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Kochani Słowianie,Kochani Czytelnicy!

Na wstępie chciałabym wyrazić radość, że Was przybywa i dlatego witamy te
wszystkie nowe osoby w naszym słowiańskim kręgu. Stwórzmy takie prawdziwe
słowiańskie
braterstwo dusz, życząc sobie zawsze tylko rzeczy dobrych i kochajmy się bracia
Słowianie! Szczególnie teraz gdy pogoda wyrządziła tyle szkód, pomagajmy sobie
po sąsiedzku, niekoniecznie oczekując zapłaty, zobaczycie że zwróci się to Wam
na pewno.
Najsmutniejszy jest fakt, że pięcioro osób straciło życie, a ponad trzydzieścioro jest
rannych. Dla wielu to tylko cyfry ale za tymi cyframi, stoją konkretne osoby, których
życie po śmierci swoich bl iskich nie będzie już nigdy takie samo, dlatego prześl i jmy
im dobrą wspierającą energię.

Wracając zaś do polityki , chyba spełnia się przepowiednia, przedstawiona przez
wnuczkę wiedźmy że od początku 2017 roku wszystko zacznie nabierać
przyspieszenia. Obserwując co dzieje się aktualnie raczej real izują się pewne
warianty przepowiedni. Jeszcze niedawno Polacy leżel i u kolan Trumpa, a dziś pan
prezydent USA już siedzi z ręką na guziku bomby atomowej. Zapewne rządowe
media, które od rana do nocy wygłaszają peany na cześć Ameryki nie
dopowiedziały, że ta bardzo chce „zdemokratyzować” ogromne złoża platyny w
Korei Półn. My jednak mamy podstawy sądzić, że pan Trump tylko „krzyczy
,tumani, przestrasza”. Po prostu sonduje Chiny.

Następna sprawa, która „zadziała” się z przyspieszeniem właśnie teraz, to żądanie
Polski wypłat reparacj i wojennych w stosunku do Niemiec i wywołała ona
niesamowitą wrzawę medialną w Niemczech. Obiektywnie sądząc nie wiemy
dlaczego, skoro swoim byłym koloniom w Afryce wypłacają takie same jeżel i nie
większe kwoty, bez większych oporów. Nie wspominając o ogromnych
odszkodowaniach, które wyegzekwowali żydzi i które spłacano latami. Nie
będziemy komentować wypowiedzi oficjel i rządowych czy sztandarowych mediów
w rodzaju Die Welt czy Der Spiegel, nas interesuje co mówi Volk czyl i
społeczeństwo.

Internet niemiecki wylewa kubły nienawiści na Polaków, słowa jak bezczelność są
najłagodniejsze, zazwyczaj brzmi to tak: oddajcie nasze ziemie wschodnie, lub -
jesteście bezwstydni i td. . . .Najbardziej rozbawiło mnie stwierdzenie, że Polska
znalazła sobie krowę dojną w postaci Niemiec. Zaś niemiecka gazeta internetowa
Die Freie Welt twierdzi , że skoro w 1 953 r. rząd Polski zrzekł się reparacj i to
sprawa jest zamknięta.



Ta gazeta odwołuje się też do roku 2004, gdy min. Marek Belka uzgodnił ze
Schroederem, że nasz kraj nie będzie się domagał odszkodowania za drugą
wojnę. W dodatku uważa nasze odzyskane tereny za wystarczającą
rekompensatę.
W pierwszym przypadku roku 1 953 rządził nami rząd żydo - bolszewicki, zaś pan
Marek Belka, to również starszy i mądrzejszy, więc jak dotąd żaden Polak jeszcze
nie wypowiedział się w tej kwesti i , jako byśmy się zrzekl i odszkodowań.

Przy okazj i , kiedy chodzi o sprawy Polaków w niemieckim internecie nie
obowiązuje już zakaz mowy nienawiści . Poprawność polityczna dotyczy żydów i
islamu. Co prawda bez satysfakcj i ale muszę zacytować, moje nierzadko
powtarzane w artykułach, mojego autorstwa zdanie „a nie mówiłam”. A więc
przestrzegam bardzo często i proszę Słowianie abyście uwierzyl i , że Niemcy są
tylko pozornie apatyczni jeżel i chodzi o islam i podporządkowani totalnie bankowi
światowemu. Natomiast jeżel i chodzi o Polaków natychmiast odzyskują swoją całą
butę i arogancję. I właśnie ją w chwil i obecnej prezentują, więc – a nie mówiłam?

Na koniec nieco lżejszy temat ale świadczący o tym co zasygnalizowałam na
początku artykułu, że światowe wydarzenia mocno przyśpieszają. Otóż parę dni
temu przeczytałam w winterturskim Landbote (Szwajcaria) , że w Zurichu jest
zaplanowane postawienie ogromnego meczetu, przeznaczonego dla gejów,
lesbi jek, transwestytów i kobiet. Czyżby islam z „ludzką twarzą” ?

Zapraszamy serdecznie do czytania

Marzanna Polińska i współpracownicy
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Lengyel, Magyar – két jó barát
Powszechnie jesteśmy postrzegani, jako nietolerancyjni wobec innych kultur i
narodów. Możl iwe jest, abyśmy mogli przyjaźnić się z nacją niepodobną do naszej
? Owszem… Historycznych przykładów jest sporo, a ten jeden szczególny i
aktualny to: Polsko – Węgierska, czyl i Madziarsko – Słowiańska przyjaźń.

Współcześnie nasze Państwa nie posiadają wspólnej granicy, a ich mieszkańcy
posługują się odmiennym językiem. Historyczne dzieje i szczere braterstwo zcalają
oba narody szeroką wstęgą wspólnej tradycj i i wzajemnej pomocy, o czym
powinniśmy zawsze pamiętać i dumą to podkreślać. Węgrzy i Polacy to w rzeczy
samej, duże sprzeczności i małe podobizny. Języki którymi posługują się oba
narody są odmienne od siebie. Przeciętny Polak i Węgier szybciej porozumieją się
gestykulacją niż wyraźną ojczystą mową, która dla jednego i drugiego jest
dialektem zupełnie obcym.

Te różnice bynajmniej nie przeszkadzają i nigdy nie kol idowały w utrwalaniu
przyjaznych relacj i między naszymi narodami. Odniosę się do znanego
dwunarodowego powiedzenia „Polak, Węgier dwa bratanki…” Każdy Polak
powinien je znać, gdyż to powiedzenie wyraża jeszcze jedno dobrze nam znane:
„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. I tak właśnie było i jest obecnie.
Węgrzy to jedyny naród na świecie, który uczynił dla nas Polaków tak wiele. Nie
wszyscy wiedzą o tej bratniej pomocy w chwilach najtrudniejszych dla naszej
ojczyzny.
Ślady tych dobrosąsiedzkich stosunków sięgają do odległego średniowiecza.
Najbardziej owocne dowody bratniej przyjaźni zaczęły utrwalać się w XIX w. za
sprawą wielkiego Słowianina Generała Józefa Bema, który na Węgrzech pozostał



bohaterem narodowym. W swoich burzl iwych losach, człowiekowi temu przyszło
wziąć czynny udział w Powstaniu węgierskim (1 848–1 849). Przy jego boku byl i też
inni słowiańscy generałowie: Józef Wysocki i Henryk Dębiński. To dzięki nim,
dowódcom Legionów Polskich, rozgromione zostały wojska Cesarstwa Austri i . W
historycznym rezultacie powstał niezależny rząd węgierski. Madziarzy z
wdzięczności za ten czyn nadali polskiemu generałowi najwyższe w tym kraju
odznaczenie: Krzyża Wielkiego Orderu Świętego Stefana i do dziś wznoszą bądź
odnawiają jego pomniki .

Po tych wydarzeniach nastąpiło odwzajemnienie pomocy ze strony Węgrów,
którzy wsparl i nas w powstaniu styczniowym (1 863). Kolejnym przyjacielskim
dowodem pomocy obdarowali nas bratankowie z nad Dunaju w czasie wojny
Polsko – Bolszewickiej. Pomimo, że zostal iśmy pozostawieni sami sobie, bo
zachód Europy oczywiście nam nie pomógł, wiedząc że Polska walczy też za ich
kapital izm i demokrację. Gdybyśmy tą wojnę przegral i to w następstwie, kraje
zachodu musiały by walczyć z tą czerwoną zawieruchą. Na szczęście dla nich i
tylko dzięki nam to ich ominęło. W tej trudnej walce, tylko bracia Madziarzy
zechciel i nas wesprzeć i postanowil i wysłać nam do pomocy swoje wojsko.
Niestety, na tranzyt tych oddziałów przez swoje terytorium nie zgodziła się
ówczesna Czechosłowacja . Mimo to postanowil i nas wspierać, jak tylko w tych
warunkach było to możliwe. Wysyłano nam wagony kolejowe wyładowane
różnorodnym sprzętem, l icznymi transportami broni, wyposażenia żołnierskiego,
kuchniami polowymi, a przede wszystkim amunicją (łącznie 22 mil iony kul) .

źródło:twitter.com/avanti_ultras89



Najtrudniejszym dowodem tej przyjaźni dla władz w Budapeszcie był czas I I wojny
światowej. Nieco wcześniej, Węgrzy stal i się sojusznikiem Hitlera, który to
zaproponował napad Na Polskę z ich terytorium. Na tą propozycję ówczesny
węgierski premier Pal Teleki odpowiedział Berl inowi: „Prędzej wysadzę nasze l inie
kolejowe, niż wezmę udział w inwazji na Polskę. Ze strony Węgier jest sprawą
honoru narodowego nie brać udziału w jakiejkolwiek akcj i zbrojnej przeciw Polsce”.
Mało tego, gdy Niemcy napadli na Polskę to ponad sto czterdzieści tysięcy
naszych obywatel i znalazło schronienie na węgierskiej ziemi. Formalne miały to
być obozy internowania. W praktyce działały tam polskie szkoły, a wokół toczyło się
normalne życie.

A jak się zachowali Madziarzy w Powstaniu Warszawskim ? Niemieccy okupanci
sprowadzi l i do walczącej Warszawy posiłki złożone z różnych nacji . W porównaniu
do Ukraińców, Węgrzy z Polakami i tym razem walczyć nie zamierzal i . Na
bezpośredni udział w walce nie było wówczas zgody dowództwa w terenie, ale też
węgierskich władz nad Dunajem. Natomiast znane są przypadki węgierskich
żołnierzy, przechodzących na stronę powstańców, jak choćby Jozefa Vonyika i jego
sześciu ludzi , którzy polegl i w walce za polską stol icę. Ci wspólni bohaterowie
spoczywają na mazowieckiej nizinie, w miejscowości Raszyn. Po tym zdarzeniu,
Niemcy wycofal i z frontu wszystkie oddziały węgierskie.

Dwanaście lat po Powstaniu warszawskim, w zupełnie innych układach
politycznych, wybuchła w Budapeszcie Rewolucja październikowa (23. X. 1 956).
Polska pomoc była bratnim odwzajemnieniem w tym trudnym dla narodu
węgierskiego czasie. Z Polski, transportem lotniczym i kołowym dostarczane były
towary niezbędne: żywność, krew, leki , opatrunki. Pomoc z naszego kraju okazała
się największą, nawet amerykański „gest” był mniejszy. Kolejny raz w histori i XX
wieku, nasze narody mogły na siebie l iczyć.



Obecnie żyjemy i kultywujemy naszą przyjaźń w pozornie spokojnej i stabi lnej
„Europie dwóch prędkości”. Z pewnością prędkość pochodu Muzułmanów,
zwanych pseudouchodźcami na UE to nasz wspólny problem, z którym jako
pierwsi w Europie zaczęl i walczyć Węgrzy. To Viktor Orban, jako pierwszy
europejski przywódca, sprzeciwił się uni jnej poprawności pol i tycznej. Pomimo
całego wycia i gróźb „brukselczyków” pod adresem narodu węgierskiego, człowiek
ten nie ugiął się i twardo real izuje swoją antymuzułmańską politykę. Stanowczy
krok ze strony węgierskiego rządu, ochronił kraje Grupy Wyszehradzkiej przed
muzułmańskim fanatyzmem, szariatem, gettami (do których np. boi się zaglądać
szwedzka policja) i wreszcie, coraz częstszymi zamachami, również w Niemczech.
Węgrzy to dzielny naród, który przeciera oczy innym europejskim patriotom. Nasi
bracia odważnie mówią Bruksel i „Nie”. Na tej płaszczyźnie powinniśmy, jako
przyszła UNIA WYSZEHRADZKA stanowić swoje prawo i zapraszać w swe
szeregi inne państwa Europy Środkowej, których przywódcy podzielają poglądy
węgierskiego premiera.

Stanisław Brzeziński

Kto sfinansowałRewolucję Bolszewicką w
Rosji? CZ.2
Przypominamy iż Kto sfinansował Rewolucję Bolszewicką w Rosji? cz.1

można znaleźć na stronie myslowianie.pl

Lenin obiecał międzynarodowym bankierom , że oczyści ziemię rosyjską „z
wszelkiej maści robactwa”. Tym „robactwem” stal i się wszyscy obywatele Rosji
Radzieckiej, a później Związku Sowieckiego, którzy zostal i uznani za wrogów
systemu. El iminacją przeciwników politycznych zajmowały się, przede wszystkim:
powołana w grudniu 1 91 8 roku policja pol i tyczna - Czeka (Nadzwyczajna Komisja
do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem) z Feliksem Dzierżyńskim na czele, która
posiadała nie tylko uprawnienia śledcze ale też uprawnienia sądu i kata, powołany
GUŁAG (Główny Zarząd Obozów). Łagiernicy stal i się główną siłą roboczą w
niewolniczym systemie łagrów. To Naftal i Frenkel, czekista, pochodzenia
żydowskiego, zaproponował Stal inowi aby wykorzystywać więźniów łagrów do
ratowania sowieckiej ekonomii . Nie l iczyło się to, czy oskarżony popełnił
„przestępstwo przeciwko władzy ludowej” ale l iczyła się jego przynależność
klasowa, pochodzenie, wykształcenie, z czego się utrzymuje.



Terror był wszechobecny. Podejrzani byl i wszyscy, nie tylko przeciwnicy
bolszewików ale też ci którzy opowiedziel i się po ich stronie, ponieważ cały czas
dopatrywano się knucia spisków przeciwko władzy. Naturalnymi wrogami
bolszewików byli : ziemianie, kupcy, bogate chłopstwo, białogwardziści oraz ludzie,
którzy walczyl i z bolszewikami w obronie swych ziem, jak Polacy, Ukraińcy…

Jak doszło do tego, że finansowanie konfliktów zbrojnych na świecie ma

swoje źródło przy Wall Street?, czyli o kulisach powołania Banku Rezerwy

Federalnej w Stanach Zjednoczonych.

W tym miejscu należy zadać przynajmniej ki lka podstawowych pytań. Gdyby nie
FED (Bank Rezerwy Federalnej) , czy Stany Zjednoczone przystąpiłyby do I wojny
światowej? Czy przystąpiłyby do I I wojny światowej? Czy finansowałyby narodowy
–socjal izm w Niemczech? Czy finansowałyby Nowy Ład Frankl ina Delano
Roosevelta czyl i socjal izm opieki społecznej w Stanach Zjednoczonych? Czy
finansowałyby socjal izm bolszewicki czyl i rewolucję bolszewicką w Rosji? Nie ma
żadnych wątpl iwości, że wyżej wymienione wojny światowe, oraz wiele innych
konfl iktów zbrojnych na świecie, jak również wyżej wymienione trzy rodzaje
socjal izmu, są odnogami tej samej hydry, stworzonymi przez finansjerę z Wall
Street, a żadna z tych wojen czy zrywów rewolucyjnych nie toczyła się na
terytorium Stanów Zjednoczonych, oczywiście z jedynym wyjątkiem, japońskiego
ataku na bazę amerykańską na Pearl Harbor na Hawajach 7 grudnia 1 941 roku,
atakiem sprowokowanym przez amerykanów, typowy przykład „fałszywej flagi .”

Projekt stworzenia Systemu Rezerwy Federalnej czyl i Banku Centralnego Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, który jest w rzeczywistości bankiem
prywatnym, od lat dojrzewał w umysłach najbardziej wpływowych bankierów:
Rockeffelerów, Rotshi ldów, Morganów i Warburgów. Miel i oni świadomość, że rząd



i społeczeństwo amerykańskie, nie są przychylnie nastawieni do ich planu.
Dlatego też potrzebowali incydentu aby wpłynąć na opinię publ iczną. Z tego
powodu w 1 907 roku J. P. Morgan zaczął rozpowszechniać pogłoskę, że wiodący
bank Nowego Jorku jest niewypłacalny. Chodziło o wywołanie masowej histeri i .
Społeczeństwo obawiając się o swoje oszczędności zaczęło je wycofywać, a
banki zaczęły wzywać swoich kl ientów do natychmiastowej spłaty zaciągniętych
zobowiązań. Taka sytuacja doprowadziła wielu wierzyciel i do wyprzedaży swojego
majątku, który stawał się własnością banków.

Po kryzysie finansowym, celowo wywołanym w 1907 roku, przez kolejne trzy lata
trwała wzmożona akcja propagandowa głosząca konieczność central izacj i
systemu finansowego, aby na zawsze zażegnać wszelkie kryzysy ekonomiczne i
zapobiec konfl iktom zbrojnym. Prawda jest taka, że pasmo największych wojen,
rewolucj i ideologicznych i kryzysów finansowych miało dopiero nastąpić i wszystkie
one zostały sfinansowane przez bankierów z Wall Street.

Ale zanim tak się stało, przedstawiciele czterech wyżej wymienionych rodów 22
listopada 1 91 0 roku, pod fikcyjnymi nazwiskami, zameldowali się w Klubie   Jekyl l
Island, na wyspie Jekyl l w  stanie Georgia. Podczas tego tajnego spotkania,
doszło do zmowy kartelowej. Jego uczestnicy stworzyl i projekt ustawy dającej
podwaliny do powołania Banku Rezerwy Federalnej czyl i Centralnego Banku
Stanów Zjednoczonych. Ale wbrew temu jak głosi nazwa, w perspektywie czasu,
nie została powołana instytucja federalna czyl i taka która jest nadrzędną wobec
wszystkich pozostałych banków w poszczególnych stanach USA, ale zostało
powołane konsorcjum prywatnych banków.

Można śmiało stwierdzić, że jeszcze w 1 91 3 roku Stany Zjednoczone były wolnym
krajem. Ale to miało się szybko zmienić. Tego samego roku bankierzy przekupi l i
senatorów w celu przyjęcia ustaleń z Jackyl l Island czyl i zatwierdzenia projektu
Aktu Rezerwy Federalnej i to, bez wymaganej poprawki do Konstytucj i (Chodzi o
1 6 Poprawkę do Konstytucj i USA, która nigdy nie została ratyfikowana przez
poszczególne stany, a która nakłada na obywatel i płacenie podatku dochodowego,
na przykład my jako Polacy, ci którzy pracują, tak jak 99 procent populacj i
światowej, wszyscy płacimy podatek od osiąganych dochodów, ponieważ
zostal iśmy wprzęgnięci w ten system finansowy).



Co jest ważnym, Konstytucja Stanów Zjednoczonych stanowczo zabrania
nakładania na swoich obywatel i podatku dochodowego. Sąd Najwyższy USA stale
orzekał, że podatek dochodowy dotyczy jedynie zysków osiąganych przez
korporacje, a nie dochodów z pracy osób prywatnych. Pomimo to ten podatek
obowiązuje.
Prezydent Thomas Woodrow Wilson zobowiązał się podpisać projekt dotyczący
powołania Banku Rezerwy Federalnej w zamian za sponsorowanie przez
bankierów jego kampani i wyborczej. Dwa dni przed Bożym Narodzeniem, kiedy
większość kongresmenów korzystała z przerwy świątecznej projekt ustawy o
powołaniu Banku Centralnego został zatwierdzony, a prezydent asygnował go
swoim podpisem. FED (Federal Riserve Bank) został powołany niezgodnie z
obowiązującą Konstytucją. Poza tym dano mu monopolistyczny przywilej druku
dolara.
Przeciw temu stanowczo protestował kongresmen Louis McFaden. Podczas
posiedzenia, jako swój sprzeciw, oświadczył: „Tworzy się tu światowy system
bankowości, superstan kontrolowany przez międzynarodowych bankierów
działających razem by zniewolić świat dla własnej przyjemności, a Bank Rezerw
Federalnych przywłaszczył sobie rząd”. Federal Reserve Act   wszedł w  życie
w  l istopadzie 1 914 roku.
Mayer Rothschi ld, jeden z jego założyciel i powiedział: „Dajcie mi kontrolę nad
krajową podażą pieniądza, a nie będę dbał o to kto tworzy prawa”. Od tej pory to
kartel finansowy zaczął kontrolować rząd w zakresie ustanawiania prawa, najpierw
rząd Stanów Zjednoczonych, następnie rządy innych państw … W latach 1 914
-1 91 9 FED zwiększył i lość pieniądza w obiegu o prawie 1 00 procent, co skutkowało
zaciąganiem pożyczek przez społeczeństwo i małe banki, ale już w 1 920 roku
wycofał znaczną część tych dodrukowanych pieniędzy. Kredytobiorcy zostal i
wezwani do natychmiastowej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Powtórzyła się
sytuacja z 1 907 roku. Ludzie bankrutowali , wyprzedawali mienie, Małe firmy i banki
bankrutowały, a duże swoją przebiegłością i chciwością bogaciły się na ich
upadłości. Podobny scenariusz dokonywał się w latach 20 –tych, co doprowadziło
w 1 929 roku do wielkiego krachu na giełdzie nowojorskiej i wielkiego kryzysu
światowego. Był to największy rabunek w histori i Stanów Zjednoczonych



Wspomniany wcześniej kongresmen Luis McFaden podjął próby wprowadzenia
procedury impeachmentu przeciw FED, grzmiał z trybuny „Międzynarodowi
bankowcy starają się wpędzić nas w stan rozpaczy po to, by mogli oni wyłonić się
jako władcy nas wszystkich”. Po ki lku nieudanych próbach pozbawienia go życia,
kongresmen został otruty. Więcej, w 1933 roku amerykańskie społeczeństwo

po zniesieniu przez FED parytetu złota (czyli wprowadzany do obiegu

pieniądz, już oficjalnie, nie musiał mieć pokrycia w złocie), pod groźbą 1 0 lat

więzienia musiało oddać posiadany kruszec. Oczywiście to okradanie

społeczeństwa amerykańskiego zostało wprowadzone pod pretekstem walki

z kryzysem gospodarczym.

Thomas Woodrow Wilson– dwudziesty ósmy prezydent USA,
pełnił urząd przez dwie kadencje od  4 marca 1 91 3 – 4 marca 1 921 roku.

W 191 6 roku w Nowym Jorku, za przyzwoleniem Banku Rezerwy Federalnej,
powstała spółka, finansowana przez Maxa Warburga i Hugo Stinnesa, która
zajmowała się drukiem materiałów propagandowych na potrzeby rewolucj i w Rosji .
W grudniu 1 917 roku W. B. Thomsom pod przykrywką misj i „Czerwonego Krzyża”
przybył do Petersburga aby przekazać Rządowi Tymczasowemu Aleksandra
Kiereńskiego -Adlera 1 mln. dolarów, które zostały wykorzystane na propagandę,
której celem było utwierdzenie Rosjan co do konieczności dalszej kontynuacj i

Ustalenia z Jekyl l Island stały
się podwalinami trwającego do
dziś „porządku światowego”.
Jak doszło do finansowania

Rewolucji Bolszewickiej w

Rosji? Skąd pochodziły

fundusze na zakup broni,

amunicji, umundurowania,

wyżywienia, budowanie

aparatu terroru, na podróże

czerwonych dygnitarzy, na

ich wystawne życie…, na

eksport rewolucji poza

granice Rosji?, w tym wojny

polsko –bolszewickiej 1 920

roku. Lista bankierów

wspierających rewolucję,

która „wstrząsnęła światem”

jest bardzo długa.



wojny przeciwko Niemcom, czyl i wykrwawianie narodu rosyjskiego w imię swoich
interesów. W 1917 roku w okolicy Wall Street przy Brodway 1 20 swoją siedzibę
ulokowała Amerykańska Międzynarodowa Korporacja –AIC założona przez J. P.
Morgana, J.A. Si l lmana i Percy A. Rockefel lera, której zadaniem było inspirowanie
wydarzeń rewolucyjnych w Rosji , a później w innych krajach. W tym samym
budynku miała też siedzibę firma "Weinberg and Posner" , która pełniła funkcję
ambasady, ale równolegle zajmowała się wymianą złota zrabowanego carskiej
Rosj i na amerykańskie dolary.

Bankierom z Wall Street chodziło o utworzenie z Rosji rynku centralnie
sterowanego. Z kolei środki na rozwój nowych technologi i miały być importowane,
oczywiście z Zachodu. I to miał być wstęp do eksploatacj i przez zachodnie
koncerny bogactw Rosji . Wspieranie, już w późniejszych latach gospodarki
radzieckiej funduszami tej finansjery dawało jej całkowitą kontrolę nad rynkiem
światowym.

Po podjęciu przez bolszewików walki w celu podporządkowania całej Rosj i stało
się jasnym, że będą potrzebne znacznie większe fundusze. Szacuje się, że
bolszewicy, po zamordowaniu cara Mikołaja I I i jego rodziny, znaleźl i w rosyjskich
bankach 950 ton złota wartości 680 mln ówczesnych dolarów, co w przel iczeniu po
obecnie obowiązującym kursie dawałoby 68 mld dolarów. W styczniu 1 91 8 roku
ogłoszony został dekret o nacjonal izacj i czyl i przejęcia przez państwo mienia
cerkiewnego. Rozpoczęła się akcja rabowania świątyń. Z tego źródła do instytucj i
jaką był Państwowy Skład Kosztowności, trafi ło 42 kg diamentów o łącznej
wartości 50 mln rubl i w złocie, co po dzisiejszym kursie, nie rubla ale dolara,
stanowi kwotę 2,5 mld. Na początku problemem były sztabki carskiego złota



oznakowane puncą czyl i znakiem dwugłowego orła, który był znanym znakiem na
świecie, ale bolszewicy zaczęl i je przemycać do Szwecji gdzie były przetapiane i
na nowo oznakowane.

Czerwona władza postanowiła też ograbić rosyjskie społeczeństwo. W tym

celu w październiku 1 91 8 roku ogłoszony został dekret dotyczący obowiązku

rejestracji wszystkich przedmiotów posiadających wartość artystyczną i/lub

antykwaryczną. W tym celu została powołana specjalna komisja, a jej członkowie
chodzi l i po domach i spisywali majątek właściciel i , później co wartościowsze
przedmioty podlegały konfiskacie. Skonfiskowane bogactwa wysyłano pociągami
na Zachód. Klejnoty i biżuterię wywozi l i zaufani kurierzy. Przywódcy rewolucj i
bolszewickiej oprócz mordów specjal izowali się w okradaniu swoich ofiar. Na krwi
Rosjan wielu z nich dorobiło się potężnych fortun, na podstawie dokumentacj i ,
szacuje się, że, na przykład, Lew Trocki ulokował 90 mln franków w Banku
Szwajcarskim i 11 mln. w banku USA. Lenin posiadał na swoim koncie 75 mln.
franków szwajcarskich. Bolszewicy w latach 1 91 8 -1 920 przelal i na konta banków
„Kuhn, Loeb&Co będących w tym czasie fi l iami Jakuba Schiffa prawie 600 mln
rubl i w złocie. Złoto przekazane zostało również na konto „Nye Banken” w Szwecji ,
na konta niemieckich i skandynawskich firm sponsorujących zainstalowanie
bolszewizmu w Rosji . Za zrabowane rosyjskie kosztowności wspierana była też
Partia Komunistyczna w Stanach Zjednoczonych, rewolucjoniści niemieccy. Za
część pieniędzy zakupiono samoloty dla wojska i żywność dla uprzywilejowanych.
W tym czasie w wyniszczonym przez wojnę i rewolucję kraju mil iony ludzi
umierało z głodu ale bolszewiccy dygnitarze objadal i się sprowadzanymi z zza
granicy rarytasami: sprowadzonymi ze Szwecji śledziami, francuską słoniną,
niemieckim boczkiem, sprowadzanymi z Finlandi i solonymi rybami,… To wszystko
było obficie zakrapiane alkoholem.

Najważniejszym było zaspokojenie potrzeb czerwonych dygnitarzy. Dopiero
jesienią 1 921 roku do Londynu dotarły pieniądze na zakup broni, mundurów i
butów dla czerwonoarmistów. Ki lka miesięcy później za kwotę dzisiejszych 800 tys.
dolarów bolszewickie władze zakupiły części zamienne dla używanych przez
siebie Rolls Royców, 500 mln dzisiejszych dolarów przeznaczono na zakup paliwa
dla wojska, kupowano też tabor kolejowy, traktory… Wielu kolekcjonerów na
świecie zabiegało o zakup dzieł sztuki zrabowanych Rosji carskiej.

Zauważmy, że paradoksalnie posiadacze największych fortun finansowych

sponsorowali ideologię, która oficjalnie, w sposób otwarty, występowała na

rzecz likwidacji własności prywatnej. Dlaczego sponsorowali komunizm?

Odpowiedź może być jedna, dlatego, ponieważ w pełni go kontrolowali.



Informacji dotyczących finansowania rewolucj i w Rosji dostarczają przede
wszystkim liczne dokumenty , których przetłumaczone fragmenty były przesyłane
do  Departamentu Stanu USA za pośrednictwem amerykańskiej ambasady w
Rosji . Między innymi raport z 1 3 listopada 191 8 roku , który mówi o tym, że
rewolucja została zaplanowana na tajnym spotkaniu 14 lutego 191 6 roku.

Brały w nim udział 62 osoby z których zdecydowaną większość stanowili

weterani rewolucji z 1 905 roku, między innymi: Jakub Schiff, Fel ix Warburg,
Mortimer L.Schiff, Jerome J.Hanauer, Otto H.Kahn Max Breitung, firma "Kuhn,
Loeb & Co." , Isaac Seligman, Gugenheim . Raport zawiera również sporo
informacji dotyczących współdziałania kapitału niemieckiego oraz Olofa
Aschberga z "Nya Banken" w Sztokholmie.

Rząd Tymczasowy Aleksandra Kiereńskiego   -Adlera, pochodzenie żydowskie,
został powołany po to aby starannie przygotować grunt do bolszewickiego
przewrotu. Jedną z pierwszych decyzj i rządu było zwolnienie wszystkich
więźniów politycznych w samej Rosji i powrót wygnańców zza granicy. W wyniku
tej decyzj i z Syberi i sprowadzono około 80 tys. ludzi , oraz prawie 1 0 tys. zza
granicy. Tak więc w ciągu trzech miesięcy od kwietnia do lipca 1 917 roku na

terytorium Rosji znalazło się dodatkowo 90 tys. zawodowych rewolucjonistów. W

zdecydowanej większości byli oni pochodzenia żydowskiego. Rządowi chodziło
o to aby doprowadzić Rosję do stanu „wrzenia rewolucyjnego”.



26 marca 1 917 roku Trocki   zaopatrzony w paszport amerykański z wizą
tranzytową brytyjską i wizą wjazdową do Rosji , wraz z grupą 265 zawodowych
rewolucjonistów, statkiem   "Kristianiafjord"  wyruszył do Halifaxu w Kanadzie, gdzie
został aresztowany jako „niemiecki więzień wojenny”, ponieważ Kanada była w
stanie wojny z Niemcami, a Trocki obiecywał, że drogą rewolucj i obal i monarchię
w Rosji i zawrze pokój z Niemcami. Warto wspomnieć, że, przy aresztowanym
przywódcy grupy rewolucyjnej służby kanadyjskie znalazły 1 0 tys. dolarów w
złocie, niejasnego pochodzenia. Kanadyjczycy dzięki interwencji rządu USA byli
zmuszeni uwolnić Trockiego, wielka w tym zasługa prezydenta Thomasa
Woodrowa Wilsona. W tej sytuacj i rewolucjoniści Trockiego mogli bez przeszkód
połączyć się z rewolucjonistami Lenina w Rosji .

W kolejnych latach na konta Trockiego i Lenina wpływają kolejne zastrzyki gotówki
przekazywanej przez międzynarodową finansjerę.   W samym grudniu 1 017 roku na
ich konta wpłynęło 1 5 mln. marek z banków niemieckich, które stanowiły jeden z
kanałów przerzutowych gotówki. To wszystko było w kalkulowane w ten interes,

którego celem było obalenie monarchii, wymordowanie obywateli Rosji

nieprzychylnych nowemu barbarzyńskiemu i zbrodniczemu ustrojowi,

ograbienie z kosztowności Narodu Rosyjskiego i eksploatacja bogactw tego

kraju.

The Bolshevik - Boris Kustodi jew



Bolszewicy obiecal i również narodowi rosyjskiemu, aby zyskać poparcie, że jeżel i
dojdą do władzy Rosja wycofa się z wojny światowej. Z 1 2 mln. żołnierzy
wysłanych na front zginęło 1 ,7 mln, a około 5 mln. zaginęło lub dostało się do
niewoli . Rosja w I wojnie światowej poniosła największe straty ludnościowe.
Zakończenie działań na Wschodzie umożliwiało przerzucenie wojsk na front
zachodni.

W momencie kiedy bolszewicy opanowali Rosję postanowil i jak najszybciej
podpisać pokój z „Państwami Centralnymi” na czele z Niemcami, ponieważ
obawial i się, że wojsko wystąpi przeciwko nim. Traktat Pokojowy został podpisany
w Brześciu Litewskim 3 marca 1 91 8 roku. Podpisanie Traktatu Pokojowego
utorowało drogę do wspólnych działań bolszewików w Rosji z Niemcami przeciwko
Polsce. W tej sytuacj i rząd bolszewicki w Rosji kontynuował kolejne działania w
celu zaniesienia rewolucj i na Zachód. W dalszym ciągu wymianą carskiego złota
na amerykańskie dolary zajmowało się wspomniane przeze mnie wyżej „Biuro
Sowieckie”, mające swoją siedzibę w okolicy Wall Street w Nowym Jorku, które
oficjalnie pełniło funkcję ambasady. W 1 91 9 roku amerykańskie firmy, pomimo
obowiązującego embarga, udziel i ły bolszewikom pomocy żywnościowej i
rzeczowej na kwotę 25 mln dolarów. Została otwarta popularna Galeria Hammera,
poprzez którą rząd bolszewickiej Rosj i pozbywał się bezcennych dziel sztuki
zrabowanych Rodzinie Carskiej i mieszkańcom Imperium Rosyjskiego. Wśród
zrabowanych przedmiotów znalazły się bezcenne ikony, berła, korony, kolekcje
znaczków, kolekcje monet, biżuteria, obrazy, pieniądze…
We wszystkich swoich działaniach bolszewicy zawsze mogli l iczyć na wsparcie
finansistów zza oceanu, ponieważ otwierały się dla nich nowe rynki zbytu i warunki
do eksploatacj i bogactw Rosji . W okresie od maja 1 91 9 roku do początku 1 820
roku, przez wspomniane wyżej „Biuro Sowieckie „ w Nowym Jorku zawartych
zostało 9 kontraktów, które dotyczyły wyposażenia wojskowego, w tym żywności,
ubrań, butów… dla Armii Czerwonej.

Rząd bolszewicki za zamówione towary płacił diamentami i carskim złotem.
Rewolucja Bolszewicka w Rosji była świetnym interesem dla międzynarodowych
finansistów, była niewypowiedzianą udręką dla zwykłych obywatel i . Brakowało
wszystkiego, szalała inflacja, a przede wszystkim terror i zastraszenie. Szacuje się,
że w samym tylko 1 920 -1 921 roku z głodu zmarło ponad 5 mln.

krystyna wilanowska



Miejsca MocywPolsce cz. III
Ślęża

W dzisiejszej części spróbuję omówić Ślęzę, nie dlatego jakoby rzekomo miała być ona
trzecim co do oddziaływania miejscem mocy w Polsce, tutaj pozwolę sobie nie zgodzić
się z wszystkimi tak Ślężę oceniającymi.
Są inne miejsca o większej mocy, ale jeszcze nie znane Słowianom, ich czas poznania
dopiero nadejdzie. Natomiast Ślęża jest miejscem niezwykle ważnym, kto wie czy nie
najważniejszym z innych względów, o tym mówi Stary Testament Słowian, na którym się
opieram.

Ślęża jest miejscem bardzo znanym turystycznie, szkoda że wiele odwiedzających
zazwyczaj nie ma pojęcia gdzie się znajduje. Skoro wielu turystów chętnie zwiedza Ślężę
to dobrze byłoby gdyby miel i nieco wiedzy na temat tego miejsca a przede wszystkim jak
powinni czerpać z tego skarbca starożytnej energi i Ariów.

Ślęża to miejsce emanacji specjalnej energi i , ale również nie przypadkowo ze staro
słowiańskiej obrzędowości przetrwało określenie góra bogów. To miejsce było bowiem
faktycznie miejscem walki lądujących tutaj Ariów po spaleniu ich planet przez dzieci
Kaina. Jak już w pierwszych dwóch odcinkach, zamieszczonych w trzecim i czwartym
numerze gazety - zasygnalizowałam, obecna Ziemia była zamieszkana przez istoty
demoniczne, miały one ciała i



i kształty zbl iżone do ludzkich ale zaledwie zbl iżone, nie były stworzone przez
naszego Boga ale przez Demona.

Ariowie mogli tutaj wylądować bo część z tych ciemnych istot zamieszkujących
wtedy Ziemię zapragnęła światła. Gdyby taka sytuacja nie miała miejsca to
zgodnie z kardynalnym prawem transcendencj i , że światło nie może mieszkać z
ciemnością, istoty stworzone przez Boga Światła nie mogłyby się tutaj pojawić, i
odwrotnie istoty demoniczne nie pragną światła, choć są wyjątki . Takież same
wyjątki są i wśród ludzi, wielu z nas zna przecież osoby osoby zafascynowane
ciemną stroną mocy.

Wracając do Ślęży, w momencie lądowania Ariów w ich kul istych energetycznych
pojazdach, Ślęża była czymś w rodzaju płaskowyżu. Zebrane tam istoty
demoniczne ale Ariom przychylne właściwie nie widziały kształtów naszych
praprzodków, tylko świetlne kule i mimo ogromnej ekscytacj i były na początku
jakby rozczarowane, ponieważ oczekiwały istot takich samych jak one, tyle że
pięknych, a tutaj nic tylko świetlne kontury, od których bolały ich oczy i parzyło
ciało. Na szczęście znajdowały się między nimi osobniki o wyższych wibracjach,
dzisiaj byśmy ich określ i l i prorokami lub jasnowidzami. Ci wiodący i stojący wyżej
energetycznie mogli już się kontaktować z Ariami, którzy na ich użytek nauczyl i się
ich mowy.

Prawie całe pokolenie trwało odzwyczajanie ich od żywienia się mięsem i krwią



pobratymców, od zabi jania wszystkiego dookoła, od kłamstwa i oszukiwania. Te
istoty dały Ariom nazwę „nasi jaśni bogowie”, jedno trzeba im było przyznać;
pomimo iż pomiędzy sobą wiodły spory i traktowały się brutalnie, nigdy nie
skrzywdziły a nawet nie pomyślały by skrzywdzić Aria. Musiało minąć sporo czasu
zanim mogły widzieć Ariów takimi jakimi w rzeczywistości byl i i normalnie się z nimi
kontaktować, trwało to ponoć jedno pokolenie. Te istoty nigdy nie nauczyły się
mimo najszczerszych chęci mowy Ariów, to Ariowie komunikowali się z nimi w ich
języku.

Były Ariom bardzo oddane i wierne a nawet gotowe umrzeć podczas walk z
demonicznymi wampirami, które chętnie pożywiłyby się krwią Aria, po której
umierały co prawda, ale ponoć czekała je za to nagroda po ciemnej stronie mocy,
krew Ari i to był coś jak złoty strzał dla dzisiejszego narkomana.
Ich ojciec Demon obiecał im, że jak pokonają Ariów wstrzykując im swoją krew, to
odzyskają znowu planetę dla siebie i Ariowie oraz nawrócone przez nich istoty
będą ich niewolnikami.

Właśnie na płaskowyżu Ślęży dochodziło do bardzo zaciętych walk pomiędzy
siłami ciemnej i jasnej strony mocy. Był już taki moment, że Ariowie i ich sojusznicy
zwątpi l i i przygotowywali się na przejście do Trójgłowego Boga Stwórcy, czyl i na
śmierć. Wówczas nazywano to powrót do Ojca, ludzie nie bal i się śmierci , tylko
wstydu przed Ojcem, że nie zdal i egzaminu tak jak powinni.



Aczkolwiek wygral i tę ostatnią potyczkę i wampiryczno – demoniczne istoty, które
ocalały zostały zabrane przez ciemne siły na inne planety osadzone bliżej jądra
zła. Po tej ostatniej bitwie zstąpił opiekun Ariów, dziś nazywamy go Swarożycem i
dokonał jeszcze większych zmian przy pomocy swojej energi i , przede wszystkim
„obudził”słońce i planeta nagle stała się bardzo jasna i radosna, choć od
wylądowania Ariów i tak zmieniła koloryt na pastelowy. Wcześniej królowały tu
barwy ciemnoczerwone, bure, szare czy ciemnogranatowe. Ziemia zaczęła
wreszcie choć w minimalnym stopniu, przypominać Ariom ich utracone rajskie
ojczyzny.

Swarożyc zstąpił z całym swoim przybocznym orszakiem, nie tylko dla Ariów było
to piękne i wzruszające wydarzenie, ale nawrócone istoty uznały go wręcz za
swojego Boga, trudno było ich przekonać, że to tylko boski opiekun Ariów i od
chwil i zwycięstwa nad siłami ciemności, w którym oni miel i ogromny udział,
również ich opiekun, oraz dowódca hufców Trójgłowego Boga. Niestety chyba
nawet troszkę zażenowanemu Swarożycowi, nie udało się wytłumaczyć swojej rol i
by ich przekonać, pokochali Swarożyca tak bardzo i taki wydał im się przepiękny i
wszechmocny, że nie mogli sobie wyobrazić, że ktoś może być ponad nim.

Swarożyc ujęty taką bezwarunkową miłością prosił Ojca Stwórcę czy może
sprawić, że następne pokolenia tych istot będą piękniejsze, ponieważ one widziały
różnicę między sobą a Ariami i były po prostu zawstydzone. Ariom zaś nie było
wolno łączyć się z żadną rasą, więc Bóg Stwórca Trójgłowy ul itował się nad nimi,
choć dla niego ważna była ich dusza a nie ciało.

Ta rasa odzyskanych dla światła istot wywędrowała w kierunku wysokich gór, tak
jak kiedyś mieszkali w jaskiniach, tak teraz pragnęl i więcej i więcej światła.
Dookoła Ślęży rozwijała się też prężnie kultura Ariów nie było więc za bardzo
miejsca, dlatego już jako istoty należące z własnego wyboru do Boga światła,
zaczęl i opuszczać tereny, które zaanektowali Ariowie, oczywiście cały proces odbył
się w zgodzie i na życzenie tej rasy.



Osiedl i na wysokich szczytach, które były możl iwe do zamieszkania.
Prawdopodobnie byl i to praprzodkowie Majów, od tamtych czasów rozwijal i
niebywale szybko aż do końca ich cywil izacj i , osiągnęl i niebywale wysoki stan
rozwoju. Zawsze żyl i w zgodzie z Ariami, nigdy z nimi nie walczyl i , natomiast może
bardziej aniżel i Ariowie przykładal i wagę do kultu Swarożyca – a dla nich Boga
Słońca. Byl i to najprawdopodobniej praprzodkowie Majów, którzy według
współczesnych uczonych nagle zniknęl i z powierzchni Ziemi.

Ponoć później łączyl i się z niektórymi Ariami, ale nie miało to dobrze rokować.
Jaka w rzeczywistości była historia owej rasy według tego co mówi STS napiszę w
którymś z następnych odcinków.

Swarożyc zanim opuścił swoich podopiecznych zostawił im swoją niebiańską
odznakę, nie była ona materialna ale miała być źródłem energi i do skończenia
świata, aby mogli tam czerpać siły bojownicy przed bitwą ale tylko w obronie
swoich terenów, nie w wypadku jakiejkolwiek ekspansj i .

Od tamtych czasów przetrwało określenie góra bogów, zaś niebiańska odznaka
jaką zostawił Swarożyc, którą poniektórzy uważają za świętego Grala, nie ma z
nim nic wspólnego, są to po prostu pozostawione przez Swarożyca energie
wojowników. Pozostawione tam wibracje działają pozytywnie aczkolwiek bojową
energią czyl i wyżej wspomnianą energią wojowników może „naładować” się tylko
Słowianin potrzebujący jej w celu szlachetnej walki .

Wedle Starego Testamentu Słowian mają nadejść takie czasy, że Ślęża będzie
emanowała bardzo złą energią jednak tylko dla tych wszystkich, którzy szkodzi l i
Słowianom i to w promieniu wielu ki lometrów. Miałoby to być czymś w rodzaju
negatywnego promieniowania wywołującego różne nieuleczalne choroby. Nie mam
informacji kiedy to ma nastąpić, niemniej pół żartem pół serio – sprzedajni
posłowie jak i oszukańczy członkowie rządów na wszelki wypadek omijajcie Ślężę.

Na pamiątkę Swarożyca,( przez epoki zmieniano mu imię) ale każdy Słowianin
wiedział o kogo chodzi, zmieniał się przecież poprzez różne uwarunkowania język
Słowian, by w końcu podziel ić się na wiele zróżnicowanych dialektów, dlatego
wiele nazw również uległo zmianom – zostały na Ślęży wyryte znaki solarne.
Jak wyżej wspomniałam na cześć Swarożyca zostały tam wyryte ślady kultu
solarnego. Oblicze Ślęży zmieniało się wiele razy ale zawsze byl i tam Ariowie,
których nazwę z czasem zmieniono na Słowianie. Oni przekazywali z pokolenia na
pokolenie znaczenie i historię tego miejsca, tak przecież ważną, niestety
zjudaizowany katol icyzm zepchnął to wszystko do poziomu legend, prymitywnych
opowiastek dalekich od prawdy.



Nasza stara słowiańska wiara w Trojgłowego – Trój jedynego Boga zastąpiona
została we wiarę w Boga w Trójcy Jedynego co oznacza w praktyce to samo.
Wszelkie odwołanie się do słowiańskich bogów oznacza odwołanie się do
współczesnych Aniołów. Religia katol icka właśnie wzięła z naszych słowiańskich
wierzeń bardzo dużo odniesień. . Niemniej wracając do Ślęży polecam ją ludziom
odważnym, którzy chciel iby dobra tego kraju i Słowian, niech najpierw posiądą
umiejętność medytacj i , potem odprawią odpowiednie słowiańskie rytuały na Ślęży,
sukces maja murowany, niestety kto chciałby kariery czy sławy nie otrzyma mocy
naszego „słowiańskiego Graala”.

Naturalnie każdy może tam poprawić zdrowie czy samopoczucie, szczególnie
polecana jest Ślęża osobom cierpiącym na depresję, lęki i niewiarę we własne
siły.

Stary testament słowiański zapowiada, że właśnie na Ślęży zadmie w swoją
bojową trąbę, trąbiącą odwrót ludzkości z Ziemi Michał Archanioł, różnie
nazywany, w różnych ziemskich kulturach ale zawsze bogiem wojny np. Marsem,
w mitologi i greckiej Ares u Chińczyków nazywany Guan You, któremu zeszłego
roku w Chinach postawiono imponujący bo ważący ponad tysiąc ton pomnik i
mający 58 metrów wysokości. Kto odczytuje znaki dawane nam przez naszych
pozaziemskich opiekunów ten wie co oznacza, postawienie tej powalającej rzeźby
akurat w tym przedziale czasowym. Niemniej wracając do Archanioła Michała,
różne legendy mu dorabiano ale zawsze chodziło o tę sama osobę.

On to rozpoczął start Słowian i reszty gatunku ludzkiego na planecie zwanej

Siergiej Panasenko – Swarożyc



Stary testament słowiański zapowiada, że właśnie na Ślęży zadmie w swoją
bojową trąbę, trąbiącą odwrót ludzkości z Ziemi Michał Archanioł, różnie
nazywany, w różnych ziemskich kulturach ale zawsze bogiem wojny np. Marsem,
w mitologi i greckiej Ares u Chińczyków nazywany Guan You, któremu zeszłego
roku w Chinach postawiono imponujący bo ważący ponad tysiąc ton pomnik i
mający 58 metrów wysokości. Kto odczytuje znaki dawane nam przez naszych
pozaziemskich opiekunów ten wie co oznacza, postawienie tej powalającej rzeźby
akurat w tym przedziale czasowym. Niemniej wracając do Archanioła Michała,
różne legendy mu dorabiano ale zawsze chodziło o tę sama osobę.

On to rozpoczął start Słowian i reszty gatunku ludzkiego na planecie zwanej
Ziemia i on po nas przyjdzie w dniach ostatnich u boku naszego Ojca, dla jednych
potężny Dowódca zastępów niebieskich a dla nas nasz Swarożyc, dlaczego nas
nie odwiedza tak jak kiedyś opowiem w innym odcinku. W każdym razie za parę
tysięcy lat zstąpi po raz ostatni na Ślężę. Warto się do niego zwracać i Arch.
Michale i Swarożycu, na oba wezwania odpowie. Zapamiętajmy Ślęza to Jego
góra, tak bynajmniej przekazuje nam Stary Testament Słowian.

Wnuczka Słowiańskiej wiedźmy



Przepowiednia dotycząca
DonaldaTrumpa?

Na wstępie tego "artykul iku", chciałabym zaznaczyć, że o amerykańskich
prezydentach za dużo przepowiedni nie mamy, raczej więcej jest o przyszłości tego
kraju, o tym jakie kary na niego spadną, i o znaczących budowlach masońskich i
wpływie na losy Ameryki faktu, że to masoni ją założyl i . Niemniej ki lkanaście osób
prosiło, o cokolwiek na ten temat, więc z góry zaznaczam będzie to tylko
„cokolwiek”.

Przy znaczących zmianach na tamtym kontynencie zachodzących, był czasem
opisywany i przywódca, jednak wbrew temu co sądzimy, to nie prezydent ma
wpływ na wszelkie sprawy o najważniejszym znaczeniu i pewnie dlatego
przepowiednie niewiele się tymi prezydentami zajmowały.

Znalazłam natomiast krótką notkę o „żółtej gadającej głowie”, nie chodzi w niej
jednak chyba o osobę prezydenta, ale że to pocieszne określenie pasuje akurat w
moim przekonaniu do Trumpa, spróbuję tę przepowiednię do niego dopasować.
Proszę jednak nie traktować tego tak poważnie jak innych przepowiedni, w których
wręcz prosiłam by nie bagatel izować przekazanych tam ostrzeżeń.



A więc jak mówi ta przepowiednia, w czasach kiedy zmiany zajdą tak daleko, że
człowiek będzie prawie sztuczny, będzie można go włączyć i wyłączyć ( nie mylić z
robotem). . . nad wieloma będzie wylosowana gadająca żółta głowa, przepowiednia
nazwa ją wylosowaną, ponieważ ten człowiek będzie należał do zakonu Lucyfera,
gdzie często losuje się swoją przyszłość. Moja wiedza na ten temat, oparta jest na
materiałach zebranych przez babcię, niektórzy wstępujący do lóż masońskich
losują swoją przyszłość, po tym akcie muszą podać się wyrokowi losu.

Los (lucyferiański) może zadecydować, że dany członek będzie albo całe życie
bogatym przedsiębiorcą ( przepowiednia określa to jako bogaty majster najczęściej
murarski) , albo piastujący wysokie publ iczne stanowiska, dodaje jeszcze np.
skarbnika, dziś może być to bankier. Nie ma prawa podczas całego życia
zbuntować się i jest zobowiązany wykonywać to co wylosował, inaczej spotkałaby
go straszna kara.

W powyższym aspekcie żółta gadająca głowa by pasowała do układanki, ponieważ
mamy stuprocentowe wiadomości, że tak jak i ojciec Trumpa był masonem tak i on
nim jest. Aczkolwiek technika nie jest tak daleko, że człowiek będzie działał na
sztucznych częściach i mogą go za nieodpowiednie sprawowanie „wyłączyć”

Jedynie możemy zinterpretować to, że nie chodzi o człowieka ze sztucznymi
częściami, jedynie o jego zachowanie po np. czipowaniu. Mam nadzieję, że nie
trzeba mieć jakiejś specjalnie ogromnej wiedzy, by orientować się, że czip
wszczepiany człowiekowi, może mieć funkcję wpływające na jego organizm.
Wyobraźmy sobie jak sterujemy zdalnie poprzez pi lota telewizorem, otwieramy
zdalnie drzwi itd. . . .Logiczne wyjaśnienie jest takie, że musi być nadajnik i
odbiornik, odbiornik zaś reaguje na polecenia, zaś zaczipowany człowiek to nic
innego jak odbiornik poleceń.



Mając ten czip w sobie człowiek może ulegać różnego rodzaju ingerencjom w
swoje wnętrze, w swoją psychikę, czyl i ma właściciela - którym jest „trzymający
pi lot” . W chwil i obecnej rząd wprowadza obowiązkowe czipowanie zwierząt. . . .
najpierw, rzekomo po to aby zapobiegać ich porzucaniu . Wytłumaczenie jest
sensowne oczywiście i nie bardzo można z nim polemizować, natomiast plan w
ogólnym rozrachunku iście diabelski , jak zresztą wszystkie masońskie plany.

Pasowałaby więc następna cząstka układanki pojawia się w sferze publicznej żółta
gadająca głowa i wychodzi temat czipów ( nie twierdzę, że Trump ma bezpośredni
na to wpływ, ale idę tropem przepowiedni, która używa go jako znaku w tym
względzie). Pojawia się się więc taka osoba i w wielu częściach świata „wchodzi
do obiegu wyłączanie człowieka”

Natomiast jeżel i chodzi o losy gadającej głowy to będzie dobrze prosperowała ale
narobi szkód innym. Nadejdzie moment jednak kiedy będzie musiała odejść z tego
świata zgodnie z wyrokiem losu lucyferiańskiego, ale zaprotestuje i wtedy może
zginąć przez zamach, dokonany przez człowieka ciemnej karnacj i ale nie
Murzyna. Aczkolwiek ten człowiek ma wszelkie predyspozycje by przeciwstawić
się losowi przez siebie wybranemu, byłaby to druga, znana osoba piastująca tak
wysoki urząd w Ameryce, która by tak postąpiła.

Według innych przepowiedni mojej babci jeżel i chodzi o masońska Amerykę to
pierwszą taką osobą był był Abraham Lincoln. Wylosował swoje życie, wyraził na
nie zgodę, nie potrzebował skończyć żadnej szkoły by zostać sławnym
prezydentem, bogatym człowiekiem uwiecznionym na kartach histori i . Niemniej
powziął decyzję, że nie odejdzie z tego świata w terminie zgodnym ze swoja



masońską przysięgą, może na chęć „przedłużenia kadencj i” wpływ miała
ciemnoskóra piękna młoda kochanka, a może coś zupełnie innego. . . . . W każdym
razie buntował się przeciw swoim masońskim mocodawcom.

Tak czy inaczej Wielki Budowniczy nie przyjął odmowy i załatwił sprawę po
swojemu, Lincoln zginął w zamachu i przyniosło mu to więcej splendoru niż gdyby
umarł tradycyjnie w łóżku. Ten akapit to tytułem takiej małej dywagacji .

Natomiast jeżel i chodzi o gadającą głowę, nie podda się on bez walki , aby
przedłużyć swoje życie i według przepowiedni ma wszelkie możl iwości ku temu by
przekonać „swego pana” ale musi to być za jakąś cenę.
Oby nie za cenę zniszczenia Słowian, ta obawa jest w przypadku gdyby
rzeczywiście o Trumpa chodziło. Jeżel i „targ” o życie z Wielkim Budowniczym się
uda wtedy długie życie przed nim, ale wiele nieszczęścia dla innych.
Rolą tej osoby ma być też zaskakiwanie ludzi .

Za czasów gadającej głowy ma się też zacząć jakiś niebezpieczny i poważniejszy
konfl ikt światowy, będzie to bardzo dziwny konfl ikt niby ogólnoświatowy ale jakby
ukryty. Może to oznaczać, że nie dla każdego odczuwalny, trudno jest mi się do
tego wątku odnieść, więc nie będę stosowała czytelnikowi mojej radosnej
twórczości.

W tych czasach ma też nastąpić zmiana mocarstw, na czym ta zmiana miała by
polegać, nie jest wyjaśnione, być może jedne upadną jako mocarstwa a pojawią
się inne, albo mocarstwa zmienią profi l działania ( są to oczywiście moje domysły,
których w dodatku nie jestem pewna).
Kochani czytelnicy tego typu przepowiednie nie należą do moich ulubionych,
dlatego zazwyczaj nie przedstawiam czegoś co jest zagmatwane i trudno to
rozwikłać, na poziomie jakiejś dostępnej logiki . Niemniej chciałam uczynić zadość
Państwa prośbie choćby w jakimkolwiek stopniu.
Wspomniałam tu o czipowaniu, na ten temat mam jasną klarowną przepowiednię i
postaram się ją w jednym z najbl iższych odcinków przedstawić, raczej na naszej
stronie, zaś w następnym numerze gazety postaram się wymienić Wam
najbezpieczniejsze miejsca świata, które najmniej będą zagrożone konfl iktami ale
także działaniem NWO, wymierzonym przeciw człowiekowi.

Wnuczka słowiańskiej wiedźmy



StaryTestament Słowian
Abel – Aria .
Ziemski praojciec Słowian.
W poprzedniej części dotyczącej Abla i Ghajinna, wstępnie scharakteryzowałam
sylwetkę Abla - Ari i . Na podstawie opisu znajdującego się w Starym Testamencie
Słowian był to człowiek niemalże idealny, praktycznie Abel nie miał wad. Ludziom
współczesnym osoba z takim rodzajem charakteru może wydawać się nudna i
nieciekawa, natomiast jeżel i chodzi o naszego praojca nic bardziej błędnego. Stary
Testament Słowian podaje, że był niezwykłą osobowością, bo z jednej strony
postać bardzo barwna zaś z drugiej strony strony, odpowiedzialny i opiekuńczy w
stosunku do swej matki i przybranego ojca Adama, jak i rodzeństwa.

W naszym obecnym stylu postrzegania, urokl iwy może być tylko pędziwiatr,
wieczny chłopiec, czy Casanova ewentualnie awanturnik szukający przygód czy
dóbr materialnych, lub dekadent. Taki bowiem typ mężczyzny narzucił nam
żydowski Hol lywood. Słowianie niestety zapomniel i jakimi istotami godnymi
zazdrości byl i kiedyś dopóki, dopóty nie dal i się wciągnąć dzieciom Kajina w
material istyczne rozgrywki. Jak do tego doszło przekażę w następnych odcinkach
Starego Testamentu Słowian.

Wracając do Abla – Ari i , według opisów tak komunikował się z siłami przyrody, że



wiatry wygrywały dla niego melodie, zaś drzewa, kwiaty i wszelka rośl inność,
rozmawiały z nim. Tak samo było i ze zwierzętami, które uwielbiały Abla zaś te
wrogie człowiekowi po prostu schodziły mu z drogi. Naturalnie planety, które były
pierwszymi ojczyznami człowieka, znajdowały się na wiele wyższym poziomie
rozwoju niż nasza ziemia, którą Ariowie po wielkiej wojnie z dziećmi Kajina
odebral i istotom demonicznym. Zasygnalizowałam to w artykułach z seri i pt.
Miejsca Mocy w numerach trzecim i czwartym naszej gazety. Powrócę jednak
jeszcze do tematu w cyklu wojen Ariów z dziećmi Kajina, w celu przybl iżenia tej
części Starego Testamentu Słowian.

Abel – Aria słynął z tworzenia przepięknych ogrodów, parków, i jak pokazuje St.
Testament tego piękna nie jesteśmy sobie w stanie na ziemi nawet wyobrazić.
Pomimo wysokich wibracj i tamtych ludzi i planet, musiel i oni pracować, ale robi l i to
z ochotą naśladując Abla gdy widziel i jakie piękne rzeczy potrafi zaprojektować i
wykonać. Abel był artystą jak byśmy go dzisiaj określ i l i , ale był człowiekiem
pracowitym a także dobrym nauczycielem dla swojego rodzeństwa. Z jednej strony
cechowała go lekkość, był czarujący ale miał charyzmę i si łę. Jako architekt
wszystkich wspaniałości za które był tak bardzo kochany i podziwiany przez
rodzeństwo mógł osiąść na tzw laurach, nie unikał jednak pracy na równi z nimi.

Nasz praojciec czekał do 5 - tego pokolenia na swą wybrankę, zważywszy jednak
długość życia w tamtych pra – czasach nie był to specjalnie długi czas. Nagroda
od Ojca był rzeczywiście królewska, ponieważ tak przepięknej kobiety na ziemi
jeszcze nie widziano. Abel Aria i jego wybranka byl i najpiękniejszą parą na
świecie, w dodatku jego druga połówka dorównywała, Ablowi mądrością.



Uszczęśl iwiony Abel postanowił połączyć się ze swą wybranką w tak uroczysty
sposób jakiego nikt do tej pory jeszcze nie widział. Wówczas popularne były tylko
wypowiadane słowa, coś w rodzaju „tam gdzie Ty Kajus tam i ja Kaja” i to był cały
obrządek weselny. Natomiast Abel poprosił Boga Ojca aby był świadkiem jego
przysięgi małżeńskiej, oraz powiadomił wszystkich ludzi na ziemi, a w piątym
pokoleniu jego życia było ich całkiem sporo. Najstarszy brat był bardzo popularny i
kochany więc świętowała cała ziemia .

Nasz praojciec pragnął specjalnego drogocennego mirtu, by nim związać dłonie
swoje i ukochanej, ale taki krzew rósł ponoć w niedostępnych okolicach i był
bardzo trudny do zdobycia. Wiele go widziało ale nikomu nie był dane go zerwać.
Wtedy ponoć para ptaków, które utożsamia się z dzisiejszymi gołębiami przyniosła
w dzióbkach Ablowi i jego przyszłej żonie gałązki owego krzewu. Tym rzadkim
mirtem w kolorze złota powiązał wtedy Abel dłonie swoje i żony, po czym przysięgl i
sobie miłość aż poza śmierć .

Opisu wesela nie będę przedstawiać, jest bardzo interesujący co prawda ale też
bardzo długi. Abel i jego żona byl i bardzo szczęśl iwi, uzupełnial i się nawzajem, i
dopóki oni nadawali ton życiu swojego rodzeństwa, sprawy ludzkości szły w
bardzo dobrym kierunku. W czasie ślubu Abla było już tak wiele ludzi , że śmiało
możemy użyć nazewnictwa, ludzkość. Panował pokój a cywil izacja, którą tworzyl i
była już wysoko rozwinięta, nie jest prawda co pisze żydowski stary testament,
jakoby dwóch półnagich dzikusów, uganiało się po polach budując lucyferiańskie
ołtarze całopalne. Nasz Bóg oczekiwał ofiar w postaci pięknego, wypełnionego
miłością życia oraz rozwoju w kierunku transcendencj i a także odzyskania światła
duszy, byśmy mogli bez przeszkód do niego wrócić.



Boże oczekiwania spełniał na pewno Abel – Aria, który kochał rzeczy piękne i
wzniosłe, niemniej posiadał także ogromne poczucie humoru, słynął też z
dowcipnych niespodzianek, które lubił sprawiać rodzicom i rodzeństwu. Wobec
tego trudno byłoby nie kochać Abla. Aczkolwiek wśród dzieci Ewy i Adama znaleźl i
się się i tacy, którym imponowały wiodące cechy Kaina jak brutalność, chytrość,
uzyskiwanie różnych wspaniałych rzeczy bez własnego wkładu pracy,
manipulowanie innymi mniej ogarniętymi braćmi oraz stosunek do kobiet jak do
stworzeń drugiej kategori i i jakbyśmy to współcześnie określ i l i bardzo l iberalne
podejście do seksu.

Wracając do Abla i jego żony, pierwsze ich dziecko było dziewczynką (niestety nie
pamiętam jej imienia), Abel i jego żona miel i oczywiście jeszcze wiele dzieci ,
zanim zabił go jego przyrodni brat Kajin. Wreszcie jednak zazdrosny Kajin mógł się
czuć usatysfakcjonowany, ponieważ preferował potomków płci męskiej. Niestety
nie na długo ponieważ okazało się, że dziewczynka zna więcej planów Boga i
więcej się z nim kontaktuje aniżel i wszyscy inni , w związku z tym jej wiedza
przewyższała dorosłych, doradzała w wielu kwestiach każdemu , kto o to poprosił i
nigdy się nie myli ła. Jako dorastająca dziewczynka poprosiła rodziców o
pozwolenie na przebywanie w samotności przynajmniej jakiś czas, rodzice wyrazi l i
zgodę, oczywiście komunikowali się z córką w czasie jej odosobnienia.

Po powrocie na łono rodziny zajęła się nauczaniem nie tylko swojego rodzeństwa
ale wszystkich innych, którzy byl i zainteresowani jej naukami. Ludzie w tamtych
czasach gdy świat był jeszcze młody szybciej przyswajal i wiedzę i komunikowali
się na odległość. Stworzyl i też wiele wynalazków w tym celu, a także pojazdów –
poziomu tej cywil izacj i nie możemy sobie wyobrazić, ponieważ była ona jakby
powiązana z naturą, a tamta natura niewiele przypominała naszą ziemską.



I wtedy Kain zobaczywszy już dorosłą córkę Abla zapragnął jej dla siebie, pomimo
że Bóg surowo zabronił tym dwóm rasom się łączyć. Abel zdecydowanie odmówił,
ponieważ wiedział co się dzieje z potomstwem Kaina, które raz po raz łamie boże
nakazy. Córki Ariów zawsze czekały na tego kogoś, którego wewnętrznie
rozpoznawały jako partnera życiowego. Zaś na początku gdy jeszcze żył Abel, to
nie wpływał on na wybory swoich dzieci . Pierworodna jego córka podczas okresu
samotności i medytacj i , w wizj i zobaczyła pokutujące anioły i zapragnęła pomóc im
w jakiś sposób, miała bowiem bardzo współczujące serce.
Kim były pokutujące anioły opiszę w następnym odcinku.

Bóg Ojciec zgodził się na tę pomoc ponieważ te anioły były dla niego niezwykle
ważne. Przywódca tego hufca pokutującego miał zostać jej mężem w przyszłości,
więc ani ona ani jej ojciec nie zgodzi l iby się na propozycję Kaina.
Ta odmowa przelała czarę goryczy i Kain umyśl i ł sobie w pierwszym momencie
zabić pierworodną córkę Abla, w swej nienawiści pragnął jak największego
cierpienia dla brata. Niestety nie udało mu się zabić córki Abla więc zabił jego.
Nasz Bóg Ojciec pomimo, że zdruzgotany tym iż plany potoczyły się tak jak
przewidywał ( ponieważ przewidywał taki rozwój wypadków, obserwując Kajina),
zaproponował mordercy pokutę aby oczyścił się z winy.

Oczyszczaniem miało być od tego momentu uczciwe życie i odcięcie się pod
przysięgą od lucyferiańskich cech i czynów, niestety Kajin nie skorzystał ze
wspaniałomyślnej propozycj i Boga Ojca i zdecydował się na swoje własne
życzenie odejść do swojego ojca Lucyfera. Skorzystał z przywileju danego przez
Boga o wolnej woli i zdecydowanie przeszedł na ciemną stronę mocy.

Jak przekazuje nam Stary Testament Słowiański, nasz Bóg nie jest Bogiem
mściwym i nie zabił Kajina, jak to podano w starym test. żydowskim, pozwoli ł mu
wybrać, co więcej dał mu szansę. Kajina zabił wysłaniec demonów by ten , mógł
bez przeszkód, porzuciwszy ciało przejść na ich stronę. Na Ziemi było to pierwsze
przelanie krwi, więc zaszły duże zmiany o konsekwencjach tego czynu Kajina, w
następnym numerze gazety.

Wnuczka słowiańskiej wiedźmy

Sloth by Adrian Smith



Nagroda galopującego mózgojada!

Wostatnim czasie na pewno zasłużył sobie na nią nieoceniony Szechter z Gazety
Wyborczej velMichnik, który na którymś z ostatnich protestów kodziarni z patosem
wyryczał te oto słowa „A SĄDZIĆWAS BĘDĄ NASI PROWOKATORZY, PO CZYM
ZORIENTOWAWSZYSIĘ , ŻEZA BARDZO ODKRYŁ KARTY, SZYBKO ZAMIENIŁ –
NA PROKURATORZY.Skonstatowaćmożna, że jak się Żyd pomyli to i prawdę powie.
Zresztą tę ich kastę sędziowską, czy się określi się jako prokuratorzy czy prowokatorzy, to
społeczeństwo zrozumie.

Następna „salomoniczna”wypowiedź tego pana, to odpowiedź na pytanie młodego
dziennikarza, kiedy przeprosi za brata Szechtera ( ubeka, który skazywał na śmierć
polskich patriotów, obecnie zadekował się wSzwecji). Nasz Ozjasz pokazawszyw
satanicznej wręcz wściekłości garnitur żółtego uzębienia wysyczał „ WTEDY KIEDYTY
SKURWYSYNU ZMĄDRZEJESZ!”
Większość komentatorów była zniesmaczona postawą „wyborczego”, my byśmy jednak
polemizowali z oburzonymi. PANMICHNIK JESTPO PROSTU JASNOWIDZEM, W
POLSCE JUŻ ROŚNIEBARDZIEJ UŚWIADOMIONE POKOLENIE SK..... . . .ÓWI JAK
ONO ZMĄDZREJE TO I PRZEPRASZANIE NA KOLANKACH ZA TEN
„CAŁOKSZTAŁT UBECKI” NIEPOMOŻE.

Na trzecie miejsce spadła nam Pani Kanclerz Angela Merkel, która wypowiedziała
publicznie z emfazą takie oto słowa KAŻDEMU KTO JEST ANTYSEMITĄ NALEŻY
NAPISAĆ TO NA CZOLE I POKAZAĆ PUBLICZNIE TŁUMOM!Najgorsze jednak
droga Pani Kanclerz Niemieckiej Unii EuroPejskiej, jeżeli się okaże się, że tych z napisem
na czole „antysemita” jest większy tłum, aniżeli tych obserwujących i mających potępiać ?
No to co robiem tedy?

Następnywiekopomny frazes, którywydobył się z „mało germańskich usteczek”Pani
Merkel to co następuje : „Moim psim obowiązkiem jest przyjąć uchodźców i zadbać o ich
relokację”- słowa te wypowiedziała z takim dramatyzmem, że słuchającym prawie
potoczyły się łzy jak grochy. Tak !Tak! Tak!Wierzymy , naprawdę wierzymy szczególnie
myPolacy, mamydowódPani oddania i miłości do rasy semickiej- otóż polska opiekunka
zarabia często opiekując się waszymi schorowanymi emerytami 24g/na dobę
,miesięcznie 900 euro a w najlepszym wypadku 1300, bez ubezpieczenia emerytalno
rentowego, a uchodźca dostaje 1100 euro miesięcznie za to , że raczył przybyć i
ubogacać kulturowo Germanię. Wunderbar!
Dlaczego Pani nas nie kocha tak jak imigrantówmuzułmańskich, co ?????

Wygódka wygódka wygódka wygódka wygódka wygódka

PRZYPOMINAMY!!!: tekst jest satyrą, nie ma na celu nikogo obrazić

Do zobaczenia w następnym numerze!!!


