Czesc funduszy otrzymywali z RIIA, potem od
Rockefellerów, Forda, Canergiego, banków: Chase (Morgana), Nelsona Aidricha, National City Bank, Jacob
Schiff Kuhn-Loeb, Bernard Baruch i innych, wylacznie zydowskich. Ta uzurpatorska mafia zydowskich wlascicieli
Ameryki, wkrótce potem otrzymala nastepujace oceny uczciwych i odwaznych amerykanskich patriotów:
niewidzialny rzad3;
1. Ceryera, op. cit., s. 216 i passim.
CounciI ofForeign Rclations. Cytaty z ksiazki J. A. Cervery: pierwszy - wypowiedz Dana Smootha, asystenta
prezydenta E. Hoovera, szefa FBI.
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- inna forma rzadu, elita biurokratyczna, która wykorzystujac nasza konstytucje przygotowuje przyjscie
globalnego kolektywistycznego socjalizmu1;
- Nie znam zadnej waznej decyzji odnosnie polityki amerykanskiej, która by nie byla sugestia Rady Polityki
Zagranicznej2,

- (...) wprowadzic socjalizm w sposób demokratyczny krok za krokiem przez cykle „New deals "...3,
- Gdy czlonkowie kierujacy CFR uznaja raz, ze rzad USA powinien przyjac konkretna polityke, najwazniejszym
komórkom badawczym CFR kaze sie pracowac nad rozwinieciem intelektualnej i emocjonalnej argumentacji dla
poparcia owej polityki oraz dla intelektualnego i politycznego storpedowania i dyskredytacji wszelkiej opozycji4;
- celem CFR jest zniwelowanie suwerennosci USA
i niepodleglosci narodowej na korzysc wszechpoteznego Rzadu Swiatowego .
CFR porodzila szereg bekartów, satelitów o identycznych programach dzialania rozpisanych na wezsze kierunki
destrukcji. Do takich nalezy Committee for Economic Development. Specjalizuje sie on w indoktrynacji badan
gospodarczych. Dziala na zasadzie kregów masonskich, z wewnetrznym jako decyzyjnym, dokladnie na wzór
Iluminatów Weishaupta i innych agentur wspólczesnych Olimpians.
Inna grupa wplywów podlegla tej mafii, to tzw. American Civil Limit Liberties Union. To odnoga CFR czyli
American League to Limit Armaments. Zajmowala sie oslabianiem zdolnosci militarnych USA. Na czyj uzytek wiadomo. Liderem byl niejaki Roger Baldwin, czlonek szeregu innych organizacji i klubów „antymilitarnych" i
„pacyfistycznych". American League miala w swoich szeregach slynnego Feliksa i Frankfurtera, czlonka
„Okraglego Stolu"; jego kumpla Harolda Laskiego - syjoniste z uniwersytetu Harward; wplywowego dziennikarza
Waltera Lippmana. Komisja z Izby Reprezentantów zglosila veto przeciwko tej agenturze zydowskich
komunistów pozornie skonfliktowanych z zydowskimi syjonistami. Okaze sie potem, ze dwie inne agentury
syjonizmu - American for Democratic Action oraz Institute for American Democracy, to syjamskie kluby
sterowane przez grupe syjonistów z uniwersytetu Harward, m.in. Galbraitha i Humprey'a.
Instytut Atlantycki: poglos tzw. Paktu Atlantyckiego z czasów drugiej wojny" swiatowej - oszukanczego paktu,
który mial rzekomo zagwarantowac wszystkim narodom równe prawa do rozwoju i suwerennosci. Instytut
Atlantycki powstal 2 kwietnia 1960 roku6.
1. Cytat drogi- senator William Jenner, 1962.
2. Cytat trzeci - Charles Leyinson.
3. Cytat czwarty - Arthur Schlesinger - doradca Kennedy' ego.
4. Admiral Chester Ward, byly czlonek CFR. Cytuje W. Stiii z A. Skou.sena: Nagi kapitalizm.
5. Tamze.
6. Oficjalnie zarejestrowany dopiero w 1963 r.
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To twór typowo anglosaski. Programowym celem - jest budowanie swiatowej hegemonii Anglosasów, co jest
jedynie eufemizmem jezykowo-geograficznym, w istocie chodzi o hegemonie Olimpians pod wodza Zydów.
Socjal-globalista H.G. Wells, którego jeszcze przyjdzie nam cytowac przy watku wojny z suwerennoscia panstw
narodowych, pisal w swej The Open Conspiracy (Otwarta Konspiracja) wydanej w Londynie w 1928 roku:
Swiat atlantycki nie jest niczym innym niz klasa, sfera myslenia i przekazywania, aby umozliwic rozwój otwartej
konspiracji.
Tak wiec idea Rzadu Swiatowego byla rozwijana juz przed druga wojna, a nadawano jej charakter

socjalistycznego Rzadu Swiatowego, w ogólnych zarysach rozumianego jako „Zwiazek Atlantycki", co stanowilo
osobliwa projekcje anglosaskiego zadufania, wykarmionego na wiekach kolonialnej B dominacji nad
kontynentami ludobójcze podbitymi. Miala to byc federacja Anglii, USA, Kanady, Holandii, Belgii, Australii,
Szwecji, Danii, Szwajcarii, Finlandii, Irlandii, Norwegii, Afryki Poludniowej i Nowej Zelandii. Zwiazek Atlantycki
mial byc platforma Federacj i Globalnej.
Glównymi „mózgowcami" i dzialaczami Zwiazku (Instytutu) Atlantyckiego byli Clerance Streit z Okraglego Stolu,
CFR i Stowarzyszenia Fabiana; Herbert Agar z Okraglego Stolu i CFR oraz George Catlin z Fundacji
Rockefellera i Pugwash. Zwiazek Atlantycki byl prekursorem powojennego Wspólnego Rynku. Taka ocene celów
dal ówczesny uczestnik zebrania zalozycielskiego Wspólnego Rynku George Mc Ghee, absolwent Szkoly
Rhodesa i czlonek scisle tajnego Instytutu Studiów Ludzkich. Celem tego ostatniego bylo prowadzic do
zniszczenia cywilizacji zachodniej w celu utworzenia rzadu globalnego.
Gdziekolwiek pojawia sie walka z suwerennoscia narodów i budowanie zydowskiego socjal-globalizmu, tam juz
od kilku dziesiecioleci nieuchronnie musi pojawic sie nazwisko Zbigniewa Brzezinskiego. Tak i w tych
przypadkach. Realizuje on wspólne marzenia Rhodesa, Milnera, ludzi z RIIA, Okraglego Stolu, Grup, Komitetu
300.
Wszyscy dygnitarze Instytutu Atlantyckiego przeszli uprzednio przez magiel mózgów r w RIIA, Stowarzyszeniu
Fabiana, Bilderbergu, Komisji Trójstronnej2. Wsród zalozycieli Instytutu znajdowal sie Paul Henry Spaak,
przyjaciel Józefa Retingera; Cou-denhoye-Kalergi - zalozyciel Zwiazku Paneuropejskiego. Sekretarz NATO i
Wspólnego Rynku stawal sie obligatoryjnie czlonkiem Instytutu Atlantyckiego. W latach 80. na 109 czlonków
Instytutu Atlantyckiego, 41 bylo czlonkami Bilderberg Gro-up, 37 Komisji Trójstronnej, a 23 czlonkami CFR.
Pieniadze na funkcjonowanie Instytutu pochodzily z tych samych fundacji i banków, które sponsorowaly
poprzednio wymieniane agentury syjonistycznego ekspansjonizmu pod szyldem „swiata atlantyckiego".
1. Cervera: op. cit., s. 221.
2. O Bilderberg Group i Komisji Trójstronnej — w dalszych rozdzialach.
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Konferencja Pugwash: nazwa pochodzi od prywatnej posiadlosci w Pugwash, nalezacej do kanadyjskiego
super-milionera Cyrusa Eatona, który przeniósl sie do USA i stal sie tam zacieklym wrogiem suwerennosci
politycznej i militarnej tego mocarstwa, natomiast nigdy nie krytykowal hegemonizmu ZSRR. Przeciwnie,
ostentacyjnie bratal sie z Chruszczowem, Kosyginem, Mikojanem i innymi satrapami Imperium Zla. Oczywiscie,
zostal za to uhonorowany „Leninowska Nagroda Pokojowa" - karykatura Nagrody Nobla. Pierwsze spotkanie w
Pugwash odbylo sie w dniach 7-10 sierpnia 1957 roku, dacie znamiennej dla szeregu kluczowych wydarzen
swiata tego okresu. Pieniadze na koszt tego spotkania wylozyl Arystoteles Onassis, multimilioner i „filantrop" z
klanu Olimpians. Spotkaniu nadano nazwe: „Konferencja Pugwash na Rzecz Rozbrojenia i Bezpieczenstwa
Swiata". Wziely w nim udzial tylko 22 osoby! Prezydentem Konferencji wybrano Bertranda Russella, znanego juz
zydowskiego socjal-syjoniste, zakochanego w bolszewickiej wersji komunizmu. Staly Komitet Konferencji
Pugwash tworzyli Zydzi: Cecii Powell (Anglia), E. Rabinowicz (USA), Skobielcyn (ZSRR) i polski Zyd-emigrant z
1939 roku Joseph Rotbiat (Anglia).
Cytowane przez ks. Cervere pismo „Valeurs Actuelles" z 5 wrzesnia 1977 roku stwierdzalo, ze lista uczestników
tego ekskluzywnego sabatu zawierala nazwiska pro-gresistów albo liberalów znanych z sympatii prosowieckich i
oddanych sprawie socjalizmu swiatowego.
Celem tych zabiegów bylo wyrównanie sil atomowych i konwencjonalnych miedzy USA i ZSRR - USA posiadaly
wtedy znaczaca przewage w badaniach i produkcji arsenalu wojennego. To rozbrajanie USA zaczelo sie w 1955
roku pomyslem polaczenia trzech organizacji naukowych: Federacji Naukowców Amerykanskich,
Stowarzyszenia Naukowego Atomu oraz Swiatowej Federacji Pracowników Naukowych. Do polaczenia przylozyl

sie zydowski atomista E. Rabinowicz urodzony w Leningradzie, osiadly w 1943 roku w USA. Idee podjal
wspomniany Rotbiat (czerwony blat?). Postanowili zorganizowac Miedzynarodowa Konferencje Wiedzy i
Spoleczenstwa.
Odpowiedzialnosc za zorganizowanie tej groteskowej z nazwy konferencji powierzono Bertrandowi Russellowi,
do którego dolaczyl Albert Einstein - jawny filokomunista w swiecie zachodnim. Wszystkich zaproszono do
Londynu na 3-5 sierpnia 1955 r. na konferencje pod wymownym haslem: Stowarzyszenie Parlamentarzystów za
Rzadem Swiatowym Naukowcy stanowili tam razaca mniejszosc. Politycy przewodzili obradom i nadawali
kierunek ustaleniom. Czy to nie dziwne, ze wsród naukowców wiekszosc stanowili „Rosjanie"?
Na szóstej Konferencji Pugwash, prezydenta Kennedy'ego reprezentowalo dwóch Zydów: Rostow i Wiesner,
znani prokomunisci. Tenze Rostow na tajnym spotkaniu z wiceministrem spraw zagranicznych ZSRR
Kuzniecowem uslyszal od niego, ze USA powinny wycofac z uzbrojenia bronie ofensywne, co zmniejszy
napiecie swiatowe. I oto, kilka miesiecy pózniej Kennedy wstrzymal budowe bombowców
miedzykontynentalnych i rakiet Skylab, a prezydent Carter wstrzymal produkcje super-generatorów atomowych.
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Dodajmy, ze rozmowy w sprawie zawieszenia broni w wojnie amerykansko-wietnamskiej prowadzila misja z
Pugwash: trzech naukowców „francuskich", trzech „Amerykanów" na czele z Kissingerem, dwóch „Rosjan" i
Sekretarz Generalny Konferencji Pugwash - Rotbiat.
Francuzów w pewnym momencie odeslano do domu, a na placu pozostali „Rosjanie" i „Amerykanie".
Do 1980 roku odbylo sie 30 Konferencji Pugwash, niekiedy dwukrotnie w roku. Jedna z nich obradowala w
Polsce. Pozostale - w panstwach calego swiata.
Konferencja w Darmouth: spotkanie fachowców handlu, polityki i dyplomacji. Bylo to spotkanie „Rosjan" i
„Amerykanów" z CFR pod przewodnictwem Rockefelle-ra. Chodzilo o rozwój wymiany handlowej. Na kolejnym
spotkaniu Rockefeller zgodzil sie na zwiekszenie ilosci i wielkosci umów handlowych pod warunkiem, ze to on
wybierze banki i firmy do obslugi wymiany. W maju 1972 roku Nixon, bezwolna marionetka w rekach
Rockefellera i mafiosów z CFR, podpisal w Moskwie uklad SALT.
Wymiana handlowa miedzy tymi krajami wkrótce sie potroila w stosunku do wielkosci wymiany miedzy Europa i
ZSRR. Na tej sesji byl obecny Z. Brzezinski i DonoYan jako „doradcy" oraz Mike Friburg - od 50 lat dostawca
pszenicy do ZSRR7. Oto przyklad, kto w istocie rzadzi Ameryka: Rockefeller bez uzgodnienia z Senatem
zapowiedzial tam utworzenie dwóch komitetów koordynujacych przyszle kontakty USA - ZSRR. Pierwszy
nazwano „Amerykanskim Komitetem Wschód - Zachód", drugi „Komitetem Strategicznym dla Nowego Porzadku
Swiata". Ten drugi organizowal w USA i Anglii, z udzialem m.in. pózniejszego prezydenta B. Clintona,
antyamerykanskie demonstracje na rzecz zakonczenia wojny wietnamskiej2.
1. Przed zydowska rewolucja w Rosji, tylko tereny Ukrainy zaspokajaly ponad polowe importu pszenicy przez
kraje zachodnie!
2. Odbyly siew 1975 roku.
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W jedenastym spotkaniu uczestniczyli „Rosjanie" oraz „Amerykanie" na czele z niezastapionym Kissingerem i
Mc Namara z Banku Swiatowego. Prasa sowiecka, a na zachodzie czolowe pismo francuskich komunistów
„L'Humanite", bebnily o propozycjach szybkiego wdrazania umowy SALT, potepialy próby „destabilizacji"
równowagi wojskowej miedzy Wschodem a Zachodem.

A gdzie lezala prawda?
Wtedy wlasnie zapadly decyzje o pokojowym demontazu ZSRR.
Zbigniew Brzezinski energicznie zabierze sie do montowania „oddolnego" protestu w kluczowym panstwie
Bloku, czyli w Polsce. Mial pod reka wspólplemienców wypróbowanych w takich rolach: Geremka,
Mazowieckiego, Kuronia, Michnika - caly KOR istniejacy dokladnie od czasu tajnych umów w Pugwash i
Darmouth. Rodzil sie Nowy Porzadek Swiata.
Polaków zadowolono mitem, ze to oni „obalili komunizm", z wodzem Walesa na czele.

Komitet 300
Odtworzenie dokladnego schematu i hierarchii wladzy Iluminatów nad swiatem nie jest mozliwe z dwóch
powodów:
- braku dokladnych ustalen wynikajacych z glównej sily Tajnego Bractwa, polegajacej na nieformalnym
funkcjonowaniu stopni podleglosci;
- zmiennosci tych ukladów na dystansie dziesiecioleci, nieuchronnej na skutek zmian pokoleniowych,
wewnetrznych tarc w tym stadzie drapiezników podzielonych na mniejsze watahy.
Ponizej przedstawiam dwa schematy podleglosci „oswieconych" Bestii.
Jeden podaje dlugoletni badacz Tajnych Bractw - Texe Marrs1, drugi dotyczy „promieniowania" Komitetu 300
sporzadzony przez dr Johna Colemana2. Jak kazdy graficzny wykres, obydwa te schematy sa z koniecznosci
umowne, bo sztywno ustawiajace gradacje podleglosci. Obydwa jednak wymieniaja niemal te same formalne i
nieformalne, swiatowe samozwancze „sztaby dowodzenia". Schemat T. Marrsajest bardziej ogólnikowy, siec
drapiezników odtworzona przez Colemana dotyczy tylko „Komitetu 300". Coleman cala swoja ksiazka
udowadnia, ze sztabem glównym Bestii jest „Komitet 300". W opracowaniu Marrsa dziwi natomiast zupelny brak
wzmianki o „Komitecie 300", podczas gdy Coleman stawia tego polipa na samym szczycie Rzadu Swiatowego.
To „przeoczenie" „Komitetu 300" przez Marrsa nie dyskredytuje go badawczo. Pomija on tylko jedna organizacje
Iluminatów, podczas gdy Coleman skupia sie tylko na jednej, tej przez Marrsa pominietej.
Marrs przyjal inna metode rekonstrukcji. Podzielil Iluminatów na Grupy. Dwie glówne, to Grupa Bankowa i
Finansowa oraz Grupa Tajnych Stowarzyszen. Pozostale cztery grupy maja charakter merytoryczny: Polityczna,
Wywiadowcza, Oswiatowa i Religijna. Wszystkie sa sterowane przez Iluminatów, ale ich matecznikiem
personalnym wydaja sie byc te, które tworza Grupe Polityczna. Jej nazwa jest takze umowna.
1. Dark Majestaty (Mroczny Majestat), op. cit.
2. Conspirators Hierarchy: The Story ofthe COMMITTEE 300, USA 1992. Passim.
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Wiele wskazuje na to, ze caloscia steruja mafiosi z „Komitetu 300", Komisji Trójstronnej, Grupy Bilderberg i
amerykanskiej Rady Stosunków Zagranicznych. Niemal wszyscy wrecz katarynkowe powtarzaja sie w tych

czterech strukturach co dowodzi, ze spina ich jeden wspólny sztab dowodzenia.
Grupa Bankowa i Finansowa. Marrs nazywa ich „ksiegowymi" Iluminatów. Dysponuja miliardami dolarów na
kuszenie i przekupowanie kompradorów, slugusów, zdrajców wlasnych narodów oraz przeróznych „uzytecznych
durniów". W tej grupie mieszcza sie miedzynarodowe banki centralne, MFW, Bank Swiatowy, Miedzynarodowy
Bank Rozliczeniowy, Swiatowy Bank Konserwacji, wreszcie nad-narodowe korporacje oraz fundacje. W tej
osmiornicy osmiornic najwazniejsze „kasy" to: Chasc Manhattan Bank, Morgan Grenfeid, Bank of America,
nieistniejacy juz Bank Ot Credit and Commerce International - BCCI7; narodowe banki centralne jak: Bank of
England, Federal Reserve Bank (Bank Rezerw Federalnych), niemiecki Bundes-bank i Deutsche Bank.
Grupa Wywiadowcza. Wykonuje brudna, czesto krwawa robote dla oswieconych i Bestii: prowokuje male
wojny, przewroty, destabilizuje spokojne panstwa, organizuje zamachy, prowadzi wszechstronny wywiad i
likwiduje przeciwników.
Grupa Religijna: siatka stowarzyszen i podgrup skupiajacych „koscioly", stowarzyszenia „kosciolów"
prowadzace likwidatorska dywersje wyznaniowa. Celem strategicznym jest roztopienie (zmiksowanie)
wszystkich religii i wierzen w jedna amorficzna papke, w jedna „religie swiatowa". Ten zydomasonski charakter
„jednej religii swiata" wykaze w innych rozdzialach. Czolowymi taranami rozbijajacymi religie i „scalajacymi" ich
resztki, sa m.in.: National Councii of Churches (Narodowa Rada Kosciolów), Worid Parliament of Religions
(Swiatowy Parlament Religii), Worid Assembly of Religions (Swiatowe Zgromadzenie Religii), a takze setki grup i
sekt zwiazanych z cywilizacyjna dywersja New Age. T. Marrs zalicza do nich takze Zakon Rycerzy Maltanskich,
poprzednio zwany Suwerennym Zakonem Maltanskim; Opus Dei oraz Zakon Jezuitów2 infitrowany przez
wojujacych „liberalów" i „otwieraczy" Kosciola.
Grupa Oswiatowa. To „Wydzial Propagandy" Komitetu Centralnego wspólczesnego global-komunizmu.
Wiekszosc rozbijackich organizacji tej grupy posiada w swoim programie sztandarowa „walke o pokój" oczywiscie o pokój swiatowy (Worid). Niezaleznie od ich nazw i programów, o „swiatowy pokój" walczy swiatowa
organizacja Planowanie Rodziny (Planned Parenthood), „walcza" narodowe Fundacje Sztuki, Nauk
Humanistycznych; Peace Uniwersity; (Uniwersytet Pokoju); Planetary Citi-zens (Obywatele Swiata); Planetary
Congress (Kongres Planetarny) i wiele innych tub i agentur New Age. W tym pochodzie Piatej Kolumny
ideologicznej inwazji, postepuja setki grup „ekologicznych" i „ochrony srodowiska".
Sa wsród nich grupy „humanistycznej" psychologii i transpersonalizmu, korporacje grup srodków masowego
przekazu czyli masowego prania mózgów, miedzynarodowe grupy okultystyczne, satanistyczne i niezliczone
sekty, jak np. Swiatowy Goodwill i Lucis Trust.
1. Jego skandaliczny upadek omawiam w rozdziale o Rockefellerach. |
2. Dodac nalezy do tego towarzystwa mocno zazydzony zakon Dominikanów, obecnie wytrwalych „naprawiaczy"
Kosciola katolickiego.
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W tej grupie znajduje sie równiez zalozona przez prezydenta George'a Busha Fundacja Punkty Swietlne,
skupiajaca glównie „braci" z wplywowej lozy Skull and Bones.
Kimze sa spiskowcy z Komitetu 300, a takze wplywowa otoczka ich slugusów, stanowiaca prawa kolonizowanej
ludzkosci?
W Polsce wspólczesnej nie wie sie nic o tej lokomotywie globalizmu. Wzmianka o „Komitecie 300" ukazala sie
juz w 1926 roku w pismie „Pro-Christo" (Wiara i Czyn, nr 2). Bylo to tlumaczenie recenzenzji z ksiazki gen.
hrabiego Gherep Spiridoyicha: The Hidden Hand z 1926 r., opublikowanej w „Reuve Imernationale des Societes
Secretes"1.
Dopiero ksiazka J. Colemana daje sumaryczna wiedze o tej wierchuszce Iluminatów, lecz bariera jezyka
angielskiego czyni ja niedostepna dla szerszego kregu czytelników polskich. Dlatego szerzej omawiam jej

glówne tezy dla wykazania, ze spiski Iluminatów z tego swiatowego „Sanhedrynu" wazyly o losach swiata niemal
calego XX wieku.
Komitetowi przewodniczy obecnie królowa Elzbieta II. Jest to sitwa organicznie zwiazana z masoneria brytyjska i
zachodnioeuropejska. Komitet powstal na poczatku XX wieku, w ramach planów Cecila Rhodesa, zmierzajacych
do opanowania swiata wplywami brytyjskimi. Poprzez Komitet 300, terytorialnie „odchudzona" Anglia nadal
steruje waznymi wydarzeniami swiata, w tym Ameryki. Z omówienia tresci tej ksiazki wymknie, ze Anglia jest
takze ofiara: ofiara Iluminatów prawie w tym samym stopniu, jak wielka Ameryka jest ofiara tychze Iluminatów
spod znaku zydomasonerii.
Klub 300 to wlasnie Olimpians - Olimpijczycy. Sa bowiem i czuja sie jak bogowie na Olimpie. Strategiczny,
niejako ponadczasowy ich cel, to budowanie Nowego Ladu (New World Order) na gruzach panstw narodowych
oraz chrzescijanstwa, zwlaszcza katolicyzmu, bo protestantyzm i tak juz maja „w kieszeni" poprzez jego
calkowitajego ju-daizacje i ekumenizacje. Dla miliardów ludzi ma powstac religia synkretyczna, wyprodukowana
w ramach niszczycielskiego ekumenizmu. Ludzkosc ma zostac zredukowana o kilka miliardów zbednych
osobników, a potem przyrost ma byc zerowy. Temu celowi sluzy bezczelne straszenie ludzkosci przeludnieniem,
wyczerpywaniem zasobów naturalnych, glodem, zagrozeniem ekologicznym.
Potega Komitetu emanuje na struktury wladzy wszystkich bez wyjatku panstw poprzez organizacje nieformalnie
afiliowane, lub zdalnie opanowane. Wsród nich jest 127 banków, z glównych: Bank Swiatowy, MFW, Chase
Manhattan (Rockefellerów), Handelsbank, Banco Ambrosiano2; upadly juz BCCI.
1. Zob.: Maciej Giertych: Nie przemoga, Norton 1995, s. 155-156. B 2. O kompcji i grabiezy funduszy tego
banku pisze w innym rozdziale.
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W orbicie Komitetu znajduja sie liczne fundacje. Czerwony Krzyz (1), YMCA (2) (masonska mlodziezówka), dalej
– instytuty futurologiczne i naukowe. YMCA posiada swój zenski odpowiednik: Young Woman Christian
Association (YWCA).
Charakter YMCA mamy w jej logo – trójkacie masonskim. Natezenie inwazji masonerii wsród mlodziezy obu plci
poprzez te organizacje sprawilo, ze Kongregacja Swietego Oficjum juz w 1920 roku ostrzegla wiernych przed ta
kryptomasonska agentura oswiadczajac, iz podkopuje wiare katolickiej mlodziezy (…) poza wszelkim kosciolem,
poza wszelkim wyznaniem(3).
W 1927 r., ukazaly sie w tej sprawie dwa listy pasterskie: ks. Prymasa A. Hlonda oraz ksiezy arcybiskupów –
Krakowskiego i Sapiehy, ostrzegajace przed ta organizacja. W czerwcu 1927 roku biskupi polscy ponownie
ostrzegli wiernych przed YMCA.
Prezesem YMCA w Rzymie, od 1910 do 1918 roku byl mistrz masonerii Rytu Szkockiego, a jeden z dzialaczy
YMCA w Warszawie jawnie dzialal jako mason (4).
W obecnej PRL-bis, kluby YMCA i inne paramasonskie agentury, maja sie coraz lepiej. W 1994 roku YMCA w
Lodzi zorganizowala „Miss Nastolatek”(5). W sierpniu 1995 roku premier J.Oleksy spotkal sie z kobietami
katolickimi w sprawie konferencji kobiet w Pekinie: jako jedyna organizacje mlodziezowa zaprosil
przedstawicielki YMCA. Jedynie podstepem udalo sie tam wcisnac przedstawicielce Mlodziezy Wszechpolskiej!
Wsród organizacji tworzacych z Komitetem 300 gigantyczna Osmiornice Osmiornic, znajduje sie Klub
Bilderberg, Komisja Trójstronna, loza Skull and Bones, Miedzynarodówka Socjalistyczna, Klub Ateistów (jak
niegdys w ZSRR), Uniwersalna Masoneria, Swiatowa Rada Kosciolów, Uniwersalny Syjonizm, Rada Stosunków
Miedzynarodowych (CFR), Królewski Instytut Spraw Zagranicznych (RIIA).
System podleglosci poszczególnych instytucji i organizacji nie musi odpowiadac zalaczonemu graficznemu
wykresowi na zasadzie „z góry w dól” czy na boki. Ta platanina sieci stanowi system naczyn doskonale
polaczonych.

Pierwszymi celami tej super maffi byly Wlochy i Pakistan. Wlochy sa panstwem polozonym najblizej srodkowego
Wschodu, a takze stolica Kosciola katolickiego, strategicznego celu niszczycielskiej „transformacji” na modle
zydomasonerii. Wlochy to takze wazny punkt przerzutowy narkotyków z Iranu i Libanu.
Od czasu powstania Klubu Rzymskiego w 1968 roku, rózne grupy wplywu, przewaznie pod szyldami socjalizmu
lub „socjaldemokracji”, laczyly swoje wysilki ku destabilizacji wloskich rzadów. Byl czas, ze kolejne rzady wloskie
nie mogly przetrwac po kilka miesiecy. Ogladacze telewizji i czytacze gazet dziwili sie tej niestabilnosci.
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A byla to robota tzw. Black Nobility (Czarnej Szlachty) z Wenecji i Genewy, Lozy P-2, Czerwonych Brygad1.
Amerykanska zydomasoneria takze miala swój udzial w mszczeniu Wloch, wlacznie z dotowaniem terroru
Czerwonych Brygad przez CIA. Duza role odegral w tym Richard Gardner, ambasador administracji Cartera w
Rzymie. Gardner dzialal wtedy pod kontrola Bettino Craxiego, wplywowego czlonka Klubu Rzymskiego i
kluczowej postaci NATO. Craxiemu udalo sie niemal doszczetnie zrujnowac Wiochy, a po drodze przeforsowac
we wloskim parlamencie rozwody i aborcje, te zas mialy ogromne skutki socjologiczne i socjalne, uderzajace w
morale Wlochów oraz w Kosciól katolicki.
Po wyborze Reagana na prezydenta w grudniu 1980 roku, w Waszyngtonie odbylo sie tajne spotkanie Klubu
Rzymskiego i Miedzynarodówki Socjalistycznej. Obie i agentury Iluminatów podlegaja Komitetowi 300. Chodzilo
o „zneutralizowanie" tej prezydentury. Reagan okazywal „niezdrowa" samodzielnosc myslenia i programu, totez .
wkrótce zostal postrzelony przez „niezrównowazonego" mlodzienca. Byly to strzaly na postrach, czy tez Reagan
mial dolaczyc do pieciu innych prezydentów zastrzelonych za niesubordynacje? Spiskowcy na ogól nie
ponawiaja zamachów po pierwszym nieudanym. Czy dlatego Janowi Pawlowi II pozwolono dozyc sedziwego
wieku?
Dzieki zeznaniom niejakiego Guerzoniego, Wlochy i Europa dowiedzialy sie, ze za smiercia premiera Aldo Moro
porwanego przez Czerwone Brygady, stal Henry Kissinger. W czerwcu i lipcu 1982 roku zona Aldo Moro zeznala
w sadzie, ze morderstwo jej meza bylo rezultatem wielokrotnych grózb ponawianych przez - jak powiedziala wysokiego ranga polityka USA.
1. O Lozy P-2 (Propaganda Due), pisze w innych rozdzialach.
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Z kolei tenze Guerzoni zapytany przez sad, czy moze zidentyfikowac te osobe odpowiedzial, ze chodzi o Henry
Kissingera7!
Guerzoni wyjasnil, ze Kissinger grozil premierowi A. Moro w pokoju hotelowym podczas oficjalnej wizyty Moro w
USA. Moro, premier i minister spraw zagranicznych Wloch, kraju czlonkowskiego NATO, wysoki ranga polityk o
miedzynarodowym autorytecie, nie poddawal sie naciskom mafii „Olimpijczyków". Z kolei Kissinger byl i jest
waznym agentem Królewskiego Instytutu Spraw Miedzynarodowych, czlonkiem Klubu Rzymskiego, Bilderberg
Group, CFR, potem Komisji Trójstronnej, a jak sie potem okaze - jednoczesnie agentem sowieckim!
Rola Kissingera, (niemieckiego Zyda) w destabilizacji USA poprzez trzy wojny na Srodkowym Wschodzie2 oraz
w Korei i Wietnamie jest dobrze znana, ale tylko politykom, podobnie jak jego rola w wojnach w Zatoce Perskiej,
w których armia USA byla terrorystycznym najemnikiem Komitetu 300.
Kissinger równie brutalnie grozil niezyjacemu juz Ali Bhutto, prezydentowi suwerennego Pakistanu. „Wina"
Bhutto byla jego akceptacja prac nad bronia nuklearna dla jego kraju. Jako kraj muzulmanski, Pakistan czul sie

zagrozony ekspansjonizmem Izraela na Srodkowym Wschodzie, a takze ze strony Indii.
Zostal zamordowany w 1970 roku na zlecenie przedstawiciela CFR w Pakistanie - generala Zia-ul Haga.
Zgodnie z pisemnym zeznaniem Bhutto w wiezieniu, Kissinger kilkakrotnie grozil mu: uczynie cie straszliwym
przykladem dla innych, jezeli bedziesz kontynuowal polityke budowania swojego narodu3. Te dzialania
Kissingera firmowaly przed swiatem Stany Zjednoczone, ale byla to polityka mafiosów z Komitetu 300.
Dlaczego wladcy swiata tak rzekomo nienawidza energii nuklearnej? Oficjalnie tlumacza to grozba
niekontrolowanych ataków nuklearnych. To nie jest prawda.
1. Tu maly test: ilu Polaków wie o tym tropie? A takze o wielu innych zbrodniach i prowokacjach Bestii? Te
ponure fakty podaje Coleman, op. cit.
2. Iran - Irak oraz dwie „amerykanskie" agresje na Irak.
3. „Budowania", bo wlasnie Pakistan oderwal sie od Indii.
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Energetyka nuklearna jest tanim zródlem energii dla Krajów Trzeciego Swiata, które stopniowo uniezalezniaja
sie od USA, od wielkich korporacji paliw plynnych, tym samym budujac podstawy swojej suwerennosci
panstwowej i gospodarczej. Energia nuklearna jest kluczem do paliwowej emancypacji, wychodzenia ze stanu
zacofania narzuconego im przez Komitet 300. To wyjasnia powody grozby Kissingera pod adresem A. Bhutto i
przyczyne jego zabójstwa.
Narody panstw ubogich, zadluzonych u gangsterów finansowych, sa oficjalnie rzekomo wspierane tak zwana
pomoca USA dla zagranicy. To kolejny oszukanczy mit. Dobrym przykladem jest Zimbabwe. Wysokiej jakosci
ruda chromu z tego kraju jest kontrolowana przez „pomoc" miedzynarodowa. Prawda jest nastepujaca:
miedzynarodowa korporacja wydobywcza LONHRO, zarzadzana przez Angusa OgiMe1, waznego czlonka
Komitetu 300 z ramienia królowej Elzbiety II, posiada calkowita kontrole nad zasobami naturalnymi tego i innych
sasiednich krajów, podczas gdy ich prawowici wlasciciele, narody tych krajów, tona w dlugach i biedzie.
W tym miejscu musimy przyjrzec sie blizej tej tak zwanej pomocy USA dla zagranicy.
Dramatem narodu amerykanskiego jest okupacja jego panstwa przez Zydów. Ta kolonialna okupacja posiada
dwa skrzydla, drapieznie rozpostarte nad tym wielkim krajem. Jednym z nich jest wszechwladza zydostwa
lokalnego, amerykanskiego, drugim - calkowite podporzadkowanie amerykanskiej polityki interesom globalistów,
w przewazajacej ich wiekszosci pochodzenia zydowskiego. Dominacje zydostwa w polityce wewnetrznej i
miedzynarodowej USA - tu pomijam2.
Tym drugim mrocznym skrzydlem spowijajacym USA, jest zydowski krypto-kolonializm uprawiany na tym
poteznym mocarstwie. Jednym z jego przejawów jest nieprzerwany strumien miliardów dolarów
przepompowywanych z kieszeni amerykanskich podatników do Izraela. Niech liczby, wolne od
subiektywizujacych komentarzy, przemówia same. Poza oszalamiajaca ich wielkoscia, uderza z nich
konspiracyjny charakter tych transfuzji. Oficjalne liczby sa kpina z rzeczywistych.
Twierdzilo sie w 1997 r., ze Izrael otrzymuje od USA po kolo 1,8 mld dolarów w ramach „pomocy wojskowej".
To klamstwo.
Amerykanie mogli wtedy przeczytac i wysluchac w „ich" mediach, ze Izrael otrzymuje od nich 3 mld USD w
ramach „pomocy USA dla zagranicy". Ale to takze bylo klamstwem. W tymze 1997 roku Izrael otrzymal w sumie
nie 3 tylko 5,8 mld USD. Nadto, otrzymal 2 mld w ramach tzw. federalnych gwarancji finansowych (loan
quarantes)3.

Chociaz Kongres amerykanski autoryzuje laczna sume amerykanskiej pomocy dla zagranicy, to jednak Kongres
nie wie, ze ponad 30 proc. tych sum idzie wylacznie do Izraela, kraju o powierzchni i populacji mniejszej niz
Hong-Kong.
Jedynymi czlonkami Kongresu i Senatu znajacymi rzeczywiste wielkosci haraczu okupacyjnego wyplacanego
Izraelowi przez USA sa ci, którzy organizuja i ukrywaja skale tej grabiezy. Sa to osobnicy uprzywilejowani,
niemal wszyscy sa pochodzenia zydowskiego.
1. Zob.: J. Coleman, op. cit., s. 249 - lista bylych i obecnych czlonków Committee 300.
2. Zob.: Henryk Pajak: Bandytyzm NATO.
3. Korzystam z: Richard H. Curtis: Prawdziwe klamstwa o amerykanskiej pomocy dla Iwaela. W: „The Arabs
News" (Arabia Saudyjska), styczen 1998. Wycinek publikacji^ posiadaniu autora.
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Tworza potezne lobby proizraelskie w Waszyngtonie, skupione w m.in. American Israel Public Affairs Committee
(AIPAC). Wtajemniczonym jest takze kazdy kolejny prezydent, zawsze zawdzieczajac swa prezydenture
akceptacji tego zydowskiego lobby: to Zydzi amerykanscy wybieraja prezydenta USA, a nie miliony glosujacych
Amerykanów. Prezydentów wspiera w tej finansowej konspiracji na rzecz Izraela kazdy sekretarz stanu - zwykle
z pochodzenia Zyd.
Klopoty finansowe Izraela biora sie glównie z niecheci do oddania Arabom zagrabionych terytoriów, ze stanu
permanentnej wojny ze swiatem arabskim. Ale nie tylko z tego. Jest to kraj jalowy w bogactwa naturalne, a Zyd
nienawidzi prostej pracy fizycznej. Rolnicze kibuce to propaganda sukcesu, wizytówki dla zwiedzajacych. Setki
tysiecy Zydów, którzy opuscili rozpadajacy sie ZSRR nie wrócily do Izraela, tylko przemknely via Okecie do
bogatych panstw zachodnich, glównie do USA.
Dochód brutto Izraela na glowe obywatela wynosil w 1978 r. 15.800 dolarów. To stawia Izrael nieco ponizej
dochodu Brytyjczyka (19.500 dól.), Wlocha (18.700 dól.).
Lobby zydostwa amerykanskiego siega dalej i szerzej niz po wplywy AIPAC, z jego budzetem w wysokosci wielu
milionów USD i 150 etatowymi pracownikami. Ale tenze AIPAC ma dostep do zasobów Konferencji
Przewodniczacych Glównych Organizacji Amerykansko-Zydowskich7. Jest ona glównym organizatorem i
koordynatorem dzialalnosci okolo 52 narodowych zydowskich organizacji, prowadzonej w imieniu i na rzecz
Izraela.
Najbardziej wplywowa jest Bnai-Brith (Synowie Przymierza). Oficjalnym zadaniem tej rasistowskiej lozy
masonskiej jest „walka" o prawa Zydów.
W rzeczywistosci byla to i jest zakonspirowana hate group, lub dokladniej - grupa wplywowych zydowskich
rasistów i szowinistów dysponujaca na swoja spiskowa dzialalnosc budzetem 45 milionów dolarów, jak zwykle
wykladanych z kieszeni amerykanskich podatników i jak w wielu innych przypadkach - nie uwzglednianych w
zadnych rubrykach pomocy dla Izraela. W latach 80. wykryto, ze Bnai-Brith publikowala apele polaczone ze
zbiórka pieniedzy, ostrzegajace rodziców dzieci zydowskiego pochodzenia przed skutkami ich przebywania z
dziecmi arabskimi. Ta zydowska mafia pod nazwa Bnai-Brith organizowala i organizuje wiele prowokacji
antypolskich, glównie oskarzen pod adresem pokolenia naszych rodziców o wspóludzial w zagladzie kilku
milionów Zydów w Polsce okupowanej przez hitleryzm.
Wiekszosc tzw. special interes! groups - organizacji dzialajacych dla celów politycznych, posiada swoje komitety
polityczne (political action Committee'): podobne komitety polityczne posiadaja wielkie korporacje, zwiazki
zawodowe itd.-2

Obecnie w USA jest zarejestrowanych okolo 126 pro-izraelskich i w ogóle pro-zydowskich komitetów akcji
politycznej, z których okolo 50 jest czynnych i decydujacych w kazdych wyborach prezydenckich i kongresowych
nieprzerwanie od pól wieku. Oto gradacja ich wplywu finansowego na wybory:
1. Conference of Presidents of Major American Jewish Organisations.
2. Niewielu Polaków wie, bo sie o tym nic pisze i nie mówi, ze kazde wazniejsze ministerstwo w PRL-bis, takze
posiada swoje „biuro polityczne".
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- indywidualny wyborca moze przeznaczyc do 2000 USD kandydatowi w wyborach, a komitet akcji politycznej do 10.000 USD. Oficjalnie wiec zydowskie komitety akcji politycznej moga wesprzec kandydata suma okolo 1,5
min dolarów. Nic wiec dziwnego, ze pózniej - w ramach wdziecznosci, a konkretniej - zobowiazan i szantazu,
niemal wszyscy kongresmeni i senatorowie glosuja „pod" interesy Zydów.
Kazdy Amerykanin moze zapytac swojego reprezentanta w Kongresie lub Senacie, o wyliczenia przygotowane
przez Congressional Research Service. Dowie sie wówczas, ze Izrael uzyskal w ramach amerykanskiej pomocy
dla zagranicy 62,5 mld USD w latach 1949-96. To samo moze uzyskac odwiedzajac biblioteke Amerykanskiej
Agencji ds. Rozwoju Miedzynarodowego7 (USAID) w Rossiyn, Wirginia. Otrzyma tam te same wielkosci sum
oraz skrypt ukazujacy wielkosc oficjalnej amerykanskiej pomocy dla zagranicy.
Dowie sie wówczas, ze w tym samym okresie 1946-1996, amerykanska pomoc dla krajów z rejonu Sahary,
Ameryki Lacinskiej i Karaibów - regionów najbardziej ubogich i wymagajacych wszelkiej pomocy - wyniosla 62
miliardy 497 milionów dolarów: dokladnie tyle, ile otrzymal sam Izrael.
Zgodnie z danymi Population Reference Bureau w Waszyngtonie, kraje rejonu Sahary zamieszkiwalo lacznie
(1997) 568 min ludzi. Kraje tego rejonu otrzymaly 24,4 mld USD w ramach amerykanskiej pomocy dla zagranicy.
Przeliczenie jest proste: na jednego Afrykanina przypadly z tej sumy zaledwie 43 dolary!
Kraje Ameryki Lacinskiej i rejonu Karaibów zamieszkuje 468 milionów ludzi. Otrzymaly 38,2 mld dolarów, daje to
79 dol. na statystyczna glowe!
W tym samym czasie wartosc amerykanskiej pomocy dla 5,8-milionowego Izraela wyniosla 10,7 mld dolarów!
Te porównania sa szokujace, ale to dopiero wierzcholek góry lodowej. Analiza jednego z amerykanskich
publicystów - Franka Collinsa, który przeanalizowal raporty Waszyngtonu pod katem dodatkowych sum dla
Izraela, a ukrytych w budzetach Pentagonu oraz innych federalnych agencji dotyczacych tylko dosc juz
odleglego 1993 roku, wykazywaly staly roczny wzrost dotacji dla Izraela w wysokosci 12,2 proc. Podobnego
wyliczenia dokonal korespondent „Washington Report"- Shawn Twing odnosnie lat 1996-1997. Potwierdzil ten
sam staly roczny wzrost sum dla Izraela - 12,2 proc.
Do 31 pazdziernika 1997 (rok platniczy), Izrael otrzymal 3,05 mld USD w ramach amerykanskiego funduszu
pomocy dla zagranicy oraz 3,08 mld USD w roku platniczym 1998. Dodajac te sumy do danych z lat
poprzednich, calkowita suma pomocy zagranicznej ze strony USA dla Izraela, wyniosla nie 62,5 mld tylko 74,2
mld USD. Ale i ta suma jest dopiero poczatkiem wspinaczki do prawdy. Jezeli bowiem do 74 miliardów USD
dodamy te 12,2 proc. stalego rocznego wzrostu dotacji, to otrzymujemy juz 83,2 mld.
Jest to kwota okreslajaca calkowita pomoc dla Izraela. W przeliczeniu na jednego obywatela tego 5,8milionowego kraiku, oznacza to 14.346 dolarów!
Porównajmy: 43 dolary dla Saharyjczyka, 79 dolarów dla mieszkanca Ameryki Lacinskiej i Karaibów.

l. US Agcncy for Intemational Development.
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Wniosek jest przytlaczajacy: oslawiona formula „amerykanskiej pomocy dla zagranicy" jest werbalnym
kamuflazem jednokierunkowej nieprzerwanej transfuzji amerykanskich miliardów dla Izraela z kieszeni
amerykanskiego podatnika. Wielka Ameryka utrzymuje 5,8 milionów izraelskich darmozjadów. Gdyby
proporcjonalnie zastosowano taka „pomoc" dla Hiszpanii, caly naród hiszpanski móglby przez rok chodzic z
przyslowiowymi rekami w kieszeniach, zatrzymac przemysl, rolnictwo, poniewaz dochód na glowe Hiszpana
osiagnalby 14.300 dolarów!
Te 14.346 dolarów przypadajacych na „pomoc" dla kazdego obywatela Izraela, nie zawieraja tzw. gwarancji
rzadu amerykanskiego na pozyczki zaciagane przez Izrael. Zamykaja sie one kwota 9,8 miliardów dolarów w
samym tylko 1998 roku. Rzecz w tym, ze wiekszosc pozyczek zaciaganych w USA przez Izrael, jest pózniej
umarzana. Wiele z nich zostalo zawartych z wyrazna klauzula ich umorzenia przed terminem platnosci.
W innych pozyczkach Izrael mial splacac odsetki oraz zaczac splacanie kwot podstawowych pozyczek. Znalazl
sie i na to sposób: tak zwana poprawka Cranstona dolaczana przez Kongres do warunków kazdej pomocy dla
zagranicy od 1983 roku - zapewnia, ze amerykanska pomoc dla Izraela nigdy nie spadnie ponizej wartosci
wymaganej dla splat waznych dlugów. W praktyce zadna „pozyczka" dla Izraela nigdy nie wraca do skarbu USA!
Inny ukryty transfer do Izraela o charakterze utajnionego „przekretu", to 20 mld USD w formie
nieopodatkowanych tzw. kontrybucji, dokonywanych przez zydowska spolecznosc w USA. Suma ta nie widnieje
w poprzednich wyliczeniach.
USA maja stale rosnacy deficyt budzetowy, kazdy dolar przekazany w ramach pomocy Izraelowi, musi zostac
uzyskany przez rzad USA na drodze pozyczek - biorac wiec pod uwage utrzymujacy sie od 1945 roku trend
stopy procentowej - tamte 83,2 miliardy dolarów udzielonych Izraelowi w tej czy innej formie, kosztowaly USA
dodatkowe 49,9 mld USD z tytulu nie odzyskanych odsetek.
Zatem, suma pomocy udzielonej Izraelowi w latach 1949-98 kosztowala amerykanskich podatników 134,8 mld
USD. Co wiecej - suma ta nie zawiera poprawki na inflacje.
Ostatecznie: do 31 pazdziernika 1997 roku w ramach „pomocy USA dla zagranicy", kazdy obywatel Izraela
otrzymal od podatnika amerykanskiego 23.240 dolarów! Spójrzmy na dawce tej transfuzji, czyli na
statystycznego Amerykanina: przekazal on Zydowi izraelskiemu 14.630 dolarów.
I tylko ta kwota nie jest klamstwem.
Mimo to nadal nie jest pelna. Nie uwzglednia bowiem niezliczonych preferencji handlowych dla Izraela i jego
agend handlowych. Dotyczy to szczególnie handlu bronia, co m.in. demaskuje ksiazka Andrew i Leslie
Cockburnów: Niebezpieczny Zwiazek. Tajna wspólpraca USA-Izrael .
Polityczna i ekonomiczna okupacja Stanów Zjednoczonych przez swiatowe zydostwo, niesie konkretne skutki
dla polityki polskiej. Sprowadza sie to do pytania, czy powinnismy - w odruchu samoobrony przed polityczna i
ekonomiczna okupacja Europy przez Niemcy - stawiac alternatywnie na blizsze wiezi z USA. Stawianie na
Wasalstwo wobec USA jest niestety, stawianiem na brutalny P ekspansjonizm zydowski we wszystkich
dziedzinach.
1. Polskie wydanie w USA 1992, ttum. Tomasz Wisniewski.

str. 155
O naszej polityce od dawna decyduja polskojezyczni Zydzi-kompradorzy swiatowej zydowskiej oligarchii, z
gatunku Geremków i kilkudziesieciu innych gaulajterów niszczonej Polski. Bedziemy wiec pozostawac w polu
magnetycznym amerykanskiego zydostwa czy nam sie to bedzie podobac czy nie. I tak samo ekonomicznie
„dojeni" przez nich, jak jest dojony statystyczny Amerykanin.
Po tych dygresjach powrócmy do mafiosów spod znaku Komitetu 300 i pochodnych.
Klub Rzymski oraz jego finansisci wystepujacy w tym przypadku pod nazwa: Niemiecki Fundusz Marshalla
(German Marshall Fund), byli agendami i agentami Komitetu dzialaiacymi pod przykrywka NATO.
Wiekszosc kierownictwa Klubu Rzymskiego jest usytuowana w NATO. Klub jest w istocie parasolem i pomostem
laczacym personalnie anglo-amerykanskich finansistów i stare europejskie klany Iluminatów. Kluczem do
rzadzenia swiatem czyli jego finansami, jest sterowanie recesjami gospodarczymi i depresjami gospodarczymi7.
Klub Rzymski-dysponuje wlasna agencja wywiadowcza, a takze korzysta z INTERPOLU nieformalnie
podleglego Dawidowi Rockefellerowi. Jedyna agencja wywiadowcza pozostajaca poza wplywami Klubu
Rzymskiego, Interpolu, CIA i FBI, byl wywiad Niemiec Wschodnich - oslawiona STASI2.
Specjalnym zainteresowaniem Komitetu 300 cieszy sie polityka ekonomiczna oparta na naukach Malthusa, syna
angielskiego pastora, wyniesionego do slawy przez Bri-tish East India Company - agendy Komitetu. To na
personalnej bazie tej wlasnie Company, utworzono Komitet 300. Istota „nauki" Malthusa jest utopia, iz zasoby
naturalne ziemi zostana gwaltownie wyczerpane przy niekontrolowanym rozwoju ludzkosci. Te plany odzywaja
sie w teoriach ekonomicznych Fredericka von Hayek'a, kolejnej zydowskiej tuby sponsorowanej przez Klub
Rzymski i uwiecznionej nagroda Nobla. Niewielu wie, ze von Hayek, urodzony w Austrii, dlugo pozostawal pod
kontrola Davida Rockefellera, poprzez którego teorie Hayek'a zostaly szeroko rozpowszechnione w USA.
Hayek'owi wspólczesny drapiezny globalizm zawdziecza nastepujace kierunki ekspansji i globalistycznego
programowania: oparciu handlu na dzikim bezprawiu zwanym elegancko „wolnym handlem"; wykorzystywaniu
taniej sily roboczej (np. Hong-Kong); handlu narkotykami; ograniczaniu rozwoju wielkiego przemyslu3 - i
zamknieciu wszystkich elektrowni nuklearnych. Ofiara tej ostatniej dyrektywy byl, jak juz wiemy, A. Bhutto.
1. Tej tragicznej w skutkach lekcji jest poddawany polski naród.
2. Coleman piszac to chyba nie wiedzial, ze cale kierownictwo STASI bylo opanowane przez Zydów, na czele z
oslawionym Wolfem, który po upadku Muru Berlinskiego wyjechal do Izraela! Poprzez Zydów, STASI byla
dokladnie penetrowana przez Mossad, CIA, Interpol.
3. Zob.: Balcerowicza schladzanie gospodarki az do zamrozenia narodu!
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Hayek mial jednak przeblyski intelektualnego obiektywizmu i dal wyraz zaniepokojeniu tym drapieznym „wolnym
handlem".
Zalozenia te zostaly przekazane mlodszemu ekonomiscie Jeffrey'owi Sachsowi. Zostal on wyslany do Polski
dokladnie tak, jak w 1917 r. wyslano bande Lenina do Rosji, aby ja pograzyc w chaosie gospodarczym.
Coleman stwierdza stanowczo, iz to Klub Rzymski zorganizowal kryzys ekonomiczny w Polsce. Potwierdza to na
licznych dowodach równiez Mathis Bortner w ksiazce: Jak dobija sie gospodarke polska od 1989 roku.
Coleman ujawnia: Komitet 300 rozkazal Klubowi Rzymskiemu zniszczenie Kosciola katolickiego oraz
przygotowanie warunków do interwencji sowieckiej w Polsce. „Solidarnosc" byla tworem Zbigniewa
Brzezinskiego z Komitetu 300. To Brzezinski wybral nazwe tego „zwiazku zawodowego"1, wytypowal jego

organizatorów i przywódców2. Nigdy „Solidarnosc" Brzezinskiego i jego kumpli z Klubu Rzymskiego niebyla
„ruchem pracy".
Byla to masowa, populistyczna organizacja stworzona wylacznie po to, aby wywolac zmiany w bloku sowieckim,
absolutnie konieczne do kontynuowania budowy Jednego Rzadu Swiatowego. Coleman dodaje:
Wiekszosc przywódców „Solidarnosci" byla potomkami bolszewickich Zydów z Odessy (nie tylko z
Odessy - H.R), którzy nie byli znani z nienawisci do komunizmu.
Coleman wyraznie przemilcza nienawisc tych rzekomych odesskich Zydów do Polski i polskosci!
Jestesmy mu jednak wdzieczni za to, ze za jego posrednictwem kilka milionów czytelników zachodnich
dowiedzialo sie, kto zrodzil bekarta pod nazwa „Solidarnosc".
Brzezinski - kontynuuje Coleman -jest autorem ksiazki, która powinien przeczytac kazdy Amerykanin (dlaczego
tylko Amerykanin? - H.P.) zainteresowany przyszloscia Ameryki. Jej tytul: Era technotronicwa. To Klub Rzymski
zlecil Brzezinskiemu napisanie tego instruktazu opanowywania USA przez globalistów. Zawiera wzmianki o
potrzebie klonowania ludzi i o tak zwanych robotoids, to znaczy armii osobników majacych w przyszlosci
zachowywac sie jak ludzie i wydawac sie byc ludzmi, ale którzy w istocie nie beda ludzmi w pelnym znaczeniu
tego slowa3.
Brzezinski piszac w tej ksiazce o zadaniach USA dowodzil, ze Stany Zjednoczone poruszaja sie w kierunku ery
róznej od wszystkich poprzednich: w kierunku ery, która moze latwo stac sie dyktatorska.
To wszystko nie bylo profetyzmem Brzezinskiego, jego autorstwa „geopolityka". On po prostu rozwinal tezy
przekazane mu przez Klub Rzymski i Komitet 300.
1. „Solidarnosc" przejawia sie w nazewnictwie lóz masonskich, zwlaszcza zydowskiego Bnai-Brith, m.in. w
nazwie jednej z przedwojennych filii tej lozy w Polsce.
2. To znaczy zydowska agenture pod wodza Geremka, Michnika, Kuronia, Mazowieckiego.
3. Coleman nic rozwija watku „inzynierii genetycznej" oraz „inzynierii spolecznej", czyli systemu prania mózgów i
re-1 agowania mas ludzkich niemal na poziomic „odruchów Pawlowa". Chodzi o tzw. „reakcje
przcksztalccniowe", w angielskim zargonie: reshape response, czyli o przeksztalcanie reakcji calych grup i
spoleczenstw, jesli jest ona negatywna w stosunku do jakiejs akcji wladz. Po takich „przeksztalceniach", tzw.
opinia publiczna przestaje istniec, zamienia sie w reakcje zaprogramowanego stada. „Pranie mózgów" w
angielskiej literaturze fachowej to braingwas-hing.
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Pisal jako czlonek Klubu Rzymskiego, Komitetu 300, CFR oraz - jak stwierdza Coleman doslownie: czlonek
polskiej Black Nobility - Czarnej Szlachty!
Coleman w trosce o wlasna ojczyzne powtarza z moca to, co wbijal do glów swoich czytelników w innych
ksiazkach. To mianowicie, ze Amerykanom wmówiono, iz najwiekszym niebezpieczenstwem grozacym
Amerykanom jest moskiewski komunizm. Nie jest to prawda. Najwieksze niebezpieczenstwo -jego zdaniem wywodzi sie od beznarodowych zdrajców, slugusów internacjonalnego global-komunistycznego Komitetu 300,
usadowionych w strukturach rzadowych.
Dodajmy od siebie, ze piszac te ksiazke Coleman nie mógl znac rewelacji szpiegowskich zawartych w ksiazce
Decoding Soviet Espionage in America, autorstwa Johna Eari Hayenesa i E. Harvey'a Kiehra7. Opierajac sie na
rozszyfrowanych depeszach szpiegowskich do i z USA, jej autorzy wykazuja, ze USA znajdowaly sie pod
calkowita infiltracja agentów Moskwy, choc autorom braklo odwagi dodac, iz byla to nacyjna wspólpraca
zydostwa sowieckiego z amerykanskim na bazie tamtejszej Komunistycznej Partii USA. Skandal polegal na tym,
ze agentów GRU chronili zgodnie: prezydenci Roosevelt i Truman, amerykanskie sluzby wywiadowczokontrwywiadowcze, a zdemaskowanym nie spadal wlos z glowy, spokojnie dozywali emerytur, piastowali

nastepne wysokie funkcje panstwowe lub „emigrowali" z USA.
Takim nietykalnym byl przez cale dziesieciolecia slynny agent Algier Hiss, o którym ostrzegano w licznych
doniesieniach amerykanskich patriotów z CIA i FBI. Sa wsród tych raportów wymowne „polonica", m.in. dziewiec
depesz potwierdzajacych, ze niejaki Boleslaw Gebert kryptonim „Ataman", dzialacz KP USA, byl wybitnym
agentem NKWD na gruncie Polonii amerykanskiej. Takim samym szpiclem NKWD byl inny Zyd Oskar Lange,
wystepujacy jako tzw. „agent wplywu". Inni agenci zydowscy informowali Zyda Stalina, ze w negocjacjach o
Polske powinien byc twardy (Jalta i Poczdam), gdyz Roosevelt a potem Truman wbrew oficjalnym klamstwom,
nie zamierzaj a bronic Polski i innych krajów przed okupacja sowiecka.
Klub Rzymski, za którym stal Komitet 300, byl sprawca 25-letniej wojny w Salwadorze, a takze wojny o
Falklandy poczatkujacej przewrót rzadowy i destabilizacje ekonomiczna i polityczna Argentyny. Ta wojna zostala
zaplanowana i sprowokowana przez Kissingelra i lorda Carringtona, wysokiego ranga czlonka Komitetu 300.
Komitet 300 posiada swych slugusów róznej rangi i czlonków we wszystkich rzadach glównych panstw
zachodnich; czlonków NATO, osobników sprawujacych z nadania Komitetu kilka waznych funkcji jednoczesnie.
Do takich nalezeli Harland Cleveland - byly ambasador USA w NATO; Joseph Slater - dyr. Instytutu Aspen;
Donald Lesh - byly pracownik amerykanskiej National Security Agency; George McChee i Claibome Pell. Agenci
lub czlonkowie Komitetu sa w rzadzie USA, w Kongresie, na stanowiskach doradców kolejnych prezydentów,
jako ambasadorowie i Sekretarze Stanu.
1. Yale Uniwcrsity Prcss, 1999.
2. Tenze Boleslaw Gebert po napasci Sowietów na Polske 17 wrzesnia 1939 roku, wmawial Polakom na wiecu
w Detroit, ze Rosja zajmuje ziemie polskie po to, aby nie dac ich Niemcom. Zob.: Wojciech Bialasiewicz:
Pomiedzy lojalnoscia a serc porywem. Chicago 1989, s. 32.
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W tej menazerii decydujacy ilosciowy jak i jakosciowy udzial maja Zydzi, co do karykaturalnych rozmiarów uroslo
w dwóch kolejnych administracjach stypendysty Fundacji Rhodesa - Willy Clintona.
Nie ma znaczenia, kto w USA zostaje prezydentem, przedstawiciel jakiej partyjnej atrapy Olimpijczyków „republikanów" czy „demokratów". Kazdy posiada namaszczenie Olimpians, zwlaszcza Rockefellerów. Kazdy
kandydat od czasów F.D. Roosevelta byl wyznaczany przez CFR, dzialal zgodnie z instrukcjami bossów z
brytyjskiego Królewskiego Instytutu Spraw Miedzynarodowych - RIIA.
Instrukcje z tego „Komitetu Centralnego" globalizmu, sa przekazywane tajnie przez specjalne biuro Komitetu
zlozone z setek specjalistów oraz organizacji. Dobrym przykladem emitowania dyrektyw „w dól", jest
wspomniany Niemiecki Fundusz Marshalla, naszpikowany czlonkami NATO i Klubu Rzymskiego, takich jak
David Rockefeller z banku Chase Manhattan; Gabriel Hauge z prestizowych Manufactures Hanover Trust i
Finance Corporation; Milton Katz z Fundacji Forda; Willy Brandt - przywódca Socjalist International
(Miedzynarodówki Socjalistycznej) i agent KGB, Irving Bluestone - prezes zarzadu United Auto Workers Russell
Train - prezes Klubu Rzymskiego oraz ekologicznej fundacji ksiecia Filipa - World Wildlife; Elizabeth Midgely producent programów CBS; B.R. Gifford - dyr. Fundacji Rodziny Russell.
Klub Rzymski jako agenda Komitetu 300 dziala na calym swiecie, zazebiajac sie swymi personalnymi mackami
o inne agendy. Do jego „frontowych" organizacji naleza m.in.:
- Liga Demokracji Przemyslowej. Jej slawni oficjele to m.in. Jeane Kirkpatric, Eugene Rostov, Irvin Suall, Lane
Kirkland, Michael Novak, Albert Schneker. Ta „demokracja" przemyslowa polega na burzeniu tradycyjnych
stosunków pracy na linii pracodawcy - pracownicy; na „praniu mózgów" przywódcom zwiazkowym. Szczególna
uwage kieruje na przemysl stali, samochodowy oraz budownictwo.
- Dom wolnosci (Freedom House). Jego oficjelem jest Cari Gershman. Cel:
rozpowszechnianie socjalistycznych lgarstw wsród amerykanskich robotników, sianie niezgody i konfliktów1.

- Komitet Wiekszosci Demokratycznej. Oficjele: Jean Kirkpatrick, Ben Wattenburg, Elmo Zumwald, Midge
Deetor.
- Instytut Badan Polityki Zagranicznej. Lider: Robert Strauss-Hupe. Cel:
oslabienie i doprowadzenie do zakonczenia badan kosmicznych przez USA (NASA).
- Socjaldemokraci USA. Przedstawiciele - niestrudzony Lane Kirkland, Howard Samuel, Sidney Hook, Bayard
Rustin, Cari Gershman, Jay Levestone.
Cel: propagowanie radykalnego socjal-komunizmu, zwlaszcza wsród mniejszosci, tworzenie podobnych
powiazan w krajach komunistycznych a obecnie „socjaldemokratycznych", w tym takze w Polsce. Levestone byl
przez kilka dekad glównym doradca amerykanskich prezydentów do spraw sowieckich, mial bezposrednie
powiazania z Moskwa. Syjamskosc zydokomuny amerykanskiej i zydokomuny sowieckiej, to temat do osobnej
dysertacji.
l. Doskonale analizowal te dywersje w zwiazkach zawodowych Zyd Noam Chomsky, wprawdzie trockista, lecz
intelektualnie uczciwy i samodzielny, w szkicu: The New World Order, 1991. „Open Magazine", New Jersey.

str. 159
- Instytut Zwiazków Socjalistycznych.
- Socjaldemokratyczny Komitet Organizacyjny Instytutu Socjalizmu Demokratycznego. Ilez tu w samej nazwie
„socjalizmu", „socjaldemokracji" i „demokracji"! Jak oni pracowicie eksploatuja te werbalne konie trojanskie w
niszczonych przez nich demokracjach bezprzymiotnikowych! Cel jeden: gloszenie lewackich hasel i wcielanie ich
w zycie USA i Europy.
- Centrum Badan Instytucji Demokratycznych. Rozmnazajac „instytucje demokratyczne", nie mozna ich zostawic
samym sobie, trzeba je permanentnie „badac". Przewodza tym „badaniom": zalozyciel owego Centrum a czlonek
Komitetu 300 - Robert Hutchins, Harry Ashmore, Frank Kelly. Cel: modelowanie konstytucji USA w kierunku
socjalistycznym.
- Harwardzka Klinika Psychologii. Liderzy: Kurt Lewin i 15 naukowców. Cel: stworzyc psychologiczny klimat dla
dalszego obezwladniania USA.
- Towarzystwo Mont Pelerin. Fundacja ekonomiczna zajmujaca sie rozpowszechnianiem falszywych teorii
ekonomicznych, promujacych globalizacje handlu i ekonomii.
- Instytut Hoovera. Zalozony rzekomo do walki z komunizmem, szybko przeksztalcil sie w swe przeciwienstwo.
Roczny budzet wynosil dwa miliony dolarów pochodzacych z firm pod „patronatem" Komitetu 300. W latach 80.
obral kurs na „zmiany pokojowe" w stylu Gorbaczowskiej „pierestrojki" komunizmu sowieckiego na globalny.
Globalisci od poczatku wiedzieli, ze opór narodów przeciwko swiatowemu ukolchozowieniu bedzie narastal.
Nadali wiec odpowiedni rozmach tzw. ksztaltowaniu pozytywnych postaw opinii publicznej. Powolali w tym celu
szereg instytutów prania mózgów. Duza czesc tego co obecnie widzimy w „polskiej" telewizji i czytamy w
polskojezycznych gazetach, jest papka starannie przetworzona przez instytucje „badajace" opinie publiczna. Ich
wspólna matka jest Instytut Tavistock. Poznamy profesjonalna w tym kierunku robote szefa Instytutu, Zyda
Teodora Adorno, który stworzyl muzyke atonalna dla Beatlesów i pozostalych grup rockowych. Z jakim skutkiem
- dowiemy sie z rozdzialu: Zabrania sie zabraniac. W dzisiejszych czasach ludzie wierza, ze sa dobrze i
obiektywnie informowani. Te niby nasze wlasne opinie i oceny, sa produktem instytutów badawczych Ameryki i
Anglii. Ponurym przykladem takiej-inwazyjnej manipulacji opracowanej przez Instytut Tavistock, byl obraz Iraku,
jako rzekomo smiertelnego zagrozenia dla „swiatowego pokoju", a Saddama Husseina jako groznego wroga
USA.
Drugim przykladem byl los M. Noriegi.

Kiedy Gerge'owi Bushowi nakazano wojne z Irakiem, to w ciagu dwóch tygodni opinia w USA i na calym swiecie
zwrócila sie w rezultacie propagandowego prania mózgów - przeciwko Irakowi i jego przywódcy. A przeciez
tenze Hussein byl przedtem pupilem Waszyngtonu, otrzymywal wsparcie finansowe. Nagle okazal sie - wraz ze
swoja chlopska armia - grozny dla swiata, poniewaz przestal byc posluszny. A przestal dlatego, ze zajal Kuwejt,
karykature panstwa, przyczólek dywersji politycznej, wykrojony w tym wlasnie celu po wojnie przez Anglików
wycofujacych sie z tego rejonu. Z terenu Kuwejtu wiercono rope znajdujaca sie juz w zlozach irackich. Saddam
byl kochanym przyjacielem Busha, uprzywilejowanym partnerem handlowym.
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Kiedy nalezalo polozyc stalowe lapy na roponosnym Kuwejcie i calej Zatoce, Hussein przestal byc kochany.
Takie sa zwykle losy „umiarkowanych" dyktatorów. Umiarkowany byl Mussolini, Hitler.
Podobnie Marcos, Duvalier i inni kacykowie. Noam Chomsky w cytowanym studium: New World Order, pisal w
zwiazku z tym:
- czy jestes umiarkowany czy nie jestes, nic to nie ma wspólnego z tym, jakim jestes morderca albo jak
jestes wystepny czy represyjny. Chodzi tu bowiem o to, czy zaspokajasz interesy Stanów
Zjednoczonych.
Chomsky tym cytatem takze wykazuje swoiste umiarkowanie, poprawnosc polityczna. Nie dotyka istoty zjawiska
otwarcie, jak to czyni Coleman: nie dodaje, ze jestes poprawny i akceptowany nie dlatego, ze jestes
akceptowany przez USA, tylko desygnowany przez Olimpians z Komitetu 300.
Handel narkotykami jest od stu lat kontrolowany przez agendy Komitetu. Rozpoczela go British East India
Company, a byl kontynuowany przez Dutch East India Company. Obie te firmy kupczace biala smiercia, byly
kontrolowane przez Komitet 300. W 1931 roku dyrektorzy naczelni tzw. „wielkiej piatki" brytyjskich firm, zostali
odznaczeni nagroda Rees if the Realm - w rzeczywistosci za pranie brudnych pieniedzy narkotykowych. O
takich honorach decyduje królowa brytyjska. To ona odznaczala i odznacza ludzi z czolowych pozycji w handlu
narkotykami.
Oto tylko niektóre z banków brytyjskich, trudniace sie praniem narko-dolarów i narko-funtów: Bank Middle East,
Bank Midland, National and Westminster Bank, Bank Barciay, Royal Bank of Canada, Hong Kong and Shanghai
Bank, Bank Baring Brothers. O handlu narkotykami pisze szerzej w innym rozdziale; tu dodajmy, ze ludzie
sterowani przez Komitet 300 znajduja sposoby na ochrone hurtowych transportów heroiny z Hon-g-Kongu,
Turcji, Iranu i Pakistanu. Handel narkotykami przejal w pewnym momencie kartel z Cali. Jego rynki znajduja sie
w Los Angeles, Nowym Jorku, Houston. I oto na przeszkodzie w przeplywie narkotyków stanal Manuel Norgiera,
dyktator Panamy. Czy Bush otrzymal rozkaz z Londynu do zorganizowania przez CIA porwania Manuela Noriegi,
bo ten stal sie przeszkoda w swobodnym przeplywie narkotyków „królewskiej" mafii? Noriega czynil to równiez
przez blokowanie bankowosci Panamy, a to utrudnialo pranie narkodolarów. Opierajac sie na relacjach kilku
agentów wywiadu Coleman stwierdza, ze Bush po kilku naglacych^ telefonach brytyjskiego ambasadora w
Waszyngtonie, zdecydowal sie na inwazje Panamy. Jak na komende, inwazje poparla prasa brytyjska oraz „New
York Times" i inne amerykanskie tuby Olimpians.
A przeciez Noriega, podobnie jak Hussein, byl ulubiencem Waszyngtonu. Czesto spotykal sie z Williamem
Casey'em, szefem CIA, a takze z Oliverem Northem, co najmniej dwukrotnie spotkal sie z Georgem Bushem.
Czesto widywano go w Pentagonie, gdzie byl traktowany jak jeden z arabskich potentatów.
Noriega przestal byc „umiarkowany" z chwila, kiedy kartel narkotykowy z Cali przejal kontrole nad handlem
narkotykami z calej Poludniowej Ameryki. Atak amerykanski kosztowal smierc okolo 7000 mieszkanców Panamy
i wielkie zniszczenia. Nie znaleziono nic, co by potwierdzalo klamstwa, ze Noriega to hurtowy dealer narkotyków.
Nie pozostalo wiec nic innego jak go porwac, wywiezc do USA i skazac na dlugoletnie wiezienie w
spreparowanym oskarzeniu i procesie.
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Mniejszym zlem byl skandal, niz paraliz panamskich banków pracujacych dla bossów z Komitetu 300.
Albo afera pod nazwa Watergate: plan zabójczy Nixona ukartowali Kissinger z generalem Haigiem na polecenie
Komitetu 300. Powód ten sam, który kosztowal zycie kilku innych prezydentów USA: nieposluszenstwo wobec
polecen Olimpians. Do pewnego czasu Nixon takze byl „umiarkowany". Wypromowal go przeciez na prezydenta
D. Rockefeller.
Watergate bylo najwieksza prowokacja uruchomiona przez Komitet 300 i Okragly Stól oraz Królewski Instytut
Spraw Miedzynarodowych. Siady prowokacji biegly do ludzi Okraglego Stolu, stamtad do RIIA, a konczyly sie na
królowej Anglii. Ponizenie Nixona bylo czytelna lekcja i ostrzezeniem dla przyszlych prezydentów. Kennedy'ego
zamordowano, Nixonowi zmontowano prowokacje „podsluchowa": lepsze to niz kula od jakiegos
„niezrównowazonego" zamachowca, która pózniej ostrzegawczo poslano Reaganowi.
Ludzie z Komitetu 300 nakazali prezydentowi Wilsonowi wojne przeciwko Niemcom; potem Rooseveltowi
pozwolic na atak japonskiej armady okretów na Peari Harbour - pretekst do wypowiedzenia wojny Niemcom.
Komitet 300 rozkazal Ameryce podjac wojny w Korei i Wietnamie, potem wojne w Zatoce Perskiej. Stany
Zjednoczone po drugiej wojnie swiatowej prowadzily piec krwawych wojen lokalnych, w których zginely setki
tysiecy mlodych Amerykanów. Wszystkie - na polecenie bossów z Komitetu 300, CFR, RIIA. Kennedy'ego zabito
na oczach swiata; papieza Jana Pawia I zamordowano w lózku trucizna w przededniu czystki wsród masonerii
usadowionej w Watykanie. Jego nastepce - Jana Pawla II czekal ten sam los, tym razem na oczach swiata.
Zamachowiec nie chybil, a ocalenie papieza bylo splotem kilku „milimetrowych" okolicznosci, a w istocie, opieka
opatrznosci.
Jedna z najbardziej powazanych osób prowadzacych badania opinii publicznej, jest czlonek Komitetu 300 Daniel Yankelovich (Jankielowicz?) z firmy Yenkelovich Skelley and White. Tysiace socjologów pracuja dla
mediów jako fachowe zaplecze do kreowania Nowej Opinii na dowolny temat. Nastepnie moze ona zostac
rozpowszechniona na skale swiatowa w ciagu kilkunastu dni. Oto zródla i tajemnice naglego, masowego
potepiania przez „spolecznosc miedzynarodowa" jej niedawnych wspólników, pupilów, dyktatorów, oszustów,
albo nagle „zbuntowanych" prezydentów.
Strukture Komitetu 300 przedstawia zalaczony diagram, tu zatrzymajmy sie przy Instytucie Tavistock istniejacym
przy uniwersytecie Sussex, bedacym pod kontrola RIIA, którego hofjuden (wplywowym Zydem) w Ameryce, jest
Henry Kissinger. Instytut Tavistock „wyprodukowal" Beatlesów, ich degenerujaca muzyke, o czym Coleman pisze
obszerniej na str. 95-98. To tam powstaly takie pojecia j akfuture shocks, teangers (malolaty), beat generation i
inne kultowe zawolania.
Instytut Tavistock, to caly system instytutów i osrodków badawczych, spietych ta wlasnie nazwa. Jego macki
siegaja wszedzie. Oto niektóre jego agendy.
Instytut Hudsona. Pomagal NASA w programowaniu badan kosmosu, lansowal takze mode mlodziezowa oraz
strategiczne idee - globalizm.^Jedynie trafna nazwa Instytutu Hudsona, to naukowa pralnia mózgów! Hudson
doradza takze wielu firmom Komitetu 300, takim gigantom jak RAND, Xerox, General Eletric, General Motors,
IBM.
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Jego klientem jest takze amerykanskie Ministerstwo Obrony w zakresie obronnosci cywilnej oraz kontroli zbrojen
i bezpieczenstwa narodowego.
Instytut Badan Spolecznych. Jego glównymi klientami w samych tylko Stanach Zjednoczonych sa: Fundacja
Forda, Departament Obrony, Departament Sprawiedliwa sci, uslugi pocztowe.

Instytut Przyszlosci. Nie jest to typowa agenda Tavistocka, poniewaz zostala sfinansowana przez Fundacje
Forda, ta jednak korzysta z uslug innych agend Tavistocka. Instytut para sie praktyczna futurologia wybiegajaca
w niektórych zagadnieniach o 50 lat naprzód. Jego zadaniem jest przewidywanie i profilowanie zmian socjoekonomicznych. Inne jego zadanie, to ostrzegac o odstepstwach od uznawanej przez globalistów „normalnosci".
Poprzez tzw. Delphle Panes decyduje o owej „normalnosci", przygotowujac dokumenty sluzace do sterowania
rzadem. Instytut poleca takie akcje, jak liberalizacja prawa do aborcji, uzywanie narkotyków, antykoncepcja w
szkolach, rejestracja broni, legalizacja homoseksualizmu, promowanie kontroli urodzen. Ta wyliczanka
„badawczych" preferencji Instytutu Przyszlosci wystarczajaco obrazuje antycywilizacyjny charakter tej agentury
Bestii.
Instytut Badawczy Stanforda. To klejnot w koronie Tavistocka na gruncie USA. Powstal w 1946 roku. Na czele
stanal Charles Andersen. Kladl nacisk na kontrole umyslów i nauki przyszlosci. Pierwsze dzialania Stanforda
skupily sie na obronnosci w zwiazku z rzekoma „zimna wojna" zydostwa amerykanskiego z zydostwem
sowieckim. Z czasem przeszedl do badan kadr zarzadzajacych, biur nauki i technologii, uslug wywiadowczych
dla biznesu, obronnosci i inzynierii, badan lotnictwa. Jednym z tajnych projektów Stanforda byly prace nad
bronia chemiczna i bakteriologiczna, których USA zazarcie sie wypiera.
Instytut Stanforda jest podlaczony do ponad 200 mniejszych instytucji badajacych kazdy aspekt zycia w
Ameryce. Jest to szczatkowo znane Amerykanom pod nazwa sieci ARPA, pod która kryje sie najbardziej rozlegla
kontrola otoczenia kazdego obywatela USA. Komputery Stanforda sa zespolone z komputerami okolo 2500
siostrzanych jednostek „badawczych", m.in. CIA, laboratoriami telefonicznymi Beli, wywiadem armii USA,
Biurem Wywiadu Marynarki, RAND, MIT, Harward.
Korporacja Badan Rozwoju - RAND. Jest to agencja najbardziej powiazana z Tawistock, zarazem najbardziej
prestizowa placówka w zakresie kontroli polityki USA na kazdym poziomie. Gdyby USA byly panstwem
niezaleznym, cos takiego jak RAND i pozostale tego typu agentury globalizmu, zostalyby rozpedzone przez
Kongres i FBI na cztery wiatry. Nieprzerwanie analizuje polityke USA, zarazem profiluje badania kosmiczne tego
mocarstwa, inspiruje setki programów militarnych, wspólpracuje z CIA w powiazaniu ze stosowaniem
narkotyków sluzacych do zmiany umyslowosci, takimi jak SLD. Niektórzy z klientów RAND, sama ranga swoich
nazwisk swiadcza o prestizowosci tej agentury Komitetu 300. Sa to: AT&T (Amerykanska Firma Telefoniczna i
Telegraficzna), Bank Chase Manhattan, IMB, Narodowa Fundacja Nauki, Partia Republikanska, Sily Lotnicze
USA, Departament Energii, Departament Zdrowia. Z uslug RAND korzystaja tysiace bardzo waznych firm,
instytucji rzadowych i organizacji.
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Wsród speców RAND znajduje sie gmpa przewidujaca czas i kierunek przyszlej wojny nuklearnej, opracowuje jej
kolejne scenariusze. RAND zostal pewnego razu oskarzony o prace na rzecz ZSRR w celu ustalenia warunków
kapitulacji przed ZSRR, ale sprawie szybko „ukrecono leb".
Glównymi instytucjami Tavistocka w USA, zaangazowanymi w pranie mózgów na wszystkich poziomach,
wlacznie z ludzmi rzadu, wojsk, biznesu, religii i edukacji, sa:
Instytut Hudsona, Instytut Badan Politycznych, Instytut Technologii Massachussetts, Narodowe Laboratoria
Szkoleniowe, korporacja RAND, Instytut Badawczy Stanford, Szkola Whartona na uniwersytecie w Pensylwanii.
Coleman ocenia w swojej pracy, iz laczna liczba osób zatrudnionych w USA w ramach agend Tavistock - Komitet
300, wynosi okolo 50 000, a ich fundusze dochodza do 10 bilionów dolarów.
Druga grupa pracujaca dla Komitetu 300 to „Eagle Star" (Orle Gwiazdy), która po drugiej wojnie zmienila nazwe
na „Grupe Star". To potezny syndrom firm zazebiajacych sie jak tryby zegarka. Panuje nad piecioma kluczowymi
dziedzinami wspólczesnej cywilizacji i ataku na te cywilizacje: ubezpieczenia, bankowosc, nieruchomosci,
rozrywka, technologia wlacznie z cybernetyka i komunikacja technologiczna.

Ta ostatnia przez 30 ostatnich lat XX wieku pracowala nad wytworzeniem bio-czipu, za pomoca którego zostanie
„zakolczykowany" kazdy czlowiek na Ziemi, co omawiam w innym rozdziale tej pracy.
Bankowosci takze poswiecimy obszerne fragmenty. Tu nalezy wspomniec o roli banków jako pralni brudnych
pieniedzy pochodzacych glównie choc nie tylko, z handlu narkotykami. Glówne z tych szacownych „pralni" to:
Bank Angielski, Bank Rezerw Federalnych (USA), Bank Swiatowy, MFW, Bank Hong-Kong, Bank Szanghaj.
Kazdy z nich kontroluje tysiace banków pomniejszych7, a z wazniejszych: wloski Bank Com-merciale, Banca
Privee, Banko Ambrosiano, Bank Holenderski, Bank Barciay, Bank Kolumbijski (narkotyki), Bank IberoAmerykanski, Bank Mercantii de Mexico, Narodowy Bank Panamy, Bank Bankoku - Metropolitan, Bank Leumi,
Bank Hapoalim, Bank Standard, Bank Genewski, Bank Islandii, Bank Szkocji, Bank Montrealu, Królewski Bank
Kanady. To tylko niektóre ze specjalizujacych sie w praniu brudnych pieniedzy.
W innym rozdziale omawiam zydowski monopol na metale szlachetne i diamenty. Tu króluja niepodzielnie
Oppenheimerowie. Coleman twierdzi, ze ta rodzina jest nawet wazniejsza niz Rockefellerowie! Do pewnego
czasu jedyna konkurencyjna firma dla Oppenheimerów byly Polaczone Pola Zlota Afryki Poludniowej, lecz
Oppenheimerowie przejeli nad nimi kontrole jako najwiekszy udzialowiec i od tego czasu w rece tego czlonka
Komitetu 300 przeszly glówne swiatowe zloza zlota, diamentów, platyny, tytanu, miedzi, zelaza, uranu i 52
innych metali. Rzadza nimi Oppenheimerowie, a nimi niewidzialna „Dziewiatka" Komitetu 300. Poczatek dal
Cecii Rhodes.
Firmy ubezpieczeniowe odgrywaja kluczowa role w interesach Komitetu 300. Wloskie -jak Assicuraziono
Generali (Wenecja) czy Riunione Adriatica di Sicura, posiadaja w ich zarzadach czlonków Komitetu 300, jak
rodzina Giustiniani, sir Jocelyn Hambro, Umberto Ortalani i inni przedstawiciele wloskiej Black Nobility.
1.W tym zwlaszcza polskie, opanowane juz w 75 procentach przez kapital obcy, kretacko nazywany przez
polskich eurofolksdojczy podmiotami (pomiotami?) strategicznymi.
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Angielskie firmy ubezpieczeniowe calkowicie kontrolowane przez rodzine królewska, to: Eagle Star i Prudential.
Na czele tych firm plasuje sie Eagle Star, poniewaz jej wlascicielami sa czlonkowie rodziny królewskiej. Eagle
Star jest atrapa dla brytyjskiego wywiadu sterowanego przez Komitet, a takze dla glównych brytyjskich banków,
wlacznie z Hill-Samuels i Barciey Bank.
Choc wedlug prawa brytyjskiego wymienianie nazwisk oficjeli z MI-6 (wywiadu), jest powaznym przestepstwem,
Coleman jednak wymienia niektórych. Sa to: Lord Hartley Shawcross, Sir Bnan Edward Mountain, Sir Kenneth
Keith, Sir William Stephen-son, Sir William Wiseman. Kazdy z nich jest powaznie zaangazowany w dzialalnosc
glównych firm i korporacji podleglych czlonkom Komitetu 300. Niektóre z nich to: Korporacja Xerox, ITT, IMB,
RCA, CBS, NBC, BBC, CBC, RAYTHENON, Textron, Bendix, Petroleum (brytyjskie), Kuhn Loeb, General
Electric.
O ich potedze finansowej niech swiadczy fakt, ze roczne obroty niektórych, przewyzszaja produkty narodowe
brutto wielu krajów sredniej wielkosci, jak np. Polska.
Slynny Wall Street - matecznik gield nowojorskich zajmuje sie rynkiem akcji w imieniu Komitetu 300. Wszystko
jest tam kontrolowane przez Bank Anglii, którego instrukcje sa przekazywane przez grupe Morgana i wdrazane
przez glówne domy brokerskie - ich zwierzchnicy sa gwarantami realizacji dyrektyw Komitetu. W innym rozdziale
wykazuje, ze londynska City skupia wiekszosc swiatowych dziennych obrotów bankowych i maklerskich, te
ostatnie takze poprzez Wali Street.
Wszystkie amerykanskie glówne sieci telewizyjnego masowego prania mózgów, sa scisle kontrolowane przez
Olimpians. Trzy glówne sieci telewizyjne powstaly jako „produkty uboczne" RCA - Radio Corporation of America
(Korporacja Radiowa Ameryki). Dotyczy to zwlaszcza poteg telewizyjnych jak NBC, ABC, CBS. Wszystkie trzy

sa zdominowane przez wywiad brytyjski!
Korona Brytyjska kontroluje firmowe dominia w Kanadzie. Wykorzystuje do tego swych poteznych plenipotentów
- m.in. rodzine Bronfmanów, poslusznie wykonujacych królewskie polecenia. Holding Trizec, formalna wlasnosc
Bronfmanów, tak naprawde jest kanadyjska wlasnoscia Królowej. Handel opium z Poludniowo-Wschod-nia Azja
przecina sie z imperium Bronfmanów.
Podobnie jak amerykanski odpowiednik brytyjskiego RIIA - CFR, Kanadyjski Instytut Spraw Miedzynarodowych CHA jest bekartem RIIA i kieruje caloscia polityki kanadyjskiej. Od chwili powstania CHA (1925), jego czlonkowie
regularnie zajmuja fotele Sekretarzy Stanu w Kanadzie. CHA jesfpewiazany z organizacja RAND od czasów
Kennetha Stronga, czlonka Komitetu 300 - drugiego ranga zwierzchnika MI-6 w czasie drugiej wojny swiatowej.
W latach 80. zasiadl on w zarzadach najbardziej dochodowych narkotykowych pralni, jak Bank Schanghai, Bank
Nowej Szkocji - swoiste szamba gromadzace brudne kanadyjskie dolary narkotykowe.
Dla Brytyjczyków i narodów Europy, media wyprodukowaly i pielegnuja sielankowy obraz rodziny królewskiej:
pompatyczne stroje, karoce, sympatyczny anachronizm królewskosci, co jakis czas skandalik obyczajowy. W
rzeczywistosci jest to gniazdo hien i piranii - by nie ublizac innym poczciwym drapieznikom pozerajacym swe
ofiary dla przezycia, a nie dla miliardów. Swiat nigdy sie nie dowie na szersza skale, jak szkodliwa i
niebezpieczna jest monarchia brytyjska.
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Jest to konstelacja najbardziej skorumpowanych, bezwzglednych i cynicznych osobników. Rycerze tzw.
Porzadku Garter, funkcjonujacy na szczycie Komitetu 300. to najbardziej „zaufana" rada Królowej Elzbiety II.
Wielu z nich bylo odpowiedzialnych za nadzorowanie prohibicji w USA, a to wlasnie z brytyjskiej Kanady
masowo dostarczano wtedy do USA angielska whisky. Wsród tych przemytników byl m.in. czlonek Komitetu 300
— Eari Haig, który dal pozwolenie na handel whisky Joe Kennedy'emu. Zarówno idea prohibicji, jak i masowi
dystrybutorzy zakazanego alkoholu, byli tworami Korony Brytyjskiej, dzialajacej poprzez bossów Komitetu 300.
Byl to niewiarygodnie jak na owe czasy dochodowy „przekret": zakazac, a omijajac zakazy zbijac krocie poprzez
prawna eliminacje konkurentów! Ten sam trick powtórzono z narkotykami: zakazac, a zbierac setki miliardów
poprzez patronowanie produkcji i dystrybucji narkotyków oraz pranie narkotykowych miliardów!
Kanada jest tradycyjna trasa dostaw heroiny z Bliskiego Wschodu. Monarchia brytyjska strzeze tej tajemnicy
przed swiadomoscia jej „ukochanych poddanych". Królowa Elzbieta II steruje Kanada poprzez Gubernatora
Generalnego: jest on jej osobistym przedstawicielem i czlonkiem lozy masonskiej Rycerzy Sw. Jana z
Jerozolimy.
Komitet 300 byl ojcem Miedzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych7 pod auspicjami Okraglego Stolu.
Instytut jest tuba czarnej propagandy rozsiewanej przez agendy Tawistocka, a takze zleceniodawca „mokrej
roboty" - mordowa-I nia przeciwników na zlecenie mafiosów z Komitetu 300.
Czlonkami owego IISS jest 87 agencji prasowych, 138 waznych wydawców prasowych i setki wplywowych
dziennikarzy. IISS zajmuje sie produkcja czyli „ksztaltowaniem" opinii publicznej. Wykonuja te robote popularni
dziennikarze, prezenterzy, wydawcy. Zrezygnowano z tradycyjnej roli ksiazki w tej dziedzinie: powstaje ona
dlugo, dociera do niewielu odbiorców. Potezne dzienniki i tygodniki dzialaja jak walec drogowy: nikt nie zdola im
zejsc z drogi.
W 1983 roku miedzynarodówka bankierska spotkala sie w Williamsburgu w Wirginii, aby opracowac strategie
przygotowania USA na calkowita dezintegracje systemu bankowego tego kraju. To zaplanowane wydarzenie
mialo „pospieszyc" Senat USA do zaakceptowania kontroli Miedzynarodowego Funduszu Walutowego nad
polityka monetarna i fiskalna tego mocarstwa finansowego i ekonomicznego! Gdyby USA, czyli amerykanskie
zydostwo nie przyjelo tej decyzji swych wspólbraci z Olimpu, USA z pewnoscia zostalyby poddane takim
dezintegracyjnym dzialaniom. Wzór i przyklad spoczywal w lamusie historii: kiedy Zydzi przed pierwsza wojna
swiatowa zapragneli zawladnac systemem bankowym Stanów Zjednoczonych, wywolali panike bankowa:

spoleczenstwo z ulga przyjelo wtedy powstanie Banku Rezerw Federalnych. Po prostu grupa zydowskich
bankierów nazwala siebie „Bankiem Rezerw Federalnych" z prawem bicia monet, druku banknotów, ustalania
kursów.
Propozycja owej dezintegracji systemu finansowego USA zostala zaaprobowana przez Grupe Dichtiey, powstala
w maju 1982 roku w parku Dichtiey w Londynie. W dniach 10-11 stycznia grupa dzentelmenów spotkala sie w
Waszyngtonie i naruszajac tzw. ustawy Shermana i Claytona - konspirowala nad naruszeniem monetarnej i
finansowej suwerennosci USA. 1.Institute for Strategie Studies.
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Prokurator Generalny USA wiedzial o tym spotkaniu i znal cel tego spiskowania. Zamiast aresztowac
spiskowców, nie zrobil nic, aby ich przynajmniej oskarzyc o przestepstwo federalne. W swietle wymienionych
aktów Shermana i Claytona - dowód spiskowania wystarczy do skazania za konspiracje przeciwko panstwu.
Byly na to wystarczajace powody i dowody. Grupa Dichtiey, inaczej zwana Fundacja, spotkala sie tam na
zyczenie brytyjskiego Królewskiego Instytutu Spraw Miedzynarodowych, a jej gospodarzami byli ludzie
Okraglego Stolu. Nikt w amerykanskim Departamencie Sprawiedliwosci nie mialby odwagi podjac samobójczych
dzialan przeciwko Olimpians!
Plan przejecia przez MFW kontroli nad finansami USA, a w razie oporu Senatu
- dezintegracji systemu finansowego USA, byl dzielem Harolda Levera, wplywowego syjonisty, czlonka Komitetu
300, bliskiego rodzinie królewskiej. Harold Lever byl wtedy dyrektorem gigantycznego konglomeratu firm o
nazwie Unilever, korporacji podleglej Komitetowi 300. Plan Levera zmierzal do opanowania banków centralnych
wszystkich krajów przez Miedzynarodowy Fundusz Walutowy, w celu budowania jednego swiatowego systemu
bankowego podleglego waskiej grupie finansowych gangsterów. Plan zostal zrealizowany z sila powolnego
walca drogowego. Zdemolowal kilkanascie lat pózniej finanse i bankowosc Polski posierpniowej. Jego skutki w
wymiarze swiatowym sa trudne do przecenienia. Byl to przyslowiowy milowy krok na drodze do budowania
Jednego Rzadu Swiatowego.
Podobnej inwazji Bestii doswiadczaja religie swiata, zwlaszcza chrzescijanstwo. Coleman stwierdza obrazowo,
ze Koscioly chrzescijanskie na zachodzie staly sie czyms troche wiekszym od klubów towarzysko-dyskusyjnych.
Sa prowadzone na pasku Swiatowej Rady Kosciolów (WCC). Wbrew pozorom -jak stwierdza Coleman, geneza
Swiatowej Rady Kosciolów wcale nie siega do Moskwy lecz do londynskiej City, co potwierdza schemat
wplywów Komitetu 300.
Bili Clinton nie jest przypadkowym stypendysta Rhodesa. Od dziecka byl formowany przez Iluminatów do
najwyzszych oficjalnych funkcji. Ostatecznie Iluminaci wybrali mu prezydenture USA. Jako kilkunastoletni
chlopiec zostal czlonkiem mlodziezowej sekcji (sekty) pod nazwa Zakon de Molay. Zalozyl to masonskie
„przedszkole" w 1919 r. niejaki Frank S. Land, od poczatku sponsorowany przez masonerie, podobnie jak
masonskie mlodziezówki w rodzaju YMCA (dla chlopców) oraz YWCA
— dla dziewczat. Nazwa: Zakon de Molay pochodzi od nazwiska Jacquesa de Molaya, ostatniego Wielkiego
Mistrza Zakonu Templariuszy, spalonego na stosie na jednej z wysp Sekwany w poblizu katedry Notre Dame 18
marca 1314 roku.
Stowarzyszenie blyskawicznie rozroslo sie w USA do 85 „kapitul" we wszystkich stanach Ameryki, w ówczesnym
Dystrykcie Kolumbii, a potem mialo rakowate przerzuty do 12 innych krajów. Glówna siedziba bylo Cansas City.
Molay'ami zarzadza Wielka Loza Florydy: w jej sklad wchodzi 250 wybitnych masonów z calego swiata', mamy
wiec masonska mlodziezówke o rozmiarach globalistycznych.

l. W.M. Hollis: Allied Masonie Groups and Ries, 1966, s. 19. Cytuja: Michal Baigent, Richard Leigh: Swiatynia i
Loza, op.cit s. 236.
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Kazda kapitula musi miec wsparcie osrodka masonskiego, a do jej organu nadzorczego - Rady Doradczej,
obowiazkowo nalezy masonski Mistrz. Czlonkami zakonu sa chlopcy w wieku 12-18 lat.
Jak zawsze, kazda atrapa masonerii powoluje sie na „doskonalenie cnót", w których nie brakuje Patriotyzmu,
Wiernosci, (masonskiej). Milosci Synowskiej (do rodziców). Ale to program dla „profanów". W wewnetrznej
publikacji Zakonu czytamy:
Zakon jest przeciwny zgrupowaniu kosciola, szkoly i wladzy pod jednym dachem'.
Jednym slowem: my ich sami, poza kosciolem i szkola przy gotujemy do doroslego zycia. Jak przygotowali
Clintona - juz wiemy.
Clinton jest poprzez koligacje zwiazany z Russellami, Taftami, Hammanami, Rockefellerami. Springmaier
podaje, ze William Jefferson Blythe Clinton, to potomek odlamu Russellów, ponadto w zylach Clintona plynie
wiecej krwi brytyjskiej monarchii, niz u kazdego innego amerykanskiego prezydenta!
Jak wiemy, Russellowie sa odpowiedzialni za powstanie elitarnej lozy Skull and Bones, Towarzystwa Biblijnego,
Towarzystwa Straznica (Swiadków Jehowy) oraz tzw. Cór Izabeli (DOI).
Nieuchronnie dochodzimy tu do rodziny Harrimanów - wspólników Plescotta Busha - ojca George'a.
Hammanowie znaczaco zapisali sie w zyciu Billa Clintona. Pamela - zona Averela Hammana - dyrektora firmy
ojca G. Busha, odgrywala wyjatkowo wazna role w zyciu B. Clintona, lecz 270 milionów Amerykanów nie ma
szans o tym sie dowiedziec. To Pamela Harriman zebrala wiecej pieniedzy dla Partii Demokratycznej na
kampanie Clintona, niz jakakolwiek inna osoba. Stworzyla komitet zajmujacy sie dzialalnoscia polityczna
nazwany „Pam PAC". Kiedy Clinton przegral wybory na gubernatora, Pamela („Paw") wyznaczyla go na szefa
owego „Pam-PAC".
Kiedy Clinton byl uczniem liceum - uscisnal dlon prezydenta J. Kennedy'ego. Cóz dziwnego w tym
przypadkowym spotkaniu?
l. Tamze.
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(Zdjecie) Mlodziezowy Dystrykt De Malayowców podlegly Wielkiej Lozy New York. Z takiej masonskiej
mtodziezówki wyszedl Willy Clinton. Tak inwestuje sie w przyszle kariery. W srodku (stoi) „leader" John Butcher.
Otóz nie bylo przypadkiem, ze mistrzem ceremonii owego dnia byl przy tym spotkaniu Winthrop Rockefeller,
wówczas gubernator stanu Nowy Jork. Springmaier podtrzymuje pogloske, iz Winthrop Rockefeller jest
rzeczywistym ojcem B. Clintona!
I dodaje: W materialach filmowych z tego spotkania niedawno prezentowanych w mediach establishmentu, ze
scen, w których pojawiaja sie Clinton i Kennedy, wycieto Rockefellera - jak myslicie — dlaczego?
Idolem i mentorem Clintona w kolejnym jego bractwie Rhodes Scholars, byl profesor Carroll Quigley, archiwista
CFR. Bliskosc Clintoan i Quigley'a, to jeszcze jeden przyklad zwiazków prezydenta z Iluminatami.

Kilku nawróconych na chrzescijanstwo eks-czamoksiezników zidentyfikowalo partnera Clintona w wyborach
prezydenckich - Al. Gore'a jako czarownika. Ksiazka autorstwa Zyda Al. Gore'a (po rosyjsku „gore" - pali sie! Czyzby?) propaguje szereg czarnoksieskich watków, takich jak kult Matki-Gai, dlatego Gore przewodzi
oszukanczej „ekologii". Jako senator, Gore byl bliskim przyjacielem Armanda Hammera, przyjaciela Lenina, który
krazyl jako kurier zydowskich bankierów miedzy Moskwa i Ameryka, mial domy w obydwu panstwach,
posredniczyl w wywozie z Rosji nieprzebranych zasobów carskiego zlota.
Matka Al. Gore'a nie chciala, by dziecko urodzilo sie w najblizszym szpitalu: pojechala kilkadziesiat mil dalej, aby
rodzic w Aleksandrii - to miasto ma kultowe znaczenie dla masonów, okultystów, kabalistów, satanistów. Kiedy w
1799 roku zmarl prezydent Washington i chowano go w rodzinnym Mont Vemon z pelnym masonskim
ceremonialem i honorami, to eskorte prezydenta w jego ostatniej drodze stanowili czlonkowie Lozy nr 22 z
Aleksandrii7.
1. W „Ganspac Brief" z wrzesnia 1998 widnieje weekendowa fotografia przedstawiajaca Armanda Hammera w
otoczeniu rodziny Gore'ów: seniora Al Gorc'a, jego zony Pauliny i dzieci — Nancy i piecioletniego Al (Alberta)
Gorca Jr - pózniejszego prezydenta.
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Byli eks-satanisci utrzymuja, ze Al. Gore zajmuje wysoka pozycje wsród Iluminatów i ma odegrac wazna role w
budowaniu Anty--Kosciola. Jest na dobrej drodze: kiedy to pisze - luty 2000, startuje w wyborach prezydenckich,
lecz wydaje sie pewne, iz ciche namaszczenie do fotela prezydenckiego otrzymal George Bush Jr. Gore w
nastepnych wyborach? Al. Gore wraz z B. Clintonem na konwencji Partii Demokratycznej zgodnie podnosili rece
oswiadczajac z moca przysiegi, ze ich administracja bedzie Nowym Przymierzem.
Brat B. Clintona wyladowal w wiezieniu za handel narkotykami. Wiadomo, Bili równiez w tym uczestniczyl jako
gubernator Arkansas. Billowi oczywiscie nie mógl spasc ani jeden wlos z jego tapirowanej fryzury.
Kolejna ciekawostka: glówny doradca kampanii Billa Clintona - James Carville zostal przedstawiony w „Peaole's
Maeazine" z nentaeramem na srodku czola! Amerykanie mogli podziwiac prezydenta Clintona podczas
uroczystosci inauguracyjnej pozdrawiajacego zebranych klasycznym gestem satanistów: srodkowe palce lewej
dloni wciagniete, wyprostowane wskazujacy i maly7 (Zob. str. 167).
Bili Clinton zwolal swoja pierwsza konferencje prezydencka w astrologicznie dokladny dzien pelni ksiezyca...
W mowie inauguracyjnej powiedzial wtedy:
Ceremonia ta ma miejsce w srodku zimy. Slowa, które wypowiadamy oraz twarze jakie prezentujemy swiatu,
sprowadzaja jednak wiosne (Force the spring).
Niewinna krasomówcza przenosnia? Powtórzyl jaw dalszej czesci przemówienia. Sprowadzanie wiosny nalezy
do terminologii czarnoksieskiej. W czarach i satanizmie, Lucyfer Baal, Bafomet wychodzi z podziemi pierwszego
maja - kultowego dnia Iluminatów oraz ich bekarta-komunizmu.
Pierwszy maja stanowi poczatek okresu plodnosci ziemi, a jej sprawcami czynia sie czarownicy twierdzac, ze to
wlasnie ich magiczne rytualy sprowadzaja wiosne.
W zwiazku z tym, ze przez kilkadziesiat lat ja i cale moje pokolenie Polaków musialo maszerowac w pochodach
pierwszomajowych - nieco wiecej o owym „swiecie":
- Rytualna magia „sprowadzajaca wiosne", obejmuje trzy Sabaty. Pierwszy to Im-bolg, u katolików znany jako
Swieto Matki Boskiej Gromnicznej; drugi to zrównanie dnia z noca, podczas którego u satanistycznych
okultystów odbywaja sie seksualne rytualy; trzeci to Beltaine (l maja), podczas którego odbywaja sie tzw. „Swieta

ognia". W czamoksietwie uwaza sie, ze pierwszego maja moce zenskie koncza przejmowanie dominacji nad
mocami meskimi.
l. Fotografie reprodukuje z ksiazki Cathy Burns: Masonie and Ocult Symbols Illustrated. Sharing 1998. Ten gest
satanistów pochodzi ze starych kultów hinduizmu.
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Zgodnie z ta tradycja, Clinton równiez „sprowadzil wiosne", aby moce zenskie zdominowaly meskie; Clinton sam
dokonal wyboru Prokuratora Generalnego. Funkcje miala otrzymac tylko kobieta. Aby jednak czarnoksieska
ceremonia odbyla sie o wlasciwej dacie, kobieta nie mogla objac tego stanowiska do 2 lutego, czyli do Imbolgu.
Musialy byc równiez trzy kandydatki, z których jedna - znów tradycyjnie -jest wybierana na przywódczynie
czarownic. Dlatego wybór Prokuratora Generalnego zatwierdzono dopiero 2 lutego. Nie dziwi juz w swietle tych
wyjasnien, ze wszystkimi trzema kandydatami byly kobiety, z których wybrano jedna.
Co wiecej, Clinton powiedzial w przemówieniu inauguracyjnym, jak zamierza „sprowadzic wiosne" na USA pod
jego prezydentura.
Od 666 slowa swojego przemówienia (!) Clinton zaczal zdanie o ofierze: Nie bedzie to latwe; bedzie wymagalo
ofiary. Jest to jednak mozliwe i moze dokonac sie sprawiedliwie, bez wybierania ofiary dla niej samej (! - H.P.)
lecz dla dobra nas wszystkich.
Na koniec przemówienia Clinton wykonal tenze znak satanistów, a magazyn „Neewsweek" (2511993)
zatytulowal swój wstepniak: New Age President Takes Office
- Urzad obejmuje prezydent spod znaku New Age.
Ciekawy i wymowny jest sklad pierwszego gabinetu Clintona. Slick Willie (Gladki, Zreczny, Szczwany Wilus) jest
czlonkiem: CFR, Komisji Trójstronnej, Bilderberg Group, czlonkiem róznych organizacji bedacych przykrywkami
Iluminatów, jak np. DLC (Democratic Leadership Councii), czlonkiem Rhodes Scholars. Jego zona Hillary
praktykuje szamanskie czary, a w tajnej hierarchii Iluminatów zajmuje ona pozycje wyzsza od swego „Slick
Willie". Promocje na takie stanowisko uzyskala w wieku 40 lat z nominacji satanistycznych Matek Ciemnosci.
- Sekretarz Skarbu Lioyd Benstein: Bilderbergerczyk, byly czlonek CFR, zamieszany w skandal wokól banku S
and L;
- Sekretarz Obrony Les Aspin: CFR, na swego asystenta wybral krypto-komuniste, Zyda Mortona Halperina7 dyrektora ALCY i wiernego kumpla Henry Kissingera w Radzie Bezpieczenstwa Narodowego (National Security
Councii);
- Sekretarz Stanu Warren Cristopher: CFR;
- Sekretarz Spraw Wewnetrznych Bruce Babbitt: CFR;
- Sekretarz Pracy, Robert Reich: syjonista;
- Prokurator Generalny - owa zwyciezczyni sabatu trzech kandydatek czyli Janet Reno, przez Springmaiera
nazwana morderczynia niewinnych ludzi w Waco w Teksasie2. Ujawnia, ze wielu ludzi mówilo autorowi tej
ksiazki, ze Janet Reno byla mezczyzna, który przeszedl zmiane plci. Jezeli zródla te maja racje, to stanowi to
kolejny przyklad liberalnego stanowiska Clintona w kwestiach seksualnych. Rzeczywiscie - po jublu
oblewajacym nominacje na prezydenta, Clinton przyjal delegacje lesbijek. W prasie pojawily sie fotografie z tego
spotkania.
1. O ostentacyjnym „zazydzeniu"jego administracji, wlacznie z dluga lista nazwisk i funkcji, pisalem w: Dwa wieki
polskiej Golgoty, wyd. Retro 1999, s. 308-309. Dawne, pisze Springmaier — ze ponad 50 proc. glównych

nominacji Clintona to syjonistyczni Zydzi, gdy Zydzi stanowia jedynie okolo 2 proc. ludnosci USA Tu myli sie —
stanowia okolo 5 proc.
2. Ludzie sekty w Waco wierzyli, ze byli „prawdziwymi Zydami". Reno jest Zydówka, zasiadala w radzie
dyrektorów zydowskiej organizacji terrorystycznej - Ligi Przeciwko Znieslawianiu (ADL - Antidefamation League).
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