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Powstania a myśl masońska
Czy zadaliście sobie kiedyś pytanie o sens polskich powstań,buntów i rewolucji na skale lokalną?Proponuje to zrobić
jak najszybciej omijając podręczniki
Czy zadaliście sobie kiedyś pytanie o sens polskich powstań,buntów i rewolucji na skale lokalną?
Proponuje to zrobić jak najszybciej omijając podręczniki zawierające tzw. oﬁcjalne źródła historyczne a skupić się
na archiwach masońskich i archiwach, w,których uda wam się zdobyć drzewa genealogiczne.
Dlaczego? Ponieważ... Ponieważ zachodzą tutaj dziwne zbieżności z rewolucjami światowymi w tym rewolucją
październikową i francuską...
Wspólną cechą tych kontrolowanych przewrotów jest przynależność dowódców i inspiratorów powstań do
masonerii i innych tajnych oraz okultystycznych bractw, które istniały i istnieją ponad podziałami religi, narodów i
interesów narodowych...
I cóż z tego powie wielu z was większość ówczesnej elity należało do tajnych stowarzyszeń, bractw i grup
okultystycznych.
I w tym sęk i tutaj mamy pogrzebanego -celowo psa...
Większość nie społeczeństwa a elit!
Elit, którym niezależnie od okupanta, zaboru... wiodło się na tyle dobrze, aby nie podnosić rewolucyjnych
podszeptów na salonach ówczesnej Warszawy, Wilna, Poznania czy Krakowa...
(nie dotyczy to inteligencji, ale elit, które nie słusznie kojarzone są z siłą intelektualną kraju...
To tak jakby postawić na czele zespołu projektanta mostów Lecha.W)
A jednak owa elita należąca do tych samych lóż masońskich, co okupant i zaborca… dziś uważana jest za
inspiratora powstań i ruchów niepodległościowych?
Paradoks czy celowe działanie na niekorzyść państwa i społeczeństwa!?
Cóż, więc jest istotą owych rozważań i myśli?!
Cóż jest powodem, dla którego elita zbratała się z ludem a nawet chłopstwem...?
Powodem tym jest potrzeba gwałtownych zmian środowiskowo- społecznych, a także wytworzenie nowych tez i
anty tez, napędzanie koniunktury poprzez zmiany na rynku gospodarczym i ﬁnansowym, przejęcia własnościowe,
gruntowe oraz póle nazwisk, tytułów i dóbr ludzi zabitych lub zesłanych na banicję bez prawa powrotu (idealna
przykrywka do powrotu i przejęcia majątku osoby trzeciej)...
Te powody oraz chęć kontrolowania niezadowolonej części społeczeństwa pełnego niepokojów było powodem
przystąpienia szpiegów masońskich do konspiracji narodowych...
Ważnym elementem były też zmiany społeczne mające w jasny sposób wykrystalizować hierarchiczno elitarny
system kastowy za pomocą sztucznych zmian następujących po sobie systemów ustrojowych o zwiększonych
represjach militarno – psychologicznych.
(terror- zwiększenie terroru –wolność zewnętrzna-podział(pseudo wybór)- przyzwyczajenie –uzależnienie
–obojętność- poddanie)
Inﬁltracja inteligencji studenckiej, chłopskiej... Ukształtowanie ich poglądów i opinii została staranie zaplanowana
tak, aby niższym warstwom społecznym wydawało się, iż znaleźli silne oparcie w kastach wyższych i inteligentnych
dowódców potraﬁących walczyć ręka w rękę z narodem ... Jakże naiwne były to myśli i opinie, którym kultywuje się
aż po dzień dzisiejszy...
To uśpienie czujności poparte zaplanowanymi zwycięstwami w mało znaczących bitwach, przelewanie krwi
chłopstwa jednej i drugiej strony (tzw. konﬂiktu) przypominało grę strategiczną, której wynik był zawsze planowany

z wyprzedzeniem i okupiony zaplanowanym stratami na polu bitwy...
Wykrwawienie inteligencji, młodych i zaangażowanych patriotów oraz butnych i bitnych chłopów przychodziło
masonom z łatwością... Tak jak dzisiejsze wybory, religia i pseudo "wybory" dzielą i zagospodarowują naród-jest to
teoretyczne bezkrwawa rewolucja, w której dalej przejmuje się majątki, ziemie i nazwiska...
(bankructwa, przejęcia, samobójstwa, fałszywe oskarżenia, wskazywanie winnych, publiczna nagonka,
bezrobocie...)
Niezależnie od reprezentowanej strony konﬂiktu tylko siła wyższa - inspirator odnosił korzyści z mordów rytualnych,
przejętych majątków, ziem i dóbr... Z których tworzono nowe fortuny, ﬁrmy i banki.
Jeśli spojrzycie na bieg historii i na życie cichych schowanych w cieniu inspiratorów powstań większość z nich
dziwnym trafem traﬁła bezpiecznie do Francji, Włoch, Anglii czy Hiszpani a nawet zaistniała na dworach swych
masońskich przyjaciół z Niemiec, Austrii, Ameryki czy Rosji...
Ludzi tych czekały zaszczyty lub sława nie osiągalna dla prawdziwych bohaterów i oﬁar powstań i zrywów
narodowych!
Schemat powstań narodowych był przenoszony w formie gotowych projektów jako inspiracja wojen domowych oraz
wojen i rewolucji światowych...
Podzielić, uzbroić, stworzyć nakaz autorytatywny oraz podwaliny nienawiści propagandowej...
A potem ﬁnansować obie strony, zbroić, kontrolować oba rządy i czerpać zyski z obu stron konﬂiktu przedstawiając
im wymuszone manipulacją rozwiązanie...
Stwórz problem i rozwiąż go... Motłoch to kocha…
Nie ma w tym nic trudnego, ale wy ciągle dajecie sobą manipulować wrogowi społecznemu, jakim jest hierarchia.
Niezależnie od tego, jakiego jest ona szczebla zawsze chęć władzy bierze górę nad zdrowym rozsądkiem.
Psychologia stada jest tak silnie w was zakorzeniona ze postanowiono ją wykorzystać we wszystkich aspektach
życia!
Hierarchia to wróg, którego szukacie i hodujecie na własnym nieszczęściu stając się niewolnikami jej planów, gier i
rozwiązań.
Przykładowe nazwiska inspiratorów masońskich gier militarno-gospodarczych:
- Adam Amikar Kosiński (1769-1823) Powstaniec Kościuszkowski, generał w Legionach Dąbrowskiego, Warszawski
Mason, założyciel loży w Poznaniu.
- Henryk Dmochowski (ur.1810 w Wilnie) członek Loży Wielki Wschód w Paryżu.
- Warto również spojrzeć na przedwojenną korespondencję (Opis obrzędów Starogermańskich i organizacja Lóż
Masońskich na terenie Polski) 1903-1930 pomiędzy Lautererem a Ebehartem von Brockhausenem w sprawie
ideologii i organizacji loży starogermańskiej w Polsce.
Wszystko to a nawet nazwiska członków i założycieli łóż masońskich z okresu zaborów, powstań i czasów
współczesnych znajdziecie w archiwach waszych miast …Wystarczy sięgnąć, aby nie poruszać się w oparach
absurdu…Bowiem kreacją powstań, rewolucji i przekształceń zajmowali się ludzie cienie,…których marionetkami
byli politycy i działacze partyjni i religijni…
Nie znajdziecie w archiwach wielkich nazwisk, ale ukryte wszy … z pieniędzy, których ﬁnansowana jest polityka,
wojna i religia…
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