Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Atak na Norwegię - operation false ﬂag?
Czy wiesz, że zabójców było dwóch? Czy wiesz, że nad wyspą krążył helikopter, do którego zamachowiec nie
strzelał? Czy wiesz, że zamachowiec był członkiem masonerii?
1. jak przemycił bombę na teren dzielnicy rządowej? Czy aby nie będzie to kolejny pretekst do ograniczania
praw obywatelskich?
-morderca, sprawca zamachu był zwolennikiem Izraela, syjonizmu i judeocentryzmu (poszukaj w google co to
znaczy, będziesz w szoku!)
-morderca był członkiem masonerii, co jest OFICJALNIE potwierdzone. Był prawdopodobnie po pranie mózgu
(projekt Monarch itp).
-antyislamizm jest fundamentalną częścią syjonizmu. Gdyby nie Izrael który doprowadza do ludobójstwa w
Palestynie i gdyby nie syjonizm, na świecie było by całkiem spokojnie.
Oto zdjęcie zamachowca w masońskim uniformie:

2. zamachowiec pisał, że lubi Polskę za odsiecz pod Wiedniem i za to, że jest ośrodkiem tradycji chrześcijańskiej.
Skąd my znamy takie ataki na polskość, katolicyzm? Czy Wy wiecie, jaka lawina bluźnierstw przetoczy się teraz
przez światowe media w związku z tym?
-zamachowiec / morderca zamówił materiały do produkcji bomby w Polsce, we Wrocławiu. Możemy mieć przez to
kłopoty, niezależne media w Polsce mogą mieć kłopoty typu nasłanie ABW o 6 rano. Możemy mieć też kłopoty w
„sojuszniczych mediach” na Zachodzie.
-Dezinformacja na temat powiązań Polaków z zabójcą
rabarbarek 26 Lipiec 2011 o 1:45 am
Dezinformacji ciag dalszy. Polacy aresztowani w zwiazku z zamachami w Norwegii. Z artykulu wcale nie wynika , ze
Polacy zostali aresztowani, ale nic nie zaszkodzi jesli sie troche falszywek pusci w swiat.Jedna pani twierdzi , ze
aresztowano 7 Polakow , inna temu zaprzecza. Jeszcze pare szczegolow i okaze sie , ze zamachowiec Breivik
naprawde nazywa sie Borowik i byl adoptowany przez Norwegow , ale swietnie zna j. polski . A materialy
wybuchowe wcisneli mu na sile Polacy , ktorzy prowadzili sklep internetowy . Sklep znany byl z tego , ze
zaopatrywal w saletre wszystkie organizacje t…..e na swiecie . I tam znajdowal sie mozg operacji… Tak mozna
dłuuuugoooo. A jeszcze ktos obliczyl , ze sila wybuchu w Oslo byla tak duza, ze nie daloby rady zapakowac do
samochodu takiej ilosci materialow wybuchowych , ktore spowodowalyby takie zniszczenia. . Ten ktos to nie byle
kto , ale przedstawiciele komisji antywypadkowej , ktorzy ogladali miejsce po wybuchu.
A tu o aresztowanych Polakach. Ciekawe na ilu blogach mozna juz znalezc ta informacje , ile serwisow
informacyjnych ja poda?
3. dwa dni przed zamachami w Oslo trwały „ćwiczenia antyterrorystyczne”. Tuż przed 11 września też były w
NY „ćwiczenia antyterrorystyczne”. Przed wieloma wątpliwymi zamachami też odbywały się ćwiczenia

antyterrorystyczne, np w Londynie czy Moskwie. Dziwne, nie?
-Alef Stern, autor książki „Pola Laska – upadek IV Rzeczpospolitej”, wydanej w 2009 roku, opisującej szczegółowo
wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku, miał wizję. W wizji tej planowane są zamachy terrorystyczne w Polsce w
październiku w Warszawie.
4. A.S.: Nie wierzę w to, że w dzielnicy rządowej w Oslo nie było zainstalowanych kamer monitoringowych. Nawet,
jeśli wszystkie one zostały zniszczone w momencie kolejnych eksplozji, to muszą istnieć zapisy tego, co dzieło się (i
co kamery zarejestrowały) przed eksplozjami.
Dlaczego policja w Oslo rżnie głupa i nie przyzna się, że takie zapisy posiada?
Bo na nich widać, kto i gdzie umieścił ładunki wybuchowe.
A przecież oni nie wydadzą swoich agentów, którzy zamachy bombowe przygotowali i przeprowadzili.
Dużych eksplozji było co najmniej dwie.
Niechcąco niemieckie media puściły migawkę z drugiej potężnej eksplozji. Ważne jest to, że budynek na pierwszym
planie po prawej stronie już był w tym momencie uszkodzony pierwszą eksplozją (pierwsze sekundy ﬁlmu).
http://www.youtube.com/watch?v=o2F7iGvaRMA
5. Norwegia poparła Niepodległe państwo Palestyńskie. Czy to rodzaj ostrzeżenia – kary?
-data 22 lipca 2011 jest datą symboliczną dla masonerii
-może przesadzam – biorę to pod uwagę. Ale gdy tylko dodaję ten tekst do ramki blogowej na onecie „na blogach”,
od razu pojawia się bloger „młody polityk”, który dodaje swoje kilkanaście tekstów za pomocą automatów (botów)
dosłownie kilka razy na minutę. skutecznie blokuje to mój tekst.
6. Wątek złóż ropy - ostatnio Norwegia podpisała z Rosją umowę, która otwiera drogę do eksploatacji złóż ropy
naftowej w Arktyce (morze). Jak wiadomo, były to terytoria sporne.
Rosja i Norwegia podpisały porozumienie w sprawie granic w Arktyce,które otwiera drogę do
eksploracji złóż ropy i gazu w tym regionie.
Dotyczy ono rozgraniczenia przestrzeni morskiej oraz współpracy na Morzu Barentsa i Oceanie Arktycznym.
Porozumienie podpisano w Murmańsku w obecności prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa i premiera Norwegii
Jensa Stoltenberga. Wstępnie zostało ono uzgodnione w kwietniu tego roku.
Kończy ono 40-letni spór o obszar wodny o powierzchni ok. 175 tys. km kw., głównie – na Morzu Barentsa, między
potwierdzonymi złożami ropy znajdującymi się zarówno po rosyjskiej, jak i norweskiej stronie granicy:

więcej tutaj
7. Wątek spiskowy – czyli wojna ﬁnansowa USA z strefą EURO. Masonerii z USA zależy na maksymalnym
osłabieniu strefy EURO. Zaś Norwegia niedawno zarzekła się, że pomoże powstrzymać upadek Grecji i całej strefy
EURO z swoich nadwyżek. Należy pamiętać, że BYĆ MOŻE trwa ﬁnansowo – gospodarcza III Wojna Światowa
między różnymi lożami masońskimi i frakcjami Illuminati (tzw „oświeconych”, uważających się za panów świata) i
Norwegia, po Japonii (Fukushima, wirus stuxnet – poszukaj w google), jest kolejnym celem.
8. Czy pójdzie atak na prawicowe ugrupowania w Polsce?
Konarski 25 Lipiec 2011 o 1:47 pm
Czytajcie czym pluje ż***ska gazeta: Z tych ugrupowań może się wywodzić przyszły „zamachowiec”, którego
służby albo naszczują i pojudzą albo wykorzystując techniki kontroli umysłu wykorzystają jakiegoś „nieboraka” albo
po prostu kogoś wrobią w „zamach” i podrzucą fanty z odciskami palców, itp. Potem medialna machina kłamstwa
ruszy na pełnych obrotach … i w ten sposób spec służby zrobią wroga publicznego do „ukamieniowania”
organizując „zamach”. Służby są w stanie to zrobić.
Sklep z chemikaliami, Jan III Sobieski, Samooobrona, LPR… Breivik o Polsce „Norweg wymienia również polskie
„prawicowe nacjonalistyczne ugrupowania” podając odnośniki do ich stron internetowych. Zalicza do nich
Samoobronę RP, Ligę Polskich Rodzin, Narodowe Odrodzenie Polski, Ligę Obrony Suwerenności, Prawo i
Sprawiedliwość.”
ARTYKUŁ z ż****skiej gazety
źródło
9. Drugi wątek spiskowy:
zenobiusz 24 Lipiec 2011 o 10:15 pm
Ten temat śmierdzi z daleka. Anders Behring Breivik nie istnieje w sieci. Urodzony w Internecie 12 godzin
temu…Prośba do wszystkich o rozpowszechnienie tych informacji. Prośba do znających angielski, o
przetłumaczenie i wrzucenie tych informacji na forum Godlike Productions
Artykuł znajduje się tutaj
10. Prymas Polski abp Józef Kowalczyk przesłał depeszę z kondolencjami do ambasadora Norwegii w
Polsce. Piątkowe wydarzenia w Oslo i na wyspie Utoya nazwał „nieludzkim czynem cywilizacji śmierci”.
- Swą myślą modlitewną obejmuję wszystkie oﬁary tego nieludzkiego czynu cywilizacji śmierci oraz tych, którzy
stracili swoich najbliższych synów i córki w tym tragicznym wydarzeniu – napisał prymas. – Tragedia, jaka miała
miejsce w Pańskiej Ojczyźnie, której oﬁarą padło wiele niewinnych istot ludzkich jest bolesnym ciosem dla całego
społeczeństwa Królestwa Norwegii i wszystkich ludzi dobrej woli – dodał.
Wczoraj wyrazy braterskiej solidarności oraz duchowego wsparcia przekazał biskupowi Oslo Berntowi I. Eidsvigowi
biskup płocki Piotr Libera. – Gościnne i otwarte na innych, w tym także licznych Polaków, społeczeństwo norweskie
zostało głęboko zranione przelaniem krwi niewinnych ludzi. Ślepa przemoc przerwała nić życia wielu młodych osób.
Niełatwo to przyjąć, jeszcze trudniej to zrozumieć – napisał.
11. Zamach w Norwegii to inside job? e – śledztwo
-Wybuchy w Oslo miały za zadanie usprawiedliwienie sytuacji kiedy całą policję wysłano w teren eksplozji
pozostawiając wyspę na łaskę zamachowców. Nawet mówi o tym człowiek, który postrzelony w ramię przez
Breivika przeżył na wyspie udając martwego.
Dwa dni przed zamachami były ćwiczenia antyterorystyczne i pewnie podczas tych ćwiczeń zainstalowano bomby.
Podobnie było z zamachami na WTC i w Londynie.
-Nadano przez radio komunikat , że wysłano na wyspę do ochrony młodzieży policjanta ! Jednego policjanta,
którym okazał się Breivik !
-Policja zarekwirowała wszystkie łodzie w ramach antyterorystycznych – pewnie po to by ludzie nie mieli jak
stamtąd uciec.
-Helikopter krążył nad wyspą robił zdjęcia – nawet jest na nich zamachowiec ale nie strzelali do niego?! Sam Breivik
nawet nie próbował strzelać do helikoptera.
-Do grupki młodzieży, która udawała martwych przy brzegu zamachowiec przyszedł drugi raz po godzinie, wygląda

na to, że dostał informacje z helikoptera, że jeszcze parę osób można zabić.
-Przez półtorej godziny zamachowcy strzelali sobie do ludzi jak do kaczek a policja nie zareagowała chociaż
wiedziała o tym doskonale, że na wyspie zabija ludzi „szaleniec” – mason.
Posłuchajcie sobie co maja do powiedzenia osoby, które przeżyły atak zamachowców. Nie zdziwię się jeśli niedługo
zginą w wypadkach samochodowych lub w inny sposób.
Ten chłopak twierdzi, że policja zabrała im łodzie w ramach antyterrorystycznych ćwiczeń
Długi wywiad z ocalałym z masakry – twierdzi, że zamachowiec był bardzo skupiony , zimny bez emocji, miał
dziwne oczy – to jasno wskazuje, że był pod kontrolą umysłu.
Premier Norwegii należy do grupy Bliderberga , brał udzial w spotkaniach tej grupy nawet wtedy gdy premierem
jeszcze nie był. Po namaszczeniu przez Iluminatów został premierem. I tak nieświadome narody dokonują
wyborów, które potem okazuja sie być przekrętami wykorzystywanymi przeciwko nim. Zobaczcie liste uczestnikow
Bilderberga z roku 2002. To dużo wyjaśnia , tym bardziej , ze ostatnio odbywały sie spotkania
tej grupy. Jak wiemy po każdym takim spotkaniu jesteśmy świadkami wydarzeń , które wstrząsaja swiatem.
Teraz nie mogło być inaczej.
źródło powyższego
——————————
Cześć pamięci zamordowanym, łączę się w bólu z Narodem Norwegii i wszystkimi ludźmi dobrej woli.
zapraszam Was do komentowania tekstu!
——————————Pomóż wypromować tekst - w tym celu kliknij tutaj - a następnie naciśnij przycisk „promuj”
——————————–
cytuję: „Próby odwrócenia uwagi przez agenturę się nie udały – materiał dotarł do dziesiątków, o ile nie setek
tysięcy ludzi i na pewno już nie zginie. Chodziło mi o to by nie dać mediom kryminalnym szansy na wytworzenie
mitu prawicowego Chrześcijanina jako ludobójcy, co zapewne było celem całej akcji.
Zamach w Norwegii odbył się dokładnie w rocznicę żydowskiego zamachu na King David Hotel w
Jerozolimie!

Informacja o tej sensacyjnej zbieżności jest starannie unikana w poprawnych politycznie mediach. Dokładnie 65 lat
temu skrajnie prawicowa syjonistyczna organizacja o charakterze terrorystycznym dokonała zamachu bombowym
na hotel ?King David? w Jerozolimie. Zabito wówczas 91 osób różnych narodowości, a 46 zostało rannych. W Oslo
zginęło co najmniej 92 osoby, na samej wyspie oblicza się ilość oﬁar na 85. Jest to dziwna zbieżność dat i ilości
oﬁar, co więcej wczoraj pisałem o tym, że 22 lipca 2011 roku było symboliczną datą dla ultramasonerii Illuminati, w
której jak wiadomo syjoniści odgrywali i chyba odgrywają kluczową rolę (zob. np.
http://secretjews.wordpress.com/2008/03/10/zionist-jewish-sabbatean-illuminati/).
W Polsce dojdzie do ludobójstwa na wielką skalę?
wizjoner czy agent?
Zamach w Oslo to tylko zapowiedź tego co nas niedługo czeka w Europie, z Polską włącznie. Takie ?proroctwa?
wygłasza Alef Stern, autor książki ?Pola Laska?, którą można zinterpretować jako wizję katastrofy w Smoleńsku
wraz z jej wszystkimi konsekwencjami.
Stern rzekomo przewidział też to co się wydarzyło w Oslo, łącznie z ilością oﬁar i 3 zabójcami. Faktycznie, są

doniesienia, że zamachowiec nie działał sam, choć media kryminalne będą starać się to ukryć.
Stern ?przewiduje?, że Europę czeka fala zamachów bombowych, z których najgorsze wydarzą się w Polsce przed
wyborami. W efekcie zostanie wprowadzony stan wyjątkowy, co pozwoli na wybicie lub wygnanie opozycji. Atak ma
iść głównie na PiS, który zagraża status quo rządzącej opcji. Jako kozły oﬁarne wykorzystani zostaną narodowcy w
postaci grup paramilitarnych płk Wasiaka, gen Grudniewskiego i in.
Jak sądzi Stern, światowe elity dążą do wprowadzenia super-dyktaktury na całym świecie, podobnej do tych
przewidzianych przez Orwella czy Huxleya, przy której komunizm czy faszyzm były błahostkami. Całość ludzkości
ma zostać zaczipowana w celu kontroli totalnej.
Można mieć zastrzeżenia co do ‘wizji’ Sterna jako objawień czy snów. Zbyt dokładne szczegóły odnośnie Oslo czy
zamachu Smoleńskiego, wskazują na to, że może być on ‘insiderem’ – osobą delegowaną do ujawnienia tych
faktów. Illuminati mają bowiem zasadę jawności ? wszystkie ich poczynania muszą być zapowiedziane. Tak było w
przypadku wszystkich zamachów, które były przez nich przygotowane. W USA odbywa się to za pomocą mediów –
telewizji i produkcji Hollywood. W Polsce widać wybrano media alternatywne. Do takich wniosków może skłonić
swoboda działania Sterna i nagłośnienie całej sprawy. Niezależnie jednak od pobudek jego działania, należy na
serio wziąć jego ostrzeżenia i się przygotować na najgorsze. źródło
Webster Tarpley – w Oslo doszło do operacji fałszywej ﬂagi
Jeden z najlepszych historyków i analityków politycznych w USA, dr W. Tarpley, opublikował długą analizę tego co
się stało 22 lipca w Oslo.
Wg. Tarpleya, zamach był starannie przygotowaną prowokacją. Są też wyraźne motywy, są przesłanki by stwierdzić
kto był autorem.
drugi zabójca?
Po pierwsze, zamachowiec nie działał sam ? są na ten temat doniesienia prasy norweskiej, zeznania świadków. Na
wyspie oprócz Andersa Behringa Breivika, grasował drugi zabójca, ciemnowłosy młody człowiek o urodzie
nordyckiej. Zdjęcia tego człowieka ukazały się wczoraj na wielu stronach ? dzisiaj już nie były dostępne. Według
relacji świadków tragedii, miał on ciemne włosy, ok. 180 cm wzrostu, posługiwał się pistoletem, a na plecach nosił
strzelbę, słyszano też strzały z dwóch różnych miejsc. Obecność drugiego zabójcy świadczy o konspiracji, która to
jest najwyraźniej niewygodna kryminalnym mediom. Podobna sytuacja była w przypadku zabójstwa JFK i nnych
strzelanin jak w Fort Hood w Teksasie, gdzie cała wina spadła na jednego szaleńca.
Po drugie,nieco wcześniej w tej samej okolicy Oslo, w której wybuchła rzekoma bomba, odbyły się ćwiczenia
antyterrorystyczne, a w 2010 roku podczas ćwiczeń dokonywano nawet detonacji bomb. Podobne ?ćwiczenia?
miały miejsce także przed zamachem w Londynie. Wg Tarpleya, w czasie takich ?ćwiczeń? można zainstalować
bomby, które później są wykorzystane do faktycznego zamachu. Sprawcą zamachów w opinii historyka jest
amerykański wywiad i NATO, które to mają dużą swobodę w Norwegii (w Polsce też). W listopadzie 2010 roku w
telewizji norweskiej ujawniono siatkę informatorów amerykańskiego wywiadu w policji, kórzy mieli za zadanie
inwigilację Norwegów przeciwnych polityce USA. Rekrutowano m.in. byłego szefa działu antyterrorystycznego
policji norweskiej. Sieć amerykańskiego wywiadu ma nawet swoje oﬁcjalne komórki w Norwegii, nazywają się one
Surveillance Detection Unit (SDU) ? jest to część systemu Security Incident Management Analysis System (SIMAS) ?
systemu szpiegowskiego działającego w amerykańskich ambasadach na terenie całego świata. Tarpley przypomina
tu aferę Gladio, która została ujawniona przez włoski wywiad ? w Europie dokonywano zamachów bombowych, a
winę zrzucano na lewicę.
Konspiracja idzie dalej ? zamach w Oslo może być pretekstem do obalenia rządu Norwegii. Wskazują na to
ujawnione przez Wikileaks, który jest tworem CIA, dokumenty być może nawet sztucznie stworzone, aby
zdyskredytować norweski rząd. Ma być on rzekomo nieudolny i niezdolny do zapewnienia bezpieczeństwa.
Wikileaks był tu wspomagany przez zbliżony do wywiadu NATO London Daily Telegraph, który na niedługo przed
zamachem donosił jak to Norwedzy nie chcą śledzić potencjalnych zamachowców z Al-Kaidy. NIewątpliwie cały atak
pójdzie teraz na nieudolność rządu norweskiego ? po to by go obalić.
Wg. Wesley Tarpley?a motywy zamachu są jednoznaczne:
celem zamachu były biura rządu norweskiego, który złożony jest głównie z przedstawicieli Labor Party. Do tej partii
należeli tez młodzi ludzie, którzy zebrali się na wyspie. Polityka rządu norweskiego już od połowy lat 90-tych, kiedy
prowadzono tam rozmowy palestyńsko-izraelskie, jest wyraźnie pro-arabska i pro-palestyńska, a jednocześnie
coraz bardziej anty-izraelska. Obecny rząd zamierzał uznać w najbliższym czasie Palestynę jako niezależne
państwo. Norwegia, jako członek NATO uczestniczyła jednak w bombardowaniach Libii, przeznaczając 6 samolotów,
które dokonały ok 10% nalotów. Po 3 miesiącach zredukowała ilość samolotów do 4, a teraz od 1 sierpnia chce się
w ogóle wycofać z tej akcji. Za Norwergią podąża Holandia, której samoloty zaprzestały już akcji bombardowań.
Decyzja tych państw grozi więc rozpadem koalicji, szczególnie wycofaniem mniejszych państw. Norewski premier

Minister Stoltenberg, wprost oświadczył, że bombardowania nie rozwiążą kryzysu libijskiego, który może być
zażegnany przez działania polityczne.
Tarpley uważa, że rząd norweski, aby ocaleć, musi ujawnić wszystkie kulisy tej afery.
http://tarpley.net/2011/07/24/norway-terror-attacks-a-false-ﬂag/„
źródło
AKTUALIZACJA:
cyt: „a więc tak nie będę pisał kto stoi za tymi zamachami bo po prostu nie wiem i tylko żydzi wiedzą kto to zrobił,
ale w myśl słów Jezusa Chrystusa, który powiedział, że po owocach ich poznacie zastanowię się nad tym jakie będą
skutki tych zamachów i co nasi międzynarodowi okupanci żydowcy zyskają dzięki temu medialnemu spektaklowi
- po pierwsze zamach w Norwegii może być przygotowaniem pod zamachy które nastąpią już za parę miesięcy a
ich wykonawcami będą służby pod kontrolą żydo-masonerii, albowiem za parę miesięcy ma być międzynarodowa
prowokacja która będzie zaczątkiem otwartej Wielkiej wojny na bliskim wschodzie. zamach w Norwegii mógł zostać
wykonany aby dalej programować ludzi na ideę terroryzmu i wpajać strach przed al-kaidą, Iranem, Palestyną,
Pakistanem, Libią, generalnie mamy się bać, że to któreś z wymienionych przeze mnie podmiotów podłożyło
bomby. Sądzę, że bardzo prawdopodobnym jest to, że przez następne parę miesięcy nie dowiemy się kto stoi za
zamachami w Norwegii a dopiero mass media poinformują nas po tym jak zostaną wykonane na międzynarodową
skalę zamachy MOSSADzikowców na poszczególne kraje… a wszystko jest zwyczajnym przygotowaniem pod 3
wojnę… i wtedy widz przed telewizorem będzie mógł za parę miesięcy powiązań oba zamachy i jeszcze bardziej się
zdenerwować i uwierzyć w złego następcę bin-ladena
- po drugie możliwym jest, że dzięki temu teatrzykowi medialnemu żydo-masoneria będzie miała pretekst do
zaostrzenia kontroli nad Internetem – i to jest dla mnie jeden z głównych powodów tego zamachu – ponieważ już
think-thanki medialne informują nas, że zamachowiec działał bardzo szeroko w internecie i tam szukał swoich
zwolenników aby przeprowadzić zamach
- po trzecie – kto wie czy za parę dni nie będzie następnych zamachów w innych krajach aby rzeczywiście wywołać
u goja chęć usunięcia internetu i wtedy jak pojawią się kolejne zamachy to medialni idioci na zamówienie zaczną
używac słów „cyberterroryzm”
- po czwarte nasz żydowski okupant komorowski – specjalnie z małej litery – parę tygodni temu podpisał ustawę o
stanie wojennym, że wystarczy jeden zamach terrorystyczny aby wprowadzić stan wojenny albo wyłączyć w
naszym kraju internet”
Sądzę, że nadeszła chwila by wyjaśnić niektóre wątpliwości, które was nurtowały w ciągu ostatnich dziesięcioleci. I
dobrze, że zdajecie sobie sprawę z niektórych prawd, by wiedzieć jak znaleźć się w Nowym Porządku, który
zaczyna panować na Ziemi. Chcemy, żebyście byli w stanie w pełni zaangażować się w nasze nowe społeczeństwo.
W końcu, gdy już to zrobicie, możecie tylko wygrać.
Przede wszystkim, ważne byście pojęli nasze niektóre cele by móc oﬁarnie współpracować.
Nie waham się ostrzec was przed konsekwencjami w przypadku oporu : na tych, którzy będą się opierać, mamy
nasze sposoby. Na tę chwilę chcę wam powiedzieć tylko jedno, bo jest już zbyt późno by owijać w bawełnę. Dni, w
których mogliśmy być jeszcze zatrzymani należą już do przeszłości. Mamy pełną kontrolę nad Ziemią, nad światem
ﬁnansów, środkami propagandy. Jednym słowem, żaden naród czy potęga nie mogą nas zwyciężyć. Mamy oczy
wszędzie, na każdym poziomie struktur rządowych wszystkich krajów świata. Wiemy co się święci bo mamy oczy i
uszy szeroko otwarte. Tajemnice państwowe nie są dla nas tajemnicami.
Wywołujemy konﬂikty na wszystkich poziomach, w ten sposób nikt nie wie co naprawdę się dzieje. Pośród takiego
zamieszania możemy posuwać się naprzód, realizując nasze plany bez przeszkód.Weźcie na przykład takiego
Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Konsekwentnie unika jakiejkolwiek kontroli nad swoją władzą, nikt nie może go
zatrzymać. Kroczy swoją drogą robiąc to co chce. Robi dokładnie to czego chcemy, bo wie, że w przeciwnym razie
możemy go zmienić w oka mgnieniu. Czy nie jest to błyskotliwa strategia?
Nie możecie zaciągnąć nas przed sąd bo nas nie widzicie. A i tak także sądy są na naszych usługach.Kontrolujemy
wszystko a wy nie wiecie kogo atakować. Muszę wyznać, że ta ukryta władza jest wspaniale zorganizowana, bez
precedensu w historii świata. To takie wspaniałe, za pośrednictwem naszych mediów mówimy wam to chcemy

byście robili. I robicie to błyskawicznie
Możemy wysłać wojska amerykańskie czy europejskie gdzie chcemy, kiedy chcemy i w takich celach jak chcemy. A
wy posłusznie wykonujecie nasze zadania. Jakich jeszcze chcecie dowodów?
Możemy sprawić, że umieracie z chęci zostawienia waszego domu i rodziny by wyruszyć na wojnę na każde nasze
skinienie. Starczy powiedzieć wam jakakolwiek głupotę ustami waszego prezydenta lub napisać to w gazecie i
możemy rzucić was gdzie nam się podoba. Nie możecie zrobić nic innego niż to, co wam każemy zrobić.
Wasz nieistotny opór
Jeśli ktoś przeciwstawia się to mamy środki by przedstawić go śmiesznym i żałosnym. Bawi nas demonstrowanie
światu jak bezsensowny jest każdy opór.Widzicie, cokolwiek chcecie zrobić to potrzebujecie pieniędzy. Jeśli nie nie
jesteście w stanie zapłacić podatku gruntowego to my zabieramy pole i sprzedajemy temu co może zapłacić. A za
pieniądze z podatków indoktrynujemy wasze dzieci. W szkołach publicznych, które w tym celu stworzyliśmy.
Chcemy by rośli dobrze wytresowani do naszego sposobu myślenia. Wasze dzieci nauczą się tego czego chcemy by
się nauczyły a wy zapłacicie za to z waszych podatków.
Zebrane pieniądze są używane także do realizacji innych projektów, które przychodzą nam na myśl. Możecie mieć
wątpliwości czy mamy naprawdę kontrolę nad waszymi dziećmi, lecz prędko zorientujecie się, że naprawdę ją
mamy.
Możemy powiedzieć, że molestujecie wasze dzieci dając im klapsa i zabrać je wam. Jeśli nie poddadzą się
indoktrynacji szkolnej to możemy oskarżyć was o zaniedbanie i też zabrać. Wasze dzieci nie są wasze, są nasze.
Musicie szczepić je i w tym celu prowadzić je do naszych szpitali, w przeciwnym razie odbierzemy je wam.Wy to
wiecie i my to wiemy.Ostatnio nasz niezmierzony geniusz spłodził następną wielką rzecz.
Do tej pory produkowaliśmy leki dla ludzi chorych. Teraz na skalę globalną sprzedajemy leki dla ludzi zdrowych,
które nazywamy szczepionkami pandemicznymi. Nie musimy martwić się o ich skuteczność. I tak płacą rządy z
waszych podatków. Jeśli będą szkodzić zamiast leczyć? Tym lepiej dla nas.
Dzięki naszemu handlowi elektronicznemu jesteśmy w stanie widzieć gdzie jesteście, co kupujecie i ile kupujecie.
Jak myślicie, skąd bierzemy co miesiąc informacje do naszych statystyk ﬁnansowych?
Poprzez Internet możemy dowiedzieć się co myślicie i co mówicie. Dopóki robicie to co chcemy, nie interesuje nas
w szczególny sposób co myślicie. Wasze myśli i tak nie mają sensu. Lecz jeśli myślicie, że macie jakąś przyszłość
albo poczujemy, że możecie narazić na niebezpieczeństwo nasze plany to mamy sposoby by zająć się wami. Mamy
cały zasób oszczerstw by wciągnąć was w pułapkę. Możemy postawić was przed sądem na tak długo, że nigdy się z
tego nie wyplączecie.
Pod jakimkolwiek pozorem możemy pozbawić was waszych dochodów. Z waszych podatków możemy opłacić
adwokatów a wy nie macie do dyspozycji takiej kupy pieniędzy. Wiemy jak was podzielić i skłócić. Nie niszczyliśmy
już rządów innych państw dzięki waszym pieniądzom? Myślicie, że wasze mizerne dochody mogą nam zagrozić?
Wasze nieistotne organizacje
Możecie dać się wciągnąć do organizacji, dzięki którym macie nadzieję uwolnić się. Szukacie sposobu by to zrobić.
Ale wy nie możecie się uwolnić! My dajemy benzynę do waszych aut i możemy pozbawić was jej kiedy chcemy. Pod
jakimkolwiek pretekstem. A co się stanie jak zostaniecie bez samochodu?
My dajemy wam pieniądze, których używacie. Jeśli przyjdzie nam ochota, możemy zablokować obrót pieniądza i
sprowokować totalny krach. A potem ustami waszego prezydenta zakomunikować, że banknoty są już bez wartości
i wprowadzić nowe. I momentalnie wasze oszczędności znikną.
A możecie obyć się bez jedzenia? Jeśli to potrzebne możemy wywołać strajk kierowców ciężarówek i zablokować
dostawy do waszego ulubionego sklepu.
W jaki sposób chcecie nas pokonać? Mówicie, że możecie nazbierać złotych monet by zawsze mieć za co kupować
w razie krachu? Możemy wprowadzić prawo zabraniające posiadanie złota, jak już to robiliśmy w przeszłości. Jeśli
odkryjemy, że ktoś ma, po prostu skonﬁskujemy i wsadzimy do więzienia za złamanie prawa. A w więzieni
będziecie pracować w naszych więziennych zakładach.
Możemy wprowadzić prawo zabraniające uprawy ogródka i wymyślić jakiś „naukowy” powód, dla którego będziecie

musieli kupować tylko naszą żywność. Jeśli ktoś zobaczy jak uprawiacie ziemniaki, zadenuncjuje was. O, głupi
nacjonaliści, nie ma ucieczki przed nami, bo dużo wcześniej niż się urodziliście przygotowaliśmy się by was
zniewolić. Wasi nauczyciele i wasi ministrowie kształtowali wasze umysły przez pokolenia.
Nie możecie nam zaszkodzić, znaleźć nas czy nawet tylko zrozumieć do kogo jesteśmy podobni.
Daję wam tylko kilka przykładów, żebyście zrozumieli. I jeśli macie choć odrobinę zdrowego rozsądku, nie zostaje
wam nic innego jak podporządkować się naszym rozkazom.
Wasze kontrolowane umysły
To my poruszamy Hollywood. Filmy takie jak Terminator czy Harry Potter i jeszcze wiele innych, zostały stworzone
byście myśleli tak jak my chcemy. Przyzwyczailiśmy was do uwielbiania przemocy w taki sposób, że gdy wyślemy
was byście zabijali, zrobicie to bez zastanowienia.Stworzyliśmy brutalne gry wideo by przygotować wasze młode
umysły do przemocy.Star Trek i inne podobne seriale przyzwyczaiły was do nowych norm międzynarodowych.
Myśleliście, ze to rozrywka a my po prostu tresowaliśmy was! W każdym razie dopięliśmy swego.
Seks i przemoc są naszymi najlepszymi sprzymierzeńcami by zwiększyć naszą przewagę. Ludzie nie chcą odmówić
sobie własnej dawki seksu a my dajemy im to. W ten sposób odwracamy ich uwagę i pozbawiamy chęci
zajmowania się sprawami naprawdę ważnymi, które pozostają w naszych rękach.
Wybaczcie, że kpię z waszego systemu wartości, ale to już przeżytek. Czy nie zdajecie sobie sprawy, że wasze
nikomu niepotrzebne wolności nic już nie znaczą?
Usuwamy prezydentów gdy tylko chcemy. Politycy zostają na swoich miejscach tak długo jak nie uznamy, że
należy zastąpić ich innymi. Przedstawiamy wam ich a wy głosujecie na nich. W ten sposób dajemy wam
bezużyteczne prawo głosu, byście mogli łudzić się, że wybraliście waszego prezydenta.
Używamy narody do celów, które uważamy za słuszne.Wiedzą, że muszą być posłuszne.
Na szczęście, napotkaliśmy pewien opór jak Saddam Hussein czy Slobodan Milosevic. Przydali się by pokazać
liderom światowym co możemy zrobić jeśli nie będą posłuszni. Chwała należy się tylko tym, którzy przysłużą się
naszej sprawie.
Wasz głupi opór przeciwko naszej dominacji
Niektórzy z was myśleli, że mogą nas powstrzymać podkładając bomby w metrze czy jakimś budynku rządowym.
Proste zwierzęta! Jak mogliście nam zaszkodzić? Wszystko co osiągnęliście to następne powody by usprawiedliwić
nowe kontrole i bariery między społeczeństwami. Jesteśmy szczęśliwi jak wysadzicie coś w powietrze. Dajecie
powody by wprowadzać nowe prawa przeciwko wszystkiemu temu co mogłoby pomóc wam uwolnić się od nas.
Jeśliby od czasu do czasu nie wyleciało coś w powietrze nie mielibyśmy pretekstów by otoczyć was nowymi
barierami. Nie zdajecie sobie sprawy, że opór jest niemożliwy? Naszym królestwem jest królestwo Pieniądza.
Spójrzcie jaka ironia. Daliśmy wam kawałki papieru albo jakiś numer w komputerze, który nazwaliśmy pieniądzem.
Nie jest poparty niczym i zabezpieczony niczym, oprócz naszego słowa.
Kreujemy go z niczego, drukujemy, emitujemy i określamy jego wartość. Wszystko co dotyczy pieniądza jest w
naszych rękach.
Pomyślcie, co możecie nam zrobić bez pieniędzy? Jeśli stawicie opór, możemy anulować wasz kredyt i zamrozić
wasze środki.Wasza gotówka może być łatwo skonﬁskowana. Stworzyliśmy tyle reguł, według których żyjecie, że
nie możecie obejść się bez pieniędzy.
Nasze niezgłębione tajemnice
Nasza wojna w Serbii miała różne podłoża ale nie chcemy o nich mówić otwarcie.Pozostawmy to gadającym
głowom w TV, wygadują same głupstwa więc i tak nie dojdą do sedna.
Przede wszystkim, Kosowo posiada bogactwa naturalne, nad którymi musimy mieć pełną kontrolę.
Ma uran. A uran jest bardzo potrzebny naszemu reżimowi. A w ten sposób możemy trzymać od niego z daleka
naszych potencjalnych wrogów. Milosevic nie chciał oddać w nasze ręce tych darówbożych, więc uczyniliśmy jego
życie nieznośnym, aż do upadku. Po wojnie nie okazał skruchy, więc postawiliśmy go przed międzynarodowym
trybunałem zajmującym się zbrodniarzami wojennymi. Nie wydaje wam się to genialne?
Wojna polega na odłożeniu na bok wszystkich reguł.
Jedyna prawdziwa zbrodnia wojenna to wystąpić przeciwko nam.

Czy Mandela nie był terrorystą podkładającym bomby zabijające jego wrogów? A uczyniliśmy go bohaterem.
Gdy prowadzimy wojnę, nie respektujemy żadnych reguł; robimy to co chcemy, jak chcemy i gdzie chcemy.
Możemy zagłodzić całe narody, zabijać cywili i popełniać okrucieństwa, za które postawimy przed sądem naszych
wrogów.
Zwycięstwo nad Jugosławią było nieocenione. Upokorzyliśmy ten dumny naród tak, jak możemy zrobić to z każdym
innym.
Spójrzcie, zbombardowaliśmy Serbię i Kosowo. Zatruliśmy ich rzeki i strumienie. Zniszczyliśmy ich sieci przesyłowe
wywołując głęboki kryzys. I jeszcze mieliśmy przebłysk geniuszu by zrzucić całą winę na Milosevica.
A potem był Saddam z całą swoją bronią masowego rażenia.
Złego można znaleźć wszędzie a my ponadto możemy go stworzyć za każdym razem gdy tylko jest potrzebny
Zwykle nie lubię żartować ale od czasu do czasu muszę ukrywać uśmieszek gdy widzę jakie totalne bzdury
jesteście w stanie zaakceptować. A potem dziwicie się, że światowi liderzy drżą na nasz widok? Wiedzą, że nie mają
żadnej innej władzy, poza tą którą im damy.
Nie obawiamy się Rosji i Chin bo mamy całkowitą kontrolę nad ich systemami.
Chiny wiedzą doskonale, że jednym pociągnięciem pióra możemy zamrozić ich kapitały i ﬁrmy w Ameryce.
Chcemy byście byli częścią Systemu. Gdy kupujecie dom to nie tylko inkasujemy podatek od kupna, używając go
do naszych celów lecz zwiększamy także nasze przychody o odsetki od kredytu. Wasz dom kosztuje was dwa razy
więcej.
Nie chcemy byście byli wolni, oto dlaczego tak to wszystko urządziliśmy. Jesteście naszą własnością. Do szczęścia
potrzebujecie naszych pieniędzy, naszych rozrywek, naszego paliwa i naszych usług. Jeśli nie będziecie mogli ich
mieć, poczujecie się oszukani.
I właśnie dlatego waszym przeznaczeniem jest służba dla nas.
Ze szczerym pozdrowieniem,

Wasz Globalista.
PS
Ten list jest zmodyﬁkowaną wersją „listu” Grega Szymanskiego (autor dostępny na
www.LewisNews.com i na www.arcticbeacon.com

Jak bronić się przed niewolnictwem fundowanym nam przez krajową i światową elitę?
1. Unikaj brania kredytów, zminimalizuj kontakty z bankami i wszelkimi instytucjami ﬁnansowymi
2. Nie kupuj niepotrzebnych rzeczy, szczególnie nadmiernej ilości ubrań, drogich samochodów,
sprzętu RTV i AGD…Ogranicz do minimum konsumpcję indywidualną, szczególnie tą niepotrzebną jak
kino, knajpy, używki…
3. Oszczędzaj i inwestuj biorąc pod uwagą swoją wiedzę na temat tego, co nas może czekać.
Zaoszczędzone pieniądze przeznaczaj na naukę czerpaną z niezależnych źródeł, utrzymanie zdrowia i
sprawności ﬁzycznej, działalność altersystemową
4. Ogranicz do minimum ilość czasu, który marnujesz na rozrywkę. Przestań całkowicie oglądać TV.
5. Włóż maksimum czasu i energii w walkę z uciskiem działając na niezależnych forach internetowych
czy bezpośrednich dyskusjach
6. Zorganizuj swoich znajomych, rodzinę, współpracowników, osiedle, gminę. Stwórz organizację
samoinformacyjną i samopomocową
7. Nie bój się mówienia prawdy i jej publicznego ujawniania
8. Uczestnicz czynnie w demaskowaniu wszelkiej obłudy i kłamstwa, oraz broń się przed nakładaniem
coraz większych podatków i obowiązków kosztem coraz mniejszych praw obywatelskich, oferowanych
przez państwo
9. Nie wierz nigdy politykom. Miej ograniczone zaufanie do ludzi jak i wszystkich organizacji. Wszelkie
informacje sprawdzaj w kilku niezależnych źródłach.

10. Nie oglądaj się, aż inni coś zaczną. BĄDŹ ODWAŻNY I DZIAŁAJ !

http://raynold.blog.onet.pl
źródło
Masoński trop
Zostawmy jednak na boku prognozy i wróćmy do naszej analizy. W miarę jak napływają kolejne informacje,
zwłaszcza publikacje samego sprawcy, który okazał się nie tylko mordercą, ale i nieokiełznanym grafomanem, jego
„portret pamięciowy” mocno się komplikuje. Kluczowa staje się przede wszystkim wiadomość, że Breivik jest
masonem należącym do loży Solene – pojawia się nawet jego zdjęcie w stroju „rytualnym”. Fakt ten potwierdzili
sami wolnomularze, wykluczając Breivika ze swoich szeregów. Informacji o masońskiej przynależności nie sposób
ukryć, niemniej zdaje się ona kompletnie nie interesować tych, których z racji wykonywanego formalnie zawodu
powinna interesować najbardziej. Nagle gdzieś zniknęli sławni „dziennikarze śledczy”: czyżby wszyscy wyjechali na
urlop, czy może jednak raczej dobrze wiedzą, że nie powinni wściubiać nosów tam, gdzie nie trzeba? W każdym
razie fakt ów, tak kapitalnej wagi, podawany jest jako nic nieznacząca ciekawostka, ot tak, jakby chodziło o to, że
lubi kolekcjonować znaczki. Nie twierdzę, że przynależność mordercy do masonerii ma na pewno bezpośredni
związek z jego krwawym wyczynem; na razie brak na to bezpośrednich dowodów. Ale przecież elementarna wiedza
historyczna pozwala nam stwierdzić, że masonerię spotykamy nieustannie jako siłę inspirującą i sprawczą
znakomitej części, jeśli nie większości, spisków, rewolucji, przewrotów, zbrodni, zamachów, tak kolektywnych, jak i
indywidualnych, jakie wydarzyły się przez ostatnie ponad dwa stulecia. Winno to skłaniać przynajmniej do
zbadania, czy i tym razem nici nie prowadzą do tego diabelskiego kłębka. Jak słyszę, nasze ABW też jęło sprawdzać
jakowyś „polski ślad” zamachu w Oslo: czy nie od tego należałoby zacząć?
Cokolwiek zresztą z masoństwa Breivika wynika albo nie wynika praktycznie, jedno jest pewne: przynależność do
masonerii absolutnie wyklucza „chrześcijański fundamentalizm”. Sama ta etykietka zresztą jest w naszym kraju
wyjątkowo perﬁdną manipulacją. Przeciętny odbiorca w Polsce przecież (który zazwyczaj nie wie nic o tzw.
ewangelikanach protestanckich w USA) kojarzy to natychmiast z katolicyzmem – w pewnym sensie zresztą
słusznie, bo przecież nie ma innego prawdziwego chrześcijaństwa niż katolickie. Nie umniejsza to jednak
manipulacji, bo wiadomo, że w Norwegii katolicyzm jest wyznaniem śladowym, liczbowo mniejszym chyba nawet
od zielonoświątkowców. Gdyby nawet zatem nic innego nie było wiadomo o Breiviku, to z samego rachunku
prawdopodobieństwa możliwość przynależności tego „chrześcijańskiego fundamentalisty” do Kościoła katolickiego
zbliżałaby się do zera. Ale przecież już to i owo wiadomo. Jak poinformował dyrektor Centrum Studiów nad Nowymi
Religiami (CENSUR) Massimo Introvigne, Breivik w liście rozesłanym kilka godzin przed zamachami groził Papieżowi
Benedyktowi XVI, wypowiadając się o nim w słowach pogardliwych i nienawistnych („tchórzliwy, niekompetentny,
skorumpowany i nielegalny” [sic!] – ciekawe, z punktu widzenia jakiego „legalizmu”, skoro sam Breivik formalnie
jest luteraninem?). Na jego blogu znajdują się też wypowiedzi skrajnie nieprzychylne chrześcijaństwu
średniowiecznemu i powtarzające bajdurzenia wszystkich wrogów Kościoła o jego rzekomych milionach oﬁar.
Interesującym wątkiem jest także podpisywanie się jako „templariusz”; to znana metoda różnych masońskich i
paramasońskich bractw „ezoterycznych” podszywania się pod ten czcigodny i nieszczęśliwy zakon rycerski. Sam
zainteresowany wreszcie określa się jako „chrześcijanin kulturowy” o wyłącznie antyislamskim ostrzu oraz
zwolennik zwołania ogólnochrześcijańskiego kongresu, który by stworzył „jednolity, antyislamski kościół
europejski”. Wszystko to na kilometr pachnie wolnomularskim synkretyzmem, okultyzmem, „klimatami” New Age,
a nie żadnym „fundamentalizmem chrześcijańskim”. źródło
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