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Drodzy Czytelnicy i Sympatycy!
W naszym biuletynie zamieszczamy teksty różnych autorów, tak „z pierwszej ręki” jak i przedruki, traktujące o
najistotniejszych problemach Polski i Świata. Kluczem doboru publikowanych treści, nie jest zgodność poglądów
Autorów publikacji z poglądami redakcji lecz decyduje imperatyw ważnością tematu. Poglądy prezentowane przez
Autorów tekstów, nie zawsze podzielamy. Uznając jednak że wszelka wymiana poglądów i wiedzy, jest pożyteczna dla
życia publicznego - prezentujemy nawet kontrowersyjne opinie, pozostawiając naszym czytelnikom ich osąd.
Redakcja
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres kontaktowy Redakcji PRP: PO Box 1602, Cranford NJ 07016 i internetowy: turobin@netzero.net
1) Wiadomości; 2) NEO - Kto naprawdę zabijał w Paryżu i dlaczego; 3) Prawdziwi terroryści z Paryża; 4) Syjonistyczny plan „Większy Izrael” dla Środkowego Wschodu; 5) Obejrzyj to szczere podsumowanie prawdziwych powodów paryskich ataków; 6)
Przez morze polskiej krwi do „samostijnej” Ukrainy; 7) Przeżyjesz szok: 100 lat agresji żydowskiej na Polskę - II; 8) Teoria Spiskowa
okazała się prawdą, mimo ataków na kandydata na prezydenta USA; 9) Kto rządzi światem? – III; 10) Sekretna historia odkrycia
Ameryki – II; 11) Krytyka papieża zakazana pod karą ekskomuniki?;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marsz za Marszem {13.XII.2015}
Dwunastego i trzynastego grudnia 2015 r. przeszły przez Warszawę dwa marsze. Jeden sobotni szedł przeciwko temu
niedzielnemu, a ten niedzielny szedł przeciw sobotniemu. Jeden i drugi zgromadził po mniej więcej tyle samo demonstrantów. Jedni i
drudzy starali się przekonać swoich niewolników do swoich racji. Demonstracje niczego nowego do życia społecznego nie wniosły,
ale cel został osiągnięty: zwiększył podział między Polakami. Polityka Kaczyńskiego cementuje ludzi lewicowo-liberalnych oraz tzw.
„swoich”. Jedni są za prezesem drudzy przeciw, jedni są za rządami pisowskimi i za prezydentem Dudą inni są przeciwni. Jedni na
drugich warczą, m.in. że łamią Konstytucję. Atmosfera podniosła, gorąca, ludzie są okopani przy swoich, polaryzuje się scena
polityczna MY i ONI! Wszystko zaplanowane i realizowane wzorowo, podział Polski na dwie partie idzie nad wyraz szybko,
podobnie jak w USA, są dwie partie zarządzane z tylnego siedzenia przez tych samych, podobnie też ma być w Polsce, łatwiej
pacyfikować dwie organizacje niż 10. Naiwni niewolnicy myślą, że się różnią klany jedne od drugich, że jest przepaść między
„demokratami” a „republikanami”. Myślą że dzieli ich wszystko, ale zapomnieli już co ich łączy!!! A więc przypomnę naiwnym, co
łączy oba klany:
- łączy ich razem zasiadanie przy okrągłym stole, razem biesiadowali w Magdalence,
- razem współtworzyli rządy: Mazowieckiego, Bieleckiego, Suchockiej, Jerzego Buzka,
- razem opowiadali się za obecną konstytucją,
- razem optowali za przynależnością Polski do NATO,
- razem walczyli o wejście do euro-kołchozu, razem głosowali za zdradzieckim „traktatem lizbońskim”,
- razem głosowali za ustawą dopuszczającą do tworzenia na terytorium Polski obcych baz wojskowych,
- razem głosowali za płaceniem emerytur dla żydów z polskiego ZUS-u z powodu nazizmu niemieckiego oraz sowietyzmu,
którego byli twórcami,
- razem popierali tzw. „pomarańczową rewolucję” na Ukrainie, razem usuwali legalne władze na Ukrainie, razem wspierają
organizacje banderowskie na Ukrainie, które zgłaszają roszczenia terytorialne w stosunku do Polski, razem wyciszają ludobójstwo
na narodzie polskim na Wołyniu, razem stoją za spadkobiercami banderyzmu w upadłej Ukrainie,
- razem w imię interesów światowych mafii korporacyjnych napadli na suwerenne kraje jak; Irak i Afganistan,
- razem też byli za oderwaniem terytorium Kosowa - rdzennych ziem serbskich,
- razem wyprzedawali majątek narodowy za bezcen obcym,
- razem tworzyli gigantyczny dług publiczny,
- razem współtworzyli wielkie afery szczególnie za czasów AWS,
Kto i co ich jeszcze łączy!
- Łączy ich Piłsudski, jego ideologia socjalistyczna, zamach majowy, Bereza Kartuska, nienawiść do Romana Dmowskiego, Gen.
Rozwadowskiego, Zagórskiego!
- Łączy ich nienawiść do chrześcijańskiej Rosji!
- Łączy ich służba Waszyngtonowi, Tel-Avivowi, Brukseli!
- Łączy ich służba banksterii światowej i zadłużania Polski u światowej mafii finansowej!
- Łączy ich podległość loży masońskiej B’nai B’rith!
- Łączy ich nienawiść do Narodowego Państwa Polskiego.
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Jedni chcą usunąć z TK aparatczyka z PZPR-u, by zrobił miejsce swojemu z PZPR-u [Rzeplińslki, Cioch].
Podnieta naiwnych niewolników trwa, już są pierwsze efekty, można zgodnie z nową ustawą o „inflacji” wydrukować papiery
dłużne skarbu państwa na kwotę ok. 30 mld zł i zastawić ich na wysoki procent u światowej mafii banksterskiej zamiast w swoim
banku NBP, m.in. dla takich posunięć jest potrzebna sztuczna awantura by odwrócić uwagę niewolnikom od spraw zasadniczych;
niewolnik jak się zorientuje i zjednoczy to jest bardzo groźny.
Zawsze musi być wskazany wróg, może to być nawet żaba, ale przy nakręceniu medialnym niewolnicy uznają że to wróg, więc
trzeba go zniszczyć, inni natomiast będą bronić żaby, a że złodziej cukier kradnie z cukierniczki, to nie jest ważne.
„Dziel i Rządź”, od tego są oni mistrzami, co gołym okiem to widać.
W latach 2005-07, wrogami byli „gwałciciele” Krawczykowej, „aferzyści” od odrolniania ziemi, Minister MSW, a teraz TK, na
wiosnę będzie następna super „afera”, tak by podtrzymać linię propagandy „Dziel i Rządź” szło sprawnie i nie ważne że banksteria
będzie opasać się kawiorem z pracy Polaków. Naiwni niewolnicy, zawsze będą po jednej albo po drugiej sztucznej stronie.
Zygmunt Wrzodak {13-XII-2015}
Były czł. KK. Soli., czł. Rządu regionu Mazowsza, szef S Ursusa do 2002 roku, pomysłodawca i założyciel LPR, Poseł na Sejm IV i V kadencja
Za: http://wrzodakz.neon24.pl/post/128056,marsz-za-marszem
#
#
#
Poseł ruchu Kukiza: Wspólna straż graniczna UE to będzie katastrofa {13.XII.2015}

Poseł Klubu Kukiz ’15 Sylwester Chruszcz stwierdził, że nie można zaufać ‘straży’ granicznej, którą chce zorganizować Bruksela.
Określił to także jako kolejny krok ograniczania niezależności państw członkowskich.
“Jeżeli my będziemy bronić naszej wschodniej granicy jako suwerenne państwo, to nie przepuścimy żadnej osoby, która chce się
nielegalnie dostać na nasze terytorium. Jeśli zajmie się tym Unia Europejska, możemy być pewni, że zaleją nas islamiści” - ocenił
Sylwester Chruszcz w wywiadzie dla “Naszego Dziennika”. “To jest o tyle niebezpieczne iż nowy szlak przemytu migrantów, a
jestem o tym przekonany, przebiegnie przez granicę polsko-ukraińską. Trasa będzie prowadzić przez Morze Czarne, Odessę do
Przemyśla. Jestem o tym przekonany, że zacznie się to już wiosną” - ostrzegał Chruszcz.
W planach eurokratów powołania wspólnej, unijnej straży granicznej dostrzegł także zamach na niezależność państw
człnkowskich. Komisja Europejska już od dłuższego czasu dąży do likwidacji państw narodowych; chęć dominacji nad państwami
narodowymi. Realizacja utopijnej ideologii jest wielka w środowiskach unijnych. [...] Nie dość, że biurokraci chcą jednej prokuratury,
wojska, prezydenta to teraz chcą zabrać kolejny atrybut naszej suwerenności, a więc ochronę granic”.
Chruszcz ocenił politykę kanclerz Niemiec Angeli Merkel1), jako szkodliwą i odpowiedzialną za kryzys strefy Schengen.
Pozytywnie natomiast wypowiadał się o propozycji brytyjskiego premiera Davida Camerona, by wzmocnić pozycję parlamentów
państw narodowych w układzie instytucjonalnym UE. Stwierdził, że idea taka na pewno otrzyma poparcie Polski i Węgier. Wzywał
do aktywności w tej sprawie ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego. “Jeszcze Bruksela wszystkiego nie zabrała, dlatego
trzeba szukać porozumienia z każdym, który widzi zagrożenia płynące z dominacji ośrodków europejskich nad narodami” zaapelował Chruszcz.
Za: http://www.kresy.pl/wydarzenia,europa-zachodnia?zobacz/posel-ruchu-kukiza-wspolna-straz-graniczna-ue-to-bedzie-katastrofa
----------------------1) Angela Merkel, nie realizuje swojej polityki. Realizuje politykę wytyczoną przez Wielki Syjon. - Jako żydówka, jest dla niej wielką satysfakcją

możliwość służenia polityce budowy wielkiego Izraela.
#

#

#

Skandal! Prawy Sektor rekrutuje w Polsce, oferuje 1000 dolarów miesięcznie {12.XII.2015}
Ukraińskie nacjonalistyczne ugrupowanie Prawy Sektor {jest to organizacja czysto żydowska a nie ukraińska - admin} zachęca Polaków
do walki w Donbasie przeciwko Rosji - ustalił Super Express. Za walkę oferuje 1000 dolarów miesięcznie, zapewniając broń dla
każdego ochotnika.
Informację o rekrutacji, Prawy Sektor rozsyła do polskich organizacji paramilitarnych drogą mailową. Sprawa została już zgłoszona
do Służby Kontrwywiadu Wojskowego i do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- Sława! Bracia Żołnierze Polacy, ja chce wam proponować współprace. Prawyj Sektor otwiera oddziały w Polsce. Możecie pracować dla nas 200
dolarów miesiac w Polsce 1000 / jeśli wy pojedziecie walczyć z ruskiemi do Donbasu. Dajmy broń dla każdy ochotnik. SBU ma listę agentów
Putlera w Polsce, jezeli chcecie sie nimi zajac kontakt telefon +38 (097) 4168468. Walcz z nasz wspólny ruski wróg! Artem Stepanow [pisownia
oryginalna] - maila o takiej treści otrzymało w Polsce kilka organizacji paramilitarnych - ustalił Super Express. Sprawa informacji o
rekrutacji została już przekazana do Służby Kontrwywiadu Wojskowego i do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Jak wynika z przepisów prawa, obywatel polski, który chce służyć w obcej organizacji wojskowej musi uzyskać zgodę od polskich
władz [ministra obrony narodowej - w wypadku osób będących byłymi żołnierzami zawodowymi lub ministra spraw wewnętrznych
i administracji - w wypadku pozostałych osób]. Za służenie w obcym wojsku bez zgody władz, grozi do pięciu lat pozbawienia
wolności.
Prawy Sektor to organizacja nacjonalistyczna, działajaca na Ukrainie która od 2014 roku jest także partią. Sprzeciwia się rosyjskiej
polityce. Na stronie internernetowej organizacji, można znaleźć apel nacjonalistów o zjednoczenie wobec agresji Rosji. „Jesteśmy
jednym narodem niezależnie od naszej narodowości: Ukrainiec, Rosjanin, Żyd, Tatar krymski, Gruzin, Ormianin, Polak, Bułgar,
Grek czy każdy inny. W ten straszliwy czas wszyscy musimy się zjednoczyć - czytamy na portalu.
--------------------------------------

Komentarz:
W Polsce mieszka i pracuje ok. 500 tysięcy Ukraińców, w większości są to nacjonaliści-[banderowcy] i żydzi ukraińscy, którzy są większością na
uczelni policyjnej w Szczytnie, czego efekty [tej konspiracji] są już widoczne, a szczególnie w województwach wschodnich. Oni, ich dzieci i
rodziny są zorganizowani pod względem nacyjnym i mają wspólny cel. Łatwo można ich rozpoznać po tym co mówią o Polsce i Polakach [w
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mediach, jak się odnoszą do nas Polaków w rządzie {Kopacz}, w sądownictwie, w prokuraturze, w policji]. Zawsze wyrażają się źle o polskiej Racji
Stanu, historii, tradycji, kulturze. Mają olbrzymi wpływ na zmniejszenie bezpieczeństwa naszego państwa. Mają sekciarsko-mafijne podejście,
jak żydzi, zresztą są bardzo zażydzeni, że niektórzy nawet nie wiedzą iż płynie w nich pierwiastek krwi szatańskiej.
W tej chwili cała wierchuszka na Ukrainie to żydzi i wszystko co czynią, to w żydowskim interesie i próbują eksportować to na Polskę!.
Za: http://dziennik-polityczny.com/index.php/spoleczenstwo/3590-skandal-prawy-sektor-rekrutuje-w-polsce-oferuje-1000-dolarow-miesiecznie
#

#

#

Turecko-syryjska granica powinna być natychmiast zamknięta {11.XII.2015}
Na świecie ugruntowuje się przekonanie, że syryjsko-turecka granica powinna być natychmiast zamknięta - oświadczył w
Rzymie na konferencji na temat basenu Morza Śródziemnego szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow.
Główny szlak nielegalnego przedostawania się do Syrii przebiega przez turecką prowincję - Kilis, która graniczy z syryjskim
terytorium, kontrolowanym przez ugrupowanie terrorystyczne Państwo Islamskie.
- Wspólnota międzynarodowa nie może zamykać oczu na fakt iż ktoś gra rolę poplecznika ISIL, zaopatrując terrorystów w broń,
usługi tranzytowe, realizuje z nimi transakcje handlowe. Nalegamy, by zakończono te działania - oświadczył Ławrow.
Według niego, „rośnie przekonanie, że zamknięcie turecko-syryjskiej granicy powinno być przeprowadzone jako natychmiastowe
kroki”. - By walka z terroryzmem została uwieńczona sukcesem, należy zaprzestać podwójnej gry, i wszelkich form wsparcia
ekstremistów, nie mówiąc już o obronie terrorystów, jak miało to miejsce 24 listopada, kiedy zaatakowano rosyjski bombowiec, gdy
przeprowadzał antyterrorystyczną misję - oświadczył szef rosyjskiego MSZ.
Za: http://pl.sputniknews.com/polityka/20151211/1629164/lawrow-terroryzm-syria-turcja.html
#

#

#

Nakazuję działać maksymalnie bezwzględnie {11.XII.2015}
Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że wszelkie siły, które zagrażają rosyjskim wojskowym w Syrii, będą niszczone.
Nakazał działać w tym przypadku maksymalnie bezwzględnie.
- Chcę ostrzec tych, którzy znowu spróbują organizować jakiekolwiek prowokacje przeciwko naszym wojskowym. Już podjęliśmy
dodatkowe kroki w celu - zapewnienia bezpieczeństwa rosyjskim wojskowym i bazie lotniczej [w Syrii]. Została ona wzmocniona o
nowe jednostki lotnicze i systemy obrony przeciwrakietowej - powiedział Putin na posiedzeniu Kolegium Ministerstwa Obrony Rosji.
- Działania lotnictwa uderzeniowego realizowane są pod osłoną myśliwców. Nakazuję działać maksymalnie i bezwzględnie.
Wszelkie cele, które zagrażają rosyjskiej grupie lub naszej naziemnej infrastrukturze, podlegają natychmiastowemu niszczeniu podkreślił prezydent.
Jednocześnie Putin polecił rozwijanie współpracy z państwami, które są zainteresowane w likwidacji terrorystów.
Za: http://pl.sputniknews.com/polityka/20151211/1628879/Putin-nakazuje-dzialac-maksymalnie-bezwzglednie.html
#
#
#
W Europie rozmieszczono ok. 200 amerykańskich bomb nuklearnych {11.XII.2015}

Minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu uczestniczy w rozszerzonym posiedzeniu Kolegium Ministerstwa
Obrony FR.
Ok. 200 amerykańskich bomb nuklearnych rozmieszczono w Belgii, Holandii, Niemczech i we Włoszech - powiedział minister
obrony Federacji Rosyjskiej, Siergiej Szojgu na rozszerzonym posiedzeniu Kolegium Ministerstwa Obrony FR.
Minister również zaznaczył, że liczba terrorystów w Syrii i Iraku wynosi ok. 60 tys. “Istnieje ryzyko, że mogą zająć Azję
Środkową” - podkreślił Szojgu.
Według ministra strategiczne siły jądrowe Rosji w obecnym stanie gwarantują realizację zadań w zakresie powstrzymywania
jądrowego. Jednocześnie doświadczenie w Syrii pokazuje że drony, są niezastąpione podczas działań zbrojnych. “Rosja obecnie
dysponuje 1720 takimi aparatami” - poinformował szef Ministerstwa Obrony.
Za: http://pl.sputniknews.com/swiat/20151211/1625322/szojgu-europa-bomby-nuklearne.html
#
#
#
Cunningham#: Po słowach Obamy Syria może zestrzeliwać każdy samolot NATO {11.XII.2015}

Syria ma pełne prawo, aby zestrzeliwać jakiekolwiek samoloty i rakiety, które uzna za potrzebne.
To prawo umacnia stanowisko prezydenta USA Baracka Obamy, który komentując incydent z rosyjskim Su-24 powiedział, że
Turcja ma prawo do obrony swoich granic terytorialnych, uważa amerykański analityk Finnian Cunningham. O tym właśnie
pisze on, w swoim artykule dla agencji Sputnik.
„Innymi słowy - co jest dobre dla Turcji, jest dobre także dla Syrii. Dlatego rosyjskie S-300 pozwolą Syrii odzyskać swoją
suwerenność i zasady prawa międzynarodowego” - uważa analityk.
Cunningham zaznacza, że Syria jest gotowa do wdrożenia systemu obrony powietrznej S-300 i S-400 dostarczonego im przez Rosję i
to pozwoli Damaszkowi kontrolować całe terytorium.
„Samoloty NATO, ostrzeżenie dla was!” - ostrzega analityk.
Rosja jest jedynym krajem którego samoloty wojskowe legalnie znajdują się w Syrii, kontynuuje Cunningham, ponieważ Moskwa
ma pełną zgodę syryjskiego rządu.
„Wszystkie pozostałe takiej zgody nie uzyskały. Dlatego mamy co najmniej siedem krajów, które naruszając prawo
międzynarodowe wdrożyły swoje samoloty bojowe do przeprowadzenia nalotów na terytorium Syrii” - podkreślił Cunningham.
Ale według analityka jedynym kryterium prawnym w tej kwestii jest stanowisko organów władzy w Syrii. Zachodnie rządy zrobiły
wszystko, aby zdyskredytować i oczernić rząd w Syrii, ale fakt pozostaje faktem: Syria jest suwerennym państwem mającym takie
same prawa, co pozostałe państwa członkowskie ONZ.
Cunningham: Zachód „dryfuje” w kierunku faszyzmu w interesach oligarchów:
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150724/720660.html
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Cunningham: rozłam w Europie zrujnuje plany USA odnośnie izolacji Rosji:

http://pl.sputniknews.com/swiat/20150718/690291.html
Za: http://pl.sputniknews.com/opinie/20151211/1625211/cunningham-syria-nato.html
# Finian Cunningham, ur. 1963 roku jest irlandzkim dziennikarzem i pisarzem

uchodzi za jednego z najważniejszych ekspertów, od

spraw międzynarodowych, i korespondent „Global Research”
#

#

#

Komisja Europejska przedstawi “śmiałą” propozycję w sprawie unijnej straży granicznej [prpozycja by straż mogła wjeżdżać na
tereny państw bez ich zgody] {11.XII.2015}
We wtorek [15.XII.], Komisja Europejska ma przedstawić nowy projekt, dotyczący powołania unijnej straży granicznej. Rzecznik
prasowy KE Margaritis Schinas poinformował, iż będzie to śmiała propozycja.
„Uważamy, że będzie to ważna propozycja i mogę powiedzieć, że są powody, aby przypuszczać, iż będzie to także śmiała
propozycja” - mówił Schinas, stwierdził że jest to odpowiedź na kryzys imigracyjny, a projekt ma chronić strefę Schengen przed
rozpadem.
Kilka dni temu informowaliśmy o wstępnych zapowiedziach utworzenia unijnej straży granicznej, która mogłaby wjeżdżać na
tereny państw bez ich zgody. Czyżby mówiąc - że jest to „śmiała propozycja” - Schinas miał na myśli właśnie tę kwestię?
Za: http://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/komi-sja-europejska-przedstawi-propozycje-w-sprawie-unijnej-strazy-granicznej

----------------------Można to uznać za „dzwonek alarmowy” dla społeczeństw europejskim przed ich unicestwieniem?
#

#

#

Syryjka wyjaśnia dlaczego Nowy Porządek Świata [NWO] nienawidzi Syrii [wideo] {12.XII.2015}
Dlaczego Syria podobnie jak Irak czy Libia została przeznaczona do likwidacji przez elitę Nowego Porządku Świata? Syryjska
dziewczyna wymienia 8 powodów, które pomogą wyjaśnić obecną poważną sytuację w Syrii.
1. Syryjski Bank Centralny, jest własnością państwa i jest kontrolowany przez państwo, tak aby zamiast wzbogacać
międzynarodowych banksterów z krajów zachodnich i Izraela służył gospodarce narodowej i Syryjczykom. Niemal wszystkie
narody świata zostały zadłużone przez lichwiarskie pożyczki i generowanie sztucznego kryzysu zadłużenia, który w efekcie zniewala
narody. Banki centralne są bankami Rothschildów.
2. Syria nie ma żadnego zadłużenia wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. MFW działa jak policja windykacyjna
międzynarodowych banksterów. Każdy mądry naród pozostaje z dala od szponów MFW, udało się to osiągnąć w Syrii ale banksterzy
nie są zadowoleni z takiego obrotu sprawy.
3. Syria zakazała stosowania genetycznie modyfikowanych nasion [GMO], ponieważ Baszar Assad chce chronić zdrowie swoich
ludzi. GMO oznacza kontrolę nad żywnością, co prowadzi do kontroli populacji. Oczywiście NWO sprzyja produkcji GMO
[Amerykanie wprowadzili GMO do podbitego Iraku].
4. Ludność Syrii jest dobrze poinformowana o planach NWO - w którym światowi politycy są marionetkami zdominowanymi przez
szereg think-tanków i tajnych stowarzyszeń, jest to otwarcie dyskutowane w Syryjskich mediach oraz na uniwersytetach. Taka
otwartość, jest przekleństwem dla NWO, ponieważ jego działalność opiera się na pozostawaniu w cieniu.
5. Syria posiada ogromne rezerwy ropy naftowej i gazu, zachodowi niepodoba się niezależność od olbrzymich zachodnich firm
naftowych takich jak Shell i Texaco.
6. Syria jasno i jednoznacznie sprzeciwia się syjonizmowi oraz Izraelowi. Syria potępia brutalny apartheid w Izraelu. Oczywiście
międzynarodowe lobby żydowskie jednoczy się na całym świecie do wykorzystania swoich wpływów, aby położyć kres takim
stanowczym sprzeciwom wobec polityki Izraela.
7. W Syrii od stek lat mieszkają razem chrześcijanie i muzułmanie i jest to jeden z ostatnich bastionów świeckich muzułmanów
zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, który odmawia uznania jakiejkolwiek wyższości religii nad narodem.
8. Syria z dumą utrzymuje i chroni polityczną i kulturową tożsamość swojego narodu, podczas gdy NWO stara się stopić
wszystkie narody [z wyjątkiem jednego] - w jedną masę, konglomerat dla całkowitej kontroli świata.
FILM: https://www.youtube.com/watch?v=nZevoJapA9k
Tłumaczenie: Robert Purwin
Za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/107703-2015-12
#

#

#

Niemal połowa Amerykanów opowiada się przeciwko islamskiej imigracji. Co na to Obama? {11.XII.2015}
Niemal połowa Amerykanów, popiera pogląd o konieczności zakazu muzułmanom wstępu na teren kraju. Większość
obywateli Stanów Zjednoczonych uważa ponadto że przedostawanie się na teren USA, jest zbyt łatwe. Mimo pro-imigranckiej
propagandy, poglądy Amerykanów są bliższe Donaldowi Trumpowi niż urzędującemu prezydentowi.
Według badania Rasmussena 46 procent Amerykanów popiera tymczasowy zakaz wstępu muzułmanom do Stanów
Zjednoczonych, a 40 procent jest odmiennego zdania. Niezdecydowanych jest 14 procent. Liczby te są szczególnie wysokie w
przypadku zwolenników Republikanów. 66 procent Amerykanów przymierzających się do głosowania na Partię Republikańską
popiera tymczasowy zakaz wstępu do Stanów Zjednoczonych dla muzułmanów. Przeciwnego zdania jest jedynie 24 procent z nich.
Kwestia imigracji jest ostatnio niemal tak samo gorąca w USA, jak i w Europie. Wśród polityków panują w niej znaczące podziały.
W ostatnich dniach oburzenie „elit” wywołał Donald Trump, miliarder i polityk ubiegający się o nominację Republikanów w
wyborach prezydenckich 2016 roku. Stwierdził on, że muzułmanie - nie powinni przekraczać amerykańskiej granicy.
W tej sprawie wypowiedział się między innymi Biały Dom ostro potępiając Trumpa. Jednak, jak pokazują sondaże, poglądy
zwykłych Amerykanów, są w tej kwestii bliższe miliarderowi niż Obamie. Ponadto, 59 procent wyborców twierdzi, że
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przedostawanie się na terytorium Stanów Zjednoczonych jest zbyt łatwe. 65 procent ankietowanych twierdzi, że zamachowcy z San
Bernardino byli radykalnymi islamistami. 2 grudnia w tej miejscowości doszło do strzelaniny, w której zginęło kilkanaście osób.
Tymczasem już ponad 400 tysięcy sygnatariuszy podpisało się pod petycją mającą na celu ... zakazanie Trumpowi wstępu na
terytorium Wielkiej Brytanii. Dlatego też, będzie ona musiała być poddana debacie parlamentarnej. „Jeśli Zjednoczone Królestwo
chce nadal stosować kryteria zakazu nieakceptowalnego zachowania do pragnących przekraczać jego granice to [kryteria te] muszą
się stosować do bogatych jak i do biednych, do słabych oraz potężnych” - piszą autorzy petycji.
Źródła: rasmussenreports.com / bbc.com
Za: http://www.pch24.pl/niemal-polowa-amerykanow-opowiada-sie-przeciwko-islamskiej-imigracji–co-na-to-obama-,39940,i.html

----------------------Redakcja: Nie dziwi zachowanie się Wielkiej Brytanii wobec Trumpa, po jego „radykalnych” wypowiedziach, których tzw.
‘brytyjczycy’, wprost nie znoszą [przecież, gdyby tak się stało, i nie wpuszczono by ukrytej armii judeo-islamskiej czy to w USA
czy Europie to syjonistyczny nowy porządek świata mógłby nie ‘wypalić’].
A wielka Brytania, szczególnie tzw. elity są bardzo uczulone na negacje ich planów, a planem jest przejęcie kontroli nad
ludzkością naszego globu. I tu należy się wyjaśnienie kim są te brytyjskie elity, tak dążące do żydowskiego porządku świata. Są to
potomkowie Benjamitów, którzy po przegranym powstaniu przeciwko Rzymowi, wznieconym przez rabina Bar Kochbę w 132-135
r. ratowali się ucieczką do Lotaryngii [Francja]. Więc mają żydowskie korzenie, a oficjalnie pochodzący z tzw. rodu ‘Stuartów’,
który w IX w. przepoczwarzył się z rodu Dagobertów, a ród Dagobertów z rodu Merowingów, a ród Merowingów, to Benjamici,
którzy po przegranej rewolcie, przeciw cesarzowi Hadrianowi, uciekli do Lotaryngii i tam ‘zwali’ się rodem Merowingów...
#

#

#

Kim Dzong Un poinformował, że Korea Północna posiada bombę wodorową {10.XII.2015}
Korea Północna, posiada własną bombę wodorową - poinformował dzisiaj przywódca KRLD Kim Dzong Un - którego cytuje
lenta.ru.
„Potrafiliśmy zostać wielkim mocarstwem jądrowym, zdolnym do obrony niepodległości i godności narodowej naszej ojczyzny
potęgą bomb jądrowych i wodorowych" - oświadczył Kim Dzong Un. Jednocześnie wezwał do aktywnego rozwoju przemysłu
zbrojeniowego.
Do dzisiaj informacji o tym, że Korea Północna może posiadać bombę wodorową, nie było. 10 lutego 2005 roku Pjongjang otwarcie
poinformował o stworzeniu broni jądrowej, co spotkało się z potępieniem ”wspólnoty międzynarodowej”. W roku 2006, 2009 i 2013
Korea Północna przeprowadziła podziemne próby jądrowe - pisze lenta.ru.
W marcu 2014 r. Pjongjang poinformował, że nie wyklucza kolejnej próby jądrowej. W maju 2015 roku władze Korei Północnej
oświadczyły iż opracowały technologię pozwalającą na znaczne zmniejszenie wymiarów pocisków jądrowych, umieszczanych na
pociskach.
W 2009 r. Pjongjang wycofał się z sześciostronnych rozmów w sprawie programu jądrowego które odbywały się z udziałem Rosji,
USA, Chin, Japonii, Korei Południowej. W kwietniu 2012 roku do konstytucji republiki zostały wniesione poprawki o statusie kraju
posiadającego broń jądrową.
Za: http://pl.sputniknews.com/swiat/20151210/1619436/Korea-Polnocna-bron-jadrowa.html
#
#
#
Miliony uchodźców w Europie jako środek do wprowadzenia NWO? {10.XII.2015}

Zapewne wielu z nas zadaje sobie pytanie czy zachodni politycy są aż tak głupi i naiwni, że wspierają ‘islamską’ inwazję,
wręcz zachęcając do niej następnych „poborowych z ISIS”. Nie można przecież nie zauważać koszmarnie negatywnych
skutków społecznych tego, co tzw. lewica nazywa „ubogaceniem kulturowym”. Wiele wskazuje na to iż ten chaos, który powstaje
z tego powodu jest zaplanowany, a celem jest - wprowadzenie Nowego Porządku Świata.
Nie jest to tylko luźna konstatacja, ponieważ są na to dowody. Na chwilę szczerości zdobył się były minister finansów Niemiec w
rządzie Angeli Merkel, Wolfgang Schauble. Polityk wyznał że w obliczu globalizacji potrzebna jest jakaś nowa forma rządu
międzynarodowego, zwanego też światowym, wyraził też wątpliwość w przetrfanie państw narodowych.
Dodał też, że mozolnie tworzona jest nowa forma zarządzania ludzkością. Cynicznie stwierdził że gdy widzi dowolnego rodzaju
kryzys w Europie to czuje się ‘zrelaksowany’ ponieważ oznacza to - że w społeczeństwie nasilają się postawy sprzyjające
przeprowadzeniu planowanych przez nich zmian.
Przedtem również David Rockefeller twierdził, że wszystko czego potrzeba to naprawdę duży kryzys, a wtedy narody same
zaakceptują nowy porządek świata. Cóż, wygląda na to, że ten kryzys już trwa. Zalew Europy falą uchodźców, może być zatem
celowo wzmagany, aby wywołać spadek poziomu bezpieczeństwa ze względu na wzrost ryzyka ataków terrorystycznych, gwałtów
i poważnych przestępstw.
Procesy te, nieuchronnie występują w każdym z europejskich krajów, które otworzyły granice na islamistów. Mieliśmy już
przecież krwawe zamachy w Paryżu i potwierdzono że kilku z terrorystów, którzy wysadzili się w powietrze, w stolicy Francji
przybyło wraz z ‘rzeką’ uchodźców. Cały czas tworzone jest też w mediach napięcie i pojawiają się kolejne groźby przed nowymi,
nawet tragiczniejszymi atakami.
W obliczu takiego niewidzialnego zagrożenia, które może dotknąć każdego, ludzie dużo chętniej decydują się na oddanie swoich
praw obywatelskich. Nawet totalitarne państwo, gdzie każdy jest podsłuchiwany, będzie się wtedy jawiło jako coś koniecznego w
celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Aby jednak plan ten zadziałał w całej Europie konieczne jest wywołanie tego kryzysu we wszystkich państwach i tutaj wchodzi
kwestia rozdziału tak zwanych uchodźców. Przecież zmuszenie islamistów do przyjazdu do kraju z którego za chlebem - wyjechało
ponad 2 miliony własnych obywateli [jak w przypadku Polski], nie byłoby rzeczą prostą. Można to osiągnąć tylko dodatkowo ich
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dotując, albo umieszczając pod strażą w obozach. Tak czy inaczej ludzie ci uciekną do bogatszych krajów , a gdy im się to
uniemożliwi, mogą się zradykalizować szybko, przenosząc problemy bogatej socjalistycznej zachodniej Europy do biedniejszych
krajów członkowskich.
Jeśli uznamy, że kryzys migracyjny jest próbą realizacji scenariusza, o którym w przypływie szczerości opowiedział Wolfgang
Schauble, to jasne jest dlaczego władcy UE z taką determinacją forsują pomysł stałych procentowych kwot uchodźców. Krok po
kroku planują, po prostu, eksport problemu na wschód i to nie dlatego, że zachodni politycy chcą się pozbyć części problemu, ale
tylko dlatego, aby kryzys równo opanował wszystkie kraje, dzięki czemu zbudowanie Nowego Porządku Świata ma być dużo
łatwiejsze:
Film: https://www.youtube.com/watch?v=bgbG3VAVD_k
Za: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/miliony-uchodzcow-w-europie-jako-srodek-wprowadzenia-nwo
#
#
#

Wojska USA zbombardowały siły prezydenta Asada
Zarówno legalne władze Syrii, jak i prozachodnie tzw. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka przyznają - że armia
amerykańska zbombardowała siły prezydenta Baszara al-Asada w Dajr az-Zaur.
“Syria zdecydowanie potępia jawną agresję sił koalicji, dowodzonej przez USA, w Dajr az-Zaur. W rażący sposób narusza ona
Kartę Narodów Zjednoczonych” - oświadczyło syryjskie MSZ. Oświadczenia zostały wystosowane do sekretarza generalnego
ONZ i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Syryjska dyplomacja zaapelowała zarazem do RB ONZ o podjęcie “niezbędnych kroków w celu
uniknięcia powtórki takich incydentów”.
Syryjskie MSZ oświadcza iż Amerykanie zbombardowali obóz w położonej na wschodzie Syrii prowincji Dajr az-Zaur. Efektem
ataku było śmierć trzech żołnierzy, rany odniosło 13 z nich. Zniszczone zostały pojazdy wojskowe i arsenały z bronią.
Amerykanie zaprzeczają ty doniesieniom:
Jesteśmy świadomi tych informacji pojawiających się w prasie ale nie prowadziliśmy żadnych ataków w tej części Dajr az-Zaur, lecz
55 km dalej” - mówi cytowany przez AFP rzecznik koalicji pułkownik Steve Warren.
rp.pl / Kresy.pl {7 Grudzień 2015}
Za: http://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/wojska-usa-zbombardowaly-sily-prezydenta-asada

Komentarz: Ta tzw. koalicja, prawdę mówiąc, to koalicja z Państwem Islamskim [z terrorystami]. Myślę, że jeśli Rosja jest
rzeczywiście zaangażowana w walce w Syrii z terrorystami powinna dokładniej zabezpieczyć granice syryjską i np. takie:
amerykańsko-koalicyjno-syjonistyczne ‘kukułcze jaja’ po przekroczeniu granicy syryjskiej zawracać ich spowrotem. Syria jest bowiem
państwem suwerennym natomiast elity w rządach zachodnich, to konspiratorzy syjonistyczni, którzy tym sposobem liczą na
zamieszanie i wywołanie chaosu, iż w końcu uda się im zlikwidować prezydenta Baszara al-Asada, bo o to tylko im chodzi!
#

#

#

MSZ Rosji o ataku USA na syryjskich wojskowych: sytuacja zaognia się {8 Grudzień 2015}
„Moskwa jest poważnie zaniepokojona napływającymi doniesieniami o nalocie [6 grudnia] koalicji pod dowództwem USA na
pozycje wojsk rządowych Syryjskiej Republiki Arabskiej w rejonie miasta Dajr az-Zaur, a także skutkami nalotu na błędne cele w
pobliżu miejscowości Al-Han w syryjskiej prowincji Haseke, wskutek którego, zginęło wielu cywilów” - czytamy w komentarzu
resortu polityki zagranicznej.
„W ogólnym zarysie te incydenty świadczą o tym, że sytuacja na froncie w Syrii i Iraku, gdzie trwają walki z tzw. Daesh [Państwo
Islamskie], zaognia się” - stwierdziło MSZ.
Za: http://pl.sputniknews.com/swiat/20151208/1608258/Rosja-USA-Syria-wojskowi.html
#

#

#

B. prez. Afganistanu Hamid Karżaj: obecność amerykańskich wojsk w kraju wzmocniła terror {8.XII.2015}
Zdaniem byłego prezydenta Afganistanu Hamida Karżaja - po podpisaniu dwustronnego porozumienia w sprawie
bezpieczeństwa między Kabulem a Waszyngtonem wbrew oczekiwaniom Afgańczyków - granice wojny poszerzyły się.
Ministerstwo Obrony: PI grozi rozszerzeniem działań na Rosję: http://pl.sputniknews.com/swiat/20151017/1245115/afganistan-rosja-ue-isilchiny.html

B. prezydent Afganistanu Hamid Karżaj oświadczył, że obecność obcych wojsk w tym kraju jedynie pogorszyła sytuację.
Biały Dom w czwartek [3.XII.] poinformował że USA nie zamierzają wycofać z Afganistanu swoich żołnierzy po 2016 r. Prezydent
Barack Obama wyjaśnił - że ich rola w tym kraju, będzie nieco inna. Do końca 2016 roku w Afganistanie zostanie 9,8 tys.
amerykańskich żołnierzy, następnie kontyngent będzie zredukowany do 5,5 tys.
- Naród Afganistanu 14 lat temu zgodził się na umiarkowaną obecność obcych wojsk w nadziei na zwalczenie terroryzmu i
utrzymanie pokoju w regionie. Ale ich obecność pod hasłem walki z terroryzmem nie tylko nie doprowadziła do jego likwidacji, ale
w tym czasie terroryzm stał się jeszcze silniejszy - agencja Khaama Press cytuje wypowiedź Karżaja.
Obama przedłuży pobyt amerykańskich wojsk w Afganistanie: http://pl.sputniknews.com/swiat/20151015/1232972.html
Mówiąc o podpisaniu przez Kabul i Waszyngton dwustronnej umowy w sprawie bezpieczeństwa, Karżaj zaznaczył, że ona
również nie doprowadziła do spadku poziomu niestabilności, przeciwnie, rozszerzyła granice wojny, wbrew oczekiwaniom
Afgańczyków.
Sytuacja w Afganistanie w ostatnich miesiącach uległa znacznemu pogorszeniu. Taliban który wcześniej kontrolował znaczną część
obszarów wiejskich, rozpoczął ofensywę na duże miasta. Pod koniec września talibowie zajęli miasto Kunduz na północy kraju,
gdzie mieszka ponad 300 tys. osób. Obecnie atakują Ghazni, ośrodek administracyjny prowincji Ghazni na południowy zachód od
Kabulu.
Za: http://pl.sputniknews.com/opinie/20151018/1250845/afganistan-karzaj-usa-terroryzm-taliban.html
#

#

#
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Celem ostatecznym afgańskiej komórki Daesh jest Rosja
Po utworzeniu rządu ‘jedności narodowej’ antyrządowe oddziały terrorystyczne zaczęły grupować się w północnych
prowincjach Afganistanu.
Już wtedy było jasne, że reakcja w odpowiednim czasie na ich działania wyrządzi szkody nie tylko ludności cywilnej, ale także
zagraża ludności krajów sąsiednich. Eksperci uważają, iż Daesh jest zainteresowany rozprzestrzenianiem swych wpływów w Azji
Środkowej. Stąd także dążenie bojowników w północnych prowincjach Afganistanu, do granic z Turkmenistanem, Uzbekistanem i
Tadżykistanem.
Jednocześnie rząd Afganistanu wraz z międzynarodowymi siłami bezpieczeństwa [ISAF] nie był jeszcze w stanie zorganizować
należytego oporu wobec bojowników Daesh, którzy rabowali wsie i zabijali cywilów. ISAF i NATO - jak się zdaje - nie mają zamiaru
wzmacniać kontroli nad przemieszczaniem się bojowników i walczyć z nimi. W ostatnich dniach stało się jasne że NATO nie
potrzebuje już tranzytu lądowego przez terytorium Rosji w celu zabezpieczenia operacji w Afganistanie w związku z redukcją jej
skali. O tym poinformował sekretarz generalny NATO Stoltenberg po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w sprawie
Afganistanu.
W takich warunkach sytuacja będzie tylko pogarszać się; jeśli społeczność międzynarodowa - nie wesprze prawidłowo
Afganistanu w walce z terroryzmem ... w pełni możliwe jest stworzenie „Islamskiego Emiratu Daesh” w Afganistanie, powiedział
w wywiadzie dla Sputnika - Dari Zuhal Sarhad Haji Mohammad Mahdiyar, lider ruchu - „Śmierć Daesh i terrorystom!”:
„Te informacje o „Talibanie” czy Daesh [dla mnie są to dwie grupy - jedna całość], które mamy, potwierdzają, że jeśli terroryści
osiągną swoje cele w Afganistanie to jest całkiem możliwe, że już wkrótce oni stworzą tzw. „Islamski Emirat” i wykorzystają kraj
jako trampolinę do osiągnięcia swoich celów w krajach WNP, a później w Rosji” - powiedział Sarhad.
WSJ: Afganistan prosi Rosję o pomoc w walce z talibami - http://pl.sputniknews.com/swiat/20151027/1304572/Afganistan-Rosja-pomoc.html
Według niego po utworzeniu w Afganistanie swojego legowiska, bojownicy Daesh otrzymają szansę na przeprowadzenie ataków
terrorystycznych nie tylko w Tadżykistanie i Uzbekistanie, ale także w Rosji.
„Mamy nadzieję, że te kraje, dla których istnieje realne zagrożenie eksportu terroryzmu z Afganistanu, nie zostawią naszego kraju
samego w obliczu naszego wspólnego wroga. W tym przypadku nie mam wątpliwości, Daesh nigdy nie osiągnie swoich
haniebnych celów. Wciąż są świeże wspomnienia o tym, jak Afganistan został zdobyty przez terrorystów w obliczu talibów. I jak
boleśnie uderzyło to ogólnie w region. Więc mamy nadzieję że nie jest jeszcze za późno, ”społeczność międzynarodowa” podejmie
kroki, aby zniszczyć terrorystów w Afganistanie”.
Według źródeł Sputnik Dari i Sputnik Pashto pierwsza komórka Daesh w Afganistanie powstała w południowej prowincji kraju w
Helmandzie, na jej czele stanął jeden z dowódców polowych „Talibana” - mułła Raouf Hadem. Po tym ludzie z czarnymi flagami
[Państwa Islamskiego] stopniowo zaczęli pojawiać się w innych częściach kraju [a przy tym, bardzo dobrze uzbrojeni...
Lider ruchu „Śmierć Daesh i terrorystom!” - Haji Mohammad Mahdiyar, wysoko ocenia działania Rosji przeciwko terrorystom.
„Rosja w porę podjęła decyzję o przeprowadzeniu powietrznej operacji antyterrorystycznej w Syrii, dowiodła innym krajom, jak
należy walczyć z terroryzmem. Mamy też nadzieję, że Rosja będzie kontynuować swoje działania aż do całkowitego zniszczenia
terrorystów w Syrii”.
Za: http://pl.sputniknews.com/swiat/20151204/1583659/daesh-afganistan-rosja.html
#
#
#

UE zawiesi Węgry w prawach członkowskich? Komisja Europejska zarejestrowała inicjatywę {30.XI.2015}
Komisja Europejska zarejestrowała inicjatywę mającą na celu zawieszenie Węgier w prawach członkowskich Unii Europejskiej.
Autorami obywatelskiej inicjatywy są przeciwnicy polityki Victora Orbana. Wśród pomysłodawców znajduje się internacjonalista,
feminista i ateista pochodzący z Polski.
Liberalni obywatele Unii Europejskiej, w imię coraz modniejszej „obrony demokracji” - podjęli inicjatywę zawieszenia Węgier w
prawach członkowskich UE. Ich inicjatywa została zarejestrowana przez Komisję Europejską, której urzędnicy zastrzegli, iż
decyzja o wdrożeniu akcji jest uzasadniona jej dopuszczalnością prawną, a sama treść wniosku nie była jeszcze analizowana.
Pomysłodawcy zarzucają rządowi Victora Orbana podejmowanie „antydemokratycznych” działań, a też ksenofobię i
niedopuszczalną postawę względem tzw. „uchodźców”. Zjednoczeni wokół tej inicjatywy liberałowie odczuwają niepokój, iż
przykład Węgier może zainspirować inne kraje w których, jak twierdzą, „kultura demokratyczna jest świeża i krucha”.
Victor Orban jest krytykowany również za przyjęcie we wrześniu prawa przewidującego kary więzienia dla osób nielegalnie
przekraczających granice węgierskie. Członkowie komitetu obywatelskiego występującego z inicjatywą twierdzą iż policja stojąca na
straży prawa imigracyjnego na Węgrzech dopuszcza się, nieuzasadnionych aktów przemocy wobec „uchodźców”.
Dla przedsięwzięcia kroków wykonawczych w sprawie zawieszenia Węgier w prawach członkowskich przeciwnicy rządu Orbana
potrzebują w ciągu roku zebrać co najmniej milion podpisów w co najmniej 7 państwach UE.
Do komitetu który wdrożył akcję zbierania podpisów należy Europejczyk pochodzący z Polski Andrzej Dominiczak, prezes
ateistycznego Towarzystwa Humanistycznego, publicysta „Bez Dogmatu” i „NIE”, działacz internacjonalistyczny i sympatyk ruchu
feministycznego.
Źródło: gazeta.pl
Za: http://www.pch24.pl/ue-zawiesi-wegry-w-prawach-czlonkowskich–komisja-europejska-zarejestrowala-inicjatywe,39722,i.html
#
#
#
Prokuratura Generalna uznała Fundację Sorosa za niepożądaną {30.XI.2015}

Niestety, to nie wydarzyło się w Polsce. U nas póki co, syjonistyczna zgnilizna i agentura czują się jak ryba w wodzie. I jak na razie trudno
sobie wyobrazić, żeby w III RP zawiadywane przez Żydów i syjonistów wszelkie agendy władzy likwidowały syjonistyczne, żydowskie zagrożenie
- D. Kosiur
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Autor: Sergei Guneyev
Za stroną: http://pl.sputniknews.com/swiat/20151130/1546486/Prokuratura-Rosja-Fundacja-Sorosa.html
--------------------------
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Fundacja Społeczeństwa Otwartego i Instytut Społeczeństwa Otwartego otrzymały status „niepożądanych w Rosji
organizacji” - poinformowała agencję RIA Novosti rzeczniczka Prokuratury Generalnej Marina Gridniewa.
Prokuratura Generalna uznała za niepożądaną działalność w Rosji, jeszcze dwóch zagranicznych organizacji pozarządowych poinformowała dzisiaj agencję RIA Novosti rzeczniczka Prokuratury Generalnej Marina Gridniewa.
Według niej, chodzi o Fundacje Społeczeństwa Otwartego [Open Society Foundations] i Instytut Społeczeństwa Otwartego [OSI
Assistance Foundation]. Obie organizacje należą do struktury tzw. Fundacji Sorosa - sieci międzynarodowych organizacji
charytatywnych, założonych przez znanego amerykańskiego finansistę George’a Sorosa.
„Postanowiono że [ich] działalność stwarza zagrożenie dla podstaw ustroju konstytucyjnego Rosji i bezpieczeństwa państwa” powiedziała Gridniewa.
Podkreślono, że powyższa decyzja związana jest z wnioskiem Rady Federacji Rosji pod adresem prokuratora generalnego Rosji,
szefa rosyjskiego MSZ i szefa Ministerstwa Sprawiedliwości o sprawdzenie organizacji, wpisanych na tzw. patriotyczną czarną listę.
Ta lista została zatwierdzona na mocy postanowienia Rady Federacji w lipcu bieżącego roku.
W maju w Rosji została przyjęta ustawa, pozwalająca na nadawanie zagranicznym i międzynarodowym organizacjom
pozarządowym statusu „niepożądanych w Rosji” - jeżeli ich działalność stwarza zagrożenie dla ustroju konstytucyjnego Rosji,
obronności lub bezpieczeństwa państwa.
Zgodnie z ustawą, decyzję w sprawie uznania działalności organizacji za niepożądaną, podejmuje prokurator generalny lub jego
zastępca po uzgodnieniu z MSZ Rosji. Procedura zniesienia podobnej decyzji odbywa się w analogiczny sposób.
George Soros, znany na świecie jako autor największych w historii operacji spekulacyjnych, aktywnie miesza się w politykę różnych
państw. Jego fundacje były wielokrotnie oskarżane o organizowanie przewrotów i zmian władzy w szeregu państw. Sam finansista
nie zaprzecza, że jego pieniądze pomogły w przeprowadzeniu pierwszej „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie w 2004 r. i
Euromajdanu w 2013 r.
W kwestii wydarzeń na Ukrainie Soros zajmuje ostre antyrosyjskie stanowisko, kilka tygodni temu prezydent Ukrainy Petro
Poroszenko odznaczył go Orderem Wolności „za osobiste zasługi w umocnieniu międzynarodowego autorytetu państwa
ukraińskiego”.
Za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/11/30/prokuratura-generalna-uznala-fundacje-sorosa-za-niepozadana/
#

#

#

Przywódca ISIS to żyd i syjonista {1.XII.2015}
Przywódca ISIS to żyd i syjonista, a twórcami ISIS są takie państwa jak Izrael, Wielka Brytania i USA.
„Przywódcą ISIS okazał się syjonista a samą terrorystyczną organizację utworzyły takie państwa jak Wielka Brytania, USA i
Izrael” - takie oświadczenie złożyła dziennikarka telewizyjna egipskiej telewizji „Al-Hayat” - Iman Izz ad-Din.
Przemawiając na wizji dziennikarka powiedziała, że terrorystyczne zgrupowanie „Państwo Islamskie” [ISIS] zostało utworzone
przez Wielką Brytanię, USA i Izrael, jako narzędzie do realizacji swoich tajnych operacji na całym świecie, a także do wypełniania
wszelkiego rodzaju „brudnej roboty”.
„Izraelski Mossad „był odpowiedzialny za utworzenie struktury, która powinna była osłabić i podzielić inne kraje, i pozwolić
Izraelowi wygodnie rozłożyć się w sercu regionu” - takie wyjaśnienie dała ona przed emisją materiału o ISIS:
(http://www.memritv.org/clip/en/5169.htm).

Zgodnie z informacją dostarczoną dziennikarce telewizyjnej, celem do którego dąży wyżej wymieniona trójka krajów, jest
zniszczenie sąsiadujących z Izraelem krajów by nie pozostało żadnej siły zdolnej mu się oprzeć.
Dziennikarka jeszcze raz przypomniała jedną z wersji odczytywania anglo-języcznego akronimu ISIS jako „Israel Secret
Intelligence Service” [Izraelska Tajna Służba Wywiadowcza]. Iman Izz ad-Din uważa, że Izrael rozmyślnie wybrał taką nazwę dla
zgrupowania „Państwo Islamskie”.
„Przekonacie się, że Abu Bakr al-Baghdadi to w rzeczywistości żyd i nazywa się Shimon Elliot, a wspiera go senator John
McCain” - zakończyła ona zapowiadanie emisji materialu o ISIS.

Za: http://3rm.info/main/60523-lider-igila-evrey-i-sionist-a-sozdateli-izrail-velikobritaniya-i-ssha.html
Tłumaczenie: Tamara – {1.XII.2015}
Za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/przywodca-isis-to-zyd-i-syjonista-2015-12
#

Irak: Nie chcemy Jankesów {2.XI.2015}

#

#
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Iracki rząd odrzucił potrzebę rozmieszczenia w kraju jakichkolwiek obcych sił mających na celu walkę z Państwem Islamskim.
Stanowisko to jest odpowiedzią na plany Stanów Zjednoczonych, chcących powrócić do Iraku w ramach tzw. “kontyngentu sił
specjalnych”.
“Nie potrzebujemy żadnych obcych sił lądowych na irackiej ziemi“, podkreślił premier Iraku, Haider al-Abadi we wtorek

{30.XI.2015}.

Iracki rząd podkreśla, że każda operacja wojskowa lub rozmieszczenie obcych wojsk, specjalnych lub nie, w jakimkolwiek miejscu w Iraku nie może
wydarzyć się bez zatwierdzenia irackiego rządu, koordynacji i pełnego przestrzegania irackiej suwerenności.
Wcześniej, amerykański sekretarz obrony, Ashton Carter, powiedział, że Waszyngton wysyła do Iraku “ekspedycyjną” grupę
swoich sił specjalnych, które mają także brać udział w operacjach na terenie Syrii, ale jak do tej pory, ta „ekspedycja” utknęła w
martwym punkcie, zresztą jak wiele innych.
Irackie milicje ludowe walczące z Państwem Islamskim, takie jak Falangi Hezbollahu, Ruch Badr i Asaib Ahl al-Haq również
zareagowały na amerykańskie oświadczenie, podkreślając iż będą zwalczały wszystkich napotkanych żołnierzy USA.
“Będziemy ścigali i zwalczali wszystkie amerykańskie wojska rozmieszczone w kraju - staną się naszym celem. Walczyliśmy z nimi wcześniej,
i jesteśmy gotowi na wznowienie tej walki” - powiedział rzecznik prasowy Falang Hezbollahu, Jafaar Husseini.
Za: http://xportal.pl/?p=23751
#

#

#

Węgry: Unia sprzedała Europę {2.XII.2015}
Węgierski premier Viktor Orbán ogłosił, że na niedawnym szczycie UE-Turcja Unia Europejska zawarła z tureckim rządem
niejawny układ, na mocy którego do Europy ma zostać sprowadzonych z Turcji od czterystu do pięciuset tys. następnych
imigrantów. Zostaną oni rozmieszczeni w państwach członkowskich Unii. Pomysł takiego rozwiązania miał zostać przedstawiony,
już podczas wcześniejszego szczytu UE na Malcie, ale nie uzyskał wówczas akceptacji. Według Orbána treść porozumienia zostanie
podana do wiadomości publicznej w tym tygodniu w Berlinie. Węgierski premier zaznaczył, że jego rząd nie zaakceptuje tego układu,
choć spodziewa się nasilenia presji na swój kraj.
Za: http://xportal.pl/?p=23765
--------------------------------------------------------------------------------------------------

NEO – KTO NAPRAWDĘ ZABIJAŁ W PARYŻU I DLACZEGO?
Kiedy społeczeństwo zmądrzeje na tyle, by dojrzeć kto naprawdę stoi za większością tych zabójstw, aby w ten sposób
uhonorować zmarłych?
Minął piątek 13 w Paryżu. Liczba ofiar dotąd ponad 130 z kolejnymi krytycznie rannymi 99, dodawanymi do listy zmarłych
spośród 352 rannych.
Policja ma 8 martwych podejrzanych z różnymi paszportami, którzy mogą być lub nie ich własne. Francuski wywiad - jak się
wydaje - nie miał żadnych powodów do tego by twierdzić, że w największej tragedii terrorystycznej we Francji uczestniczyły 3
grupy operacyjne.
W sobotę aresztowano 3 kolejnych podejrzanych w aucie zauważonym w jednym z miejsc ataku, kiedy próbowali przedostać się
do Belgii. Bilet parkingowy na podłodze auta rzekomo doprowadził do innego miejsca, gdzie dokonano aresztowań, a ich całkowita
liczba to 7-miu tego dnia. W piątek w Paryżu znaleziono kolejne porzucone auto z bronią.
Władze francuskie uważają, iż wszyscy poza jednym zostali zidentyfikowani dzięki odciskom palców, a najmłodszy w wieku 15
lat.
Polityczne działanie UE było szybkie, kiedy Donald Tusk zadeklarował iż załamała się polityka Shengen otwartych granic.
Bawarski partner polityczny Merkel już wzywał do przyznania się że otwarta polityka wobec uchodźców była ogromnym błędem i
do ponownego wprowadzenia kontroli granic, czy to było celem ataku? Tej nocy było wiele dziwnych wydarzeń.
Świat otworzył serca na miasto świateł z kolorami francuskiej flagi oświetlającymi główne budynki i pomniki na całym świecie,
co wydawało się mieć miejsce za wcześnie i nazbyt szybko. Wcześniej już mówiono, kto był za to odpowiedzialny, kiedy trwał
zamach, też zbyt szybko.
Na naszym portalu dalej opłakujemy zdradę ofiar Charlie Hebdo co wyraźnie wykazaliśmy jako przynajmniej jedno całkowicie
zainscenizowane wydarzenie, zastrzelenie przez terrorystów nieuzbrojonego policjanta na ulicy. Początkowo, nie zauważyliśmy
tego, oglądając video z normalną prędkością, ale później tego samego dnia zobaczyliśmy wieczorny film dalej mokrego,
zaplamionego krwią chodnika, pomimo że zmyto go wodą.
Ale tam czegoś nam brakowało. Nie było żadnych uszkodzeń w wyniku rundy strzałów z AK-47 które, gdyby przeszły przez
głowę policjanta, albo spudłowały, zostawiłyby odstrzelone kawałki betonu ze względu, na duże rozmiary i dużą prędkość
pocisków.
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Przegląd filmu klatka po klatce pokazał że ‘strzał’ nie trafił w głowę i podmuch wylotowy podwiał kurz na powierzchni betonu
zgodnie z oczekiwaniami i jest wyraźnie widoczny ale nie ma żadnego gruzu. „Terrorysta” wystrzelił ślepaka.
Tę zainscenizowaną strzelaninę zignorowały masmedia i organy ścigania. Nikt nie wołał o dalsze zbadanie sprawy. Witamy w
twardej, zimnej rzeczywistości sfałszowanego śledztwa; i mamy nadzieję, że to się nie powtórzy.
ISIL, albo ktoś uważający się za ISIL, przyznał sobie za to kredyt, i Francja już nasiliła bombardowania w odwecie [tylko jak
się okazało nie bombardowali ISIS a infrastruktuę Syrii gdzie nie było żadnych islamistów]. I kiedy już widzimy
wprowadzenie mini-Patriot Act, kiedy francuski premier Manuel Valls nawołuje do legislacji pozwalającej francuskim służbom
strzelać do podejrzanych terrorystów na ulicach.
Kiedy jeden światowy lider po drugim wysyłał narodowi francuskiemu wyrazy sympatii i solidarności a niektórzy już rozważali
silniejszy antyterrorystyczny dżihad przeciwko ISIL, nie robiło to na mnie wrażenia. Potęgi świata nie wszczynają dżihadu wobec
siebie, a niektóre z nich są zbyt pochłonięte kierowaniem działań terrorystycznych by zmienić co niektóry rząd jak np. te które trwają
od 5 lat w Syrii.
Nie pamiętam bym widział świat wylewający swoje serce na naród syryjski, kiedy ten doświadczał - o wiele więcej takich rzezi w
piątki 13-go niż ktokolwiek z nas może zliczyć. Nie widzieliśmy kolorów syryjskiej flagi pokazującej się natychmiast we wszystkich
charakterystycznych punktach świata. jak widzieliśmy w przypadku Paryża. - Rozdział w obu sytuacjach nie może być bardziej
kompletny.
Wszyscy wiemy o tym, że USA, Izrael, Jordan, Turcja, Katar i Arabia Saudyjska prowadziły terrorystyczną wojnę z różnymi
sektorami cywilnego społeczeństwa w Syrii. - Nasz portal VT publikował, prosto od syryjskiego wywiadu, zdjęcia i karty
tożsamości umundurowanych oficerów z w/w państw schwytanych w Syrii. Ale które to grupy praw człowieka wzywały do sankcji
przeciwko któremuś z tych krajów.
Francuska organizacja „ochraniająca” grupy żydowskie [CRIF] napisała na Twitterze: „Musimy zwalczać go bez litości,
nieustępliwie, by go pokonać [dżihadowski fanatyzm]”. Chciałbym zapytać tych ludzi, czy to, dotyczy także wahabistów w Arabii
Saudyjskiej i czy francuski lotniskowiec uda się do Zatoki Perskiej aby rozpocząć te ataki? I czy CRIF zaatakuje Izrael za wsparcie dla
ISIL, al-Nusra, a także izraelskie wojska na Wzgórzach Golan i na południe od Damaszku?
USA też nie zamierza tego zrobić. Mieliśmy byłego szefa Wywiadowczej Agencji Obrony [DIA] zeznającego przed Kongresem że
gdy funkcjonariusze byłej Republikańskiej Gwardii zapewniali wczesne profesjonalne przywództwo dla ISIL z pieniędzmi krajów
Zatoki Perskiej żeby wywoływać niepokoje w Iraku i wschodniej Syrii, nikt nie wydawał się być zaniepokojony długoterminowymi
tego konsekwencjami.
NEO pisał o pracy Jeffreya Silvermana - o amerykańskich kontraktorach zapewniających logistykę dla szkolenia czeczeńskich
terrorystów w Dolinie Pankisi i przemycaniu ich przez CIA do Syrii. Z kolei Gordon Duff pisał o tym jak z amerykańskich
arsenałów zniknęło 2 500 TOWS i znalazły się na polach bitewnych w Syrii, razem z tymi dostarczanymi przez Saudyjczyków.
Już widzimy jakieś dziwne raporty o obecnych atakach. Wydaje się iż 3 zamachowców-samobójców na stadionie było
największymi pechowcami w historii, kiedy wysadzili w powietrze siebie, a mieli tylko jedną ofiarę. Albo, czy samobójcze kamizelki
jakie im dano były kontrolowane przez radio by wybuchły kiedy tego chciał ich „mocodawca” - bo martwi nie opowiadają bajek?
Francuskie władze używały dziwnego języka dla opisania martwych podejrzanych: że „każdy z nich miał samobójczą
kamizelkę” ale nie potwierdziły czy wszyscy wysadzili się sami ... czy policja ich zastrzeliła. Na miejscu tragedii mamy świadka prezentera radiowego, Pierre’a Janaszaka, który opisał jak strzelający schwytali 20 zakładników i słyszał jednego mówiącego do nich,
że „błędem Hollande’a była interwencja w Syrii”.
Podczas gdy wszyscy uciekali by się wydostać, mamy Janaszaka pozostającego blisko by podsłuchać rozmowę, która dała
publiczny motyw, ale tylko na jego słowo, bo zakładamy, że 20 zakładników już nie żyje, zakładników których miał czas
policzyć. Ta historia powinna wywołać alarm u każdego śledczego. A potem pojawiły się doniesienia o dobrze nam znajomych
„ćwiczeniach terrorystycznych” zaplanowanych na ten dzień, w tym jedno w hotelu, w którym zatrzymała się niemiecka drużyna
piłkarska. Mamy film od rezerwowego członka zespołu.
Tymczasem wracając na drugie spotkanie w Wiedniu na temat Syrii w sobotę [28.XI], słyszymy o postępie osiągniętym przez
niektórych zwolenników dżihadystów mówiących, że umiarkowany rozejm, ze strony opozycji, jest możliwy do końca roku, i
słyszymy od p. Johna Kerry, że za 6 miesięcy będziemy mieć rząd przejściowy w Syrii, a 6 miesięcy później już wybory.
Jestem pewien, iż Assad nigdy nie zgodzi się by ustąpić, bo i dlaczego? Armia Syryjska, będzie dalej angażować się w zwaczanie
ISIS i al-Nusra ale nie z uczestnikami wyreżyserowanego w pośpiechu spotkania wiedeńskiego wspierającymi terrorystów.
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Rosjanie i Irańczycy wielokrotnie mówili, że to naród syryjski ma stanowić o ich politycznym rozwiązaniu, a nie uczestnicy
wiedeńskich spotkań. John Kerry udaje że z tym się zgadza, a potem chce pozbyć się Assada, bo 5% opozycja syryjska uważa, że z
Assadem niemożliwy jest pokój, kiedy MÓWI o pokoju z Assadem.
Putin dość wyraźnie przedstawił swoje stanowisko, że rosyjska kampania będzie trwała tak długo, jak Syria będzie
potrzebować wsparcia w walce z terroryzmem. I takie, było otwarte zobowiązanie. A Putin nie wydaje takiego oświadczenia dla
‘rządu który zostanie ogłoszony później’.
[Putin nie potrzebuje pomocy tych którzy wszczeli tę rebelię w Syrii i Iraku. Syria przy pomocy Rosji, Hezbollahu i Iranu kończy już
oczyszczanie swego terytorium z terrorystów. Natomiast twórcy tychże terrorystów, nie widząc innego wyjścia ponieważ wali im się
plan budowy „Wielkiego Izraela” od Nilu do Eufratu - próbują za wszelką cenę załapać się do koalicji, aby mieć jakąś szansę - na
utrzymanie się w Syrii, która właśnie stoi na przeszkodzie realizacji tegoż planu.
Jeśli Putin dopuści „ich” [twórców ISIS] do koalicji to sprawa Syrii może być skomplikowana [a może nawet i przegrana]. Zobaczymy jak się zachowa w tej sytuacji Putin, ponadto będzie to dla niego "papierek lakmusowy", który rzuci światło, kim
naprawdę jest Putin...
Następna sprawa: Rosję poprosił prezydent Syrii Baszar Asad, dlatego Rosjanie są w Syrii w wojnie z terrorystami, natomiast rząd
Syrii nie prosił do koalicji tych którzy stworzyli ISIS i umożliwili wejście do Syrii i podjęcie wojny z legalnym rządem w syryjskim.
Myślę - że i w przyszłości - prezydent Syrii, również „ich” nie zaprosi. Warto tu zaznaczyć {bo niektórzy szybko zapominają}, że
Syria jest suwerennym państwem i nikt nie ma prawa do narzucania swoich nakazów-marzeń syryjskiemu narodowi.
Ciekawe co by Zachód powiedział, gdyby Putin zarządał wymiany rodu Saudów w Arabii Saudyjskiej? Czy Erdogana w Turcji? czy
Hollanda we Francji? a nawet Natanjahu w Izraelu? Zapewne byłby jednolity „wrzask” na całym świecie - „tać to atak na demokracje”
itd., itp. - admin].
Czy ktoś myśli że syryjskie wojsko będzie przyjmować rozkazy od jakiegoś tymczasowego szefa rządu wybranego przez jakiś tam
zagraniczny komitet? Ja, na pewno tak nie uważam, tymbardziej kiedy mamy już tyle ofiar, rannych i tzw. uchodźców.
By Jim W. Dean – Tłum. Ola Gordon. {1 Grudzień 2015}
Za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/neo-kto-naprawde-zabijal-w-paryzu-i-dlaczego-2015-12
-------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAWDZIWI TERRORYŚCI Z PARYŻA
Jak można było oczekiwać, ataki w Paryżu zostały wykorzystane, by podsycać ogień wojny przeciwko rządowi i mieszkańcom
Syrii. Lotnictwo francuskie [w ramach koalicji] dokonało zemsty, bombardując stadion, muzeum, przychodnie i budynek
administracji publicznej, w syryjskim Rakka okupowanym przez terrorystów ISIL - nie naruszając terytorium na którym przebywali
terroryści. Gdy w tym samym czasie działająca w zgodzie z prawem międzynarodowym rosyjska koalicja skutecznie bierze na cel
terrorystów i wyzwala kolejne tereny spod ich barbarzyństwa, nieprzemyślane działania Francji nie przyczynią się do
powstrzymania chaosu w Syrii?
Idąc śladem USA, które w każdej sprawie muszą prowadzić na smyczy sprawy świata, rząd francuski nie zadał sobie trudu
pozyskania zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ, ani suwerennego rządu Syrii przed rzuceniem swoich bombowców na już
zbombardowany kraj. Francja Hollanda, jak widać, chce realizować scenariusz libijski w Syrii. - Koalicja amerykańska działa jak
zawsze, oczywiście w słusznym celu pokonania ISIL. Jednak o ile machina terroru pod bombami USA i ich sojuszników urosła w
siłę, to infrastruktura cywilna kraju najbardziej ucierpiała w nalotach.
Amerykańska jawna i tajna interwencja w Syrii, realizowana poprzez nielegalne naloty i wspieranie terrorystów dążących do
usunięcia prezydenta Asada, jest przyczyną śmierci i ucieczki Syryjczyków i niszczenia ich ojczyzny. Francja, tak jak reszta UE była
partnerem w tym krwawym projekcie. Jeśli naprawdę zależy jej na pokonaniu terroryzmu, musi przejść do koalicji rosyjskiej, która już
pokazała swoją zdolność do zwalczania ISIL i determinację w niszczeniu terrorystów. Prezydent Putin, już od początku, wzywał do
współpracy w walce przeciwko ISIL.
Czy Francja jest gotowa, by zerwać kajdany utrzymujące ją przy bezmyślnej amerykańskiej polityce „obalenia reżimu” i
rzeczywiście współpracować z Rosją przy usuwaniu ISIL z Syrii? Czy może będzie krok po kroku powtarzać scenariusz amerykańskiej
‘wojny z terrorem’ wyczarowując magiczne paszporty zdolne do przetrwania każdej katastrofy, zawsze zabierane przez terrorystów
na akcje; sprowadzając zniszczenie i śmierć na całe społeczeństwa w imię walki z terrorystami przy jednoczesnym wspieraniu
terrorystów w tym samym miejscu w celu osiągnięcia swoich celów politycznych i militarnych; likwidując wolności obywatelskie w
bastionach „demokracji” i napędzając islamofobię w imperialnych cytadelach „tolerancji” i „wolności”; pogrążając cały świat w
bezsensownym szaleństwie nienawiści, uprzedzeń, chaosu i barbarzyńskiej przemocy.
Zalew solidarności z Francją i współczucia dla jej obywateli w świecie, który ignoruje codzienne i w dużej mierze lekceważone o
wiele większe zbrodnie terrorystów w “mniej cywilizowanych” krajach został przez wielu poważnych komentatorów uznany za
przejaw rasizmu.
Osobiście nie miałbym z nim problemu, gdyby ci, którzy wyrażają smutek, z powodu ataków, dodali do tego apel do władz
Francji, domagający się od nich postawienia na pierwszym miejscu interesów narodu francuskiego zamiast jak obecnie imperialnych
władz USA i sponsorujących je korporacji.
Wszyscy ci poczciwi ludzie wyrażający ból z powodu wydarzeń w Paryżu - od premiera Pakistanu do znajomych na Facebooku umieszczających w zdjęciach profilowych flagę Francji w nadziei na pokój na świecie, powinni połączyć wyrazy solidarności z
zaapelowaniem do rządu Francji o rozsądek. Zmiana rządów za pośrednictwem terrorystów to posunięcie niszczące nie tylko
piękne i stabilne kraje, ale też kosztowna sprawa dla całej planety. Z kryzysem migracyjnym i zagrożeniem terrorystycznym na ich
własnej ziemi, Europejczycy powinni uświadomić sobie ten prosty fakt.
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Kiedy podczas tegorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Putin stwierdził, że Rosja nie może dłużej tolerować
takiego stanu rzeczy, nie żartował. Od tego czasu obnażył podwójną grę imperialistów w Syrii i reszcie regionu. Wyprowadził
skuteczną militarną, dyplomatyczną i ekonomiczną kontrę do ich strategii. Co najważniejsze, przedstawienie przez niego
alternatywy dla opartego na przemocy i wyzysku porządku światowego budowanego przez amerykańskie imperium staje się coraz
wyraźniejsze i śmielsze z dnia na dzień. Stworzył rozsądną opcję dla przywódców europejskich i dla nas w całej reszcie świata.
Stojący przed nami wybór jest jasny. Z jednej strony stoją USA, depczące prawo międzynarodowe, głoszące swoją wyjątkowość,
jako upoważnienie do światowej dominacji budowanej za pomocą dowolnych środków, od interwencji militarnych do
finansowania rebelii w suwerennych krajach. Lubią sterować swoimi sojusznikami, wykorzystując ich i obywateli amerykańskich
jako pionki w swoich intrygach. A po drugiej stronie na czele krajów dążących do mocarstwowości stoi prezydent Putin, który
opowiada się za poszanowaniem prawnego porządku międzynarodowego i suwerenności innych państw, międzynarodową
współpracą w walce przeciwko globalnemu terroryzmowi, dialogiem i rozwiązywaniem konfliktów i postawieniem większego,
publicznego dobra ponad korporacyjne interesy.
Wszelkie rozważanie spraw światowych ignorujące ten wyraźny i ewidentny podział jest albo pozbawione znaczenia albo wpisuje
się w rasistowską narrację imperium. Moim zdaniem od odpowiedzi władz Francji na ataki terrorystyczne będzie zależeć, czy
zasługuje ona na nasze wsparcie. Nie ma ono sensu, jeśli będą kontynuować swoje bezprawne awantury w Syrii pod skrzydłami
USA, sprowadzając chaos na miliony Syryjczyków i tworząc zagrożenie dla własnego społeczeństwa i obywateli. Początkowa
reakcja Francji rozczarowuje. Miejmy nadzieję, że bezsensowne ataki z zemsty ustąpią miejsca skoordynowanym działaniom
wspólnie z rosyjską koalicją.
Wyrażając solidarność z narodem francuskim, musimy nalegać by rząd Francji zmienił strony, przeszedł od bycia częścią tworzącego
problem obozu amerykańskiego do prawowitej koalicji antyterrorystycznej zwołanej przez Rosję we współpracy z rządem Syrii, która
okazuje się być rozwiązaniem. To jedyne możliwe racjonalne posunięcie. Jest oczywiste, że Paryż nie będzie bezpieczniejszy po
bezprawnym bombardowaniu syryjskich miast, jak to czyni obecnie, mianując się koalicjantem!
Jalees Hazir - Źródło: „The Nation” {2 Grudzień 2015}
Za: http://xportal.pl/?p=23733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYJONISTYCZNY PLAN - „WIĘKSZY IZRAEL” DLA ŚRODKOWEGO WSCHODU!
To, czego świat jest świadkiem wraz z olbrzymim kryzysem uchodźczym w Europie, jest wypełnieniem planu Izraela o
zniszczeniu swoich sąsiadów i rozniesieniu ich narodów na mniejsze fragmenty, czyniąc je łatwiejszymi do wojskowego
zarządzania.
Pl an noszący nazwę po swoim autorze - Odedzie Yinon, jest zły, ludobójczy i zbrodnią przeciwko ludzkości.
Artykuł z „Global Research” poniżej, datowany na 24 kwietnia 2013 daje zarys planu, ale cały dokument można znaleźć na ich witrynie, jak
również dwuczęściowy materiał wideo opisujący kto i jak przeprowadza plan do dnia dzisiejszego i jest dodatkowo jedną z najlepszych prezentacji
jaką widziałem na temat stworzenia ISIS i przeznaczenia jego istnienia!
„Większy Izrael”: syjonistyczny plan dla Środkowego Wschodu
Niesławny „Oded Yinon Plan”:
Poniższy dokument odnoszący się do stworzenia „Większego Izraela” ustanawia kamień węgielny potężnych syjonistycznych
odłamów wewnątrz obecnego rządu Netanyahu [który ostatnio został ponownie wybrany na urząd], partii Likud, jak też wewnątrz
instytucji wojskowych i wywiadowczych. Wybór został wywalczony przez Netanyahu na politycznym programie, który zaprzecza
państwowości Palestyny.
Według ojca założyciele syjonizmu Theodora Herzla, „rejon Państwa Żydowskiego się rozciąga od Strumienia Egiptu do Eufratu”.
Według rabbiego Fischmanna, „Ziemia Obiecana rozpościera się - od Rzeki Egiptu [Nilu] do Eufratu i uwzględnia część Syrii i
Libanu”.
Rozpatrywana w obecnym kontekście, wojna w Iraku, wojna w Libanie z 2006, wojna w Libii z 2011, wojna trwająca w Syrii, w
Iraku, wojna w Jemenie, proces zmiany ”reżimu” w Egipcie, muszą być rozumiane w powiązaniu z Syjonistycznym planem dla
Środkowego Wschodu. Ten ostatni polega na osłabieniu i w końcu na rozdrobnieniu sąsiedzkich państw Arabskich jako części
projektu izraelskiej ekspansji.
„Większy Izrael” polega na powiększeniu regionu od Doliny Nilu do Eufratu.
Syjonistyczny projekt popiera ruch żydowskiego osiedlania się. Bardziej ogólnie uwzględnia politykę usunięcia Palestyńczyków
z Palestyny co doprowadzi do ostatecznego przyłączenia zarówno Wschodniego Brzegu jak i Strefy Gazy do Państwa Izrael.
Większy Izrael, stworzyłby znaczną liczbę państw zastępczych. Obejmowałby części: Libanu, Jordanii, Syrii, Synaju jak również
części Iraku i oczywiście, w porozumieniu z Saudami - Arabię Saudyjską.
Według artykułu Mahdiego Dariusa Nazemroaya z Global Research z 2011 roku, Plan Yinon był kontynuacją projektu kolonizacji
Środkowego Wschodu przez Wielką Brytanię:
[Plan Yinon] jest planem izraelskiej strategii zapewnienia Izraelowi regionalnej dominacji. Twierdzi i określa warunki że Izrael musi
przekonfigurować jego geopolityczne środowisko przez bałkanizację [podzielenie na mniejsze niekompatybilne jednostki - tłum.] otaczających
państw arabskich w mniejsze i słabsze państwa.
Izraelscy stratedzy widzieli Irak jako największe wyzwanie strategiczne ze strony państw arabskich. I to dlatego, Irak został nakreślony jako
element centralny do bałkanizacji Środkowego Wschodu i Świata Arabskiego. W Iraku, na podstawie założeń Planu Yinona, izraelscy stratedzy
wezwali do podziału Iraku na państwo Kurdyjskie i dwa państwa Arabskie, jedno dla muzułmanów Szyickich, drugie dla muzułmanów Sunnickich.
Pierwszym krokiem ku założeniu ich - była woja między Irakiem i Iranem, którą omawia plan.
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The Atlantic w 2008 i Dziennik Sił Zbrojnych amerykańskiego wojska w 2006 opublikowały szeroko rozpowszechnione mapy które pilnie
odwzorowywały zarys Planu Yinona. Oprócz podzielonego Iraku, do którego wzywa również Plan Bidena, Plan Yinona wzywa do podzielenia
Libanu, Egiptu i Syrii. Natomiast dzielenie Iranu, Turcji, Somalii i Pakistanu, również przylegają do wcześniej określonych poglądów. Plan
Yinona wzywa również do rozpadu w Północnej Afryce i prognozuje go jako zaczynający się w Egipcie, ogarniający Sudan, Libię i resztę regionu.
„Większy Izrael” wymaga rozpadu istniejących Państw Arabskich w mniejsze kraje.
„Plan działa na dwóch podstawowych przesłankach. Aby przetrwać, Izrael musi: 1] stać się imperialną regionalną potęgą i 2] wpłynąć na
podział całego regionu na małe państwa przez rozpad wszystkich istniejących państw arabskich. Mało będzie zależało od etnicznego czy
sekciarskiego składu każdego z państw. W konsekwencji, syjonistyczna nadzieja w tym, że oparte na sekciarskich podstawach państwa, staną się
satelitami Izraela i ironicznie, źródłem jego moralnej legitymacji. Nie jest to nowy pomysł ani nie wypływa na powierzchnię po raz pierwszy w
syjonistycznym planowaniu strategicznym. W rzeczy samej, fragmentacja państw arabskich do mniejszych jednostek była powtarzalnym
schematem” [Plan Yinona, patrz poniżej]:
Rozpatrywana w tym kontekście wojna w Syrii i Iraku jest częścią w procesie terytorialnej ekspansji Izraela. Izraelski wywiad
pracujący ręka w rękę z USA, Turcją, Arabią Saudyjską i NATO bezpośrednio wspiera kampanię przeciwko tak zwanemu Państwu
Islamskiemu [ISIS] [a nieoficjalnie wspomaga go i militarnie i finansowo], które ostatecznie stara się zniszczyć zarówno Syrię jak i
Irak jako państwa narodowe:
https://www.youtube.com/watch?v=d-LbGW-8vig
https://www.youtube.com/watch?v=t5KgTjxydVY
Za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/syjonistyczny-plan-wiekszy-izrael-dla-srodkowego-wschodu-2015-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBEJRZYJ TO SZCZERE PODSUMOWANIE
Odświeżająco uczciwa relacja z tego, co dzieje się obecnie na świecie:
Ciekawa wypowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=2qDNcrHwe5w

Gearoid O’Colmain jest stacjonującym w Paryżu irlandzkim dziennikarzem i pisarzem który nie boi się być kontrowersyjnym. W
wywiadzie dla RT, O’Colmain ujawnia kilka miejscowych prawd odnośnie paryskich ataków w krytycznej i inteligentnej zemście
przeciwko globalizacji i Zachodniemu imperializmowi. Argumentuje: Europejczycy muszą zrozumieć, że Wojna z Terrorem
prowadzona przeciwko syryjskiej ludności również jest terroryzmem, z tym że państwowym i tak długo, jak jest
kontynuowana, możemy spodziewać się, iż radykalizacja młodych, dobrze przygotowanych fizycznie i duchowo „islamistów”
będzie trwać.
Stany Zjednoczone i ich sojusznicy stworzyli „nowy rodzaj kolonializmu”, który celuje w „dzielene, podbijanie i
destabilizowanie” Bliskiego Wschodu [i ostatecznie świata].
ISIS zostało sfinansowane i uzbrojone przez agencje wywiadu Zachodniego do wsparcia tego celu: O’Colmain wskazuje dowody
zawarte w odtajnionych dokumentach i argumentuje, że jest to fundamentalne do zrozumienia tego co tak naprawdę dzieje się na
świecie obecnie.
Te terrorystyczne grupy [zastępcze] są następnie używane przeciwko „państwom narodowym które odrzucają hegemonię
USA/Izraela do przedłożenia globalnego porządku, który służy jedynie interesowi maleńkiej i tyrańskiej elity”.
Francja używa strachu i propagandy do wspierania paniki i nieufności wobec muzułmańskiej ludności, typowej taktyki - „dziel i
podbijaj” do stworzenia tego, co O’Colmain nazywa „wojną domową o niskiej intensywności”.
O’Colmain przewiduje, że ataki zostaną użyte do usprawiedliwienia załamanych głosów opozycjonistów, alternatywnej prasy i
aktywizmu.
Wolność wypowiedzi już jest miażdżona; francuski nauczyciel został zwolniony za sugerowanie, że Zachodni imperializm mógłby
być połączony ze wzrastającym zagrożeniem terrorystycznym a profesor uniwersytecki został uciszony. O’Colmain nazywa to
„intelektualnym terroryzmem”.
Ostatni napływ syryjskich uchodźców do Europy albo jak O’Colmain o tym mówi przymusowa zaprojektowana migracja”, został
umyślnie zaplanowany w celu stworzenia do warunków dla wszystkiego co powyżej.
Podczas gdy biali ludzie są przerażeni i czekają na to, że rząd ich uratuje, może zostać wprowadzone prawo wojenne, co jest
dokładnie taką reakcją, jakiej od nich się oczekuje.
Możemy spodziewać się dalszego podziału, społecznego niepokoju i systematycznego niszczenia swobód obywatelskich w
odpowiedzi na paryskie ataki, nie tylko we Francji, ale w całym świecie Zachodnim.
Źródło:
http://www.trueactivist.com/watch-this-outspoken-journalist-sum-up-real-reasons-for-parisattacks/?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=antimedia
Tłum. i opracowanie: Work Buy Consume Die
PS Suplement: komentarz admina kanału Smash Cultural Marxism: https://www.facebook.com/SmashCulturalMarxism/ z dnia 20 listopada

2015 r.
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„Rejon Żydowskiego Państwa rozciąga się od strumieni Egiptu do Eufratu” [Theodore Herzl - założyciel Syjonizmu.

ISIS jest konsekwencją podległości naszych marionetkowych polityków wobec interesów Izraela i pragnienia osłabienia, destabilizacji
i obalenia „reżimów”, które nie są przyjazne Izraelowi i jego ekspansywnej polityce [z tego to powodu nazywane są „reżimami”] .
Nasze rządy i polityczne prostytutki finansowały i uzbrajały tak zwane grup rebelianckie, które zaatakowały państwa z zamiarem
wymuszenia zmiany tzw. „reżimów”, nawet najechali inne państwa i zbombardowali i mają krew tysięcy na swoich rękach, włączając
w to krew naszych żołnierzy. Irak, Libia i Syria pogrążyły się w chaosie dokładnie z tego powodu, a ISIS zostało zrodzone z tego
chaosu.
Nie tylko rozmyślnie stworzyli bałagan na Środkowym Wschodzie ale kontynuowali proces niszczenia Europy poprzez masową
imigrację i popełnianie oszustwa „różnorodności”. Ci ludzie, którzy udają polityków, są aktorami, przedstawiają wam fałszywą
rzeczywistość, bo służą ukrytej ręce, która wypełnia ich portfele krwawymi pieniędzmi. Mówią wam, że multikulturalizm i
różnorodność są „siłą”, a później mówią wam że multikulturalizm zawiódł, wypełniają wasze państwa islamistami, a później
mówią, że musicie iść na wojnę do państw islamskich by usunąć tych, tzw. „bezwzględnych dyktatorów”, podczas gdy Ci
bezwzględni dyktatorzy rządzą Waszymi krajami... Usunięcie tych tzw. ‘dyktatorów’ doprowadziło do stworzenia ISIS i
niestabilnego regionu Środkowego Wschodu.
Później mamy „kryzys migrancki”, który nie tylko służy celowi demograficznego niszczenia Europejskich narodów, ale oznacza, że
niezliczeni terroryści mogą przekraczać granice do Europy i to bez żadnych przeszkód, a jest to umożliwione przez te dziwki
globalizmu, które ciągną świat ku katastrofie.
Spójrzcie na mapę i spójrzcie, gdzie ten chaos ma miejsce. Taki przypadek, czyż nie.
Za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/obejrzyj-to-szczere-podsumowanie-prawdziwych-powodow-paryskich-atakow-2015-11
--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEZ MORZE POLSKIEJ KRWI DO „SAMOSTIJNEJ” UKRAINY
11 lipca 1943 roku nacjonalizm ukraiński przestał się liczyć z ogólnoludzkimi ideami, jak solidarność, miłosierdzie,
humanizm. Nie zawahał się spełnić największej i najokrutniejszej zbrodni. Oblicza się że ponad 4 tysiące polskich wsi i
miasteczek zostało zmasakrowanych i spalonych przez Ukraińską Powstańczą Armię.
Nie można tych okrutnych zbrodni wykreślić z pamięci, wymazać z historii, nie pozostawiając żadnej przestrogi dla potomnych. Nie
wolno nam tego zapomnieć bo zbezcześcilibyśmy tę straszną ofiarę i padli wobec katów na kolana. Trzeba zacząć głosić całą prawdę
wolną od przemilczeń, przeinaczeń i manipulacji. Prawdę odważną, która sięga do korzeni zła.
Na dzień przed rozpoczęciem Rzezi Wołyńskiej przybyli do obozu UPA w Koniuchach, dwaj polscy wojskowi - Krzysztof
Markiewicz i Zygmunt Rumel, na rozmowy ostatniej szansy mające powstrzymać ataki ukraińskich nacjonalistów na Polaków
mieszkających na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Pomimo wcześniejszych zapewnień i deklaracji ze strony Ukraińców oraz
listu żelaznego, dającego gwarancję nietykalności polskim parlamentariuszom, zostali oni natychmiast pojmani i rozerwani końmi.
Następnego dnia pierwszy komandyr Hołowny UPA Dmytro Kłaczkiwśkyj pseudonim Kłym Sawur, realizując dyrektywę
Mykoły Łebedia, pseudonim Ruban, prowydnyka OUN w zastępstwie Bandery [który rozkazał zlikwidować Polaków od
niemowlęcia w kołysce do starca nad grobem], rozpoczął rzeź Wołynia. Wykonano to zgodnie z przekonaniem Łebedia, który
stwierdził, że nie może być mowy o wypędzeniu, chodzi o fizyczną likwidację Polaków na miejscu.
W rozkazie do podległych sobie atamanów Sawur pisał: „Powinniście przeprowadzić wielką akcję, likwidacji polskiego
elementu. Przy wycofywaniu niemieckich wojsk, należy wykorzystać ten dogodny moment dla zlikwidowania całej ludności
polskiej ... bitwy tej nie możemy przegrać i za każdą cenę trzeba osłabić polskie siły, wsie i wioski powinny zniknąć z
powierzchni ziemi”.
Apogeum tej zbrodni, wraz z wypędzeniem rdzennej ludności polskiej rozpoczęło się na skalę masową w dniach 11-12 lipca 1943 r.
W tych dwóch tylko dniach kurenie i sotnie OUN-UPA dokonały jednoczesnego napadu na ponad 160 wsi i osiedli polskich mordując
w sposób wręcz niespotykany w dziejach ludzkości ponad 20 tys. ludzi. W ciągu zaś całego miesiąca lipca, zmasowany atak band
OUN-UPA objął łącznie ponad 530 miejscowości na samym tylko Wołyniu.
Jeden z bandytów, kirynnyj „Łysyj” meldował: „29 sierpnia, przeprowadziłem akcję we wsiach Wola Ostrowiecka i Ostrówki.
Zlikwidowałem wszystkich Polaków od małego do starego [967 osób w tym 466 dzieci do lat 14-tu]. Wszystkie budynki spaliłem,
a mienie i chudobę zabrałem dla potrzeb kurenia’’. Tego strasznego mordu dokonano pod hasłami: „Śmierć jednego Lacha to metr
wolnej Ukrainy”, „Ukraina będzie, i ma być czysta, jak szklanka źródlanej wody”.
Mimo wszystko widoczne były chyba jakieś wahania nawet wśród samych rezunów, skoro Sawur ponownie nakazywał:
„Trzymać się instrukcji - niszczyć Polaków i ich miejsca zamieszkania wszelkimi sposobami; uśmiercać także uciekających. W
propagandzie głosić, że z polską ludnością UPA obchodzi się humanitarnie”.
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W sierpniu 1943 r. Kłaczkiwśkiego na stanowisku komandyra hołownego UPA zastąpił Roman Szuchewycz, pseud. - Taras
Czuprynka [Tur]. „Czuprynka” ze swej strony też wydał na wiosnę 1944 r. ludobójczy rozkaz: „W związku z sukcesami
bolszewików należy wspomagać, i przyspieszyć likwidację Polaków, w pień wycinać, czysto polskie wsie palić, wsie mieszane tylko ludność polską niszczyć. Za zamordowanie jednego Ukraińca czy to przez Polaka, czy przez Niemców - rozstrzelać 100
Polaków”. W ulotce natomiast głosił „Walkę prowadzimy bez pardonu, kto nie jest Ukraińcem temu śmierć. Historycznym
naszym wrogom Polakom - im wszystkim śmierć. Sława Ukrainie”.
Jednak banderowcy nie poprzestali w swoim ludobójczym szale tylko na samym Wołyniu, bowiem ich nawała, po kilku dniach
ruszyła również na trzy województwa wschodnio-małopolskie: Tarnopolskie, Stanisławowskie i Lwowskie. Polacy
wschodniomałopolscy swoją apokalipsę z rąk UPA mieli jednak dopiero przeżyć, w dobie drugiej okupacji sowieckiej. Wyrżnięto ich
tu wtedy cztery razy więcej niż na Wołyniu.
Akcje antypolskie i rzezie ludności przebiegały według trzech głównych scenariuszy, były to napady na miejscowości zamieszkałe
głównie przez Polaków, akcje przeciwko Polakom mieszkającym we wsiach ukraińskich lub mieszanych oraz ataki na kilkuosobowe
grupki Polaków lub pojedyncze osoby.
W przypadku napadów na większe kolonie polskie UPA często wykorzystywała element zaskoczenia atakując w nocy, o świcie
lub podczas prac gospodarskich czy niedzielnej mszy św., kiedy mieszkańcy byli skoncentrowani, w jednym miejscu. Miejscowość
była otaczana kordonem uzbrojonych w broń palną członków UPA, których zadaniem było strzelanie do uciekających. Pozostali
napastnicy, członkowie oddziałów samoobrony ukraińskiej współpracujących z UPA, uzbrojeni w siekiery, noże, kosy ustawione na
sztorc i inne narzędzia gospodarskie, rozchodzili się po osadzie i mordowali mieszkańców, często ich przy tym torturując. Ofiarami,
padali Polacy różnej płci i wieku, a też Ukraińcy, którzy pomagali Polakom bądź przeszli z prawosławia na katolicyzm. Teren wsi
był starannie przeszukiwany, a na uciekinierów urządzano obławy w okolicznych lasach i na polach.
W drugim typie napadów skierowanych przeciwko polskim mieszkańcom osad ukraińskich lub mieszanych, brały udział mniejsze
grupy napastników, też działających z zaskoczenia. Mordy dokonywane na pojedynczych Polakach dotyczyły często uciekinierów z
osad lub podróżnych.
Wspólną cechą akcji przeciw Polakom było ogromne okrucieństwo, połączone z rabunkiem mienia i paleniem gospodarstw, a
także niszczeniem materialnych śladów polskiej obecności na Wołyniu takich jak dwory, kościoły i kaplice a nawet ogrody czy parki.
Próby rozmów czy negocjacji ze stroną ukraińską kończyły się niepowodzeniem.
Zarówno Ukraińska Powstańcza Armia [UPA], jak i tamtejsze, rdzenne chłopstwo przeszło samo siebie w wymyślaniu sposobów
zadawania niewinnym ludziom śmierci. Mordowano wszystkich bez pardonu, nie oszczędzając starców, dzieci i kobiet. Wypruwano
płody z łon ciężarnych matek, obcinano piersi, wydłubywano oczy, rozrywano końmi.
Mordów dokonywano z wielkim okrucieństwem, często poprzedzając je wymyślnymi torturami, następnie wsie i osady grabiono
i palono. Po dokonanych masakrach do wsi na furmankach wjeżdżali chłopi z sąsiednich wsi ukraińskich, zabierając mienie
pozostałe po zamordowanych Polakach.
Jedną z najbardziej krwawych zbrodni w tym czasie była rzeź Polaków w Kołodnie w powiecie krzemienieckim. 14 lipca do wsi
wjechało 300 upowców którzy podzielili się na małe grupy i rozeszli po zagrodach. Domostwa zamieszkałe przez Polaków,
wskazywali im miejscowi Ukraińcy. Po wejściu do domów bandyci mordowali ich przy pomocy broni palnej, a nawet siekier. Rzeź
trwała ok. 3 godzin, według niektórych źródeł zamordowano nawet do 500 osób, w tym wiele dzieci.
A tak wyglądał „krajobraz po bitwie”, którego sprawczynią była „heroiczna UPA” widziany oczami słynnego partyzanta Józefa
Sobiesiaka - „Maksa”: „W ciągu pierwszego dnia marszu, na całej trasie, wynoszącej około trzydziestu pięciu kilometrów, nie
spotkaliśmy ani jednej wsi zamieszkałej przez ludzi. Chaty były w większości spalone i zrównane z ziemią, a po ruinach błąkały się
zdziczałe psy i koty. Tu i ówdzie spod przysypanej śniegiem ziemi sterczały ludzkie kości, zdawać by się mogło, że jakiś straszliwy
demon zniszczenia nawiedził tę nieszczęsną ziemię pochłaniając człowieka wraz z tym wszystkim, co jego rozum i ręce stworzyły
przez wieki. Z przerażeniem patrzyliśmy na tę pustynię, wsłuchując się w poświście wiatru płaczu dzieci i jęku mordowanych
kobiet”.
Prawdziwe oblicze OUN-UPA dostrzegł Wołyński Okręgowy Delegat RP Juliusz Kozłowski – ‘Cichy’, który w swoim liście do
kierownictwa politycznego UPA, 25.XI.1943 r., pisał:
„[...] Pamiętajcie że to co obecnie dzieje się na Wołyniu, obarcza cały naród ukraiński, że to Wy i Wasze przyszłe pokolenia płacić
będziecie rachunek. Nie wolno Wam protestować po cichu, ulegać zbrodniczemu terrorowi i dalej pozwalać, by wróg Waszymi
rękami niszczył Waszą przyszłość. Czyż nie widzicie, że chodzi mu o to, żeby na zakończenie wojny słowo Ukrainiec równoznaczne
było ze słowem morderca? Czyn odważny, odpowiedzialny jest z Waszej strony koniecznością” [...]
Władze obecnej Ukrainy muszą mieć świadomość prawdy, iż UPA nie była żadną ‘armią powstańczą’ tylko ‘kureniami rizunów’,
zbrodniczą antypartyzantką powołaną do życia dla dokonania rzezi ludności polskiej na obszarze suwerennego, aczkolwiek
okupowanego państwa polskiego.
Wymyśla się nawet działania UPA przeciw nazistowskim najeźdźcom, aby tylko dla zbrodniarzy uzyskać prawa kombatanckie.
Trzeba tu dodać iż na terenie Ukrainy nie było ani jednego oddziału UPA. Jedynym działaniem UPA było mordowanie Polaków na
Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej z wyłączeniem Lwowa. We Lwowie Ukraińcy dokonali kilku zabójstw i przekonali się, że w
tym ciągle polskim mieście pod okupacją niemiecką, nie mogli tego robić bezkarnie.
Na początku 1944 roku Polacy znajdowali się już jedynie w miastach, wokół ośrodków samoobrony [różnych grup, placówek,
oddziałów, ośrodków i baz samoobrony], które wytrzymały ukraiński napór oraz w oddziałach partyzanckich, które we współpracy
z oddziałami Armii Krajowej, m.in. 27-mą Wołyńską Dywizją AK, próbowały organizować akcje obronne i odwetowe przeciw
UPA.
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Zbrodnie były dziełem UPA [Ukraińskiej Powstańczej Armii] wzmocnionej w marcu i kwietniu 1943 przez dezerterów z
Ukraińskiej Policji Pomocniczej wspomaganej przez ukraińskie chłopstwo zwane czernią, Samoobronni Kuszczowi Widdiły i Służbę
Bezpeky OUN-B.
Według różnych danych, szacuje się, że zbrodniarze z OUN/UPA wymordowali w bestialskim ludobójstwie, nigdy wcześniej
nie znanym na skalę światową od 11 lipca do końca września 1943 roku na Wołyniu od 100 do 140 tysięcy Polaków.
Jacek Boki
Za: http://mysl-polska.pl/540
-------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEŻYJESZ SZOK: 100 LAT AGRESJI ŻYDOWSKIEJ NA POLSKĘ - CZĘŚĆ II (ostatnia)
[...] Innym przykładem obecności Żydów w komunistycznym aparacie terroru były Kielce gdzie 57% pracowników UB stanowili
Żydzi. Od 1946 roku komendantem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa publicznego był Adam Kornacki [Dawid Kornhendler]
agent NKWD. Szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, był Albert Grynbaum. W kieleckiej bezpiece pracowali Moryc
Kwaśniewski [szef wydziału personalnego wojewódzkiego UB w Kielcach] i Natan Bałanowski. A tłumaczem komendantury Armii
Czerwonej był Wolf Zalcberg, [garnizonem ludowego Wojska Polskiego dowodził sowiet Andrej Kupryj]. Żydami byli również
pierwszy sekretarz PPR w Kielcach Jan Kalinowski, prezydent miasta Tadeusz Zarecki, szef wydziału organizacyjnego PPR Julian
Lewin, część pracowników wojewody, rzekomo wszyscy oni pozwolili na spontaniczny i wielogodzinny pogrom Żydów w Kielcach.
Instrumentem komunistycznego terroru było również ludowe Wojsko „Polskie”. Armia Berlinga tuszowała żydowskie pochodzenie
kadry dowódczej [służyły temu powszechne zmiany nazwisk na polsko brzmiące]. Zastępcami dowódców dywizji i brygad byli
Żydzi, podobnie było na niższych szczeblach dowodzenia. Sowieci prowadzili politykę awansowania Żydów i wykluczania
Polaków. Sam Zygmunt Berling, jako student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1915 roku deklarował, że jest wyznawcą
judaizmu”: http://www.prawy.pl/historia/5475-w-prl-zydzi-stanowili-wiekszosc-kadry-kierowniczej
Aby zrozumieć te liczby dodam - że oficjalnie udział Żydów w społeczeństwie drugiej połowy lat czterdziestych stanowił ok. ... 1
procenta. Było to jednak celowe kłamstwo, mające zakamuflować fakt semickiej dominacji, dlatego po wojnie utworzono mit, który z
powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj. Kłamliwa propaganda głosiła jakoby w Polsce już nie było Żydów. Nieprzypadkowo
podawano, po wyzwoleniu Oświęcimia przez Armię Czerwoną, że zginęło tu 3 mln 400 tys. ludzi żydowskiego pochodzenia co
odpowiadało prawie w stu procentach ich liczbie w przedwojennej Polsce. Ostatnie dane, akceptowane również przez samych
Żydów, oceniają liczbę zgładzonych w Oświęcimiu ludzi na 1 milion 100 tys. w tym 600 tys. Żydów. Nawet polska wikipedia podaje
je i przyznaje, że: „Nadal jednak istnieją poglądy, podtrzymujące ocenę liczby ofiar w wysokości 4 lub więcej milionów osób.
Liczby te wyprowadzane są z pewnych danych cząstkowych według zasad, którymi posłużyła się wspomniana komisja radziecka...
Nie znajduje to uznania u większości współczesnych badaczy”.
Tymczasem, dla niepoznaki, zmieniano masowo nazwiska, a nawet imiona ojców i matek. Ciągłe przypominanie tematu
„holokaustu”, miało również inny cel - ogrom cierpienia i krzywdy ludzkiej wykorzystywano cynicznie, by każdego kto byłby
przeciwny obcej dominacji, przyrównać w propagandzie do hitlerowców. W ten sposób wytwarzano w zmęczonych i
zdziesiątkowanych wojną Polakach odruch nie poddawania Żydów jakiejkolwiek krytyce.
Tak więc od 1945 roku udaje się Żydom zrealizować, po niepowodzeniu koncepcji tzw. „Judeopolonii”, projekt protektoratu nad
rdzenną ludnością polską - judeobolszewię. To rękami tego lobby dokonano eksterminacji polskich elit patriotycznych.
4. 1968 - Kontrolowany desant „żydokomuny” na pozycje pro-zachodnie.
Interes syjonistów w rewolucji bolszewickiej doskonale sprecyzował Murry Butler podczas bankietu organizacji British – Israel
World Federation w 1937 roku:
„Komunizm jest narzędziem, służącym do zniszczenia państw narodowych i do ustalenia jednego rządu światowego, jednej policji
światowej i jednego pieniądza światowego - Henryk Pająk: „Piąty rozbiór Polski”.
Ponad 35 lat później, w 1972 r., w tej samej British - Israel World Federation, światowe żydostwo, oficjalnie zadekretowało
rozbiórkę bolszewickiego komunizmu czyli ZSRR. Sam plan kontrolowanego upadku komunizmu, w wyniku auto-rozkładu, został
nakreślony dużo wcześniej.
Po rozpadzie alianckiej koalicji syjonistów radzieckich i amerykańskich i nastaniu okresu „zimnej wojny”, polityka politycznego
światowego lobby żydowskiego musiała ulec znacznej modyfikacji. Z czasem stało się jasne że ZSRR nie zagwarantuje im ekspansji,
ani nawet utrzymania wpływów które systematycznie tracili. Po wojnie, w siłę urosły Stany Zjednoczone, gdzie już od lat mieli
niezwykle silną pozycję. Z czasem stało się więc jasne że powstały z udziałem Żydów i masonerii, sowiecki twór, musi przestać
istnieć, ponieważ nie zagwarantuje on ogólnoświatowej dominacji syjonistów, co zdawało się być możliwe do zrealizowania, za
pomocą Stanów Zjednoczonych. W PRL po śmierci Stalina żydzi stracili w Polsce monopol na władzę i, mimo utrzymania bardzo
silnej pozycji, do głosu doszło stronnictwo natolińczyków, popierane przez Chruszczowa.
Wobec tych uwarunkowań w skali lokalnej, jak i wskutek zmiany polityki międzynarodowych syjonistów, skonstruowano plan
desantu kilkunastu tysięcy członków elity żydowskiej na zachód jako męczenników i ofiar ‘odwiecznego polskiego antysemityzmu’.
Już w 1956 r. kierowane przez nich lobby poststalinowskie [tzw. „puławianie”] rozpoczęło organizowanie koncesjonowanej opozycji,
takiej jak np. Klub Krzywego Koła, powołany z inicjatywy Jakuba Bermana lub Klub Inteligencji Katolickiej. Po utraceniu monopolu
na władzę syjoniści zaczęli wszem i wobec krytykować błędy socjalizmu i „walczyć z systemem”. Tak tworzony był grunt pod
wydarzenia z marca roku 1968. Wtedy to lobby morderców naszego narodu przyjęło maskę patriotów broniących polskiej sztuki i
kultury.

„PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI” NR 376, 1 STYCZEŃ 2016 R.
17
Wielu Polaków twierdzi, iż lider natolińczyków Gomułka, był zwolennikiem „polskiej drogi do socjalizmu”, pomimo iż był
komunistą, przejawiał resztki świadomości propolskiej i chciał Polski rządzonej przez Polaków. Niektórzy są nawet skłonni
okrzyknąć go bohaterem narodowym.
Sprawa rzekomego „wypędzenia” Żydów do dzisiaj stanowi „argument” potwierdzający tezę „odwiecznego polskiego
antysemityzmu”. Przykładowo, w trzydziestolecie wydarzeń marcowych organizowane były wielkie uroczystości, z udziałem
żydowskiej Gazety Wyborczej, Fundacji Batorego, oraz wiernopoddańczymi mowami „polskich”, kajających się polityków. Odbyło
się seminarium pod wymownym tytułem „Co można uratować z dziedzictwa Żydów polskich po Holokauście, w Kielcach i Marcu
68 ?”. Marzec 68 został przyrównany do obozów koncentracyjnych. A jak było naprawdę? Jerzy Brochocki pisze:
„Badając sprawę marca 1968 r. i jego konsekwencji szukałem jakiegokolwiek dowodu, że którykolwiek z ówczesnych emigrantów
został do wyjazdu zmuszony. Ani w relacjach ludzi czynnych wówczas po obu stronach, ani w dokumentach na taki przypadek nie
natrafiłem ... nikt dotychczas nie zaprezentował przypadku „wyrzucenia” Żyda z Polski, ani w marcu 1968, ani w którejkolwiek z
poprzednich emigracji po II wojnie światowej”.
1968 był zaplanowanym początkiem zrzutu polskojęzycznych Żydów na zachód. Zasilali oni m.in. organizacje emigracyjne.
Wielkim paradoksem i kłamstwem było to, że w USA i Europie zachodniej byli i są znani i podziwiani jako anty-systemowi
dysydenci i bojownicy o wolność i prawa człowieka. Tak rozpoczynają się przygotowania do procesu przygotowywania powrotu
Żydów do władzy w Polsce - tym razem z ramienia USA, czyli międzynarodowej, żydowskiej finansjery.
5. Żydzi tworzą nowy protektorat nad Polską - z ramienia międzynarodowej syjonistycznej finansjery.
Jako że próba zarządzania Polakami za pomocą terroru okazała się niemożliwa, jak i z powodu zmiany polityki światowego
lobby syjonistycznego, zrobiono wszystko, aby niedawni funkcjonariusze stalinowskiego reżimu, oraz ich potomkowie stali się w
oczach Polaków gorliwymi patriotami i antykomunistami. Na tym polega tragedia naszego narodu, że internacjonalistyczny
socjalizm wprowadzali w Polsce przedstawiciele tego samego lobby [często ci sami ludzie lub ich potomkowie i rodziny], które
dokonywało jego demontażu.
Oni zostali bohaterami i ikonami III RP. Bronisław Geremek - syn rabina z Nalewek, Adam Michnik - vel. Szechter],
Kwaśniewski - vel. Stolzman, Marek Borowski [bratanek Jakuba Bermana, kata Polaków, przemianowany potem, na
kapitalistycznego ekonomistę], Zygmunt Bauman to tylko niektóre przykłady, będące czubkiem góry lodowej. Do elit weszli
członkowie, założonego przez „Puławian” - Klubu Krzywego Koła czy Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności jak znany z antypolskich
publikacji Jan Tomasz Gross, Jan Lityński - vel. Lorenz, Jacek Kuroń, Helena Łuczywo - vel. Chaber, Jerzy Turowicz - vel. Turnau, czy
Jerzy Urban - vel. Urbach. Utworzono z tych ludzi główny trzon KOR, potem za ich pomocą, przedstawiając jako „doradców” i
„ekspertów” przejęto Solidarność. Jednocześnie ta część Żydów, która utrzymała dość mocne wpływy w Polsce, włączyła się w plan
autolikwidacji PRL-u.
Henryk Pająk w książce „Grabarze polskiej nadziei 1980-2005”, napisał:
„Fenomen Solidarności to fenomen bezbolesnego zwijania żydowskiego Sowłagru przez nowoczesny syjonizm zachodni - to
przyzwolenie na ten niby „fenomen polskiego zrywu”, prowokowany przez incydenty w rodzaju podwyżek cen na żywność,
obcinanie norm produkcyjnych, represjonowanie niepokornych „użytecznych durniów”.
[...] Ten sam Jaruzelski w latach 70-tych nie reagował, kiedy usuwano Żydów z armii; w stanie wojennym a potem radykalnie
przestawił azymuty na służalczość wobec nowych panów. Występował jako przyjaciel Żydów, który rozgromił pierwszą
„Solidarność”, gdyż była „antysemicka”, „nacjonalistyczna”. Komitywa z Michnikiem sprzyjała kreowaniu obrazu „otwartego” na
Zachód. Starając się zyskać poparcie światowego lobby, Jaruzelski oskarżał Polaków o „antysemityzm”, co było szczególną
podłością tego zaprzańca polskości. Są tego przynajmniej dwa nikczemne przykłady. Jeden z nich podaje osławiony Aleksander
Smolar, zaciekły wróg polskości na łamach podziemnego „Aneksu” z 1986 roku [nr 41-42, s. 121]. Potwierdzał to żydowski publicysta
z USA Michael Kaufman w książce Mad dreams saving grace, Poland: A Nation in Conspiracy, New York 1989 s. 17P. Kaufman opisał
tam zachowanie Jaruzelskiego w czasie wizyty w Polsce prezesa Światowego Kongresu Żydów Edgara Bronfmana. Pisał, że rządowi
oficjele wciąż powtarzali oskarżenia że Solidarność wyrażała antysemickie poglądy i postawy. Tak oto sami światowej rangi Żydzi potwierdzali, że w zniszczeniu pierwszej „Solidarności” hunta Jaruzelsko-Kiszczkowa sprzęgła swoje wysiłki z polsko-języcznymi
Żydami w walce z „Solidarnością”, z jej twórcami, a nurt ten reprezentowała właśnie „banda czterech” - Kuroń, Geremek,
Mazowiecki, Michnik i cały KOR, bastion późniejszej Unii Demokratycznej i Unii Wolności, obecnie Platformy Obywatelskiej.
Mając dookoła tylu wrogów, w szeregach własnych, w wojsku, Bezpiece, w KOR a przede wszystkim w zachodnim syjonizmie „Solidarność” musiało spotkać to, co ją spotkało - rozbicie od wewnątrz, i eliminacja jej twórców o narodowym, robotniczym
rodowodzie. Ciąg dalszy, czyli skutki tej zmasowanej dywersji, sabotażu, pałek ZOMO i pałek propagandy medialnej
polskojęzycznej i zachodniej - już znamy”.
Dlatego już w 1985 Wojciech Jaruzelski spotkał się z jednym z najważniejszych decydentów międzynarodowej finansjery,
Davidem Rockefellerem, co opisuje w swoich pamiętnikach Zbigniew Brzeziński.
W tym samym czasie, synchronicznie, podobny proces zachodził z sowieckiej Rosji, o czym szerzej w książce Henryka Pająka,
pełnej faktów i źródeł. Plan bowiem nie dotyczył jedynie Polski, ale całego tzw. „bloku sowieckiego”.
Równocześnie, w Polsce, rozpoczęto pacyfikowanie ewentualnego buntu narodu polskiego przeciwko żydowskiej supremacji.
Odbyło się to za pomocą kłamliwej propagandy, wedle której - Polacy są tradycyjnymi antysemitami i szowinistami. Skutki tej
operacji na umysłach naszych rodaków widzimy, jakże jaskrawo, po dziś dzień. Należy tu wymienić między innymi anty-polski
wiersz Jana Błońskiego pt. „Polacy patrzą na getto” z 1987 r., który był zlepkiem kłamstw i pomówień na temat, rzekomo,
niewłaściwej postawy Polaków podczas wojny. Od tej pory antypolskie choć polskojęzyczne publikacje, mnożą się jak grzyby po
deszczu. W procesie tym biorą udział także, zdominowane przez syjonistów, media USA i Europy. W ten sposób Żydzi staną się
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świętością, której nie wolno krytykować. Gazeta prowadzona przez byłą żydokomunę i jej lobby zostaje gazetą „wolnych”,
„demokratycznych” Polaków. To projekt syjonistów amerykańskich i ich wspólników - byłych stalinowców, pseudo-dysydentów
był główną dźwignią wydarzeń w 1989 roku.
Oprócz oczywistego faktu iż głównymi architektami i rozgrywającymi okrągłego stołu byli członkowie lobby syjonistycznego, do
ustalenia pozostaje procentowy udział osób żydowskiego pochodzenia podczas obrad, według Henryka Pająka na 57 przedstawicieli
strony opozycyjnej było aż 47 pochodzenia żydowskiego. Powołuje się on tu m.in. na informacje podane na przedwyborczej ulotce
przez Kazimierza Świtonia. Weryfikacja tych danych jest trudna z uwagi na zatajanie swojego pochodzenia przez Żydów.
Znamiennym jest jednak, że najczęściej informacji na temat pochodzenia rodziców tych ludzi nie sposób znaleźć, w ogromnej ilości
przypadków wikipedia nie podaje żadnych danych, pomimo, iż publikacja ich, to norma w biografiach, życiorysach jak i w samej
wikipedii. Według obiegowych relacji wiele z informacji zawartych jest w danych tajnych kartoteki ludności Polski przy Centralnym
Biurze Adresów MSW [nr arch. 1/6526/1 - data archiwizacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 - data rejestracji Wydz. III-2, SUSW
Warszawa]. Nie jest jednak możliwe dotarcie do oryginału tego dokumentu, sprawa więc wymaga dalszych badań i dociekań.
Zastanawiające jest, dlaczego Żydzi ukrywają swoje pochodzenie...
Plan przejęcia Polski udał się w 100 procentach i trwa do dzisiaj. W wyniku transformacji ustrojowej zlikwidowany został dorobek
materialny Polaków, a kraj stał się amerykańską kolonią i żerowiskiem dla ‘obcych’ firm. Tragedią było przyjęcie projektu
amerykańskiego spekulanta i syjonisty, Georga Sorosa, czyli planu gospodarczego [piątego] rozbioru Polski. Przekonano nas, że
musimy wyzbyć się wszystkiego, a im więcej obcych firm przejmie kontrolę nad polskimi przedsiębiorstwami tym lepiej. Fundacja
Batorego, założona przez Sorosa, likwidatora polskiej suwerenności ekonomicznej, przekonywała Polaków, by oddać swą
suwerenność na rzecz przystąpienia do „eurokołchozu” i nawoływała do przyśpieszenia procesu prywatyzacji w imię spełnienia
unijnych „wymogów”. Przy okazji niszczono świadomość historyczną i poczucie własnej wartości oraz dezinformowano Polaków
promując m.in. antypolskie książki J.T. Grossa.
Od tej pory dogmat uległości wobec USA, głównej siły międzynarodowego syjonizmu - jest dla post-okrągłostołowego reżimu
niepodważalny. To tam, szkoleni są prezydenci, premierzy i liderzy III RP - jak choćby Kwaśniewski, Tusk czy - obecna
kandydatka na premiera - Beata Szydło.
Ten projekt żydowskiej dominacji nad Polską - różni się zupełnie od Judeopolonii czy Judeobolszewii. Teraz chodzi o to, aby
włączyć Polskę do globalnego imperium syjonistycznej finansjery która chce stworzyć jednobiegunowy świat pod kontrolą USA.
Również Unia Europejska ma tych samych mocodawców czego wymownym symbolem może być Fundacja Batorego. To właśnie w
sektorze „Stanów Zjednoczonych Europy”, jako części światowego imperium, dokonał się V rozbiór Polski. Nacisk kładziony jest na
supremację ekonomiczną, m.in. poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy Europejski Bank Centralny oraz dalszą
likwidację gospodarczej samodzielności. Jest też stosunkowo dużo etnicznie polskich kosmopolitów którzy kolaborują w procesie
zwijania suwerenności Polski. Nadreprezentacja Żydów w elitach, dalej jest jednak ogromna. Oprócz likwidacji ekonomicznej Polski
likwidowane są również polska tradycja, kultura i poczucie własnej wartości.
Ten skrótowy materiał opowiada o niezwykle groźnym, wewnętrznym wrogu - syjonizmie polskojęzycznym, który od ponad 100
lat, mniej lub bardziej otwarcie, domaga się zarządu nad Polską.
Czy nikogo już nie dziwi, że Żydzi pozwalają sobie otwarcie na obrażenie Polaków?
„W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy.
Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce - to żydowska głowa nałożona na polski tułów. Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące. [...]
Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie.
Żydzi są głową Polaków bo są lepsi a Polacy to ręce i nogi. Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy” - żydowski pisarz Artur Sandauer.
Trzeba ukrócić to żydowskie eldorado na ziemiach polskich. Czytajcie i przekazujcie ten tekst dalej. Nie możemy pozwolić
sobie na istnienie wroga wewnętrznego, nie ma tolerancji dla istnienia lobby, które uzurpuje sobie prawo do władzy nad nami i
pracuje przeciwko naszej niepodległości.
Za: http://tajemnice.robertbrzoza.pl/zydzi-chazarscy/uwaznie-czytaj-a-przezyjesz-szok-100-lat-agresji-zydowskiej-na-polske/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEORIA SPISKOWA OKAZAŁA SIĘ PRAWDĄ MIMO ATAKÓW NA KANDYDATA NA PREZYDENTA USA
Międzynarodowa żydowska organizacja z siedzibą w USA potępiła kandydata na prezydenta z ramienia Republikanów Donalda
Trumpa za obwinianie syjonistów o zamach na WTC. Tymczasem, jak wskazują śledczy, to agenci Mossadu, a nie muzułmanie,
świętowali zwycięstwo 9/11.
Amerykański naukowiec i dziennikarz z Wisconsin twierdzi, że syjonistyczny reżim nie tylko że stał za atakami z 9/11 ale to
izraelscy szpiedzy pracujący dla Mossadu, nie arabscy muzułmanie, byli tymi, którzy hucznie obchodzili spalenie wież WTC 11
września 2001 roku.
Dr Kevin Barret, założyciel „Naukowego panelu dla dochodzenia prawdy o WTC”, gdyż o nim mowa, wypowiedział się na temat
wyników swojego dochodzenia w tym zakresie, w dzień po tym, jak międzynarodowa żydowska organizacja z siedzibą w USA,
przytoczyła słowa Donalda Trumpa, który stwierdził bezpodstawność obwiniania Arabów za zamach na WTC.
- Niestety, Donald Trump daje nowe życie dawno obalonym teoriom spiskowym o 9/11 - oświadczyła żydowska Liga Przeciw
Zniesławieniom [ADL] wkrótce po tym, jak kandydat do fotela w Białym Domu, w rozmowie ze stacją telewizyjną ABC News
powiedział, że „ludzie w New Jersey, którzy to oglądali, społeczność, którą trudno by nazwać arabską, cieszyła się, kiedy budynki
legły w gruzach”.
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W wydanym oświadczeniu ADL stwierdziła, że twierdzenia wysuwane przez Trumpa nie mają żadnych podstaw, nazywając
je nieodpowiedzialnymi i mijającymi się z faktami. - Wydaje się to być, wariacją na temat antysemickich mitów, zgodnie z którymi
grupa Żydów była widziana, kiedy świętowała upadek wież - mówili przedstawiciele organizacji.
Komentując sprawę dr Barrett oświadczył, że Liga Przeciw Zniesławieniom „ma rację mówiąc, że Trump mija się z faktami, kiedy
mówi o Arabach świętujących zniszczenie WTC 11 września”. - Jednakże odnosi się on do prawdziwej historii izraelskich szpiegów
pracujących dla agencji wywiadowczej Mossad, którzy zostali aresztowani po tym jak przyłapano ich na świętowaniu ataków na
WTC - dodał.
Na czele wspomnianej grupy izraelskich szpiegów stał Sivan Kurzberg. - Zostali rozlokowani by filmować ataki na WTC zanim
uderzył pierwszy samolot. Głośno celebrowali pożar, później zaś eksplozje bliźniaczych wież. Fotografowali się potrząsając
zapalniczkami do papierosów naprzeciw palących się i eksplodujących budynków - mówił dr Barrett. - I właśnie wtedy zostali
aresztowani.
Przetrzymywano ich jakieś czterdzieści dni. Nie udało im się oszukać wariografu i wkrótce potem powrócili do Izraela wspominał, podkreślając, iż sami przyznali, że zostali wysłani do USA, aby „dokumentować wydarzenie” i że to żydowscy
szpiedzy dowodzeni przez Siviana Kurzberga są na nagraniu w izraelskich mainstreamowych mediach.
Warto podkreślić, iż stacja ABC News przytoczyła policyjny raport, w którym odnotowano, iż Sivian Kurzberg, kierowca
półciężarówki którą poruszali się agenci, poddany kontroli powiedział: „Jesteśmy Izraelczykami. Nie jesteśmy waszym problemem,
wasze problemy są naszymi problemami, problemem są Palestyńczycy”. W furgonetce znajdowali się jego brat Paul Kurzberg, Yaron
Shmuel, Oded Ellner i Omer Marmari.
- Oznacza to, że ludzie, dla których pracowali a konkretnie izraelski rząd, byli zamieszani w sprawę. Najwyraźniej ADL nie wie o
tym, ponieważ jej przedstawiciele twierdzą iż komentarz Trumpa oskarżający Arabów, wydaje się być zmienioną wersją tego, co
nazywają „mitem” tańczących Żydów, świętujących swój sukces 9/11. Jednakże nie jest to mit - podkreślał dr Barrett, wskazując, iż
zostało to przekazane za pomocą wszelkiej maści mainstreamowych mediów, włącznie z izraelskimi które dziwnym trafem były
świetnie poinformowane o tym, co ma się wydarzyć 11 września.
- Zatem Liga Przeciw Zniesławieniom chwyta się sztuczek dla dokonania dezinformacji. Starają się zdyskredytować teorie
spiskowe o 11 września, ponieważ posiadają pełną wiedzę co do tego, że rząd Izraela był pierwszą siłą stojącą za atakami tłumaczył analityk, zdaniem którego ADL kłamie z premedytacją, jako że historię z agentami Mossadu świętującymi ataki cytowały
niemalże wszystkie media.
Jego zdaniem zamach posłużył syjonistom za pretekst dla ruszenia machiny wojennej. Co więcej, dr Barret, nie tylko zresztą on,
podważa wersję o uderzeniach samolotów jako przyczynie zawalenia się wież. W jego ocenie jedynie odpowiednio podłożone
ładunki wybuchowe mogły dać taki efekt, a cała tragedia była ‘kontrolowanym zniszczeniem’ przy którym poświęcono życie wielu
ludzi.
Karolina Maria Koter
Za: http://prawy.pl/z-zagranicy2/11426-teoria-spiskowa-okazala-sie-prawda-mimo-atakow-na-kandydata-na-prezydenta-usa
Za: http://www.polishclub.org/2015/11/24/zydzi-amerykanscy-contra-donald-trump-agenci-mossadu-swietowali-zwyciestwo-911/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KTO RZĄDZI ŚWIATEM? - CZĘŚĆ III
O układzie sił panującym pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami publicznej pomocy dla wielkich instytucji finansowych
świadczą zarówno wydarzenia w państwach strefy euro jak i w USA... - Rządy nieustannie zadłużają swe państwa, a „ratowane”
banki rosną w siłę!
- Raczej nie odzyskamy pieniędzy wydanych na ratowanie banków - przyznał w wywiadzie dla telewizji BBC wiceprezes Bank of
England John Gieve. - Obawiam się że nasz naród nigdy nie dowie się gdzie są te pieniądze - dorzucił zza oceanu, amerykański
kongresman Scott Garrett. A co na to sami obdarowani? Jak wielkie korporacje radzą sobie z przejadaniem pieniędzy podarowanych
im przez obywateli? - Trochę pożyczyliśmy, trochę nie, w zasadzie nie księgowaliśmy tych kwot - informował dziennikarzy
Associated Press Thomas Kelly z banku JP Morgan.
O lekceważącym podejściu finansistów do problemów zadłużonych klientów - w tym także zadłużonych państw - najlepiej świadczą
słowa wypowiedziane w jednym z wywiadów telewizyjnych przez byłego szefa ”amerykańskiej” Rezerwy Federalnej [FED] Allana
Greenspana. Informacje o bilionach dolarów długu, nie zrobiły na wielkim mistrzu światowych finansów większego wrażenia.
- USA są w stanie spłacić każdy dług, gdyż zawsze mogą dodrukować więcej pieniędzy, stwierdził beztrosko Greenspan sugerując,
że dalsze zwiększanie zadłużenia społeczeństwa wobec FED nie powinno być dla dłużników większym problemem.
Wieloletni szef banku [mającego prawo nieograniczonej emisji waluty] musiał zdawać sobie sprawę z faktu, że wydrukowanie
przez jego byłą instytucję kolejnych bilionów dolarów przeznaczonych na kolejną pożyczkę! dla rządu USA, nie oznacza dla
przeciętnego Amerykanina spłaty długu, ale zwiększenie zadłużenia o wyemitowany kapitał i należne odsetki.
Poza lobbowaniem we własnych interesach przedstawiciele największych światowych korporacji wykazują się też zaskakującą
aktywnością we wspieraniu inicjatyw politycznych lewicy. Szczególnie chętnie walczą z rzekomym przeludnieniem na świecie. W
dyskusjach nad skutecznym ograniczeniem liczby ludności na świecie regularnie biorą udział medialno-biznesowe gwiazdy
największego formatu: David Rockefeller, Ted Turner, Oprah Winfrey, Warren Buffett, George Soros czy Michael Bloomberg.
Fundacja „charytatywna” prowadzona przez założyciela korporacji Microsoft Billa Gatesa i jego żonę Melindę przekazała w latach
1998-2006 kwotę 12 mln dolarów organizacji propagującej popieranie aborcji wśród amerykańskich nastolatków - Planned
Parenthood Federation of America. International Planned Parenthood, propagująca aborcję w krajach Trzeciego Świata, otrzymała 21

20

„PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI” NR 376, 1 STYCZEŃ 2016 R.

mln dolarów. Jak podaje grupa Life Decisions International, największą pozarządową organizację aborcyjną na świecie, wspierają
też m.in. JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, Bank of America, Danone, UBS, Adobe czy Sheraton. Bill & Melinda Gates Foundation
propaguje stosowanie szczepionek w celu drastycznego zmniejszenia liczby ludności na świecie. Miałoby to spowodować ...
ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Rządzi Goldman Sachs?
Ekonomiści poszukujący przyczyn światowego kryzysu zadłużenia, podobnie jak i politycy, najczęściej nie zauważają związku
między rosnącymi długami państw i coraz większymi aktywami największych korporacji. W Europie najpopularniejszym
wytłumaczeniem problemów gospodarczych kontynentu jest dziś maleńka Grecja. Podobno na skutek oszustw greckich
przywódców [fałszowali statystyki dotyczące sytuacji ekonomicznej] kraj znalazł się w recesji następnie wciągnął w spiralę
zadłużenia pozostałe kraje strefy euro. Eksperci ekonomiczni piętnujący Grecję i jej rząd z reguły nie komentowali równie
bulwersujących oszustw, jakich dopuszczali się przedstawiciele najpotężniejszych instytucji finansowych. Nie zauważali, że nawet
potężny [?] grecki rząd, nie byłby w stanie własnymi siłami wywołać kryzysu o ogólnoświatowym zasięgu. - Rządy nie rządzą
światem. Światem rządzi Goldman Sachs - wytłumaczył brytyjskim dziennikarzom w telewizji BBC jeden z tamtejszych maklerów
Alessio Rastani.
Ponad dwa lata temu amerykańska komisja papierów wartościowych [SEC] odkryła, że to właśnie Goldman Sachs, jeden z
największych banków inwestycyjnych świata, oszukiwał swych klientów i świadome wciskał im bezwartościowe obligacje oparte
na rynku kredytów hipotecznych. Czy w efekcie tych wydarzeń nieuczciwa firma zbankrutowała? Czy oszuści znaleźli się w
więzieniach? Nie! Jedynym efektem afery była ... ugoda między SEC i Goldman Sachs, zgodnie z którą nieuczciwy bank zapłacił
550 milionów dolarów kary za wprowadzanie klientów w błąd. Trudno podejrzewać, by ta sytuacja wywołała skruchę i
postanowienie poprawy u nieuczciwych bankierów.
Nawet jeśli prowokacyjne oceny Rastaniego robią wrażenie znacznie przesadzonych to trzeba przyznać, że międzynarodowe
korporacje nadspodziewanie często mogą liczyć na życzliwość i wsparcie ze strony światowych przywódców.
Wiele osób lekceważy wpływ i działalność ponadnarodowych, pozarządowych organizacji, twierdząc, że to political fiction.
Jednak faktem jest, że miliarder George Soros, uczestnik spotkań Klubu Bilderberg, stworzył sieć organizacji wpływających na życie
publiczne w Europie Środkowej. Faktem jest również, że minister Jacek Rostowski uczestniczył w tym roku w posiedzeniu
Bilderbergu, zaś większość rady nadzorczej spółki Agora, zasiada w ponadnarodowej Komisji Trójstronnej, a były członek tej
grupy Janusz Palikot często jest pozytywnym bohaterem „Gazety Wyborczej”. Jaki jest wpływ nieformalnych grup na życie
polityczne, społeczne, gospodarcze świata i Polski?
W Polsce najlepiej znana jest sieć instytucji George Sorosa, amerykańsko-żydowskiego miliardera i spekulanta. Soros pochodzi z
Węgier, skąd uciekł na Zachód w 1946 r. Dorobił się ogromnego majątku na spekulacjach giełdowych. W 1992 r., doprowadził do
obniżenia wartości angielskiego funta, w konsekwencji, Bank Anglii wycofał swoją walutę z Mechanizmu Kursów Walutowych.
Pięć lat później premier Malezji oskarżył Sorosa o załamanie waluty tego kraju.
Soros propaguje idee tzw. społeczeństwa otwartego. W latach 50-tych uczestniczył w London School of Economics w seminariach
Karla Poppera, jednego z popularyzatorów tego pojęcia. Sponsorował wiele instytucji w Europie Środkowej, np. Fundację im.
Stefana Batorego w Polsce która została zarejestrowana jeszcze w czasach PRL [w maju 1988 r.]. Była pierwszą prywatną fundacją w
PRL, co było ewenementem, gdyż w latach 80-tych komuniści nie zgodzili się na utworzenie, pod auspicjami Episkopatu Polski,
Fundacji Rolniczej... Fundacja Batorego była finansowana przez Instytut Społeczeństwa Otwartego.
Soros pomagał także lewicowej opozycji w PRL, np. przekazał pieniądze na zakup komputerów dla nielegalnego pisma „Tygodnik
Mazowsze”. Po Okrągłym Stole redakcja tego podziemnego biuletynu stała się trzonem oficjalnej „Gazety Wyborczej”, a komputery
„Tygodnika Mazowsze” służyły w nowo utworzonej redakcji. Ważniejsza była działalność Sorosa w Polsce podczas transformacji
ustrojowej pod koniec PRL. Doradca premiera Mazowieckiego Waldemar Kuczyński ujawnił, że faktycznym autorem terapii
Balcerowicza był właśnie Soros. Szokowe zmiany umożliwiły np. przejęcie majątku firm, uwłaszczenie nomenklatury i defraudacje
bankowych oszczędności.
Na początku lat 90-tych przewodniczącym rady Fundacji Batorego był Jerzy Turowicz [ówczesny redaktor naczelny „Tygodnika
Powszechnego”], a członkami: Bogdan Borusewicz, Wojciech Fibak, Bronisław Geremek, Jan Gross, Leszek Kołakowski, Marcin Król,
Olga Krzyżanowska, Krzysztof Michalski, Adam Michnik, Zbigniew Pełczyński, Andrzej Rapaczyński, Anna Radziwiłł, Maria
Radomska, Andrzej Szczypiorski, ks. Józef Tischner, Stanisław Wellisz. Natomiast zarząd Fundacji tworzyli m.in. Aleksander
Smolar, Zbigniew Janas, Edmund Mokrzycki, Józef Chajn.
Fundacja Batorego zasłynęła wspomaganiem działalności skrajnie feministycznych i lewicowych środowisk, np. Federacji na rzecz
Kobiet i Planowania Rodziny Wandy Nowickiej. W 1996 r. Federacja otrzymała ok. 100 tysięcy dolarów. Fundacja Sorosa
przekazywała także pomoc na tzw. program kobiecy m.in. dla innych organizacji feministycznych - Ligi Kobiet Polskich, Centrum
Praw Kobiet, OŚKa.
Soros był zwolennikiem utworzenia w 1994 roku na Węgrzech koalicji rządowej postkomunistów Gyuli Horna z liberalnymi
Wolnymi Demokratami. W tamtym okresie w Albanii finansował gazetę, która prowadziła kampanię przeciwko prawicowym
władzom. Przedstawiciel fundacji Sorosa mówił o prawicowym prezydencie: „Berisha odchodzi, załatwiliśmy go”.
Obecnie w skład rady Fundacji Batorego wchodzą: Marcin Król, Jan Krzysztof Bielecki, Bogdan Borusewicz, Agnieszka Holland,
Olga Krzyżanowska, Helena Łuczywo, Krzysztof Michalski, Andrzej Olechowski, Zbigniew Pełczyński, Andrzej Rapaczyński,
Hanna Suchocka, Henryk Woźniakowski. Natomiast członkami zarządu są, m.in. Aleksander Smolar, Klaus Bachmann, Radosław
Markowski.
Minister Tuska w Klubie Bilderberg
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George Soros należy do grupy najważniejszych finansistów świata był np. uczestnikiem spotkań Klubu Bilderberg. Nazwa klubu
pochodzi od pierwszego spotkania tego gremium w holenderskim Hotelu de Bilderberg w Oosterbeek w maju 1954 r.
Inicjatorem spotkań Klubu Bilderberg, był Józef Retinger, szara eminencja polskiej polityki emigracyjnej w czasie II wojny
światowej, doradca gen. Władysława Sikorskiego. Według niektórych Retinger był zagranicznym agentem wpływu, wskazywano też,
na jego przynależność do masonerii. W wojennych dokumentach wywiadu polskiego raportowano: „Istnieje szereg
niesprawdzonych donosów z różnych okresów, szczególnie z lat 1928 i 1931, że Retinger pracował dla komunistycznej
międzynarodówki. Brakuje jednak, szczegółowych danych na potwierdzenie tych donosów”. Po 1945 r. Retinger zaangażował się w
tworzenie instytucji zjednoczonej Europy.
Klub Bilderberg jest nieformalnym miejscem spotkań najbardziej wpływowych osób świata - przedsiębiorców, finansistów,
polityków. Spotkania klubu odbywają się corocznie w innym, ustronnym miejscu. Omawiane są wtedy najważniejsze bieżące sprawy
dotyczące polityki i gospodarki. Jednak uczestnicy spotkań są zobowiązani do zachowania tajemnicy. Obrady obserwuje
wyselekcjonowana grupa dziennikarzy ale zobowiązana jest do dyskrecji. Według krytycznych opinii, Klub dąży do globalnej
gospodarki, stworzenia elity przywódczej świata, powołania ponadnarodowej instytucji finansowej, zarządzającej rynkami
walutowymi i jednego globalnego rządu, a nawet do wprowadzenia uniwersalnej religii, dlatego wielu badaczy sytuuje tę grupę
wśród masonerii.
Uczestnikami zebrań Klubu Bilderberg były m.in. osoby z Unii Europejskiej, Banku Światowego, Światowej Organizacji Handlu,
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Europejskiego Banku Centralnego, Goldman Sachs International, Chase Manhattan
Bank, Deutsche Banku, ONZ, NATO, ponadnarodowych korporacji [np. Ford, Xerox, Fiat, PepsiCo, IBM, Exxon Mobil], a także
szefowie rządów różnych państw. Wśród uczestników spotkań w Klubie, wymieniani są m.in.: byli prezydenci USA - Bill Clinton,
Gerald Ford, b. sekretarz stanu USA Henry Kissinger, Al Gore [b. wiceprezydent USA], sekretarz skarbu USA Nicholas Brady,
prezes Banku Światowego James Wolfensohn, żona Billa Gatesa - Melinda Gates, David Rockefeller, b. szef Komisji Europejskiej
Jacques Santer, premier Włoch Mario Monti, byli sekretarze generalni NATO Willi Claes i Javier Solana, byli prezydenci i
premierzy: Valery Giscard d’Estaing, Helmut Schmidt, Tony Blair, Laurent Fabius, Wilfried Martens, Franz Vranitzky.
Uczestnikami Klubu Bilderberg byli również obywatele Polski: Andrzej Olechowski, Hanna Suchocka oraz Aleksander
Kwaśniewski w 2008 r. Natomiast w czerwcu 2012 r. w spotkaniu Bilderbergu wziął udział aktualny minister finansów rządu
Donalda Tuska - Jacek Rostowski. Rzecznik ministra finansów Małgorzata Brzoza mówiła dziennikowi Polska The Times - „Jest to
wyjazd służbowy. Pan Minister wystąpi w panelu 2 czerwca »Nierównowaga, kryzys i wzrost«”.
W spotkaniach Bilderbergu, uczestniczył także Zbigniew Brzeziński, który brał udział w powstawaniu Komisji Trójstronnej
[Trilateral Commission].
Za kulisami wielkiej polityki
Założycielem Komisji był David Rockefeller, amerykański miliarder. Komisja powstała w 1973 r., w okresie tzw. kryzysu
naftowego. Skupiała ok. 350 przedsiębiorców, polityków, bankowców, naukowców z Europy, USA, Kanady i Japonii.
Warto wskazać, że Brzeziński odegrał dużą rolę podczas tworzenia tego ponadnarodowego ciała. Jeszcze w latach 60-tych, ukuł
tzw. teorię konwergencji, według której istniejące wówczas systemy polityczne - komunistyczny i kapitalistyczny - stopniowo się
do siebie zbliżają i upodabniają.
Celem Komisji miała być pomoc we współpracy międzynarodowej w celu uniknięcia globalnego konfliktu. Jednak w
rzeczywistości stała się zakulisową grupą lobbingową. Komisja odegrała istotną rolę już podczas wyboru na prezydenta USA
Jimmy Cartera. Wspominał o tym Zbigniew Brzeziński w swoich wspomnieniach: „Poznałem Jimmy Cartera na jednym z wczesnych
zebrań Komisji Trójstronnej, którą kierowałem na początku lat 70-tych, pamiętam jak omawiałem z Gerardem Smithem i George
Franklinem, moimi kolegami, możliwość wciągnięcia go do jej prac. W roku 1974 dowiedziałem się, że Jimmy Carter postanowił
kandydować na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i że szuka doradców. Zdecydowałem więc zwrócić się do niego, przede
wszystkim dlatego, iż uważałem, że Carter będzie mógł popularyzować koncepcję Komisji Trójstronnej dotyczącą bliższej
współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Europą i Japonią”.
O wpływach Komisji Trójstronnej świadczy, że większość prezesów Banku Światowego po 1973 r., było jej członkami. Do
Trójstronnych należeli także m.in. byli prezydenci Jimmy Carter i Bill Clinton, Henry Kissinger, były szef Rezerwy Federalnej Paul
A. Volcker, politycy: Madeleine K. Albright, Otto Lambsdorff, Mario Monti, Akio Morita, Isamu Yamashita.
Członkowie Komisji spotykają się raz w roku na kilkudniowych konferencjach. Podczas tychże zebrań, podobnie jak w czasie
zebrań Klubu Bilderberg, omawiane są najważniejsze sprawy świata. Prezentowane są raporty przygotowane przez ekspertów
komisji. A jednocześnie, osoby z poszczególnych grup kontynentalnych [tzn. z Ameryki, Europy, Japonii] spotykają się również w
swoim gronie. Zasadą jest że członkowie, którzy zostali wybrani na funkcje publiczne, zawieszają na ten czas swoje członkostwo w
Komisji.
Trójstronna Agora
Przedstawiciele z Polski uczestniczyli w pracach Komisji Trójstronnej od 1993 r. Organizował ich Andrzej Olechowski, który
ujawnił mediom, że zajął się tym na prośbę polityka niemieckiej FDP Otto Lambsdorffa. Członkami Komisji byli m.in. Janusz Palikot;
poeta, dramaturg, tłumacz i były ambasador RP w Danii - Jerzy Sito; były prezes koncernu Orlen Zbigniew Wróbel oraz dominikanin
ojciec Maciej Zięba.
Obecnie w skład Komisji wchodzą: Jerzy Koźmiński [prezes i dyrektor generalny Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, były
ambasador w Stanach Zjednoczonych], Tomasz Sielicki [wiceprezes Sygnity], Sławomir S. Sikora [prezes zarządu Banku
Handlowego], Jerzy Baczyński [redaktor naczelny tygodnika „Polityka”], Marek Belka [były premier, prezes Narodowego Banku
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Polskiego], Andrzej Olechowski, założyciel Platformy Obywatelskiej, były szef MSZ; Wanda Rapaczyńska, członek rady
nadzorczej spółki Agora.
Wiosną 2004 roku konferencja Trójstronnych odbyła się w Warszawie, uczestniczył w niej ówczesny prezydent Aleksander
Kwaśniewski. Podczas spotkania omawiano sprawy związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
Zwraca uwagę że aż trzy osoby z tej grupy [Sielicki, Sikora i Rapaczyńska], są członkami rady nadzorczej Agory. Również
pozostali mogą liczyć na „dobrą prasę” w „Gazecie Wyborczej”. Natomiast były członek Komisji Janusz Palikot stał się stałym
komentatorem tego dziennika i trudno szukać negatywnych wzmianek o nim w „Wyborczej”. Dlatego można uznać, że polska grupa
Trójstronnych odzwierciedla teorię konwergencji Brzezińskiego - obok liberalnych postkomunistów zasiadają osoby popierające
zmiany strukturalne w Polsce po 1989 r., a które wcześniej były związane z opozycją.
Cel: 15 milionów Polaków
Omawiając ośrodki, które pretendują do przywódczej roli w świecie, nie sposób nie wskazać na międzynarodowe instytucje
gospodarcze, np. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ONZ, i zapomniany już dziś Klub Rzymski. Większość z
tych instytucji zajmuje się propagowaniem polityki depopulacyjnej - za pomocą aborcji i antykoncepcji. Kraje Trzeciego Świata, które
sprzeciwiają się wprowadzeniu zaleceń ograniczenia wzrostu demograficznego, są poddawane naciskom ekonomicznym.
Problemy te omawia ks. prof. Michel Schooyans w słynnej książce „Aborcja i polityka”, gdzie wskazuje, że Bank Światowy zalecał
stosowanie perswazji finansowej, np.: wzrost opłat za poród, przydzielanie małych mieszkań rodzinom wielodzietnym,
antyrodzinny system podatkowy. Instytucja ta przeznaczała setki miliardów dolarów na programy ograniczenia ludności. W tym to
kontekście warto zwrócić uwagę na propozycje Klubu Rzymskiego z początku lat 70-tych. Klub Rzymski jest międzynarodową
organizacją zajmującą się globalnym rozwojem społeczeństw, gospodarki. W 1972 r., Klub Rzymski opublikował raport „Granice
wzrostu”, w którym wskazano na rzekomą sprzeczność pomiędzy wzrostem konsumpcji i rosnącą populacją globu, przy
jednoczesnym ograniczonym zasobie ilości surowców naturalnych, szczególnie ropy naftowej.
CDN
Za: http://www.gloria.tv/?media=387145
-------------------------------------------------------------------------------------------------

====
SEKRETNA HISTORIA ODKRYCIA AMERYKI, CZYLI PODBOJE TAJNEGO BRACTWA - CZĘŚĆ II
Kiedyś sumeryjscy bogowie walczyli między sobą o wpły-wy i władzę, przejęcia ziem, bogactw, i stad niewolników..., dziś
Illuminaci robią dokładnie to samo, te wewnętrzne tarcia i konflikty są widoczne gołym okiem, popatrzcie na politykę państw,
wodzów i korporacji, niewolnicy i gladiatorzy bronią ich własnym nieistniejącym już honorem. Fetysz, status i pie-niądz rządzi
rozumem stad, grup i rodzin.
„Kierownicy oddziałów”
Rolą „kierownika” jest wykreowanie realistycznie wyglądają-cych wydarzeń politycznych mogących być wprowadzanymi na
globalną skalę. Tak wykreowano strach przed wirusami, terroryzmem, czy atakami...
W RPA rodzina Oppenheimerów i ich sieci, kontrolowały ok. 80% rynku akcji kopalni złota i diamentów. Wszystkie de-cyzje
polityczne zależały od manipulacji sytuacją poprzez me-dia, wojsko, sądy i politykę.
Zobaczcie jak w Polsce cieszono się gdy na prezydenta wybierano marionetkę CIA, Lecha Wałesę, więc możecie zro-zumieć, czym
był upadek apartheidu i wybór fałszywej „wol-ności” reprezentowanej przez Mandele i Mbekiego.
Dyktatura została zastąpiona przez kontrolowaną „wolność” i dobrobyt dla uprzywilejowanych.
System się zmienił ale rodzina Oppenheimerów i jej sieci nadal kontrolują 80% wszystkich kopalni złota w Afryce Po-łudniowej.
Główną fasadą demokracji są media, ta afrykańska „wol-ność” została skonstruowana przez przyjaciela Henry Kissin-gera,
Irlandczyka Tonyego O’Reillyego.
Złudzenie wolności i niepodległości towarzyszy wszystkim podbitym przez illuminatów narodom, niezależnie od tego czy działo
się to w monarchii, socjalizmie, demokracji czy libera-lizmie mówiono ludziom o wolności, równości i sukcesie...
Jednak trony, tytuły, bogactwa, sądy, armia ... należą za-wsze do illuminatów i sieci ich rodzin i sług.
Metoda „ukrytej ręki” jest do tej pory najbardziej efektyw-nym sposobem kontrolowania i manipulowania ludźmi.
Nowy Świat, kontrolowany przez monarchie europejską, został uśpiony deklaracją Niepodległości Stanów Zjednoczo-nych,
naród poczuł się wolny, ale to wszystko wielkie kłam-stwo, USA pozostaje własnością brytyjskiej monarchii.
Wielu ludzi potępia potężną Amerykę która uważana jest za złego giganta niszczącego państwa narodowe ale nikt nie spoj-rzy za
plecy militarnej machiny za którą ukryte są prawdziwe struktury władzy - „elity” skupione dookoła tajnych bractw w Anglii.
Upadek Imperium Brytyjskiego światowego mocarstwa, u-krył i rozproszył jego moc. Fasady państw, rządów, admini-stracji
rządowej skrzętnie ukrywają cienie tajnych bractw. U-kryto źrodła mocy i metody manipulacji za podziałami, waś-niami,
skandalami, marionetkami łasymi na tytuły, bogactwa i wpływy.
Ze względów historycznych główne centrum operacyjne sieci znajduje się w Londynie [Nowa Troja], a główne ośrodki
zarządzania znalazły swoje siedziby w Paryżu, Rzymie i Bru-kseli. Aby zrozumieć, co stało się w Stanach Zjednoczonych, należy
zacząć od pewnych zdarzeń, które miały miejsce da-wno temu.
Fenicjanie - pl.m.wikipedia.org/wiki/Fenicja dotarli do amerykań-skich wybrzeży ponad 4 tysiące lat temu. Na początku XX w., na terenie
Wielkiego Kanionu [Grand Canyon https://pl.m.wikipe-dia.org/wiki/Park_Narodowy_Wielkiego_Kanionu] znalezione zostały resztki
cywilizacji egipskiej [sprzed 4 tys. lat] oraz orientalnej choć wyniki prac archeologicznych szybko zostały utajnione.
Znaleziono obeliski, świątynie Seta, świątynie ISIS, świąty-nie Ra, świątynie Zoroaster, buddyjski klasztor oraz kopie pi-ramidy
Cheopsa. Za ukryciem wyników badań z 1909 roku stoi Smithsonian Institution’s.
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[Starożytni Egipcjanie mieli tendencję do korzystania z fe-nickiej marynarki. Petroglyph łodzi nie został znaleziony we
Włoszech czy Tunezji ale w Ameryce Północnej na Mount Ru-shmore.
Mount Rushmore, to święta góra Siuksów https://pl.m.wiki-pedia.org/wiki/Dakotowie zwana głowami sześciu przodków. Głowy
przodków, były mijane co roku przez Siuksów, w czasie ich pielgrzymki do Harney Peak.
Twarze sześćiu przodków, były twarzami starożytnych Egi-pcjan przerobionymi później na podobizny prezydentów USA.
Amerykanie krytykują afgańskich Talibów niszczących wyrze-źbionych w skale wizerunki Buddów, w takim razie jak na-zwać
działania illuminatów, w celu fałszowania historii ?!
Nazwa Phoenix City Sun Valley, Arizona, została zainspi-rowana prawdziwą historią tego miejsca. Istnieją dowody na to, że
Egipcjanie, Walijczycy, Irlandzcycy, Anglicy i Szkoci ... wylądowali w Ameryce Północnej wieki przed Kolumbem.
Oficjalna historia twierdząca, że Amerykę odkrył Kolumb jest śmieszna... Kilka kilometrów od szkockiego Edynburga jest
kaplica Rosslyn - https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Rosslyn, Święty Graal babilońskiej elity.
Kaplica zbudowana na kształt krzyża, jest dziełem dale-kowschodnich inżynierów pracujących dla templariuszy i ro-dziny St.
Clair-Sinclair. Jej fundamenty postawiono, w 1446 roku, a prace zakończono w 1480 roku.
Bardziej obrazowe jest to, że fasada kościoła prezentuje ilustracje kukurydzy cukrowej pl.m.wikipedia.org/wiki/Kukurydza_-cukrowa i
niektóre kaktusy, które rosną tylko w Ameryce, kon-tynencie - który ponoć został odkryty przez Krzysztofa Kolu-mba w 1492 roku!
W 1784 r., powstała książka autorstwa Fredericka J. Pohla i Clarksona N. Pottera oparta na słowach niemieckiego pastora Johanna
Reinholda Forstera i listach pochodzących z 1398 r. Listy autorstwa dwóch weneckich nawigatorów [bracia Zeno, byli członkami
jednej z najbardziej wpływowych weneckich ro-dzin należących do Czarnej Szlachty], traktujące o wyprawie przez Atlantyk pod
dowództwem niejakiego Zichmniego przed-stawiały - tak naprawdę - historię ekspedycji H. Saint-Clair.
Sinclair wędrował dalej i wylądował w Nowej Anglii w mie-ście Prospect Hill, w Westford, miejsce to znajduje się 40 kilo-metrów
od Bostonu w Massachussetts, stosunkowo niedawno odkryto tam kamienną rzeźbę przedstawiającą miecz i ryce-rza w zbroi - global4-lvs-odra.opera-mini.net/hn06-07-03/116935/0/-1/www.clansinclairsc.org/1546026134/The Westford Knight Brochure.pdf
R.T. Lethbridge, kustosz Muzeum Archeologii i Etnologii Uniwersytetu w Cambridge [Anglia] powiedział że broń, zbroje i
symbole heraldyczne wyryte w kamieniu, należały do ryce-rza z XIV wieku, pochodzącego z północnej Szkocji.
Krzysztof Kolumb został wykorzystany jako przynęta, aby rozpocząć oficjalną okupacje Ameryki.
Po masakrze templariuszy we Francji, w 1307 r., wielu z nich ruszyło do Szkocji i Hiszpanii. Inni jednak skierowali swe kroki do
Portugalii, gdzie stali się znani, jako Rycerze Chry-stusa. Skupili się w szczególności na dalekomorskich wypra-wach, realizując
konkretnie zamierzony cel.
Bardziej znanym wielkim mistrzem Zakonu Rycerzy Chry-stusa, był książę Henryk Żeglarz [znany jako książę Henryk
pl.m.wikipedia.org/wiki/Henryk_Żeglarz] który żył w latach 1394/1460.
Termin „Nawigator” lub „nautier” był używany przez tem-plariuszy i Zakon Syjonu do oznaczenia Wielkiego Mistrza, więc nie
dziwi fakt, że tytuł ten został podchwycony również przez Rycerzy Chrystusa. Książę Henryk był badaczem kró-lewskiej krwi, jego
żeglarze pochodzący z Madery i Azorów odkryli, dwie lokalizacje związane z Atlantydą.
Związek Henryka z wieloma tajnymi bractwami ułatwił mu do-stęp do nieprzebranych tajemnic, książek i map z czasów fe-nickich,
które dokładnie obrazowały położenie obu Ameryk.
Turecki admirał Reis w czasie swoich odkryć związanych z Antarktydą, bazował na mapach pozostawionych przez księ-cia
Henryka Żeglarza i Rycerzy Chrystusa.
Bardzo istotne jest to, że jednym z kapitanów statków Księ-cia Henryka, był dziadek Krzysztofa Kolumba! To jest po pro-stu
„przypadek” - prawda?!
Biorąc pod uwagę te fakty, powiązania, koligacje, nikt nie uwierzy w bajkę o podróży Kolumba mającej na celu poszu-kiwanie
Indii... Kolumb doskonale wiedział dokąd płynie i co zastanie docierając do celu swej podróży.
Nie jest przypadkiem, że większość wielkich światowych badaczy, takich jak Vasco da Gama i Amerigo Vespucci byli
Portugalczykami. Jak wyjaśnia masoński historyk - Manly P. Hall: „Kolumb miał ścisłe relacje z wieloma sieciami tajnych bractw w
Portugali, ale i w Genui gdzie uchodził za członka czarnej szlachty”.
W pewnym momencie Kolumb, został zatrudniony przez Rene d’Anjou https://en.m.wikipedia.org/wiki/René_of_Anjou - głowę
Lotaryngii, członka bractwa babilońskiego, posiadającego kon-takty ze szlachtą całej współczesnej mu Europy.
Kolumb, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Colon był członkiem grupy, bardzo aktywnych katarów i templariuszy, którzy
wiele lat przed wyprawą Kolumba zainspirowali Dante-go pl.m.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri który wspomina w swoim utworze o
statkach Templariuszy przyozdobionych białymi fla-gami z czerwonymi krzyżami...
Kluczowe wsparcie dla wyprawy Kolumba pochodziło od dwóch wysokich rangą wtajemniczonych członków bractwa babilońskiego, Lorenzo de Medici, należącego do jednej z najpo-tężniejszych rodzin weneckich, i artysty Leonardo da Vinci, wielkiego
mistrza Zakonu Syjonu.
Pięć lat później Kolumb wraz z Johnem Cabotem wylądo-wali na Karaibach i wyruszyli w swoją podróż z portu Templa-riuszy w
Bristolu. Celem podróży było oficjalne odkrycie „No-wego Świata” dla tajnych bractw.
Cabot wspierany był przez króla Anglii Henryka VII https:-//pl.m.wikipedia.org/wiki/Henryk_VII_Tudor. Kilka lat później urodzo-ny w
Wenecji syn Cabota, Sebastian zostanie Explorerm, za-trudnionym przez Henryka VII by ten rysował dla niego mapy.
Sebastian wraz z Hiszpańską ekspedycją osiągnął Zatokę Hudsona w Kanadzie. Hiszpańskie, Angielskie, Francuskie,
Portugalskie wyprawy eksploracyjne zawsze koordynowane były przez bractwo babilońskie.
Oficjalna historia odkryć nie łączy Kolumba i Cabota. Praw-dziwe nazwisko Johna Cabota brzmiało Giovanni Caboto.
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Był on naturalizowanym Wenecjaninem pochodzącym z Ge-nui. Obaj z Kolumbem należeli do tych samym bractw, ota-czali się
tymi samymi ludźmi, oraz trudnili się tym samym fa-chem. „Badacze”, którzy na nowo otwarli drzwi do nowego świata
respektowali zasady wyższego planu działania.
Niewiele wiemy dziś o pochodzeniu i życiu ludzi wynaję-tych przez tajne bractwa. Chociaż Kolumb i Cabot żyli w wie-ku,
przepełnionym historykami i biografiami, postarano się a-byśmy dziś nie mogli dotrzeć do ich prawdziwych i wiarygo-dnych
życiorysów, jeżeli spojrzymy w encyklopedie, nawet podrzędni włoscy kupcy i odkrywcy posiadają bardzo skru-pulatne
życiorysy...”.
W ciągu czterech następnych stuleci, bractwo babilońskie za pomocą kontrolowanych przez siebie państw i ich flot [Ho-landia i
Anglia, Francja, Belgia, Hiszpania, Niemcy, Portuga-lia…] dosłownie najechało planetę i przejęło nad nią kontrolę.
Typowe metody podboju stosowane przez bractwo poka-zał światu Hernando Cortes pl.m.wikipedia.org/wiki/Hernán_Cortés który
ustanowił kontrole bractwa nad Ameryką Środkową.
Rdzenni mieszkańcy tego kraju mieli swój własny system pomiaru czasu bowiem czas odgrywał w ich religii ważną rolę,
wyznaczał on bowiem czas powrotu boga Quetzalcoatla, któ-ry był lokalną wersją Jezusa.
[Uważany był za współtwórcę świata oraz Słońce Wiatru {Nahui Ehecatl} w drugiej epoce świata. Według wierzeń In-dian, był
bogiem wiatru, nieba {symbolizują to pióra} i ziemi {czego oznaką jest wąż}. Uznawany był także za bóstwo wo-dy i płodności,
opiekuna 2-go dnia miesiąca {Ehecatl} w ka-lendarzu azteckim. Urodzony przez boginię-dziewicę Coatli-cue, jego bratembliźniakiem był Xolotl. Pierwowzorem Pie-rzastego Węża był toltecki bóg przyrody, który z czasem stał się bogiem wiatru,
powietrza, dziennego nieba i dobrobytu. Był opiekunem człowieka, zwłaszcza rzemieślników. Nauczał ludzi, przekazał wiedzę o
kalendarzu, niebie, świecie podzie-mnym. Był wyobrażany, jako bóg o białej skórze i jasnych o-czach, dlatego też uważano go za
uosobienie światłości i bo-ga białej magii. Przybył z krainy na wschodzie].
Data realizacji planu bractwa babilońskiego zawsze zbiega się w czasie z ważnymi wydarzeniami dla lokalnych społecz-ności,
dzięki temu można kontrolować społeczności za pomo-cą mitów, podań, legend i religii. Tak było też w 1519 r., kie-dy Indianie
czekali na przybycie białego Boga, węża Quetzal-coatl pl.m.wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatl o piórach ptaka.
Cortes przybył do Meksyku w 1519 r., w hełmie z piórami, i wylądował w pobliżu miejsca, z którego odszedł Quetzalco-atl. Miał
też ze sobą opisany w podaniu krzyż. Z tych wszyst-kich powodów, król Azteków Montezuma i jego ludzie myśleli że Hernando
Cortes był oczekiwanym przez nich bogiem.
Pozwoliło to Cortesowi przejąć kontrolę nad bogobojnym narodem, choć miał tylko 598 osób. Kiedy Aztekowie uświa-domili
sobie że przybyły do nich podróżnik nie jest Bogiem, a fałszywym prorokiem, było już za późno.
Była to jedna z największych rzeźi w historii ludzkości w imię babilońskiego chrześcijaństwa zabito ponad 12 milionów
tubylców, a conajmniej 15 milionów innych stało się niewolni-kami ”Hiszpanów”.
Konkwistadorzy podbili Inków i ziemie Majów a duża część wiedzy tych narodów, zaginęła lub została zniszczona pod-czas
krwawego procesu kolonizacji.
To samo stało się w Ameryce Północnej, gdzie najeźdźcy z Europy zniszczyli ogromną liczbę rodzimej kultury prakty-cznie
ścierając ją z powierzchni ziemi http://historiazakazana.hvs.pl-/giganci-ktorzy-rzadzili-ameryka/
Rdzenni mieszkańcy Afryki, Australii, Europy, Nowej Zelan-dii i innych miejsc na świecie podzielili los Azteców.
Bractwo Babilońskie przejęło pod sztandarami imperium brytyjskiego i innych europejskich monarchii cały świat, wy-cierając z
pamięci ludzi jak i zapisków historycznych kluczowe informacje, artefakty i wspomnienia oraz mity, legendy i opo-wiadania.
Jednym z najbardziej oczywistych przykładów tego proce-su było zniszczenie wielkiej biblioteki w Aleksandrii [Egipt] w
czwartym wieku.
Wszystkie książki, które nie zostały zniszczone są przecho-wywane obecnie w Watykanie.
Ksiądz X: Są w Watykanie miejsca, dostępne tylko dla u-przywilejowanych księży i biskupów, należących do dziwnych
hermetycznych bractw...
Książki, zwoje, kamienne, złote i gliniane tabliczki spoczy-wają, głęboko pod ziemią, w klimatyzowanych pomieszcze-niach, jest
tam cała prawda o życiu, ludziach, naszym pocho-dzeniu, technologii i zamierzchłych cywilizacjach. Watykan ma prawo pierwokupu
oraz prawo przejęcia każdego artefaktu któ-ry może zagrozić Bractwu Babilońskiemu [„Zakon Syjonu”].
Pierwszą angielską osadą na nowej ziemi było - James-town: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jamestown_(Wirginia) w Wirginii. Osada
powstała na początku XVIII wieku: https://en.m.wikipedia.-org/wiki/Virginia
Nazwa stanu pochodzi od przydomku Elżbiety I, zwanej [bez powodów], „Królową Dziewicą”. Jednak tak naprawdę re-gion ten
został nazwany imieniem dziewiczej bogini starożyt-nego Babilonu, Semiramis: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Semiramis której
odpowiednikiem jest egipska Izyda.
Wśród pierwszych osadników znalazła się rodzina Francisa Bacona: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_(filozof)) i liczne grono
purytańskich Kalwinistów: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kalwi-nizm ubranych w wysokie kapelusze i czarne płaszcze, któ-rzy
traktowali tubylców z arogancją i bestialstwem.
Ci dziwni osadnicy potomkowie babilońskiej lini krwi i euro-pejskiej arystokracji stali się czołowymi przedsiębiorcami, ban-kierami,
prezesami i właścicielami Stanów Zjednoczonych A-meryki: http://ligaswiatowa.hvs.pl/kapitalistyczna-utopia-dnia-dzisiejszego-powstala-1880/
Z Anglii przeniesiono tytuły własności finansowych i nieru-chomości, tworząc z Ameryki kopię starożytnej Europy. Król Jakub I
w 1606 roku, tworząc Virginia Company nadał Jame-sowi Franciscowi Baconowi tytuł szlachecki oraz tytuł Lorda Kanclerza Anglii.
Pod patronatem Jamesa, templariusze, różokrzyżowcy i in-ne tajne stowarzyszenia połączyły siły pod jedną nazwą, ma-sonerii.
Wśród pierwszych członków Virginia Company znajdujemy takie nazwiska jak: Francis Bacon, hrabia Pembroke: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hrabia_Pembroke hrabia Montgomery [...], hra-bia Salisbury: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Markiz_Salisbury hrabia
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https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Markiz_Northampton
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Henry_Wriothesley,_3._hrabia-_Southampton
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Wszystkie te osoby należały do rodów Bractwa Babiloń-skiego. Warto dodać, że firma Virginia https://en.wikipedia.org/?title=Virginia_Company istnieje do dnia dzisiejszego.
Za: http://historiazakazana.hvs.pl/sekretna-historia-odkrycia-ameryki-czyli-podboje-bractwa-babilonskiego/
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