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TO MOŻE BYĆ NAJWAŻNIEJSZA  

KSIĄŻKA, JAKĄ KIEDYKOLWIEK  

PRZECZYTASZ! 

 

 

 

Życie jest zbyt krótkie… Zgadzasz się z tym? 

 

 

 

 

Co by było, gdybyś odkrył, że ludzie władzy ukryci za 

Nowym Porządkiem  

Świata mają bardzo podłe plany w stosunku do ciebie  

i twojej rodziny? 

Dlaczego nie chcą, abyś wiedział o możliwościach 

dotyczących  

przedłużenia życia? Dlaczego za wszelką ceną chcą to  

zachować w tajemnicy? 

 

 

 



 Zapewniam, że u podstaw zawartych  

w tej książce informacji leżą długie i bardzo dokładne 

badania. Fakty, które mogą zostać potwierdzone, leżą 

u podstaw każdego mojego twierdzenia! Jestem tak 

pewny zaprezentowanych tez, że oferuję każdemu, 

kto będzie w stanie udowodnić, że jest inaczej - 100 

tys. USD w gotówce. Suma ta może zostać też 

wpłacona na dowolną, wskazaną przez Ciebie 

organizację charytatywną!! 
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PROLOG A: 

PORWANI 
 

 Jedenastoletnia Jaycee Lee Dugard została 

porwana z przystanku autobusowego. Przez następne 18 

lat żyła w uwięzieniu, lecz najwyraźniej nigdy nie 

próbowała uciec. Z czasem wykształciła się w niej 

bardzo bliska relacja w stosunku do swojego porywacza. 

Jej ojczym stwierdził, że „miała bardzo silne uczucia  

w stosunku do tego faceta. Byli prawie jak małżeństwo!" 

(Laura Fitzpatrick, „History of Stockholm Syndrome”, 

Time, August 31, 2009). 

Po 10 miesiącach od uprowadzenia Shawn Hornbeck 

zadzwonił na policję i zameldował, że ukradziono mu 

rower. Podał swoje imię, lecz nazwisko porywacza. 

Pozostał jeszcze w jego rękach przez następne 3 lata, 

nigdy nie próbując uciec, choć mężczyzna pracował na 

dwie zmiany! 

 Istnieje wiele bardzo podobnych historii, gdzie 

ofiary stają się emocjonalnie związane ze swoimi 

oprawcami, a nawet okazują lojalność w stosunku do 

swoich porywaczy! W Sztokholmie dwóch rabusi 

trzymało czterech pracowników banku, jako zakładników 

przez 6 dni! Gdy wreszcie rabusie poddali się (ku 
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zdziwieniu całego otoczenia, głównie dziennikarzy  

i policji), ich ofiary zaczęły namiętnie żegnać się z nimi, 

tulić i całować, obiecując im swoją lojalność - nawet 

wtedy, gdy bandyci byli odwożeni do więzienia. 

 Zdaniem psychologów takie zachowania są 

uwarunkowane tym, że porywacze stają się faktorem 

kontrolującym samą kwestię przetrwania, a więc życia  

i śmierci! Ofiary podporządkowują się silniejszym, 

ponieważ kieruje nimi instynkt samozachowawczy.  

 

Podporządkowanie się sprawującym władzę 

 

 Czy to coś niezwykłego? Absolutnie nie, gdyż 

większość z nas okazuje uległość tym, którzy dominują 

w naszej kulturze. Od czasów wczesnego dzieciństwa 

bodźce zewnętrzne kształtują naszą świadomość  

i wartości. Dlatego też większość ludzi nie stawia pod 

znakiem zapytania poglądów, jakie narzuca im ich 

środowisko. Od wczesnego dzieciństwa zakładają oni, że 

wszystko musi być tak, jak jest i że taki powinien być 

porządek rzeczy! Gdy postawi się ich przed wyzwaniem, 

czy też skonfrontuje z inną rzeczywistością, najczęściej 

zaczynają bronić tej, w której tkwili, nie zdając sobie 

nawet z tego sprawy, że może to być poważnym 
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odchyleniem od wszelkich norm rozumowania 

i zdrowego rozsądku. 

 

Globaliści sprawują kontrolę 

 

 Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że 

cały nasz świat stał się zakładnikiem w rękach 

porywaczy. Moce, które są nam wrogie przejęły kontrolę 

nad naszą planetą, naszymi sądami, rządami, nauką, 

systemami edukacyjnymi, przemysłem rozrywkowym, 

mediami, przemysłem farmaceutycznym, handlem 

legalnym i nielegalnym narkotyków. Generalnie rzecz 

biorąc kontrolują nawet większość głównych nurtów 

religijnych! My zaś popadliśmy w syndrom 

sztokholmski, zaczynając pasywnie identyfikować się  

z porywaczami i ich poglądami.  

Może brzmi to dziwnie, ale to całkowita prawda! Nasza 

ziemia jest kontrolowana przez porywaczy i to już od 

kilku tysięcy lat, a my już dawno zaczęliśmy 

identyfikować się z porywaczami. Porywaczami, którzy 

są z kolei kontrolowani przez innych, niewidocznych dla 

nas! Jak to przyznał się mnie jeden z dygnitarzy rządu 

Nowej Zelandii, Murray McLean: „To nie my 

sprawujemy władzę. My tylko podporządkowujemy się 

dyrektywom, jakie otrzymujemy od globalistów  
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z zagranicy”. To właśnie oni rzucają nas w globalny 

kryzys finansowy, którego potrzebują, aby zrealizować 

swoje podłe plany w stosunku do ludzkości. Muszą 

wpierw doprowadzić do totalnego chaosu 

ekonomicznego, aby móc w miejsce zbankrutowanych 

rządów wprowadzić Nowy Porządek Świata czy 

ujmując to inaczej - Rząd Światowy. 

 

 

 

 Wystarczy popatrzeć na symbol (jeden  

z kilkunastu) na jednodolarówce. Naczelnym symbolem 

jest oko Horusa, a więc wszystkowidzącego syna boga 

słońca Ra. Jest to pogański symbol Masonów! Wokół 

niego jest napisane Annuit Coeptis, co oznacza Nasze 

Przedsięwzięcie (swoją drogą - ciekawe, jakie?) Na dole 
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znajduje się wyraźna odpowiedź napisane jest Novus 

Ordo Seclores, a więc Nowy Porządek Świata (a więc bez 

Boga!) 

Czy jest to stwierdzenie zwolennika jakiejś teorii spisku? 

Nie sądzę. Myślę, że to ze strony globalistów szczera 

obietnica, z którą tajna grupa rządząca światem nawet się 

zbytnio nie kryje. Nie ukrywają tego, kim są i komu tak 

naprawdę służą! Wszystkim kieruje tak zwana tajna 

grupa Bilderberga, zrzeszająca najpotężniejszych ludzi 

finansjery, biznesu i kręgów rządzących. Ludzie ci na 

spotkaniu w połowie maja 2009 roku w Atenach 

uzgodnili, że aby móc kontynuować ich dążenie do 

stworzenia Nowego Porządku Świata, dolar amerykański 

musi zostać całkowicie zniszczony. 

 

Spisek dążący do eksterminacji 

 

 To nie wszystko, gdyż ostatnio zaczęli 

wprowadzać w życie tajny plan, którego celem jest 

wyeliminowanie większej części populacji ziemi! 

Planiści Nowego Porządku Świata twierdzą, że taki 

scenariusz wydarzeń jest warunkiem powstania ich 

Utopijnego Świata! W roku 1974 były Sekretarz Stanu 

Henry Kissinger w swojej mowie skierowanej do Rady 

Bezpieczeństwa Narodowego zaprezentował plan 
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zredukowania liczby ludności na ziemi o przynajmniej  

2 miliardy. Obecnie ten sam plan zakłada redukcję  

o nawet 4 miliardy. Tym sposobem rządzące elity 

mogłyby przejąć całkowitą kontrolę nad wszelkimi 

bogactwami naturalnymi na ziemi (BOGACTWO 

NATURALNE TO RÓWNIEŻ SŁODKA WODA) 

Oznaczałoby to sprawowanie kontroli również nad 

wszystkimi zasobami dającymi ludziom możliwość 

przetrwania. To nie jakiś makabryczny żart, gdyż są na to 

oficjalne dokumenty! (Implications of Word wide 

population growth for US security and overseas 

interests”, National Security Memo 2000, April 24, 

1974). Od roku 1979 “depopulacja” ziemi stała się 

naczelnym priorytetem Rady Bezpieczeństwa 

Narodowego USA. Wszystko zostało ujęte  

w wewnętrznym raporcie Rady Bezpieczeństwa 

Narodowego zatytułowanym "Globar 2000". Dokument 

ten został sporządzony na zlecenie Rockefellera dla 

Prezydenta Cartera. Jego autorami byli: H. Kissinger,  

Z. Brzeziński, Gen. Alexander Heigh i Ed Muskie. 

Skutki tych planów można zauważyć w kombinacjach 

broni biologiczno-genetycznych (modyfikujących DNA) 

jak np. AIDS, Ebola, wszystkie masowe zarazy wśród 

zwierząt itp. W grupie tej znajdują się również 

szczepionki, które podaje się przymusowo ludziom  
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w krajach trzeciego świata oraz pociski ze zubożonym 

uranem. Większość tych planów ma jednak zostać 

niespodziewanie wyjawiona, co przypieczętuje los 

spiskowców! 

 

Wykryty spisek 

 

 Wetknąłem mój palec w otwór po kuli. Peter, 

wykładowca na uniwersytecie, jak i biznesmen z Perth  

w Zachodniej Australii, (który obecnie się ukrywa) 

poprosił mnie, abym go odwiedził i sam się temu 

przyjrzał. „Helikopter przeleciał nisko nad naszym 

domem” - opowiadał Peter - „i wpakował te kule  

w ściany i okna naszej kuchni. Następnie snajper 

siedzący na tamtym drzewie na wzgórku wpakował kilka 

kul w to samo okno. Policjanci przyznali później, że 

wiedzieli o tym zdarzeniu, z wyprzedzeniem, lecz mieli 

rozkaz, aby nie interweniować! 

 Zapytacie, dlaczego Peter Golden stał się celem? 

Podczas procesu tworzenia nowych, niezwykle 

zawansowanych oprogramowań komputerowych dotarł  

z wyprzedzeniem 11 miesięcy do informacji 

wskazujących na to, że ludzie wewnątrz rządu Australii 

planowali zamach bombowy na Bali. Miał on być 

skierowany przeciwko obywatelom australijskim. 
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Posiadał też podobne dokumenty potwierdzające to, że 

rząd USA dokładnie planował incydent 9/11 w Nowym 

Jorku! Powodem miało być wywołanie wściekłości 

przeciwko muzułmanom, które miało stać się 

uzasadnionym preludium do wywołania wojny na 

Bliskim Wschodzie, a w konsekwencji do całkowitego 

wyeliminowania tamtejszej ludności i zajęcia ich 

bogactw naturalnych. Peter posiadał naprawdę potężną 

dokumentację na poparcie tego, co odkrył. Przedstawił, 

więc całe 5000 stron raportu wysoko postawionemu 

przedstawicielowi australijskiego rządu, któremu 

notabene ufał! Kilka dni później został ostrzeżony przez 

tego dygnitarza, że jeśli mu życie miłe, to powinien 

niezwłocznie opuścić Australię! 

Odleciał pierwszym samolotem do Nowej Zelandii, gdzie 

kontynuował swoją akcję ostrzegania rządów USA, 

Nowej Zelandii i Australii. Po każdej z prób nawiązania 

kontaktu był prześladowany, grożono mu śmiercią oraz 

jego 6-letniej córeczce Katie.  

Peter wyjaśnił: „Nieświadomie wdepnąłem w plany 

Nowego Porządku Świata, których celem było 

wywołanie wojny na Bliskim Wschodzie, gdzie 

planowali wymordować miliony niewinnych ludzi.  

W pierwszej fazie akcje terrorystyczne 

„muzułmanów” miały wywołać furię wśród ludzi, tak 
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w świecie zachodnim, jak i wśród muzułmanów, aby 

następnie uzasadnić wysłanie wojsk i rozpoczęcie 

konfliktów zbrojnych. Gdy niechcący wdepnąłem  

w ten tak dokładnie przygotowywany spisek, przez 

tajny rząd Globalistów, to poczuli się zmuszeni, aby 

mnie uciszyć!” 

 

Okłamują nas! 

 

 W dniu 14 maja 2004 roku został zamordowany 

Dr. Eugene Mallove. Miejscowa policja niezwłocznie 

określiła jego śmierć, jako samobójstwo! Miało to 

miejsce dokładnie wtedy, gdy jego odkrycia miały zostać 

upublicznione. Dr. Mallove był inżynierem i naukowcem 

z dwoma fakultetami technicznymi i doktoratem  

z Harvardu. Posiadał też własny program radiowy  

w Głosie Ameryki. Dr. Mallove skomentował, że jeśli 

któryś z jego słuchaczy jakimś przypadkiem: „wierzy  

w to, że w świecie nauki wszystko jest w porządku”, i że 

celem „oficjalnej nauki jest tylko poszukiwanie prawdy, 

bez względu na wszystko, gdyż nadrzędnym jest dobro 

ludzkości – to się poważnie myli!” Dr. Mallove 

powiedział, że nadszedł czas, abyśmy: „zrewidowali 

swoje poglądy na temat tego, kto mówi prawdę, a kto 

broni po prostu kłamstw!” 
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 Porywacze nagminnie manipulują nauką, 

wprowadzając społeczeństwa w błąd. 

Gdy ujrzysz jakieś „naukowe twierdzenie” w jakiejś 

gazecie, w książce, Internecie czy w telewizji, lepiej miej 

się na baczności! Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

właśnie nabijają cię w butelkę i nawet nie będziesz miał 

możliwości sprawdzenia tego! Dzięki Bogu czasami 

naukowcy mają ataki uczciwości, które przeciekają do 

wydawnictw naukowych:, ·„Jeśli coś wspiera nasze 

teorie, to umieszczamy to w głównym tekście. Jeśli to 

całkowicie im nie zaprzecza, to umieszczamy to  

w przypisach. Jeśli natomiast całkowicie nie pasuje do 

składanki, to po prostu to opuszczamy!” (T. Save-

Soderberg and I.U. Olsson, Olsson Institute of 

Egyptology and Institute of Physics, University of 

Uppsala, Sweden. “C14 Dating and Egyptian 

Chronology” in Radiocarbon Variations and Absolute 

Chronology, Proceedings of the Twelfth Nobel 

Symposium, Ingrid U. Olsson, ed. Almqvist and Wiksel, 

Stockholm, and John Wiley and Sons, New York, str. 35) 

Popatrzcie tylko na tę szokującą rewelację z reportażu 

reportera prasowego Hannah Devlin: ·„Jeden na 

siedmiu naukowców twierdzi, że jego koledzy fałszują 

wyniki badań!” Badania sugerują, że fałszowanie 

danych i nie informowanie o konfliktach interesów 
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zdarza się o wiele częściej, niż przypuszczano (Times 

Online, June 4, 2009). 

 Kenneth Kitchen, Profesor Egiptologii w Szkole 

Archeologii i Studiów Orientalnych na Uniwersytecie  

w Liverpoolu lamentuje, że: „Naukowe i archeologiczne 

wyniki badań nie docierają do młodych ludzi w szkołach 

i na uniwersytetach. W niektórych kręgach wygląda to na 

świadome zatrzymywanie danych, nawet, jeśli są 

wynikiem badań wybitnych naukowców, znanych ze 

swojej integralności i uczciwości" (Forward to Victor 

Pearce’s book „Evidence For Truth: Archeology”, 2nd 

edition). 

 “Pieniądze mówią”. Naukowcom, którzy są 

zbytnio “wylewni” obcina się środki na finansowanie 

badań, wyrzuca z pracy a nawet ośmiesza publicznie  

i szykanuje. Wielu z nich tym sposobem traci reputacje  

i częstokroć dorobek badań całego swojego życia!  

Stanowiska, reputacje, możliwości publikowania prac… 

Małe i bardzo wpływowe grupy ludzi kontrolują  

i cenzurują wszystkie wyniki badań a tym samym  

i kariery! Jeśli ktoś pragnie otrzymać i zachować pracę 

na uniwersytecie, to potrzebuje rekomendacji. Na 

przykład, aby uzyskać możliwość publikowania prac, 

należy uzyskać wpierw zatwierdzenie zwierzchników. 

Bardzo łatwym jest kontrolowanie wszelkich publikacji 
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naukowych, pieniędzy i karier przez małą grupkę 

wpływowych osób. Jeśli ktoś pragnie odnieść sukces, to 

musi beczeć tym samym głosem, co reszta stada, gdyż w 

innym przypadku mogą każdemu zamknąć usta bez 

względu na kwalifikacje i osiągnięcia. To przykre, biorąc 

pod uwagę to, że ludzie u steru są poza zasięgiem 

wszelkiej krytyki! 

 

Niszczenie dowodów 

 

 W sierpniu 1989 roku Dr Don Patron na 

konferencji w Dayton (Tennessee) przedstawił 

przekonywujące dowody (podparte zdjęciami) na to, że 

odciski stóp tak człowieka, jak i dinozaura wystąpiły 

razem nad Rzeką Palaxy w Teksasie (w miejscu, które 

nazywane jest obecnie Taylor Trail). Dwaj dobrze znani 

„naukowcy” byli obecni na tej konferencji. Przynajmniej 

jeden z nich był podejrzanie poruszony całą prezentacją. 

Następnego ranka obaj polecieli do Teksasu, udając się 

niezwłocznie w kierunku rzeki Palaxy. Widziani byli, jak 

całe popołudnie spędzili w korycie rzeki z dużym 

żelaznym łomem. Następnego dnia, gdy badano ślady, to 

okazało się, że większość została dokładnie zniszczona. 

Czy naukowcy nie są w stanie zaakceptować dowodów 

na coś, co nie jest przez nich uznanym dogmatem? 
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Należy dodać, że takie zachowanie jest efektem czegoś, 

co zaczęło się i postępuje już od kilkuset lat! 

 

Intelektualna bomba  

 

 Możemy żyć w cieniu zagrożenia bombami 

atomowymi, które są w rękach terrorystów, czy też 

jakiegoś szalonego reżimu, lecz śmiem twierdzić, że 

bardziej groźnymi na dłuższą metę są bomby 

intelektualne. Popatrzmy na masową zagładę podczas II 

Wojny Światowej. Bez intelektualnej indoktrynacji 

nazistowskiej żadna broń ani technika nie odebrałaby 

życia milionom ludzi, jeśli by szerokie masy 

społeczeństwa w tym nie partycypowały! Podobnie 

sytuacja wyglądała podczas czystek Stalinowskich,  

w Chinach za rządów Mao Tse-tunga, w Kambodży pod 

rządami Pol Pota itd. To zdeprawowani LUDZIE 

popełniają najokrutniejsze zbrodnie!  

 Czym jest taka tykająca, intelektualna bomba? 

Nie różni się ona niczym od zwykłego intelektualnego 

Nihilizmu, a więc ironii i zaprzeczania wszelkim 

wartościom życia. Właśnie takie nastawienie ma świat 

naukowy do Twojego i mojego życia! Kim oni są, aby 

stawiać się ponad wartość życia innego człowieka? Do, 

czego może doprowadzić (i już doprowadziło 
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kilkakrotnie) tak instrumentalne traktowanie życia innych 

ludzi?  

Najnowsza forma tego Nihilizmu wywodzi się z Teorii 

Ewolucji, co może w końcu doprowadzić do tego, że 

ludzkość popadnie w samozagładę. Możesz być 

zdziwiony słysząc, że wielu wybitnych naukowców 

zaczyna bardzo poważnie stawiać pod znakiem zapytania 

samą kwestię ewolucji! Szkody w umysłach ludzi zostały 

już jednak wyrządzone! Zwolennicy tej teorii dość długo 

mieli wolną rękę, aby bez przeszkód zdeformować 

umysły kilku generacji młodych ludzi. Ci zaś przekazują 

tę 'wiedzę" na uniwersytetach, aby ci z kolei deformowali 

umysły następnym pokoleniom. Partycypuje w tym od 

dziesiątków lat prasa, telewizja itp. Rezultatem tego jest 

pogłębiająca się degeneracja moralna całych pokoleń. Co 

każdy z nas zauważa i co z każdym pokoleniem się 

pogłębia. Do czego to w końcu doprowadzi? 

 

„Wielkie E” mentalne nastawienie dyktatorów 

 

 Atrakcyjność takich ideologii jak Faszyzm, 

Komunizm, czy świecki, lewicowy Humanizm opiera się 

w bardzo dużej mierze na akceptacji „wielkiego E”. 

Podobnie jak anarchizm, ateizm czy czysty militaryzm. 

Jeśliby pozbawić wszystkie te ideologie teorii ewolucji, 
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to błyskawicznie utraciłyby one centralny punkt swojej 

mocy przyciągania i zarazem istnienia. 

 Tak, wielkie E, a więc teoria ewolucji miała 

decydujący wpływ na umysły zwolenników tych 

ideologii. W chwili, gdy rozpoczął się holocaust Himler 

traktował ofiary ludobójstwa jak robaki, których ktoś 

musiał się pozbyć. „Czy łowca szczurów zastanawia się 

nad tym, czy jest coś złego w łapaniu szczurów?” - 

Bronił się jeden z oskarżonych w Norymbergii. Tylko 

takie instrumentalne nastawienie ludzi w stosunku do 

innych ludzi mogło doprowadzić do powstania obozów 

śmierci, w których miliony zostały zamordowane. 

Podczas gdy wszystko, co pozostało po nich podlegało 

ściśle przemysłowej utylizacji. 

 Naturalnie, że nie możemy za te wszystkie 

straszliwe praktyki winić Darwina i jego kolegów.. 

Musimy jednak zgodzić się z tym, że niekwestionowana 

wiara w materialistyczną teorię ewolucji była 

CENTRALNYM punktem filozoficznym wszystkich 

tych szalonych ideologii, umożliwiającym określenie 

wartości życia innych ludzi, jako czegoś całkowicie 

zbędnego. 
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„Wielkie E” inspirowało Komunizm 

 

 Tutaj także w sowieckiej Rosji teoria ewolucji 

była kluczem do śmierci blisko 60 milionów ludzi.  

Z pewnością nie mniej zamordowanych było w Chinach. 

Ofiary tej ideologii były niczym innym jak tylko 

bezdusznymi jednostkami, które były zbędne w wielkim 

dziele budowy nowych, bezklasowych społeczeństw! 

Cała idea rewolucji opierała się jedynie na teorii 

ewolucji, gdzie człowiek stawał się jedynie lepiej 

przystosowanym zwierzęciem, które dzięki swej sile 

mogło przeżyć kosztem innych, słabszych zwierząt. Co 

za koszmarna i prymitywna perfidia myślenia. 

 W imię uczciwości nie możemy winić ewolucji za 

wszelkie zdegenerowanie moralne i zło, jakiego dokonali 

faszyści i komuniści. Trzeba jednak pamiętać, że wpływ 

tej filozofii na postrzeganie drugiego człowieka należy 

uznać za centralny w tych perfidnych ideologiach. 

Dziwnym jest tylko to, że wiedząc już  

o konsekwencjach, jakie ta filozofia przyniosła, nadal 

całe pokolenia zwolenników bronią tej ideologii z tak 

wielkim fanatyzmem, że dla niektórych z nich stała się 

ona wręcz swoistą religią. 
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„Wielkie E” inspiruje obecnie Globalistów 

 

 Większa część planów Globalistów opiera się  

znowu na tym, aby mentalnie przygotować swoich 

wyznawców do eliminacji mniej wartych jednostek  

w celu osiągnięcia wyższego dobra, jakim jest Nowy 

Porządek Świata. Aby systematycznie usypiać czujność 

mas, posługują się armią sympatycznych „naukowców  

i nauczycieli z doktoratami”, którzy mozolnie 

przygotowują masy wpajając ideologię, że jesteśmy tutaj 

„przez przypadek”, jako „bezwartościowi zjadacze 

zasobów”, którzy znów mogą zostać potraktowani, jako 

„zbędni” na drodze ewolucyjnego postępu jednostek 

wyselekcjonowanych! Tragicznym jest to, że większość 

tych „nauczycieli” i „demagogów” jest całkowicie 

nieświadoma tego, że są oni tylko instrumentami  

w ogromnym, perfidnym planie tych, którzy nimi 

manipulują. Będą oni potrzebni tak długo, dopóki plan 

zagłady nie zostanie wdrożony w życie, aż kiedyś sami 

staną się zbędni, jako narzędzia. 

 Podobnie ma się sprawa z większością ludzi 

zatrudnionych w mediach. 

Daje się zauważyć, że większość dziennikarzy jest tak 

uformowana przez system, że sprawiają wrażenie 

bezwolnych, intelektualnie martwych jednostek, którym 
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do tego stopnia brakuje inteligencji, że nawet nie są  

w stanie pojąć, w czym tak naprawdę partycypują 

(Uncesored Magazine, September-December 2009). 

 

Większość ludzi jest nieświadoma 

 

 Dziesiątki lat propagandy już uformowały sposób 

myślenia większości społeczeństw. Ludzie pozostają  

w stanie błogiej nieświadomości. Nie wiedzą, co się już 

wydarzyło i co nadal trwa, słuchając litanii kłamstw 

globalistów. Ludzie ci nigdy nie stawiają pod znakiem 

zapytania niczego, co się wokół nich dzieje. Tym samym 

przyczyniają się jedynie do utrzymania i szerzenia 

ignorancji! 

 

Globalistyczni porywacze w kolejności są 

także kontrolowani 

 

 Nie, nie mówię tutaj o całej masie różnych 

organizacji i grup interesów. 

Chodzi tu o jednego, głównego gracza, bo to on 

kontroluje wszystkim. Tym faktorem władzy jest nie, kto 

inny jak Legion Lucyfera, który kontroluje planetę  

i traktuje nas jak zakładników. Jego globalistyczni słudzy 

zajmują wszystkie strategiczne pozycje w hierarchii 
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władzy na ziemi. W większości przypadków nawet nie 

jesteśmy świadomi, w jaki sposób wpływają i kontrolują 

oni wszystkie aspekty naszego życia. Będąc 

nieświadomymi ofiarami porwania, zaczynamy nawet 

sympatyzować z naszymi porywaczami. 

 Dlaczego o tym piszę? Dlatego, że nienawidzę 

samej myśli, że Ty i ja jesteśmy notorycznie oszukiwani. 

Nie mogę patrzeć na to, że nie mówi się nam o czymś, co 

były wydawca Los Angeles Time określił mianem 

„Największej wiadomości świata”. Rozumiejąc 

znaczenie tej prawdy zapytał:, „Dlaczego nic nie 

robicie? Świat musi się o tym dowiedzieć”. 

 

Istnieje plan ratunkowy 

 

 Zadaj sobie pytanie. Jeśli wiarygodna, godna 

zaufania i potężna postać przedstawiłaby ci pewną 

strategię powstrzymania eskalującej przemocy, zepsucia  

i biedy - to czy byłbyś nią zainteresowany? Ile byłoby dla 

Ciebie warte to, jeśli na dodatek złamałby tajemnicę 

życia, wykraczającą poza wszelkie fantazje, oferując 

radosne i produktywne życie bez chorób i cierpień? Taki 

plan jest właśnie realizowany i ci, którzy trzymają naszą 

planetę w swoich szponach, doskonale o tym wiedzą. 
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Zarówno oni, jak i ich globalistyczne pachołki są 

zdeterminowani, aby dosłownie za wszelką cenę: 

a) Pokrzyżować plany tej operacji,  

b) Powstrzymać nas przed tym, abyśmy się o tym 

dowiedzieli! 

 To właśnie, dlatego tytuł tej książki brzmi 

„Zabroniony Sekret”. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to 

zapewniam cię, że gdy zwykli ludzie stają się świadomi 

prawdy, zaczynają płonąć wewnętrznym ogniem, stają 

się odważni i niezwyciężeni. To jest właśnie to, czego 

globalistyczni słudzy najbardziej pragną uniknąć – 

konfrontacji ze świadomą populacją. Ich obsesją jest 

trzymanie nas w pasywnej niewiedzy. W obliczu 

uśpionych i podatnych na wszelkie manipulacje ludzi, 

chcą spokojnie realizować swoje mroczne plany! 

 

PODSUMOWANIE 

 

1. Ofiary stają się uległe w stosunku do swoich 

oprawców. 

 

2. Globaliści są porywaczami naszych społeczeństw. 

 

3. Poddaliśmy się ich totalnej kontroli: 

• przejęli kontrolę nad narodami, 
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• ich tajnym planem jest eliminacja większości

z nas, 

• jesteśmy bezustannie okłamywani,

4. Ich propaganda uformowała nasze umysły.

5. Ten, kto nimi kieruje, to ich zwierzchnik, Legion

Lucyfera. 

6. Istnieje jednak plan ratunkowy! Są

zdeterminowani by do realizacji tego planu nie 

dopuścić! Chcą: 

• pokrzyżować plany tej operacji,

• powstrzymać nas przed tym, abyśmy się

o tym dowiedzieli!
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PROLOG B:  

TWOJE ŻYCIE I ŚMIERĆ 

„Pochowaliśmy Normana żywcem! Pochowaliśmy 

Normana żywcem!” Ta szokująca wiadomość obiegła 

wioskę, od domu do domu. W XVI wiecznej Anglii 

w niektórych okolicach brakowało miejsca na chowanie 

zmarłych. Wykopywano, więc trumny nawet po kilku 

latach, przenosząc ich resztki do tak zwanych „domów 

kości”. Tym sposobem ludzie mogli na nowo posłużyć 

się grobowcem. W czasie tych prac zauważono, że 1 na 

25 trumien miała ślady zadrapań po wewnętrznej stronie! 

Zrozumieli ku swemu przerażeniu, że chowali ludzi 

żywcem. Zaczęto, więc wiązać sznurki do przedramion 

zmarłych, przeciągając je przez otwór w trumnie do 

dzwoneczka zawieszonego nad grobowcem. Krewni 

wyznaczali kogoś, kto po pogrzebie trzymał na 

cmentarzu wartę przez kilka dni i nocy, aby w razie 

gdyby dzwonek zadzwonił, niezwłocznie odkopywać 

pochowanego. Dzięki temu mawiało się często 

o ludziach, którzy zostali uratowani przez dzwonek,

a czasami tylko stwierdzano, że „martwy zadzwonił”. 

Chyba nie musimy się nad tym dalej rozwodzić, by 

uświadomić sobie, że to właśnie życie jest najcenniejsze,  




