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Nadchodzi Ostatni Dyktator Świata 
 
KARTA ONZ W PEŁNI PRZESTRZEGANA OZNACZAŁABY: 
*Koniec USA jako pa ństwa, czyni ąc z niej now ą prowincj ę w nowym ładzie światowym 
z jednym głosem w śród 186 w wi ększo ści wrogo nastawionych pa ństw i narodów, 
poł ączon ą w regiony z ustanowionymi przez ONZ urz ędnikami wcielaj ącymi prawa ONZ 
i wymuszaj ącymi ich przestrzeganie na nas, biednych niewolnika ch.  
*Poddanie wojsk USA pod dowództwo ONZ (Rosji), pozo stawienie Ameryki bezbronn ą; 
Ŝołnierze ONZ b ędący policjantami obywateli USA; oraz całkowite zło Ŝenie broni 
przez obywateli USA (3) 
 
Konspiratorzy dobrze wykonali swoje zadanie. Nasien ie zła zasiane 50 lat temu w 
Karcie ONZ, zaczyna przynosi ć okrutne Ŝniwo truj ących owoców. 
 
Jeśli Ameryka nie obudzi si ę rychło w swej straszliwej sytuacji i nie zacznie 
szybko działa ć, to straci swoj ą wolno ść, rodzin ę, religi ę i wszystko to, co 
najbardziej ceni, pod rz ądami gwałtu, przelewu krwi i terroru. Za ś na tych 
wszystkich, którzy prze Ŝyj ą czeka niewola. (4) 
 
 
WSZELKA KONSPIRACJA POCHODZI OD SZATANA 
Serge Monast w swojej ksi ąŜce “Program Obozów Koncentracyjnych ONZ w Ameryce” 
pisze: 
 
-Po czterdziestu latach Ŝmudnej analizy kryzysu w jakim znalazła si ę ludzko ść, 
doszedłem do bardzo prostej konkluzji – wszelka kon spiracja pochodzi od szatana! 
W retrospektywie taka konkluzja nie powinna nikogo zaskoczy ć. Musz ę wyzna ć, Ŝe 
dla mnie było to co ś w rodzaju niespodzianki. Nigdy nie przypuszczałem,  Ŝe 
dekada mojej pracy doprowadzi do zawarcia tak nie k westionowanego rozwi ązania. 
To raczej wymykało mi si ę przez lata, nie dlatego, Ŝe byłem na niewła ściwym 
tropie lecz dlatego, Ŝe nie skonsultowałem tego jeszcze z najwy Ŝszym źródłem 
wiedzy – z Bibli ą. Aby pój ść śladem materialistycznej konspiracji świadomie 
ograniczyłem siebie do źródeł materialistycznych nt., bankowo ści, polityki, 
ekonomii oraz biografii osób, które były najbardzie j zaanga Ŝowane w te sprawy. 
 
Kiedy ostatecznie zdecydowałem przyjrze ć si ę pewnym odno śnikom w Biblii, byłem 
oszołomion ich bezpo średnio ści ą, precyzj ą i zastosowaniem tych słów we 
współczesnych wydarzeniach. W miar ę upływu miesi ęcy bada ń nad tym zagadnieniem 
nie byłem zaskoczony déja vu (odczuwanie aktualnych  sytuacji i zdarze ń jako ju Ŝ 
znanych – przyp., tłum), lecz przytłaczaj ącym prze świadczeniem, Ŝe tak niewiele 
zmieniło si ę przez ostatnie 3000 lat. (5) 
 
To szatan musi upodobni ć swoje dzieła potajemnej konspiracji, do zwiedzenia  i 
obietnic, które nigdy nie zostan ą spełnione. 
 
I zrzucony został ogromny smok, w ąŜ starodawny, zwany diabłem i szatanem, który 
zwodzi cały świat…(Obj 12:9) 
 
Z tej wła śnie przyczyny politycy musz ą z konieczno ści sta ć si ę na śladowcami 
szatana w rebelii wobec Boga. Politycy musz ą oszukiwa ć ludzi po to, by utrzyma ć 
nad nimi władz ę, tak samo jak szatan musi zwodzi ć cał ą ziemi ę aby kontynuowa ć 
swój bunt przeciwko Bogu. 
Pismo Świ ęte objawia w Ksi ędze Daniela 12:9-10: 
 
Wtedy rzekł: Id ź Danielu, bo słowa s ą zamkni ęte i zapiecz ętowane a Ŝ do czasu 
ostatecznego. Wielu b ędzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lec z 
bezbo Ŝni b ędą post ępować bezbo Ŝnie. śaden bezbo Ŝny nie b ędzie miał poznania, 
lecz roztropni b ędą mieli poznanie. 
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Ten natchniony tekst mówi ludowi Bo Ŝemu (tym, którzy b ędą Ŝyli w czasach ko ńca), 
Ŝe ci, którzy nie poznali Jezusa Chrystusa jako swoj ego osobistego Zbawiciela i 
nie na śladowali Go jako Pana, nie b ędą w stanie tego zrozumie ć. Królowie, 
prezydenci, premierzy, naukowcy, laureaci Nagrody N obla, generałowie armii, 
politolodzy – oni nie b ędą mieli poznania.  
Lecz roztropni – ci, którzy poznali Pana Jezusa Chr ystusa i zostali o świeceni 
przez Jego świ ęte Słowo, poprzez moc Ducha Świ ętego – ci poznaj ą i zrozumiej ą 
jaki mamy czas na Bo Ŝym zegarze. 
 
ZDRADZIECKI PLAN 
Działaj ąc podst ępnie zniszczy wielu…(Dn 8:25) 
Gdy mówi ć b ędą: Pokój i bezpiecze ństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada… 
(1Ts 5:3) 
 
Jest pewien plan grupy o niewyobra Ŝalnym bogactwie i władzy, zniszczenia tej 
wielkiej republiki i ograbienia jej mieszka ńców z ich Konstytucji. Jest to plan 
tak ogromny, chytry i podst ępny, Ŝe a Ŝ trudno to poj ąć. Celem tej ksi ąŜki jest 
ujawni ć ten konspiracyjny plan. 
 
Plan kierowany z ukrycia pod płaszczykiem PRZYNIESI ENIA ŚWIATU POKOJU I 
WOLNOŚCI, UWOLNIENIA OD WOJEN.  Przygl ądajmy si ę tylko jak on si ę rozwija. Jest 
to szokuj ące! My przedstawiamy ich plan za pomoc ą bezspornych dokumentów. 
 
AMERYKAŃSKI DEPARTAMENT STANU 
DOKUMENT NUMER 72-77 
Dokument ten towarzyszy Prawu Mi ędzynarodowemu 87-297. Tytuł: “Wolno ść od wojny 
– program Stanów Zjednoczonych dla całkowitego rozb rojenia w nastawionym 
pokojowo świecie”. 
 
 
Dokument ten wzywa: 
*Wszystkie narody do rezygnacji z broni 
*Do stopniowego umacniania ONZ 
*Do jak najszybszego procesu rozbrojenia 
*Aby poszczególne pa ństwa zachowały tylko takie siły nie posiadaj ące broni 
nuklearnej, jakie s ą potrzebne do utrzymania bezpiecze ństwa wewn ętrznego – 
natomiast b ędą wspiera ć i dostarcza ć ludzi do sił zbrojnych ONZ (tzn., armii 
świata). 
 
Oznacza to brak wojska, marynarki wojennej, sił pow ietrznych i zakazu sprzeda Ŝy 
broni palnej dla obywateli. Nie było imiennej listy  do głosowania w Senacie, 
który to przegłosował. Odbyło si ę to poprzez “głosowanie ustne” i przeszło 
głosami 101-216 
 
AMERYKAŃSKIE KSI ĄśKI KODOWE 
Obecnie w bibliotekach publicznych dost ępnych jest 25 ksi ąŜek kodowych. 
Popatrzmy do tomu 9 strona 554 pod działem Prawo Mi ędzynarodowe 87-297. Wzywa 
Stany Zjednoczone do wyeliminowania wszystkich swoi ch sił zbrojnych. Ustawa 
została podpisana przez Johna F. Kennedy’ego w 1961  roku i od tamtej pory 
wszyscy kolejni prezydenci pracowali nad wcieleniem  jej w Ŝycie. Popatrzmy na 
“Program całkowitego rozbrojenia w pokojowo nastawi onym świecie” Ustawa 22, USC, 
sekcja 25-51. Rz ąd dobrze wie, Ŝe ludno ść tej wolnej republiki tego nie 
zaakceptuje, dlatego obmy ślono plan odebrania ludziom broni. 
 
Tom 9 strona 555 definiuje rozbrojenie jako elimina cj ę wszelkiego rodzaju broni. 
Na stronie 557 s ą słowa zniesienie sił zbrojnych. Co trzeba wiedzie ć to to, Ŝe 
nasze siły zbrojne zostan ą wyeliminowane spod narodowej kontroli, co z kolei 
zniszczy nasz ą narodow ą niepodległo ść. W dwóch fazach pozb ędziemy si ę armii, 
marynarki wojennej i sił powietrznych; a w trzeciej  fazie b ędziemy mieli “zero 
obronno ści”. Zanim zako ńczy si ę faza pierwsza, posiadanie jakiejkolwiek broni 
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przez obywateli zostanie zakazana (Ustawa 22 USC, s ekcja 25-71A). Wzywa ona do 
wyeliminowania naszego wojska i ostatecznego podpor ządkowania go ONZ. 
 
Poni Ŝej zamieszczony jest rz ądowy plan rozbrojenia 
Ameryki ze wszelkiego rodzaju broni. (26) 
 
Poni Ŝszy diagram amryka ńskiej Agencji Kontroli Zbroje ń i Rozbrojenia – 
obwieszczenie 14 od lewej do prawej informuje: 
Ameryka ński trzystopniowy plan rozbrojenia: 
*Faza I – Wojska USA i Rosji silne – ONZ – słabe 
*Faza II – Wojska USA i Rosji osłabione – ONZ – wzm ocnione 
*Faza III – Wojska USA i Rosji zlikwidowane – ONZ m a całe wojsko 
 
23 czerwca 1961 roku John McCloy, specjalny doradca  prezydenta d/s rozbrojenia 
wysłał zarys ustawy w celu utworzenia Agencji Rozbr ojeniowej w Białym Domu. W 
swoim li ście przekazanym prezydentowi ujawnił, Ŝe podstawowym celem Agencji d/s 
Rozbrojenia b ędzie USTANOWIENIE ŚWIATOWEGO RZĄDU. 
REDUKCJA SIŁ ZBROJNYCH – FAZA PIERWSZA 
Dokument Departamentu Stanu 72-77 wersja pełna pod tytułem “Projekt traktatu 
pokojowego” ujawnia, Ŝe nasze siły zbrojne maj ą zosta ć zredukowane do 2.1 
miliona Ŝołnierzy. Chiny i Rosja maj ą zredukowa ć swoje wojsko do tego samego 
poziomu. Obecnie jeste śmy w fazie pierwszej, w tym to okresie mamy przeksz tałci ć 
(na trwałe) połow ę sił zbrojnych po to, aby poł ączy ć je z armi ą Rosji i Chin. 
 
REDUKCJA SIŁ ZBROJNYCH – FAZA DRUGA 
W fazie drugiej POZOSTAŁA CZ ĘŚĆ SIŁ ZBROJNYCH MA ZOSTA Ć PODPORZĄDKOWANA RADZIE 
BEZPIECZEŃSTWA ONZ. 
Głównodowodz ącym poł ączonych wojsk musi zawsze by ć Rosjanin. Mniejsze narody 
świata oddaj ą 100% swoich wojsk pod dowództwo sekretarza general nego Rady 
Bezpiecze ństwa. Były prezydent George Bush oraz admirał Willi am J. Crowe 
okre ślił to jako “proces przemian”. 
Kongres wie, Ŝe plan zawiera patrolowanie Ameryki przez wojska za graniczne 
(powstaje armia świata). Kongres zezwala na to, aby zamykane były na sze bazy 
wojskowe, z wyj ątkiem tych, które maj ą by ć wykorzystywane przez armi ę światow ą. 
Plan ten znajdziemy w publikacji 72-77, “Projekt tr aktatu pokojowego”. Zapadło 
postanowienie, Ŝe “nikt nie ma prawa nosi ć broni palnej z wyj ątkiem policji i 
członków sił zbrojnych”. 
Były senator Joseph S. Clark z Pensylwanii stwierdz ił w Senacie USA 1 marca 1962 
roku (patrz raport Kongresu), Ŝe program stanowi: “STAŁ Ą, NIEZMIENN Ą I 
ZDECYDOWANĄ POLITYK Ę RZ ĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH”. 
Na stronie 10 dokumentu Departamentu Stanu 72-77: “ Wszelkie argumenty z 
wyj ątkiem tych, których dostarcza armia światowa b ędą niszczone”. Czy mo Ŝe to 
oznacza ć, Ŝe Ŝołnierze ONZ b ędą wsadza ć do aresztu obywateli USA posiadaj ących 
bro ń? Prosz ę czyta ć dalej. 
 
NASI PRZYWÓDCY NAS ROZBRAJAJĄ 
Ten zdradziecki plan zniszczenia niepodległo ści tej wielkiej republiki i 
ograbienia jej obywateli z ich Konstytucji i Karty Praw Wolno ściowych jest ponad 
wszelkie zrozumienie. 
 
Dokument Departamentu Stanu 72-77 wzywa do całkowit ego podporz ądkowania armii 
USA Organizacji Narodów Zjednoczonych. Takie poczyn anie jest całkowitym 
pogwałceniem Konstytucji USA. 
Poprawka Druga Konstytucji USA (Uprawnienia Obywate lskie) mówi: 
Dobrze kierowana milicja b ędąca gwarancj ą bezpiecze ństwa wolnego pa ństwa, prawo 
obywateli do posiadania i noszenia broni nie b ędzie pogwałcone. 
 
Ojcowie – zało Ŝyciele uwa Ŝali, Ŝe absolutnie nikt nie mo Ŝe zabra ć obywatelom 
prawa do posiadania i noszenia broni. Nasz pierwszy  prezydent George Washington 
w swojej pierwszej dorocznej mowie 8 stycznia 1790 roku powiedział: 
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“By ć przygotowanym do wojny to jeden z najbardziej efek tywnych sposobów na 
zachowanie pokoju. Wolny naród powinien nie tylko b yć uzbrojony, lecz ich 
bezpiecze ństwo i interesy wymagaj ą tego, by wspiera ć i promowa ć takie 
przedsi ęwzi ęcia, które pozwol ą im zachowa ć niezale Ŝność od innych, je śli chodzi 
o dostawy uzbrojenia.” 
 
Te tajne plany rozbrojenia świata zawieraj ą trójetapowy plan. Je śli kochasz 
wolno ść przeczytaj uwa Ŝnie. 
Etap pierwszy: Na ziemi ameryka ńskiej musz ą powsta ć siły bezpiecze ństwa ONZ, 
nale Ŝycie obsadzone i wyposa Ŝone do kontroli i powstrzymywania gwałtu. (czytaj: 
Poprzez siły policyjne ONZ dławienie wszelkiej patr iotycznej opozycji, która 
chciałaby zachowania niepodległo ści USA). 
Etap drugi: Inspektorzy ONZ musz ą zosta ć uprawnieni do przesłuchiwania jednostek 
w ka Ŝdej sytuacji w sprawie rozbrojenia. (Czytaj: masowa  inwigilacja wolnych 
obywateli Ameryki). 
Etap trzeci: Traktat musi by ć respektowany jak prawo światowe, egzekwowane i 
wcielane przez siły bezpiecze ństwa ONZ, a w razie konieczno ści stosowa ć 
aresztowania. (czytaj: Siły policyjne ONZ b ędą aresztowa ć ka Ŝdego Amerykanina, 
który nie odda swej broni.) (7) 
 
Przez kogo b ędą s ądzeni? Przez s ąd światowy ONZ. Dlatego wła śnie trybunał 
światowy otrzyma pełnomocnictwa – do skazywania jedn ostek, które b ędą gwałci ć 
ten rozbrojeniowy traktat. 
Odbyło si ę wiele konferencji, na których omawiano te plany. N a ich ósmej 
konferencji przedyskutowano kilka propozycji. Zapro ponowano utworzenie 
Światowego S ądu Pokoju. Profesor Leo Szilard przedstawił, Ŝe jedynym sposobem na 
to, aby s ąd światowy był skuteczny, to nadanie jemu uprawnie ń na stosowanie kary 
śmierci wobec tych, którzy nie stawi ą si ę na rozprawie. 
 
Sąd moŜe składa ć si ę z przedstawicieli wszystkich narodów – pi ęćset do tysi ąca 
urz ędników. Ci mi ędzynarodowi urz ędnicy mieliby za zadanie wykonywa ć kar ę 
śmierci zawyrokowan ą przez Światowy S ąd Pokoju. Je śli taki plan zostałby 
wprowadzony w Ŝycie, kara śmierci mogłaby by ć wykonywana przez tych 
międzynarodowych urz ędników na obywatelach USA, którzy odmówi ą zło Ŝenia broni. 
 
“DZIE Ń, KTÓRY NA ZAWSZE POZOSTANIE NIESŁAWNY”. 
Senat USA niemal Ŝe bez debaty i bez rejestracji głosów 2 kwietnia 19 92 roku 
ratyfikował traktat zezwalaj ący “policji my śli” ONZ na wkroczenie do USA i 
OSKARśENIE O PRZEST ĘPSTWO, JEŚLI TWOJE SŁOWA UWAśANE BĘDĄ ZA POLITYCZNIE 
NIEPOPRAWNE. (Senat uchwalił to w czasie, kiedy med ia sprawuj ące nadzór 
odwróciły si ę w drug ą stron ę). 
 
Senatorowie w obawie przed publicznym oburzeniem, r atyfikowali w głosowaniu 
ustnym “Mi ędzynarodowy Układ w Sprawie Prawa Cywilnego i Polit ycznego” (traktat 
praw człowieka). Stało si ę to w czwartek, kiedy nie toczyły si ę Ŝadne inne wa Ŝne 
sprawy, poniewa Ŝ członkowie Kongresu wyje ŜdŜali z miasta jak zwykle na 
czterodniowy weekend. 
Nikt z senatorów nie za Ŝądał imiennej listy do głosowania z obawy, aby nie 
znale źć si ę na niej. Nikt nie zapytał, czy na sali było kworum . Po prostu 
ogłoszono tylko, Ŝe 2/3 opowiedziało si ę za w głosowaniu ustnym.  
Komentarz redakcji Spotlight: 
Podst ępne zrezygnowanie z niepodległo ści USA poprzez ratyfikowanie w Senacie 
Traktatu ONZ w Sprawie Prawa Cywilnego i Polityczne go jest aktem zdrady 
porównywalnym do zamachu stanu. (8) 
  
Senator Al Gore był jednym z czołowych senatorów na ciskaj ących na przegłosowanie 
tej umowy. 
 
SIŁY ZBROJNE USA TERAZ POD DOWÓDZTWEM ONZ 
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20 stycznia 1993 roku nowo wybrany prezydent Stanów  Zjednoczonych poło Ŝył swoj ą 
dło ń na Biblii Świ ętej i przysi ęgał broni ć, przestrzega ć i wypełnia ć Konstytucj ę 
Stanów Zjednoczonych, “tak mi dopomó Ŝ Bóg.” 
3 maja 1994 roku prezydent podpisał dekret PDD #25,  w którym przekazał pi ęć 
jednostek armii USA pod dowództwem ONZ. Było to bez pośrednim pogwałceniem 
Konstytucji USA! “Taka jest doktryna Clintona.”  Gd zie jest doktryna Monroe, 
uchwalona w 1823 roku, która broni Ameryk ę przed pogwałceniem przez obce 
mocarstwa? PDD#25 był bezpo średnim pogwałceniem Konstytucji USA. Artykuł drugi 
Konstytucji mówi: “Prezydent jest zwierzchnikiem i głównodowodz ącym wojska i 
marynarki wojennej oraz milicji w kilku stanach”. 
 
Zostało to potwierdzone przez Patriot Report: 
3 maja 1994 roku prezydent Clinton podpisał dekret PDD#25 przekazuj ący ONZ pełn ą 
kontrol ę nad całym wojskiem ameryka ńskim w sytuacji wyj ątkowej. PDD#25 został 
zakwalifikowany przez prezydenta jako dokument tajn y specjalnego znaczenia, a 
Kongres otrzymał tylko streszczenie. (9) 
 
Wyjawiłem to na konferencji biblijnej nt., proroctw  4 pa ździernika 1994 roku w 
Alabamie. Pewien biznesmen obecny na koferencji, za dzwonił nast ępnego ranka do 
swojego kongresmena z pro śbą o weryfikacj ę tego. Kongresmen odpowiedział: 
“Tak to prawda. Lecz jest to ści śle tajne dlatego nie mog ę nic wi ęcej 
powiedzie ć” 
 
Pełnomocnik kongresmena Dicka Zimmersa chciał uzysk ać kopi ę dekretu PDD#25 lecz 
Biały Dom odpowiedział: 
“Nie zamierzamy tego ujawnia ć poniewa Ŝ nie chcemy mie ć kłopotów z nieprzychyln ą 
opini ą publiczn ą” 
 
Pismo McAlvany Intelligence Advisor donosi: 
“3 maja 1994 roku Bill Clinton podpisał dekret PDD# 13 (obecnie znany jako 
PDD#25), który jest milowym krokiem w strone oddani a naszej niepodległo ści ONZ. 
PDD#25 postanawia: 
Oddać wojska USA pod dowództwo ONZ; 
Przekazywa ć ści śle tajne informacje wywiadowcze ONZ. (UWAGA: oznacz a to, Ŝe 
zostanie to od razu skierowane do Rosji.); 
Anulowa ć wszystkie ustawy ograniczaj ące ilo ść Ŝołnierzy jak ą USA mo Ŝe przekaza ć 
ONZ bez zgody Kongresu. PDD#25 daje ONZ carte blanc he do wysyłania Ŝołnierzy 
USA, według zalece ń urz ędników ONZ do dowolnego kraju znajduj ącego si ę na li ście 
celów ONZ, oraz do wystawiania rachunków za takie o peracje dla Skarbu USA. 
 
Kongresmen Bill Goodling w ostrym tonie napisał lis t do prezydenta Clintona, 
oskar Ŝaj ąc go o “wystawienie czeku in blanco oddaj ąc Ŝołnierzy USA pod obce 
dowództwo ONZ, przez co, inicjatywy ONZ staj ą si ę zobowi ązaniem dla USA”. 
Goodling wraz z 32 innymi kongresmenami podpisali t en list. 
 
Pat Buchanan napisał w tej sprawie: “…Doktryna Clin tona zdefiniowana w PDD#13 
jest oddaniem niepodległo ści USA, zdrad ą idei na których zało Ŝona została nasza 
republika. (10). 
 
Poprzez ten akt prezydent zrezygnował z niepodległo ści USA na rzecz Karty ONZ, 
artykuł 43. 
 
-Nikt nie mo Ŝe by ć lojalnym wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych a zarazem 
przestrzega ć Kart ę ONZ. S ą one tak przeciwstawne jak światło ść i ciemno ść, dobro 
i zło, wolno ść i niewola, Bóg i szatan. Nikt nie mo Ŝe dwóm panom słu Ŝyć. 
Wpieranie ONZ przez urz ędników pa ństwowych i pracowników biurowych jest 
pogwałceniem ich ślubowania. Świadomie czy nie świadomie jest to zdrada. (11)- 
 
Przypomnijmy warunki rezygnacji zawarte w Karcie ON Z artykuł 43: “Wszyscy 
członkowie udost ępniaj ą swoje siły zbrojne ONZ zgodnie z decyzj ą Rady 
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Bezpiecze ństwa.”  W TEJ SPRAWIE JEST CAŁKOWICIE JASNE, ARTYKU Ł 43 KARTY ONZ 
ODWOŁUJE KONSTYTUCJĘ USA. 
 
UKRYTA AGEND PROJEKTU USTAWY KARNEJ 
Ma to niezmiernie i niebezpieczne odbicie (patrz pr ojekt Ustawy Karnej HR 
Poprawka 4092-HR3355 sekcja 5108) “Raport nt., sukc esu rekrutacji policji 
królewskiej Hongkongu”. Raport ten głosi: 
“Nie dalej ni Ŝ 6 miesi ęcy po wprowadzeniu tej ustawy, prokurator generalny  wraz 
z dyrektorem FBI, DEA, komisarzem d/s imigracji ora z słu Ŝby naturalizacji, 
przedstawi ą w Kongresie oraz prezydentowi poczynione wysiłki o raz skutki tych 
wysiłków rekrutacji i wynaj ęcia byłych oficerów policji królewskiej Hongkongu d o 
Federalnego Urz ędu Bezpiecze ństwa. Raport powinien przedstawi ć wszelkie prawne i 
administracyjne bariery uniemo Ŝliwiaj ące skuteczne prowadzenie programu 
rekrutacji byłych oficerów policji królewskiej z Ho ngkongu.” 
 
NIGDY W OKRESIE 200-LECIA NASZEJ HISTORII RZ ĄD USA NIE WERBOWAŁ I NIE ZATRUDNIAŁ 
POLICJI OBCYCH PA ŃSTW ANI PA ŃSTW SPRZYMIERZONYCH DO PILNOWANIA PORZĄDKU W NASZYM 
KRAJU. Oznacza to, Ŝe policja ta b ędzie miała wi ększ ą władz ę ni Ŝ dotychczas 
istniej ąca policja pilnuj ąca przestrzegania prawa przez nasz naród. Oni b ędą 
prawem dla siebie i głównodowodz ącego, który ich zatrudnił. 
 
Jakie znaczenie ma nasza konstytucja dla zagraniczn ego policjanta? B ędziemy 
rz ądzeni przez nie-Amerykanów. W HISTORII ZOSTANIE TO ZAPISANE JAKO NAJWIĘKSZY 
ZAMACH STANU W NASZYM NARODZIE. Przest ępstwo tego Kongresu jest Ŝałosne i bardzo 
gro źne. Kiedy ameryka ńska opinia publiczna dowie si ę, co uczynił Kongres b ędzie 
oburzona! 
 
Razem z tym przeanalizujmy projekt Ustawy nr 2616 I zby Reprezentantów – 
Legislatura Stanu Oregon, sesja zwyczajna 1993 rok:   
Podczas zaanga Ŝowania w egzekwowanie prawa stanowego, oficer Korpu su Policji 
Narodowej ma wszelk ą władz ę, autorytet oraz zwolnienie od odpowiedzialno ści jako 
oficer policji. 
 
Podobne prawa ustanawiane s ą w legislaturze stanowej w całej Ameryce. 
 
GATT (UKŁAD OGÓLNY W SPRAWIE CEŁ I HANDLU) 
Zostało to przedstawione w szybkim trybie i przeszł o przez Kongres USA w 
listopadzie 1994 roku. Umowa ta nie dotyczy wolnego  handlu. Jest to wła ściwie 
światowy rz ąd ekonomiczny. GATT jest jednym z ostatnich punktów  programu, który 
doprowadzi do rezygnacji z niepodległo ści USA na rzecz nowego światowego ładu. 
 
15 listopada 1994 roku senator Fritz Hollings oraz inni senatorowie USA 
wypowiedzieli si ę w ogólnonarodowym programi telewizyjnym: “Je śli Kongres 
ratyfikuje GATT, wtedy niepodległo ść USA zniknie na zawsze.” GATT stawia Ameryk ę 
pod Światow ą Organizacj ę Handlu. USA b ędzie miała takie samo prawo głosu jak 
Haiti czy Sri Lanka bez prawa weta. 
 
Proponowana Światowa Organizacja Handlu (WTO) jest now ą globaln ą organizacj ą 
upowaŜnion ą do ustanawiania i regulowania zasad światowego handlu. WTO jest 
bezpo średnim atakiem na ameryka ńsk ą suwerenno ść, niepodległo ść, prac ę i 
ekonomi ę. W WTO nie dopuszcza si ę prawa weta. WTO zamknie nas w światowym 
rz ądzie handlu. (12). 
 
Sekcja 742 Ustawy GATT wymaga, aby ka Ŝde nowonarodzone niemowl ę otrzymało w dniu 
narodzin numer identyfikacji podatkowej (IRS). Ten wymóg jest oznak ą pa ństwa 
totalitarnego. Symbolizuje on centralizacj ę władzy kontrolnej, któr ą 
administracja Clintona stara si ę wymusi ć na wszystkich Amerykanach.(13) 
Ameryka znajduje si ę niebezpiecznie blisko przepa ści i zmierza w kierunku 
jednego światowego rz ądu. 
 
RZĄD ŚWIATOWY – JAK BLISKO 
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Konstytucja nowego ładu światowego (demokratycznego rz ądu światowego) jest 
obecnie ratyfikowana przez narody świata. (14). 
Nazwa nowego ładu światowego została ju Ŝ ustalona jako Federacja Ziemi. (15) 
Rezolucja ONZ Odno śnie Praw Obywatelskich i Politycznych została ju Ŝ podpisana i 
zezwala na to, by “policja my ślowa” wkroczyła do Stanów Zjednoczonych i 
oskar Ŝała obywateli o przest ępstwa, je śli nie b ędą politycznie poprawni. 
Prezydent Stanów Zjednoczonych poprzez dekret PDD#2 5 oddał siły zbrojne USA pod 
komendę ONZ. 
Kongres USA ratyfikował umow ę GATT, która w zasadzie ustanawia światowy rz ąd 
ekonomiczny. 
Konstytucja USA jest bezlito śnie lekcewa Ŝona i gwałcona przez prezydenta i 
wysokich urz ędników pa ństwowych USA. Richard Gardner (członek CFR) dokonał  
nast ępuj ącego stwierdzenia: 
“Dom światowego ładu b ędzie musiał by ć budowany od dołu w gór ę, a nie z góry w 
dół, za ś stopniowa erozja narodowej suwerenno ści dokona wi ęcej ni Ŝ staro świecki 
przewrót wojskowy. (16) 
 
Pewnego poranka Amerykanie obudz ą si ę w zupełnie nowej rzeczywisto ści; zobacz ą, 
Ŝe nadszedł nowy ład światowy. 
Rada Bezpiecze ństwa ONZ po prostu poinformuje wszystkie narody, Ŝe przestarzała 
niepodległo ść narodowa b ędzie obalona i Ŝe Rada Bezpiecze ństwa ma pełne prawa 
wojskowe, ekonomiczne i s ądownicze nad ka Ŝdym regionem świata oraz, Ŝe b ędzie to 
wcielane w Ŝycie przez główne pa ństwa członkowskie Rady Bezpiecze ństwa. BYŁOBY 
TO WEJŚCIE W NOWY ŁAD ŚWIATOWY POD PEŁNYM DOWÓDZTWEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH – 
STRASZLIWYM PANEM. 
 
RZĄD GLOBALNY: NASTĘPNY KROK. 
Intelligence Digest (czołowe pismo w sprawach mi ędzynarodowych) stwierdza: 
“Warto przyjrze ć si ę “my ślowym czołgom”, kiedy ci z establishmentu daj ą 
odpowiednio wczesne ostrze Ŝenia dotycz ące tego, w jakim kierunku zmierza 
polityka. Zauwa Ŝmy zwi ększone nawoływania z transatlantyckiego układu, aby  NATO 
przekształci ć w główn ą powierzchni ę graniczn ą pomi ędzy Europ ą a Ameryk ą. Podczas 
kiedy niektórzy politycy i biurokraci otwarcie mówi ą o nast ępnym kroku w stron ę 
globalizacji rz ądu, nale Ŝy spodziewa ć si ę du Ŝego przetasowania w tym kierunku, 
gdy Europa zgodzi si ę na rewizj ę układu z Maastricht (który stworzył Uni ę 
Europejsk ą z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1996r.) (1 7) 
 
Rzesz mi ędzynarodowych konspiratorów nowego ładu światowego wierzy, Ŝe ich cel 
le Ŝy ju Ŝ w zasi ęgu r ęki – a nagrod ą jest – “złoty pier ście ń” – jeden rz ąd 
światowy. 
 
ONI CHCĄ ODEBRAĆ NASZĄ BROŃ 
Obecnie przeszkadza im jedna rzecz – 200.000.000 je dnostek broni palnej w r ękach 
milionów lojalnych patriotów, którzy gotowi s ą po świ ęci ć swoje Ŝycie po to, aby 
ta republika pod Bo Ŝą opiek ą pozostała wolna. 
W listopadzie 1994 byłem na Hawajach i prowadziłem kampani ę biblijn ą nt., 
proroctw. W tym czasie prezydent USA przyjechał na wakacje do Bazy Lotniczej nr. 
1. Pewien m ęŜczyzna z ko ścioła, w którym odbywała si ę konferencja, otrzymał 
zaproszenie, aby uczestniczy ć w warcie honorowej witaj ącej prezydenta na 
Hawajach. 
Kiedy człowiek ten wrócił do ko ścioła, oto co powiedział: 
“Prezydent witaj ąc wart ę honorow ą powiedział mi ędzy innymi: “Mam zamiar odebra ć 
bro ń paln ą Amerykanom i przekaza ć j ą wam (wojsku).” 
 
Prezydent wiedział o tym, Ŝe 3 maja 1994 roku podpisał ju Ŝ dekret PDD#25, w 
którym oddał wszystkie ameryka ńskie siły zbrojne pod dowództwo ONZ. Dowód ten 
wskazuje na jeden niepodwa Ŝalny fakt-przywódcy naszego narodu zdradzili 
Amerykanów. 
 
NIECHAJ AMERYKANIE PAMIĘTAJĄ O SWOIM WIELKIM DZIEDZICTWIE 
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Wolność nasza zale Ŝy od przestrzegania Konstytucji Stanów Zjednoczonyc h tak jak 
czynili to nasi ojcowie. Amerykanie s ą prawnymi gospodarzami Kongresu i s ądów 
nie po to, aby obala ć Konstytucj ę, lecz po to, aby obala ć ludzi, którzy 
wypaczaj ą Konstytucj ę. (Abraham Lincoln). 
Jednym z podstawowych warunków zwyci ęstwa socjalizmu to uzbrojenie robotników 
(marksistów) a rozbrojenie bur Ŝuazji (klasy średniej). (Włodzimierz Lenin). 
 
Amerykanie nigdy nie b ędą musieli obawia ć si ę władzy ze wzgl ędu na przewag ę nad 
prawie wszystkimi innymi narodami, jak ą daje im posiadanie broni. (James 
Madison) 
 
Najsilniejszym argumentem przemawiaj ącym za prawem posiadania i noszenia broni 
jest, w ostateczno ści obrona własna przed tyrani ą władzy. (Thomas Jefferson) 
 
Pilnuj z cał ą stanowczo ści ą wolno ści i swobód publicznych. Uwa Ŝaj na ka Ŝdego, 
kto zbli Ŝy si ę to tej perły!!! Niestety nic jej nie zabezpieczy t ylko stanowcza 
siła, lecz kiedy zrezygnujesz z tej siły jeste ś przegrany! (Patrick Henry) 
 
Amerykanie nigdy nie powinni odda ć swojej broni! Historia dowodzi jednoznacznie, 
Ŝe w ka Ŝdym przypadku kiedy obywatele jakiego ś pa ństwa zło Ŝyli bro ń, nast ępnym 
krokiem była tyrania. Obecnie rockefellerowskie med ia  robi ą wod ę z mózgu 
Amerykanom nakłaniaj ąc do zło Ŝenia broni. Amerykanie nigdy nie mog ą zapomnie ć o 
swoim wielkim dziedzictwie nadanym im przez bogoboj nych ludzi, którzy zało Ŝyli 
t ę republik ę zwan ą Ameryk ą. 
 
Amerykanie maj ą prawo i przywilej posiadania broni – w przeciwie ństwie do 
obywateli innych narodów, których władze boj ą si ę zaufa ć ludziom i zezwoli ć na 
posiadanie broni. (James Madison) 
 
Amerykanom wmawia si ę, Ŝe posiadanie broni przyczynia si ę do zwi ększenia 
przest ępstw. Czy zatem posiadanie broni zwi ększa przest ępczo ść czy j ą 
powstrzymuje? Stan Waszyngton D.C., posiada najbard ziej restrykcyjne prawo 
posiadania broni w całym kraju; rejestruje si ę tam stosunkowo wi ęcej morderstw 
na ilo ść mieszka ńców ni Ŝ w jakimkolwiek innym mie ście w Ameryce. 
 
Szwajcaria nakłada obowi ązek posiadania broni przez wszystkich obywateli ora z 
szkolenia jak nale Ŝy si ę ni ą posługiwa ć. Szwajcaria posiada najmniejsz ą ilo ść 
przest ępstw ze wszystkich pa ństw świata. 
 
Kryminolog z Florydy, Gary Clech powiada, Ŝe w Ameryce broni palnej w celach 
samoobrony u Ŝywa si ę 2.5 miliona razy w roku. Konfiskata broni spowoduj e nasze 
rozbrojenie i pozbawi nas i nasze rodziny prawa do samoobrony. 
 
Prawie sze śćdziesi ąt lat temu szef pa ństwa w przemówieniu do narodu powiedział: 
“Rok 1935 zapisze si ę na stałe w historii. Po raz pierwszy cywilizowany naród 
posiada pełn ą rejestracj ę broni. Nasze ulice b ędą bezpieczniejsze, nasza policja 
będzie skuteczniejsza, a świat w przyszło ści pójdzie za naszym przykładem. 
(Adolf Hitler) 
 
DRUGA POPRAWKA – PRAWA KONSTYTUCYJNE 
George Mason powiedział: “Czym jest milicja? Jest t o cały naród.” 
 
Druga poprawka w Ustawie Wolno ściowej nadaje ludziom nieograniczone prawo do 
posiadania i noszenia broni. Nadaje tak Ŝe prawo, aby milicj ę stanowili wszyscy 
ludzie. Nadaj ąc ludziom niezbywalne prawo do posiadania broni i z rzeszania si ę 
jako nierz ądowa milicja, nasi ojcowie – zało Ŝyciele usypali wał ochronny 
zabezpieczaj ący obywateli przed zagro Ŝeniami z zewn ątrz i od wewn ątrz. 
 
Prawo to bierze gór ę nad rz ądzącymi, którzy nieprawnie ciemi ęŜą ludzi albo 
inaczej obalaj ą, niszcz ą i odbieraj ą nasze prawa konstytucyjne. Je śli osoby na 
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wysokich stanowiskach nadal chciałyby zuchwale prze śladowa ć i wyniszcza ć 
populacj ę, nie odb ędzie si ę to bez straszliwych konsekwencji. 
 
Jeśli ci antychrystusowi politycy nadal b ędą gwałci ć i lekcewa Ŝyć 
niezaprzeczalne prawa obywatelskie, wtedy ludzie ma j ą prawo zorganizowa ć si ę 
sami w milicj ę. Milicja przyjmuje na siebie świ ęty obowi ązek – przestrzega ć, 
broni ć, a je śli zajdzie konieczno ść zmusza ć do przestrzegania Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. (18). 
 
NIGDY NIE SKŁADAJCIE BRONI!!! 
 
W 1990 roku pewna studentka z Beijing przekazała os tatnie słowa swoich rodziców, 
które otrzymała przed wyjazdem do Ameryki: 
“Powiedz Amerykanom, aby nigdy nie pozbywali si ę broni. Dopóki b ędą mieli w r ęku 
bro ń, to co stało si ę tutaj, nigdy nie stanie si ę tam.” 
 
Thomas Jefferson napisał o człowieku, który chciałb y obali ć konstytucj ę. 
Wszystko to powiedział w Deklaracji Niepodległo ści: 
“Rz ądy ustanawiane s ą w śród ludzi i sprawuj ą swoj ą władz ę za przyzwoleniem 
rz ądzonych. Przeto je śli kiedykolwiek jakakolwiek forma władzy działa 
destrukcyjnie, wtedy lud ma prawo j ą zmieni ć lub obali ć oraz zainicjowa ć now ą 
władz ę!!! 
 
Tam gdzie władza boi si ę ludu tam jest wolno ść; tam gdzie ludzie boj ą si ę władzy 
tam panuje tyrania. 
 
WIELKA MASKARADA 
UwaŜny student proroctw biblijnych wie, Ŝe nowy ład światowy kiedy ś nast ąpi pod 
rz ądami najwi ększego ze wszystkich dyktatorów jaki kiedykolwiek Ŝył. Nazywa si ę 
antychrystem. Ten światowy lider wyst ąpi pod sztandarem pokoju. 
Biblia mówi w Ksi ędze Daniela 8:25: “Z powodu przebiegło ści zgotuje zagład ę 
wielu”. Światowy dyktator doprowadzi narody do krótkotrwałeg o pokoju lecz b ędzie 
to fałszywy pokój, a potem: 
 
“Gdy mówi ć b ędą: Pokój i bezpiecze ństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, 
jak bóle na kobiet ę brzemienn ą i nie umkn ą. (1 Ts 5:3) 
 

ROZDZIAŁ 3. OBCE WOJSKA NA ZIEMI AMERYKA ŃSKIEJ 
“Nigdy jeszcze obce wojska nie wtargn ęły do Ameryki. Mimo to obecnie nasz kraj 
znajduje si ę w wi ększym kryzysie ni Ŝ kiedykolwiek w historii. Niezliczone ilo ści 
obcych Ŝołnierzy, a tak Ŝe tysi ące rosyjskich czołgów, ci ęŜarówek i innych wozów 
bojowych zostało sprowadzonych do naszego kraju. Ma j ą zosta ć wykorzystane 
przeciwko Amerykanom przez ONZ – całkowicie bezlito sną elit ę tyranów nowego ładu 
światowego. 
-M.W. Jefferson 
“Ameryka w obl ęŜeniu”. 
 
Czy istnieje plan poddania suwerenno ści Ameryki pod jeden rz ąd światowy? Czy 
siły zbrojne USA szkolone s ą do tego, aby walczy ć z obywatelami Ameryki? Je śli 
siły zbrojne USA obecnie znajduj ą si ę pod dowództwem ONZ (prezydencki PDD#25), 
to czy nie mog ą by ć wykorzystane do tego by zaatakowa ć Ameryk ę? 
Zast ępca szefa wywiadu w Pentagonie, major Ralph Peters przedstawił urz ędowe 
stanowisko zatytułowane “Klasa wojowników” (Warrior  Class). 
 
“Patriotyczne d ąŜenia do suwerenno ści naszego narodu, naszej flagi, naszej 
wolno ści i naszego nacjonalizmu s ą uwa Ŝane za doktryn ę nieprzyjaciela. Armia USA 
musi by ć gotowa do walki ze wszystkimi, którzy sprzeciwiaj ą si ę nowemu 
światowemu ładowi oraz z tymi, którzy nawołuj ą do nacjonalizmu.” 
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Innymi słowy, je śli my Amerykanie kochamy nasz kraj, nasz ą flag ę, nasz ą woln ą 
republik ę, nasz ą konstytucj ę i wierzymy w nasz ą Kar ę Wolno ściow ą, to stajemy w 
opozycji wzgl ędem nowego ładu światowego i nasze wojska musz ą z nami walczy ć. 
Jeśli wierzymy w suwerenno ść Ameryki i w to, Ŝe nasze siły zbrojne maj ą by ć 
podległe tylko prezydentowi USA, to według majora P etersa jeste śmy cz ęści ą nowej 
“klasy wojuj ącej” i jeste śmy wrogami Pentagonu i wszystkich sił zbrojnych. 
 
Major Peters mówi: 
“Ta nowa klasa wojuj ących jest najbardziej niebezpieczna poniewa Ŝ składa si ę z 
tych, którzy walcz ą z silnych pobudek religijnych.” 
 
(Czy mo Ŝna w to uwierzy ć, Ŝe nasz Departament Obrony wydaje takie informacje?)  
 
Major Peters kontynuuje: 
 
“Istnieje światowa klasa patriotów (ludzi, którzy domagaj ą si ę swoich praw 
konstytucyjnych oraz suwerenno ści Ameryki), których liczba si ęga wielu milionów 
i je śli obecny trend utrzyma si ę, to mo Ŝe si ę okaza ć, Ŝe b ędziemy mieli wi ęcej 
tych, którzy kochaj ą wolno ść i stan ą si ę ofiarami nowego ładu światowego. 
 
(Taka jest oficjalna doktryna Departamentu Obrony.)  
 
Major Peters mówi: “Nie mo Ŝna targowa ć si ę ani i ść na kompromis z tymi 
wojownikami.” (Ma na my śli staro świeckich patriotów, którzy kochaj ą ten kraj; ma 
na my śli chrze ścijan, którzy kochaj ą swojego Pana i wierz ą w konstytucj ę; i 
dlatego uwa Ŝaj ą nas za wrogów narodu. Według nich nie jeste śmy politycznie 
poprawni…) 
 
Major Peters mówi: 
“My, wojskowi musimy po świ ęci ć wi ęcej czasu na szkolenie jak przeciwdziała ć 
zagro Ŝeniom ze strony wojowników. Musimy prowadzi ć aktywn ą kampani ę aby 
zwyci ęŜyć motłoch.” 
 
Nast ępnie wypowiada zdumiewaj ące stwierdzenie: “Musi to by ć poł ączone z 
nieodpartym gwałtem.”(1) 
CzyŜby nawi ązywał do jednostki desantowej, która spaliła 86 osó b Ŝywcem podczas 
zamieszek w Waco, najwi ększego nieszcz ęścia Stanów Zjednoczonych oraz Janet 
Reno, prokuratora generalnego. Obecnie jest  to now a doktryna wprowadzana przez 
Departament Obrony pod przewodnictwem sekretarza ob rony. S Ą TO ZDRADZIECKIE 
STWIERDZENIA. 
 
San Francisco Chronicle opisuje: 
“Obecnie ONZ posiada wielonarodowo ściowe wojska, pokojowe jednostki stacjonuj ące 
w 14 krajach świata. Maj ą one jedn ą wspóln ą cech ę – mi ędzynarodowi Ŝołnierze s ą 
tam po to, aby zaprowadzi ć spokój i bezpiecze ństwo tam, gdzie nie potrafi ą tego 
dokona ć sami zainteresowani. Tak wi ęc, by ć moŜe jest jeszcze jedno miejsce gdzie 
jednostki sił zbrojnych ONZ s ą pilnie potrzebne, Stany Zjednoczone Ameryki”.(2) 
 
Tak, istnieje plan oddania suwerenno ści Ameryki pod nowy ład światowy – jest on 
ukrywany przed Amerykanami poprzez zdradzieckie med ia, kontrolowane przez ludzi 
maj ących wielk ą władz ę i wielkie pieni ądze. 
DLACZEGO W CAŁEJ AMERYCE POWOŁYWANE SĄ JEDNOSTKI MARYNARKI WOJENNEJ? 
W niedawnym wydaniu Modern Gun (Współczesna bro ń) poinformowano, i Ŝ we wrze śniu 
1993, dowódcom ameryka ńskich jednostek marynarki wojennej przedstawiono 
kwestionariusz. Zapytywano w nim: “czy oddałby ś strzał do obywatela USA podczas 
akcji konfiskaty broni?”(3) 
10 maja przeprowadzono ankiet ę w śród marynarzy 29 Korpusu Palms Marine w bazie 
niedaleko Majave Desert w Kalifornii. Baza podlegał a pod dowództwo generała 
Russella H. Suttona, a na poligonie znajdowało si ę centrum szkolenia oraz 
testowania marines. 
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KWESTIONARIUSZ 
Prawda czy fałsz. Uwa Ŝam, Ŝe nie ma konfliktu pomi ędzy moj ą przysi ęgą wojskow ą, 
a słu Ŝbą jako Ŝołnierz ONZ 
Byłbym skłonny zgłosi ć si ę na ochotnika do jednostki bojowej pod dowództwem 
oficera ONZ. 
Chciałbym, aby kraje członkowskie ONZ wł ącznie ze Stanami Zjednoczonymi oddały 
ONZ tylu Ŝołnierzy ilu potrzeba by zagwarantowa ć pokój na świecie. 
Zło Ŝyłbym nast ępuj ącą przysi ęgę: “Jestem Ŝołnierzem ONZ. Słu Ŝę w siłach, które 
utrzymuj ą pokój na świecie oraz nie ingeruj ą w styl Ŝycia Ŝadnego narodu. Jestem 
gotów odda ć swoje Ŝycie w ich obronie.” 
Oddałbym strzały do obywateli USA, którzy odmówilib y lub sprzeciwiałyby si ę 
konfiskacie broni nakazanej przez władze USA. 
 
TRACIMY NASZE WOJSKA 
Ameryka ńskie siły zbrojne maj ą dług ą histori ę bohaterskich osi ągni ęć. Oni 
walczyli i umierali za wolno ść. Zawdzi ęczamy im wiele. Lecz teraz nasi dzielni 
ameryka ńscy Ŝołnierze s ą pod obstrzałem swojego własnego rz ądu. Przeanalizujmy 
co nast ępuje: 
*Prezydent Clinton podpisuje prezydencki dekret PDD #25 przekazuj ąc nasze wojska 
ONZ. 
*Niemcom zezwolono na wybudowanie baz wojskowych w USA 
*Niektórym jednostkom wojskowym powiedziano w zaufa niu, Ŝe ju Ŝ wkrótce b ędą 
podlega ć wył ącznie pod dowództwo ONZ. 
* śołnierze rosyjscy, niemieccy, tureccy i inni przech odz ą szkolenia w Fort Polk 
w Luizjanie. Wielu uwa Ŝa, i Ŝ przechodz ą oni szkolenie do przeprowadzenia 
operacji konfiskaty broni i amunicji w domach Amery kanów. 
*Obecnie usuwanie s ą insygnia Stanów Zjednoczonych oraz flagi ameryka ńskiej z 
mundurów wojskowych, samolotów, pojazdów oraz sprz ętu. Administracja Clintona 
gwałtownie przekazuje ONZ oraz nadchodz ącej władzy globalnej kontrol ę nad 
wojskiem USA. (4) 
 
Dlaczego nad Fort Polk, w bazie wojskowej USA w Lui zjanie powiewa flaga ONZ? W 
bazie Fort Polk czynione s ą przygotowania szkoleniowe do wielkomiejskich dział ań 
wojennych – operacji zaprowadzenia pokoju. Plan ten  rozpocz ął si ę w sierpniu 
1994 roku. Ambasador USA przy ONZ Madaline Albright  planowała wizyt ę w Fort Polk 
razem z generałem Johnem Shalikashvili, przewodnicz ącym Poł ączonych Sztabów, po 
to, aby przyjrze ć si ę ćwiczeniom przygotowawczym do akcji przywracania pok oju. 
Widzieli czołgi otaczaj ące miasto, helikoptery nadlatuj ące nad wioski, których 
załogi wypatrywały uciekaj ących terrorystów, Ŝołnierzy piechoty otaczaj ących 
domy i przedsi ębiorstwa. Czy jest to preludium do nadchodz ących atrakcji? 
DLACZEGO W AMERYCE SZKOLI SIĘ śOŁNIERZY ONZ ? 
Śmieszne? Prosz ę czyta ć. 
Houston Chronicle, 1 maja 1991: “Niemieckie wojska przybyły, aby zało Ŝyć baz ę 
wojskow ą w USA.” 
 
Czasopismo Spotlight z 27 czerwca 1994: “Tajne mane wry wojskowe postrachem 
wszystkich Amerykanów, obce wozy bojowe widziano w całych Stanach 
Zjednoczonych.” 
 
PRZYCHODZĄ OBCE WOJSKA – ZAPROSZONE PRZEZ SENATORA NUNN 
Administracja Clintona maj ąca silne poparcie ze strony wpływowych członków 
Kongresu, zatwierdziła tzw., szkolenie ł ączone dla Ŝołnierzy rosyjskich i 
ameryka ńskich w bazach USA. Rosyjscy Ŝołnierze ju Ŝ odbywali szkolenia w USA 
(m.in., rosyjska piechota l ądowa na Alasce oraz chemiczne i biologiczne 
szkolenie bojowe gdzie ś w południowo-wschodniej cz ęści kraju.)(5). 
 
Artykuł pt: “Zwi ększenie liczby obcych Ŝołnierzy” przedstawia: 
Administracja Clintona planuje sprowadzi ć zwi ększon ą liczb ę obcych Ŝołnierzy do 
USA w celach “szkoleniowych” dla utrzymania “pokoju ”. Thomas Pickering, 
ambasador USA w Rosji, 5 listopada 1994 roku przyzn ał: “Tak, stacjonuj ą tutaj 
Ŝołnierze obcych pa ństw, z Rosji oraz innych pa ństw.” Administracja Clintona 
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“nie zamierza odwoływa ć tych ćwicze ń” – dodał ambasador. W rzeczy samej, 
Ŝołnierze obcych pa ństw b ędą przybywa ć do USA w jeszcze wi ększej liczbie: “W 
przyszłym roku przyb ędzie tu z Rosji jednostka o sile brygady i by ć moŜe z 
innych pa ństw członkowskich ONZ, aby si ę zapozna ć” – dorzucił sprowokowany 
Pickering. (6) 
(Zdj ęcie: Thomas Pickering ( Ŝyd) – ambasador USA w Rosji (po lewej) podczas 
rozmowy z prezydentem Rosji Borysem Jelcynem.) 
 
 
 
KANSAS BĘDZIE SZKOLIŁ ROSYJSKICH POLICJANTÓW 
Gubernator stanu Kansas Joan Finney powiedział: “O śmiu lub dziesi ęciu oficerów 
policji przyb ędzie do Kansas po nauk ę w Policyjnym Centrum Szkoleniowym.”(7) 
Nie b ądź naiwny s ądząc, Ŝe Rosjanie przyje ŜdŜaj ą tu, aby uczy ć si ę jak 
zaprowadza ć porz ądek w Rosji. Przybywaj ą po to, aby zapozna ć si ę z pierwszej 
r ęki jak nale Ŝy zaprowadzi ć porz ądek w śród Amerykanów. Czy kiedykolwiek 
zastanawiałe ś si ę, dlaczego władzy tak bardzo zale Ŝy na tym, aby pozbawi ć ludzi 
broni? To wszystko jest cz ęści ą planu rozbrojeniowego. Prosz ę pami ęta ć o 
dokumencie Departamentu Stanu 72-77, “Projekt Światowego Pokoju,” który zakłada 
patrolowanie USA przez obcych Ŝołnierzy. Przyjaciele, armia świata formuje si ę! 
 
śOŁNIERZE ROSYJSCY SPECBRYGADY STACJONUJĄ NA HAWAJACH 
Na pocz ątku listopada 1994 roku brygada policji S.W.A.T., n a Hawajach ujawniła 
mi, Ŝe czterech rosyjskich generałów przeprowadzało mane wry wojsk rosyjskich na 
pi ęciu wyspach hawajskich. Policja S.W.A.T., ujawniła równie Ŝ, Ŝe rosyjskie 
jednostki Gerkhas oraz Spetznas stacjonuj ą na Hawajach. 
Spetsnaz jest ostrzem Armii Czerwonej. Jest to tajn a armia w rosyjskiej armii. 
Jest to jednostka elitarna działaj ąca z zimn ą krwi ą, bezwzgl ędna. Ich cel? Bro ń 
nuklearna, szlaki komunikacyjne, przywódcy narodowi . Dokonuj ą desantu na 
terytorium wroga, cz ęsto podró Ŝuj ą po cywilu. Ich misja polega na odnalezieniu 
celu i przeprowadzeniu ataku, zniszczeniu za pomoc ą materiałów wybuchowych, 
broni bakteriologicznej, trucizny, broni d źwi ękowej, wyrzutni rakietowych oraz 
miotaczy ognia. (8) 
PREZYDENT GEORGE BUSH OTWORZYŁ FORT DIX DLA śOŁNIERZY OBCYCH PAŃSTW W 1992r. 
Prezydent George Bush wygłosił szokuj ącą mowę w ONZ (ko ń troja ński) 2 wrze śnia 
1992 roku. Powiedział: 
“USA jest przygotowane do udost ępnienia swoich baz wojskowych wraz z zapleczem 
dla wielonarodowo ściowych ćwicze ń i szkolenia bojowego. Jedn ą z takich baz z 
zapleczem jest znajduj ące si ę nieopodal Fort Dix.” 
 
Washington Times donosi: 
“Prezydent Bush zarekomendował, aby Fort Dix w stan ie New Jersey, baza wojskowa 
USA, została przekształcona w centrum szkoleniowe, gdzie ćwiczy ć b ędą Ŝołnierze 
sił pokojowych ONZ.” 
 
Fort Dix zostało zamkni ęte. Baza o powierzchni 50 mil kwadratowych w New Je rsey 
została przekazana ONZ. Obecnie Fort Dix jest wykor zystywany przez ONZ w celu 
szkolenia i zakwaterowania obcych wojsk za darmo. 
ONZ MA WOJSKA W POGOTOWIU 
ONZ posiada 19.000 Ŝołnierzy w Fort Polk w Luizjanie. W śród nich s ą Ŝołnierze 
najemni z Francji i Pakistanu. W Fort Polk stacjonu j ą dwa bataliony Ŝołnierzy z 
Rosji i s ą na “wojennej” stopie, a tak Ŝe s ą tam niezliczone ilo ści wozów 
bojowych oraz sprz ętu. 
Napa Sentinel składa si ę z co najmniej 50.000 gwardzistów oraz Ŝołnierzy ONZ w 
pobli Ŝu Barstow w Kalifornii. Ta jednostka wojskowa jest utrzymywana w pogotowiu 
na wypadek, gdyby zamieszki w okolicach Los Angeles  zacz ęły wymyka ć si ę z pod 
kontroli. Inna jednostka wojskowa licz ąca ponad 40.000 Ŝołnierzy ONZ obcych 
państw stacjonuje niedaleko Sacramento w Kalifornii. C i antyameryka ńsko 
nastawieni Ŝołnierze maj ą swoj ą baz ę niedaleko parku narodowego El Dorado. 
Południowa Kalifornia jest kolejnym siedliskiem dzi ałalno ści wojskowej ONZ. 
Ponad 40.000 Ŝołnierzy ONZ ma swoj ą baz ę wojskow ą w okolicach San Diego w 



 13 

Kalifornii. 22.000 gotowych do walki Ŝołnierzy ONZ stacjonuje na południe od Los 
Angeles w Kalifornii. 
 
Tysi ące rosyjskich Ŝołnierzy stacjonuje w tajnych bazach w Newadzie. Pr zebywaj ą 
tam pod auspicjami ONZ. Wydano specjalny podr ęcznik instrukta Ŝowy dla Ŝołnierzy 
rosyjskich w USA. Naucza si ę ich jak dokonywa ć przeszukiwa ń domów oraz 
wła ściwych metod odbierania broni. 
43.000 grupa bojowa ONZ stacjonuje w Teksasie. W An chorage na Alasce znajduje 
si ę ponad 14.000 Ŝołnierzy ONZ rozproszonych po całym terytorium a ta kŜe 
oczekuje si ę nast ępnych. Antyameryka ńscy Ŝołnierze ONZ nosz ą czarne mundury i 
zazwyczaj je ŜdŜą ciemnymi nieoznakowanymi pojazdami. śołnierzy ONZ Gurkha z 
Nepalu mo Ŝna spotka ć w okolicach Yakima w stanie Waszyngton. Ci nieokie łznani 
rewolwerowcy maj ą reputacj ę bezlitosnych morderców. Stacjonuj ą w rezerwacie 
wojskowym USA w Yakima Firing Range. 
 
Niedawno 20.000 kontyngent antyameryka ńskich Ŝołnierzy ONZ prowadził operacj ę 
wojskow ą w górach w zachodniej cz ęści Montana. Ponad 2000 Ŝołnierzy ONZ 
utrzymywanych było w gotowo ści bojowej podczas obl ęŜenia Ruby Creek przez 
rodzin ę Weaver. Plan był taki, aby doł ączyli do mordowania i okaleczania na 
wezwanie zwierzchników. 
 
DLACZEGO PRZYWÓDCA USA DOKONUJĄC ZDRADY OFERUJE GRATIS WYPOSAśENIE I 
ZAKWATEROWANIE W WOJSKOWYCH BAZACH USA DLA WROGIEJ ARMII ONZ? 
Otworzyło to zapory dla dziesi ątków tysi ęcy Ŝołnierzy obcych pa ństw, aby zalały 
Ameryk ę. Rosyjskie transportowe okr ęty wojenne widziano wielokrotnie w Zatoce 
Kalifornijskiej. Cz ęść rosyjskiej floty zakotwiczona jest wraz z czterema  
pływaj ącymi dokami w pobli Ŝu portu u uj ścia Mississipi. Cztery rosyjskie okr ęty 
podwodne s ą zadokowane z normalnymi statkami w Mobile Bay w Al abamie. S ą one 
wyposa Ŝone w 22 mi ędzykontynentalne pociski balistyczne (ICBM), ka Ŝdy z nich 
moŜe zniszczy ć co najmniej 10 ró Ŝnych celów. 
 
Personel naziemny widuje Ŝołnierzy obcych pa ństw w bazach wojskowych w całym 
kraju. Wiele działa ń wojskowych obcych pa ństw odbywa si ę przy nabrze Ŝu zatoki na 
zachód od Gulf Port tam, gdzie Mississipi graniczy z Luizjan ą. śołnierze ONZ 
nosz ą mudury na styl wietnamski bez jakichkolwiek insygn iów czy emblematów. 
 
śołnierze ci przemieszczaj ą si ę na barkach jako uzbrojeni stra Ŝnicy w kierunku 
północnym Zatoki Meksyka ńskiej w gór ę rzeki Pearl. Barki s ą przepełnione 
sprz ętem wojskowym, wozami oraz zaopatrzeniem. Ich przez naczeniem jest olbrzymi 
poligon do świadczalny NASA, który si ęga a Ŝ do rzeki. śołnierze najemni ONZ, z 
których ka Ŝdy pogardza Amerykanami, s ą podst ępnie zakwaterowani i przechodz ą 
specjalne szkolenia w bazach NASA. W śród nich s ą Rosjanie, Niemcy, Korea ńczycy i 
przedstawiciele innych narodowo ści. Mimo to nikt nie odwa Ŝył si ę nazwa ć tego 
zdrad ą! 
 
Czasopismo Spotlight uzyskało niezbite dowody na to , Ŝe setki, a mo Ŝe i tysi ące 
obcych wozów wojskowych oraz uzbrojenia znajduje si ę w USA, ł ącznie z wozami 
wykorzystywanymi przez ONZ. 
Równocześnie nasz prezydent podpisał EOS daj ąc znacz ące i dalekosi ęŜne nowe 
uprawnienia ONZ do dowodzenia naszym wojskiem i prz ekazuj ąc nowe uprawnienia 
Radzie Bezpiecze ństwa Narodowego.  
 
Setki platform kolejowych przewo Ŝących rosyjskie wozy bojowe, uzbrojenie oraz 
pojazdy ONZ widziano w kilku stanach, m.in., w Mont ana, Colorado, Wyoming na 
zachodzie oraz w Pensylwanii na wschodzie. 
W Mississipi setki rosyjskich wozów bojowych wycofa nych z byłej NRD (w/g 
przedstawicieli wysokiego szczebla) s ą “przerabiane”. Znajduj ą si ę obecnie na 
olbrzymim składzie w Gulf Port. Dwadzie ścia mil nowo zbudowanej drogi prowadzi 
bezpo średnio ze składu do Stennis NASA Space Center. 
Wiele pojazdów wojskowych, które zauwa Ŝono, przeznaczonych jest do walki 
biologicznej i chemicznej. Istniej ą zdj ęcia ponad 100 platform załadowanych 
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rosyjskimi i ONZ-owskimi ci ęŜarówkami i pojazdami do transportu ludzi oraz 
amunicji mi ędzy Montan ą a Południow ą Karolin ą. 
Tysi ące pojazdów wojskowych wyprodukowanych w Rosji mo Ŝna znale źć w Nowym 
Orleanie oraz na wybrze Ŝach w Zatoce Missisipi. Statki pełne rosyjskich 
transportowców, czołgów oraz innych pojazdów zalewa j ą Stany Zjednoczone w 
szale ńczym tempie. Olbrzymie ilo ści rosyjskich ci ęŜkich pojazdów Ził 131 i Ził 
137 zostało zmagazynowanych w porcie. Wwieziono je czasowo w celu przemalowania 
i przezbrojenia. W śród nich s ą pojazdy komunikacyjne do jazdy w ka Ŝdym terenie, 
pojazdy ARS-15 do odka Ŝania chemicznego i biologicznego oraz ogromne ilo ści 
innych typów pojazdów wojskowych. Blisko 1000 pojaz dów znajduje si ę na otwartej 
przestrzeni ogrodzonej drutem kolczastym. 
 
200 ROSYJSKICH CZOŁGÓW T-72 
ONZ posiada co najmniej 200 rosyjskich czołgów T-72  znajduj ących si ę pod siln ą 
stra Ŝą w Kolumbii, w stanie Missisipi. Czołgi te zostały przewiezione w gór ę 
rzeki Pearl barkami, a wcze śniej wyładowane ze statków w Zatoce Meksyka ńskiej. 
Dlaczego ONZ potrzebuje czołgów w USA? Jednak nikt nie o śmielił si ę nazwa ć tego 
zdrad ą! 
 
Nawet Przyl ądek Canaveral jest wykorzystywany przez ludzi noweg o ładu 
światowego, którzy przygotowuj ą si ę do podbicia Ameryki. Nawet szosa na grobli 
wokół NASA została zamkni ęta na 4 godziny po to, aby mo Ŝna było wwie źć na jej 
teren rosyjskie pojazdy oraz wyposa Ŝenie. Po co one tam s ą? Czy nie zostały tam 
zgromadzone na czas wojny Ameryki z Amerykanami? 
 
Konwój składaj ący si ę z 50 pojazdów wojskowych widziano na odcinku 100 m il na 
autostradzie nr. 17 w środkowej Arizonie. Pojazdy te kierowały si ę z Phoenix na 
północ do Parku Narodowego Coconino. Konwój składał  si ę z Gwardii Narodowej z 
Arizony, armii USA oraz nieoznakowanych pojazdów ON Z. Dlaczego konwój wojskowy w 
USA dowodzony był przez zagranicznego oficera ONZ j adącego w specjalnym 
samochodzie dowodzeniowym? 
 
Przypuszcza si ę, Ŝe obecnie pół miliona Ŝołnierzy obcych pa ństw ONZ stacjonuje, 
jest uposa Ŝona i szkolona w Ameryce i s ą rozproszeni po całym kraju. (41) 
 

ROZDZIAŁ 4. CZY ZBLI śA SIĘ OKRES PAŃSTWA POLICYJNEGO? 
MJTF, FEMA, FinCEN,  
Dekrety, Obozy koncentracyjne 
 
W Ameryce działaj ą pot ęŜne siły, które maj ą dobrze przygotowan ą strategi ę, aby 
wprowadzi ć w Ameryce uspołecznienie i zaprowadzi ć pa ństwo policyjne oraz 
globalny nowy ład światowy. 
-Don McAlvany 
McAlvany Inteligence Advisor. 
 
To co niebawem przeczytacie jest szokuj ące. Poni Ŝszy materiał jest szczegółowo 
udokumentowany. Mark Koernke z Michigan, były praco wnik wywiadu wojskowego USA 
oraz analityk kontrwywiadu, ostrzega: 
 
W stron ę narodowych sił policyjnych. 
 
Kiedy prezydent podpisuje dekret nie potrzeba ani z gody Kongresu, ani nie ma 
moŜliwo ści odwołania do s ądu – wszystkie EOs (dekrety) s ą prawem ustanowionym 
przez jednego człowieka – prezydenta Stanów Zjednoc zonych. 
 
Te nowe narodowe siły policyjne tworzone s ą obecnie podczas pisania  tego tekstu 
i maj ą składa ć si ę z sił zbrojnych, przedstawicieli prawa, oraz perso nelu 
cywilnego, które Clinton planuje skonsolidowa ć w jedn ą wielk ą agencj ę policyjn ą; 
agencja d/s walki z narkotykami; FBI; biuro do walk i z alkoholizmem, nikotyn ą, 
broni ą paln ą (BATF); słu Ŝby celne, wydział do walki z przest ępczo ści ą urz ędów 
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pocztowych oraz IRS. Maj ąca powsta ć superagencja policyjna (zwana równie Ŝ Wielo-
Jurysdykcyjny Oddział Specjalny) b ędzie miała rosyjsko brzmi ącą nazw ę Dyrektorat 
Centralny Przestrzegania Prawa. 
 
Nowym szefem narodowych sił policyjnych, (którego w ielu si ę obawia, gdy Ŝ b ędzie 
on ameryka ńskim odpowiednikiem KGB lub nazistowskiego gestapo)  b ędzie prokurator 
generalny Janet Reno. DCLE b ędzie miało rad ę nadzorcz ą w Białym Domu mianowan ą 
przez prezydenta co zagwarantuje upolitycznienie te j instytucji, która najpierw 
zajmie si ę politycznymi przeciwnikami władzy. (1) 
 
MJTF: WIELO-JURYSDYKCYJNY ODDZIAŁ SPECJALNY 
Ten ekperyment z federalnymi siłami policyjnymi do walki z przest ępczo ści ą, ma 
sta ć si ę modelowym dla innych miast i stanowi krok milowy w  kierunku przej ęcia 
kontroli władz nad wymiarem sprawiedliwo ści. Clintonowskie narodowe siły 
policyjne planuj ą zamach stanu i opanowanie policji lokalnej. 
Prosz ę pami ęta ć, Ŝe Janet Reno była t ą, która wydała rozkaz dokonania masakry 86 
obywateli USA w Waco, w tej liczbie było 17 dzieci poni Ŝej siódmego roku Ŝycia. 
Wiemy, Ŝe prezydent wyszedł z propozycj ą stworzenia narodowych sił policyjnych. 
Jest tylko inna nazwa MJTF. B ędzie to biała r ękawiczka na Ŝelaznej pi ęści.(2) 
 
KONFISKATA BRONI PALNEJ 
Pod koniec roku 1992 i na pocz ątku 1993 byli śmy świadkami serii działa ń maj ących 
na celu konfiskat ę broni palnej oraz domowych rewizji i aresztowa ń: “Operacja 
oczyszczania” w Chicago; “Achilles dwa” w Cleveland ; i seria działa ń po buntach 
w Los Angeles, nie przeciwko gangom ulicznym lecz p rzeciwko obywatelom broni ącym 
swoich domostw i biznesów. “Operacja oczyszczania” trwała tydzie ń, kiedy to 
podzielono miasto na kwatery, chodzono od domu do d omu, a tam gdzie trzeba było 
uŜywano siły i ścigano posiadaczy jakiejkolwiek broni palnej, amuni cji i cz ęści 
uzbrojenia. 
Siły te nosz ą czarne mundury BDU. Nosz ą czarn ą bro ń oraz czarne poga ńskie hełmy, 
które wygl ądaj ą zupełnie jak niemieckie colscuttle. S ą oni wyposa Ŝeni i 
utrzymywani ze źródeł DOD (Departamentu Obrony). 
 
Widzieli śmy operacj ę w Waco i szturm kompanii do zwalczania alkoholizmu , tytoniu 
i broni palnej, prawdopodobnie pod dowództwem MJTF.  MJTF poł ączyła w sobie gangi 
uliczne Crips i Bloods z Los Angeles i Nowego Jorku . Zostały one przeszkolone, 
umundurowane i wyposa Ŝone z Rezerw Federalnych. Siły te maj ą by ć mi ęsem 
armatnim. Dokładnie tego samego dokonał Hitler w la tach 30-tych. Opró Ŝnił 
wi ęzienia w Niemczech z bandytów, morderców, gwałcicie li i stworzył kontyngent 
zwany “Br ązowe Koszule”. Mieli za zadanie przeszukiwa ć domy i porywa ć ludzi – 
zawsze wcze śnie rano pukali do drzwi. (3) 
Pozwala to po raz pierwszy spojrze ć na świ ęte plany federalnej biurokracji 
wprowadzenia w Ameryce TYRANII. (4) 
 
FEMA: AGENCJA FEDERALNA SZYBKIEGO REAGOWANIA 
Czym jest FEMA i jaka jest jej misja? FEMA jest to akronim dla okre ślenia 
Agencji Federalnej Szybkiego Reagowania. Została po wołana dekretem nr. 12184 i 
podpisana przez Jimmy Cartera w 1979 roku.  
FEMA została napisana przez Zbigniewa Brzezi ńskiego i pracownika NSC Samuela 
Huntingtona. Jest to tajna agencja maj ąca swoj ą kwater ę w Fort Mead w stanie 
Maryland. Dane setek tysi ęcy Amerykanów zostały wprowadzone do komputera. Pla ny 
FEMA zmierzaj ą do przygotowania i wprowadzenia do komputera danyc h ponad 10000 
Amerykanów i zaznaczenie ich na czerwono jako aktyw istów, osoby wspieraj ące i 
sympatyzuj ące z terroryzmem w Stanach Zjednoczonych. 
FEMA jest ciemn ą ście Ŝką prowadz ącą do wprowadzenia stanu wojennego. Kiedy 
zostanie wprowadzony stan wojenny wtedy Konstytucja  przestanie obowi ązywać. Jest 
ona zast ąpiona czym ś co nazywa si ę dyktatur ą wojskow ą. Mo Ŝna tego dokona ć za 
pomocą jednego telefonu z Białego Domu.(5) 
 
“Krytyczna sytuacja” jest j ęzyczkiem spustowym dla FEMA. 
FinCEN: 
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TWOJA HISTORIA FINANSOWA W PIĘĆ MINUT 
Co to jest FinCEN? Jest to sie ć do zwalczania przest ępstw kryminalnych, a tak Ŝe 
jest organizacj ą powołan ą przez Departament Skarbu USA celem zbierania, 
analizowania i przesyłania informacji na temat prze st ępstw finansowych. 
 
Sekretarz skarbu Nicholas F. Brady oficjalnie powoł ał FinCEN dekretem z dnia 25 
kwietnia 1990 roku. Dekret ten nało Ŝył na misj ę FinCEN obowi ązek przygotowania 
dla potrzeb rz ądu wielow ątkowych informacji oraz stworzenia sieci analityków  do 
wspierania praworz ądności oraz innych agend w poszukiwaniu, ściganiu i karaniu 
przest ępstw fianansowych. 
FinCEN jest operacj ą całkowicie skomputeryzowan ą o zasi ęgu mi ędzynarodowym, 
która zbiera i analizuje dane dotycz ące działalno ści przest ępczej. Komputery 
FinCEN działaj ą na bazie programu “EXPERT SYSTEM”, którego zasada działania 
wzoruje si ę na działalno ści ekspertów – lecz działa miliony razy szybciej. 
“Expert System”, sztuczny system wywiadu celnego, p rowadzi śledztwo w sprawie 
przest ępstw finansowych oraz podejrzanych transakcji. Nowy  program (sztuczny 
system równoległego przetwarzania wielu danych) ma być zainstalowany wkrótce. 
 
FinCEN wynegocjował uzgodnienia z Interpolem na wym ian ę danych, które daj ą 
bezpo średni dost ęp do ogólno światowych danych na temat przest ępczo ści. 
 
W 1984 roku “Starszy Brat” monitorował wszystkich p oprzez olbrzymi komputer. 
Dzisiaj nie tylko jeden ale dziesi ątki tysi ęcy poł ączonych w sie ć komputerów 
monitoruje obywateli USA. Dane zawieraj ą zdumiewaj ące ilo ści ró Ŝnorakich 
osobistych informacji, wykorzystywanych na rozmaite  sposoby, które stanowi ą 
zagro Ŝenie dla prywatno ści. Mog ą one przedstawi ć całokształt twoich finansów w 
ci ągu pi ęciu minut. 
FinCEN: 
 
PROJEKT GLOBALNEGO PAŃSTWA POLICYJNEGO 
Ameryka ńscy biurokraci szczyc ą si ę, Ŝe FinCEN jest projektem sieci wywiadu 
finansowego dla całego świata. FinCEN uło Ŝył ju Ŝ sobie stosunki z agendami 
wywiadu finansowego w kilku pa ństwach. 
W jaki sposób umiej ętno ści FinCEN dot., centralizacji informacji – 
dopasowywanie, porównywanie i ł ączenie faktów – ujawniaj ą ukryt ą działalno ść? W 
jaki sposób FinCEN mogłaby zwróci ć si ę przeciwko wypełniaj ącym prawo obywatelom? 
W jaki sposób FinCEN mogłaby si ę sta ć re Ŝimem stosuj ącym tyrani ę, gdyby przej ęła 
władz ę w tym kraju? Nie ma w ątpliwo ści co do tego, Ŝe antynarkotykowe narz ędzie 
mogłoby równie Ŝ słu Ŝyć jako potencjalny instrument stosowania represji lu b 
tyranii. FinCEN oraz przedstawiciele rz ądu ameryka ńskiego przyznaj ą, Ŝe jest ona 
testem do wprowadzenia światowego monitoringu, nadzoru i kontroli finansowe j. 
FinCEN jest cz ęści ą d ąŜenia do monitorowania i kontrolowania narodu 
ameryka ńskiego. Administracja Busha powołała sie ć do zwalczania przest ępstw 
finansowych w Arlington w stanie Virginia, gdzie wy korzystano komputery 
najnowszej generacji. Rz ąd zgromadził sto baz danych nt., transakcji bankowy ch 
osób podejrzanych o dokonanie przest ępstw, wykrocze ń drogowych, spisu ludno ści i 
rozmaitych biznesów oraz działalno ści finansowej milionów uczciwych obywateli. 
FinCEN jest najwi ększym rz ądowym symulowanym wywiadem posiadaj ącym najwi ększ ą 
baz ę danych w całej historii. FinCEN zatrudnia ponad 20 0 pracowników z IRS, FBI, 
słu Ŝb specjalnych i FDIC i ści śle współpracuje z BATF, CIA oraz kontrwywiadem 
wojskowym. W rzeczy samej cała działalno ść FinCEN jest pogwałceniem Czwartej 
Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która  gwarantuje prawo do 
zachowania tajemnicy i prywatno ści. 
 
SIŁY FinCEN – CIEMNE STRONY 
(UKRYTA STRONA WOJSKOWA W FinCEN) 
FinCEN jest wspólnym programem ONZ – USA dot., prze szukiwania domostw i 
konfiskaty broni, a w szczególno ści u tych, których rz ąd b ędzie uwa Ŝał za 
niebezpiecznych dla “prawa i porz ądku”, poniewa Ŝ nie b ędą chcieli kolaborowa ć na 
rzecz wprowadzenia nowego ładu światowego. Jest to równie Ŝ sie ć sił policyjnych; 
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miejskich, stanowych i federalnych, poł ączonych z ONZ-wskimi wielozadaniowymi 
siłami zbrojnymi, otrzymuj ącymi bezpo średnie rozkazy do rozmieszczania w USA i 
Kanadzie obcych wojsk i tajnych słu Ŝb policyjnych i militarnych, w celu 
rozwini ęcia frontu przeciwko mieszka ńcom Ameryki Północnej. Pojawienie si ę 
obcych wojsk oraz czarnych helikopterów w ró Ŝnych cz ęściach USA odnotowali: 
patrioci, du Ŝe gazety codzienne, a nawet telewizja. Kim oni s ą? Sk ąd pochodz ą? 
Dlaczego tu s ą? Kto daje im zezwolenie na przeprowadzanie szkolen ia na ziemiach 
USA i Kanady? 
Pewne pogłoski rzucaj ą światło na mro Ŝące krew w Ŝyłach przygotowania do 
maj ącego nast ąpi ć przewrotu, w celu obalenia demokracji i oddania pe łni władzy 
jednemu światowemu rz ądowi ONZ. Uwa Ŝa si ę, Ŝe Ŝołnierze ci ł ączeni s ą z innymi 
agendami i organizacjami jak: FinCEN, FEMA, MJTF i siłami policyjnymi BATF, REX-
84 i Operacja Dragnet.  
FinCEN rekrutuje swoich Ŝołnierzy z wojska i tajnych policji z obcych pa ństw. W 
przewa Ŝaj ącej mierze s ą to Europejczycy. Mamy Belgów, Holendrów i Niemców.  
Oczekujemy na Ŝołnierzy z Francji. Obecnie wiadomo ju Ŝ, Ŝe FinCEN ma swoj ą grup ę 
w Montana, która składa si ę z Gurkhas (co ś na wzór Hindusów z Nepalu). 
 
CZARNE HELIKOPTERY NAD AMERYKĄ 
Nieoznakowane czarne helikoptery prowadz ące misje szpiegowskie i robi ące 
zdj ęcia, widziano przelatuj ące nad miastem Seatle w stanie Washington. Samoloty  
te nie posiadaj ą Ŝadnych widocznych znaków ani numerów identyfikacyjn ych. Jest 
to oczywi ście świadome działanie ze strony rz ądu USA w celu zamaskowania ich 
pochodzenia. 
Setki czarnych helikopterów, równie Ŝ pod kontrol ą ONZ stacjonuj ą w rezerwacie 
wojskowym w Ford Drum w stanie Nowy Jork. Cz ęsto widywano niezidentyfikowane 
czarne helikoptery lataj ące w okolicach Barstow w stanie Kalifornia. S ą one 
cz ęści ą 50.000 armii ONZ oraz Gwardii Narodowej utrzymywan ych w gotowo ści 
bojowej. Konspiratorzy nowego ładu światowego utrzymuj ą, Ŝe siły szybkiego 
reagowania maj ą zosta ć u Ŝyte na wypadek, gdyby zamieszki w Los Angeles zacz ęły 
wymykać si ę spod kontroli. Jaki zdrajca wydał rozporz ądzenie, aby utrzymywa ć w 
gotowo ści bojowej Ŝołnierzy ONZ do czegokolwiek w granicach Stanów 
Zjednoczonych?  
Czy nie jest to działanie niezgodne z prawem? 
Ciemne, nieoznakowane, nisko przelatuj ące helikoptery widywane s ą regularnie nad 
Los Angeles. Ci Ŝołnierze wykonuj ą misj ę szpiegowsk ą, robi ą zdj ęcia domostw, 
małych firm oraz ulic w mie ście. G ęsto zaludniona prowincja Napa w Kalifornii 
była niepokojona regularnymi, cz ęstymi nalotami tajemniczych, 
niezidentyfikowanych czarnych helikopterów. 
Miejscowo ść Kalispell w stanie Montana była miejscem nizliczon ych, nisko 
przelatuj ących, w pełni uzbrojonych helikopterów. Jaki jest c el tych nie 
kończ ących si ę inwigilacji, rekonesansu powietrznego? Te czarne śmigłowce nowego 
ładu światowego startuj ą z bazy znajduj ącej si ę w pobliskim masywie le śnym. 
Chmary czarnych ONZ-owskich helikopterów transporto wych widziano nad Kenner w 
stanie Luizjana. Podczas takich ćwicze ń wojskowych przerzucono cał ą brygad ę 
Ŝołnierzy z jednego miejsca w drugie. (6) 
 
DEKRET NR 11490 
Podczas maj ącego nadej ść kryzysu ekonomicznego, politycznego i wojskowego, cała 
dyktatorska władza została ju Ŝ nadana prezydentowi Stanów Zjednoczonych dekretem 
nr. 11490. Des Griffin w swojej wspaniałej ksi ąŜce “Czwarta rzesza bogatych” 
pisze: 
“Pełna dyktatorska władza nad Ameryk ą moŜe zosta ć wprowadzona za jednym 
poci ągni ęciem pióra. Wytyczne zostały ju Ŝ nakre ślone i czekaj ą tylko na to, 
kiedy prezydent zadecyduje, Ŝe powstał du Ŝy kryzys. Podj ęte decyzje b ędą dawa ć 
prezydentowi, poprzez biurokracj ę niewybieralnych urz ędników w zarz ądzie Agencji 
Federalnej Szybkiego Reagowania (FEMA), nieogranicz oną władz ę. Nie pozostanie 
nic innego jak tylko podda ć si ę ich m ądro ści i os ądom. Całkowita rz ądowa 
kontrola nad twoim Ŝyciem zaczyna obowi ązywać (wg., j ęzyka dekretów) w razie 
zwi ększonego napi ęcia mi ędzynarodowego lub kryzysu finansowego.” (7) 
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Poni Ŝej podajemy zbiór dekretów poł ączonych w jeden dekret nr 11490. W ci ągu 
zaledwie jednej godziny prezydent (rz ąd) mogły przej ąć: 
*Wszystkie środki masowego przekazu – radio, telewizj ę, itp. 
*Wszystkie źródła energetyczne – rafinerie, paliwa, gaz, itp. 
*Wszystkie farmy i rezerwy Ŝywności 
*Cały transport – drogi, koleje itp. 
*Mobilizacj ę wszystkich obywateli jako rz ądowej siły roboczej 
*Wszystkie o środki zaludnienia 
*Słu Ŝbę zdrowia, pomoc społeczn ą oraz o świat ę 
 
*Rejestracj ę wszystkich obywateli u naczelników poczty. 
*Wszystkie lotniska i samoloty 
*Wszystkie finanse domowe 
*Wszelkie magazyny: kolejowe, wodne i l ądowe 
 
Za prezydentury Richarda Nixona wszystkie ustawy zo stały zawarte w dekrecie nr. 
11490. Zostało to podpisane przez Jamesa R. Cartera  20 lipca 1979 roku. 
Wszystkim czego potrzeba do uruchomienia tej mia ŜdŜącej ko ści machiny jest to, 
aby prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił stan wyj ątkowy. 
Działania te s ą prowadzone na podstawie dekretów prezydenckich zat wierdzonych 
przez Senat USA. Dekrety i traktaty nie wymagaj ą zgody Kongresu i nie podlegaj ą 
rewizji s ądowej. Wszystkie dekrety to prawa ustanowione przez  jednego człowieka 
– prezydenta Stanów Zjednoczonych. 
 
CZY SENACKIE TRAKTATY LUB DEKRETY PREZYDENCKIE SĄ PONAD KONSTYTUCJĄ? 
Z wiadomo ści policyjnych Aid i Abet: 
„Poni Ŝsze zdanie kwalifikuje si ę do miana najwi ększego kłamstwa jakie globali ści 
usiłuj ą narzuci ć Amerykanom: „Traktaty s ą wa Ŝniejsze ni Ŝ Konstytucja USA.” 
Nast ępne kłamstwo brzmi: „Raz uchwalony traktat nie mo Ŝe by ć uchylony.” 
 
A oto jasne i niepodwa Ŝalne fakty. S ąd Najwy Ŝszy Stanów Zjednoczonych ogłosił 
Ŝe:  
Traktaty nie s ą ponad Konstytucj ą 
Traktatami nie mo Ŝna wnosi ć poprawek do konstytucji. 
Traktat mo Ŝe zosta ć uniewa Ŝniony poprzez ustaw ę uchwalon ą przed podpisaniem 
traktatu. (8) 
Sąd Najwy Ŝszy wielokrotnie i jednoznacznie uznawał wy Ŝszo ść konstytucji nad 
traktatami – Reid contra Covert, pa ździernik 1956r., 346 USA 1, str. 17. Sprawa 
ta zawiera w ątpliwo ści. „Czy układ o siłach zbrojnych NATO stoi ponad 
Konstytucj ą USA?” S ąd Reid (S ąd Najwy Ŝszy USA) przedstawił swoj ą opini ę: 
 
„…Ŝaden układ z obcym pa ństwem nie mo Ŝe nakłada ć takich uprawnie ń na Kongres ani 
jakikolwiek inny organ władzy, który by je zwalniał  od ogranicze ń zawartych w 
Konstytucji.” 
 
 
Ograniczenia konstytucyjne zostały ustanowione i ma j ą zastosowanie do wszelkiego 
rodzaju władzy pa ństwowej i nie mog ą by ć anulowane przez dekret prezydenta lub 
traktat senacki. 
 
Czy jasnym jest to, co powiedział w tej sprawie S ąd Najwy Ŝszy? Nic nie mo Ŝe 
zaj ąć miejsca Konstytucji – Ŝaden dekret, PDD, układ dwustronny, NAFTA, GATT ani  
układ o handlu światowym; Ŝaden układ podpisany przez kogokolwiek nie mo Ŝe by ć 
ponad konstytucj ą. 
 
Sąd Najwy Ŝszy nie mógł tego ja śniej wyrazi ć: „Traktaty nie stoj ą ponad 
Konstytucj ą USA i w Ŝadnej mierze nie mog ą wprowadza ć do niej jakichkolwiek 
poprawek!!!.”  Sprawa zamkni ęta. 
 
Teraz musimy gło śno o tym mówi ć wybranym przez nas reprezentantom w Waszyngtonie 
oraz legislaturom stanowym, Ŝe nie wierzymy w to wielkie kłamstwo, „ Ŝe 
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Amerykanie zwi ązani s ą niekonstytucyjnymi traktatami, dekretami, oraz inn ymi 
aktami zdrady o podobnym chrakterze.”(9) 
 
OBOZY ŚLEDCZE – I FEMA 
(Agencja Federalna Szybkiego Reagowania) 
Początkowo pod płaszczykiem FEMA ustanowiono 23 obozy śledcze na całym 
terytorium Stanów Zjednoczonych. Ponadto w bud Ŝecie wojskowym na lata 1990/1991 
uwzgl ędniono dodatkowo 20 obozów. Carl Levin z Departamen tu Obrony w Poprawce do 
budŜetu nr 656 uwzgl ędnił powstanie dodatkowych 20 obozów. Obecnie w cał ych 
Stanach Zjednoczonych zakładane s ą 43 obozy śledcze. 
Nazwano to „Operacja REX-84” i w rzeczywisto ści jest to olbrzymie centrum 
śledcze, w którym planuje si ę uwi ęzi ć wszystkich obywateli okre ślanych mianem 
„potencjalnych wywrotowców”. (Tłumaczenie: s ą to ci, którzy przeciwstawiaj ą si ę 
nowemu ładowi światowemu.) W czasie ogłoszonego stanu wyj ątkowego zostan ą 
nazwani zbrodniarzami i rz ąd b ędzie starał si ę wyegzekwowa ć prawo za pomoc ą 
kilku milionów deputowanych urz ędników. (10) 
 
OBOZY KONCENTRACYJNE W AMERYCE? GDZIE ? 
American’s Bulletin z listopada 1992 roku donosi: 
 
„Biały Dom wydał ści śle tajn ą Dyrektyw ę dotycz ącą Bezpiecze ństwa Narodowego 
(NSDD). W dyrektywie tej zawarte s ą instrukcje dot., pilnych planów aktywizacji 
10 olbrzymich obozów śledczych w kluczowych kwaterach obronnych w całej A meryce. 
Cztery z tych o środków internowania maj ą pomie ści ć, conajmniej 25.000 wi ęźniów 
cywilnych. S ą one zlokalizowane: 
*Fort Chaffee. AK 
*Bazie wojskowej Ford Drum, NY 
*Bazie wojskowej Indiantown, PA 
*Camp Hill, PA 
 
Na podstawie „Operacji REX-84” ustanowiono 10 obozó w koncentracyjnych. Ponadto 6 
„o środków dozorowania stanu wyj ątkowego”, jak to szumnie nazwano, zostało 
zlokalizowane w istniej ących bazach wojskowych USA. S ą to: 
*Fort Benning, GA 
*Fort Huachua, AZ 
*Elgin AFB, FL 
*Oakdale, CA 
*Fort McCoy, WI 
*Vanderberg AFB, CA 
 
Na całym terytorium Stanów Zjednoczonych zostały ju Ŝ dawno poczynione 
przygotowania do masowych aresztowa ń ludzi podejrzanych i niebezpiecznych dla 
nowego ładu światowego (lojalnych Amerykanów, którzy s ą politycznie 
niedostosowani i niebezpieczni dla nowego ładu światowego). Celem tej 
bezprecedensowej operacji stanu wyj ątkowego jest doprowadzenie do tego co 
rzecznicy nowego ładu światowego nazywaj ą „C i C” (złapa ć i wsadzi ć do 
wi ęzienia). Zgadnij kogo maj ą na my śli. (11) 
 
Patriot Report opublikował taki oto artykuł „Prokur ator generalny Stanów 
Zjednoczonych Janet Reno utworzyła list ę patriotów”: 
Według Alyn Denham, który publikuje listy nt., poli tyki ameryka ńskiej, 
prokurator generalny pani Janej Reno rozesłała tajn y list do prokuratorów, w 
którym stwierdza, Ŝe b ędzie prowadzone śledztwo przeciwko prawicowcom oraz 
fundamentalnym chrze ścijanom. 
 
Memorandum podpisane przez pani ą Reno zostało wysłane do prokuratorów w stanach: 
MS, AL, GA, SC, ID, i MT. Stwierdza w nim, Ŝe FBI b ędzie przeprowadza ć zakrojone 
na szerok ą skal ę dochodzenia oraz przesłuchiwanie polityków prawico wych i 
fundamentalistów, a tak Ŝe osoby i organizacje religijne w tych stanach. Dos sier 
nt., tych osób zostan ą przygotowane i b ędą przechowywane w Departamencie 
Sprawiedliwo ści w Waszyngtonie. 
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Kobieta i bestia Memorandum stwierdza, Ŝe w przypadku masowego powstania osoby 
te oraz organizacje b ędą uwa Ŝane za potencjalnych terrorystów. 
 
Pan Denham pisze: „A oto do czego to zmierza: nazwi ska obywateli, którzy 
otwarcie wyst ępuj ą w obronie konstytucji znajd ą si ę na li ście wywrotowców.” (12) 
 
Artykuł pod tytułem „Milion Amerykanów skazanych na  areszt na podstawie dekretu” 
w Washington Report przedstawia: 
„Operacha Dragnet” jest autoryzowana pod nazw ą Druga Ustawa McCartney’a. według 
tej ustawy prezydent Stanów Zjednoczonych upowa Ŝniony jest do zawieszenia praw 
obywatelskich za pomoc ą jednego telefonu. Je śli przez szefa rz ądu zostanie 
ogłoszona inwazja, stan wojenny lub najprawdopodobn iej powstanie, wtedy wchodzi 
w Ŝycie „Operacja Dragnet”. Obecnie komputer Univac zl okalizowany w niewiadomym 
miejscu w pobli Ŝu Waszyngtonu zawiera co najmniej milion nazwisk i na dany 
sygnał komputer zacznie drukowa ć nakazy aresztowa ń. (13) 
TAJNE KODY: CABLE-SPLICER I GARDEN PLOT 
W roku 1976 Amerykanin William R. Pabst wniósł poze w do s ądu przeciwko rz ądowi 
USA oraz Federalnemu S ądowi Rejonowemu. Wszystko to opisane jest w ksi ąŜce „Plan 
obozów koncentracyjnych dla obywateli USA” Pan Pabs t domagał si ę od rz ądu USA 
upublicznienia dokumentacji na temat tego horrendal nego planu zap ędzenia 
Amerykanów do obozów koncentracyjnych i wykorzystan ia sił zbrojnych USA do tego 
nikczemnego spisku przeciwko ludno ści. Odkrył on, Ŝe ten tajny spisek kryje si ę 
pod hasłami: „Operacja Cable-Splicer” oraz istnieje  dodatkowy plan „Operacja 
Garden Plot”. 
 
Procedura toczyła si ę w S ądzie Rejonowym w Okr ęgu Południowym stanu Texas w 
Huston. Była to sprawa numer 77-H-667. 
 
To naród ameryka ński z Williamem R. Pabstem wniósł pozem przeciwko G eraldowi 
Fordowi – prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Sprawa  toczyła si ę przed s ędzi ą 
Normanem Blackiem w Okr ęgu Południowym w stanie Texas. Był to Federalny S ąd 
Rejonowy. 
 
To, co dot ąd zobaczyłem w pana dowodach, wskazuje na to, Ŝe nie ma Ŝadnych 
wątpliwo ści co do tego, Ŝe istnieje program internowania wi ęźniów wojskowych i 
cywilów. Co do tego nie mam Ŝadnych w ątpliwo ści. 
 
Sąd orzekł: 
Nie mo Ŝemy udost ępni ć dokumentów na temat „Operacji Cable-Splicer” czy „ Operacji 
Garden Plot”, poniewa Ŝ nie został pan jeszcze skrzywdzony. 
 
Pan Pabst zło Ŝył apelacj ę od orzeczenia s ądu pierwszej instancji. Zało Ŝył spraw ę 
nr 77-1096 w S ądzie Apelacyjnym USA. Oto co pan Pabst napisał na s tronie drugiej 
podsumowania faktów sprawy s ądowej:  
 
„Działania te godz ą w pierwsz ą i pi ąt ą Poprawk ę do Konstytucji USA. Działania te 
zostały podj ęte przez pana Pabsta ze wzgl ędu na odkrycie trwaj ącego programu 
obozów koncentracyjnych w ró Ŝnych departamentach rz ądu federalnego, bez wiedzy i 
bez przyzwolenia wymienionych wy Ŝej obro ńców. Omawiany program jest 
przygotowywany i ma za zadanie pozbawi ć obywateli USA ich konstytucyjnych praw i 
ochrony przez nielegalne aresztowania i wi ęzienie ich za ich PRZEKONANIA 
POLITYCZNE WYRAśANE SŁOWNIE, BEZ STOSOWANIA PRZEMOCY, wobec polityk i wewn ętrznej 
i zewn ętrznej, oraz przeciw praktykom tych, którzy piastuj ą funkcje w rz ądzie 
federalnym USA.” 
 
Innymi słowy istnieje spisek. Prowadzony jest progr am obozów koncentracyjnych w 
celu pozbawienia nas, obywateli USA naszych konstyt ucyjnych praw i wolno ści. 
Dlaczego rz ąd stworzył taki plan? Dlatego, Ŝe GŁOŚNO WYRAśAMY SWOJE 
NIEZADOWOLENIE WOBEC AROGANCKIEGO POSTĘPOWANIA LUDZI DECYDUJĄCYCH O LOSACH 
NASZEGO KRAJU. 
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Dalej mówi o tym, Ŝe w Lovania w stanie MI istnieje grupa o nazwie Com ando 300 
Policji Wojskowej Wi ęźniów Wojennych. 
 
Dalej w sprawozdaniu stwierdza, Ŝe na obozy koncentracyjne wyznaczono 
nast ępuj ące miejsca: Allenwood, PA; Milpoint, WV; Greenville , SC; Montgomery, 
Al; Elirno, OK; Tulelake, CA; Florence, AZ; Elmendo rf AFB, AK; Wickenburg, AZ; 
Avon Park, FL.  
Maj ą tam zosta ć stworzone o środki zdrowia psychicznego, aby w ten sposób 
publiczna słu Ŝba zdrowia była pod kontrol ą. (Komentarz autora: Brzmi to zupełnie 
tak jak marksi ści robili w Zwi ązku Radzieckim.) 
 
Pan Pabst przedstawia tak Ŝe szereg dokumentów z Centrum Zaopatrzenia Marynark i 
Wojennej w Bastow w Kalifornii, m.in., „Plan gotowo ści na wypadek kl ęski”. W 
planie tym omówione jest w szczegółach w jaki sposó b siły zbrojne zostan ą 
wykorzystane do terroryzowania, aresztowania i osad zania w obozach obywateli 
USA. Na przykład w planie tym istnieje konkretny za pis nr MCSCBDPP-I-73, jest to 
ju Ŝ przygotowany list, który zostanie opublikowany w f ormie obwieszczenia na 
całym terytorium po wprowadzeniu stanu wojennego. ( Komentarz od autora: stan 
wojenny = całkowita dyktatura.) 
Plany nowego ładu światowego s ą daleko zaawansowane. Zdradzieckie plany 
wprowadzenia ogólno światowej dyktatury ONZ. 
 
MISTRZOWSKI PLAN 
Czasopismo Los Angeles Times w sierpniu 1992 roku o publikowało artykuł 
„Niezjednoczone Stany.” Pokazuje on w jaki sposób k ontynent północnoameryka ński 
ma zosta ć podzielony na ró Ŝne regiony, które maj ą by ć „nowymi” krajami w nowym 
ładzie światowym. (14) 
W 1992 roku „Wall Street Journal” opublikował map ę Ameryki ukazuj ącą r ękę 
wymazuj ącą granic ę pomi ędzy USA i Kanad ą. (15) 
Ludzie ci wcale nie ukrywaj ą tego, co zamierzaj ą zrobi ć w celu umo Ŝliwienia 
zaprowadzenia dysharmonii w USA, oraz takiego podzi ału kraju na nowe pa ństwa, 
którymi łatwo dałoby si ę rz ądzi ć. Rz ąd ameryka ński ju Ŝ teraz sprowadza Ŝołnierzy 
ONZ do kontrolowania sytuacji, kiedy Amerykanie ost atecznie odkryj ą jak bardzo 
zostali zdradzeni. 
Stany Zjednoczone zostały ju Ŝ podzielone na 10 regionów. To ju Ŝ si ę dokonało. 
Regionalizacja USA została dokonana na mocy dekretu  nr. 11649 wydanego przez 
prezydenta Nixona. Zostało to opublikowane w Dzienn iku Federalnym 12 lutego 1972 
r. (Vol. 37, nr. 30) 
 
Kraj został podzielony na 10 regionów. Najgrubsza c zarna linia to granice 
regionów i ka Ŝdy ma własn ą „stolic ę.” Linia cie ńsza okre śla granice 
poszczególnych krajów. Nazywaj ą si ę one UMJO’s (Parasol Organizacyjny Wielo-
Jurysdykcyjny). Ka Ŝdy stan został w taki sposób poci ęty. Najcie ńsza linia to 
obecne granice stanów, które zostan ą obalone! (16) 
 
W taki oto sposób w razie ogłoszenia stanu wojenneg o rz ąd b ędzie mógł działa ć 
pod płaszczykiem Rz ądowej Ustawy o Reorganizacji. STANY ZOSTAN Ą ZLIKWIDOWANE – 
ZOSTANIE SFORMOWANY NOWY RZĄD CENTRALNY, który przekształci si ę w rz ąd 
ogólno światowy pod kontrol ą ONZ. 
Czy widzicie ju Ŝ dlaczego autorzy nowego ładu światowego naciskali na utworzenie 
NAFTA (Północnoameryka ński Układ o Wolnym Handlu)? Usun ął on wszelkie granice 
ekonomiczne pomi ędzy USA, Kanad ą i Meksykiem – pierwszy stopie ń do wymazania 
wszelkich granic geograficznych. 
 
Nowy ład światowy zostanie doprowadzony do ko ńca. Plan Zbigniewa Brzezi ńskiego 
(marksistowskiego zdrajcy) b ędzie wykonany. Ameryka stanie si ę regionem w 
globalnym społecze ństwie narodów i zostaniemy poddani jednym mi ędzynarodowemu 
rz ądowi pod całkowit ą kontrol ą światowej centrali władzy – okrutnego władcy. 
Truj ące nasienie zasiane w San Francisco (wraz z powołan iem do Ŝycia ONZ) 
dojdzie do pełni rozkwitu. 
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ROZDZIAŁ 5. OKULTYSTYCZNY ZEGAR 
Musimy działa ć tak szybko jak tylko mo Ŝna w kierunku ustanowienia jednego 
światowego rz ądu; jednej światowej religii; pod jednym światowym przywódc ą. 
-Robert Muller 
b. zast ępca sekretarza generalnego ONZ 
 
Przepowiadam, Ŝe za naszego Ŝycia b ędziemy świadkami powstania nowej światowej 
religii. Wierz ę, Ŝe nastanie nowy system duchowy. 
-Jean Houston 
 
Kim jest Robert Muller? Przez ponad 40 lat był zast ępcą sekretarza generalnego 
ONZ. Obecnie jest prezydentem Uniwersytetu Pokoju n a wyspie Costa Rica. Nie 
wynosi si ę zbytnio, lecz jest kluczow ą postaci ą w świecie, który d ąŜy do 
ustanowienia jednej religii New Age oraz nowego ład  światowego. Przemawiał on na 
narodowym Kongresie Edukacji Katolickiej w St. Loui s, Missouri w kwietniu 1985 
roku. Ujawnił, Ŝe „Chrystus” New Age zasi ądzie na milenijnym tronie świata przed 
rokiem 2000 i Ŝe „człowiek stanie si ę sobie bogiem”. (1) 
 
Robert Muller przyj ął to wielkie kłamstwo w ęŜa z Edenu: „B ędziecie jak bogowie i 
na pewno nie umrzecie.” Propaguje twierdzenie, i Ŝ wszystkie narody pójd ą w 
kierunku stanowienia jednego światowego rz ądu, jednej światowej religii, pod 
przywództwem jednego lidera do roku 2000. Pan Mulle r napisał now ą ksi ąŜkę 
„Pierwsza dama świata”. W ksi ąŜce tej uwypukla globalne plany a Ŝ do roku 2000. 
 
Studiuj ąc t ę ksi ąŜkę zacz ąłem zadawa ć sobie pytanie: „Czy Ŝby Robert Muller 
tworzył ogólno światow ą siatk ę przywódców New Age według lucyferia ńskiego planu i 
zegara (Ef 6:11-12, królestwo szatana), aby panowal i nad t ą planet ą a Ŝ do roku 
2000?”. Wcze śniej Robert Muller ujawnił, Ŝe otrzymuje informacj ę od swojego 
duchowego przewodnika Djwhal Khul, tybeta ńskiego mistrza D.K. 
 
Biblia naucza w 1 Tm 4:1, Ŝe w ostateczne czasy wyjdzie wiele duchów zwodniczy ch 
(demonicznych). 
 
Djwhal Khul jest tym samym duchowym przewodnikiem, który przekazywał 
okultystyczne informacje pani Alice Bailey, zało Ŝycielce współczesnej religii 
New Age. Jej demoniczna ksi ąŜka „Eksternalizacja Hierarchii” przedstawia 
mistrzowski plan szatana dot., ustanowienia jego kr ólestwa na ziemi. Ta 
okultystyczna ksi ąŜka stworzyła podwaliny dla wszystkich współczesnych  religii 
New Age. 
 
PIERWSZA DAMA ŚWIATA – POWIE ŚĆ CZY TAJNA AGENDA ? 
Czytaj ąc plan przedstawiony przez pana Mullera w jego ksi ąŜce „Pierwsza dama 
świata” zadaj sobie pytanie: „Czy nie jest to szata ńska agenda zapocz ątkowana 
wła śnie teraz i maj ąca trwa ć a Ŝ do zarania siódmego millenium?” Przyjrzyjmy si ę 
bli Ŝej tej agendzie od roku 1994 do roku 2000. 
W listopadzie 1994 roku zaproszono biskupa Rzymu do  ONZ w celu wygłoszenia 
or ędzia do narodów świata. Jego przemówienie zatytułowane „Rok mi ędzynarodowej 
rodziny,” nie dotyczyło tradycyjnej rodziny składaj ącej si ę z ojca, matki, 
dzieci, ale raczej odnosiło si ę do roku rodziny ziemi, gdzie ludzie staj ą si ę 
jedno: JEDNA PLANETA – JEDEN LUD. 
 
Takie było nawoływanie staro Ŝytnego Babilonu 4000 lat temu: „B ędziemy jedno” i 
swiat zjednoczył si ę za czasów Nimroda, pierwszego wielkiego dyktatora w 
historii, który jako pierwszy poprowadził narody do  buntu przeciwko Bogu 
Stwórcy. Teraz 4000 lat pó źniej Robert Muller wzywa do zjednoczenia t ę wielk ą 
rodzin ę ludzi w jeden światowy ko ściół – aby wszystkie wielkie (fałszywe) 
religie świata stały si ę jedno. 
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Lecz prawdziwy i Ŝyj ący Bóg, który rz ądzi zdarzeniami w Ŝyciu ludzi, poło Ŝył 
swoj ą dło ń na biskupie Rzymu i ten zachorował i przeło Ŝył swoj ą wizyt ę. Poni Ŝej 
przedstawiona jest ezoteryczna agenda Mullera od ro ku 1995 do roku 2000. 
 
*Społecze ństwo świata nie b ędzie ju Ŝ dłu Ŝej tłumione poprzez absolutn ą i 
wykorzystuj ącą władz ę narodow ą.(2) 
 
CzyŜby została ujawniona tajna agenda likwidacji granic  pa ństwowych kiedy narody 
zmierza ć b ędą w stron ę nowego ładu światowego?. 
W czasie pisania tej ksi ąŜki wiele naszych parków narodowych znalazło si ę pod 
auspicjami ONZ i zostało przemianowanych na Mi ędzynarodowe biosfery. 
 
*Podczas całego okresu od roku 1995 do 2000 nast ąpił bezprecedensowy rozwój 
pomysłów, inwencji i osi ągni ęć, a towarzyszy temu zadziwiaj ąca euforia zwi ązana 
ze świadomo ści ą ludzi, która łamie stare bariery i prowadzi ziemi ę i ludzko ść w 
szybkim tempie w nowy wiek. (3) 
 
Język nowego wieku przekonuje nas, Ŝe religia New Age ogarnie cały świat i cała 
ludzko ść nie oprze si ę jej, ale zostanie przez ni ą porwana. 
 
*Wiele pa ństw postanowiło świ ętowa ć Dzie ń Ziemi, Dzie ń ONZ, Dzie ń Praw Człowieka 
itd. (4) 
 
Świ ętuj ąc po raz pierwszy Dzie ń Ziemi w kwietniu 1990 roku ONZ ogłosiło 
modlitw ę, Wielk ą Inwokacj ę, co w okultystycznym, ezoterycznym j ęzyku stanowi 
modlitw ę wzywaj ącą Lucyfera do powrotu na ziemi ę i ustanowienia swojego 
królestwa. Setki milionów ludzi, wielu całkowicie b ezwiednie, odmawiało t ę 
modlitw ę na całym świecie. 
 
*Wiele krajów zmieni nazw ę Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Ministerstwo 
Pokoju. (5) 
 
*Flaga ONZ zyska światowy szacunek jako planetarny symbol jednej ludz kiej 
rodziny. (6) 
 
Mundializacja, zamiana WSZYSTKICH flag narodowych n a flag ę ONZ jest niemal Ŝe 
uduchowieniem dla ludzi nowego wieku! 
 
*Emblematt z flag ą ONZ b ędzie uwidoczniony na wszystkich statkach, samolotac h, 
satelitach. (7) 
 
Niektóre kraje zaadaptuj ą now ą flag ę w taki sposób, Ŝe po jednej stronie b ędzie 
ich flaga narodowa, a po drugiej stronie flaga ONZ.  
Dochodz ą do mnie wie ści z całej Ameryki oraz innych pa ństw, Ŝe od władz 
wojskowych Ŝąda si ę aby zdj ęto insygnia USA z naszych pojazdów wojskowych, 
statków i samolotów i zast ąpiono je insygniami ONZ. 
 
*Wszystkie narodowe świ ęta wojskowe maj ą zosta ć porzesuni ęte i obchodzone w Dniu 
ONZ – symbolu nadziei i odrodzenia si ę po wszystkich minionych wojnach…(8) 
 
Czy nie jest to kolejny krok w kierunku ludzi ziemi , który dokonuje zmiany tego 
kierunku – milowego skoku w stron ę wzej ścia nowego ładu światowego; religii New 
Age?. 
 
* Światowy Program Nauczania oraz Planetarny Program Z arz ądzania jaki przyj ęła 
UNESCO jako wspólny grunt dla wła ściwej globalnej edukacji we wszystkich 
szkołach i uniwersytetach na ziemi – rok 1996 ma by ć ogłoszony Mi ędzynarodowym 
rokiem globalnej edukacji. (9) 
 
Mamy prapremier ę Światowego Programu Nauczania Roberta Mullera, który  
zaprezentował w swojej pierwszej ksi ąŜce New Genesis, kształtowanie globalnej 
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duchowo ści. Jest to okultystyczna ksi ąŜka, nawi ązuj ąca do filozofii New Age, 
stanowi ąca obecnie główny program nauczania we wszystkich s zkołach Unii 
Europejskiej, Kanady i Stanów Zjednoczonych. W ksi ąŜce tej głosi swoje kazanie w 
duchu New Age o reinkarnacji i bosko ści człowieka. 
 
*Mi ędzynarodowy Trybunał. 
 
Wyroki s ą obecnie wymierzane i Ŝaden naród nie mo Ŝe by ć od tego zwolniony. (10) 
 
Konstytucja USA stanie si ę bezwarto ściowa, a obywatele naszego narodu b ędą 
sądzeni i skazywani poprzez dekrety S ądu Światowego. 
ROK 2000 
Bezprecedensowe, pełne nadziei, optymistyczne ogóln oświatowe świ ętowanie bi-
millenium odbywa si ę na całym świecie. Czy Ŝby „kosmiczny Chrystus” Roberta 
Mullera był tym nadchodz ącym dyktatorem świata, „fałszywym Chrystusem,” 
antychrystem opisanym w Ksi ędze Objawienia Św. Jana 13:2? 
 
…i przekazał mu smok sił ę swoj ą i tron swój i wielk ą moc. 
 
Chciałbym przypomnie ć w tym miejscu, Ŝe wszechpot ęŜny Bóg chwały – Stwórca nieba 
i ziemi, Jezus Chrystus ma swoj ą agend ę. On zaznaczył dokładny czas w którym 
pojawi si ę ostatni dyktator świata i dana mu b ędzie władza – 1260 dni – trzy i 
pół roku, a potem nasz zmartwychwstały Odkupiciel z  Golgoty, Jezus Chrystus Syn 
BoŜy powróci w mocy i wielkiej chwale i  
 
…zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem p rzyj ścia swego (2 Ts 2:8) 
 
TAJNY J ĘZYK SYMBOLI NEW AGE 
 
Konspiratorzy nowego wieku sprawnie u Ŝywaj ą tajnego j ęzyka symboli. Ich symbolem 
nowego ładu światowego jest trójk ąt z napisem po łacinie u podstawy „Novus Ordo 
Seclorum” co oznacza Odwieczny Nowy Ład Światowy; oraz „Pod Bacznym Okiem 
Lucyfera” u wierzchołka trójk ąta. Był to stary egipski symbol boga sło ńca Ra. 
Horacjuszowskie oko reprezentuje Lucyfera, (szatana , diabła). 
Niedawno zacz ął si ę pojawia ć inny dziwny symbol na okładce czasopisma Foreign 
Affairs (Sprawy zagraniczne), oficjalnego organu pr asowego CFR – pot ęŜnego 
ramienia iluminatów dla ustanowienia jednego światowego rz ądu. Czasopismo 
pojawiło si ę w roku 1991, a na okładce był portret m ęŜczyzny jad ącego na białym 
rumaku, praw ą r ękę miał podniesion ą w stron ę nieba, jak gdyby ur ągał Stwórcy 
Bogu; jego palce za ś tworzyły symbol czy znak diabolosa (diabła). Symbo le te nie 
miały wi ększego znaczenia dla przeci ętnego czytelnika, lecz dla tajnego bractwa 
(zakonu, który kontroluje bogactwo i władze świata i stoi za władz ą wykonawcz ą) 
symbole te maj ą niezwykłe znaczenie. 
 
Czy nie jest tak, Ŝe tajne bractwo (iluminaci świata) wzywaj ą swojego wielkiego 
przywódc ę (ich „superistot ę,” „mistrza dyktatora”), aby wkrótce ujawnił si ę i 
przej ął panowanie nad ich nowym ładem światowym? Czy Ŝbyśmy zbli Ŝali si ę do dnia, 
kiedy ostatni dyktator świata pojawi si ę na arenie? Jest to tajemnica znana 
tylko Bogu. 
 
Lecz Bóg nieba tak Ŝe u Ŝywa symboli w Pi śmie Świ ętym. Prawie 2000 lat temu Duch 
Świ ęty zilustrował nadej ście władcy świata (antychrysta), kogo ś kto zostanie 
liderem ich nowego ładu światowego, jako je źdźca na białym rumaku. 
 
I widziałem jak Baranek zdj ął pierwsz ą z siedmiu piecz ęci i usłyszałem głos 
jednej z czterech postaci, dono śny jak grzmot, mówi ący: Chod ź! 
I widziałem, a oto biały ko ń, ten za ś, który na nim siedział, miał łuk, a dano 
mu koron ę i wyruszył jako zwyci ęzca, aby dalej zwyci ęŜać. (Obj 6:1-2) 
 
JEŹDZIEC NA BIAŁYM KONIU 
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Jeździec na białym koniu z Objawienia 6:2 jest boskim symbolem nadchodz ącego 
szata ńskiego władcy świata. Jest to portret nadchodz ącego ksi ęcia Rzymu (Dn 
9:26-27), przywódcy odnowionego imperium rzymskiego , ostatniego dyktatora 
świata, ANTYCHRYSTA. On ma swoje miejsce w Bo Ŝym proroczym planie i b ędzie miał 
spotkanie z je źdźcem na białym koniu z Objawienia 19:11-16 – z Panem  Jezusem 
Chrystusem. Ksi ąŜę Rzymu b ędzie miał czołowe zderzenie z Królem królów, naszym  
wielkim Bogiem i Zbawicielem, Odkupicielem i Ksi ęciem. 
Jednym błyskiem chwały, ksi ąŜę Rzymu (bestia, antychryst, ostatni dyktator 
świata) zostanie zniszczony na wieki, a ten który je st Królem królów i Panem 
panów zaprowadzi prawdziwie nowy wiek – 1000 letnie  królestwo Króla Jezusa: 
 
…Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomaza ńcowi Jego i 
królowa ć b ędzie na wieki wieków (Obj 11:15) 
 

ROZDZIAŁ 6. NADCHODZĄCY KRACH FINANSOWY 
KROKI PRZYGOTOWAWCZE NA DNI KRYZYSU 
Mamy umówione spotkanie z dyktatorem świata, a jego pojawienie si ę moŜe nast ąpi ć 
wkrótce. Zawsze po upadku ekonomii pa ństwa pojawia si ę człowiek, który przywraca 
warto ść pieni ądza. Dokonał tego Hitler. Dokonał tego Mao Tse-tung ! On powstanie 
jako dyktator pa ństwa. Wraz z nadchodz ącym krachem finansowym, człowiek, który 
przywróci warto ść waluty zostanie dyktatorem całego świata.  
Julian Snyder  
Doradca inwestycji finansowych. 
 
Roztropny widz ąc zło kryje si ę: prostaczkowie id ą dalej i ponosz ą szkod ę. 
 -Prz 27:12 
 
Ten rozdział dotyczy pieni ędzy – nadchodz ącego krachu finansowego i jak by ć na 
to przygotowanym. Biblia powiada w I ksi ędze Kronik 12:33 
 
I Issacharytów, dobrych znawców stosunków, WIEDZ ĄCYCH CO MA CZYNIĆ IZRAEL… 
 
Biblia mówi wiele na temat pieni ędzy. W Nowym Testamencie jeden werset na 
dziesi ęć traktuje o własno ści. Mamy 500 wersetów i ponad 2000 wersetów na tema t 
tego jak rozporz ądza ć pieni ędzmi. Jezus mówił wi ęcej na temat pieni ędzy ni Ŝ na 
temat nieba. Biblia naucza:  
…Pamiętaj, Ŝe to Pan, Bóg twój, daje ci sił ę do zdobywania bogactwa… (5 M 8:18).  
…Gdy bogactwo si ę mnoŜy nie lgnijcie do niego sercem! (Ps 62:11) 
…O tym co w górze my ślcie, nie o tym co na ziemi. (Kl 3:2) 
 
Nasz Pan dał nam tak ą obietnic ę w Ewangelii Mateusza 6:33 
…Ale szukajcie najpierw Królestwa Bo Ŝego i sprawiedliwo ści jego, a wszystko inne 
będzie wam dodane. 
 
Nie jest wcale zł ą rzecz ą posiada ć bogactwa. Abraham (przyjaciel Boga) 
nagromadził wiele bogactw. Hiob był bardzo bogaty. Lecz Bóg tak Ŝe chce aby śmy 
byli dobrymi zarz ądcami tego co nam powierzył. 
Teraz przejd źmy do zagadnienia nadchodz ącego krachu finansowego oraz kroków 
gotowo ści:  
 
DŁUGI, KTÓRE PRZECHODZĄ NAJ ŚMIELSZE WYOBRAśENIA 
Nasz deficyt bud Ŝetowy wynosi prawie 4 tryliony dolarów. Je śli doda ć do tego 
deficyt pozabud Ŝetowy, to obecnie zadłu Ŝenie Ameryki wynosi prawie 12 trylionów 
dolarów. To przyprawia o zawrót głowy! Jak s ądzicie ile dolarów mie ści si ę w 
trylionie? Prawie niemo Ŝliw ą do wyobra Ŝenia sobie jest suma jednego tryliona. 
Ile dni, tygodni, miesi ęcy czy lat mie ści si ę w trylionie sekund? – 30.000 
lat!!! 
 
13 sierpnia  1990 roku Mortimer Zuckerman – redakto r naczelny gazety News and 
World Report napisał: „Ameryka ńskie instytucje finansowe s ą na kraw ędzi upadku, 
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co w nast ępstwie grozi powa Ŝną recesj ą.” Mówi on, Ŝe cały system kredytowy i 
depozytowy w Stanach Zjednoczonych znajduje si ę w ogromnym niebezpiecze ństwie.  
Były kongresmen Ron Paul z Texasu, który był przewo dnicz ącym pot ęŜnej rady 
finansowej w Izbie Reprezentantów w systemie bankow ości i finansów USA jest 
chrze ścijaninem. Stara si ę wszelkimi sposobami przygotowa ć nas na nadchodz ący 
krach. Jest on naszym przyjacielem. Chciałbym zacyt ować fragment listu, który 
niedawno skierował do swoich najbli Ŝszych przyjaciół.  
Nie zostało wam zbyt wiele czasu. Pojawienie si ę nowego pieni ądza mo Ŝe was 
zupełnie zmie ść, zniszczy ć wszystko to, na co pracowali ście i co 
zaoszcz ędzili ście, i pozostawi ć wasze rodziny bez zabezpieczenia. Nie wstydz ę 
si ę przyzna ć do tego, Ŝe sam jestem przera Ŝony i boj ę si ę o los mojej rodziny, 
przyjaciół i mojego kraju. Widzieli śmy wiele aktów finansowej tyranii w tym 
wieku rodem z Waszyngtonu, lecz to co nas czeka zos tanie podane jak ciastko z 
niespodziank ą poprzez agend ę IRS. 
   
Ron Paul w swoim raporcie ujawnił: 
 
„Jestem przekonany, Ŝe w sensie technicznym ka Ŝdy bank jest w nielada kłopotach. 
śaden z nich nie jest przygotowany do rozwi ązania tego problemu. FDIC jest 
jedyn ą rzecz ą, która pozwala im funkcjonowa ć. Bank posiada tylko tyle pieni ędzy 
aby zabezpieczy ć 1% wszystkich depozytów. 
 
Przyjacielu, czy u świadamiasz sobie co ten człowiek napisał? FDIC posi ada 
zabezpieczenie tylko 1 centa za jednego dolara zło Ŝonego w banku. 
W październiku 1992 roku w czasopi śmie Time Magazine pojawiły si ę takie oto 
nagłówki: 
*FDIC – ZBANKRUTOWAŁ I RZ ĄD ZAMKNĄŁ TWÓJ BANK 
*WYSCHŁY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO TWOICH RODZICÓW 
*PRACODAWCA PROSI ABYŚ DOBROWOLNIE ZRZEKŁ SIĘ CZ ĘŚCI SWOICH POBORÓW 
*INFLACJA WZROSŁA DO 200% DZIENNIE 
*WSZYSTKIE KREDYTY KONSUMPCYJNE ZOSTAŁY WSTRZYMANE 
*WITAJ W AMERYCE W 1995r.(1) 
 
Time pokazuje zdj ęcie nowej ksi ąŜki napisanej przez wybitnego eksperta do spraw 
finansowych Harry E. Figgi Jr. Wst ęp został napisany przez senatora Warrena B. 
Rudmana z New Hapshire. A taki jest tytuł ksi ąŜki: „Bankructwo 1995 – 
nadchodz ący upadek Ameryki i jak nie dopu ści ć do tego” – wydanej przez Grace i 
Co. A oto fragment wypowiedzi z tej ksi ąŜki Peter’a Grace, przewodnicz ącego 
C.E.O. of W.R. 
 
„Zadłu Ŝenie pa ństwa zwi ększa si ę skokowo o ponad miliard dolarów dziennie. Je śli 
my Amerykanie pozwolimy na to, aby Waszyngton dalej  dopuszczał si ę takich 
przest ępstw, to nasze dzieci i wnuki nie b ędą miały Ŝadnej przyszło ści.” (69) 
 
Pan Figgi powiada: „Tylko poprzez szybkie i zgodne działanie mo Ŝemy uchroni ć 
Ameryk ę przed katastrof ą ekonomiczn ą, gorsz ą od wielkiej depresji”. 
Kiedy najlepiej rozwijaj ąca si ę prowincja w Ameryce (Orage County w Kalifornii) 
ogłosiła bankructwo pod koniec 1994 roku, mogło to być „ostrze Ŝeniem przed 
burz ą”, Ŝe nadchodzi nieuniknione finansowe trz ęsienie ziemi 8,1 na finansowej 
skali Richtera! 
 
JAK AMERYKA DOPUŚCIŁA DO TEGO? 
W 1913 roku był pewnie człowiek, który był bliskim współpracownikiem prezydenta 
Woodrow Wilsona. Nazywał si ę pułkownik Mandel House. Był najbardziej wpływow ą 
postaci ą kontroluj ącą rz ąd USA. Był jednym z „o świeconych”. Jego pomysłowo ść 
dała o sobie zna ć w Kongresie USA, w Ustawie o Systemie Rezerw Feder alnych, co 
było punktem kulminacyjnym w roku 1922. Celem było ustanowienie nowego ładu 
światowego, jednego rz ądu światowego. Poprzez pułkownika House oraz inne 
wpływowe postacie z nim zwi ązane, zorganizowano Rad ę Stosunków Zagranicznych. 
Kiedy Woodrow Wilson podpisał ju Ŝ Ustaw ę o Systemie Rezerw Federalnych, 
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uświadomił sobie co zrobił i wtedy powiedział: „Nie świadomie zrujnowałem mój 
rz ąd.” (3) 
 
Charles Lindberg Sr., ojciec Charlesa Lindberga (pi erwszego człowieka, który 
przeleciał nad Atlantykiem z Nowego Jorku do Pary Ŝa), w czasie kiedy została 
podpisana ustawa o powołaniu Systemu Rezerw Federal nych powiedział: 
„Ta ustawa powołała najbardziej gigantyczn ą fundacj ę na kuli ziemskiej. Kiedy 
prezydent Wilson podpisał t ę ustaw ę, niewidzialny rz ąd pieni ędzy daj ący o sobie 
zna ć poprzez fundusz powierniczy, został zalegalizowany . Nowa ustawa stworzyła 
moŜliwo ści do kreowania inflacji kiedy tylko fundacja tego zechce. Odt ąd 
depresja b ędzie tworzona w sposób naukowy”. (4) 
 
Thomas Jefferson ostrzegał Amerykanów: 
„Je śli Amerykanie kiedykolwiek pozwol ą na to, aby banki prywatne kontrolowały 
ich pieni ądze, najpierw poprzez inflacj ę, pó źniej poprzez deflacj ę, 
banki…pozbawi ą ludzi wszelkiej własno ści, a ich dzieci obudz ą si ę pewnego dnia 
bez dachu nad głow ą na kontynencie, który podbili ich ojcowie”. (5) 
 
Zdziwisz si ę kiedy przeczytasz Ŝe:  
 
Niewielu Amerykanów zdaje sobie spraw ę z tego, Ŝe System Rezerw Federalnych 
wcale nie jest agencj ą rz ądową i ani Kongres ani prezydent nie maj ą 
najmniejszego wpływu to to co oni robi ą… otrze źwiaj ącą prawd ą jest natomiast to, 
Ŝe Rezerwy Federalne, Ameryka ński Bank Centralny jest po prostu jednym ze 
składników wzajemnie zaz ębiaj ącego si ę mi ędzynarodowego kartelu bankowego, który 
teraz kontroluje bogactwa tej planety.” (6) 
 
Odkryłem, Ŝe wi ększo ść członków Banku Rezerw Federalnych USA nie jest naw et 
obywatelami tego kraju. Od samego pocz ęcia w 1913 roku wywiera on olbrzymie 
pi ętno na ekonomii USA. 
 
Jest jeszcze jeden kawałek, który pasuje do tej gig antycznej mi ędzynarodowej gry 
o przej ęcie władzy poprzez nowy ład światowy – Rada Rezerw Federalnych znana 
równie Ŝ jako FED. Rada Rezerw Federalnych nie ma absolutni e nic wspólnego z 
rz ądem federalnym Stanów Zjednoczonych. Jest ona kontr olowana przez grup ę 
międzynarodowych bankierów, wi ększo ść z nich nie ma nawet obywatelstwa 
ameryka ńskiego. FED mocno trzyma r ękę na ekonomii USA. Istniej ą dowody na to, Ŝe 
prezydent Kennedy miał plany obalenia Rady Rezerw F ederalnych. Skierował si ę 
przeciwko pr ądowi. Czy Ŝby za to został zamordowany? 
 
ONI TWORZĄ KRYZYS FINANSOWY 
Pamiętacie sze ść celów nowego ładu światowego (tajnego bractwa)? Trzecim celem 
jest sprowadzenie Ameryki na kolana poprzez masow ą depresj ę. Ich celem 
nadrz ędnym jest ustanowienie nowego, mi ędzynarodowego porz ądku ekonomicznego, 
zjednoczonego pod bezpo średnim przywództwem niewybieralnych elit na najwy Ŝszych 
szczeblach rady zakonu. 
W j ęzyku sieciowych globalistów oznacza poprostu społec zeństwo bezgotówkowe. 
Jest to jeden z ich wa Ŝkich celów: totalna pierestrojka systemu monetarneg o 
całego świata. 
Co mogłoby by ć katalizatorem wprowadzenia paradygmatycznej zmiany  (nagłej zmiany 
świadomo ści globalnej w śród Amerykanów i w świecie), która mogłaby spowodowa ć, 
Ŝe zapragn ą zrezygnowa ć ze swej niepodległo ści narodowej na rzecz nowego ładu 
światowego (jednego światowego rz ądu)? 
MoŜemy odkry ć czym b ędzie ten katalizator śledz ąc tych elitarnych liderów 
globalistów i wsłuchuj ąc si ę w to, co mówi ą, poniewa Ŝ troch ę pozwalaj ą nam 
zagl ądnąć w ich plany, kiedy p ędzą w kierunku zaprowadzenia nowego ładu 
światowego. Willis Harmon z Instytutu Bada ń Naukowych w Stanford, a tak Ŝe 
prezydent nauk intelektualnych został zacytowany pr zez dr Dennisa Cuddy, Ph. D., 
w jego ksi ąŜce „Wzej ście nowego ładu światowego”: 
„Deprymuj ące struktury zadłu Ŝenia mog ą po cz ęści spowodowa ć załamanie si ę 
światowego systemu ekonomicznego. (7) 
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To moŜe doprowadzi ć do powstania kryzysu potrzebnego do zaprowadzenia poŜądanego 
nowego ładu światowego. 
Dawid Rockefeller, wpływowy lider CFR powiedział: 
„Jeste śmy u progu globalnej transformacji. Załamanie si ę światowego systemu 
ekonomicznego, to wszystko czego potrzeba do odpowi edniego głównego kryzysu, a 
świat zaakceptuje nowy ład światowy.” 
 
W swojej ksi ąŜce „W stron ę nowego ładu światowego”, Don McAlvany z Klubu 
Rzymskiego cytuje: „Tylko rewolucja, zast ępstwo zamiast nowego światowego ładu 
ekonomicznego, mo Ŝe nas zachowa ć”.(8) Klub Rzymski zamierza kontrolowa ć handel 
międzynarodowy, światowe zasoby Ŝywności, minerały oraz zasoby oceaniczne. 
 
Ksi ąŜka „Mikroelektronika a społecze ństwo”, raport dla Klubu Rzymskiego pod 
redakcj ą Friedrichs i Schaff stwierdza: 
„Ruch w stron ę społecze ństwa bezgotówkowego jest nieunikniony; mamy 
technologiczn ą wiedz ę oraz zaplecze w mikroelektronice, a tak Ŝe znacz ącą 
przewag ę zwi ązan ą z kosztami elektronicznego przekazu środków finansowych”. (9) 
 
Texe Marrs wnikliwy badacz i były profesor Uniwersy tetu Teksaskiego przekazuje 
nam swoje ostrze Ŝenie: 
„Lordowie finansowi stwierdzili, Ŝe ich marzenie władania światem mo Ŝe si ę 
spełni ć tylko poprzez kataklizm, krach finansowy. Widzimy ten scenariusz. 
Najpierw stworz ą wielk ą finansow ą kl ęsk ę; powstanie globalny krach finansowy; 
nast ępnie w śród popiołów powstanie cudowny feniks, nowy mi ędzynarodowy ład 
ekonomiczny”. (10) 
 
UwaŜam, Ŝe katalizatorem wprowadzaj ącym nowy ład światowy, b ędzie załamanie si ę 
obecnego systemu monetarnego; a z tego bólu, udr ęki i zamieszania lordowie 
pieni ędzy, tajna arystokracja, czwarta rzesza superbogaty ch wyci ągnie swoje 
plany nowego ładu światowego, jedynego światowego rz ądu i nowego 
międzynarodowego ładu ekonomicznego, których wspólnym mianownikiem b ędzie 
społecze ństwo bezgotówkowe. 
 
Ludzie ci nazywaj ą siebie globalistami. Pracuj ą dzie ń i noc poprzez organizacje 
takie jak: Iluminaci (powstali w Niemczech w 1776 r oku); CFR (gał ąź iluminatów); 
Komisj ę Trójstronn ą; Klub Rzymski; Stowarzyszenie Czaszki i Piszczeli 
(ameryka ńskie bractwo śmierci); stowarzyszenie masonów i wielu innych tajn ych 
organizacji jak np. Bilderbergersi w Europie; Rothc hildowie, Rockefellerowie, 
super mega bankierzy w poł ączonym kartelu. Ich plan nowego ładu światowego 
zakłada załamanie si ę ekonomii oraz obecnego systemu monetarnego, celem 
stworzenia światowej ekonomii pod jednym wspólnym pot ęŜnym, światowym bankiem 
centralnym. 
 
CZY ZAMIERZENIA TE POWIODĄ SI Ę? 
Ksi ęga Objawienia mówi nam, Ŝe oni odnios ą sukces. Zamierzenia powiod ą si ę. Lecz 
ludzie ci nie maj ą najmniejszej świadomo ści tego, Ŝe wypełniaj ą Słowo Bo Ŝe. 
Słowo Bo Ŝe wyprzedziło ich o prawie 2000 lat. Bardzo lubi ę ten werset w 
Objawieniu 17:17: 
„Bóg bowiem natchn ął serca ich, by wykonali jego postanowienie…a Ŝ wypełni ą si ę 
wyroki Bo Ŝe. 
 
Oni s ą w Bo Ŝym planie, a nawet nie s ą tego świadomi. Kopi ą czarn ą dziur ę. 
Manipuluj ą sob ą w r ękach światowego superdyktatora, którego Biblia nazywa 
besti ą, człowiekiem grzechu, antychrystem, „fałszywym Chr ystusem”, człowiekiem w 
którego wcieli si ę sam Lucyfer. Lucyfer b ędzie chodził po ziemi jak człowiek i 
będzie miał szata ńsk ą liczb ę 666. 
Jest to jedno z najbardziej zdumiewaj ących proroctw w całej Biblii. W Objawieniu 
Św. Jana rozdziale 13 ten światowy dyktator stworzy nowy mi ędzynarodowy ład 
ekonomiczny – społecze ństwo bezgotówkowe, w którym wszystkie monety, bankn oty, 
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karty kredytowe zostan ą wycofane, a wszystkie biznesy w świecie b ędą działa ć w 
oparciu o znamiona, kody i liczby. 
 
On te Ŝ sprawi, Ŝe wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy 
otrzymaj ą znami ę na swojej prawej r ęce albo na swoim czole, i Ŝe nikt nie mo Ŝe 
ani kupowa ć ani sprzedawa ć, je Ŝeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierz ęcia 
lub liczby jego imienia (Obj 13:16-17) 
 
Poprzez fantastyczn ą, naukow ą superkomputeryzacj ę, z technicznego punktu 
widzenia system ten jest ju Ŝ gotowy do wprowadzenia światowego ładu finansowego. 
Liderzy globali ści nawołuj ą do nowego mi ędzynarodowego ładu ekonomicznego. 
Wspólnym mianownikiem jest przej ście wszystkich narodów w stu procentach na 
elektroniczny system transferu funduszy. Machina te chniczna jest ju Ŝ gotowa na 
inauguracj ę tego systemu i wszelka działalno ść handlowa na ziemi b ędzie 
prowadzona bezgotówkowo, bezczekowo. Wszystko b ędzie si ę odbywa ć za pomoc ą 
Elektronicznego Systemu Transferu Funduszy. 
Pan Wally Wood Jr., autor ksi ąŜki „Społecze ństwo bezgotówkowe; świat bez 
pieni ędzy” w 1981 roku opublikował artykuł pt: „Nowe pien i ądze w nowym świecie”. 
Pisze w nim: 
„Nasz obecny system ekonomiczny znajduje si ę na kraw ędzi całkowitego upadku. 
Obiecuj ę, Ŝe depresja, która jest tu Ŝ tu Ŝ, b ędzie o wiele wi ększa ni Ŝ ta z lat 
30. Nie b ędzie to depresja przypadkowa. Pojawi si ę dokładnie zaplanowana. Celem 
jej b ędzie doprowadzenie świata, a w szczególno ści rzucenie Ameryki na kolana i 
zmuszenie do wołania o kogo ś lub co ś, co u śmierzy ten ból. Tym czym ś b ędzie nowy 
ład światowy, a tym kim ś b ędzie nowy przywódca światowy o nieocenionej charyzmie 
i sile, i cały świat zostanie zwiedziony.” (11) 
 
Lary Burkett zajmuje czołowe miejsce na li ście rankingowej ameryka ńskich 
doradców finansowych. Jest pionierem w dokumentowan iu solidnej chrze ścija ńskiej 
koncepcji finansowej i ostrzega nas przed szybko zb li Ŝaj ącym si ę nieszcz ęściem. 
Daje te Ŝ wskazówki do tego jak si ę przed tym uchroni ć dla tych, którzy s ą na 
tyle roztropni aby czyta ć znaki. Mówi on: 
„Nawet je śli si ę myl ę, to ka Ŝdemu kto b ędzie przestrzegał tych wskazówek b ędzie 
si ę lepiej wiodło finansowo. Je śli mam racj ę to b ędę w gronie tych niewielu 
osób, którym b ędzie si ę dobrze wiodło w okresie, który b ędzie najwi ększym 
nieszcz ęściem ekonomicznym w tym tysi ącleciu.” (12) 
 
Pisze on w Christian American Newspaper: 
„Myśl ę, Ŝe b ędziemy mieli pieni ądz elektroniczny. Nie b ędziemy korzysta ć z 
pieni ędzy. Jest to jedyny sposób na podniesienie si ę. B ędziesz musiał znale źć 
jaki ś sposób na przerwanie tego, co b ędzie si ę działo; przejmij władz ę i wymy śl 
zupełnie nowy pieni ądz, aby ś mógł si ę ustabilizowa ć. Jedynym sposobem na 
zrobienie tego jest elektronika. 
 
Mówi dalej: 
„Pojawi si ę wtedy, kiedy ekonomia nie b ędzie ju Ŝ w stanie płaci ć odsetek za 
długi pa ństwa. Wtedy prezydent przejmie kontrol ę na podstawie wszechpot ęŜnej 
ustawy z 1975 roku. 
 
Według scenariusza Burketta: 
„Prezydent w 100% przejmie kontrol ę nad ekonomi ą; zatrzyma wszelki przepływ 
pieni ądza; zatrzyma wszelkie transakcje bankowe na pewien  czas. Kiedy banki 
ponownie zostan ą otwarte wtedy ogłosi: „Je śli kto ś posiada dolary niech je odda; 
nie maj ą ju Ŝ Ŝadnej warto ści. Za ka Ŝdego dolara otrzymacie cyfr ę”. Od tej pory 
wszelkie transakcje odbywa ć si ę b ędą poprzez Elektroniczny System Transferu 
Funduszy (EFTS). Wejdziemy do społecze ństwa bezgotówkowego. (13) 
 
W końcowym rozdziale poka Ŝemy jak daleko rozwini ęta jest ju Ŝ technologia 
wszczepiania mikroprocesorów w praw ą dło ń lub na czoło ka Ŝdej osoby w świecie 
uprzemysłowionym. Wkrótce cały handel na ziemi b ędzie prowadzony poprzez 
Elektroniczny System Transferu Funduszy w całkowici e bezgotówkowym 
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społecze ństwie. Ksi ęga Objawienia wypełnia si ę na naszych oczach z niesamowit ą 
precyzj ą. Słowa te zostały napisane prawie 2000 lat temu. 
 
PRZYGOTUJ SIĘ NA WALUTĘ ŚWIATOWĄ 
Kilka lat temu otrzymałem egzemplarz „Economist”, c zasopisma wydawanego w 
Londynie i Nowym Jorku. „Economist jest jednym z el itarnych pism finansowych w 
Wielkiej Brytanii. Jest traktowane jak „bł ękitna ksi ęga” przez finansjer ę 
światow ą. Nagłówek pewnego artykułu brzmiał: „Przygotujcie si ę na walut ę 
światow ą”. 
Pomijaj ąc to czasopismo chciałbym przedstawi ć cytat Texe Marrsa, byłego 
profesora Uniwersytetu Teksaskiego z dziedziny nauk  politycznych oraz spraw 
międzynarodowych. W swojej ksi ąŜce „Millenium” pisze: 
„Na pierwszej stronie „Economist” było zdj ęcie feniksa, ptaka unosz ącego si ę w 
gór ę z popiołów jakie pozostały po spaleniu pieni ędzy wszystkich krajów. Na szyi 
feniksa był ła ńcuszek na którym wisiała złota moneta z napisem: Dz iesi ęć 
Feniksów. 
 
JuŜ nie za długo dolar upadnie – najpierw upadnie …pot em naszkicuj sobie feniksa 
i przyjmij go kiedy przyjdzie. 
 
Pan Marrs wyja śnia: 
„Feniks to stary symbol u Ŝywany w Egipcie i Fenicji, reprezentuj ący Lucyfera. 
Jest to ptak, który wzbił si ę w niebo w formie wschodz ącej gwiazdy. Lucyfer, 
szatan, wyst ępuje jako gwiazda poranna (fałszywa). Jezus w Objaw ieniu 22:16 
ogłasza: „JAM JEST …GWIAZDA JASNA PORANNA”.(14) 
 
Jest to zaskakuj ące: symbol, jaki obrano dla nowego mi ędzynarodowego ładu 
ekonomicznego jest staro Ŝytnym symbolem „boga tego świata” – Lucyfera. Znaczenie 
jest jeszcze wi ększe dla tych, którzy znaj ą Słowo Bo Ŝe. Taka nowa światowa 
ekonomia opisana jest w Objawieniu rozdziale 13. No wy mi ędzynarodowy ład 
ekonomiczny, według Biblii, b ędzie całkowicie bezgotówkowym społecze ństwem, „ze 
znamieniem na prawej dłoni lub na czole i wszyscy l udzie na ziemi b ędą oddawa ć 
cze ść Lucyferowi (szatanowi), bogu tego świata.” 
W moich osobistych badaniach na przestrzeni lat odk ryłem, Ŝe przywódcy religii 
New Age i internacjonali ści na arenie ekonomii i polityki maj ą tajny j ęzyk 
sieciowy. Jest to j ęzyk symboli okultystycznych. 
 
NOWY MIĘDZYNARODOWY ŁAD EKONOMICZNY 
CzyŜby czasopismo „Economist”, jedno z najwi ększych publikacji finansowych na 
świecie sygnalizowało, Ŝe kiedy nast ąpi rozpad ekonomiczny, to w tym czasie oni 
zaproponuj ą skrupulatnie rozpracowane rozwi ązanie – N.M.Ł.E.? Ich nowy ład 
światowy (jeden światowy rz ąd), składa si ę z 10 megaregionów ziemi, które znajd ą 
sie pod kontrol ą najwy Ŝszego przywódcy świata – kontrolowanego przez Lucyfera, 
dyktatora świata. 
 
Tak wi ęc scena globalna jest ju Ŝ prawie gotowa. Trójstronna sfera wpływów 
(narodów) b ędzie kontrolowa ć t ę planet ę a zakon ogłosił, Ŝe E.C. (Stany 
Zjednoczone Europy) stan ą si ę siedzib ą rz ądu światowego i z jego stolicy władz ę 
sprawowa ć b ędzie najwy Ŝszy władca. S ą oni w całkowitej zgodzie ze Słowem Boga 
zapisanym 23 wieki temu w Ksi ędze Daniela. 
Ich intencje? W samym środku zbli Ŝaj ącego si ę kryzysu finansowego, narody świata 
dosłownie b ędą woła ć o przywódc ę, który wyd źwignie ich z tego chaosu i marazmu 
wywołanego krachem finansowym. W tym to czasie zako n ogłosi, Ŝe dziesi ęć 
regionów ziemi stworzy Federacj ę Ziemi w nowym ładzie światowym – jeden rz ąd 
światowy. 
 
Były korespondent prasowy i znany badacz Salem Kirb an w swoim artykule 
„Zbli Ŝaj ąca si ę Jedna Waluta Światowa” pisze: 
„Ich pierwszoplanowym celem jest doprowadzenie do z amkni ęcia małych banków i 
stworzenie konglomeratu kilku olbrzymich banków…a o statecznie wszystkie b ędą pod 
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kierownictwem jednego banku centralnego. I tak b ędzie jeden światowy bank 
centralny. (15) 
 
Kiedy b ędziemy mieli światowy bank centralny? 
Czy zdziwi ci ę to, Ŝe superbank światowy ju Ŝ został stworzony i działa? 
 
SPOŁECZEŃSTWO BEZGOTÓWKOWE – JAK BLISKO ? 
Odkryłem, Ŝe istnieje globalny system znakowania – elektronicz ny, bezpo średni, 
czynny 24 godziny na dob ę, system, za pomoc ą którego przeprowadza si ę transfery 
pieni ędzy po całej ziemi, si ęgaj ące rz ędu trylionów na dob ę. Kodem ka Ŝdej 
transakcji jest liczba składaj ąca si ę z trzech cyfr. Ta trzycyfrowa liczba to 
666. Nie mogłem w to uwierzy ć. Elity władzy daj ą nam odpowied ź czym b ędzie ten 
katalizator, który przyniesie nagł ą zmian ę w globalnym sposobie my ślenia całych 
narodów, miliardów ludzi i spowoduje, Ŝe b ędą nawoływa ć do powstania jednego 
rz ądu światowego czy nowego ładu światowego. 
Posłuchajcie megabankiera, Davida Rockefellera: 
„Jeden wi ększy kryzys, a ludzie dokonaj ą gwałtownego zwrotu w kierunku jednego 
ładu światowego.” 
Wierz ę, i Ŝ zdajemy sobie spraw ę czym b ędzie ten wi ększy kryzys. Posłuchajmy, co 
mówią na ten temat niektórzy wybitni eksperci od spraw f inansowych w Ameryce i w 
świecie. 
John ZaJack, czołowy doradca finansowy gigantycznej  korporacji w Ameryce pisze w 
swojej ksi ąŜce „Zbli Ŝaj ące si ę katastroficzne zmiany na planecie Ziemi”: 
„System finansowy w wolnym świecie znajduje si ę na kraw ędzi wielkiej katastrofy. 
Niemal Ŝe załamał si ę w 1987 roku. Drukarnia pa ństwowa Stanów Zjednoczonych była 
ju Ŝ gotowa drukowa ć nowe pieni ądze na wypadek takiego załamania.” (16) 
 
Tak, czołowi doradcy w sprawach finansowych w Amery ce ostrzegaj ą nas, Ŝe 
znajdujemy si ę na kraw ędzi całkowitego załamania i jedynie Bank Światowy i 
międzynarodowi bankierzy, jak dot ąd byli w stanie nas przed tym uchroni ć. 
W chrze ścija ńskim świecie jest to człowiek imieniem Larry Burkett. Jes t wysoce 
cenionym doradc ą finansowym. W swojej najnowszej ksi ąŜce „Zbli Ŝaj ące si ę 
finansowe trz ęsienie ziemi” przedstawił diagram. Ostatni rozdział  swojej ksi ąŜki 
zatytułował: „Fikcyjny scenariusz”. Lecz wydaje si ę, czytaj ąc mi ędzy wierszami, 
Ŝe nie jest to tylko fikcja. Oto jego ogólne streszc zenie: 
„Naród zbli Ŝa si ę do kolejnego finansowego rozproszenia, tak, jak 19 87 roku. 
Banki s ą zamykane. SiL bankrutuj ą. Firmy prowadz ące ubezpieczenia na Ŝycie 
załamuj ą si ę. Masowa deprecjacja pieni ądza jest nieunikniona. Prezydent Stanów 
Zjednoczonych zwołuje konferencj ę na szczycie megabankierów i prezesów wielkich 
multilateralnych korporacji narodowych. Nast ępuje bitwa na słowa, a nast ępnie 
zabiera głos prezydent: „Panowie, jestem władz ą wykonawcz ą Ameryki. Jest tylko 
jedno mo Ŝliwe rozwi ązanie. Jest tylko jedna nadzieja dla naszego kraju.  Musimy 
szybko przekształci ć si ę w społecze ństwo bezgotówkowe.” (17) 
 
Znalazłem niepodwa Ŝalne dowody na to, Ŝe zarówno machina jak i technologia s ą 
przygotowane do wprowadzenia społecze ństwa bezgotówkowego i to prawie w ciagu 
jednej nocy. Willard Cantelon, wielki chrze ścija ński doradca finansowy, 
wspaniały chrze ścijanin, ju Ŝ 25 lat temu ujawnił, Ŝe spotkał si ę w Genewie w 
Szwajcarii z mi ędzynarodowymi bankierami. Przygl ądał si ę jak robili 
przygotowania na t ę godzin ę, kiedy nast ąpi restrukturyzacja całego systemu 
finansowego świata. W swojej ksi ąŜce „Dzie ń w którym umarł dolar” wyja śnia jak 
to wszystko zostało z góry zaplanowane na najwy Ŝszych szczeblach władz 
finansowych i to ponad ćwier ć wieku temu. 
 
JEZUS PRZESTRZEGAŁ NAS PRZED TYMI DNIAMI 
Oni musz ą działa ć zgodnie z Bo Ŝym rozkładem. Wierz ę, Ŝe kiedy to nast ąpi, 
spadnie to nagle. Nasz Pan mówił o tych sidłach spa daj ących nagle w Ew. Łukasza 
rozdziale 21. Mówi o hucz ącym morzu i falach; o ludziach omdlewaj ących z trwogi; 
o znakach na sło ńcu, ksi ęŜycu i na gwiazdach; o drzewie figowym wypuszczaj ącym 
pąki. (Wierz ę i Ŝ jest tu mowa o powrocie Izraela do swojej ziemi). Mówi tu: 
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„A gdy si ę to zacznie dzia ć, wyprostujcie si ę i podnie ście głowy swoje, gdy Ŝ 
zbli Ŝa si ę odkupienie wasze (Łk 21:28) 
 
Lecz w wersecie 34 daje nam odpowied ź odno śnie tego kiedy i jak szybko to si ę 
stanie. Przeczytajmy wersety od 34-36: 
 
„Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były oci ęŜałe wskutek ob Ŝarstwa i 
opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzie ń was nie zaskoczył” 
„Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystki ch, którzy mieszkaj ą na tej 
ziemi. (Tak jak wnyk, zatrzaskuje si ę bez ostrze Ŝenia). 
Czuwajcie wi ęc, modl ąc si ę cały czas, aby ście mogli uj ść przed tym wszystkim, co 
nastanie i stan ąć przed Synem Człowieczym. (Łk 21:34-36). 
 
Co my chrze ścijanie winni śmy teraz robi ć, aby przygotowa ć si ę na ten wielki 
kryzys? 
Oto kilka stopni, które powinni śmy pokona ć, aby przygotowa ć siebie na dzie ń 
krachu finansowego. 
 
STOPNIE PRZYGOTOWANIA NA DNI KRYZYSU 
Pozbądź si ę długów. 
Wszyscy najlepsi znawcy systemu monetarnego zgodnie  twierdz ą: "Ju Ŝ teraz wyjd ź z 
długów.” Innymi słowy pozb ądź si ę długów i to jak najszybciej albo przynajmniej 
postaraj si ę o jak najszybsze zmniejszenie zadłu Ŝenia. Don McAlvany, redaktor 
McAlvany Intelligence Advisor jednego z najwi ększych i najlepszych pism dot., 
spraw monetarnych w naszym kraju, je śli nie w świecie, czytane przez senatorów, 
prezydentów, premierów w ponad 52 krajach, podaje d wa sposoby pozbycia si ę 
długów. Cytuj ę: 
„MoŜesz sprzeda ć cze ść swoich aktywów i spłaci ć dług. Albo mo Ŝesz tak prowadzi ć 
budŜet by co miesi ąc oszcz ędza ć pieni ądze i przyspieszy ć spłat ę zadłu Ŝenia. 
(18). 
Co roku w Stanach Zjednoczonych bankructwo ogłasza 600 000 do 700 000 osób. 
Obecnie na załatwienie oczekuje w s ądach 1,2 miliona wniosków o upadło ść. Biblia 
powiada, Ŝe dłu Ŝnik jest poddanym wierzycielowi. Roztropno ść polega na tym, aby 
spłaci ć zadłu Ŝenie i nie zaci ągać nowych kredytów. Jestem zaskoczony tym, Ŝe 
obecnie wszyscy czołowi doradcy finansowi mówi ą te trzy słowa, „pozb ądź si ę 
długów”. Je śli wpadniemy w wielk ą recesj ę czy depresj ę b ędziemy mogli przetrwa ć, 
je śli nie b ędziemy mieli długów. Zacznij wi ęc zmierza ć w tym kierunku, a potem 
zacznij budowa ć rezerwy na czarn ą godzin ę. Zacznij oszcz ędza ć, je śli to tylko 
moŜliwe do 10% swoich dochodów i gromad ź rezerwy. 
Bóg niebios sprawuje kontrol ę. Oni nie mog ą nic zdziała ć dopóki On nie da im 
zielonego światła. Biblia naucza, Ŝe nadchodzi dzie ń (i nie s ądzę, aby była to 
jaka ś odległa przyszło ść), kiedy Bóg zezwoli im na wprowadzenie nowego ładu  
światowego i ich nowego ładu finansowego – jednego światowego rz ądu – i 
doprowadz ą do tego, Ŝe wszyscy ludzie na obliczu ziemi stan ą si ę społecze ństwem 
bezgotówkowym poprze znami ę. Słowo Bo Ŝe mówi nam, Ŝe b ędzie to znami ę bestii 
opisane w wersetach, które czytali śmy w Objawieniu w rozdziale 13. Proponuj ę 
zatem by ś poprosił Boga o m ądro ść, aby pokazał ci, jak mo Ŝesz rychło wyj ść z 
długów i by ś mógł zmierza ć w tym kierunku. 
 
2. Zgromad ź sobie rezerwy Ŝywności 
Nie jestem w tym odosobniony. Odkryłem, Ŝe prawie wszyscy eksperci finansowi 
mówią, Ŝe powinni śmy mie ć zapasy Ŝywności na okres 6 miesi ęcy do 1 roku. Nie 
sugeruj ę, aby kto ś wydawał tysi ące dolarów i uciekał w góry, krył si ę w szopie 
lub utrzymywał si ę z uprawy roli. Nic takiego. Ale gromad ź niewielkie ilo ści 
niepsuj ącej si ę Ŝywności. Robi ąc wi ększe zakupy w supermarkecie dokup puszk ę 
tu ńczyka, puszk ę łososia, puszk ę fasolki i nawet nie zuwa Ŝysz uszczerbku 
finansowego. Zgromad ź sobie zapasy Ŝywności na 6 do 12 miesi ęcy. A je śli dojdzie 
do załamania gospodarki b ędziesz mógł przetrwa ć dzi ęki tym zapasom. Don McAlvany 
w swojej ksi ąŜce „Nowy ład światowy” ujawnia: 
„ Śmiertelnym zagro Ŝeniem jest to, Ŝe w Stanach Zjednoczonych nie ma prawie wcale 
rezerw Ŝywnościowych. Nasz rz ąd w swojej „niesko ńczonej m ądro ści” sprzedał lub 
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oddał Rosjanom wi ększo ść naszych rezerw Ŝywnościowych. Ameryka ńskie rezerwy 
Ŝywnościowe s ą niebezpiecznie małe. Rezerwy wystarcz ą na 30 do 45 dni, to 
wszystko. Rosjanie maj ą rezerwy Ŝywnościowe na 3 lata. Niedostatek Ŝywności w 
Ameryce w roku 1990 jest całkiem realny. (19) 
 
To nie jest wywoływaniem wilka z lasu. S ą to sprawdzone fakty. Musimy by ć tego 
świadomi. Prezydent Stanów Zjednoczonych wydał nieda wno rozporz ądzenie na mocy 
dekretu EBR nr 1 – Emergency Banking Regulation nr.  1 (Regulamin Bankowy na 
Wypadek Stanu Wyj ątkowego). Czego on dotyczy? Jednym poci ągni ęciem pióra mo Ŝe 
zamrozi ć wszelkie aktywa. Na mocy tego Ŝ EBR je śli próbowałby ś zakupi ć co ś z 
rezerw Ŝywnościowych, lub nadajnik albo odbiornik radiowy zostan iesz pos ądzony o 
gromadzenie zapasów i natychmiast osadzony w wi ęzieniu. Jest to absolutna 
prawda. Człowiek roztropny i m ądry powinien tak Ŝe naby ć sprz ęt niezb ędny do 
przetrwania – najlepszy jaki tylko mo Ŝesz kupi ć – narz ędzia itp. 
 
Nie inwestuj w ryzykowne przedsi ęwzi ęcia. 
Giełda papierów warto ściowych jest chwiejna. Giełda dobra jest tylko dla 
spekulantów. Mo Ŝe maksymalnie zwy Ŝkować lub maksymalnie straci ć w ci ągu jednej 
nocy. Pami ętamy rok 1929 kiedy to giełda zwy Ŝkowała ponad wszelkie wyobra Ŝenia. 
Tego dnia nast ąpił tak Ŝe krach. Pewien czołowy badacz w dziedzinie finansó w 
powiedział: „W tym czasie nie zainwestowałbym ani c enta w giełd ę”. 
 
Trzymaj rezerw ę gotówki w domu. 
Roztropn ą rzecz ą jest trzyma ć pewn ą ilo ść gotówki w domu na wszelki wypadek. 
Jeśli jest świ ęto narodowe staraj si ę tak uło Ŝyć bud Ŝet, aby zaoszcz ędzi ć 10% na 
tak ą okazj ę. 
 
Nie wkładaj swoich pieni ędzy w obligacje firmowe w celu ucieczki od podatku 
Wszystko to jest obecnie bardzo chwiejne 
 
Unikaj bonów skarbowych i municypialnych. 
Wiele miast jest na skraju bankructwa. Unikaj wi ęc bonów skarbowych i 
municypialnych. 
 
Nie deponuj swoich pieni ędzy w instytucjach wysokiego ryzyka. 
Jeśli nie maj ą one gwarancji rz ądu USA co najmniej do wysoko ści 100 000 dolarów 
nie deponuj tam swoich pieni ędzy. Strze Ŝ si ę imponuj ących okazji do szybkiego 
wzbogacenia si ę i zwrotu pieni ędzy. Je śli kto ś mówi: „mam miejsce, gdzie 
pieni ądze przynios ą ci 20 czy 25%, a my mo Ŝemy ci da ć 25% zysku…)” miej si ę na 
baczno ści! Nie daj si ę złapa ć na wielkie zyski. Lepiej powiedz: „Jest to zbyt 
piekne, aby mogło by ć prawdziwe.” Najprawdopodobniej nie jest to prawd ą. 
 
Kup potrzebny sprz ęt do przetrwania w trudnych warunkach poza obecnym swoim 
miejscem zamieszkania. 
Sprz ęt turystyczny, kampingowy, itp. 
  
Nie nabywaj bonów skarbowych które wydaj ą si ę by ć wzgl ędnie bezpieczne 
 
Monitoruj swój bank czy kas ę oszcz ędnościow ą. 
Regularnie sprawdzaj nawet zachowanie ubezpieczalni  na Ŝycie. Byłoby dobrze 
badać wyniki co 2-3 miesi ące. W ubiegłym roku zbankrutowało ponad 400 banków.  
Wiele firm prowadz ących ubezpieczenia na Ŝycie zbankrutowało w roku 1991. 
Inwestuj pieni ądze w potrzebne rzeczy i sprz ęt na czasy ci ęŜkie 
 
12. Kontroluj polis ę ubezpieczeniow ą na Ŝycie 
Bardzo cz ęsto w polisie znajduj ą si ę ukryte niedopatrzenia (zreszt ą celowo 
ukryte). Cz ęsto tłustym drukiem zapisane s ą prawa, a dalej mniejsz ą czcionk ą s ą 
one odebrane. Niechaj twój doradca finansowy lub pr awnik przegl ądnie j ą. Cz ęsto 
w polisie znajduj ą si ę tajne klauzule. Bł ędy wynikaj ące z niewiedzy cz ęsto drogo 
kosztuj ą. W ubiegłym roku du Ŝe towarzystwo ubezpieczeniowe z Kalifornii nagle 
bez ostrze Ŝenia zbankrutowało. 
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Martin Weiss w swoim raporcie finansowym bardzo wys oko ocenionym (niedawno 
zeznawał przed senack ą komisj ą do spraw bankowo ści USA), pisze tak: 
 
„Jeste śmy na kraw ędzi nieszcz ęścia, które mo Ŝe zachwia ć fundamentami przemysłu 
ubezpieczeniowego. Przyczyna taj katastrofy nie ogr anicza si ę tylko do kilku 
niewła ściwych akcji. Konsekwencje nie ograniczaj ą si ę do upadku kilku słabych 
firm. Niebezpiecze ństwo, które widzimy jest rezultatem inwestowania pr zez wiele 
lat w przedsi ęwzi ęcia du Ŝego ryzyka. Rezultat mo Ŝe by ć taki,  Ŝe miliony 
Amerykanów b ędą cierpie ć z tego powodu przez wiele lat. 
 
Powiada dalej, je śli uwa Ŝacie, Ŝe mamy jeszcze mnóstwo czasu, posłuchajcie tego, 
co opowiedziała mi niedawno pewna wdowa: 
„Wszystkie swoje oszcz ędności ulokowałam w Executive Life. Potem zobaczyłam ja k 
nisk ą ocen ę wydałe ś tej firmie lecz zbyt długo zwlekałam. Kiedy ostate cznie 
zwróciłam si ę do firmy o rozwi ązanie umowy i wypłacenie moich pieni ędzy, 
otrzymałam list od prezesa, który tłumaczył, Ŝe nie ma podstaw do obaw. Zanim 
zdąŜyłam odpowiedzie ć, komisarz ogłosił moratorium i teraz wszystkie moj e 
pieni ądze s ą zamro Ŝone i mam powa Ŝne w ątpliwo ści czy kiedykolwiek otrzymam cho ć 
jednego centa. 
 
Przechowuj tyle gotówki ile b ędziesz uwa Ŝał za potrzebne, lecz nie przechowuj w 
starych banknotach. 
Obecnie nowe pieni ądze o nominałach 100 i 50 dolarów s ą ju Ŝ w bankach. Kiedy 
drukarnia w Fort Worth wydrukuje dalsze pieni ądze o nominałach 20 i 10 dolarów i 
przeka Ŝe je do banku, wtedy stare banknoty strac ą wa Ŝność (je śli nie wszystkie). 
Jeśli b ędziesz miał wi ęcej ni Ŝ 1000 dolarów w starych banknotach od razu 
wzbudzisz podejrzenie u fiskusa. Mo Ŝesz zapłaci ć grzywn ę. B ędziesz musiał 
wypełni ć cały szereg dokumentów.  
 
Zacznij si ę ju Ŝ teraz pozbywa ć wszystkich kart kredytowych. 
Przeprowad ź operacj ę plastikow ą. To znaczy, zdaj swoje karty kredytowe. Je śli 
korzystasz z kart kredytowych to ograniczaj si ę do nich wył ącznie w interesach, 
a nie w celach konsumpcyjnych. Mam artykuł zamieszc zony w kolumnie Ann Landers. 
Nie opieram swoich finansów na radach Ann Landers, lecz osoba, która to napisała 
jest profesorem w sprawach finansowych na jednym z waŜnych uniwersytetów 
ameryka ńskich. Swoje rady podaje w kilku punktach. 
KaŜdego miesi ąca spłacaj pełn ą kwot ę zaci ągni ętego kredytu. 
Nigdy nie zostawiaj reszty za któr ą b ędziesz musiał płaci ć odsetki. Nawet 14% to 
zbyt wiele dla przeci ętnego konsumenta. Je śli nie pozwol ą ci na to miesi ęczne 
zarobki to wybierz drug ą moŜliwo ść. 
Wyci ągnij sobie no Ŝyczki. 
Potnij wszystkie karty kredytowe i zamknij wszystki e rachunki kredytowe. 
Dalej pła ć ju Ŝ gotówk ą za wszystkie zakupy z wyj ątkiem domu i samochodu. 
Jeśli nie jeste ś w stanie zapłaci ć gotówk ą to nie kupuj tego. Zacznij korzysta ć 
z rozumu. Je śli we źmiesz co ś na kredyt to i tak b ędziesz musiał za to zapłaci ć 
lub odroczy ć spłat ę i zadławi ć si ę wysokimi odsetkami. (lichw ą). Zapłata 
gotówk ą: przyspieszy spłat ę odsetek o jeden miesi ąc; opó źni mar Ŝe sprzedawcy o 
jeden miesi ąc; zmniejszy dochody z kredytowania udzielaj ącym po Ŝyczki, bankom, 
organizacjom finansowym i du Ŝym domom handlowym; pomo Ŝe tobie trzyma ć si ę daleko 
od trudno ści finansowych, a nawet od bankructwa; pozwoli ci s pać lepiej. Takiej 
rady udzielam co roku wszystkim moim studentom. Nik t mnie jeszcze nie oskar Ŝył o 
szerzenie nieameryka ńskiego nawyku kupowania. 
 
14. Bezpieczne inwestowanie 
Znalazłem miejsce, gdzie mo Ŝna bezpiecznie inwestowa ć. W rzeczy samej nasza 
rodzina inwestuje tam ju Ŝ od wielu lat – co najmniej od 35 lat. Znale źli śmy 
najbezpieczniejsze miejsce – miejsce, gdzie wypłaca j ą najwy Ŝsze odsetki i 
najwy Ŝsze dywidendy. śaden inwestor nie stracił tam nawet centa. Chciałby m ci 
gor ąco poleci ć to miejsce do inwestowania. Inwestujmy ci ęŜkie pieni ądze w 
Królestwo Bo Ŝe. Biblia przekazuje nam słowa samego Pana: 
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„Nie gromad źcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza nis zcz ą i gdzie 
złodzieje podkopuj ą i kradn ą; ale gromad źcie sobie skarby w niebie, gdzie ani 
mól, ani rdza nie niszcz ą i gdzie złodzieje nie podkopuj ą i nie kradn ą. (Mt 
6:19-20) 
 
Wspieramy prac ę misyjn ą dziewi ęciu misjonarzy w ró Ŝnych zak ątkach świata. Nasz ą 
dywidend ą b ędą zbawione dusze, kiedy staniemy u progu wieczno ści przed obliczem 
naszego Pana. Dywidenda ta b ędzie nast ępuj ąca: „Ci, którzy nawróc ą wielu b ędą 
świ ęci ć jak gwiazdy na wieki.” To jest najzdrowsze inwesto wanie jakie mo Ŝemy 
zastosowa ć na tej planecie. 
 
Módl si ę o m ądro ść. 
Bóg da nam swoje prowadzenie. Duch Świ ęty jest naszym Paracletus, naszym 
pocieszycielem, tym, który przyszedł, aby nas wprow adzi ć we wszelk ą prawd ę. 
Mądro ść i prowadzenie s ą dla tych, którzy szukaj ą. On daje nam obietnic ę w 
Przypowie ściach 3:5-6 
 
Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na  własnym rozumie! Pami ętaj o 
nim na wszystkich swoich drogach, a On prostowa ć b ędzie twoje ście Ŝki! 
 
Pro ś Boga o m ądro ść, aby ś wiedział jak zabezpieczy ć swoj ą rodzin ę na burzliwe 
czasy. On mówi w Li ście Jakuba 1:5-6a. 
„A je śli komu z was brak m ądro ści, niech poprosi Boga, który wszystkich obdarza 
chętnie i bez wypominania, a b ędzie mu dana. Ale niech prosi z wiar ą, bez 
powątpiewania… 
 
 
Kiedy przyjd ą ci ęŜkie czasy, Bóg ci ę przeprowadzi! 
Jeśli nast ąpi krach finansowy, a wszystko wskazuje na to, Ŝe nast ąpi; je śli 
nast ąpi depresja, Bóg ci ę przeprowadzi. W roku 1929 nasza rodzina straciła 
wszystko to, co posiadali śmy, nawet nasz ą farm ę mleczn ą. Miałem wtedy 7 lat. 
Kiedy miałem 9, 10, 11, 12 lat prze Ŝywali śmy całe okrucie ństwo deprecjacji, 
najwi ększej depresji tego stulecia. Mój ojciec naj ął si ę do pracy za kilka 
dolarów dziennie. Przenie śli śmy si ę na farm ę bawełny w środkowej Kalifornii. 
Jako dziesi ęcioletni chłopak chodziłem do pracy wraz ze swoim o jcem, a było to 
tak wcze śnie rano, Ŝe gwiazdy jeszcze świeciły. Pracowali śmy cały dzie ń, a Ŝ 
ponownie wida ć było gwiazdy wieczorem. Sko ńczyłem dwie szkoły średnie. 
BÓG NIE ZAWIEDZIE 
Bóg nie zawiódł mnie ani jednego dnia. A wła ściwie to w czasach depresji cała 
nasza rodzina poznała Pana. Nie mieli śmy nawet odpowiedniego ubrania aby pój ść 
do ko ścioła. Mieszkali śmy w małym miasteczku w Kalifornii. Pewnego wieczor u, mój 
ojciec poszedł do szewca, a wtedy wła ściciel warsztatu powiedział: „Jeste ś nowy 
w naszym mie ście. Czy znalazłe ś ju Ŝ ko ściół dla siebie?” Mój ojciec 
odpowiedział: „Nie, nie mamy odpowiedniego ubrania aby pój ść do ko ścioła.” Szewc 
odpowiedział: „W naszym ko ściele nie patrzymy na ubranie. Kochamy ci ę takim 
jakim jeste ś.” 
 
Mój ojciec wyszedł na ulic ę i wszedł do sklepu spo Ŝywczego. Wła ściciel 
powiedział do niego: „Wasza rodzina jest nowa w tej  okolicy. Czy chodzicie do 
jakiego ś ko ścioła?” Mój ojciec dał mu tak ą sam ą odpowied ź, która była prawdziwa: 
„My nie mamy odpowiedniego ubrania aby pój ść do ko ścioła.” Sklepikarz 
odpowiedział: ”W naszym ko ściele nie zwracamy uwagi na twoje ubranie. B ędziemy 
was kocha ć takimi jakimi jeste ście.” A nast ępnie zaprosił mojego ojca do 
kościoła. Był to ten sam ko ściół, do którego zaprosił go szewc. 
 
Nast ępnej niedzieli cała nasza rodzina poszła do tego ko ścioła. Niedługo potem 
wszyscy poznali śmy Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawici ela i Pana. 
To nie dobrobyt doprowadza ludzi do Boga. W czasach  wielkiego dobrobytu rodziny 
odwracaj ą si ę od Boga i id ą w świecko ść. Natomiast w czasach trudnych, w czasach 
depresji finansowej ludzie nawracaj ą si ę do Boga. Izajasz powiada: 
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„…bo gdy twoje s ądy docieraj ą do ziemi, mieszka ńcy jej okr ęgu ucz ą si ę 
sprawiedliwo ści (Iz 26:9) 
 
Prawie wszystkie wi ększe towarzystwa misyjne zostały zało Ŝone w samym centrum 
depresji w latach 1929-1935/36. Nasz Bóg nie jest B ogiem inflacji. Nasz Bóg nie 
jest Bogiem depresji. On jest Bogiem Wszechmog ącym! On jest Suwerenny! Do niego 
nale Ŝy „bydło na tysi ącach wzgórz.” Jego imi ę brzmi El Shadai, Bóg, który jest 
wszystkim, tym, który wystarcza za wszystko. On nie  jest wszystkim na wczoraj, 
On jest wszystkim na dzisiaj, On b ędzie wszystkim na jutro, On b ędzie wszystkim 
na cał ą wieczno ść. On jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. 
Jest pewna obietnica, która od wielu lat ma dla mni e ogromne  znaczenie. 
Znajdujemy j ą w Li ście do Filipian 4:19 
„A Bóg zaspokoi wszelk ą potrzeb ę wasz ą według bogactwa swego w chwale w 
Chrystusie Jezusie. 
 
NIE MUSISZ OBAWIA Ć SI Ę śADNEGO ATOMU!!! 
Jeśli znasz Pana Jezusa Chrystusa jako swego osobisteg o Zbawiciela i chodzisz z 
Nim, nie musisz si ę ba ć. Nic nie mo Ŝe ci ę dotkn ąć je śli On nie zezwoli. Tylko w 
Nim jest schronienie, zbawienie i wieczne bezpiecze ństwo. Pan daje nam wspaniał ą 
obietnic ę w Hbr 13:5-6 
„Niech Ŝycie wasze b ędzie wolne od chciwo ści; poprzestawajcie na tym, co 
posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzuc ę ci ę ani ci ę nie opuszcz ę. Tak 
wi ęc z ufno ści ą moŜemy mówi ć: Pan jest pomocnikiem moim, nie b ędę si ę l ękał; Có Ŝ 
moŜe mi uczyni ć człowiek? 
 
Pamiętajmy tak Ŝe na ksi ęgę Przypowie ści 18:10 
„Imi ę Pana jest mocn ą wie Ŝą; chroni si ę do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. 

ROZDZIAŁ 7. SUPERBANK ŚWIATOWY 
Zaiste, nie czyni Wszechmog ący Pan nic, je Ŝeli nie objawił swojego planu swoim 
sługom, prorokom. 
Am 3:7 
 
Superbank światowy został ju Ŝ stworzony. Nazywa si ę Magna Charta World Bank. Mam 
pełn ą dokumentacj ę tego jak i kiedy doszło do jego stworzenia. Mamy n azwiska 
niektórych osób spo śród elity mi ędzynarodowych bankierów oraz przywódców 
światowego ruchu ochrony środowiska, którzy tam byli. Mamy tak Ŝe cz ęść ich 
planów (z głosami nagranymi na ta śmie) – Davida Rockefellera, dyrektora CFR oraz 
barona Edmunda D. Rothschilda z Londynu (człowieka,  który ustala standarty na 
złoto w świecie). 
Zawsze kiedy lud Bo Ŝy znajduje si ę w niebezpiecze ństwie, On wzbudza stra Ŝnika na 
murze, który wydaje ostry głos ostrzegawczy. Teraz jest nim pan George Hunt z 
Boulder w Kolorado. Jest moim serdecznym i osobisty m przyjacielem. Sp ędzili śmy 
razem wiele godzin nad Słowem Bo Ŝym i planami zakonu dot., rz ądu światowego. 
Przez 19 lat George był wykładowc ą na Uniwersytecie Kolorado jako profesor 
ekonomii. Poni Ŝej zamieszczamy jego fascynuj ącą opowie ść.  
Opowiada histori ę swojego poszukiwania Boga, podczas którego przył ączył si ę do 
Ashrams z Indii (którzy s ą na śladowcami religii hindu w okolicach Kolorado – 
religii New Age). Zanurzył si ę gł ęboko w t ę religi ę, lecz ona pozostawiła pustk ę 
w jego duszy i spowodowała dalsze poszukiwania. Pew nego dnia odmówił tak ą 
modlitw ę, która była wołaniem z gł ębi serca do Boga niebios. 
 
-O Bo Ŝe, je śli hinduizm jest t ą drog ą, to czy zechciałby ś mi to objawi ć? Je śli 
zen buddyjski jest t ą drog ą, czy objawiłby ś mi to? Je śli Jezus Chrystus jest t ą 
drog ą to zechciej objawi ć mi to, co jest prawd ą. 
PAN HUNT ZNALAZŁ JEZUSA CHRYSTUSA 
Prawdziwy i Ŝyj ący Bóg zawsze odpowie na takie wołanie serca. To za brzmi jak 
Ksi ęga Dziejów Apostolskich ale jest całkowicie prawdzi we. Pewna nieznacz ąca 
słu Ŝebnica Boga mieszkaj ąca w Boulder w stanie Kolorado widziała w widzeniu 
człowieka. Bóg objawił jej, Ŝe spotka tego człowieka, a kiedy go spotka ma mu 
powiedzie ć o tym, jak Pan Jezus Chrystus przelał swoj ą świ ęt ą krew na krzy Ŝu 
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Golgoty jako pełn ą cen ę za jego grzechy; jak Jezus powstał z martwych. A t akŜe w 
jaki sposób poprzez pokut ę i wiar ę moŜe zaprosi ć Jezusa Chrystusa do swojego 
Ŝycia i upewni ć si ę, Ŝe znalazł pokój z Bogiem i Ŝe jego imi ę zostało zapisane w 
Ksi ędze śywota Baranka. 
Po trzech dniach spotkała Georga Hunta, który był w yznawc ą New Age i poszukiwał 
Boga. Ona opowiedziała mu o tym, co Bóg jej objawił  i wkrótce potem George Hunt 
ukl ęknął pod krzy Ŝem i przyj ął Pana Jezusa Chrystusa do swojego Ŝycia jako 
osobistego Zbawiciela. 
Lecz niedługo potem jego syn został zabity w Nowej Zelandii. Wkrótce pan Hunt 
zacz ął si ę bardzo interesowa ć ochron ą środowiska, a ogłoszenie IV Światowego 
Kongresu Pustyni w roku 1987 przyci ągnęło jego uwag ę. Miał si ę on odby ć w Estes 
Park w Kolorado. Okazało si ę jednak, Ŝe wpisowe przekraczało jego mo Ŝliwo ści. 
Jak Duch Świ ęty go dalej prowadził to cud. 
PAN HUNT ZNALAZŁ SI Ę W OBSŁUDZE NA ŚWIATOWYM KONGRESIE PUSTYNI 
Pewnego dnia zadzwonił do swojego wspólnika, który ku jego zaskoczeniu 
powiedział: „George, zostałem wybrany na współgospo darza IV Światowego Kongresu 
Pustyni, lecz zachorowałem strasznie na gryp ę. Czy nie chciałby ś zaj ąć mojego 
miejsca?” W taki oto sposób George, oddany religii New Age, dopiero co nawrócony 
chrze ścijanin, został pracownikiem obsługi jako współgosp odarz spotkania, w 
którym uczestniczyli mi ędzynarodowi bankierzy z najwy Ŝszych sfer w dziedzinie 
finansów globalnych. 
Na tym wrze śniowym spotkaniu siedział razem z najpot ęŜniejszymi bankierami 
świata. 
 
George potwierdza, Ŝe otrzymał specjaln ą kart ę upowa Ŝniaj ącą do wej ścia o ka Ŝdej 
porze do centrum prasowego, oraz dotarcia do czołow ych osobisto ści na 
najwy Ŝszych szczeblach. Emisariusze „boskiego światła” byli jego 
współgospodarzami. Rozmawiali oni o Jezusie, innym Jezusie, który nie był 
Zbawicielem jakiego George wcze śniej poznał. Nie był to Jezus z Biblii. Świ ęty 
Paweł z natchnienia Ducha Świ ętego napisał, Ŝe b ędą tacy, którzy głosi ć b ędą 
innego Jezusa. S ą bardzo przebiegli. Mówi ą o lucyferia ńskim świetle i to jest 
„fałszywy Jezus”. 
 
Uroczysto ść otwarcia odbyła si ę w centrum Denver, a dokonał tego mer miasta. Był 
tam David Rockefeller z Banku Chase Manhattan. Jego  imperium jest zbyt wzniosłe 
aby mo Ŝna je było opisa ć. Piastuje on jedno z najwy Ŝszych i najbardziej 
wpływowych stanowisk w Radzie Stosunków Zagraniczny ch w śród elitarnych 
organizacji d ąŜących do stworzenia nowego ładu światowego. Jest tak Ŝe 
zało Ŝycielem Komisji Trilateralnej. Wspólnie z Davidem R ockefellerem zasiadali 
członkowie Klubu Rzymskiego oraz wszechpot ęŜni Bilderbergersi z Europy. 
Obecni byli przedstawiciele: 
*Banku Światowego 
*ONZ 
*sekretarz skarbu USA James Baker III, który wygłos ił główn ą mowę. 
*premier Norwegii, który został wybrany do przedsta wienia wszystkich ich planów 
nazwanych „Wspólna Sprawa”. (Dokładnie te same plan y miesi ąc pó źniej zostały 
przedstawione w ONZ, gdzie je zatwierdzono i przyj ęto przez ciało 
międzynarodowe). 
*William Ruckleshouse, dyrektor Agencji Ochrony Środowiska. 
*Edmund D. Rothschild, który ustanawia światowy standart złota na świecie. 
 
Byli tam przedstawiciele 52 krajów świata. IV Światowy Kongres Pustyni nie 
został odnotowany w środkach masowego przekazu, poniewa Ŝ mi ędzynarodowy kartel 
bankowy nie chciał, aby świat dowiedział si ę o tym. Plan jaki przedstawili to 
powołanie Światowego Banku Rezerw Federalnych. David Rockefell er powiedział na 
koniec: „ Ŝe super, superbank światowy b ędzie finansowym „zbawicielem” ludzko ści. 
Przedstawiono plan „darowania długu” krajom dzikiej  puszczy, ich olbrzymich 
długów. Czyni ąc to przedstawiaj ą plan tym wielkim dłu Ŝnikom (takim jak Brazylia, 
gdzie ju Ŝ zostało to zastosowane): „Darujemy wam dług wielko ści 6 miliardów 
dolarów je śli wy przeka Ŝecie nam wasze dzikie puszcze” (a w niektórych 
przypadkach tak Ŝe prawo do wydobywania minerałów). Zamysł ten, (a w ła ściwie 
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najwi ększe oszustwo wszech czasów) ma poł ączy ć na zawsze jedn ą trzeci ą obszaru 
ziemi, pozostaj ąc w r ękach elit władzy i mi ędzynarodowych bankierów. 
 
NADCHODZĄCY KRACH FINANSOWY 
Jak wspominałem wcze śniej, oni usiłuj ą tak Ŝe doprowadzi ć do załamania si ę sytemu 
monetarnego świata. A oto ten plan! W zbli Ŝaj ącym si ę kryzysie finansowym farmer 
gdzie ś w Iowa bankrutuje. Jaki ś mały przedsi ębiorca w Oregonie zaczyna grz ęznąć. 
SiL w Teksasie znalazł si ę w kłopotach. Wówczas bankierzy powiedz ą: „Ten super, 
superbank światowy został ju Ŝ powołany. My przewidzieli śmy ten kryzys. Ma on 
nieograniczony kapitał – tryliony dolarów. Oferujem y tobie wszystko czego 
potrzebujesz na 3% z odroczeniem spłaty na 5 lat.” 
 
Co si ę stanie? Narody, przedsi ębiorstwa małe i du Ŝe, a tak Ŝe L&S, które znajd ą 
si ę w tarapatach pójd ą na to – wszyscy razem. Pó źniej w wyznaczonym czasie 
międzynarodowi bankierzy zaczn ą dopomina ć si ę o zwrot kredytu, a je śli nie 
dostan ą swego, pułapka zatrza śnie si ę i superkartel b ędzie ostatecznie 
kontrolował bogactwa świata. 
 
George Hunt naraził swoje Ŝycie na wielkie niebezpiecze ństwo, aby przekaza ć nam 
te informacje. Wyst ępuj ąc w TV, cz ęsto bywa śledzony. Kiedy ś wyst ępował w 
rozgło śni radiowej w Teksasie i dyrektor radia usłyszał w słuchawce głos: „Nie 
zapraszaj ponownie tego człowieka, bo inaczej b ędziesz miał ci ęŜko.” Dyrektor 
zaprosił go w nast ępnym tygodniu. W trzecim tygodniu stacja została wy kupiona za 
pieni ądze Rockefellera i zacz ęła nadawa ć muzyk ę meksyka ńskiego twardego rocka. 
 
Pozwólcie, Ŝe przedstawi ę dokładn ą wypowied ź Edmunda D. Rothschilda, kiedy 
uruchamiał cał ą machin ę. Pamietajmy, Ŝe jest to człowiek, któremu podlega prawie 
całe wydobycie ropy na Wschodzie, a imperium finans owe jest tak niesamowicie 
olbrzymie, Ŝe a Ŝ trudno to sobie wyobrazi ć. Oto streszczenie w pigułce tego co 
powiedział. (Mamy jego głos nagrany na ta śmie magnetofonowej). 
„Uznaj ąc potrzeb ę ochrony naszej ekologii oraz dziedzictwa ekologicz nego, 
zgodnie z koncepcj ą IV Światowego Kongresu Pustyni odno śnie ratowania dzikiej 
przyrody na naszej planecie, poprosimy premiera Nor wegii, aby został promotorem 
tego Światowego Banku Rezerw Federalnych.” 
 
IV Światowy Kongres Pustyni uruchomił jednolity światowy system ekonomiczny, ONZ 
stał si ę jego kongresem zatwierdzaj ącym, Królewski Bank Kanady został bankierem 
(Rezerwy Federalne Świata), a dyktatorzy świata zostali wybrani spo śród elit 
londy ńskich. Michael Sweetman został mianowany dyrektorem  Światowego Banku 
Rezerw Federalnych. 
 
HIPOTEZA: GAJA 
Analiza Hunta dotycz ąca kongresu jest nast ępuj ąca: 
„ Światowy Bank Rezerw Federalnych b ędzie forsowany jako ten, który pomaga Matce 
Ziemi. (Czy nie brzmi to znajomo? Gaja – Matka Ziem ia.) Wyznawcy New Age oraz 
wielu wybitnych ekologów wierzy, Ŝe ziemia jest istot ą Ŝywą i oddychaj ącą. Jest 
to wła ściwie staro Ŝytna religia Babilonu. Ł ącz ą to razem pomagaj ąc Matce Ziemi. 
Religia New Age jest w to zaanaga Ŝowana. Kiedy nast ąpi krach, wtedy b ędziesz 
polegał albo na Światowym Banku Rezerw Federalnych, albo b ędziesz ufał Panu 
Jezusowi Chrystusowi, Ŝe zachowa twoje Ŝycie. Decyzja nale Ŝy do ciebie. B ędzie 
to duchowy dylemat, przez który b ędą musieli przej ść wszyscy ludzie. 
 
RUSZA EKOLOGIA 
Pan Hunt opublikował notatk ę ostrzegaj ącą, Ŝe ten „ko ń troja ński”, Światowy Bank 
Rezerw Federalnych (pod płaszczykiem ochrony środowiska), wchodzi w Ŝycie 
poprzez NAFTA – Północnoameryka ński Układ Wolnego Handlu.  
Poni Ŝej zamieszczamy stenograf raportu pana Hunta skiero wanego do narodu 
(przedruk za zgod ą).  
 
Stany Zjednoczone Dostan ą Strzały za NAFTA 
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Władze Meksyku i USA wysyłaj ą „konia troja ńskiego” do NAFTA. Nasienie Światowego 
Banku Rezerw Federalnych zostanie zasiane w superuk ład światowy NAFTA. Niektórzy 
mogą to uwa Ŝać za co ś wspaniałego, Ŝe z chaosu śmiało wyrasta „superpa ństwo” – 
Klub Rzymski, który olbrzymim obszarom nadał ju Ŝ „numer 1” z dziesi ęciu 
superpa ństw wyciosywanych obecnie spo śród narodów świata. 
 
NIECHAJ NIE B ĘDZIE CO DO TEGO śADNYCH POMYŁEK. JEŚLI TRAKTAT ZOSTANIE 
ZATWIERDZONY PRZEZ KONGRES I WPROWADZONY W śYCIE, WTEDY STANY ZJEDNOCZONE 
DOSTANĄ STRZAŁY ZA NAFTA!!! 
Kiedy zabraknie wolno ści nikt nie ucieknie. Najlepsi ludzie gni ć b ędą w 
obskórnych wi ęzieniach; a ci, co wołali „pokój i bezpiecze ństwo”, zostan ą 
powieszeni przez tych, którym chcieli si ę przypodoba ć. 
 
BANKIERZY MIĘDZYNARODOWI WYMUSZAJĄ REZYGNACJĘ Z BOGACTW NATURALNYCH 
Des Griffin, wydawca Midnight Messenger pisze: 
 
„Prawdziwe podstawy zostały ujawnione przez Henry K issingera w specjalnym 
artykule opublikowanym w Los Angeles Time ubiegłego  lata. Odnosz ąc sie do NAFTA 
Kissinger napisał: „Bedzie to stanowi ć najbardziej twórczy krok naprzód w 
kierunku stworzenia nowego ładu światowego, podj ętego przez grup ę pa ństw od 
czasów zako ńczenia „zimnej wojny”. Lecz stawka jest zbyt wysoka  aby mo Ŝna było 
czeka ć zbyt długo…” 
 
NAFTA to nie jest sprawa miejsc pracy lecz sprawa l ojalno ści wzgl ędem suwerennej 
republiki Stanów Zjednoczonych. Ci, którzy głosowal i za NAFTA głosowali za swoim 
podporz ądkowaniem si ę obcym siłom. 
 
Na kongresie, Rothschild osobi ście prowadził sprawy monetarne oraz utworzenie 
Światowego Banku Rezerw Federalnych. To co si ę wyłania – chocia Ŝ zakodowane – z 
przemówie ń oraz podczas ró Ŝnych forów, to plan którego uwie ńczeniem b ędzie to, 
Ŝe wszelkie zasoby naturalne świata ostatecznie znajd ą si ę w r ękach 
międzynarodowych bankierów, których kongresmen Loius T . McFadden, były 
przewodnicz ący komisji bankowo ści, okre ślił jako „ciemna załoga finansowych 
piratów”.  
Program tego planu jest prosty, a zarazem diabelski . W zasadzie jest to 
zastosowanie zasady Hegla (teza, antyteza i synteza ) na płaszczy źnie 
międzynarodowej. Nacisk z góry i nacisk z dołu, a wszy stko to w chwalebnym 
imieniu ruchu na rzecz ochrony środowiska zmierza do tego, by wszystkie narody 
świata zostały zmuszone do rezygnacji ze swej suwere nności oraz bogactw 
naturalnych na rzecz mi ędzynarodowych bankierów z powodu niemo Ŝności spłaty 
zadłu Ŝenia. 
 
To z kolei stoi w całkowitej zgodzie z dalekosi ęŜnymi planami mi ędzynarodowych 
bankierów. W tej sprawie wa Ŝną rzecz ą jest, aby śmy pami ętali jasne stwierdzenie 
dr Caroll Quigley, mentora Billa Clintona z czasów studiów na Uniwersytecie 
Gerogetown w Waszyngtonie: „Siły finansowe kapitali zmu (maj ą)…dalekosi ęŜny cel, 
nie mniejszy ni źli stworzenie światowego systemu kontroli finansowej w 
prywatnych r ękach, zdolnego do dominacji systemu politycznego w kaŜdym pa ństwie 
oraz ekonomii świata cało ściowo. System ten miałby sprawowa ć kontrol ę w sposób 
feudalny poprzez banki centralne (oczywi ście b ędące własno ści ą i pod kontrol ą 
międzynarodowych bankierów) działaj ące jednomy ślnie poprzez tajne układy 
zawierane na cz ęstych prywatnych spotkaniach i konferencjach” (taki ch jak ta w 
Denver w 1987 r., przyp., autora). 
 
Nie daj si ę zwie ść w tej sprawie. Światowy Bank Rezerw Federalnych (superbank 
światowy), który został stworzony przez mi ędzynarodowych bankierów w roku 1987, 
działa i śmiało rozwija Ŝagle poprzez NAFTA. (George Hunt był tam obecny i m a to 
wszystko nagrane na kasetach audio – nawet zabarwie nie ich głosów). 
 
Cel: Gigantyczyn bank centralny (superbank Światowy Bank Rezerw Federalnych), 
nowy ład światowy oraz jeden rz ąd światowy. 
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Dr. Kissinger wypu ścił kota z worka: 
„B ędzie to postawienie najbardziej twórczego kroku nap rzód w kierunku stworzenia 
nowego ładu światowego. Lecz cena jest zbyt wysoka by mo Ŝna było z tym zwleka ć…” 
 
Chciał powiedzie ć, Ŝe naród ameryka ński zaczyna si ę „budzi ć”. (a kiedy Naród 
Polski zacznie wreszcie otwiera ć oczy na t ą lichwiarko-bankiersk ą szopk ę?) 

ROZDZIAŁ 8. CELE : 2000 
AMERYKAŃSKA TRAGEDIA 
Zmiany  podstaw edukacyjnych nie przyniesie sama re strukturyzacja sal 
lekcyjnych. Aby wykształci ć takich studentów jakich chcieliby śmy mie ć, musimy 
przeprowadzi ć całkowit ą restrukturyzacj ę społecze ństwa. 
-Shirley McCune 
dyrektor naczelny Laboratorium Edukacji Śródkontynentalnej. 
 
Odnośnie swoich wypowiedzi dotycz ących naprawy ameryka ńskich szkół, George Bush 
stwierdził: „Prawdziwego renesansu nie b ędzie bez rewolucji”. 
-George Bush 
 
Los Angeles Times, 18 kwietnia 1991. 
 
Jeśli szkoły nauczaj ą polegania na sobie, s ą bardziej rewolucyjne ni Ŝ 
jakakolwiek konspiracja w celu obalenia rz ądu! 
-M.J. Blackman, 
Humanist Magazine/wrzesie ń-pa ździernik 1981 
 
To nowe prawo edukacyjne, Cele: 2000 – Ameryka ńska Ustawa Edukacyjna dotknie 
kaŜde dziecko w tym kraju w 110 tysi ącach okr ęgów szkolnych. Oryginalny zarys 
nowej ustawy znale źć moŜna w planie nazywanym „Edukacja 2000” – holistyczna  
strategia wymy ślona poprzez Globalny Alians Transformacji Edukacji , w skrócie 
G.A.T.E., która jest stowarzona z ONZ i Robertem Mu llerem, b., zat ępcą 
sekretarza generalnego ONZ. (1) 
 
Muller napisał „World Core Curriculum Journal”, mod el dla edukacji globalnej, a 
tak Ŝe ksi ąŜkę pt: „Nowy pocz ątek kształtowania globalnej duchowo ści” (New 
Genesis Shaping Global Spirituality). (2) 
 
Na tej podstawie powstała „Ameryka 2000” przygotowa na przez byłego prezydenta 
Busha i Aleksandra Lamara, sekretarza edukacji. Pow ołali agend ę do zmiany w 
całym narodzie i uczynili to przy współudziale nasz ych gubernatorów! Aleksander 
Lamar był przewodnicz ącym, a Bill Clinton wiceprzewodnicz ącym Stowarzyszenia 
Gubernatorów w latach 1985-86. Po roku bada ń nad stanem edukacji w roku 1989 
zwołano szczyt edukacyjny, podczas którego doszło d o partnerstwa pomi ędzy 
gubernatorami a prezydentem. (3) 
 
REWOLUCJA STAJE SIĘ PRAWEM 
Obecnie prezydent Clinton przy śpieszył to podpisuj ąc 31 marca 1994 r., now ą 
ustaw ę „Cele:2000” – Ameryka ńska Ustawa Edukacyjna. (4) 
 
„Cele:2000” jest najbardziej rewolucyjnym planem ja ki kiedykolwiek został 
wymyślony dla szkolnictwa w naszym kraju. Mówi ą, Ŝe jest to sednem naszej nowej 
strategii edukacyjnej. Mówi ą, Ŝe jest to strategia maj ąca na celu całkowit ą 
przebudow ę edukacji w Ameryce, aby nakre śli ć now ą szkoł ę ameryka ńsk ą na rok 2000 
i dalej. 
Podczas kiedy powierzchownie wydawa ć by si ę mogło, Ŝe jest to niegro źne, a wr ęcz 
nawet po Ŝyteczne dla naszych dzieci, to jednak wgł ębiaj ąc sie w to, przyjaciele, 
moŜna zauwa Ŝyć sekretn ą agend ę, która w rzeczywisto ści jest przera Ŝaj ąca. W 
ksi ąŜce Kathi Simonds „Krytyka Ameryki 2000. Doskonaleni e obywateli” znajdujemy 
cytat: 
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„Je śliby behawiory ści stoj ący za tymi celami uzyskaliby swobod ę działania, wtedy 
my straciliby śmy swoj ą wolno ść, któr ą tak bardzo kochamy, nasze dzieci b ędą 
indoktrynowane na globalistów, jeden ład światowy, gdzie chrze ścija ństwo 
delikatnie mówi ąc jest nie do przyj ęcia”. (5) 
 
Kiedy porównamy te informacje z innymi badaniami ja k np: „Edukacja i nowy ład 
światowy” napisane przez B.K. Eakman, widzimy wyra źnie wywrotow ą agend ę 
edukacyjnych biurokratów. 
TAJNA AGENDA 
Ta przebiegła, tajna agenda u Ŝywa techniki modyfikacji zachowawczej „operator 
warunkuj ący” do osi ągni ęcia „nowych wyników”. (6) Chc ą doprowadzi ć do takiego 
uwarunkowania aby twoje dzieci i wnuki były „P.C.” – politycznie poprawni. Takie 
jest ich nazewnictwo. Ich celem jest doprowadzenie naszych dzieci do takich 
uwarunkowa ń, aby były politycznie poprawne do: nowego ładu światowego (tajnego 
kodu dla jednego rz ądu światowego); płukania mózgów dla wszczepienia 
okultystycznej religii New Age, duchowej transforma cji dla globalnego 
obywatelstwa do roku 2000 – zaplanowanego wzej ścia ich nowego wieku. 
Moim celem jest wyjawi ć te złowieszcze plany, przepowiadaj ąc śmiertelne 
niebezpiecze ństwo dla ka Ŝdego dziecka w Stanach Zjednoczonych od przedszkola  do 
uko ńczenia szkoły średniej. Przyjrzyjmy si ę teraz bli Ŝej pewnym szczegółowo 
zbadanym informacjom. Czerpałem wiele z doskonale u dokumentowanych ksi ąŜek. 
Jedna nosi tytuł: „Zaranie nowego wieku i nowy ład światowy” dr. Denisa Cuddy, 
profesora Uniwersytetu Północnej Karoliny, a tak Ŝe z ksi ąŜki pt: „Edukacja dla 
Nowego Ładu Światowego” napisanej przez B.K. Eakman. 
 
Najpierw przyjrzyjmy si ę Aleksandrowi Lamarowi, byłemu gubernatorowi stanu 
Tennessee, którego prezydent Bush mianował, a Senat  zatwierdził na stanowisko 
sekretarza edukacji w gabinecie prezydenta. Wypowia da si ę w sprawie pewnej 
ksi ąŜki: „Tomik ten zmienił sposób mojego my ślenia w ci ągu ostatnich dziesi ęciu 
lat”. Powiada tak Ŝe, Ŝe starał si ę przeczyta ć w ci ągu roku t ę ksi ąŜkę raz albo 
dwa razy pocz ąwszy od 1970r. (7) Ksi ąŜka ta to Bóg wewn ątrz (Good Within). Kiedy 
zrozumiemy o czym jest ta ksi ąŜka zrozumiemy tak Ŝe filozofi ę tego człowieka. 
Autorem tej ksi ąŜki jest Rene DuBos. Chciałbym zacytowa ć DuBosa. Powiada on: 
„Najwidoczniej pewne leki mog ą wywoła ć stany inspiracji.”(8) 
 
CZYM JEST TEN BÓG WEWNĄTRZ? 
Bóg wewn ątrz nie jest Bogiem Biblii lecz bogiem panteonu, gd zie poprzez 
reinkarnacj ę, ro śliny s ą bra ćmi i siostrami. Oto co DuBos mówi na temat 
reinkarnacji: 
„B ędziesz miał moc degeneracji do ni Ŝszych form Ŝycia. B ędziesz te Ŝ miał moc do 
narodzenia si ę na nowo do wy Ŝszych form, które s ą boskie.” (9) 
 
To jest czysta reinkarnacja. Bardzo prosto, ksi ąŜka ta jest o kłamstwie. 
Kłamstwie polegaj ącym na tym, Ŝe człowiek jest bogiem i Ŝe poprzez reinkarnacj ę 
nigdy nie umrze. Kłamstwo, które zostało zapocz ątkowane prawie 6000 lat temu 
przez ojca kłamstwa i wypowiedziane przez w ęŜa w ogrodzie Eden. Kłamstwo, które 
podzieliło naszych pierwszych rodziców i spowodował o, Ŝe miliardy przył ączyły 
si ę w buncie do Lucyfera. Podwójne kłamstwo z Edenu we dług I Moj Ŝeszowej rozdz. 
3: „B ędziecie jako bogowie, i na pewno nie pomrzecie.” 
Kłamstwo to znajdujemy w ksi ąŜkach Karla Junga, który razem z Zygumntem Freudem 
zało Ŝył fundament dla całej współczesnej psychologii i p sychiatrii. Karl Jung 
powiedział: „Kim jestem? Jestem naprawd ę bogiem, ty jeste ś bogiem”. Jest to 
kłamstwo, które jest podstaw ą religii New Age, która zwodzi setki milionów 
ludzi. Jest to podstaw ą nauki w psychologii Junga, która rozprzestrzenia s i ę w 
szkołach powszechnych w południowej cz ęści Kalifornii jak nieugaszony ogie ń. 
Sednem nauczania jest to, by dzieci ponownie „odzys kały swoj ą bosko ść”. 
Pamiętajmy, Ŝe jest to tym samym okrutnym kłamstwem, które zniew oliło Lamara 
poprzez ksi ąŜkę „Bóg wewn ątrz”, któr ą starał si ę przeczyta ć raz albo dwa razy w 
roku pocz ąwszy od lat 1970. 
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„DuBos był jednym z wielu autorów, których sposób m yślenia miał wpływ na 
napisanie ksi ąŜki „Konspiracja Akwariusza”, pisze jej autorka Merl in Ferguson, 
najbardziej wpływowa rzeczniczka religii New Age w Ameryce. (10) Jej logo 
stanowi liczba 666. Ona całkowicie zaaprobowała fil ozofi ę Rene DuBosa odno śnie 
New Age. Ponadto w swojej ksi ąŜce ujawnia: 
„Istniej ą legiony konspiratorów. Ich Ŝyciem stała si ę rewolucja. Znajduj ą si ę w 
kaŜdym mie ście, w ka Ŝdej wiosce i w ka Ŝdej instytucji w Ameryce. Zajmuj ą si ę 
bardziej edukacj ą ni Ŝ jak ąkolwiek inn ą dziedzin ą. Edukacja jest humanistyczna. 
Jej humanistyczne metody ł ącz ą si ę w sie ć narodow ą w całym kraju. (11) 
 
Humanizm świecki to ateizm. Jest to detronizacja Boga i ubóst wienie człowieka. 
 
WZORCOWE NAUCZANIE 
Pan Aleksander Lamar, którego rz ąd USA 14 marca 1991 roku powołał na stanowisko 
sekretarza edukacji, jest człowiekiem, który swojeg o syna wysyła nie do 
publicznej lecz do prywatnej szkoły. 1 listopada 19 89 roku wygłosił on mow ę w 
Wichita w stanie Kansas, w której powiedział: „Mam wizj ę Ameryki, która 
przechodzi własn ą „pierestrojk ę”. Nale Ŝy wspomnie ć, Ŝe jego Ŝona była działaczk ą 
w ruchu na rzecz planowania rodziny. Powiedział on:  
„Zupełnie nowa ameryka ńska szkoła b ędzie słu Ŝyć dzieciom od 3 miesi ąca Ŝycia do 
18 roku Ŝycia i b ędzie czynna od godziny 6:00 rano do 18:00 wieczorem . (12) 
 
Uwaga! Pozwólcie, Ŝe opisz ę t ę tajn ą agend ę. Innymi słowy: twoje dzieci b ędą 
przez 12 godzin dziennie przebywa ć poza domem z dala od twoich wpływów. B ędą pod 
całkowit ą kontrol ą pa ństwa. Cel ten, który nazywaj ą „Wzorcowe nauczanie” jest 
ju Ŝ w pełni gotowy pod kodem „uwarunkowania operatywne ”. Dziecko, mówi ą, jest 
obywatelem globalnym. Nale Ŝy kształtowa ć jego umysł tak, aby nie my ślało o 
narodowej suwerenno ści i o ojcach-zało Ŝycielach Ameryki, aby nie my ślało o 
warto ściach rodziny, a jedynie o warto ściach kontrolowanych przez pa ństwo. 
Odci ągnąć dziecko od tego, aby nie wierzyło w Boga i ukierun kować go na „now ą 
świadomo ść globaln ą”, co stanowi tajny kod do okre ślenia jednego rz ądu 
światowego i religii New Age. 
 
JAKIE S Ą GŁÓWNE DOGMATY CELE:2000? 
Narodowe Cele Edukacyjne – wybór (13) 
Do roku 2000: 
*Wszystkie dzieci gotowe do nauki 
*90% ko ńczy nauczanie 
*Wszystkie dzieci kompetentne w zasadniczych przedm iotach. 
*Pierwsze miejce w świecie w matematyce i fachowo ści 
*Zwi ększenie aktywno ści rodziców w nauczaniu 
*Likwidacja analfabetyzmu poprzez to, Ŝe ka Ŝdy dorosły potrafi radzi ć sobie w 
pracy zawodowej 
*Szkoły bezpieczne, zdyscyplinowane, wolne od narko tyków 
*Profesjonalne przygotowanie kadry nauczycielskiej 
 
Przyjrzyjmy si ę temu jeszcze bli Ŝej studiuj ąc oficjalny „Biuletyn Informacyjny” 
Departamentu Edukacji (Community Update): (14) 
Państwowe testy sprawdzaj ące b ędą przeprowadzane w klasach 4, 8, 12. Sprawdzanie 
czego? Połowa testów dotyczy ć b ędzie percepcji wiedzy z matematyki, sztuki, 
historii, geografii, wiedzy o społecze ństwie i rz ądzie (napisanej z ich 
perspektywy), j ęzyków obcych i j., angielskiego. Druga połowa dotyc zy ć b ędzie 
efektywnego nauczania lub psychologicznego zachowan ia modyfikuj ącego. Czy 
sądzicie, Ŝe to wszystko b ędzie si ę odbywa ć na podstawie wiedzy akademickiej? 
Nie. Odpowied ź twojego dziecka b ędzie musiała by ć politycznie poprawna. Je śli 
odpowiedzi dziecka nie b ędą politycznie poprawne, to takie dziecko zostanie 
poddane ponownemu procesowi przeprogramowania tak, aby mogło osi ągnąć status 
odpowiedzialnego, wła ściwie dostosowanego ucznia, globalnego obywatela. 
Pamiętamy, Ŝe oni okre ślaj ą mianem globalnego obywatela kogo ś, kto posiada 
globaln ą duchowo ść i jest gotów do produktywnego słu Ŝenia światu. Globalna 
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duchowo ść jest panteistyczna, monistyczna i politeistyczna. (15) Z łatwo ści ą 
przyswaja sobie wszystkie religie z wyj ątkiem jednej – chrze ścija ństwa! 
 
SYSTEMY KOMPUTEROWE 
Cele:2000 wymagaj ą federalnego systemu komputerów – posłuchajcie tego  – do 
wła ściwej oceny testów. Wtedy postawa zarówno rodziców jak i dzieci zostanie 
poddana takiej nauce, a Ŝ dziecko i rodzice stan ą si ę politycznie poprawni. Ale 
jest co ś jeszcze. Jest to niewiarygodne. Plan ten wzywa do grupowania wszystkich 
szkół w danej okolicy, nawet prywatnych i domowych,  w jednej szkole publicznej. 
Jedna rzecz jest jasna. Doprowadzi to do tego, Ŝe wszystkie chrze ścija ńskie 
szkoły dostan ą si ę pod kontrol ę pa ństwa. 
 
Jedna z zasad wymaga tego, aby wszyscy nauczyciele i administratorzy zostali 
przeszkoleni w nowych metodach. Wielki nacisk kładz ie si ę na nauczanie rodziców 
tego, jak nale Ŝy „wła ściwie” wychowywa ć dzieci i dostosowa ć si ę do nowych praw 
federalnych i stanowych, innymi słowy, szkoły pod n adzorem federalnym. 
Zróbmy mał ą dygresj ę. Dr Dennis Cuddy w swojej mistrzowskiej ksi ąŜce „Zaranie 
nowej ery i nowy ład światowy” mówi o kobiecie, która ubiegała si ę o urz ąd 
superintendenta edukacji w Arizonie. Nazywała si ę Ann Herzler i kiedy w 1984 
roku była we Francji, widziała jak miliony ludzi ma szerowało ulicami Pary Ŝa 
protestuj ąc, gdy Ŝ rz ąd zamierzał przej ąć szkoły we Francji. Widziała jak ludzie 
wymusili rezygnacj ę całego rz ądu z wyj ątkiem prezydenta. Potem zacytowała 
kobiet ę, która zrobiła stopie ń naukowy Ph.D., na Uniwersytecie Columbia: 
„Je śli pozwolimy aby behawiory ści stoj ący za tymi celami dopieli swego, to 
stracimy nasze swobody, które s ą nam tak drogie. Nasze dzieci zostan ą 
zindoktrynowane na globalistów, w stron ę jednego ładu światowego, gdzie 
delikatnie mówi ąc chrze ścija ństwo jest nieakceptowane. Wy Amerykanie jeste ście 
szale ńcami. Czy nie wiecie, Ŝe jest  mi ędzynarodowy ruch zmierzaj ący do 
podporz ądkowania władzom całego szkolnictwa. śaden rz ąd nie ma prawa do 
kontrolowania edukacji, gdy Ŝ edukacja musi pozostawa ć w r ękach ludu, je śli ma 
być wolna. Rodzice musz ą wypowiada ć si ę w sprawach tego jak ma si ę odbywa ć 
edukacja ich dzieci. My śmy nie maszerowali ulicami Pary Ŝa z pobudek religijnych. 
Maszerowali śmy ze wzgl ędu na wolno ść. Wy Amerykanie musicie si ę obudzi ć, bo 
inaczej stracicie swoj ą wolno ść. (16) 
 
AMERYKAŃSKIE SZKOŁY POD KONTROLĄ PA ŃSTWA 
Wszystkie aspekty planu Cele:2000 zmierzaj ą do tego, aby stworzy ć wi ększ ą 
zale Ŝność od kontroli rz ądu federalnego. Obecnie jest dla mnie jasne, Ŝe 
Cele:2000 to plan podporz ądkowania wszystkich szkół w Ameryce pod kontrol ę 
państwa. Kiedy to nast ąpi, nasza wolno ść zginie na zawsze. Pami ętamy, Ŝe były 
prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush jest ak tywnym członkiem 
ameryka ńskiego tajnego establishmentu, Stowarzyszenia Czasz ki i Piszczeli. Jest 
to najpot ęŜniejsze ameryka ńskie tajne stowarzyszenie ezoteryczne, które nazywa j ą 
po prostu zakonem. Zostało zało Ŝone z najduje si ę pod kontrol ą iluminatów, celem 
stworzenia nowej syntezy, ładu światowego, w którym pa ństwo jest wszechwładne, 
absolutne, gdzie jednostki mog ą znale źć wolno ść, wył ącznie na drodze ślepego 
posłusze ństwa wzgl ędem pa ństwa. Plan ten rozwija si ę w tym kierunku, aby 
zawładn ąć umysłami dzieci i młodzie Ŝy w tym narodzie. 
Przed II wojn ą światow ą Adolf Hitler powiedział: „Dajcie mi jedno pokoleni e 
młodzie Ŝy, a podbij ę świat.” Niemal Ŝe tego dokonał. W jaki sposób osi ągnęli to 
nazi ści? Dokonali tego w salach lekcyjnych. Hitler powie dział: 
„Wasze dzieci nale Ŝą ju Ŝ do nas. To jest nowa Rzesza. Tej młodzie Ŝy nie oddamy 
nikomu lecz sami damy tej młodzie Ŝy własne wykształcenie i własne wychowanie.” 
Maria Trapp w ksi ąŜce „Historia śpiewaj ącej rodziny Trapp” napisała: 
„Na zebraniu w szkole mówiono nam, Ŝe nasi rodzice s ą mili i staro świeccy, nie 
rozumiej ą nowej partii. Powinni śmy zostawi ć ich w spokoju i nie zawraca ć sobie 
nimi głowy. My jeste śmy przyszło ści ą narodu, narodu świata. Nie powinni śmy nigdy 
mówić w domu o tym, czego uczymy si ę teraz w szkole”. (17) 
 
Taki sam program od wielu lat jest wdra Ŝany w ameryka ńskich szkołach! Ich nowi 
nauczyciele, których nazywaj ą agentami przemian, korzystaj ą z technik zmiany 
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postaw zachowania. Otrzegaj ą uczniów: „Nie mówcie rodzicom o tym czego uczycie 
si ę w szkole”. 
 
MODYFIKACJA ZACHOWAŃ (CZY DESTRUKCJA ZACHOWAŃ) 
Pod eufemizmem „modyfikacja zachowa ń” nasze dzieci uczy si ę: sterowanej 
wyobra źni oraz wizualizacji, co jest kontaktowaniem si ę z mocami 
okultystycznymi; oraz przebudowy stanu świadomo ści, w której otwiera si ę umysł 
na moce demoniczne lub postacie okultystyczne. Nie jest to nic innego jak tylko 
hinduizm w owczej skórze. W naszych szkołach nie mo Ŝemy mie ć Biblii; nie mo Ŝemy 
si ę modli ć. A z drugiej strony mo Ŝemy by ć zalewani religi ą hindu w naszych 
szkołach. Prowadzi si ę edukacj ę seksualn ą z trudn ą do opisania praktyk ą. W tym 
kraju takie rzeczy dziej ą si ę obecnie w ka Ŝdym stanie. 
 
PROJEKT 10 
Druga doroczna konferencja nt. „Projektu 10” odbyła  si ę wiosn ą 1992 w Beaverton 
w stanie Oregon w Hotelu Greenwood. „Projekt 10” zo stał zapocz ątkowany w roku 
1984 poprzez znan ą lesbijk ę Virgini ę Uribe. Ruch homoseksualistów wykorzystał 
ten projekt do uzyskania swobodnego doj ścia do dzieci w szkołach publicznych w 
Los Angeles. „Projekt 10” rzekomo ma zapewni ć dost ęp do poradnictwa młodym 
ludziom cierpi ącym emocjonalnie z powodu skłonno ści homoseksualnych czy 
biseksualnych. W rzeczywisto ści za ś, „Projekt 10” nie pomaga młodzie Ŝy uwolni ć 
si ę od homoseksualizmu. On zach ęca ich do zaakceptowania tego oraz dalszego 
rozwijania zachowa ń homoseksualnych, kontaktuj ąc ich cz ęsto z grupami z zewn ątrz 
jak np., z Programem Konsultacji Phoenix. Obecnie „ Projekt 10” jest wprowadzany 
do szkół w Oregonie. (18) 
 
DOWIEDZ SIĘ CZEGO UCZĄ TWOJE DZIECKO 
Otrzymałem list od bliskiego przyjaciela z Spokane.  Jest to biuletyn 
ostrzegaj ący ka Ŝdego wierz ącego w tym stanie i w okolicy. Wła ściwie to 
powinni śmy ostrzec cał ą Ameryk ę. Nosi on tytuł „Dowiedz si ę czego ucz ą w naszych 
szkołach”. Zacytuj ę Sandy Ogle: 
„ Śledziłem spraw ę Jeffrey’a Dahlmera. Czy zastanawiacie si ę co op ętało 
człowieka, który chce współ Ŝyć seksualnie ze zwłokami? W maju 1989 roku mieli śmy 
spotkanie w szkole podstawowej w Mead (Mead znajduj e si ę w północnej cz ęści 
Spokane), w którym udział brali rada naukowa do spr aw seksu z Mead oraz około 
300 rodziców. Panował brak zgody odno śnie tego, czego nauczano o AIDS, zgodnie z 
programem edukacji seksualnej. Na tym spotkaniu dow iedzieli śmy si ę, Ŝe w szkole 
podstawowej w Mead w zasadzie nauczano dzieci jak u prawia ć seks ze zwłokami, a 
tak Ŝe praktyk bestialstwa i homoseksualizmu. (19) 
 
AŜ trudno w to uwierzy ć, lecz istniej ą wystarczaj ące dowody potwierdzaj ące to. 
Omawiano spraw ę ucznia, który przyprowadził na lekcj ę dorosłego kochanka, po to, 
aby opowiedzie ć innym uczniom o ich wzajemnych relacjach. Aby dola ć jeszcze 
oliwy do ognia padła wtedy wypowied ź stwierdzaj ąca, Ŝe mał Ŝeństwo nie ma Ŝadnej 
warto ści i dlatego nie mo Ŝemy naucza ć o mał Ŝeństwie! (20) 
Czy potrzebujemy takich lekcji, które rozwijałyby z ainteresowania uczniów w tym 
kierunku? Czy na tym polega cała modyfikacja zachow ań? Wydaje si ę, Ŝe tak jest. 
Prowadzi to tylko do wi ększego obł ędu i tworzenia kolejnych Jeffrey’ów 
Dahlmers’ów. Nic wi ęc dziwnego, Ŝe nasze wyniki w nauce obni Ŝaj ą si ę stale, 
podczas kiedy wszelkiego rodzaju przest ępczo ść – gwałty, narkotyki, alkoholizm, 
zabójstwa, napady – gwałtownie wzrasta. Czy wiesz c o znajduje si ę w programie 
nauczania w twoim regionie? Je śli nie, to lepiej to sprawd ź. My śl ę, Ŝe 
„profesjonali ści” winni s ą nam tego, rodzicom – płatnikom podatków, aby 
przekaza ć naszym dzieciom taki rodzaj wiedzy, który pomo Ŝe im wyrosn ąć na 
odpowiedzialnych ludzi. 
 
CZARY ZAMIAST CHRZEŚCIJA ŃSTWA 
Czy musimy sta ć z boku i biernie przygl ądać si ę jak czary zajmuj ą miejsce 
chrze ścija ństwa w naszych szkołach?  W szkole prywatnej w Paci fic Northwest 
kilka lat temu nie pozwolono dzieciom obchodzi ć tradycyjnych Świ ąt Bo Ŝego 
Narodzenia. Władze szkolne uznały, Ŝe byłoby to niewła ściwie. Religia nie jest 
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dozwolona w klasach. Musi istnie ć separacja pomi ędzy pa ństwem a ko ściołem, 
prawda? 
 
Poniewa Ŝ Świ ęta Bo Ŝego Narodzenia to świ ęta chrze ścija ńskie, władze szkolne 
postanowiły, Ŝe nie wolno wypowiada ć nawet słowa Bo Ŝe Narodzenie i zamiast 
corocznych obchodów Świ ąt Bo Ŝego Narodzenia, młodzie Ŝ szkolna b ędzie zobowi ązana 
do wzi ęcia udziału w programie Zima Solistyczna. 19 grudni a świ ętowano Zim ę 
Solistyczn ą w szkolnej auli pod hasłem: „ Świ ętujemy Powrót Światła”. 
Okładka programu oficjalnych obchodów, wr ęczana rodzicom i dzieciom, jest bardzo 
pouczaj ąca. Ukazuje babilo ńskiego boga sło ńca Lucyfera oraz bogini ę ksi ęŜyca. 
Wewnątrz wydrukowany był opis programu Solistyczna Zima:  
„Ka Ŝde dziecko, zanim wejdzie na sal ę, zostanie pocz ęstowane ciastem sło ńca i 
ksi ęŜyca, pó źniej wszyscy usi ądą zgodnie ze znakami zodiaku… monotonna intonacja 
rozpocznie si ę wraz z wej ściem na sal ę. Bóg sło ńca i bogini ksi ęŜyca wejd ą na 
sal ę z ka Ŝdym wchodz ącym.” (21). 
 
Nie jest to nic innego jak tylko świ ętowanie, które od pradawnych czasów jest 
satanistycznym świ ętem czarów. Ciasto konsumowane w szkole jest symbol em tego 
samego, jakie po Ŝerali poga ńscy czciciele boga sło ńca Baala i bogini Astores 
(bogini ksi ęŜyca) podczas rytualnej proklamacji stanowi ącej obrzydliwo ść wobec 
Boga Biblii. 
W pewnym momencie tego solistycznego programu, wesz ły dzieci z piecz ątk ą kodu 
kreskowego na czole. Dzieci, które nie miały tego k odu kreskowego zostały 
odrzucone. Tylko te dzieci, które miały kod kreskow y były wychwalane jako „godne 
i dobre”. Aby to zrozumie ć prosz ę czyta ć Objawienie 13:16-18. Przyj ąć znami ę 
oznacza sprzymierzy ć si ę z antychrystem. Pami ętajmy, Ŝe program Zima Solistyczna 
zast ąpiła obchody Świ ąt Bo Ŝego Narodzenia. 
 
 
ROZDZIAŁ KOŚCIOŁA OD PA ŃSTWA ? 
Poniewa Ŝ Bo Ŝe Narodzenie to świ ęto religijne, dlatego zostało zakazane w tej 
szkole. A zamiast tego program Zima Solistyczna wpr owadził dzieci w najbardziej 
pogańskie i satanistyczne rytuały New Age jakie mo Ŝna sobie wyobrazi ć. Wydaje 
si ę przeto, i Ŝ ze szkół została usuni ęta wył ącznie religia chrze ścija ńska, a nie 
pogańska religia szatana. 
WYŁĄCZNIE rozdział religii chrze ścija ńskiej od pa ństwa jest jednoznacznie 
widoczny w ulubionej ksi ąŜce Aleksandra Lamara „Bóg wewn ątrz”. Napisano w niej: 
„Wszyscy jeste śmy bogami”. Przyjaciele, koncepcja o tym, Ŝe człowiek jest 
bogiem, jest z gruntu fałszywa! Jest to czysty hind uizm. Jeden z autorów 
podkre ślił, Ŝe jest to panteizm. Głównym zało Ŝycielem panteizmu jet to, Ŝe 
wszystko jest bogiem; my jeste śmy bogiem, jeste śmy wszystkim w bogu; bóg jest 
cz ąstk ą nas. Je śli wszystko jest bogiem to nie ma jakiejkolwiek mo Ŝliwo ści 
dokonania podziału pomi ędzy dobrem a złem. To jest religia! Jest to religia  
hindu, która zalewa ameryka ńskie szkoły. Jest to ta sama religia, która 
spowodowała, Ŝe Indie s ą najwi ększym moralnym i duchowym bankrutem na kuli 
ziemskiej. A teraz przelewa si ę przez Ameryk ę jak olbrzymia fala, zalewaj ąca 
nasze szkoły. A mimo to głosz ą o rozdziale ko ścioła od pa ństwa. 
 
AGENCI PRZEMIAN 
Priorytetem Narodowego Stowarzyszenia d/s Edukacji N.E.A., jest to aby stali si ę 
oni agentami przemian. Według zapisków Kongresu z r oku 1974 ameryka ński 
Departament Edukacji przyznał dotacje w wysoko ści 5,9 miliona dolarów na 
szkolenie 500 agentów przemian na 21 uniwersytetach . Oni wiedz ą, Ŝe gdyby 
wyra źnie rozpropagowano zmiany, to rodzice wyst ąpiliby przeciwko temu. Biuletyn 
„National Training Laboratories Institute for Appli ed Beahvioral Science” 
proponuje by unika ć podnoszenia alarmu przez rodziców… 
„Ubra ć j ęzyk zmian w j ęzyk status quo. To jest zawsze na tyle szerokie, Ŝe moŜna 
wprowadzi ć innowacje.” 
 
Oznacza to, Ŝe planowali to zwiedzenie u Ŝywaj ąc j ęzyka o podwójnym znaczeniu 
przez ponad 20 lat. W wydaniu styczniowym i lutowym  z 1976 roku w czasopi śmie 
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Humanist Magazine (pismo dla dorastaj ącej młodzie Ŝy poruszaj ącej takie tematy 
jak dom, seksualno ść, bunt, itp.) Sheila Schwartz wyra Ŝa swoj ą wdzi ęczno ść w 
taki sposób: 
„Szale ńcy (ludzie gł ęboko wierz ący w Boga, w Bibli ę i warto ści moralne) chyba 
niewiele czytaj ą. Gdyby czytali to by wiedzieli, Ŝe ju Ŝ zostali pokonani. (22). 
 
We wrze śniu 1976 roku Harold Shane i Phi Beta Kappina powie dzieli: „Wykształcimy 
nasz ą młodzie Ŝ na słu Ŝbę planety, a w ko ńcu na co ś w rodzaju obywateli świata.” 
Oni mówili o nowym ładzie światowym dla jednego rz ądu światowego. 
James Clavell, autor bestseleru „Shogun” opublikowa ł opowiadania dla dzieci, w 
których przedstawia zmiany jakie nast ąpi ą w najbli Ŝszym czasie. 
„Sposób my ślenia dzieci w wieku szkolnym zostanie do tego stop nia zmieniony 
przez „agentów przemian”, Ŝe b ędą w stanie poci ąć na kawałki ameryka ńsk ą flag ę. 
Będą to uwa Ŝać za rzecz szlachetn ą.” 
 
RODZICE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI – UWAśAJCIE! 
Inny cel to powołanie stowarzyszenia nauczycieli; „ Rodzice jako nauczyciele” to 
techniczna nazwa dla P.A.T. B ędzie to program obowi ązuj ący we wszystkich 
szkołach w Ameryce. Brzmi to dumnie – rodzice jako nauczyciele, lecz co maj ą na 
myśli? To tak zwane szkolenie dla rodziców ma na celu pozbawi ć rodziców b ędących 
chrze ścijanami, wła ściwego wpływu na to, co dzieje si ę w szkołach w całym kraju. 
Plan ten ma za zadanie uczy ć rodziców, aby przyzwolili na wszystkie programy 
szkolne i tak ich ukierunkowa ć politycznie, aby si ę z tym pogodzili. Moje 
zrozumienie tej strategii edukacyjnej jest takie, Ŝe je śli dziecko w czasie 
testów wyka Ŝe, Ŝe nie jest politycznie poprawne to władze szkolne b ędą mogły 
takie dziecko przeprogramowa ć. Je śli to nie pomo Ŝe to b ędą mogli wchodzi ć do 
domów i szkoli ć rodziców, aby stali si ę politycznie poprawni. Innymi słowy, 
ukształtowa ć wła ściw ą postaw ę. Je śli i to nie pomo Ŝe, wtedy b ędą mogli zabra ć 
dziecko i umie ści ć je w specjalnym instytucie pa ństwowym. 
Betina Dobbs, były doradca w Departamencie Zdrowia,  a tak Ŝe kurator szkolnictwa 
w stanie Main tak wypowiada si ę o tym programie: 
„Doprowadzi to do przej ęcia władzy nad dzie ćmi przez pa ństwo i ograniczenia roli 
rodziców do spłodzenia i nadzorowania opieki.” (23)  
 
Nowy program innowacyjny został po raz pierwszy wpr owadzony przez Aleksandra 
Lamara jako „Ameryka 2000”.  
-Nauczyciel rodziców wi ąŜe si ę z rodzin ą poprzez wizyty w domu lub szkole. 
Pozwoli to rodzicom na wi ększe zaufanie przy pozostawianiu dzieci ich opiece-   
 
NUMER KOMPUTEROWY OD URODZENIA Aś DO ŚMIERCI 
Pamiętajmy, Ŝe Aleksander Lamar planuje zabra ć dzieci od 3 miesi ąca Ŝycia do 18 
roku, od 6:00 rano do 18:00 wieczorem. Zarówno rodz ice jak i dziecko zostan ą 
oceniani zgodnie z wymy ślonym schematem. Dziecko otrzymuje osobisty numer k odu 
komputerowego, poprzez który b ędzie mógł by ć śledzony do ko ńca swojego Ŝycia! 
Niewiarygodne! Pa ństwo mo Ŝe mie ć nad nim bezpo średni nadzór do ko ńca Ŝycia. Czy 
planowane jest dla nas pa ństwo policyjne? A co powiecie na to, Ŝe istnieje 12 
definicji kodów komputerowych, które stawiaj ą twoje dziecko w 
niebezpiecze ństwie. Poniewa Ŝ ich oczekiwania s ą takie, Ŝe twoje dziecko jest 
umysłowo chore, nie ma wi ęc kodu „normalnego”. Pozwólcie, Ŝe powtórz ę to raz 
jeszcze. Poniewa Ŝ maj ą takie oczekiwania, Ŝe twoje dziecko b ędzie umysłowo 
chore, nie ma kodu ustawionego na normalny!. (24). Jak s ądzicie kogo uwa Ŝać b ędą 
za dziecko psychicznie chore? Dowiedzmy si ę. 
Dr Pierce z Uniwersytetu Harward, bardzo m ądry ale nierozs ądny człowiek napisał: 
„Ka Ŝde dziecko w Ameryce id ące do szkoły w wieku 5 lat jest chore psychicznie, 
poniewa Ŝ wnosi do szkoły pewne obci ąŜenia, szacunek do przodków, do władz 
wybieralnych, do rodziców, do wiary w istnienie sił  nadprzyrodzonych, do 
narodowej suwerenno ści jako odmiennej cało ści. To do was nauczyciele nale Ŝy 
uzdrowienie tych wszystkich chorych dzieci poprzez stworzenie mi ędzynarodowych 
dzieci przyszło ści.” (25) 
 
Przyjaciele, to pochodzi z chorego umysłu. 
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A oto kolejna wypowied ź pani Dobbs, o której wspomniałem wcze śniej: 
„Nast ępnym krokiem b ędzie zmiana relacji rodzic/dziecko i zast ąpienie rodzica 
agentem przemiany, lub uprawnionego nauczyciela rod ziców, który przyniesie 
darmowe leczenie, darmowe porady Ŝywieniowe, darmow ą Ŝywność, darmowe leczenie 
psychiczne. Z ci ągle wzrastaj ącym poziomem godzin nadliczbowych, szkoły zapewni ą 
całodzienn ą opiek ę, w nocy, darmowe obozy i darmow ą dodatkow ą nauk ę. (26). 
 
Jak s ądzicie, te wymuszone świadczenia b ędą opłacane z czyich pieni ędzy? 
Oczywi ście. Z moich i twoich podatków. B ędziemy musieli dodatkowo płaci ć za 
ograniczenie naszej wolno ści nie wspominaj ąc o prawdziwej stracie naszych 
dzieci! 
 
NAUCZANIE DZIECI W DOMU 
„NA CELOWNIKU” 
„Ameryka 2000” – pierwotny plan „Cele:2000” – zawie rał wykaz wszystkich 110 000 
okr ęgów szkolnych wraz ze szkołami publicznymi i prywat nymi. Uwzgl ędniał tak Ŝe 
nauczanie dzieci w domu przez rodziców. Czy słyszel i ście o tym? Wł ączone s ą do 
planu wszystkie szkoły domowe w Ameryce. Ostateczni e ka Ŝdy dom w Ameryce 
zostanie zmieniony. Oni planuj ą zmieni ć nie tylko nasz styl Ŝycia, lecz tak Ŝe 
nasze postawy i zasadnicze wierzenia i warto ści! 
Jednym z głównych celów ugrupowania globalistów jes t to, by odwróci ć ka Ŝde 
dziecko w szkole od nacjonalizmu i patriotyzmu. W g runcie rzeczy mówi ą, Ŝe 
obecna demokracja w USA jest niezdrowa i destruktyw na. W publikatorze pod nazw ą 
„Edukacja w Celach Zrozumienia Mi ędzynarodowego w Ameryka ńskich Szkołach 
(Education for International Understanding in Ameri can Schools) znajdujemy 
nast ępuj ące stwierdzenie: 
„Trwałego pokoju nie da si ę osi ągnąć, dopóki narody nie podporz ądkuj ą si ę 
światowej organizacji”. 
 
AGENDA NOWEGO ŁADU ŚWIATOWEGO 
Jest to nowy ład światowy do którego publicznie namawiał były prezyde nt George 
Bush 145 razy od wrze śnia 1990 roku – nowy ład światowy – sekretny kod jednego 
rz ądu światowego. Pami ętajmy, w programie „Cele:2000” odpowiedzi twojego d ziecka 
będą musiały pokrywa ć si ę z ich humanistycznym tekstem sprawdzaj ącym. Dzieci te 
będą musiały by ć „politycznie poprawne” albo w przeciwnym razie b ędą poddane 
ponownemu szkoleniu. Jestem przekonany, Ŝe okre ślenie P.C. (politically correct) 
jest to kod do kształtowania w kierunku rz ądu światowego – Ameryka odda swoj ą 
suwerenno ść – centralnej władzy świata ONZ.  A kiedy to nast ąpi, to zginie nasza 
Konstytucja; zginie Karta Wolno ściowa! Amerykanie stan ą si ę chłopami 
pańszczy źnianymi w systemie feudalnym, kontrolowanym przez e lity; z 
globalistycznym nastawieniem umysłu na nowy ład światowy, jeden rz ąd światowy. 
Zostanie to wymuszane na naszych dzieciach poprzez ustaw ę Cele:2000, poniewa Ŝ 
będą musiały pozytywnie zda ć test, aby zakwalifikowa ć si ę jako „politycznie 
poprawni”. Politycznie poprawni to ich podwójny j ęzyk na dokonanie płukanie 
mózgów dzieciom w szkole i spowodowanie, Ŝe uwierz ą i Ŝ rzecz ą dobr ą i ze wszech 
miar po Ŝądaną jest zwróci ć si ę w stron ę globalnej ró Ŝnorodno ści i humanistycznej 
duchowo ści, wyrzekaj ąc si ę chrze ścija ństwa. 
Pismo „National Education Association Journal” ogła sza: 
„W walce o ustanowienie odpowiedniego rz ądu światowego, nauczyciel mo Ŝe wiele 
zrobi ć, by przygotowa ć serca i umysły dzieci do rozumowania globalnego. N a czele 
agendy, która zapewni powstanie rz ądu światowego musi stan ąć szkoła…nauczyciel. 
(27). 
 
Przez 66 lat N.E.A. (Narodowe Stowarzyszenie d/s Ed ukacji) robiło starania aby 
podwaŜyć Konstytucj ę Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
 
OBE I CELE: 2000 
WŁAŚNIE WESZŁY NA WYśSZY BIEG 
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Rodzice w całym kraju bij ą na alarm. Dlaczego? Bo widz ą degradacj ę akademick ą, 
pączkuj ącą przest ępczo ść w szkołach, moralnie obra źliwe podr ęczniki szkolne i 
manipuluj ące psychologicznie programy nauczania itd.  
Co powoduje to wszystko? Shirley McCune, dyrektor n aczelny Regionalego 
Laboratorium Edukacji Śródkontynentalnej powiada: 
„To do czego zmierzamy to całkowita restrukturyzacj a społecze ństwa. OBE to wa Ŝna 
cz ęść „Planu Orwellina”, radykalnej restrukturyzacji spo łecze ństwa 
ameryka ńskiego zgodnie z rewolucyjn ą lini ą socjalistyczn ą Marksa od pocz ątku do 
końca. (Uwaga od autora: s ą to zadatki na socjalistyczne pa ństwo 
Marksistowskie). 
 
Ann Wilson w swojej ksi ąŜce „Dzieci Pawłowa” pisze: 
„A Ŝ trudno w to uwierzy ć Ŝe nasz system edukacji w całej Ameryce ma zamiar 
przyj ąć now ą reform ę edukacji, która jest oczywi ście zaplanowana aby „pogn ębi ć 
cały system”!!! (28) 
 
Po to, aby otrzyma ć fundusze dla programu „Cele:2000” szkoły musz ą uj ąć w 
harmonogramie działalno ść społeczn ą. Shirley McCune twierdzi: 
„Celem OBE nie jest doprowadzenie tylko do restrukt uryzacji sal lekcyjnych, lecz 
aby wypu ści ć takich studentów, jakich chcieliby śmy mie ć, musimy przeprowadzi ć 
całkowit ą restrukturyzacj ę społecze ństwa. (29) 
 
SZKOŁY GUBERNATORSKIE CLINTONA 
Jest to prezydencki plan dla wszystkich 110 000 okr ęgów szkolnych w Amerce od 
przedszkola do 12 klasy. Fragment tej filozofii mo Ŝemy uchwyci ć w „szkołach 
gubernatorskich” Billa Clintona dla najbardziej uta lentowanych i uzdolnionych 
uczniów szkół średnich, (letnie szkoły stworzone przez ówczesnego gubernatora 
Clintona).  
Program „szkół gubernatorskich” zawiera mi ędzy innymi: 
*Kurs „Historyczna Rola Kobiety w Społecze ństwie”, który naucza, Ŝe 
prehistoryczne społecze ństwa były matriarchalne. 
*Słowo „rodzina” pochodzi od łaci ńskiego słowa oznaczaj ącego „domowy niewolnik” 
– kobieta był po prostu inkubatorem – naucza, Ŝe chrze ścija ństwo jest 
antykobiece i antyseksualne. 
*Wykład w którym mówi si ę, Ŝe: „naukowiec w prawdziwym znaczeniu nie mo Ŝe by ć 
religijny”. (30). 
 
Obecnie funkcjonuje radykalna agenda w „szkołach gu bernatorskich”. Peter 
LaBarbara donosi w „Human Events”, Ŝe program nauczania zawiera: 
*Wykład pani dr Mary Daly, feministki, teologa z Co llege w Bostonie na temat 
„Nabieranie odwagi do Ŝeglowania: podró Ŝ radykalnej feministki filozofa pirata.” 
*Esej Emily Culpepper, samozwa ńczej wolnomy ślicielki, wied źmy, która mówi, Ŝe 
nauczanie Jezusa było „nieuchronnie hierarchiczne”,  Jego śmier ć na krzy Ŝu była 
„sadomasochistyczna” i Ŝe chrze ścija ństwo to „kompost”. 
*Lekcja o ochronie praw zwierz ąt i o etycznym traktowaniu zwierz ąt została 
przygotowana przez PETA, grup ę której przywódca porównuje zabijanie kurcz ąt do 
holokaustu. 
*Wykład Sary Washington, prawniczki, która broniła Jane Roe w sprawie przeciwko 
Wade. (31). 
 
Dyrektor „szkoły gubernatorskiej” Bruce Haggard pow iada: 
„Poniewa Ŝ wiele najzdolniejszej młodzie Ŝy w Arkansas było powstrzymywane poprzez 
religijne, konserwatywne, trudne do zniesienia nauc zanie w domach, JEST TO NASZ 
PIERWSZY STRZAŁ DO NICH. (32). 
 
PRAWDZIWA AGENDA „SZKÓŁ GUBERNATORSKICH” 
Przyjrzyjmy si ę agendzie „szkoły gubernatorskiej” w Arkansas, któr a jest 
wył ącznie dla elity i dla najzdolniejszych. Uczy si ę tam śmietanka młodzie Ŝy 
szkół średnich. Przez sze ść tygodni intensywnego szkolenia w odosobnieniu 
realizowano program. Poni Ŝej zamieszczamy świadectwa niektórych nauczycieli oraz 
studentów „szkół gubernatorskich”. 
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Odchodzi si ę od obiektywnego, rzeczywistego nauczania do subiek tywnej dziedziny 
uczu ć (Mark Lowery, były dyrektor wydawnictwa „szkoły gu bernatorskiej”) 
 
Wydawać by si ę mogło, Ŝe b ędą tam wyzwania akademickie…przygotowanie do wyzwa ń… 
Główny podr ęcznik jaki zapami ętałem to Zen i „sztuka naprawiania motocykli” 
(Steve Roberts) 
 
Promocja wszechogarni ętej panteistycznej duchowo ści. Było to jak idea bahaizmu. 
Skąd bierze si ę islam, bahaizm, chrze ścija ństwo…to s ą ró Ŝnego rodzaju drzewa 
lecz od dołu ich system korzeniowy ro śnie razem i jest tym samym bogiem (Steve 
Allen). 
 
Wpoić docelowe wierzenia – „nowa” polityczna i społeczna  agenda: Uwa Ŝam, Ŝe cała 
sprawa w „szkołach gubernatorskich” rozbija si ę o to, by wyłapa ć 4, 5, lub 6 
studentów, którzy mogliby by ć przywódcami politycznymi, a nast ępnie przerobi ć 
ich umysły na my ślenie bardziej liberalne i humanistyczne. Wielkie z adanie 
„szkół gubernatorskich” to promowanie my śli, Ŝe aby by ć uwa Ŝanym przez kolegów 
za intelektualist ę, musisz sta ć si ę liberalnym my ślicielem. To nie jest 
nauczanie, to jest indoktrynacja. (Mark Lowery). 
 
Zanurzeni w świat fantazji, gdzie wszystko wydaje si ę doskonałe: nie było łatwe 
przej ście z powrotem do rzeczywisto ści – do domu, rodziny, normalnych zaj ęć. Dla 
niektórych było to całkowit ą dewastacj ą. 
„Kiedy wróciłem do domu, napisałem pewnego rodzaju list samobójczy”, wyznaje 
LeAndrew Grawford. „Nie chciałem zabi ć siebie, lecz zabi ć realno ść tego czego 
nauczało mnie dot ąd społecze ństwo…Byłem całkowicie przygn ębiony poniewa Ŝ w 
rodzinie nie czułem si ę jak we własnej rodzinie…Nie chciałem wraca ć”. 
 
Brandon Hawk popełnił samobójstwo w niespełna rok p o pobycie w „szkole 
gubernatorskiej”. Dowiedziawszy si ę o jego śmierci inni zatroskani rodzice 
kontaktowali si ę z rodzicami Brandona. „Oni widz ą to samo u swoich dzieci, co my 
zauwaŜyli śmy u Brandona,” – powiedział jego ojciec. „Oni po p rostu wychodz ą z 
domu i porzucaj ą rodzin ę”. 
Niewiarygodne do świadczenie naukowe: W dokumentach promuj ących t ę szkoł ę, Bill 
Clinton rozsiewał swój entuzjazm dla tego modelu ed ukacji: „Nie jestem w stanie 
opisa ć tego jak ekscytuj ące i niezwykłe s ą te do świadczenia edukacyjne”. 
 
„To był pomysł Billa Clintona – powiedział Bill Oon k – jego edukacyjne cacko”. 
 
„Studenci, całkowicie ignorujcie swoich rodziców. S łuchajcie ich, ale szybko 
wszystko zapominajcie. Poniewa Ŝ musicie zacz ąć u Ŝywać swoich rzeczy”, s ą to 
słowa przyjezdnej wykładowczyni Ellen Gilchrist, au torki ksi ąŜek „Zwiastowanie” 
oraz „W krainie sennych marze ń” a cytowane przez studenta szkoły. 
 
„Instruktorzy burz ą wszystkie nasze autorytety. Przekonuj ą studentów, mówi ąc: 
„To wy jeste ście elit ą, a przyczyn ą dla której nie b ędziecie zrozumiani po 
powrocie do domu – przez rodziców, przyjaciół, past ora ani nikogo – jest to, Ŝe 
wpajano wam, Ŝe nie mo Ŝecie zadba ć o własne Ŝycie.”  Elitaryzm kulturowy i 
intelektualny daje im prawo mówi ć, Ŝe „my wiemy lepiej od ciebie!” (Mark 
Lowery). 
 
„Ale – powiada były student LeAndrew Crawford – ucz yli śmy si ę o Ŝyciu 
homoseksualistów i o rzeczach o których rodzice mów ili nam, Ŝe s ą złe, Ŝe nie 
powinni śmy na to patrze ć! (33). 
 
A oto refleksja Jeoffrey Botkin, producenta świetnego filmu „Prowadz ąca dło ń” o 
„szkołach gubernatorskich” według realcji studentów .  
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Dominuj ącymi tematami promowanymi w tej szkole s ą: radykalny homoseksualizm, 
socjalizm, pacyfizm i trwała wrogo ść wobec zachodniej cywilizacji, w 
szczególno ści tej (ameryka ńskiej) opartej na fundamencie biblijnym. (34) 
 
Tekst pióra Texe Marrsa z czerwca 1993 pt: „Zmora w  Little Rock” w czaspi śmie 
„Flash Point”:  
„Szkoła gubernatorska” to jedno z moich najdumniejs zych osi ągni ęć,” przechwalał 
si ę Bill Clinton, podczas powitania nowych studentów, utalentowanych 
nastoletnich chłopców i dziewczyn. Śmietanka Arkansas, najzdolniejsi rekruci z 
całego stanu. Poczuli si ę wyj ątkowo, elitarnie, wy Ŝsi od pospólstwa spoza 
„szkoły gubernatorskiej”. Powiedziano im, Ŝe s ą „wybranymi” do tego, by 
zrewolucjonizowa ć świat i obali ć znienawidzone tradycyjne warto ści. 
 
 
Dlaczego wi ęc jeden ze studentów wkrótce po uko ńczeniu popełnił samobójstwo? 
Dlaczego tak wielu innych cierpiało z powodu gł ębokiej depresji? Dlaczego 
rodzice narzekali, Ŝe ich dzieci wróciły „zmienione” nie do poznania, b yły 
wykorzystywane jako króliki do świadczalne, a ich umysły zostały wypaczone? 
 
Tych młodych ludzi uczono jak odrzuci ć chrze ścija ństwo. Artykuł mówi dalej: 
 
Studenci sprowadzeni przez Billa i Hillary Clinton do „szkoły gubernatorskiej” w 
Little Rock, zostali poinstruowani, aby nie dzwonil i do domu. Tak odizolowani 
przez wiele tygodni, poddani byli najintensywniejsz ej indoktrynacji jak ą moŜna 
sobie tylko wyobrazi ć, podobnej do nazistowskiej, oraz programowi kontro li 
umysłów. Codziennie ich umysły były bombardowane pr opagand ą szerz ącą 
homoseksualizm i lesbijizm, poprzez filmy i kasety video. Ich my śli przepojone 
były postaciami z filmów, przelewem krwi, morderstw ami, anarchi ą i buntem. 
Instruktorzy nie zwracali uwagi na seksualn ą rozwi ązło ść i przekle ństwa w śród 
studentów. Nauczycielami ich były radykalne feminis tki, osoby promuj ące aborcj ę 
i czciciele bo Ŝków. Prowadzono nadzorowan ą „terapi ę” New Age. Uczono ich, aby 
odrzucili przestarzał ą religi ę swoich rodziców. 
 
Lśni ąca obietnica „szkoły gubernatorskiej” stała si ę piekieln ą zmor ą – 
monstrualnym kursem okultystycznej kontroli umysłów . A program nauczania został 
osobi ście przygotowany i skrupulatnie wprowadzony przez B illa i Hillary Clinton. 
 
Obecnie prezydent Clinton chce upowszechni ć swoj ą „szkoł ę gubernatorsk ą” w całym 
kraju. On chce ukierunkowa ć ameryka ńskie szkoły publiczne w stron ę okultyzmu, 
czarnej magii tak, jak te zało Ŝone w Little Rock. Bill i Hillary Clinton chc ą, 
aby wszystkie dzieci w Ameryce stały si ę uczestnikami tej zmory z Little Rock. 
 
Uwaga rodzice! Clintonowskie „Cele:2000” zezwalaj ą sekretarzowi edukacji, aby 
wyznaczył 6 stanów do uczestniczenia w „Demonstracy jnym Programie Pilota Ŝowym 
Zmiany Systemu Edukacji.” To s ą ich słowa. Co to oznacza? Sekretarz mo Ŝe nakaza ć 
tym sze ściu stanom wykonanie ustawy „Cele:2000”(36). Je śli tak, to mo Ŝe równie Ŝ 
narzuci ć swoje jeszcze bardziej szkodliwe „szkoły gubernato rskie”, jako wielki 
eksperyment w tych „specjalnych” sze ściu stanach. Clinton ustanowił ten 
specjalny mechanizm w ramach prawnych, aby w ten sp osób ten niebezpieczny 
eksperyment z nasz ą młodzie Ŝą mógł by ć opłacany z naszych podatków. 
 
PUNKT SZCZYTOWY PLANU 
„Cele:2000” to punkt szczytowy ogromnego planu. Zos tało on zapocz ątkowany ponad 
100 lat temu w roku 1989 przez Johna Dewey, członka  Stowarzyszenia Czaszki i 
Piszczeli w Ameryce. Wprowadził on swój program edu kacji progresywnej na 
Uniwersytecie Columbia i rozpocz ął szkolenie śmietanki ameryka ńskich 
nauczycieli. Jego agenda została stworzona po to, b y dokona ć przewrotu cał ęgo 
systemu edukacji w Ameryce i ukierunkowa ć go w stron ę socjalistycznego nowego 
ładu światowego. Ten system edukacji socjalnej został sfo rmalizowany przez dr 
Benjamina Bloom, psychologa, który napisał ksi ąŜkę „Taksonomia celów 
edukacyjnych” (Taxonomy of Educational Objectives) (w dwóch cz ęściach) w roku 
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1956 i 1964. Powiedział, Ŝe szukał sposobów na „całkowit ą zmian ę czy 
reorganizacj ę postaw i warto ści”. Dokonał on całkowitego nakre ślenia tego jak 
wykorzysta ć modyfikowanie zachowa ń, aby stworzy ć co ś co nazywa „wyniki” – i st ąd 
mamy „Edukacja Oparta o Wyniki”. (37) 
 
Bloom narysował piramid ę i umie ścił wiedz ę na samym dole. Jego dzieło to 
niebezpieczna propaganda. On dewaluuje wiedz ę i nazywa j ą „my śleniem ni Ŝszego 
rz ędu”. Dlatego te Ŝ nauczyciele przeszli indoktrynacj ę i powiedziano im, Ŝe 
strategia nauczania nie opiera si ę ju Ŝ na wiedzy ksi ąŜkowej. Nauczyciel szkoły 
publicznej donosi w artykule z kwietnia 1994 roku, zamieszczonym w „Christian 
World Report”, Ŝe władze szkolne zebrały podr ęczniki warto ści tysi ęcy dolarów i 
spaliły je! Stare podr ęczniki nie s ą ju Ŝ dost ępne dla nauczycieli w składnicach. 
 
KSI ĄśKI NIEMILE WIDZIANE W SZKOLE 
Nauczycielom mówi si ę, Ŝe „ksi ąŜki nie pasuj ą ju Ŝ do naszej filozofii”. Nie 
wydaje si ę ju Ŝ podr ęczników do j ęzyka angielskiego. Obecnie nauczyciele 
wykładaj ą „D.O.L.” – potoczny j ęzyk mówiony. Na tablicy napisanych jest kilka 
niepoprawnych zda ń. Studenci maj ą cał ą godzin ę na my ślenie i rozmowy na temat 
tego, co czuj ą czytaj ąc takie zdania na tablicy. Podr ęczniki do nauki 
przedmiotów społecznych równie Ŝ zostały wyeliminowane. Nauczyciele zaopatrywani 
są w skrypty „G.R.O.W. Zagadnienia do przemy ślenia ograniczaj ą si ę do jednego 
lub dwóch dziennie. Nie ma podr ęczników naukowych. Otrzymuj ą S.B.C. – system, 
równowaga, zmiana. Robi ą po prostu magiczne sztuczki ka Ŝdego dnia. Uczniowie 
wykorzystuj ą tak Ŝe „wynalezion ą przez siebie pisowni ę” i musz ą codziennie pisa ć 
pami ętniki, które nie mog ą by ć poprawiane pod wzgl ędem gramatyki i pisowni. 
Władze o światowe spowodowały, Ŝe ze szkół wycofano ćwiczenia podstaw 
fonetycznych. 
 
Nasi nauczyciele zostali zwiedzeni i łapi ą si ę za te absurdalne nowe metody. 
Nauczyciele, którzy sprzeciwiaj ą si ę temu nowemu systemowi, wystawiani s ą na 
publiczn ą krytyk ę i o śmieszanie. Taka technika zespołowej jednomy ślno ści jest 
wykorzystywana przez komunistów w celu stworzenia „ grupowego człowieka” – 
doskonałego obywatela dla nowego ładu światowego. (38). 
 
NOWE PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DLA NAUCZYCIELI 
Nasze klasy s ą wypełnione dzie ćmi nad którymi nie da si ę zapanowa ć. Ale nie ma 
si ę czego obawia ć, władze o światowe zopatrzyły zestresowanych nauczycieli e 
„E.A.P. – Program Pomocy Pracowniczej – do prowadze nia zaufanego doradztwa.” 
 
Podczas, kiedy uczniom odmawia si ę podr ęczników, nauczycielom daje si ę skrypty, 
w których nakre ślone s ą metody, jak naucza ć tych wszystkich „wła ściwych” nowych 
filozofii. Jeden taki podr ęcznik nosi tytuł: „Praktyki wła ściwego rozwoju 
umysłowego od urodzenia do 8 roku Ŝycia”. Techniki s ą uszeregowane pod takimi 
nagłówkami jak: program nauczania, strategie naucza nia oraz prowadzenie rozwoju 
społeczno-emocjonalnego. Na przykład pod tytułem „W ła ściwe”: rozwin ąć zdolno ści 
w takich dziedzinach jak fizyczne, społeczne, emocj onalne i intelektualne, a 
przede wszystkim rozwin ąć wła ściw ą samoocen ę. „Niewła ściwe”: nauczanie jest 
„starym” systemem w ąskiego skupiania si ę na sprawach intelektualnych i na 
zdolno ściach technicznych oraz akademickich.  
Pod nagłówkiem Techniki: 
 
Właściwe: Zasadnicze uczenie si ę przez okre ślone zadania i o środki nauczania. 
Nie uczy ć technik zdolno ściowych, dzieci same planuj ą i dyktuj ą zadania. 
Niewła ściwe: Program nauczania skupiony głównie na tematac h, z wykorzystaniem 
ksi ąŜek i ćwicze ń oraz nauczycieli przedmiotów. 
Właściwe: Pozwoli ć dzieciom, aby same decydowały o tym jak długo chc ą pracowa ć 
nad danym zadaniem. 
Niewła ściwe: Wyznaczanie czasu na wykonanie zadania danego  przez nauczyciela 
Właściwe: Nie ma stawiania stopni, ocenianie na podstaw ie obserwacji. 
Niewła ściwe: Stopnie stawiane jako motywacja i ocena. 
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EDUKACYJNY RAK ORAZ N.S.E. 
 
Tr ęd ten rozszerza si ę to jak rak obejmuj ący wszystkie struktury edukacyjne w 
Ameryce. Obecnie ro śnie w sił ę, pi ętrzy si ę i nasze pokolenie ju Ŝ zbiera pewne 
złe owoce tego! Pokolenie, które jest ustawiane (po przez płukanie mózgów), aby 
miało wła ściwe polityczne nastawienie do nowego ładu. 
W obecnych klasach Biblia została zakazana, za ś ksi ąŜki o czarach i satanizmie 
są akceptowane. Powstało społecze ństwo, w którym: 9 letniego chłopca uczy si ę 
jak uprawia ć seks analny, prezerwatywy s ą ogólnie dost ępne dla uczniów szkół 
średnich, a starsze dzieci w szkole średniej uczy si ę jak uprawia ć seks ze 
zwierz ętami (okr ęg szkolny Spokane w Waszyngtonie). 
John Johnson z Waszyngtonu, wydawca „Przegl ądu Wiadomo ści” (Daily News Digest” 
pisze: 
„W ko ńcówce XIX wieku edukacyjna mafia przej ęła kontrol ę na polu edukacji w 
Ameryce. Poprzez tajn ą agend ę, sprytnie zaaran Ŝowali i celowo sterowal szkołami 
publicznymi, nauczycielami i dzie ćmi prowadz ąć na drog ę socjalistycznej zagłady, 
świeckiego humanizmu, radykalizmu, zaplanowanego ana lfabetyzmu, zdławienia 
chrze ścija ństwa. Zburzenie podstawowych warto ści i stworzenie jednej z 
najbardziej niebezpiecznych i wypływowych unii, oto  cele Narodowego 
Stowarzyszenia Edukacyjnego. 
 
John Dumphy napisał artykuł, za który zdobył nagrod ę w „Humanist Magazine”: 
„Bitwa o ludzko ść musi zosta ć stoczona w klasach szkół publicznych pomi ędzy 
rozkładaj ącymi si ę trupami chrze ścija ństwa i now ą wiar ą humanizmu… humanizm 
powstanie trumfalnie” (39) 
 
Jaki wpływ wywiera ta humanistyczna psychologia zac howawcza na młodzie Ŝ szkoln ą 
w Ameryce? 
W czasopi śmie „Today’s Journal” odnotowano: 
„Epidemia samobójstw w śród studentów”; dodajmy do tego dewastuj ący wzrost 
zaŜywania pigułek, wzrost przest ępczo ści, epidemie chorób wenerycznych, ci ąŜy 
wśród nastolatek, to mamy obraz stanu edukacji ameryk ańskiej jako wielkiej 
tragedii, rozpaczy i ruiny. Mimo to Narodowe Stowar zyszenie Edukacyjne chce mie ć 
jeszcze wi ększ ą kontrol ę nad edukacj ą”. (40) 
 
Samuel Blumenfeld w swojej ksi ąŜce „N.S.E. ko ń troja ński ameryka ńskiej edukacji” 
pisze: 
„Prosta prawda jest taka, Ŝe szkoły ameryka ńskie stały si ę miejscem rozgrywania 
intensywnej bitwy psychologicznej, przeciwko wszyst kim tradycyjnym warto ściom. 
Dziecko w Ameryce jest niczym wi ęcej jak tylko królikiem do świadczalnym w 
laboratorium psychologicznym, manipulowanym przez a gentów przemian. Wszystko to 
robione jest za pomoc ą miliardów dolarów federalnych na najwi ększ ą skal ę w 
historii ludzko ści. Je śli Amerykanie b ędą to nadal tolerowa ć, to zasłu Ŝą sobie 
na to, za co płac ą”. (41) 
 
CO WINNI ROBI Ć CHRZEŚCIJA ŃSCY RODZICE? 
Co my, jako rodzice i dziadkowie powinni śmy robi ć w tym czasie? Jak ą mamy 
alternatyw ę? Wymieni ę kilka spraw, które mo Ŝemy zrobi ć, aby uchroni ć nasze 
dzieci. 
Alternatywa chrzecija ńskiej szkoły. 
Przez jaki ś czas (nie b ędzie to trwa ć wiecznie) mamy alternatyw ę 
chrze ścija ńskiej szkoły. Ale nawet wtedy musimy uwa Ŝać i dokładnie sprawdza ć. 
Nawet chrze ścija ńskie szkoły s ą przedmiotem ataku i infiltracji religii New Age, 
nie tylko infiltracji lecz zwiedzenia. W stanie Was zyngton, w chrze ścija ńskiej 
szkole rodzice odkryli, Ŝe dzieciom nakazywano siadanie na posadzce ze 
skrzy Ŝowanymi nogami i ćwiczenie jogi. Jest to cz ęść filozofii New Age, któr ą 
jest hinduizm. 
 
Mamy alternatyw ę nauczania dzieci w domu. 
Wielokrotnie udowodniono, Ŝe dzieci realizuj ą program nauczania w domu, podczas 
testów S.A.T., w wi ększo ści przypadków znacz ąco przekraczaj ą wiedz ę ich 
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rówie śników ze szkół publicznych. Mimo to istniej ą silne dowody na to, Ŝe 
program edukacyjny „clintonisty” szybko zmierza do zamkni ęcia drzwi dla 
wszelkiego rodzaju nauczania w domach. 
 
Zbuduj sobie blisk ą i intymn ą wi ęź ze swoimi dzie ćmi. 
Niechaj upewni ą si ę, Ŝe jeste ś ich najbli Ŝszym przyjacielem na całym świecie. 
Mów im o tym. Codzienny u ścisk w ramionach zbuduje w nich wła ściw ą samoocen ę i 
własny obraz, bardziej ni Ŝ cokolwiek innego. Je śli ju Ŝ teraz wybierzesz si ę na 
ryby z tym małym człowieczkiem, to kiedy doro śnie nie b ędziesz musiał ugania ć 
si ę za nim. Je śli ju Ŝ teraz, mamo, tato, b ędziesz naprawiał połamane lalki, to 
później b ędą przynosi ć do ciebie złamane serca. 
Dwa lata temu usługiwałem w okolicach Peninsula, Gi g Harbor oraz w okolicach 
Port Orchard. Nowa technika znana jako „Konspekt Im pressions” zalewała Peninsula 
i została wprowadzona do szkół publicznych. Było to  równoznaczne z okultyzmem. 
Mam cały konspekt. Nauczano w nim doktryny New Age.  Pewnego wieczoru podeszła do 
mnie jedna z matek. Musiała zabra ć swojego 10 letniego wierz ącego syna ze szkoły 
publicznej, poniewa Ŝ robiono im płukanie mózgów na temat New Age. Zanie pokoiła 
si ę tym, poniewa Ŝ kochała swoje dziecko. Nauczała go Słowa Bo Ŝego a on w młodym 
wieku zaprosił Jezusa do swojego Ŝycia. 
Pewnego dnia ten mały chłopiec był w sklepie, gdy z obaczył go członek rady 
szkolnej, który wprowadził „Konspekt Impressions” d o szkoły, i wiedział kim on 
był. Podszedł do tego chłopca i powiedział: „Dlacze go twoja matka zabrała ci ę ze 
szkoły publicznej?” My nauczamy w duchu New Age, ab yś został obywatelem w tym 
pi ęknym nadchodz ącym nowym wieku. Dlaczego matka zabrała ciebie?” 
Ten mały chłopiec spojrzał na członka rady szkolnej  i powiedział: „Prosz ę pana, 
moja matka zabrała mnie poniewa Ŝ kocha Boga. Moja mama kocha Bibli ę. Moja mama 
przygotowuje mnie na wieczno ść.” Ta matka przekazała co ś swojemu dziecku, bowiem 
miało ono wyryt ą w swojej osobowo ści odwa Ŝną, biblijn ą i moraln ą postaw ę. 
 
Zachęcaj swoje dzieci aby zwierzały si ę tobie. 
Zachęcaj  do tego, aby zwierzały si ę z tego czego uczono je w ci ągu dnia w 
szkole. Michener w swojej ksi ąŜce „The Bridge Over Andau” opisuje, i Ŝ kiedy 
komuni ści opanowali W ęgry po II wojnie światowej, wtedy zacz ęli indoktrynowa ć 
dzieci w szkołach nauk ą marksistowsk ą. Nast ępnie rodzice przesiadywali z dzie ćmi 
do pó źnych godzin nocnych, analizuj ąc to, czego uczono je w ci ągu dnia w szkole, 
a potem przeprogramowywali je z powrotem na prawd ę. I oni zwyci ęŜyli! Wygrał na 
tym cały naród, stosuj ąc ten program dowiadywania si ę ka Ŝdego wieczoru czego 
nauczano ich dzieci w szkole, a nast ępnie nauczaj ąc je prawdy. My rodzice i 
dziadkowie mamy t ę niesamowit ą Ŝyciodajn ą bro ń. 
 
Nauczaj swoje dzieci Słowa Bo Ŝego. 
Tylko Słowo Bo Ŝe zachowa je podczas zawieruch i zwiedzania. W V Mo j Ŝeszowej 6:5-
9 Bóg Jahwe zach ęcał ka Ŝdego rodzica w strukturach Izraela, aby czynił 
nast ępuj ące rzeczy: 
„B ędziesz tedy miłował Pana, Boga swego z całego serca  swego i z całej duszy 
swojej, i z całej my śli swojej. Niechaj słowa te, które Ja ci dzi ś nakazuj ę, 
będą w twoim sercu. B ędziesz je wpajał w twoich synów i b ędziesz o nich mówił, 
przebywaj ąc w swoim domu, id ąc drog ą, kład ąc si ę i wstaj ąc. Przywi ąŜesz je jako 
znak do swojej r ęki i b ędę jako przepaska mi ędzy twomi oczyma. Wypiszesz je te Ŝ 
na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. 
 
Innymi słowy, Bóg wiedział, Ŝe poprzez Jego świ ęte Słowo, zostanie zbudowany 
Ŝyciowy kr ęgosłup moralny u dzieci. B ędą one w stanie odró Ŝni ć dobro od zła. 
Jeśli zwiedzenie i podst ęp postawimy pod ultrafioletowym światłem Słowa Bo Ŝego, 
to za ka Ŝdym razem pozwoli naszym dzieciom zauwa Ŝyć fałsz. Słowo Bo Ŝe zachowa je 
od grzechu i nieczysto ści. 
 
Jak zachowa młodzieniec w czysto ści Ŝycie swoje? Gdy przestrzega ć b ędzie słów 
twoich. W sercu moim przechowuj ę słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciko tobie 
(Ps 119:9,11) 
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Uczy si ę razem z nimi Słowa Bo Ŝego. Nauczaj je tej wa Ŝnej zasady walki duchowej 
z Efezjan 6:10-18 
 
Otaczaj je codziennie murem modlitwy wtawienniczej.  
My ludzie wierz ący mamy pot ęŜną bro ń duchow ą. W II Koryntian 10:4-5 Biblia 
naucza: 
„Gdy or ęŜ nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia 
warowni…” 
 
Kiedy modlisz si ę nad swoimi dzie ćmi i wzywasz mocy krwi Jezusa Chrystusa, to 
będzie to ich zabezpieczeniem. Poprzez modlitw ę moŜemy wznosi ć mur wokół naszych 
dzieci, którego w ąŜ nie b ędzie mógł sforsowa ć. Bardzo lubi ę werset z Ksi ęgi 
Zachariasza 2:9, który mówi, Ŝe moŜemy wznie ść wokół nich mur ognisty. Jahwe 
powiada: 
„I ja – mówi Pan – b ędę jego murem ognistym wokoło i b ędę chwał ą po śród niego!” 
 
Kilka lat temu Irene Parks była najwy Ŝsz ą kapłank ą 600 czarownic stanu Floryda. 
Pewnego dnia została uwolniona od czarnoksi ęstwa poprzez konfrontacj ę z Panem 
Jezusem Chrystusem. Została całkowicie obmyta w Jeg o świ ętej krwi, odkupiona 
Jego łask ą, zapiecz ętowana Duchem Świ ętym. Po spotkaniu z Jezusem Chrystusem 
wyznała: 
„Kiedy tkwiłam w czarach, wtedy oczarowywałam małe dzieci w szkole. 
Oczarowywałam je satanizmem i seksualn ą nieczysto ści ą. Lecz te dzieci, które 
pochodziły z chrze ścija ńskich domów, których rodziny modliły si ę o nie i wzywały 
krwi Jezusa Chrystusa nad nimi, tych nie mogłam tkn ąć. 
 
O, jest moc we krwi. Coraz bardziej wierz ę, Ŝe wkroczyli śmy w czasy opisane w 
Biblii jako „czasy trudne”. Biblia porównuje te cza sy do czasów Noego. 
Równocześnie z szerzeniem si ę demonizmu, rozwi ęzło ści seksualnej  i zmysłowej, 
która wylewa si ę z ekranów telewizorów, chrze ścijanie b ędą musieli polega ć na 
duchowej zbroi. Do duchowej walki chrze ścijanie potrzebuj ą miecz Ducha, Słowo 
BoŜe, moc modlitwy i krwi Baranka. W Objawieniu 12:11 znajduje si ę jeden z moich 
ulubionych wersetów dotycz ących walki duchowej: 
„A oni zwyci ęŜyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie 
umiłowali Ŝycia swojego tak, by raczej je obra Ŝać ni Ŝ śmier ć”. 
 
Doprowad ź to małe stworzenie do przyj ęcia Pana Jezusa Chrystusa. 
Kiedy Ŝyj ący Odkupiciel mieszka w ich sercach, a oni zostali zapiecz ętowani 
przez Bo Ŝego Ducha Świ ętego i s ą karmieni Słowem Bo Ŝym, b ędą mogli osta ć si ę 
lepiej ni Ŝ w jakichkolwiek innych okoliczno ściach. Kiedy nie mo Ŝemy by ć przy 
nich fizycznie, wtedy duchowa moc, to Słowo, które wszczepiłe ś w ich Ŝycie oraz 
obecno ść Ducha Świ ętego zachowa ich w godzinie pokuszenia. Bóg dał nam  wspaniał ą 
obietnic ę w I Jana 4:4 i mo Ŝemy j ą stosowa ć do naszych dzieci. W samym środku 
straszliwego zwiedzenia, apostoł Jan w I wieku w cz asach gnostycyzmu, kiedy 
zaprzeczano bóstwu Pana Jezusa Chrystusa, z Bo Ŝego natchnienia napisał: 
„Wy z Boga jeste ście, dzieci, i wy ich zwyci ęŜyli ście, gdy Ŝ Ten, który jest w 
was, wi ększy jest, ani Ŝeli ten, który jest na świecie (1 Jana 4:4) 
 
Nie zniech ęcajcie si ę. 
Bitwa nie nale Ŝy do was lecz do Boga. Je śli Bóg z nami, to któ Ŝ przeciwko nam? 
Wspomnijmy Jozuego 1:9: 
„Czy nie przykazałem ci: B ądź mocny i m ęŜny? Nie bój si ę i nie l ękaj si ę, bo 
Pan, Bóg twój, b ędzie z tob ą wsz ędzie, dok ądkolwiek pójdziesz.” 
 
Drodzy przyjaciele, niechaj Bóg was błogosławi, zac howa i ogrodzi swoj ą moc ą, a Ŝ 
do jego powrotu po swoich. 
 

ROZDZIAŁ 9. BABILON – POWRÓT W PRZYSZŁO ŚĆ 
Fałsz nigdy nie jest przedstawiany w swojej nagiej szpetno ści, aby b ędąc w 
takiej formie przedstawiony nie został wykryty; lec z bywa chytrze wystrojony w 
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atrakcyjne ubranie, aby poprzez tak ą zewn ętrzn ą form ę zrobi ć wi ększe wra Ŝenie na 
niedo świadczonych ni Ŝ sama prawda. 
-Ireneusz, biskup Lyonu we Francji 
II wiek A.D. 
 
Lecz badajcie duchy, czy s ą z Boga. 
-(1 Jana 4:1) 
Szatan opracował plan – mistrzowski plan – tak mons trualny, wyrafinowany plan 
zwiedzenia, za pomoc ą którego zwiedzie miliardy ludzi Ŝyj ących na ziemi, a nawet 
wybranych Bo Ŝych je śli tylko b ędzie to mo Ŝliwe. Plan ten dotyczy inauguracji 
religii New Age. 
Czy obecnie istnieje taka religia na świecie? Bezspornie tak. Przesuwa si ę nad 
nasz ą planet ą jak gigantyczna, duchowa chmura nuklearna. Jej sat anistyczne, 
radioaktywne promieniowanie zatruwa umysły setek mi lionów ludzi. Mózg tej 
straszliwej o śmiornicy znajduje si ę w budynku ONZ w Nowym Jorku. Został 
ukonstytuowany w roku 1922 przez Alice Bailey, auto rk ę „Uzewn ętrznienia 
hierarchii”. Informacje zawarte w tej ksi ąŜce zostały jej objawione, jak 
utrzymuje, przez duchowego przewodnika zwanego Tibe tan. (Biblia ujawnia, Ŝe 
duhowi przewodnicy to demony  - I Tymoteusza 4:1) 
 
Po raz pierwszy ukazały si ę inne tytuły zwi ązane z New Age: „Zufanie Lucyferowi” 
(tytuł został zmieniony na „Zaufanie Lucis”. Inne t ytuły religii New Age to: 
„Planetartny pocz ątek planetarnego obywatelstwa” „Nowy wiek Akwariusz a”; „Plan”. 
Niektóre poruszane zagadnienia to: Człowiek jest bo giem i ewoluuje w kierunku 
Trójcy; poprzez reinkarnacj ę b ędzie Ŝył wiecznie i nie umrze; samolubstwo jest 
najwi ększ ą miło ści ą; czczenie i ubóstwianie Matki Ziemi. Ich głównym c elem jest: 
ustanowienie jednego rz ądu światowego; jednej uniwersalnej religii światowej; 
wymazanie imienia Jezusa Chrystusa i chrze ścija ństwa z powierzchni ziemi do roku 
2000; umieszczenie na tronie świata „kosmicznego Chrystusa”. 
Poświ ęciłem 12 lat na badanie religii New Age. Spełnia on a wszelkie kryteria ku 
temu, by by ć religi ą nadchodz ącego antychrysta. Nie jestem osamotniony w takim 
przekonaniu. Hal Lindsey powiedział w programie tel ewizyjnym Trinity Broadcast 
Network (TBN):  
„Obecnie mamy ruch zwany New Age nie maj ący sobie równego w całej historii. Ruch 
ten gwałtownie przygotowuje drog ę dla antychrysta”. 
 
Constance Cumbel w swojej ksi ąŜce „The Hidden Dangers of the Rainbow” napisała, 
Ŝe religia New Age spełnia wszelkie wymagania babilo ńskiego ko ścioła – 
nierz ądnicy dni ostatecznych. 
Jak wielka jest ta religia? New Age rozpowszechnia si ę w Ameryce jak ogie ń 
stepowy. Badania opinii publicznej ujawniaj ą, Ŝe 60 milionów ludzi uwikłanych 
jest w nekromancj ę (rozmowa z duchami zmarłych); 40 milionów w doktry nę o 
reinkarnacji; 50 milionów zajmuje si ę jog ą oraz medytacj ą transcendentaln ą, to 
jest religi ą Hindusów; 60 milionów uwikłanych jest w globalnej pułapce 
astrologii. Zauwa Ŝyłem, Ŝe cz ęściowo liczby te zaz ębiaj ą si ę. Lecz jest to 
straszne przygl ądać si ę jak ten wielki i dobry naród ameryka ński, poprzez 
miliony swoich obywateli, odwraca si ę od Boga Biblii, od Bo Ŝego światła Pisma 
Świ ętego i zwraca si ę do bo Ŝków New Age. 
Biblia naucza, i Ŝ pocz ątek religii New Age datuje si ę jeszcze przed stworzeniem 
świata. Zapocz ątkowana została w wieczno ści przed tronem Trójjedynego Boga. 
 
SCENA PIERWSZA 
„Jeste ś namaszczonym cherubem, który po Ŝąda”. 
 
O, jak Ŝe spadłe ś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalo ny jeste ś na 
ziemi ę, pogromco narodów! A przecie Ŝ to ty mawiałe ś w swoim sercu: Wst ąpi ę na 
niebiosa, swój tron wynios ę ponad gwiazdy Bo Ŝe i zasi ądę na górze narad, na 
najdalszej północy. Wst ąpi ę na szczyty obłoków, zrównam si ę z Najwy Ŝszym. A oto 
str ącony jeste ś do krainy umarłych, na samo dno przepa ści (Iz 14:12-15) 
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W tym fragmencie dowiadujemy si ę z Biblii, Ŝe Lucyfer był najpi ękniejszym ze 
wszystkich archaniołów – doskonały w m ądro ści i pi ęknie. Niektórzy bibli ści 
uwaŜaj ą, Ŝe on prowadził anielskie chóry niebia ńskie i pilnował wej ścia do 
samego tronu Boga. A Ŝ pewnego dnia w jego sercu znaleziona została niego dziwo ść. 
Powiedział: „Zrównam si ę z Najwy Ŝszym. B ędę Bogiem”. 
Lucyfer był pierwszym wielkim pozytywnym my ślicielem wszech czasów; pierwszym, 
który zbudował poczucie własnej godno ści i własny obraz siebie oraz miło ści do 
samego siebie. Biblia powiada, Ŝe zwiódł on trzeci ą cz ęść pi ęknych, 
bezgrzesznych aniołów w niebie poprzez takie oszust wo: „Pójd źcie ze mn ą, a ja 
zrobi ę z was bóstwo.” Lucyfer, syn jutrzenki jako pierwsz y doprowadził do buntu,  
wielkiego buntu przed tronem Boga. Został wygnany n a wieki. Syn jutrzenki stał 
si ę ksi ęciem ciemno ści, diabłem i szatanem, bogiem tego świata; a aniołowie, 
bezgrzeszne istoty, którym dano woln ą wol ę, stali si ę demonami, oczekuj ącymi na 
ostateczny s ąd Boga. 
 
SCENA DRUGA 
 
Pi ękny ogród – Bóg stworzył tam pierwszych ludzi: m ęŜczyzn ę i kobiet ę. Dał im 
woln ą wol ę tak jak i aniołom w niebie. Lucyfer, obecnie najwi ększy wróg Boga, 
poprzez usta w ęŜa, przekazuje podwójne kłamstwo naszym prarodzicom:  
„Zjedzcie owoc z drzewa poznania dobra i zła, a b ędziecie jak bogowie i na pewno 
nie umrzecie.” (Od autora: poprzez reinkarnacj ę b ędziecie Ŝyć wiecznie). 
Oni połkn ęli przyn ęt ę i poprzez to kłamstwo cały rodzaj ludzki przył ączył si ę to 
tego wielkiego buntu. 
 
SCENA TRZECIA 
Dokonajmy teraz przeskoku w czasie do dni ostateczn ych. Biblia naucza nas o tym, 
co b ędzie si ę działo tu Ŝ przed powtórnym przyj ściem Jezusa Chrystusa. 
 
Co si ę za ś tyczy przyj ścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania nasze go z 
nim, prosimy was bracia,… 
Niech was nikt w Ŝaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, za nim nie 
przyjdzie odst ępstwo i nie objawi si ę człowiek niegodziwo ści, syn zatracenia,… 
 
A ów niegodziwiec przyjdzie za spraw ą szatana z wszelk ą moc ą, w śród znaków i 
rzekomych cudów, i w śród wszelkich podst ępnych oszustw wobec tych, którzy maj ą 
zgin ąć, poniewa Ŝ nie przyj ęli miło ści prawdy, która mogła ich zbawi ć. I dlatego 
zsyła Bóg na nich ostry obł ęd, tak i Ŝ wierz ą kłamstwu, …(2 Ts 2:1-3, 9-12) 
 
WIELKIE KŁAMSTWO 
Kłamstwo, które zwiodło jedn ą trzeci ą aniołów w niebie, kłamstwo, które zwiodło 
naszych prarodziców, jest nadal tym samym kłamstwem , jakiego szatan u Ŝywa w 
czasach ko ńca, aby zwie ść cały świat, chyba, Ŝe twoje imi ę jest zapisane w 
Barankowej Ksi ędze śycia, Baranka zabitego przed zało Ŝeniem świata. To okrutne 
kłamstwo, które zwiodło miliardy anielskich istot i  doprowadziło rodzaj ludzki 
do buntu przeciwko Bogu, tego samego kłamstwa u Ŝyje Lucyfer w dniach 
ostatecznych, aby zwie ść miliardy ludzi na ziemi. 
 
Religia New Age wcale nie jest nowa. Jest tak stara  jak czas, a nawet si ęga 
czasów przedwieczno ści. Kłamstwo to mówi, Ŝe człowiek jest boski i poprzez seri ę 
reinkarnacji zbli Ŝa si ę do superbosko ści i b ędzie Ŝył wiecznie. Na tym polega 
genialno ść religii New Age. To jest wielkie kłamstwo. Ma ono tysi ące znamion 
zwiedzenia. W ci ągu ostatnich 12 lat po świ ęciłem ponad 3000 godzin na intensywne 
badania New Age. Jestem pod wielkim wra Ŝeniem ich labiryntu kłamstw, podst ępów i 
fortelów. Przerosło to wszelkie moje wyobra Ŝenia. Mo Ŝe to by ć jedynie tym, co 
Biblia nazywa „tajemnic ą nieprawo ści”, „gł ębi ą szatana”, „doktryn ą demonów”, 
„wielkim odst ępstwem dni ostatecznych”. 
 
Początkowo nie mogłem postawi ć kropki nad „i”. Przyznam szczerze Ŝe upadłem na 
kolana. Prosiłem, aby Bóg przez Ducha Świ ętego objawił mi to, po to, abym mógł 
przestrzec Jego lud. On jest taki wierny. On jest D uchem Prawdy, przyszedł po 
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to, aby wprowadzi ć nas do wielkiej prawdy, poprzez Jego świ ęte Słowo. I tak 
wła śnie uczynił. Objawił mi czym jest religia New Age n a podstawie jednego 
rozdziału w Biblii – jednego wersetu – jednego słow a. 
 
TO JEST PRAWDZIWY STAROśYTNY BABILON, BABILON, KTÓRY POWRACA 
I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, maj ących siedem czasz, i tak si ę do mnie 
odezwał: „Cho ć, poka Ŝę ci s ąd nad wielk ą wszetecznic ą, która rozsiadła si ę nad 
wielu wodami, z któr ą nierz ąd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierz ądu 
upijali si ę mieszka ńcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustyni ę. I widziałem 
kobiet ę siedz ącą na czerwonym jak szkarłat zwierz ęciu, pełnym blu źnierczych 
imion, maj ącym siedem głów i dziesi ęć rogów. A kobieta była przyodziana w 
purpur ę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kami eniami i perłami; a 
miała w r ęce swej złoty kielich pełen obrzydliwo ści i nieczysto ści jej nierz ądu. 
A na czole jej wypisane było imi ę o tajemniczym znaczeniu: WIELKI BABILON, MATKA 
WSZETECZNIC I OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI (Obj. 17:1-5) 
 
Cztery tysi ące lat temu, tu Ŝ po potopie, za czasów Noego, Biblia opisuje 
Lucyfera w I Moj Ŝeszowej 10:9 jako „dzielnego my śliwego” przed Panem. 
(Hebrajskie słowo u Ŝyte w tym miejscu mówi przeciwko Panu). Porównuje g o z 
Nimrodem, który zbudował przepi ękne miasto Babilon na równinie Szinar nad 
brzegiem rzeki Eufrat. On stał si ę pierwszym superdyktatorem świata i wywołał 
pierwszy bunt przeciwko Bogu niebios. śona Nimroda była jedn ą z najpi ękniejszych 
kobiet świata, a zarazem rozpustn ą i zmysłow ą. Nazywała si ę Semiramis. W 
staro Ŝytnym Babilonie obywatele odrzucili Stwórc ę i zaakceptowali kłamstwo 
humanizmu – „zdetronizowa ć Boga i ubóstwi ć człowieka.” Zwrócili si ę ku 
astrologii i oddawali cze ść sło ńcu, ksi ęŜycowi i gwiazdom, i zacz ęli czci ć 
ziemi ę jako bogini ę matk ę, wierz ąc, Ŝe jest Ŝywą, oddychaj ącą istot ą, a jej 
satanistyczna liczba w staro Ŝytnym Babilonie wynosiła 666. 
Oddawali cze ść bogu układu słonecznego, Lucyferowi. Miasto było p rzyozdobione 
koronkami ku czci szatana, zmysłowymi scenkami, cza rn ą magi ą i okultyzmem. 
Religi ą pa ństwow ą było oddawanie czci ich cesarzowi Nimrodowi (bóg c złowiek) 
oraz oddawanie czci bogu sło ńca, Lucyferowi. Religia ich rozprzestrzeniła si ę 
jak rak na inne narody świata – Egipt, Indie, a nawet dotarła do Izraela po d 
postaci ą oddawania czci Baalowi. Zanieczy ściła ona cał ą planet ę. Zaakceptowane 
zostało wielkie kłamstwo w ęŜa z Edenu sprzed 2000 lat; Ŝe ludzie s ą istotami 
boskimi i dzi ęki reinkarnacji nigdy nie umr ą. Biblia mówi tak Ŝe, i Ŝ ta szata ńska 
religia ponownie wypłynie na powierzchni ę w ostatecznych dniach, tu Ŝ przed 
powtórnym przyj ściem Jezusa Chrystusa, oraz Ŝe religia staro Ŝytnego Babilonu 
stanie si ę prototypem religii całej ludzko ści w czasach ko ńca. 
ŚWIAT STANIE SI Ę JEDNO 
Gdybyśmy obecnie potrafili ustali ć jak wygl ądało Ŝycie w Babilonie 4000 lat 
temu, to mieliby śmy jak na filmie to, jak b ędzie wygl ądała religia nowego 
świata, tu Ŝ przed powtórnym przyj ściem Pana Jezusa. Dzi ęki badaniom Aleksandra 
Brooksa (jego praca znana jest pod tytułem „Spiritu al Counterfeits”) wiemy, Ŝe 
monarchia babilo ńska była skupiskiem okultyzmu, przekazywanego poprz ez 
działalno ść kapłanów. Nimrod uwa Ŝany był za istot ę bosk ą, bóg-człowiek. On 
zsyntetyzował szeroki system polityczny i religijny  w jedno. W I Moj Ŝeszowej 
rozdziale 11 jest to jasno przedstawione. Okrzykiem  wznoszonym na równinach 
Szinar wokół wie Ŝy Babel było: „B ędziemy jedno”. 
Obecnie, 4000 lat pó źniej, kiedy wchodzimy w siódme millenium, przywódcy  
polityczni świata nawołuj ą, aby wszystkie narody zrezygnowały ze swej 
suwerenno ści i stworzyły nowy ład światowy – „jedna planeta, jeden lud.” Tak 
samo wielcy przywódcy religijni nawołuj ą do tego, aby wszystkie religie świata 
wyzbyły si ę pewnych swoich doktryn (poszły na kompromis) i stw orzyły jeden 
uniwersalny ko ściół światowy. 
 
JEDNA PLANETA – JEDEN LUD 
Profesor dr Kurt Koch, który wykładał na 100 ró Ŝnych uniwersytetach w 65 krajach 
na 5 kontynentach, specjalizował si ę w takich tematach jak: nowy ład światowy, 
okultyzm i parapsychologia. Pisze on, i Ŝ według jego oszacowa ń, nadej ście nowego 
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ładu światowego pod płaszczykiem ONZ sprowadzi wszystko d o jednego wspólnego 
mianownika: 
„Na system ten składa ć si ę b ędzie jedna waluta, jeden rz ąd centralny, jeden 
system podatkowy, jeden j ęzyk, jeden system polityczny, jeden światowy wymiar 
sprawiedliwo ści, jedna osobisto ść (jeden przywódca), jedna religia pa ństwowa. 
 
KaŜdy człowiek b ędzie miał swój numer rejestrowy, bez którego nie b ędzie mógł 
kupi ć, ani sprzeda ć; b ędzie te Ŝ jeden uniwersalny ko ściół światowy. Ka Ŝdy, kto 
sprzeciwi si ę temu jednolitemu systemowi nie b ędzie miał prawa do Ŝycia. (2) 
 
BABILON DOCIERA DO CHICAGO W ROKU 1993. 
W roku 1893 w Chicago w stanie Illionois spotkali s i ę przedstawiciele wielkich 
religii, aby zastanowi ć si ę w jaki sposób wszystkie religie świata mog ą sta ć si ę 
jedno w światowym ko ściele. Sto lat pó źniej w dniach 28 sierpnia do 6 wrze śnia 
1993 r., w Religijnym Parlamencie Świata spotkali si ę ponownie przedstawiciele 
130 najbardziej presti Ŝowych religii świata. Spotkali si ę w Chicago, w Illinois, 
aby sfinalizowa ć plany zjednoczenia wszystkich religii i powołania jednego 
światowego ko ścioła. 
Był tam Dalaj Lama, który wierzy, Ŝe jest człowiekiem bogiem. Była tam pani Joan 
Campbell, feministka i dyrektorka marksistowsko nas tawionej narodowej rady 
kościołów. Byli tam przedstawiciele Lucis Trust promuj ący religi ę New Age. Byli 
tam kapłani Woodoo, grup wicka, czarownice. Uczestn iczyli równierz wolnomularze. 
(masoni). Byli tam Ŝongluj ący w ęŜami, druidzi, czciciele szatana, wyznawcy 
zaratusztrianizmu, zenu, buddy ści. Byli tam przedstawiciele Światowej Rady 
Kościołów oraz silna reprezentacja Ko ścioła katolickiego. Równie Ŝ obecni byli 
przedstawiciele Ko ścioła Adwentystów Dnia Siódmego oraz liberalni bapt yści. 
Spotkali si ę, aby świ ętowa ć „Jedno ść w Ró Ŝnorodno ści”. 
Charles Colson prowadz ący misj ę wi ęzienn ą, pomimo usilnych pró śb ze strony 
pastorów ewanglikalnych, udał si ę tam na osobiste zaproszenie, aby odebra ć 
presti Ŝową nagrod ę im. Johna Templetona. Otrzymał swoje „trzydzie ści srebrników” 
(milion dolarów). Został uhonorowany w kaplicy Rock efellera przez kardynała 
katolickiego Josepha Bernardina, działacza na rzecz  religii Wschodu. Był tam dr 
Robert Muller, b., zast ępca sekretarza generalnego ONZ, (przez 40 lat był 
dyrektorem 32 ró Ŝnych zarz ądów). Jest on jednym z najwi ększych przywódców ruchu 
New Age na świecie. 
Był tam równie Ŝ inny człowiek, który wcze śniej otrzymał nagrod ę im. Johna 
Templetona, Billy Graham. Obecny tam prezydent Amer yka ńskiego Stowarzyszenia 
Humanistów, Michael Werner powiedział: „Ten parlame nt religii mo Ŝe przygotowa ć 
drog ę dla humanizmu nowego wieku”. Humanizm świecki to detronizacja Boga i 
ubóstwianie człowieka. 
 
5 wrze śnia podpisana została globalna deklaracja etyczna, „wzywaj ąca do 
poł ączenia si ę wszystkich religii świata – zjednoczenia wszystkich religii 
świata.”(3). 
ReŜyserem tego wszystkiego spoza sceny był najwi ększy geniusz zła na tej 
planecie. Nazywa si ę Lucyfer, szatan, arcyzwodziciel wszech czasów, ojc iec 
kłamstwa, diabeł, „bóg tego świata”. Jeden wszak Ŝe nie został tam zaproszony – 
mój drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, Baranek Bo Ŝy – Zbawiciel świata nie został 
zaproszony, nie zostały te Ŝ zaproszone miliony tych, którzy Go kochaj ą i 
ukoronowali Go swoim Panem. 
 
To co obserwowali śmy w Chicago, nie było niczym innym jak tylko natch nionym 
przez szatana, globalnym ko ściołem, rodem z Babilonu, Egiptu i Rzymu. Ta wielka  
gala była w głównej mierze opłacana przez mi ędzynarodowego bankiera Davida 
Rockefellera, jednego z członków rady Lucis Trust, który jest o środkiem 
newralgicznym religii New Age skupionym przy ONZ. W ydarzenie to b ędzie 
pocz ątkiem siedmioletniego planu New Age, stworzonego po  raz pierwszy przez Klub 
Rzymski, czołow ą grup ę planistów pod kontrol ą hierarchii iluminatów. Plan ten 
wzywa do inicjacji całej ludzko ści do roku 2000. Witaj tajemniczy Babilonie! 
 
TAJEMNICA INICJACJI 
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Czym jest inicjacja całej ludzko ści? David Spangler jest dyrektorem Inicjatywy 
Planetarnej dla Planetarnego Obywatelstwa w ONZ. Po wiedział on, Ŝe inicjacja 
lucyferia ńska jest sercem i kr ęgosłupem religii New Age. Malachi Martin, rzymski 
kapłan, który napisał słynn ą ksi ąŜkę “Klucze tej krwi” (The Keys of this Blood”) 
cytuje Davida Spanglera: 
“Ka Ŝdy z nas w swoim czasie napotyka obecno ść Lucyfera. Lucyfer przychodzi, aby 
dać nam poczucie cało ści – to jest inicjacja lucyferia ńska. To jest to, co wielu 
ludzi b ędzie spotyka ć teraz i w nadchodz ących dniach. Jest to wprowadzenie w New 
Age.” (4) 
 
Lucyfer to szatan, mistrz zwodzenia, ksi ąŜę mocy na powietrzu. Inicjacja 
lucyferia ńska to deklaracja czczenia Lucyfera (szatana). 
Constance Cumbey, która napisała wspaniał ą ksi ąŜkę, “The Hidden Dengers of the 
Rainbow”, twierdzi, Ŝe przywódca ruchu New Age, David Spangler, który je st na 
samym szczycie  Planetary Citizentry, b ędącego sekretariatem planetarnej 
inicjacji, powiada, Ŝe po to by wej ść w nowy wiek musimy przej ść inicjacj ę 
lucyferia ńsk ą. Mówi: ”Zmierzamy do szerokiej planetarnej masowej  inicjacji 
ludzi. Benjamin Creme ogłosił, Ŝe …kościół chrze ścija ński oraz lo Ŝe maso ńskie 
będą u Ŝywane do przeprowadzania tych masowych inicjacji.”( 5) 
“Zamierzaj ą nada ć nam nasze znami ę, lub liczb ę” powiada pani Cumbey. 
Znami ę które zamierzaj ą nada ć opisane jest w Objawieniu 13:16-18. B ędzie to 
prawdziwie nowy wiek statanizmu. Nazywa si ę to znami ę bestii lub 666. Dr David 
P. Ramage, przewodnicz ący Seminarium McCormick w Chicago, ujawnił, Ŝe Światowy 
Parlament Religii powołał komisj ę etyczn ą 5 wrze śnia 1993 roku, aby wprowadzi ć w 
czyn plan zjednoczenia wszystkich religii świata i to jak najrychlej. Tajemny 
Babilon powrócił! Wielka wszetecznica niebawem zajm ie centralne miejsce, kiedy 
zbli Ŝymy si ę do ko ńca okresu łaski. 
Szata ńska religia staro Ŝytnego Babilonu podniosła swoj ą bestialsk ą głow ę w 
formie religii New Age. Wszystkie wielkie religie ł ącz ą si ę. Odst ępcza Światowa 
Rada Ko ściołów Chrze ścija ńskich zapiera si ę swej wiary w Jezusa Chrystusa. 
Globalni przywódcy za ślepieni przez ksi ęcia ciemno ści, śpiesz ą si ę by ustanowi ć 
szata ński ko ściół zast ępczy opisany w Objawieniu 17 jako Babilon, wielka 
wszetecznica. Ogl ądamy odradzaj ący si ę ponownie Babilon. 
 
Robert Muller, b., zast ępca sekretarza generalnego ONZ w swojej ostatniej 
słynnej ksi ąŜce “The New Genesis” wzywa “kosmicznego Chrystusa”,  aby zaj ął tron 
świata do roku 2000. Nowy ład światowy opisuje jako “cudown ą Afrodyt ę 
wynurzaj ącą si ę z morza.” (6) 
Afrodyta to staro Ŝytna grecka odmiana babilo ńskiej bogini matki, która 
zanieczy ściła satanizmem cał ą ziemi ę. 
 
WIELKA FUZJA 
Pan Gary Kah w swojej ksi ąŜce “Enroute to Global Occupation”, powiada, Ŝe odkrył 
plan fuzji religii New Age, wolnomularstwa i miliar da członków Ko ścioła 
katolickiego. Tak Ŝe Światowa Rada Ko ściołów, reprezentuj ąca główne nurty 
protestantyzmu, prywatnie popiera zjednoczenie z Rz ymem. Kilka lat temu, po 
wizycie Papie Ŝa w Los Angeles, dziennik “Los Angeles Times” donió sł, i Ŝ Robert 
Schuller z Kryształowej Katedry w rozmowie z arcybi skupem Diecezji Los Angeles 
powiedział, Ŝe my protestanci powinni śmy wróci ć do ko ścioła matki i zapyta ć: “Co 
musimy zrobi ć, aby wróci ć do domu?” Panika została wywołana! 
“The Oredonian”, najwi ększy dziennik w stanie Oregon, 22 wrze śnia 1992 
opublikował cytat z Biblii Grahama z konferencji pr asowej w Portland jak wzywał 
do “jednego poł ączonego ko ścioła”. 
 
Robert Muller, b., zast ępca sekretarza generalnego ONZ, obecnie za ś prezydent 
Uniwersytetu Pokoju w Costa Rica, zaprosił biskupa Rzymu, aby przybył do ONZ i 
przemawiaj ąc na sesji przedstawił siebie, jako głow ę światowego ko ścioła. 
Texe Marrs w swojej ksi ąŜce “The Millenium” ujawnia, i Ŝ zakon iluminatów 
postawił sobie 6 globalnych celów. S ą one nast ępuj ące: 
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“ śyczeniem zakonu jest, by Watykan był źródłem i kwater ą główn ą religii nowego 
świata i zmierzał ku temu, by biskup ko ścioła rzymskiego stał si ę arcykapłanem 
całego świata. Ma on by ć królewskim kapłanem, aby uporz ądkować duchowe źródła na 
tej planecie i aby wszystkie religie poł ączy ć w jedn ą twierdz ąc, Ŝe Bóg dal mu 
boski autorytet i prawa absolutne oraz odpowiedzial ność przywódcy świata”(7). 
 
Oto one. Wszyscy, którzy odmówi ą poł ączenia si ę b ędą przedmiotem po śmiewiska i 
zostan ą okre śleni mianem nonkonformistów i prawicowych ekstermis tów. Kto b ędzie 
głow ą tego uniwersalnego światowego ko ścioła zwanego Babilonem? 
Ponownie zacytuj ę fragment ksi ąŜki Malachi Martina „The Keys of this Blood”: 
„W rzeczy samej wydaje si ę, Ŝe Jan Paweł II czuje jak powinien wygl ądać nowy ład 
światowy. Biskup jest nie tylko wyrachowanym odbicie m nowego ładu światowego, 
lecz zdecydowany, by temu przewodzi ć. Papie Ŝ Jan Paweł II jest zdecydowany 
prze Ŝyć swój pontyfikat o profilu mi ędzynarodowym w śród przywódców i narodów, 
utrwali ć swoj ą pozycj ę jako przywódcy przywódców, gdy Ŝ we współzawodnictwie 
planuje okaza ć si ę zwyci ęzc ą. 
 
Jan Paweł II widzi siebie nie jako jednego z wielu przywódców, lecz jako tego, 
który dzi ęki swojej wyniosłej pozycji powinien mie ć władz ę nadrz ędną.” 
 
KOŚCIÓŁ I PA ŃSTWO STAJE SI Ę JEDNO 
Kościół i pa ństwo stan ą si ę jedno. Szata ńska trójca z Babilonu ponownie wypłynie 
na powierzchni ę (Objawienie 13:4). Jest to mistrzowski plan szatan a. Szatanska 
trójca czasów ko ńca. Smok, Lucyfer, szatan. Bestia, głowa nowego ład u 
światowego, antychryst. Fałszywy prorok, który poprz ez cnot ę swego „doskonałego 
urz ędu”, spowoduje, Ŝe cały świat b ędzie oddawał cze ść pierwszej bestii – 
antychrystowi. 
 
„A wykonuje ono wszelk ą władz ę pierwszego zwierz ęcia (bestii) na jego oczach. 
Ono to sprawia, Ŝe ziemia i jej mieszka ńcy oddaj ą pokłon pierwszemu zwierz ęciu 
(bestii), którego śmiertelna rana była wygojona (Obj 13:12) 
 
Szta ńska trójca staro Ŝytnego Babilonu zostanie objawiona i wydany zostani e 
dekret, i Ŝ cały świat ma oddawa ć cze ść Lucyferowi i dyktatorowi świata. 
 
I dano mu tchn ąć ducha w pos ąg zwierz ęcia (bestii), aby pos ąg zwierz ęcia 
(bestii) przemówił i sprawił, Ŝe wszyscy, którzy nie oddali pokłonu pos ągowi 
zwierz ęcia (bestii), zostan ą zabici. (Obj 13:15). 
 
John Cotter w swojej ksi ąŜce „A Study in Syncrotism, the Background and 
Apparatus of the Emerging One-World Church” napisał  „uniwersalne braterstwo, 
które jest duchowym ramieniem ONZ – jeden światowy ko ściół”. Plan ten został 
zapocz ątkowany w ONZ prawie 45 lat temu pod nazw ą „syncretism – poł ączenie 
konfliktuj ących religii i filozoficznych ideologii w jedno.” 
 
Plan ten, który ma swój pocz ątek w Światowym Parlamencie Religii nazywa si ę 
„Jedno ść w ró Ŝnorodno ści”. Plan ten ju Ŝ niebawem ma zosta ć uwie ńczony – 
wszystkie religie poł ącz ą si ę i nast ąpi fuzja, aby stworzy ć jeden światowy 
Uniwersalny Ko ściół Dni Ostatecznych. Światowy Parlament Religii zało Ŝył 
ostatni ą podwalin ę, „ Światowa etyka zjednoczeniowa wszystkich religii w j edno 
ogólno światowe ciało”. Miliardy ludzi b ędą si ę zapisywa ć. Dwudziestowieczna 
wie Ŝa Babel jest ju Ŝ prawie gotowa. 
 
Jeśli Lucyferowi uda si ę to zaprowadzi ć (a Biblia powiada, Ŝe tak), wtedy 
zostanie rozp ętana najwi ększa wojna światowa, najwi ększa siła jak ąkolwiek znał 
świat – która nada impuls człowiekowi, (bestii, przy wódcy odnowionego imperium 
rzymskiego) do tego, by zasiadł na tronie świata. Pokos światowej Federacji 
Ziemi, wielki światowy trybunał, nowy ład światowy b ędzie w r ękach 
najpot ęŜniejszego dyktatora w całej historii ludzko ści. Ten człowiek b ędzie 
besti ą, człowiekiem grzechu, synem zatracenia, wielkim światowym antychrystem. 
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POWRÓT BOGINI 
W Babilonie czcili Lucyfera boga sło ńca, czcili bogini ę Matk ę Ziemi ę. Kiedy 
Nimrod został ści ęty mieczem, Semiramis, jego pi ękna i rozpustna Ŝona ogłosiła 
mieszka ńcom Babilonu, Ŝe zaszła w ci ąŜę z bogiem sło ńcem, Lucyferem (szatan 
zrobił sztuczk ę, sfałszował narodzenie z dziewicy), i utrzymywała,  Ŝe syn który 
si ę narodził jest reinkarnacj ą Nimroda, dyktatora świata. Nazwała swojego syna 
Tamuz. Obywatele Babilonu czcili boga sło ńca, Lucyfera, Matk ę Ziemi ę, oraz syna, 
który rzekomo miał by ć reinkarnacj ą Nimroda. Szatan stworzył fałszyw ą trójc ę, 
blu źnierstwo przeciwko Trójjedynemu Bogu niebios, błogo sławionemu Ojcu, Synowi i 
Duchowi Świ ętemu. 
 
Ziemia była ich bogini ą. Czcili ziemi ę jako istot ę Ŝywą posiadaj ącą tchnienie. W 
staro Ŝytnym Babilonie posiadali tak Ŝe „agend ę ziemi”. Było to wła ściwie 
wró Ŝbiarstwo. Czcili sło ńce, ksi ęŜyc, gwiazdy oraz ich bogini ę, Matk ę Ziemi ę. 
Biblia opisuje to w Rzymian 1:25: 
„Poniewa Ŝ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawal i cze ść i słu Ŝyli 
stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławion y na wieki.” 
 
Niedawno ogl ądałem w telewizji pi ękne pejza Ŝe z parku Yosemite w Kalifornii. 
Miły Ŝeński głos powiedział, „powinni śmy czci ć bogini ę Matk ę Ziemi ę.” 
Ted Turner, wpływowy głos w CNN, „król wiadomo ści” ujawnił swoje dziesi ęcioro 
nowych przykaza ń. Powiedział on, Ŝe dziesi ęcioro biblijnych przykaza ń ju Ŝ si ę 
dawno przedawniło. On napisał dziesi ęć nowych przykaza ń. Teraz mamy przykazania 
Teda Turnera. Powiada: „pierwsze przykazanie to pow inni śmy miłowa ć Matk ę 
Ziemi ę.” 
 
Chrze ścija ński mandat jaki nasz Pan powierzył swojemu ludowi t o: 
„B ędziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serc a swego i z całej duszy 
swojej, i z całej my śli swojej, i z całej siły swojej…a bli źniego swego jak 
siebie samego (Mk 2:30-31) 
 
Matthew Fox, były ksi ądz katolicki, napisał ksi ąŜkę „Nadej ście „Kosmicznego 
Chrystusa”. Człowiek ten został zwiedziony przez hi potezy Gaji. Cytuj ę: „Matka 
Ziemia została przybita do krzy Ŝa – ukrzy Ŝowali śmy Matk ę Ziemi ę, Pana chwały, 
stwórc ę nieba i ziemi.” 
Jest to niesamowite. Człowiek nowoczesny XX wieku, najbardziej o świecone 
pokolenie Ŝyj ące na ziemi – z cał ą zaawansowan ą technologi ą, wraca z powrotem do 
czarów – czci sło ńce, ksi ęŜyc, gwiazdy i Matk ę Ziemi ę. Nawet popularny astronom 
Carl Sagan, który czci kosmos powiedział: „Czy Ŝ nie brzmi to rozs ądnie czci ć 
sło ńce i gwiazdy?” (9) 
 
„Bogini wróciła!” Dr Dennis Cuddy Ph.D., w swojej k si ąŜce „The Dawning of the 
New Age, New Wolrd Order cytuje Mary Daley, która n aucza etyki feministycznej na 
Boston College Theology Departament: 
„Wybrałam koncepcj ę powtórnego przyj ścia Chrystusa i powiadam, Ŝe prawdziw ą 
koncepcj ą b ędzie powtórne przyj ście kobiety z czci ą bogini” (10) 
 
Barbara Kelly z Eugene w stanie Oregon, zało Ŝycielka „Save our Eco System”, 
napisała: „Wszyscy mamy jedn ą matk ę, Gaj ę, troska o ni ą jest najwy Ŝszym dobrem. 
To jest moja religia.” – Hipoteza Gaji. 
 
Ted Turner w programie telewizyjnym „Captain Planet  and the Planeteers”, 
przedstawia Gaj ę, bogini ę Ziemi, która daje supermoce. Bogini jest czarna. 4 000 
lat pó źniej, współczesny XX-wieczny homo sapiens przeszedł  całe koło. Ich bogini 
ziemia, w staro Ŝytnym Babilonie miała w swoim symbolu potrójn ą cyfr ę sze ść. W 
roku 1990 grupy Wicka, które wyrastaj ą tysi ącami w całej Ameryce, siadaj ą w 
okr ęgu w grupach 3-6 osobowych i czcz ą swoj ą bogini ę matk ę. 
 
„Readers Digest” opisuje system programów Teda Turn era, serial kreskówek 
„Captain Planet and the Planeteers” jako „najzr ęczniejsz ą propagand ę polityczn ą 
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jaka kiedykolwiek została wycelowana w ameryka ńsk ą młodzie Ŝ, promuj ącą lewicow ą 
agend ę.” (11) 
 
AGENDA ZIEMI – ZBAWI Ć MATKĘ ZIEMI Ę 
22 kwietnia 1990 roku „The Los Angeles Times” ogłos ił super mega fantazj ę – 
świ ęto Dzie ń Ziemi. Prezydent George Bush wydał o świadczenie nazwane Dzie ń 
Ziemi. (12) Wspierały to gwiazdy hollywoodzkie. Nor man Lear z ruchu ludowego 
American Way równie Ŝ to wspierał. Jest on najwi ększym wrogiem chrze ścija ństwa. 
Teraz wszyscy jeste śmy za czystym powietrzem, czyst ą wod ą, ochron ą dzikich 
zwierz ąt i lasów. Lecz istnieje tajna agenda. 
Dzie ń Ziemi po raz pierwszy obchodzono w roku 1970. Zwol ennicy New Age maj ą swój 
tajny j ęzyk porozumiewawczy oparty na symbolach. Zaj ęcie na pierwszy dzie ń 
świ ęta ziemi? „Medytacja nad pokojem na świecie”. Symbolem był okr ąg ze złamanym 
krzy Ŝem. 
Poprzez ten symbol wł ączyli oni Dzie ń Ziemi w j ęzyk nowego wieku. Złamany krzy Ŝ 
z ramionami skierowanymi w dół był szyderstwem z uk rzy Ŝowania naszego Pana 
Jezusa i całkowitym odrzuceniem chrze ścija ństwa. Takie jest znaczenie ich 
symbolu pokoju, a tysi ące chrze ścijan zachłysn ęło si ę tym. Przygotowania do 
obchodów Dnia Ziemi były precyzyjnie rozpracowane i  miliony ludzi zostały w nie 
wci ągni ęte, zanim nast ąpiło ostateczne ogłoszenia tego świ ęta w dniu 22 kwietnia 
1990. 
 
1986r. – Światowa kooperacja na poczekaniu (World Instand Coo peration). Miliard 
ludzi poł ączyło si ę razem w my ślach w gigantycznej medytacji o pokój na świecie. 
Mózgiem tego wszystkiego był John Randolph Price z fundacji Quartus Foundation z 
Teksasu. W swojej ksi ąŜce „Planetary Commission” ujawnia, Ŝe kiedy „Miliony z 
nas, pomniejszych bogów medytuj ąc o pokój w świecie stworzymy mas ę krytyczn ą; 
nowa religia świata (New Age) zostanie wlana w dusze ludzi i w  t aki sposób 
stworzymy „Chrystusa” nowego świata”. (13) 
 
Potem nast ąpiła harmonijna konwergencja w roku 1987 zorganizow ana i rozpisana 
przez Jose Aquellasa innego wpływowego entuzjast ę New Age. Chwalono si ę, Ŝe w 
tej medytacji poł ączonych umysłów o pokój w świecie udział wzi ęło dwa miliardy 
ludzi. Poza scen ą wezwał 144 000 zwolenników New Age by stali si ę za ślubion ą 
oblubienic ą Lucyfera, po to, aby sprowadzi ć Lucyfera z powrotem na Gaj ę, Matk ę 
Ziemi ę, poniewa Ŝ potrzebuje ona uzdrowienia. 
 
Wtedy ONZ proklamował Dzie ń Ziemi 22 kwietnia 1990 roku i 2,5 miliarda ludzi 
poł ączyło si ę poprzez satelit ę telekomunikacyjnego na całej ziemi.  
ONZ poparł wielkie wezwanie do oficjalnej modlitwy o Dzie ń Ziemi. 
 
WIELKA INWOKACJA - MODLITWA SZATANA 
Obecnie zwolennicy New Age ju Ŝ nie tylko u Ŝywaj ą sekretnego j ęzyka symboli lecz 
dźwi ęcznych słów; j ęzyka o podwójnym znaczeniu, naci ąganego j ęzyka, 
„prawdopodobne kłamstwo”. To jest wła śnie to wielkie wezwanie. Tłumaczenie 
pochodzi z ksi ąŜki Texe Marrsa, „The Mystery Mark” (14) :  
„Z punktu świetlnego pochodz ącego z Bo Ŝego umysłu Niech światło płynie w dal do 
umysłów ludzi. 
Niech światło zst ąpi na ziemi ę. 
(Tłumaczenie: oni maj ą na my śli Lucyfera, ich fałszywego boga, który ma zst ąpi ć 
na ziemi ę). 
 
Ze skupiska miło ści pochodz ącego z serca Bo Ŝego 
Niech miło ść płynie w dal do serc ludzkich 
Niechaj Chrystus powróci na ziemi ę 
(Tłumaczenie: Niechaj przyjdzie Lucyfer i ich „fałs zywy Chrystus” New Age) 
 
Z centrum sk ąd poznajemy wol ę Boga 
Niechaj kieruje mał ą wol ą człowieka do celu – 
Celu, który znaj ą i któremu słu Ŝą Mistrzowie. 
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(Tłumaczenie: Z Szamballa (z piekła), które jest si edzib ą szatana i demonów, 
niechaj płynie szata ński plan rz ądzenia światem i niechaj ludzie czcz ą go jak 
boga). 
 
O o środka, który nazywamy ludzk ą ras ą 
Niech rozchodzi si ę plan miło ści i świata 
Niech zapiecz ętuje drzwi tam, gdzie mieszka zło 
(Tłumaczenie: Niech szata ński plan zniszczenia wszelkich śladów Boga niebios 
powiedzie si ę, a tak Ŝe eliminowanie wszystkich tych, którzy kochaj ą Jego Słowo) 
 
Niechaj Światło, Miło ść i Władza odnowi planet ę Ziemi ę. 
 
UKRYTE NIEBEZPIECZEŃSTWO TRÓJKĄTA 
Dzie ń Ziemi w roku 1990 był dniem szatana. Ich symbol w mgnieniu oka ukazał si ę 
na ekranach telewizorów na świecie i ogl ądało go 2.5 miliarda ludzi. Symbol? – 
TRÓJKĄT – babilo ński symbol szata ńskiej trójcy staro Ŝytnego Babilonu, 
blu źnierstwo wobec Trójcyjedynego Świ ętego Boga. Trójk ąt jest tak Ŝe symbolem 
Lucis Trust, o środka newralgicznego religii New Age przy ONZ. Wła ściwie jest to 
symbol New Age, ich boga Lucyfera. 
Alice Bailey pisała o wierzchołku trójk ąta, który reprezentuje Szamballa, 
duchowe królestwo pana Matreya nadchodz ącego „fałszywego Chrystusa New Age”. 
(15) 
Benjamin Creme, dyrektor religii New Age w Ameryce Północnej, ł ączy trój ąt z 
maj ącym si ę ujawni ć przywódc ą świata, którego nazywa „Chrystusem”. Pami ętajmy, 
Ŝe jest to j ęzyk o podwójnym znaczeniu i dla niego „Chrystus” to  ten, którego 
Biblia nazywa antychrystem. 
Barbara Walker w „New Age Encyclopedia” powiada: „T rójk ąt to uniwersalny symbol 
bogini matki.” 
Alice Bailey pisze, Ŝe tybeta ński mistrz, Djwhal Khul duchowy przewodnik, (który 
jest demonem) ujawnił, Ŝe trójk ąt poprzez modlitw ę – Wielk ą Inwokacj ę 
reprezentuje poł ączone energie słonecznego ojca Lucyfera, Chrystusa,  antychrysta 
oraz hierarchiczne królestwo Lucyfera. To były sekr etne symbole Dnia Ziemi i 
poprzez Wielk ą Inwokacj ę, było to wołaniem o nadej ście królestwa Lucyfera; 
wołaniem o przyj ście antychrysta i ustanowienie swojej władzy na zie mi. 
 
Stali śmy si ę ofiar ą podst ępu! Mistrz zwodzenia Lucyfer zwodzi miliardy ludzi pod 
płaszczykiem pokoju. Medytujcie o pokój na świecie. Dawid 2600 lat temu pisał z 
BoŜego natchnienia: „I czas pokoju zniszczy wielu”. Pr oroctwo to rozgrywa si ę na 
naszych oczach na ekranach telewizorów na całym świecie. 
Czy jest to tylko zbieg okoliczno ści, Ŝe symbolem nowego ładu światowego, 
nadchodz ącego jednego rz ądu światowego, jest trójk ąt z wszystkowidz ącym okiem 
Lucyfera na wierzchołku? Czy jest to tylko zbieg ok oliczno ści, Ŝe symbolem Lucis 
Trust przy ONZ jest trójk ąt? Symbolem nowej mennicy w Fort Worth w stanie Tex as 
jest najwy Ŝszy symbol szatana – trójk ąt w kole. Czy jest to tylko zbieg 
okoliczno ści, Ŝe symbolem nowej agendy edukacyjnej „Ameryka 2000” jest trójk ąt i 
sze ściok ąt, najwy Ŝszy symbol samego Lucyfera? 
Nast ępnie odbyła si ę ich najwi ększa konferencja globalna. Szczyt Ziemi w Rio de 
Janeiro w czerwcu 1992 roku nazwany został najwi ększ ą konferencj ą w historii 
ludzko ści. Hasło? UNCED – ONZ Konferecja na Temat Rozwoju i Ochrony Środowiska. 
Byli tam przedstawiciele 177 krajów z całego świata. Ameryka ńskiej delegacji 
przewodził Al Gore, „pan ekolologii”. Był tam Dalaj  Lama, człowiek uwa Ŝaj ący si ę 
za boga. Byli tam przywódcy religii świata i odbyli osobn ą konferencj ę. A za tym 
wszystkim stała religia New Age. 
 
SEKRETNA „MEKKA” NEW AGE 
Najpierw przyjrzyjmy si ę bli Ŝej przewodnicz ącego szczytu w Rio. Nazywa si ę 
Maurice Strong – mulitimilioner z Kanady, którego „ New York Times” nazwał 
kustoszem naszej planety. Jest bliskim przyjacielem  niektórych najbardziej 
wpływowych globalnych przywódców ziemi; Dawida Rock efellera z CFR, Edmunda D. 
Rothschilda, który ustala ceny złota na świecie. Pan Strong i jego Ŝona Hanna s ą 
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wyznawcami bahaizmu, który nawołuje wszystkie relig ie świata do stworzenia 
jednego światowego ko ścioła. 
Maurice Strong jest fundatorem jednego z najwi ększych o środków New Age na 
świecie zwanego Baca Grande. Potrójna szóstka jest g łówn ą liczb ą Baca. Jest to 
160 000 akrów raju w południowej cz ęści Kolorado, niedaleko gór San de Christo 
Mountains, co po hiszpa ńsku znaczy „góry krwi Jezusa Chrystusa”. 
 
Najwy Ŝsze elity tej planety odwiedzaj ą ten o środek New Age. S ą tam 
przedstawiciele ashrams z Indii, którzy nauczaj ą, Ŝe człowiek ewoluuje w 
superbóstwo. Odprawiaj ą ceremonie ognia i sypi ą popiół na swoje czoła i czcz ą 
swojego hinduskiego boga Agni, (którym jest sam Luc yfer). 
Shirley MacLaine zbudowała okultystyczne centrum ka nałowe w Baca Grande. 
Zbudowano ju Ŝ „ świ ątyni ę babilo ńsk ą”, która jest replik ą staro Ŝytnej świ ątyni z 
Babilonu. 
George Hunt wr ęczył im r ękopisy z relacji naocznego świadka, a tak Ŝe zdj ęcia 
ceremonii ognia jakie miały miejsce w świ ątyni babilo ńskiej Baca. 
Biskup Rzymu ma swoich osobistych przedstawicieli w  Baca. Jest tam ksi ądz 
katolicki, karmelita, który reprezentuje miliard cz łonków Ko ścioła katolickiego. 
Pan Hunt zapytał ksi ędza karmelit ę: „Dlaczego uprawiaj ą magi ę w świ ątyni 
babilo ńskiej?” Oto jego odpowied ź: „Kiedy niebo i ziemia zostan ą po ślubione to 
wydadz ą syna.” (16) 
 
Jest to najbardziej wzbudzaj ąca groz ę wiadomo ść jak ą usłyszałem w Ŝyciu. 
„Wydadz ą syna”. Czy jest to mo Ŝliwe by syn, którego wydadz ą był „fałszywym 
Chrystusem”, synem zatracenia, Lucyferem wcielonym w człowieka, antychrystem? 
 
W ksi ąŜce „Dwóch uczniów” na temat New Age oraz „The Rainb ow Bridge” autorzy ci 
mówią, Ŝe planega Ziemia to sie ć ł ącz ąca światło, trójk ąt, pole sił 
energetycznych. Agituj ą do poł ączenia si ę z tymi uniwersalnymi siłami pól. Kiedy 
ju Ŝ dostateczna ilo ść ludzi na ziemi przył ączy si ę do tej sieci, mówi ą autorzy: 
„B ędziemy jedno z Bogiem”. Ksi ąŜka ta dowodzi, Ŝe „Chrystus New Age” i całe 
zast ępy jego duchów pojawi ą si ę, aby ustanowi ć królestwo nowego wieku i synowie 
ludzcy stan ą si ę jedno. (17) 
 
Czy teraz rozumiecie czym s ą te megafantazyjne światowe dni medytacji? 
 
DZIEŃ DEKLARACJI ANTYCHRYSTA FAŁSZYWY DZIEŃ PI ĘĆDZIESI ĄTNICY 
Liderka New Age, Barbara Marx Hubbard jest dyrektor em generalnym Światowego 
Społecze ństwa Przyszło ści. Była tak Ŝe doradczyni ą prezydenta Busha i Regana, a 
tak Ŝe kandydatk ą na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w roku 1984 . Ona wierz, 
Ŝe: 
„ Światowy Dzie ń Uzdrowienia zapocz ątkuje planetarn ą pi ęćdziesi ątnic ę… masową 
transfiguracj ę i napełnienie moc ą miliardów ludzi równocze śnie…powtórne 
przyj ście poprzez podniesienie świadomo ści, przemian ę samych siebie tak jak 
Chrystus przemienił si ę… wydarzenia te obecnie znajduj ą si ę w naszych planach.” 
(18) 
 
Benjamin Creme, dyrektor ruchu New Age w Ameryce Pó łnocnej wierzy, Ŝe kiedy 
świat b ędzie gotów na objawienie si ę „Chrystusa”, nast ąpi dzie ń deklaracji. W 
tym dniu, powiada: 
„Chrystus New Age” zostanie zaproszony do wygłoszen ia or ędzia do całego świata 
poprzez telewizj ę i radio. W tym czasie zacieni on cał ą ludzko ść…będzie si ę z 
nami komunikował telepatycznie z ekranów telewizoró w. Zobaczymy tego człowieka i 
w ciszy usłyszymy jego słowa w naszym własnym j ęzyku, które zakodowane b ędą w 
naszych my ślach. B ędziemy mogli wtedy wył ączy ć głos w telewizorze i nadal 
będziemy go słysze ć. Usłysz ą go wszyscy, wsz ędzie, niezale Ŝnie od tego czym si ę 
będą zajmowa ć. (B ędzie to fałszywa pi ęćdziesi ątnica). W ten sposób, poprzez 
zaciemnienie, objawi swoje prawdziwe oblicze, przek onuj ąc wszystkich mieszka ńców 
ziemi, Ŝe on naprawd ę jest Chrystusem. 
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…Równocześnie na całym świecie b ędzie miało miejsce tysi ące uzdrowie ń (rzekomo 
cudownych uzdrowie ń), które maj ą utwierdzi ć w przekonaniu, Ŝe ten którego 
ogl ądaj ą to Chrystus.” (19) 
 
Biblia powiada, Ŝe takie rzeczy b ędą miały miejsce. 
 
Zwierz ę (antychryst)…znowu wyjdzie z otchłani… I zdumiej ą si ę mieszka ńcy 
ziemi…gdy ujrz ą zwierz ę…(Obj 17:8) 
A wtedy objawi si ę ów niegodziwiec…przyjdzie za spraw ą szatana z wszelk ą moc ą, 
wśród znaków i rzekomych cudów, i w śród wszelkich podst ępnych oszustw…(2Ts 2:8-
10) 
 
Beverly Galyean, psycholog w dziedzinie edukacji de prymuj ącej (to dosłownie 
zalało szkoły w południowej Kalifornii), nauczała: „i Ŝ prawdziwym celem edukacji 
jest odzyskanie naszego bóstwa.” Nauczała małe dzie ci: 
…spójrzcie na sło ńce, a pojawi si ę posta ć mędrca. Posłuchajcie co ta posta ć 
mówi, ten m ędrzec i mistyczne duchy przewodnie… 
 
Ona powiada: „W szkołach publicznych nie nazywamy i ch duchami przewodnimi. 
Nazywamy je wizerunkami przewodnimi”. 
 
Są to mistyczne duchy przewodnie – dosłownie demony –  i poprzez te okultystyczne 
metody, miliony dzieci w ameryka ńskich szkołach s ą chytrze urabiane na dzie ń 
deklaracji o nadej ściu przywódcy świata. Kiedy on zło Ŝy swoj ą deklaracj ę, 
miliony duchów przewodnich b ędzie go przedstawia ć dzieciom i młodzie Ŝy jako 
Dobrego Faceta. 
Taki zsynchronizowany i sterowany spoza sceny plan dla ludzko ści mógł zosta ć 
wymyślony tylko przez geniusza, jak Ŝe odmiennego od niedoskonało ści człowieka. 
Wills Harmon z Stanford Research Instytute jest psy chologiem humanist ą. Jest 
profesorem psychologii na Uniwersytecie Stanford, p rezydentem Stowarzyszenia 
Wiedzy Intelektualnej, a tak Ŝe doradc ą prezydentów. Powiedział: 
„Nie ma powodów by w ątpi ć w to, Ŝe mój twórczy umysł mógł opracowa ć plan; ta 
idea o planie pochodz ącym spoza świadomo ści wydaje si ę wiarygodna” (20) 
 
„Plan pochodz ący spoza świadomo ści”. Tak, Biblia ujawnia, Ŝe jest wła śnie taki 
plan, a mózgiem jego jest nie kto inny jak sam Lucy fer, ksi ąŜę mocy na 
powietrzu, który poprzez swój plan zwiedzie cały świat. 
 
I zrzucony został ogromny smok, w ąŜ starodawny, zwany diabłem i szatanem, który 
zwodzi cały świat… 
(Obj 12:9) 
 
Rzecz ą dla mnie fascynuj ącą było odkrycie podczas moich bada ń, Ŝe w obu 
ksi ąŜkach o New Age: „The Exetenalization of the Hierach y” Alice Bailey oraz 
„The New Genesis” Roberta Mullera, autorzy ujawniaj ą, Ŝe otrzymali swoje 
informacje od tego samego ducha przewodniego, który  nazywa si ę Djwhal Khul. 
Słowo Bo Ŝe duchy przewodnie nazywa demonami. 
 
A Duch wyra źnie mówi, Ŝe w pó źniejszych czasach odst ąpi ą niektórzy od wiary i 
przystan ą do duchów zwodniczych i b ędą słucha ć nauk szata ńskich. (1Tm 4:1) 
ŚWIATOWY ZMYSŁ 
Plan New Age ma o wiele wi ększy wymiar ni Ŝ to, aby synowie ludzcy stali si ę 
jedno. Plan ten jest nast ępuj ący: 
„Planeta Ziemia i ludzie (wszystkie zwierz ęta i ro ślinno ść) stworz ą światowe 
ciało, znane jako świat my śli. Ciało stworzy rz ąd światowy, który b ędzie działał 
dla dobra całej ludzko ści. Światowy zmysł b ędzie sprawował całkowit ą kontrol ę 
nad ka Ŝdą dziedzin ą Ŝycia na ziemi”. (21) 
 
Słowo Bo Ŝe na zasadzie pierwsze ństwa ujawniło ten demoniczny plan prawie 2000 
lat temu.:  
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„A dziesi ęć rogów, które widziałe ś, to dziesi ęciu królów, którzy jeszcze nie 
obj ęli królestwa, lecz obejm ą władz ę jako królowie na jedn ą godzin ę wraz ze 
zwierz ęciem. Ci s ą jednej my śli i oddadz ą moc i władz ę swoj ą zwierz ęciu (Obj 
17:12-13) 
 
Podczas sympozjum w 1984 roku Robert Muller powiedz iał: 
„Zaczynamy si ę jednoczy ć by stworzy ć jeden świat my śli i ducha. Pozb ądźmy si ę 
naszych własnych wierze ń. Stoimy teraz u progu pierwszego uduchowienia ludz kości 
– jest to prawdopodobnie tym, czym ma by ć powtórne przyj ście. Nie ma to nic 
wspólnego z przyj ściem jakiej ś jednostki, ale z „Chrystusem” w ka Ŝdym z nas. 
Chrystus nie powiedział, Ŝe jest tylko jeden Syn Bo Ŝy.” (22) 
 
(Muller nazywa nasz ą wiar ę „gównem”. Ten człowiek blu źni przeciwko naszemu 
wielkiemu Bogu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi) . 
Około 14.000 wychowawców katolickich uczestniczyło w spotkaniu stowarzyszenia 
National Catholic Education Association w St. Louis , w stanie Missouri. Temat 
spotkania: „Brama do globalnego zrozumienia”. Rober t Muller był głównym mówc ą. 
Nazywa siebie szefem kosmicznego optymizmu. Powiedz iał siostrze Joannie: „Tak 
wiele wiemy na temat wszech świata, Ŝe najprawdopodobniej posiadamy bosk ą 
natur ę”. (23) 
 
Kłamstwem jest to, Ŝe jeste śmy kosmicznymi istotami boskimi opisanymi w I 
Moj Ŝeszowej; oraz to, Ŝe Bóg jest kosmosem (Rzymian 1:25). Podczas swojego  
wyst ąpienia w czasie konwencji powiedział: „Jeste śmy kosmicznymi istotami 
boskimi, integraln ą cz ęści ą wszech świata”. (24) W swojej ksi ąŜce „The New 
Genesis”, Muller pisze:  
„A „bóg” spojrzał na ziemi ę i powiedział: „W ko ńcu jeste ście na wła ściwej 
ście Ŝce…sprowadzili ście niebo na ziemi ę…teraz was zostawiam…teraz zwróc ę uwag ę 
na inne cierpi ące ciała niebieskie…Teraz ogłaszam ciebie planet ą bogiem…”(Od 
Autora: jego bóg nie jest Bogiem Biblii). (25) 
 
Robert Muller, ten genialny b., zast ępca sekretarza generalnego ONZ, został 
zwiedziony kłamstwem w ęŜa z raju i je śli si ę nie nawróci straci własn ą dusz ę. 
Padł ofiar ą podst ępu mistrza kłamstwa. Religia New Age naucza, Ŝe człowiek 
ewoluuje w superras ę, człowieka układu słonecznego – superistot ę. 
 
Thomas Erenzeller, prezydent World Federalist Assoc iation powiedział: „Wzej ście 
wieku sło ńca zwiastuje nadej ście nowej, słonecznej rasy, która trwa ć b ędzie 
wieki a nawet tysi ąclecia”. (26) 
 
W ksi ąŜce Caryl Matrisciana „The Gods of the New Age” dr J ohannes Aagaard, 
światowej sławy ekspert w sprawach hinduizmu powiedz iał: 
„Nowy wiek tak naprawd ę oznacza wiek Akwariusza, o świecenia człowieka, wiek 
supermana”. 
 
 
Celem New Age jest rozwini ęcie światowego umysłu lub gigantycznego światowego 
supermózgu, składaj ącego si ę z nowego gatunku i nowej rasy „słonecznego 
człowieka”, rasy superistot i bogów. To wła śnie mówi ą zwolennicy New Age. 
Wszyscy ludzie ł ącz ący si ę razem w światowy supermózg. W ksi ąŜce „Gods of 
Aquarius” pisze on: 
„Jedynym rozs ądnym rozwi ązaniem jest poł ączenie mózgów wszystkich ludzi w jeden 
gigantyczny supermózg. Przecie Ŝ to cały gatunek ludzki nad tym pracował i musi 
zosta ć poł ączony w jedn ą superistot ę. Synteza ludzkich umysłów w mózg światowy”. 
 
To przyprawia o zawrót głowy, kiedy u świadomimy sobie, Ŝe celem o świeconych 
(iluminatów) jest doprowadzenie to tego, by umysły wszystkich ludzi poł ączyły 
si ę w jeden gigantyczny supermózg, który doprowadzi mi liardy istnie ń ludzkich do 
świadomo ści kosmicznej (tłumaczenie: jednej światowej religii). Anthony Sutton w 
swojej ksi ąŜce, „Skull and Bones America’s Secret Establishment ” odkrył ten 
przera Ŝaj ący plan.  
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„Cała rasa ludzka wyewoluuje skutecznie własn ą dusz ę – pojawi si ę wszech światowa 
dusza. Nast ąpi wielkie ujednolicenie całego rodzaju ludzkiego w prowadzaj ącego w 
Ŝycie now ą er ę, nowy wiek, nowe wzej ście wyj ątkowej władzy świata.” 
 
To jest nadrz ędny synkretyzm, fuzja wszystkich religii i Ŝycia politycznego na 
ziemi w jeden światowy umysł. To wła śnie widział apostoł Jan prawie dwadzie ścia 
wieków temu, kiedy pisał Ksi ęgę Objawienia. 
 
Ci s ą jednej my śli i oddadz ą moc i władz ę swoj ą zwierz ęciu. (Obj 17:13) 
 
W centrum dowodzenia b ędzie nie kto inny jak superistota, człowiek którego  
Biblia nazywa antychrystem, wypełniony wszelk ą energi ą Lucyfera, który jest 
główn ą sił ą nap ędową wszystkiego. Jego nadrz ędnym celem jest zdoby ć 
ogólno światow ą cze ść wszystkich ludzi. (Obj 13:8) 
 
Robert Muller pisał o wizji obrazu Jezusa Chrystusa  stoj ącego obok budynku ONZ i 
pukaj ącego aby mu otworzono. Potem powiada: 
„Cz ęsto maluj ę sobie w swojej wyobra źni inny, dokładniejszy obraz; obraz ONZ, 
który stanie si ę „ciałem Chrystusa” – ONZ „ciałem Chrystusa”. 
 
 
W tych słowach Robert Muller zawarł najstraszliwsze  kłamstwo kłamstw: wybitny 
człowiek, obecnie prezydent Uniwersytetu Pokoju na Costa Rica, uwierzył temu 
wielkiemu kłamstwu. On kupił ten fałsz. 
Najpewniejszy i najszybszy sposób odró Ŝniania fałszu jest postawienie go obok 
prawdy. Porównajmy ten fałsz z prawd ą Bo Ŝego Słowa i postawmy to pod 
ultrafioletowe światło Słowa Bo Ŝego. 
 
Umiłowani, nie ka Ŝdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy s ą z Boga…(1J 
4:1). 
 
Mózg świata stworzony z 5.5 miliarda dusz ludzkich z Lucy ferem jak głow ą – jest 
to najstraszliwsz ą tajemnic ą nieprawo ści, kłamstwem nad kłamstwami. 
 
BOśY PLAN ZBAWIENIA - PRAWDZIWY PLAN 
Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobo Ŝności: Bóg który objawił si ę w 
ciele…(1Tm 3:16) 
 
Ale teraz wy, którzy niegdy ś byli ście dalecy, stali ście si ę w Chrystusie Jezusie 
bliscy przez krew Chrystusow ą. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, Ŝe z 
dwojga jedno ść powstała, i zburzył w ciele swoim stoj ącą po środku przegrod ę z 
muru nieprzyja źni…aby czyni ąc pokój, storzy ć sobie samym z dwóch jednego nowego 
człowieka. Gdy Ŝ członkami ciała jego jeste śmy… Tajemnica to wielka, ale ja 
odnosz ę to do Chrystusa i Ko ścioła (Ef 2: 13-15) 
 
…Głową Ko ścioła, który jest ciałem jego…(Ef 1:22-23). 
 
Synowie i córki upadłego rodu Adama, poprzez wiar ę w krew Baranka z Golgoty, s ą 
odkupieni, wybawieni i narodzeni na nowo od Królest wa Bo Ŝego (Jana 3:5-7). Staj ą 
si ę członkami Jego ciała, Jego oblubienic ą, nowym stworzeniem w Jezusie 
Chrystusie (2Korynian 5:17), s ą wybawieni z mocy ciemno ści, przeniesieni do 
Królestwa Syna Bo Ŝego (Kolosan 1:13-14), s ą rodem wybranym, królewskim 
kapła ństwem (I Piotra 2:9). 
 
…Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grze chów naszych poprzez krew 
swoj ą, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech 
będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen (Obj 1:5-6)  
 
…i panowa ć z nim b ędą przez tysi ąc lat (Obj 20-6) 
 
Taki jest plan Trójjednynego Boga niebios od zało Ŝenia świata. 
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WIELKIE OSZUSTWO 
Lecz Lucyfer (szatan) wymy ślił podrobiony plan – plan wyrafinowany i 
fantastyczny, Ŝe dzi ęki niemu zwiedzie cały świat. 
Sztan trzyma błyszcz ącą imitacj ę: „Jeste ście istotami boskimi! (wielkie oszustwo 
węŜa z Edenu). B ędziecie jak bogowie, a poprzez reinkarnacj ę nigdy nie 
umrzecie”. Genialne oszustwo tego kłamania odzwierc iedlaj ą słowa Benijamina 
Creme, dyrektora ruchu New Age w Ameryce Północnej:  „Kiedy nast ąpi nowy wiek, 
będziemy Ŝyć jak bogowie i nie umrzemy”. Lucyfer podpowiada tym  o świeconym, 
wysoko rozwini ętym technicznie ludziom: „Ja, Lucyfer, syn jutrzenk i, poprowadz ę 
was w złoty wiek”. Ludzko ść stanie si ę now ą ras ą boskich istot układu 
słonecznego, ras ą superludzi; cała ludzko ść b ędzie jedno; ONZ stanie si ę „ciałem 
Chrystusa” – „kosmiczny Chrystus” zajmie tysi ącletni tron świata. 
 
 
W rzeczywisto ści ludzie stan ą si ę ras ą istot demonicznych, a kiedy przyjm ą 
znami ę bestii b ędą zapiecz ętowani na wieki w królestwie szatana…zwiedzeni i 
oszukani kłamstwem, czcz ący „kosmicznego Chrystusa”, który b ędzie nikim innym 
jak tylko tym, którego Biblia nazywa Besti ą, człowiekiem grzechu, antychrystem. 
Poprzez tego człowieka (ostatniego wielkiego dyktat ora w historii ludzko ści), 
Lucyfer b ędzie Ŝądał czci całego świata. Miliardy ludzi na ziemi b ędą oddawa ć mu 
cze ść z wyj ątkiem tych, którzy poznali Jezusa Chrystusa jako sw ojego Zbawiciela. 
 
I oddadz ą mu pokłon wszyscy mieszka ńcy ziemi, ka Ŝdy, którego imie nie jest od 
zało Ŝenia świata zapisane w Ksi ędze śywota Baranka, który został zabity (Obj 
13:8) 
 
NAJWIĘKSZE KŁAMSTWO JAKIE ZOSTAŁO KIEDYKOLWIEK WYPOWIEDZIANE 
Mieszka ńcy Babilonu uwierzyli w wielkie kłamstwo, (i Ŝ s ą istotami boskimi i 
poprzez reinkarnacj ę nigdy nie umr ą). 
 
Zst ąp i usi ądź w prochu, panno, córko babilo ńska!… 
Lecz teraz słuchaj tego, rozkosznico, która tak bez piecznie si ę czujesz i która 
mówisz w swoim sercu: „Ja jestem i nie ma Ŝadnej innej”… 
 
A tak czuła ś si ę bezpieczna w swojej zło ści, mówiła ś: nikt mnie nie widzi. Twoja 
mądro ść i twoja wiedza skłoniły ci ę do odst ępstwa, tak Ŝe my ślała ś sobie: „Ja 
jestem i nie ma Ŝadnej innej (Iz 47:1,8,10) 
 
Zwrot „ja jestem” został zarezerwowany dla Trójjedy nego Boga niebios, i jest 
opisany w II Moj Ŝeszowej 3:14 – „Jestem, który jestem.” Jest to imi ę jakie Bóg 
Jahwe zarezerwował tylko dla siebie. Hundusi wyryli  słowa Om lub Aum na złotym 
trójk ącie, który symblizuje im stworzenie światów. To, Ŝe jest innym stwórca, 
inny Bóg, jest odwiecznym kłamstwem w ęŜa, które pochłania Ameryk ę jak sztorm. 
 
SHIRLEY MacLAINE JEST „NA KRAW ĘDZI” 
W czasie czterogodzinnego programu telewizyjnego w godzinach najwi ększej 
ogl ądalno ści, Shirley MacLaine mówiła o UFO, które przybyło n a ziemi ę w dniu 
Atlantydy. (Jest to kod New Age okre ślaj ący czasy Noego opisane w I Moj Ŝeszowej 
6). Mówiła tak Ŝe o namierzeniu UFO podczas swojej podró Ŝy w wysokie góry 
peruwia ńskie w Ameryce Południowej. Jej mentor, Ken Ryerson  powiedział jej o 
istotach pozaziemskich przybywaj ących na ziemi ę z Plejad. 
 
Jaques Vallee, światowej sławy astrofizyk powiedział: 
„UFO to rzeczywisto ść lecz prawdopodobnie nie fizyczna: s ą cz ęści ą jakiego ś 
złego planu do tyranizowania ludzi, a jednym z ich głównych celów jest 
manipulowanie ludzk ą świadomo ści ą i programowanie ludzko ści na jakie ś ostateczne 
zwiedzenie”. (29) 
Jestem przekonany o istnieniu machiny do manipulowa nia masami, która kryje si ę 
za fenomenem UFO… pomaga ona tworzy ć nowy system wierze ń… została wymy ślona po 
to, by pomóc w zmianie system wierze ń, a technologia, któr ą obserwujemy to tylko 
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incydentalne poparcie przedsi ęwzi ęcia na światow ą skal ę pod świadomego 
zwiedzenia”. (30) 
 
Podświadome zwiedzenie. Biblia, w I Tymoteusza 4:1 powi ada Ŝe: „…Ludzie b ędą 
słucha ć duchów zwodniczych.” Greckie słowo „planos” oznacz a zwodnicze, 
uwodzicielskie demony. 
 
Były oficer wywiadu, który nawrócił sie do Jezusa C hrystusa (nie mog ę ujawni ć 
wszystkiego, co mi powiedział), jest przekonany, Ŝe UFO (w świetle I Moj.6) to 
istoty pozaziemskie i s ą one prawdziwe. Jest on przekonany, Ŝe s ą to istoty 
demoniczne, które pojawiły si ę by zwie ść ludzko ść i doprowadzi ć j ą do wielkiej 
ułudy w czasach ko ńca (II Tesaloniczan 2:9-11). 
Ogl ądałem t ę okrutn ą gr ę kłamstwa w telewizji ameryka ńskiej przez cztery 
godziny, w porze najwi ększej ogl ądalno ści w telewizyjnej sieci ABC. Shirley 
MacLaine podniosła swoje ramiona w malibu i powiedz iała: „ja jestem bogiem”. 
Zwolennicy New Age po całym świecie mantruja Om, co oznacza „ja jestem bogiem”. 
 
John Randolph Price, mózg stoj ący za World Instant Cooperation w roku 1986 
powiedział w swojej ksi ąŜce „Planetary Commission”: „Ja jestem Chrystusem, S ynem 
Boga Ŝywego”. (31) 
 
Norman Vincent Peale w narodowym programie telewizy jnym powiedział: 
„Powtarzajcie za mn ą (tak zwrócił si ę do milionów) jestem dzieckiem Boga”. 
Słysz ę syczenie w ęŜa w wielkich salach akademickich. Pan Scott Peck z 
Uniwersytetu Harwarda napisał: 
„MoŜemy zdefiniowa ć cel duchowego wzrostu jako osi ągni ęcie bosko ści. Ka Ŝdy z 
osobna stanie si ę całkowicie i w pełni bogiem”. (32) 
 
Jest to kłamstwo, które zostało przyj ęte przez sze ść milionów członków Ko ścioła 
mormonów – „pewnego dnia mo Ŝemy sta ć si ę bogami”. Jest to kłamstwo nauczane 
przez Carla Junga, ojca współczesnej psychologii. O n powiada: „Archetyp samego 
siebie oznacza to samo co Bóg; to kim naprawd ę jestem w gł ębi siebie jest 
Bogiem”. 
 
Eric Fromm, jeden z najbardziej popularnych psychol ogów ameryka ńskich napisał 
ksi ąŜkę „B ędziecie jako bogowie” (Ye Shell Be As Gods), tytuł jest kłamstwem 
węŜa z Edenu. Kłamstwo to zostało przyj ęte przez zakon wolnomularzy. W ko ńcowym 
rytuale ceremonii zaprzysi ęŜenia na stopie ń Króla Sztuki (Royal Art Degree), 
kandydatowi zostaje zadane pytanie: „Bracie Inspekt orze, kim jeste ś?” On 
odpowiada: „Jestem, który jestem”. (33) 
 
W ksi ąŜce „The Lost Keys of Freemasonry” przeczytałem: 
„Człowiek od stworzenia jest bogiem i bywa kształto wany na kole garncarza. Kiedy 
zaświeci światło, które podnosi i zbawia wszystkie rzeczy, ot rzymuje on potrójn ą 
koron ę bóstwa”. (34) 
 
Jest to kłamstwo, które doprowadziło do zwiedzenia jednej trzeciej aniołów w 
niebie. To samo kłamstwo zwiodło naszych pierwszych  rodziców w Edenie – 
„B ędziecie jako bogowie i na pewno nie umrzecie”. Jest  to kłamstwo, którego 
uŜyje arcyzwodziciel, ojciec wszelkiego kłamstwa, aby  zwie ść miliardy 
mieszka ńców ziemi w czasach ostatecznych. Opisane to został o w II Tes. 2:9-11 
 
A ów niegodziwiec przyjdzie za spraw ą szatana z wszelk ą moc ą, w śród znaków i 
rzekomych cudów, i w śród wszelkich podst ępnych oszustw wobec tych którzy maj ą 
zgin ąć, poniewa Ŝ nie przyj ęli miło ści prawdy, która mogła ich zbawi ć. I dlatego 
zsyła Bóg na nich ostry obł ęd, tak i Ŝ wierz ą kłamstwu. 
 
CO ŁĄCZY JOHNA DENVERA I NORMANA LEARA ? 
Kłamstwo znajdujemy w słowach Bernadette Roberts: „ Jedno spojrzenie w bóstwo a 
nikt by ju Ŝ wi ęcej nie chciał Boga”. (Odnosi to do Boga Biblii). ( 35) 
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Kłamstwo to le Ŝy u podstaw wszystkich fałszywych religii, od hindu izmu, 
buddyzmu, zenu do kultu EST i scjentologii: „Ukl ęknij przed samym sob ą i czcij 
samego siebie: bóg w tobie to ty”. (36) 
Jest to kłamstwo nowego kultu EST, który przenika d o najwy Ŝszych sfer władzy i 
multilateranych korporacji w Ameryce. EST naucza: „ Ty jeste ś doskonały ty. 
Jeste ś bogiem. Zapanuj nad swoim Ŝyciem jako bóg”. To dało iskr ę Johnowi Denver 
popularnemu piosenkarzowi, który mówi, Ŝe pewnego dnia b ędzie bogiem, a tak Ŝe 
Normanowi Lear, zagorzałemu wrogowi chrze ścija ństwa. Kłamstwo to wylewa si ę z 
ekranów TV w Ameryce – scjentolodzy mog ą zmieni ć twoje Ŝycie. Scjentologia 
naucza, Ŝe jeste śmy Thetans i mo Ŝemy ewoluowa ć w bogów. Słyszałem to kłamstwo 
nawet od pewnych teleewangelistów. 
 
Kenneth Copeland powiedział: „Ty nie masz Boga w so bie, ty nim jeste ś”. (37) 
Biblia naucza, Ŝe człowiek to istota grzeszna i tylko poprzez krew Jezusa 
Chrystusa mo Ŝe pojedna ć si ę z Bogiem. Hebrajczyków 9:27 zadaje kłam 
reinkarnacji: 
 
„A jak postanowione jest ludziom raz umrze ć, a potem s ąd.” 
 
Earl Paulk powiedział: „Dopóki nie zrozumiemy, Ŝe jeste śmy małymi bogami, nie 
moŜemy manifestowa ć królestwa Bo Ŝego”. (38) 
 
Wolnomularstwo: „Jedyny osobowy bóg jakiego wolnomu larze akceptuj ą to ludzko ść 
jako taka. Ludzko ść jest zatem jedynym bogiem jaki istnieje”. (39) 
 
Biblia naucza, i Ŝ synami i córkami Bo Ŝymi stajemy si ę TYLKO przez wiar ę w Jezusa 
Chrystusa. Bóg Stwórca przedwieczno ści, odpowiedział staro Ŝytnym babilo ńczykom, 
kiedy skandowali „On”: Ja jestem i nie ma innego.  
Jedyny prawdziwy Bóg odwieczno ści, Stwórca nieba i ziemi, odpowiedział im w 
Izajasza 42:8: 
„Ja, Pan, a takie jest moje imi ę, nie oddam mojej czci nikomu…” 
 
Powiedział do Moj Ŝesza: „Jestem który jestem (odwieczny, samoistny, n ajwy Ŝszy 
Bóg).” (II Moj Ŝeszowa) Jest to imi ę, którym nasz Pan Jezus Chrystus po świadczał 
swoj ą bosko ść: „Zanim Abraham był, Jam jest;” który istniał od w ieczno ści do 
wieczno ści. 
 
„Jam jest Alfa i Omega, pocz ątek i koniec” (Obj 1:8). „Jam jest ten, który Ŝyje, 
a byłem umarły lecz oto Ŝyj ę na wieki wieków” (Obj 1:18) 
 
Świ ęte, Bo Ŝe Słowo naucza, i Ŝ pewnego dnia to bezbo Ŝne kłamstwo, które zrodziło 
si ę w sercu Lucyfera, jeszcze przed tronem Boga – kłam stwo, które zwiodło 
miliardy bezgrzesznych aniołów, kłamstwo, które dop rowadziło do buntu całej 
ludzko ści – to kłamstwo zostanie na wieki wymazane z wszec hświata. 
 
I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kt o czyni obrzydliwo ść i 
kłamie, tylko ci, którzy s ą zapisani w Ksi ędze śywota Baranka (Obj 21:27) 
 
A ten, który jest drog ą, prawd ą i Ŝyciem – Jezus Chrystus, nasz Pan, b ędzie 
królował przed tronem na wieki wieków. 
Wszelkie znaki naszych czasów wskazuj ą na jedn ą, wielk ą rzeczywisto ść: długa noc 
rozpaczy dobiega ko ńca. Nasz glob przybli Ŝa si ę do linii mety historii, kiedy to 
powróci nasz Pan Jezus Chrystus w mocy i wielkiej c hwale, a wielki Babilon 
zostanie zniszczony w ci ągu jednej godziny:  
„I zapłacz ą nad nim, i smuci ć si ę b ędą królowie ziemi, którzy z nim 
wszetecze ństwo uprawiali i rozkoszy za Ŝywali …mówi ąc: Biada, biada tobie, 
miasto, wielki Babilonie, miasto pot ęŜne, gdy Ŝ w jednej godzinie nastał twój s ąd 
(Obj 18:9-10) 
 
Królestwo antychrysta rozpadnie si ę, a wtedy Król Jezus Chrystus ustanowi swoje 
odwieczne królestwo. Wtedy słowa pie śni stan ą si ę rzeczywisto ści ą: 
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„Ciemno ść przemieni si ę w brzask, 
A brzask w pełni ę jasno ści południa, 
Na ziemi ę zst ąpi królestwo Chrystusa, 
Królestwo miło ści i światło ści. 
 
CZY ISTNIEJE DROGA WYJ ŚCIA Z NEW AGE ? 
Randall Bear był młodym człowiekiem, który otrzymał  merytoryczne wychowanie w 
hierarchii New Age w Ameryce. Był jednym z najpopul arniejszych w ędrownych mówców 
New Age. Tysi ące zwolenników New Age przychodziło, by go posłucha ć. Jego ksi ąŜki 
były na li ście bestselerów, a on został mi ędzynarodowym ekspertem w dziedzinie 
mocy kryształu. Czasopismo „New Age” nazwało go „cz łowiekiem, który o niebo 
przewy Ŝsza wszystkich”. 
 
Odbywał podró Ŝe astralne, miewał scjentologiczne prze Ŝycia psychodeliczne, itp. 
Niechaj sam opowie o sobie:  
„Pewnej nocy przebywałem w „Komnacie Wniebowst ąpienia”. Mój duch w ędrował do 
najdalszych bogactw niebia ńskiego światła, jakie kiedykolwiek odczuwałem. Tamtej 
nocy miałem do świadczenie, które na zawsze zmieniło moje Ŝycie. 
 
Fale błogo ści przepływały przez mojego ducha. Nagle wkroczyła inna siła…to, co 
widziałem, to twarz po Ŝeraj ącej ciemno ści. Poza błyskiem i fasad ą pi ękną 
znajdowała si ę niewiarygodnie pot ęŜna, szeroko kipi ąca twarz bezgranicznej 
nienawi ści i nieopisanej obrzydliwo ści. Twarz demona wypełniona moc ą szatana. Ta 
poŜeraj ąca siła zaciskała si ę wokół mnie. 
 
Opowiada o niewysłowionej agonii duszy. A Ŝ pewnego dnia, powiada:  
„Moja Ŝona Vicki zaproponowała abym pomodlił si ę tak ą modlitw ą jak ą modl ą si ę 
chrze ścijanie. Taka ewentualno ść nawet nie przeszła mi przez my śl. Tak wi ęc ze 
szczero ści ą wynikaj ącą z potrzeby chwili, modliłem si ę modlitw ą S.O.S., i 
wygl ądało to mniej wi ęcej tak: „Jezu, naprawd ę potrzebuj ę Twojej pomocy”. 
Modliłem si ę tak przez kilka tygodni, a Ŝ pewnej nocy ogl ądałem w telewizji 
program „700 Club”. Pat Robertson zaprosił, aby mod lili si ę razem z nim ludzie 
niewierz ący. Zostałem tym gł ęboko poruszony. Wstałem z łó Ŝka, ukl ęknąłem na 
podłodze, a dłonie poło Ŝyłem na telewizor. 
 
Podczas trwania tej modlitwy, odczułem dło ń Jezusa si ęgaj ącego do gł ębi mojej 
istoty z pot ęŜną sił ą, która była zarówno przenikaj ąca do szpiku ko ści, a 
równocze śnie zupełnie łagodna. 
 
Pod koniec modlitwy byłem wypełniony po brzegi moc ą Jego obecno ści…pot ęŜne, a 
zarazem delikatne o Ŝywienie nast ąpiło w ka Ŝdej mojej tkance. Nie mog ąc opanowa ć 
płaczu, upadłem na podłog ę…odczułem po świadczenie Ducha Świ ętego przeszywaj ące 
moje serce – z moich ust płyn ęła ustawiczna modlitwa pokutna, a tak Ŝe chwała za 
Jego majestat i łask ę zbawienia. Nigdy wcze śniej nie modliłem si ę w taki 
sposób…Było to jak strumie ń słodkiej wody przelewaj ącej si ę przeze mnie, a tak Ŝe 
rado ść i chwała dla Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i o sobistego Zbawiciela. 
 
Pan przeci ął t ę okrutn ą niewol ę szatana i uwolnił mnie, przyjmuj ąc mnie do 
swojego ciała, obmył grzechy moje czerwone jak szka rłat i stałem si ę bielszy ni Ŝ 
śniego. Byłem w niewoli lecz teraz zostałem wyzwolon y. Z całkowit ą pewno ści ą 
wiedziałem, Ŝe tego wła śnie poszukiwałem przez całe swoje Ŝycie i nigdzie nie 
mogłem tego znale źć. 
 
Spowodowało to, i Ŝ nawet najpot ęŜniejsze, mistyczne doznania New Age zupełnie 
bledn ą w porównaniu z niesko ńczenie wi ększ ą moc ą i chwał ą naszego niebia ńskiego 
Ojca. Szata ńskie, błyszcz ące, finezyjne podróbki s ą wstr ętnymi łachami w 
porównaniu z prawd ą. 
 
Syn marnotrawny wrócił do domu, n ędzny i niegodny, lecz spotkały go otwarte 
ramiona, pełne miło ści oraz wspaniała uczta. Trudno było zgł ębi ć wielko ść 
miło ści Jezusa, która mogła przebaczy ć tyle grzechów. Ci ągle przypominał mi si ę 
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fragment z Ew. Jana 14:6: „Ja jestem drog ą, prawd ą i Ŝyciem i nikt nie 
przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.” 
 
Nie mogłem znie ść o milionach niewinnych zwolenników New Age, o któr ych 
wiedziałem, Ŝe id ą ście Ŝką na zatracenie. Któ Ŝ ich ostrze Ŝe? W ci ągu pi ętnastu 
lat b ędąc zwolennikiem New Age spotkałem tylko jednego czło wieka, który zło Ŝył 
mi świadectwo o Jezusie Chrystusie. 
 
TuŜ przed rozpocz ęciem swojej kampanii i wyst ąpie ń w telewizji, znaleziono 
samochód Randalla Beara w górach Kolorado. Samochód  spadł ze skały, z wysoko ści 
330 stóp w przepa ść, a na górze nie znaleziono Ŝadnych śladów po ślizgu. Randall 
Bear oddał swoje Ŝycie, aby śmy mogli pozna ć jego świadectwo. Przed śmierci ą 
napisał takie słowa: 
 
„Szatan jest autorem New Age. Najsmutnieszym jest j ednak to, Ŝe miliony 
zwolenników New Age nie maj ą zielonego poj ęcia o tym, Ŝe zostali złapani w 
pot ęŜne mistrzowskie zwiedzenie, które prowadzi tylko do  jeziora ognistego. Dzi ś 
serce moje boleje nad tym, Ŝe tylu ludzi, (młodych i starych), leci do 
fałszywego światła New Age, tak jak ćmy do ognia”. (40) 
 
NEW AGE „ROZWIĄZANIE OSTATECZNE” 
W Babilonie, w wielkim mie ście poło Ŝonym nad rzek ą Eufrat, wszyscy, którzy 
wierzyli i słu Ŝyli prawdziwemu Bogu niebios, Stwórcy nieba i ziemi , zostali 
naznaczeni do wyeliminowania. W nowym Babilonie, kt óry wyrasta na naszych 
oczach, religia New Age rozwija si ę doskonale. Alice Bailey napisała: 
„Zarodek paciorkowca, infekcja, daje zna ć o swojej obecno ści w zara Ŝonych 
miejscach na ciele ludzko ści. Operacja chirurgiczna jest niezb ędna,…aby pozby ć 
si ę gor ączki. To nie jest nieszcz ęście, ale trzeba si ę tego pozby ć”. (41) 
 
Ma na my śli wszystkich wierz ących w Pana Boga niebios.  
 
Dr Rbecca Brown Yoder, doktor medycyny, opowiadała mi, i Ŝ w San Francisco w 
Kalifornii słyszała przemówienie Benjamina Creme: 
„Ludzko śc ma dwóch głównych wrogów – fundamentalnych chrze ścijan i śydów. Je śli 
cywilizacja ma przetrwa ć to trzeba si ę ich pozby ć. Wszyscy, którzy sprzeciwi ą 
si ę lucyferia ńskiej inicjacji otrzymaj ą miecz rozszczepienia.” 
 
Jest tylko jedna rzecz stoj ąca na drodze religii New Age, jest ni ą Ko ściół 
Jezusa Chrystusa. 
 
TO JEST WOJNA 
Hal Lindsey wypowiedział si ę w kablowej sieci TV TBN: 
„Ju Ŝ niebawem Ko ściół Jezusa Chrystusa stanie si ę celem ataku na niespotykan ą 
dot ąd skal ę pocz ąwszy od pierwszego wieku.” 
 
Jose Aquellas, który w roku 1987 zapocz ątkował obchody Dnia Harmonijnej 
Konwergencji powiedział: 
„TO jest wojna, moralny odpowiednik wojny.” (Nieofi cjalnie nawoływał do 
usuni ęcia z tej planety wszystkich chrze ścijan po to, by Lucyfer mógł powróci ć i 
aby Gaja (ziemia) mogła zosta ć uzdrowiona). 
Wojna ta ju Ŝ si ę rozpocz ęła. Antychrystowie religii New Age wypowiedziała wo jn ę 
świ ętym. 
Obecnie w Ameryce dochodzi do blu źnierstwa przeciwko naszemu Bogu. Narodowa 
Fundacja Sztuki przyznała pierwsz ą nagrod ę osobie, która namalowała portret Syna 
BoŜego, mojego Zbawiciela, w butelce z moczem. Chrze ścijanie wnie śli protest do 
Kongresu. Odpowiedzi ą ameryka ńskiego Kongresu była dodatkowa dotacja dla 
Narodowej Fundacji Sztuki w wysoko ści trzech milionów dolarów. 
 
Niedawno, popularny karykaturzysta przedstawił fund amentalne chrze ścija ństwo, 
jako szczury wci ągaj ące do kaplicy misji auto z G.O.P. Budynek misji sta ł w 
centrum miasta, a nad budynkiem widniał napis „Jezu s zbawia”. Szczury 
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reprezentowały biblijnie wierz ących, fundamentalnych chrze ścijan. (Dokładnie to 
samo robili nazi ści wzgl ędem śydów w latach 30., tu Ŝ przed rozpocz ęciem masowej 
kampanii prze śladowa ń w Europie. (za wiedz ą oczywi ście przez swoich braci z USA)   
Gdyby obrano sobie śydów lub Murzynów, wtedy w całej Ameryce powstałyby  rozruchy 
na tle rasowym. Robi ą to wzgl ędem chrze ścijan poniewa Ŝ wiedz ą, Ŝe ujdzie im to 
płazem. 
Niedawno w Ameryce przeprowadzono ankiet ę, a pytania dotyczyły trzech grup 
społecznych; neonaziztów, białych supermistów oraz fundamentalnych chrze ścijan: 
„która z tych grup jest najbardziej niebezpieczna?”  Wi ększo ść odpowiedziała: 
„Fundamentalni, biblijnie wierzacy chrze ścijanie.” W sieci Światomo ści Zagro Ŝeń 
ze Strony Kultów, kierowanej obecnie przez córk ę byłego kongresmena Ryana, 
utwierdzane jest takie przekonanie, Ŝe: „je śli nie jeste ś członkiem jednego z 
historycznych ko ściołów ( Światowej Rady Ko ściołów), jeste ś traktowany niemal Ŝe 
jak członek sekty”. Takie przekonanie jest utwierdz ane na wysokich szczeblach 
władzy. 
W niektórych kr ęgach mianem sekty okre śla si ę tych fundamentalnych chrze ścijan, 
którzy wierz ą w Bibli ę, nauczaj ą dzieci w domach, wierz ą w ich konstytucyjne 
prawo do posiadania i noszenia broni oraz nie s ą politycznie poprawni wzgl ędem 
nowego ładu światowego. 
 
Kilka miesi ęcy temu aresztowano pewnego chrze ścijanina w St. Helens w Oregonie. 
Dlaczego? Poniewa Ŝ on zaprosił jednego ze współpracowników do swojego  ko ścioła i 
powiedział mu, Ŝe modli si ę o to, aby został chrze ścijaninem. Dlatego został 
ukarany grzywn ą w wysoko ści 3.000 dolarów. Zapytał s ędziego: „jakiej zbrodni 
dokonałem? Jakie prawo złamałem?” S ędzia odpowiedział: „to my tu w s ądzie 
ustalamy prawo.” 
 
Posłuchajcie dr M. Scotta Peck z Harward Uniwersity . (Drogi czytelniku, człowiek 
ten pozyskuje miliony ludzi w swoim nawoływaniu do nowego ładu światowego). W 
swojej ksi ąŜce „Marching to a Different Drum Beat” pisze: 
„S ą negatywne siły – Ko ściół chrze ścija ński i nacjonalizm (maj ąc na my śli 
suwerenno ść tego wielkiego kraju) – te stanowi ą zagro Ŝenie dla świata. To one 
stoj ą na drodze gigantycznego skoku naprzód w ewolucji g lobalnej świadomo ści 
człowieka ( światowej społeczno ści narodów). (42) 
 
Ten plan religii New Age został dobrze wyartykułowa ny przez Barbar ę Marx 
Hubbard, naczelnego dyrektora World Federalists Soc iety. W swojej ksi ąŜce „The 
Apple of Eden’s Eye” pisze: 
 
„Ludzie, którzy nie przyjm ą nauki New Age (ł ącznie z biblijnie wierz ącymi 
chrze ścijanami) s ą ewolucyjnym hamulcem ludzko ści i albo skapituluj ą albo 
zostan ą zabici”. (43) 
 
Alice Bailey, najwy Ŝsza kapłanka New Age napisała: „Wszyscy ludzie Ksi ęgi musz ą 
ust ąpi ć…łącznie z tymi, którzy wierz ą w Pana Boga”. 
W „Biblii szata ńskiej”, „The Keys of Enoch” pada wyra źne stwierdzenie, i Ŝ 
wyeliminowanie chrze ścijan b ędzie aktem u świ ęcenia. 
„ Śmierc i przej ście ze sceny niewiary (chrze ścijan) w New Age, otworzy ziemi ę na 
wyŜsz ą duchow ą cz ęstotliwo ść. Pozwoli to na pojawienie si ę nowej wspólnoty, jako 
wyŜszych istot anielskich (demonów) poł ączonych i zł ączonych z bardziej świ ęt ą 
ras ą ludzko ści, która stała si ę bogami”. 
 
Nasz Pan ostrzegał nas: 
 
…więcej, nadchodzi godzina, gdy ka Ŝdy, kto was zabije, b ędzie mniemał, Ŝe 
spełnia słu Ŝbę Bo Ŝą  
(J 16:2) 
 
Pojawiaj ący si ę pogl ąd czołowych my ślicieli świata – „dwie najwi ększe przeszkody 
do osi ągni ęcia światowego pokoju i nowego ładu światowego to: narodowa 
suwerenno ść i chrze ścija ństwo”. 
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Moritmer Adler powiedział tak: „Wszystkie religie g otowe s ą na kompromis z 
wyj ątkiem jednej – chrze ścija ństwa. Doprowadzi to do III wojny światowej!” 
 
Wojna przed nami to wojna o doktryny. Paweł pisał d o Tymoteusza o czasach 
ostatecznych. 
„Albowiem przyjdzie czas, Ŝe zdrowej nauki (doktryny) nie ścierpi ą, ale według 
swoich upodoba ń nazbieraj ą sobie nauczycieli, Ŝądni tego, co ucho łechce 
(nauczaj ący tego, czego b ędą chcieli słucha ć). I odwróc ą si ę od prawdy, a zwróc ą 
si ę ku ba śniom (2Tm 4:3-4) 
„NIE ID ĄCY NA KOMPROMIS” 
Z jakiej doktryny my, którzy kochamy i słu Ŝymy naszemu zmartwychwstałemu Panu 
chwały, mamy zrezygnowa ć? 
*Bóstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa? 
*Ze świ ętej krwi, przelanej na krzy Ŝu Golgoty za odkupienie nas dla Boga? 
*Jego zmartwychwstania w ciele i wniebowst ąpienia na tron Ojca? 
*Jego powtórnego przyj ścia w mocy i wielkiej chwale, aby panowa ć jako Król 
królów i Pan panów? 
 
Z niczego! Nasza wiara nie podlega negocjacjom. Nad chodz ąca walka b ędzie 
dotyczy ć Słowa Bo Ŝego i świadectwa o Jezusie Chrystusie. Linie frontu przebi egać 
będą wła śnie tu. 
Tak jak i w pierwszym wieku za czasów panowania ces arza rzymskiego, apostoł Jan 
napisał w Objawieniu: 
„Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w cierpieniu i w Kr ólestwie, …byłem na wyspie, 
zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bo Ŝego i świadczenia o Jezusie (Obj 
1:9) 
 
Tak te Ŝ b ędzie w dniach ostatecznych, w czasie panowania osta tniego wielkiego 
dyktatora świata, antychrysta (przywódcy odnowionego imperium rzymskiego). 
 
SŁOWO BOśE I ŚWIADECTWO O JEZUSIE 
„I zawrzał smok gniewem na niewiast ę, i odszedł, aby podj ąć walk ę z reszt ą jej 
potomstwa, które strze Ŝe przykaza ń Bo Ŝych i trwa przy świadectwie o Jezusie (Obj 
12:17) 
 
W czasach Reformacji wojna toczyła si ę o Słowo Bo Ŝe. Hasłem reformatorów było: 
„Solo Scriptura” czyli „Tylko Pismo Świ ęte”. 
Marcin Luter stan ął przed wielkim ko ściołem rzymskim aby broni ć doktryny Pisma 
Świ ętego: „Sprawiedliwy wiary z wiary Ŝyć b ędzie.” Tymi słowami wygrał bitw ę z 
cał ą władz ą Rzymu: 
 
„Oto stoj ę, nie mog ę zrobi ć nic innego, moje sumienie przykute jest do Słowa 
BoŜego”. 
 
OSTATECZNE ZWYCIĘSTWO 
Kościół Jezusa Chrystusa ma pot ęŜnych nieprzyjaciół. Zbli Ŝa si ę najwi ększe 
niebezpiecze ństwo, lecz tak Ŝe najwi ększe wyzwanie i najwi ększe mo Ŝliwo ści. 
 
Lecz Ko ściół nigdy nie zostanie pokonany. Da to pocz ątek chwalebnemu Ko ściołowi 
bez zmazy i zmarszczek, obmytemu w krwi Baranka. Na sz Naczelny Wódz powiedział: 
„…i na tej opoce ( świadectwie, Ŝe Jezus Chrystus jest Synem Boga śywego) zbuduj ę 
Kościół mój, a bramy piekielne nie przemog ą go (Mt 16:18). 
 
Nasze zwyci ęstwo zostało wcze śniej zapisane przez Boga w Objawieniu 12:11 
 
„A oni zwyci ęŜyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie 
umiłowali Ŝycia swego tak, by raczej je obra ć ni Ŝ śmier ć. 
 
Któ Ŝ z nas odł ączy si ę od miło ści Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy 
prze śladowanie, czy głód, czy nago ść, czy niebezpiecze ństwo, czy miecz?… Ale w 
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tym wszystkim zwyci ęŜamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem  tego 
pewien, Ŝe ani śmier ć, ani Ŝycie, ani aniołowie, ani pot ęgi niebieskie, ani 
tera źniejszo ść, ani przyszło ść, ani moce, ani wysoko ść, ani gł ęboko ść, ani Ŝadne 
inne stworzenie nie zdoła nas odł ączy ć od miło ści Bo Ŝej, która jest w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym. (Rz 8:35-39). 
 

ROZDZIAŁ 10. OSTATNI DYKTATOR ŚWIATA 
Zostanie pocz ęta jedna osoba, antychryst, który pojawi si ę na scenie, a wiemy 
jakie b ędzie jego przesłanie – nowy ład światowy. 
Rev. Charles Stanely 
 
I widziałem wychodz ące z morza (narodów) zwierz ę;… dano mu te Ŝ władz ę nad 
wszystkimi plemionami i ludami, i j ęzykami, i narodami 
-(Obj 13:1,7). 
 
Świat ma spotkanie ze światowym superdyktatorem. B ędzie on ostatnim wielkim 
dyktatorem w historii; b ędzie postaci ą o fantastycznych zdolno ściach i wielkiej 
chary źmie – najpi ękniejsze lata dla wszystkich ludzi, którzy kiedykol wiek Ŝyli 
na ziemi. 
 
Bóg, w Ksi ędze Daniela dał nam jasny obraz nadchodz ącego władcy świata, który ma 
si ę pojawi ć na scenie świata, tu Ŝ przed powtórnym przyj ściem Jezusa Chrystusa. 
Poprzez cud proroctw biblijnych mo Ŝemy dowiedzie ć si ę z jakiego bloku pa ństw on 
powstanie; co b ędzie robił w swojej niechlubnej karierze; w jakim p recyzyjnie 
okre ślonym czasie b ędzie panował; jaki popełni fatalny bł ąd; oraz jaki b ędzie 
jego ostateczny koniec. 
W obecnym punkcie zwrotnym historii, światowe elity władzy – królowie, 
prezydenci, premierzy, naukowcy, laureaci nagród No bla – wszyscy poszukuj ą 
przywódcy. 
Walter Cronkite niedawno powiedział: „ Świat nie ma przywódcy”. 
Malachi Martin, kapłan rzymski zacytował Paula Mazu ra w ksi ąŜce „The keys of 
This Blood”: 
„Po to, by kontrolowa ć ró Ŝnorodno ść biurokracji (na naszej planecie), zostanie 
wyłonione „politbiuro” i jest bardzo prawdopodobne,  Ŝe ostatecznie na czele tej 
grupy stanie jednoosobowy arbiter, mistrz zakonu, c ałkowity dyktator”. (1) 
 
Prezydent Światowej Federacji (pot ęŜna organizacja New Age), Thomas E. 
Erenzeller, nawoływał do tego by na ziemi zapanował a swoistego rodzaju 
superosobisto ść. (2) 
 
Słowo Bo Ŝe w Ksi ędze Daniela oraz w Ksi ędze Objawienia mówi o tym, Ŝe prezydent 
świata, wielki władca, dyktator, a tak Ŝe superistota przejmie kontrol ę nad ONZ. 
Będzie on najpot ęŜniejszym dyktatorem wszech czasów. B ędzie on besti ą, 
antychrystem, człowiekiem o szata ńskiej liczbie 666. 
 
BOśY PORTRET DYKTATORA 
Biblia daje nam obraz, a nawet podaje cechy charakt erystyczne dyktatora. W 
Ksi ędze Daniela 7:8 ma on: „oczy jakby oczy ludzkie”. O czy zawsze reprezentuj ą 
inteligencj ę. B ędzie zatem posiadał nadludzk ą inteligencj ę. B ędzie 
najbystrzejszym człowiekiem jaki kiedykolwiek Ŝył na ziemi. Werset 8 wspomina: 
„o ustach, które b ędą mówiły zuchwałe słowa.” B ędzie on mówc ą, którego słowa 
będą zapierały dech w piersiach. B ędzie on najwi ększym oratorem wszechczasów, a 
dzi ęki telewizji b ędzie dosłownie hipnotyzował widzów na całym świecie poprzez 
szata ńsk ą moc hipnozy. B ędzie si ę wyró Ŝniał nieprzeci ętnym geniuszem i charyzm ą; 
będzie on wyprzedzał o tysi ące lat świetlnych wszystkich, którzy kiedykolwiek 
Ŝyli. B ędzie zr ęcznym negocjatorem; lecz czynił to b ędzie poprzez zwiedzenie. 
Będzie mówił rzeczy kłamliwe. B ędzie mistrzem strategii. Prorok Daniel 11:21 
powiada, Ŝe przyjdzie niespodziewanie i podst ępnie zdob ędzie władz ę. A z powodu 
przebiegło ści wielu zniszczy (Daniela 8:25). 
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Równie Ŝ w Ksi ędze Daniela 8:25 czytamy, Ŝe z powodu przebiegło ści, knowania b ędą 
skuteczne w jego r ęku. B ędzie on finansowym geniuszem. Zainguruje nowy 
międzynarodowy ład ekonomiczny, pierestrojk ę, restrukturyzacj ę całego systemu 
bankowo ści w świecie. Wprowadzi wszystkie narody do mi ędzynarodowego systemu 
finansowego, który b ędzie przewy Ŝszał naj śmielsze marzenia ludzko ści. Rozwój 
jaki przyniesie za pomoc ą swojego systemu handlowego i mi ędzynarodowej 
bankowo ści, opisany jest w Objawieniu rozdziale 18 jako ogó lno światowe imperium 
finansowe. 
 
Bestia – nowy cesarz odbudowanego imperium rzymskie go – maj ący nadej ść ksi ąŜę 
Rzymu z Daniela 9:26 przejmie ster władzy. Człowiek  ten b ędzie najwi ększym 
antychrystem świata. Poszczególne kawałki układanki zaczynaj ą pasowa ć do siebie 
coraz bardziej. 
 
CZTERY WIELKIE ŚWIATOWE IMPERIA 
Proroctwa z Ksi ęgi Daniela ujawniaj ą i Ŝ maj ą one wyrosn ąć z narodów staro Ŝytnego 
imperium rzymskiego (Daniel 2:31-35). W tym fragmen cie Bóg objawił Danielowi, Ŝe 
na przestrzeni 26 wieków b ędą cztery wielkie światowe imperia. Daniel, z Bo Ŝego 
natchnienia widział cał ą panoram ę historii świata, od czasów babilo ńskich a Ŝ do 
czasu, kiedy Ŝydowski Mesjasz ustanowi swoje tysi ącletnie królestwo. 
 
Daniel otrzymał tak Ŝe interpretacj ę snów Nebukadnesara dotycz ących du Ŝego pos ągu 
ludzkiego, który stał na równinie Dura: 
*Głowa jego była ze złota – imperium babilo ńskie 
*Piersi i ramiona ze srebra – imperium medoperskie 
*Biodra z mosi ądzu – imperium greckie 
*Nogi z Ŝelaza – imperium rzymskie 
*Dalej przerwa (jak obecnie wiemy trwała ona 1500 l at). 
*Jego stopy i palce z mieszaniny Ŝelaza i gliny – to miało by ć ostatnie imperium 
w historii. (Dziesi ęć palców, Ŝelazna autokracja Rzymu; glina – 
socjaldemokracja). 
 
Świat ze zdumieniem przygl ądał si ę jak narody staro Ŝytnego imperium rzymskiego 
jednoczyły si ę w wielkie supermocarstwo XX wieku – Uni ę Europejsk ą (E.C.). Mniej 
wi ęcej 340 milionów Europejczyków zmierza do utworzeni a Stanów Zjednoczonych 
Europy. Zmierzaj ą do stworzenia najwi ększej konfederacji politycznej i 
ekonomicznej wszech czasów. 
 
W Ksi ędze Daniela w rozdziale 7, te same cztery światowe imperia przedstawione 
są jako cztery dzikie bestie. Czwart ą besti ą był Rzym. Przeczytajmy wiersz 23: 
…ono pochłonie cał ą ziemi ę, podepcze i zmia ŜdŜy j ą. 
 
A teraz przyjrzyjmy si ę uwa Ŝnie wersetowi 24: 
„A dziesi ęć rogów znaczy, Ŝe z tego królestwa powstanie dziesi ęciu królów, a po 
nich powstanie inny; ten b ędzie inny ni Ŝ poprzedni i obali trzech królów” 
 
ODNOWIONE IMPERIUM RZYMSKIE 
Oto Duch Bo Ŝy objawia, i Ŝ dawnego imperium rzymskiego, w czasach ko ńca powstanie 
dziesi ęć narodów, prowadzonych przez dziesi ęciu królów, a inny król który 
powstanie po nich zostanie zidentyfikowany – werset  25. B ędzie on mówił zuchwale 
słowa przeciwko Najwy Ŝszemu; b ędzie przywódc ą dziesi ęciu narodów odnowionego 
imperium rzymskiego w czasach ko ńca – antychrystem. Chocia Ŝ obecnie Unia 
Europejska skupia 12 pa ństw, pierwotnie Traktat Rzymski, stworzony w roku 1 957, 
został opracowany dokładnie dla dziesi ęciu pa ństw. 
Taki sam obraz został przedstawiony w Obj 13:1: 
„I widziałem wychodz ące z morza (morza narodów) zwierz ę, które miało dziesi ęć 
rogów i siedem głów… 
 
WSPÓŁCZESNA WIEśA BABEL – JEDYNA ŚCIE GWIAZD 
Niedawno Unia Europejska opublikowała swój oficjaln y plakat zatytułowany Rada 
Europy. Przedstawia on staro Ŝytn ą wie Ŝę Babel w otoczeniu dziesi ęciu gwiazd w 
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kształcie pentagramu z wierzchołkiem skierowanym na  dół, co jest symbolem 
Lucyfera. Nad gwiazdami jest olbrzymia, jedynasta g wiazda (wierzchołkiem 
skierowana w dół), która wskazuje w ten sposób swoj e panowanie nad dziesi ęcioma 
gwiazdami. Chocia Ŝ obecnie w Unii Europejskiej jest dwana ście pa ństw, oficjalny 
plakat przedstawia tylko dziesi ęć gwiazd z jedynast ą wi ększ ą gwiazd ą. (3) 
Słowo Bo Ŝe mówi, Ŝe b ędzie dziesi ęć i kiedy wszystko przeja śni si ę, pozostanie 
tylko dziesi ęć pa ństw w Unii Europejskiej (dziesi ęć palców, dziesi ęć rogów, 
dziesi ęć królów w odnowionym imperium rzymskim). 
 
Proroctwo to zapisane u Daniela w rozdziałach 2 i 7  wypełnia si ę na naszych 
oczach z pr ędko ści ą zapieraj ącą dech w piersiach. 
Elity władzy ładu światowego ogłosiły ju Ŝ, Ŝe Stany Zjednoczone Europy (UE) 
stan ą si ę siedzib ą rz ądu światowego, a z jego stolicy panował b ędzie 
wszechwładny rz ądca świata. (4) 
 
4 sierpnia 1990 roku ogl ądałem program w sieci kablowej telewizji C-Span. To  co 
tamtej nocy widziałem niemal Ŝe zdruzgotało mnie zupełnie. Prezentowany program 
dotyczył czterdziestej rocznicy utworzenia Instytut u Studiów Humanistycznych 
Aspan.  
Barbara Walters z sieci TV ABC była mistrzem ceremo nii. Obecni byli 
przedstawiciele wielkich narodów jak np. Unii Europ ejskiej; Stanów 
Zjednoczonych; Japonii; ONZ; a Paul Volker reprezen tował Rad ę Rezerw 
Federalnych.  
Po raz pierwszy w historii mediów na ekranie pojawi ły si ę słowa nowy ład 
światowy… światowa wspólnota narodów (ka Ŝde z nich to hasło kodu mówi ące o jednym 
rz ądzie światowym). Chocia Ŝ nie zostało to otwarcie powiedziane, ja uchwyciłem  
podtekst. Unia Europejska (UE) stała si ę prototypem nowego ładu światowego. 
Skoro poszczególne zachodnie pa ństwa Unii Europejskiej rezygnuj ą ze swojej 
suwerenno ści i ł ącz ą si ę w jedno (Stany Zjednoczone Europy), to kiedy b ędziemy 
wchodzi ć w nowy wiek, wówczas inne pa ństwa równie Ŝ b ędą rezygnowały ze swej 
suwerenno ści. 
Po emisji tego programu w dniu 1 wrze śnia 1990 roku, prezydent George Bush 
wygłosił przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Orga nizacji Narodów 
Zjednoczonych. Po raz pierwszy w historii Ameryki, prezydent mówi o nowym ładzie 
światowym. O świadczenie to przyj ęto burz ą oklasków. 
Teraz posłuchajmy pana Gary’ego Kaha, wysoko postaw ionego oficera ł ącznikowego w 
rz ądzie USA. 
Jest on wymieniony na li ście „Who’s Who” (Kto jest kto) w śród wschodz ących 
przywódców w Ameryce. Pan Kah jest chrze ścijaninem i zna proroctwa biblijne. 
Poruszaj ąc si ę w śród przywódców w wielu krajach świata zacz ął podchwytywa ć 
wie ści na temat nowego ładu światowego. Zacz ął si ę wi ęc tym bardziej 
przysłuchiwa ć. Powiada, Ŝe to co usłyszał dosłownie, wprawiło go w osłupieni e. 
Opisuje to w swojej doskonałej ksi ąŜce „En Route to Global Occupation”. 
STOWARZYSZENIE POZAPARLAMENTARNE NA RZECZ KONSTYTUCJI ŚWIATA 
Odkrył on, Ŝe istnieje pot ęŜna, tajna, globalna organizacja, która planuje i 
dąŜy do podporz ądkowania wszystkich narodów jednemu światowemu rz ądowi. Nazywa 
si ę ona „The World Costitution Parliament Association”  (Stowarzyszenie 
Pozaparlamentarne na Rzecz Konstytucji Świata). Odkrył on, Ŝe WCPA słu Ŝy jako 
przykrywka dla wielu światowych organizacji o orientacji New Age, typu Wo rld 
Federalist; Jesse Jackson’s Rainbow Coalition; Worl d Muslim Congress; ONZ, Rada 
Stosunków Zagranicznych; Klub Rzymsk; naukowcow; zd obywców nagrody Nobla; 
członków Banku Światowego, UNESCO; i wielu innych. (6) 
 
Mimo to nic nie wiemy na temat tych pot ęŜnych organizacji. Istniała całkowita 
blokada informacji w mediach. 
 
Stowarzyszenie Pozaparlamentarne na Rzecz Konstytuc ji Świata wła ściwie 
nakre śliło Konstytucj ę Federacji Ziemi (konstytucj ę dla maj ącego nadej ść jednego 
rz ądu nad światem). 
KLUB RZYMSKI 
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Klub Rzymski zało Ŝony przez Aurelio Peccei z korporacji Fiata składa si ę z około 
100 najbardziej wpływowych przywódców świata. Ści śle współpracuje z 
Bilderbergersami z Europy, z Rad ą Stosunków Zagranicznych, Komisj ą Trilateraln ą 
w Ameryce, z rodem Rockefellerów. 
 
Klub Rzymski wydał raport w roku 1973, w którym uja wnił, Ŝe nasza planeta 
została podzielona na dziesi ęć regionów politycznych i gospodarczych, które 
nazywaj ą si ę królestwami. (7) 
 
Dla chrze ścijan studiuj ących biblijne proroctwa, proroctwa z Objawienia 13: 1; 
17:3, 12, 13 dosłownie wyskakuj ą ze stronic Biblii. Jeste śmy świadkami 
wypełniania si ę ich na naszych oczach. 
 
DZIESI ĘĆ REGIONÓW PLANETY ZIEMI 
Klub Rzymski oraz Komisja Trilateralna dokonała ju Ŝ podziału ziemi na dziesi ęć 
regionów administracyjnych. Zamierzaj ą wybra ć pi ęć miast na stolice świata oraz 
jedno miasto na stolic ę główn ą świata. 
*Region 1: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk 
*Region 2: Europa Zachodnia 
*Region 3: Japonia 
*Region 4: Australia i Nowa Zelandia 
*Region 5: Europa Wschodnia 
*Region 6: Ameryka Łaci ńska 
*Region 7: Afryka Północna i Bliski Wschód 
*Region 8: Afryka Środkowa 
*Region 9: Azja Południowa i Południowo-Wschodnia 
*Region 10: Azja Centralna 
 
Pierwsze trzy regiony nazwane s ą Sfer ą Trilateraln ą  i zostały wyznaczone jako 
centralny o środek władzy świata w dziedzinie ekonomicznej, politycznej i 
militarnej. Znana grupa pa ństw G-7 reprezentuje regiony trilateralne. 
O dziesi ęciu regionach mówi si ę jako o królestwach.  
Pan Kah odkrył tak Ŝe plan – który ma si ę wkróce ukaza ć – dotycz ący zmiany nazwy 
ONZ na Federacja Ziemi. (8) 
Gary Kah został zaproszony do członkowstwa w WCPA. Ujawnił list z dat ą 12 
grudnia 1990: 
 
„Do wszystkich prezydentów, premierów, królów i kró lowych oraz do wszystkich 
innych głów pa ństw i parlamentów. 
Jeste śmy przekonani o tym, i Ŝ aby pokojowo rozwi ązywać problemy globalne oraz, 
by administrowa ć sprawami ludzi na ziemi w sposób m ądry, potrzebny jest światowy 
rz ąd federalny i zwracamy si ę do was o poparcie dla powstania jednego 
federalnego rz ądu świata.” 
 
Ci przywódcy globalni działaj ą ze zdumiewaj ącą precyzj ą w takiej zgodzie z 
proroctwami z Ksi ęgi Daniela i Objawienia Jana, Ŝe jest to wr ęcz oszołamiaj ące! 
Federali ści świata nawołuj ą do tego by dziesi ęciu m ądrych ludzi rz ądziło 
dziesi ęcioma megaregionami ziemi. Ci globalni przywódcy wł aściwie na śladuj ą 
skrypt, który Duch Świ ęty zapisał w Biblii prawie 2000 lat temu: 
„A dziesi ęc rogów, które widziałe ś, to dziesi ęciu królów, którzy jeszcze nie 
obj ęli królestwa, lecz obejm ą władz ę jako królowie na jedn ą godzin ę wraz ze 
zwierz ęciem (antychrystem) (Obj 17:12) 
 
NOWA ATLANTYDA 
Pan Kah ujawnił jeszcze co ś, co zaparło mi dech w piersiach. Pewni masoni i 
zwolennicy New Age mówi ą po cichu, Ŝe USA stanie si ę światow ą pot ęgą 
wprowadzaj ącą now ą Atlantyd ę. 
 
Tradycja okultystyczna przekazuje, Ŝe przed potopem istniał zjednoczony rz ąd 
światowy zło Ŝony z dziesi ęciu regionów zwany Atlantyd ą. (10) Atlantyda to tajny 
kod New Age na okre ślenie rozwini ętej cywilizacji przed potopem. Przed potopem 
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społecze ństwo było zdemonizowane i dlatego Bóg musiał je zni szczy ć. Wspomnijmy 
na słowa naszego Pana: 
 
Albowiem jak było za dni Noego, takie b ędzie przyj ście Syna Człowieczego. (Mt 
24:37) 
 
Czy słowa Jezusa mo Ŝemy traktowa ć dosłownie? Czy przeszli śmy cały cykl? 
Gary Kah dowiedział si ę tak Ŝe, Ŝe USA zostało wybrane przez nowy ład światowy do 
doprowadzenia narodów świata pod jeden rz ąd światowy. Maj ący nadej ść rz ąd 
światowy ma si ę nazywa ć Federacj ą Ziemi. 
Odkrył on tak Ŝe ogniwa ł ącz ące wolnomularstwo i religi ę New Age, a tak Ŝe to, Ŝe 
tajna agenda stoj ąca za Światow ą Rad ą Ko ściołów jest ostatecznym poł ączeniem z 
Kościołem katolickim, który posiada około miliarda czł onków. Nie ma Ŝadnych 
wątpliwo ści do do tego, Ŝe gwałtownie kształtuje si ę jeden światowy ko ściół. 
Sługa Bo Ŝy, Gary Kah odkrył ogniwa ł ącz ące religi ę New Age i wolnomularstwo. 
(11). 
Podczas moich bada ń odkryłem, Ŝe wolnomularze s ą najwy Ŝszym o środkiem władzy. 
Jest to tajny, ezoteryczny Zakon Iluminatów (O świeconych), którego celem jest 
ustanowienie jednego rz ądu światowego na planecie Ziemi, i którego sednem s ą 
lucyferia ńskie koneksje. 
Teraz chciałbym si ę zaj ąć wolnomularstwem. Mam wielu drogich przyjaciół, któ rzy 
są masonami. Osobi ście pomagałem dwóm masonom posiadaj ącym 32 stopie ń 
wtajemniczenia wyj ść z masonerii i przyj ąć Pana Jezusa Chrystusa dzi ęki wierze, 
w przelan ą krew na Golgocie dla zbawienia. Musz ę by ć uczciwy. Wi ększo ść masonów 
jest całkowicie nie świadoma tajnej agendy oraz tajnej ezoterycznej dokt ryny 
wolnomularstwa. Oni szczerze wierz ą, Ŝe s ą członkami wspaniałej organizacji 
braterstwa. To, co teraz przedstawi ę, jest prawd ą. 
 
WOLNOMULARSTWO: ŚMIERTELNE ZWIEDZENIE 
Jako kaznodzieja ewangelii musz ę przedstawi ć prawd ę i pozwoli ć na to, by wióry 
leciały tam gdzie chc ą. Mam niepodwa Ŝalne dowody na ka Ŝde słowo, które teraz 
chc ę przekaza ć. Adam Weishaup, apostoł Lucyfera był zało Ŝycielem organizacji 
Iluminatów w roku 1776. Był gł ęboko zakorzeniony w tajne doktryny 
wolnomularstwa. Alice Bailey, zało Ŝycielka współczesnego ruchu New Age, napisała 
w swojej ksi ąŜce „Externalization of the Hierarch” „masoneria to droga 
zbawienia”. (12) W roku 1950 w swojej ksi ąŜce „A World Problem” napisała: 
„Religia New Age jest na drodze do uzewn ętrznienia ziemi. Jest to maso ński 
rytuał, rola anioła układu słonecznego”. 
 
Później ujawniła, Ŝe „anioł układu słonecznego” to anioł światła, którego Biblia 
nazywa Lucyfer. 
A teraz co ś o Albercie Pike’u. Był on i nadal pozostaje najwi ększ ą figur ą w 
ameryka ńskiej masonerii. Niektóre z jego tytułów to: suwere nny najwy Ŝszy dowódca 
Rady Najwy Ŝszej 33 Stopnia (rady matki świata); biskup naczelny światowej 
masonerii. Jest autorem ksi ąŜki „Moralno ść i dogmat” (Morals and Dogma”, któr ą 
ostatecznie wszyscy masoni traktuj ą jako swoj ą „Bibli ę” albo „niebiesk ą ksi ęgę”, 
najwy Ŝsze słowo wolnomularzy. Posiadam kopi ę tej ksi ąŜki. Jego pozycja w 
masonerii była i nadal pozostaje nieporównywalna w całym świecie. W wielkiej 
świ ątyni masonów w Waszyngtonie znajduje si ę pos ąg Alberta Pike’a, naczelnego 
biskupa wolnomularstw. Zacytuj ę fragment z ksi ąŜki „Moralno ść i dogmat”: 
„Ka Ŝda świ ątynia maso ńska jest świ ątyni ą religii, a jej nauki s ą nauk ą religii. 
Masoneria jest religi ą bosk ą, wieczn ą i niezmienn ą.” (13) 
 
Jaka to religia? 13 czerwca 1889 roku Albert Pike w ydał swoj ą instrukcj ę dla 
masońskiej Rady Najwy Ŝszej 33 Stopnia, zapisanej w „Encyklopedii Francusk iej”: 
„Tobie najwy Ŝszy suwerenny inspektorze generalny mówimy, Ŝe moŜesz przekaza ć to 
braciom 32 stopnia. Religia maso ńska, dla nas wszystkich wtajemniczonych na 
najwy Ŝszym stopniu, powinna by ć zachowana w czysto ści lucyferia ńskiej doktryny. 
Lucyfer jest bogiem… Czysta, filozoficzna religia t o wiara, Ŝe Lucyfer jest 
bogiem światła i bogiem dobra.” (14) 
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Lucyfer, bóg tego światła, szatan, którego imiona znajdujemy w Biblii jest nikim 
innym jak diabłem. 
Albert Pike napisał: 
„Lucyfer, nosiciel światła! Dziwne i tajemnicze imi ę nadaje duchowi ciemno ści! 
Lucyfer, syn jutrzenki! Przecie Ŝ to on jest nosicielem światła, a swoim 
splendorem o ślepia słabe, zmysłowe, samolubne dusze. Nie w ątpcie w to!” (15). 
 
Albert Pike został zwiedziony przez boga tego świata i stracił swoj ą 
nie śmierteln ą dusz ę. W II Koryntian 4:4 Bóg powiada, Ŝe bóg tego świata za ślepia 
tych, którzy nie przyjmuj ą światła ewangelii. W Ewangelii Jana 8:12 Jezus 
powiada: 
„Ja jestem światło ści ą świata; kto idzie ze mn ą, nie b ędzie chodził w ciemno ści, 
ale b ędzie miał światło ść Ŝywota.” 
 
W 12 tomie ksi ąŜki pt: „Religion and Ethics” na stronie 204 napisan e jest, Ŝe 
Albert Pike był głow ą Stowarzyszenia Paladian, które oddaje cze ść Lucyferowi. 
(16). 
Biblia mówi w ksi ędze Izajasza 14 rozdziale, Ŝe Lucyfer był najpi ękniejszym 
aniołem światło ści w całym bo Ŝym storzeniu. Lecz poci ągnął za sob ą jedn ą trzeci ą 
aniołów w niebie do buntu przeciwko Trójjedynemu Bo gu i zwiódł ich. Izajasz 
14:12 powiada: 
„O jak spadłe ś z nieba ty Lucyferze?” 
 
Jezus powiada: 
„I widziałem szatana niby błyskawic ę spadaj ącego z nieba (Łukasz 10:18). 
 
Lucyfer w Słowie Bo Ŝym przedstawiany jest jako szatan, ksi ąŜę tego świata, 
ksi ąŜę mocy na powietrzu, ksi ąŜę ciemno ści, upadły anioł światło ści, diabeł. 
 
Manly Hall jest wolnomularzem o najwy Ŝszym stopniu maso ńskim. Posiada 33 
stopie ń, jest jednym z czołowych autorów maso ńskich. Pisze tak: 
„Kipi ące energie Lucyfera znajduj ą si ę w jego (o świeconego masona) r ękach” (17) 
 
Jeśli w ątpisz w to co mówi ę, przeczytaj ksi ąŜkę Jima Shaw „ Śmiertelne 
zwiedzenie” (The Deadly Deception). (tłumaczenie w j., polskim: „ Śmiertelna 
Pułapka”) Pan Shaw przeszedł inicjacj ę na 33 stopie ń w masonerii w wielkiej 
świ ątyni maso ńskiej w Waszyngtonie. Opowiada: „Piłem krew z ludzk iej czaszki”.  
Dalej powiada, Ŝe został wprowadzony do społecze ństwa ezoterycznego, które 
oddaje cze ść Lucyferowi: 
„Kiedy to odkryłem, zerwałem zwi ązki. Wyszedłem. Zerwałem z masoneri ą. Była to 
doktryna lucyferia ńska. Otworzyłem swoje Ŝycie dla Pana Jezusa Chrystusa i 
przyj ąłem Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Zostawiłem z akon wolnomularzy na 
zawsze i nigdy tam ju Ŝ nie powróc ę”. (18)  
 
FEDERACJA ZIEMI 
To jest niesamowite. Dziesi ęć regionalnych rz ądów światowych jest ju Ŝ prawie 
gotowych. Została ju Ŝ nawet wybrana nazwa: - FEDERACJA ZIEMI - . Przywód cy 
świata poszukuj ą dziesi ęciu m ądrych ludzi (królów), aby przewodzili ka Ŝdemu z 
tych regionów administracyjnych (królestw) pod nazw ą FEDERACJA ZIEMI. To b ędzie 
nowy ład światowy – jeden rz ąd światowy. 
Fundamenty zostały zało Ŝone. Superstruktury niebawem zostan ą zako ńczone – jeden 
rz ąd światowy pod przewodnictwem najwi ększego dyktatora jakiego znała ludzko ść. 
Imi ę tego przywódcy? ANTYCHRYST! 
Dr Spaak, b., sekretarz generalny ONZ powiedział, Ŝe mieszka ńcy Europy poszukuj ą 
człowieka tak pot ęŜnego, który by potrafił doprowadzi ć do zjednoczenia Europy 
„bez wzgl ędu na to czy b ędzie to człowiek czy diabeł”, dalej powiada: „jeste śmy 
gotowi przyj ąć go ju Ŝ teraz”. 
 
FAŁSZYWKA SZATANA 
JuŜ teraz jego złowieszcze cienie zaczynaj ą pada ć na wszystkie narody świata. 
Kiedy za ś ujawni si ę, w Objawieniu Jana 13:7 napisano: „…dano mu te Ŝ władz ę nad 
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wszystkimi plemionami i ludami, i j ęzykami, i narodami”. B ędzie działał z 
pr ędko ści ą lamparta by wci ągnąć wszystkie narody świata w nowy ład światowy lub 
jeden rz ąd światowy. On stanie si ę Nimrodem dni ostatecznych; najwi ększym 
geniuszem wszech czasów w dziedzinie politycznej, e konomicznej, wojskowej i 
finansowej. 
 
Biblia zdradza nam tajemnic ę dotycz ącą źródła jego geniuszu i świetno ści. Prorok 
Daniel 8:24 powiada: „Siła jego b ędzie pot ęŜna ale nie dzi ęki własnej sile i 
spowoduje okropne nieszcz ęścia…” Czy uchwycili ście ten zwrot – „Nie dzi ęki 
własnej sile?” B ędzie działał z powodu geniuszu szatana; Lucyfera, b oga tego 
świata. B ędzie napełniony moc ą ksi ęcia ciemno ści, samego diabła. B ędzie on 
chodz ącym po ziemi Lucyferem (jako człowiek), wcielonym w  człowieka grzechu. 
Człowiek podaj ący si ę za Chrystusa b ędzie fałszywy i nieprawdziwy. Zwiedzie cały 
świat z wyj ątkiem tych, których imiona s ą zapisane w Barankowej Ksi ędze śycia, 
który został zabity przed zało Ŝeniem świata. 
 
Biblia naucza tak Ŝe, Ŝe kiedy prezydent (lub władca) odnowionego imperium  
rzymskiego wejdzie na scen ę, przeprowadzi najwi ększy zamach stanu. Uczyni on 
coś, czego Ŝaden polityk, naukowiec czy wojskowy nigdy wcze śniej nie zdołał 
osi ągnąć. Rozwi ąŜe on problem kryzysu na Bliskim Wschodzie. Czytamy w tym 9 
rozdziale Ksi ęgi Daniela. Kiedy tego dokona, wtedy cały świat b ędzie podziwiał 
jego polityczn ą bystro ść umysłu i to go pchnie na stanowisko globalne. 
Jestem przekonany, Ŝe wkrótce po obj ęciu władzy jako głowy odnowionego imperium 
rzymskiego ten ksi ąŜę Rzymu, cesarz XX wieku, zaoferuje Izraelowi siedem  lat 
pokoju. Zaoferuje przywódcom Knesetu bezpiecze ństwo granic na siedem lat. Tylko 
ci, którzy znaj ą i rozumiej ą proroctwo Daniela o „siedemdziesi ęciu tygodniach”, 
mogą w pełni zrozumie ć i poj ąć wydarzenia czasów ostatecznych. Jest to kluczowe 
proroctwo i a Ŝ dziw bierze, Ŝe nie porusza si ę tego obecnie. 
 
70 TYGODNI DANIELA 
Jeśli chcesz si ę dowiedzie ć, która jest godzina na Bo Ŝym zegarze, zwró ć uwag ę na 
naród izraelski. 
W Ksi ędze Daniela 9:21 Bóg potwierdza, Ŝe archanioł Gabriel, który stoi przed 
obliczem Boga, został wysłany aby objawi ć Danielowi wszystko to, co ma si ę 
wydarzy ć w jego narodzie – w śród śydów, potomków Abrahama, Izaka i Jakuba w 
czasach ko ńca. Je śli chodzi o proroctwa to naród izraelski (Bo Ŝy lud przymierza) 
jest kluczem do wszystkich proroctw biblijnych. 
Spójrzmy bli Ŝej na werset 25: 
„Przeto wiedz i zrozum: Odk ąd objawiło si ę słowo o ponownej odbudowie 
Jeruzalemu, a Ŝ do Pomaza ńca-Ksi ęcia jest siedem tygodni, w ci ągu sze śćdziesi ęciu 
dwu tygodni znowu b ędzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a b ędą to 
ci ęŜkie czasy”. 
 
Daniel i jego lud byli niewolnikami w dalekim Babil onie. Jeruzalem zostało 
zdobyte przez armi ę babilo ńsk ą prawie siedemdziesi ąt lat wcze śniej. Teraz Bóg 
objawia Danielowi przez archanioła Gabriela, Ŝe wkrótce wyjdzie dekret z 
Babilonu by odbudowa ć Jeruzalem. Spójrzmy bli Ŝej na Ksi ęgę Daniela 9:24: 
 
Siedemdziesi ąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miast u świ ętemu, a Ŝ 
dopełni si ę zbrodni, przypiecz ętowany b ędzie grzech i zmazana wina, i przwrócona 
będzie wieczna sprawiedliwo ść, i potwierdzi si ę widzenie i prorok i Naj świ ętsze 
będzie namaszczone. 
Co to wszystko znaczy? 
W staro Ŝytnym Babilonie za czasów Daniela zgodnie z chronol ogi ą tamtych czasów, 
jeden tydzie ń oznaczał siedem lat. Siedemdziesi ąt tygodni oznaczałoby 490 lat i 
Bóg wyjawia w wersecie 24, Ŝe nast ąpi sze ść wielkich wydarze ń światowych, które 
rozgrywa ć si ę b ędą wokół pa ństwa Izrael. Poznali śmy te sze ść wydarze ń czytaj ąć 
werset 24. W wersecie 25 jest mowa, Ŝe od momentu wydania dekretu o odbudowaniu 
Jeruzalemu (rok 445 przed Chrystusem), a Ŝ dosłownie Mesjasz zostanie namaszczony 
(ustanowi swoje tysi ącletnie królestwo) upłynie siedemdziesi ąt tygodni lub 490 
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lat. Ale to nie nast ąpiło jeszcze cho ć upłyn ęło ju Ŝ 2600 lat. Warto zwróci ć 
uwagę na niesamowit ą precyzj ę z jak ą Pismo Świ ęte zostało napisane. 
 
KSI ĄśKA SIR ROBERTA ANDERSONA: „NADCHODZI KSI ĄśĘ 
A teraz co ś z ksi ąŜki sir Roberta Andersona. Sir Robert Anderson był s zefem 
Scotland Yardu pod koniec XIX wieku. Był jednym z n ajwybitniejszych detektywów w 
całym imperium brytyjskim. Został odznaczony tytułe m szlacheckim przez królow ę 
Anglii. On znał Bibli ę. On znał tak Ŝe proroctwa biblijne. Był skromnym wierz ącym 
w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj zapewne otrzymałby pozy cj ę szefa CIA czy FBI w USA. 
Był dyrektorem Scotland Yardu w imperium brytyjskim . Był pilnym studentem 
proroctw biblijnych. Czytał Ksi ęgę Daniela rozdział 9 i był pod wielkim 
wra Ŝeniem tego proroctwa. Powiedział: „To jest albo sza rlataneria albo jest to 
natchnione przez Boga”. Po przej ściu na emerytur ę, kiedy przestał ju Ŝ by ć szefem 
Scotland Yardu, posiadaj ąc zdolno ści i umiej ętno ści godne Sherlocka Holmesa, 
podwin ął r ękawy i zabrał si ę do roboty. Wykazuj ąc si ę wielk ą bystro ści ą umysłu i 
zdolno ściami analizowania studiował pilnie proroctwa Danie la. 
 
Najpierw dokładnie obliczył dat ę, kiedy został wydany dekret króla perskiego 
Cyrusa dotycz ący odbudowy Jeruzalemu. Czy mo Ŝemy by ć pewni tej daty? Tak. 
Archeolodzy odkryli archiwa królów perskich. Ta dat a to 14 marzec 445 p.n.e. 
A teraz uwaga. Dokładnie od tej daty a Ŝ do przyj ścia Ŝydowskiego Mesjasza, który 
miał dokona ć pojednania na Golgocie (patrz werset 24: „…by odpo kutowa ć 
wyst ępek…”, poprzez krew wiecznego przymierza upłynie 69  tygodni. Dalej w 
wersecie 26 czytamy: „A po sze śćdziesi ęciu dwóch tygodniach” oraz w wersecie 25 
„…siedem tygodni…” Innymi słowy: „Po 69 tygodniach Mesjasz zostanie zgładzony 
nie za siebie.” Hebrajski tekst podaje: „i nie ma n a nim winy.” Mesjasz zostanie 
„zgładzony”. Słowo „za siebie” prowadzi nas do okre su ukrzy Ŝowania na Golgocie. 
Wersety 25 i 26 mówi ą, Ŝe upłynie 69 tygodni od czasu wydania dekretu 
dotycz ącego odbudowania Jaruzalemu, a Ŝ do momentu kiedy Mesjasz odda swoje Ŝycie 
na Golgocie jako okup za grzech swojego ludu. Kiedy  pomno Ŝymy 7 razy 69 tygodni 
otrzymujemy liczb ę 483 lata. (19) 
 
WSPANIAŁE WYPEŁNIENIE SI Ę PROROCTW BIBLIJNYCH 
Dokładnie to zostało objawione Danielowi. Sir Rober t Anderson drobiazgowo 
przebadał wszelkie zmiany kalendarzy na przestrzeni  483 lat (kalendarz Ŝydowski 
z 360 dniami, zmian ę kalendarza rzymskiego za czasów Juliusza Cezara i 
Augustyna), a nast ępnie dokonał najwi ększego odkrycia w swoim Ŝyciu. Powiada, Ŝe 
dzie ń 6 Nisan 32 A.D. to był dzie ń, w którym Pan Jezus Chrystus, Mesjasz śydów 
wjechał do Jerozolimy w niedziel ę palmow ą, po to by zosta ć ukrzy Ŝowanym na 
Golgocie. Dokładnie to był ten dzie ń, o którym prorokował Daniel 483 lata 
wcześniej, zapisane w Ksi ędze Daniela rozdziale 9 wersetach 24, 25, 25. Nikt z 
ludzi nie mógłby niczego podobnego zrobi ć. To mogło si ę zdarzy ć wył ącznie dzi ęki 
wszechpot ęŜnej mocy Boga, Ducha Świ ętego, poprzez natchnione Pismo. A oto 
ostateczna konkluzja sir Roberta Andersona: „Jest t o Słowo natchnione przez 
Boga, Boga Ŝywego.” (20). Jego ksi ąŜka “Nadchodzi ksi ąŜę” (The Coming Prince) 
była wielokrotnie wznawiana. Jest to jedna z najbar dziej poruszaj ących ksi ąŜek 
jakie mo Ŝesz znale źć w ksi ęgarniach chrze ścija ńskich. 
 
ZEGAR BOśYCH PROROCTW ZATRZYMAŁ SIĘ 
Lecz Najwy Ŝszy (Mesjasz śydów) nie został jeszcze namaszczony i dopiero b ędzie 
musiał ustanowi ć Swoje wieczen królestwo. A teraz przyjrzyjmy si ę uwa Ŝnie. Po 
słowach: “…by odpokutowa ć wyst ępek,…” zauwa Ŝmy przecinek mi ędzy słowami 
“wyst ępek,…i “wprowadzi ć wieczn ą sprawiedliwo ść”. Zegar Bo Ŝego proroctwa 
zatrzymał si ę, podobnie jak na meczu piłkarskim zegar zatrzymuje  si ę w jednej 
chwili. I to jest godne podziwu w natchnionych Pism ach. Prosz ę zwró ćmy uwag ę na 
to, co pisze Łukasz 4:18-19. Pomi ędzy ostatnim słowem wersetu 18 a wersetem 19 
jest przestrze ń czasowa 2000 lat. Dokładnie po 69 tygodniach, lub jak kto woli 
po 483 latach, zegar Bo Ŝego proroctwa zatrzymał si ę i Bóg przestał zajmowa ć si ę 
Izraelem jako narodem. Wojska rzymskie pod dowództw em generała Tytusa wtargn ęły, 
zburzyły świ ęte miasto i ukrzy Ŝowały ponad milion śydów, a naród izraelski 
został rozproszony w roku 70 A.D. pomi ędzy wszystkie narody świata. 
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Ten okres 2000 lat od ukrzy Ŝowania Chrystusa a Ŝ po dzi ś dzie ń znany jest jako 
okres łaski. Duch Świ ęty dokonuje czego ś, czego prorocy Starego Testamentu nie 
widzieli. Ukazane jest to w Dziejach Apostolskich 1 5:14, Ŝe nadrz ędnym celem 
tego okresu 2000 lat od Golgoty jest to, Ŝe “Bóg przyjmuje sobie lud na 
własno ść”. Bóg buduje swój Ko ściół, “przyci ąga ludzi do siebie”. Teraz wszyscy 
( śydzi i poganie), którzy usłuchaj ą boskiego wezwania Ducha Świ ętego i przyjm ą 
Pana Jezusa Chrystusa, Baranka z Golgoty, jako swoj ego Zbawiciela i Pana, staj ą 
si ę członkami Jego Ko ścioła (Ekklesia) inaczej powołani. W tym okresie ła ski On 
powołuje sobie oblubienic ę, ludzi odkupionych, by byli Jego ciałem, by stali si ę 
oblubienic ą Baranka. Czy Bóg sko ńczył ju Ŝ z Izraelem? Nie! Bóg nie zako ńczył 
jeszcze sprawy z śydami. 
 
Wielokrotnie w Starym Testamencie – u Jeremiasza, E zechiela, Izjasza, Amosa – On 
powiada: “W ostatecznym czasie Ja zgromadz ę ponownie lud Mój do ziemi ich. Ja 
wszczepi ę ich ponownie do ziemi ich i ju Ŝ nigdy stamt ąd nie zostan ą 
wykorzenieni.” 
W Ksi ędze Ezechiela 36:24 czytamy: 
“I zabior ę was spo śród narodów, i zgromadz ę was wszystkich ziem; i sprowadz ę was 
do waszej ziemi.” 
 
Bóg zawarł przymierze z Abrahamem (I Moj Ŝeszowa rozdziały 12 i 15), nadał im 
ziemi ę na własno ść (ziemi ę palesty ńsk ą – Izrael). To przymierze b ędzie trwa ć na 
zawsze; nigdy nie zostanie zniesione. Stoi za tym s am Bóg. Byli śmy świadkami 
cudu, powrotu śydów do ich kraju w roku 1948 i wtedy po raz pierws zy od 2600 
lat, Izrael stał si ę ponownie suwerennym, niepodległym pa ństwem, a my byli śmy 
świadkami tego jak Bóg cudownie zachował swój lud w tym kraju. 
 
NADCHODZI KSIĄśĘ RZYMU 
Pozostał jeszcze tylko jeden tydzie ń na Bo Ŝym zegarze proroctw. Pami ętamy, Ŝe 
miało by ć 70 tygodni; 69 tygodni do krzy Ŝa i jeszcze jeden tydzie ń, który ma si ę 
wypełni ć. Pozostaje jeszcze tylko jeden tydzie ń! 
Gdzie mo Ŝna go umie ści ć? Spójrzmy na werset 26 z Ksi ęgi Daniela rozdział 9: 
”...lud ksi ęcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świ ątyni ę…” Postawmy palec na 
tym wersecie. Przeanalizujmy go przez moment. “Lud ksi ęcia, który wkroczy, 
zniszczy miasto i świ ątyni ę…” 
Kto zniszczył Jerozolim ę w roku 70 A.D.? Rzymianie. Tutaj Bóg objawia Danie lowi, 
Ŝe u ko ńca wieków, w szczytowym momencie historii, pojawi s i ę wielki ksi ąŜę, 
wywodzący si ę z ludu rzymskiego, tego samego ludu, który zburzył  staro Ŝytne 
miasto. B ędzie si ę wywodził z ludu staro Ŝytnego imperium rzymskiego. B ędzie to 
Rzymianin pochodz ący z “odnowionego” imperium rzymskiego. Dokładnie t o mówi 
Pismo Świ ęte w wersecie 26. B ędzie on przywódc ą odnowionego imperium rzymskiego 
w czasach ko ńca. 
Nast ępnie przeanalizujmy werset 27. Kiedy pojawi si ę na scenie świata “I zawrze 
ścisłe przymierze z wieloma…” Na jak długo? Na jeden  tydzie ń. Jak długo trwa 
jeden tydzie ń według chronologii Daniela? Dokładnie 7 lat. Kiedy  czytamy dalej 
ten werset, mówi on o Izraelu. Jednoznacznie wskazu je na to, Ŝe przymierze 
zostanie zawarte z Bo Ŝym ludem, który powrócił do swojej ziemi. Zawrze on  
przymierze na jeden tydzie ń – 7 lat. Dochodzimy ju Ŝ prawie do tego krytycznego 
momentu na Bo Ŝym zegarze. Obecnie scena została ju Ŝ przygotowana, aby to 
wydarzenie mogło si ę rozegra ć. 
Wydarzenia mi ędzynarodowe na Bliskim Wschodzie rozwijaj ą si ę w tak 
elektryzuj ącym tempie, Ŝe wkrótce mo Ŝe si ę okaza ć, i Ŝ zostanie w to wci ągni ęte 
państwo Izrael. Bliski Wschód jest beczk ą prochu dla całego świata. Czołowi 
przywódcy wojskowi mówi ą, Ŝe III wojna światowa toczy ć si ę b ędzie na Bliskim 
Wschodzie. Male ńkie pa ństewko Izrael o liczbie mieszka ńców ok. 4.5 miliona, 
otoczone jest światem arabskim i światem islamskim do których nale Ŝy 21 pa ństw, 
które wypowiedziały “Jihad” (totaln ą wojn ę na śmier ć). 
 
KRYZYS BLISKOWSCHODNI 
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Od roku 1967 a Ŝ dot ąd za ka Ŝdym atakiem Arabów stały siły militarne Zwi ązku 
Radzieckiego. Ka Ŝdy atak został cudem odparty. Cały świat przygl ądał si ę ze 
zdumieniem jak Bóg zachował ten male ńki kraj. 
Obecnie to male ńkie pa ństewko Izrael, otoczone miliardem islamistów, znajd uje 
si ę w najbardziej niebezpiecznej sytuacji w całej swoj ej historii. Ale 
wspomnijmy na to, co przepowiedział Amos 9:14-15. B óg powiada: 
“Zaszczepi ę ich na ich ziemi; i nikt ich ju Ŝ nie wyrwie z ich ziemi, któr ą im 
dałem – mówi Pan, twój Bóg.” 
 
Obecnie cały świat islamski domaga si ę, by pa ństwo Izrael oddało im cz ęść 
swojego terytorium. śądaj ą zwrotu Wzgórz Golan; Ŝądaj ą by Izrael oddał Zachodni 
Brzeg, chocia Ŝ Arabowie maj ą swoje terytorium 641 razy wi ększe ni Ŝ malenkie 
państewko Izrael. 
Najnowszy raport w “Inteligence Digist” z Londynu u jawnia, Ŝe obecnie Rosjanie 
dozbrajaj ą niektóre pa ństwa arabskie w bro ń nuklearn ą. Ten sam raport, który 
czytaj ą królowie i premierzy na całym świecie, przepowiada, Ŝe je śli nie nast ąpi 
zmiana sytuacji, to do roku 1995, b ędzie wojna na Bliskim Wschodzie. 
Niedawno pewien Izraelita powiedział do Hala Lindse y’a w Izraelu: 
“My Izraelici jeste śmy tak desperacko spragnieni pokoju, Ŝe podpisaliby śmy układ 
pokojowy nawet z samym diabłem, gdyby zaoferował na m pokój.” 
 
Człowiek ten nawet nie u świadamiał sobie tego jak proroczej wypowiedzi udzie lił! 
Poniewa Ŝ dokładnie tak si ę stanie. B ędziemy tego świadkami w najbli Ŝszej 
przyszło ści. 
 
PODPISANIE PRZYMIERZA 
Kiedy na scenie świata pojawi si ę przywódca konfederacji europejskiej, kryzys na 
Bliskim Wschodzie mo Ŝe si ę pogł ębi ć. Scenariusz mo Ŝe nie b ędzie przebiegał 
dokładnie tak, lecz wszystko wskazuje, Ŝe zmierza w tym kierunku. Nadejdzie 
moment krytycznej niestabilnosci. Naród izraelski i  świat arabski stanie w 
obliczu wojny. By ć moŜe wszystkie narody stan ą na kraw ędzi III wojny światowej. 
(Pami ętajmy, Ŝe b ędzie chodzi ć o rop ę naftow ą). Izrael znajdzie si ę w sytuacji 
bez wyj ścia, przyparty do muru, by ć moŜe ponownie pod presj ą ze strony ONZ. 
Wtedy przywódca najwi ększego mocarstwa politycznego, ekonomicznego i mili tarnego 
w całej historii (popierany przez 360 milionów ludz i); prezydent Stanów 
Zjednoczonych Europy wykorzystuj ąc ten krytyczny moment, zaoferuje przywódcom 
Knesetu siedmioletni pakt bezpiecze ństwa: “B ędziemy strzec waszych granic przez 
siedem lat”. 
Izraelscy przywódcy Knesetu zgodz ą si ę na tak ą ofert ę jak ą otrzymaj ą. Kamery 
telewizyjne świata skupi ą si ę na tym wydarzeniu, gdziekolwiek nast ąpi jego 
podpisanie; by ć moŜe w stolicy bestii Europie, a by ć moŜe w samej Jerozolimie, w 
budynku Knesetu. Kamery telewizyjne najwi ększych sieci b ędą to rejestrowa ć – 
CNN, BBC, ABC, NBC, CBS – wszystkie wi ększe stacje TV b ędą to przekazywa ć za 
pośrednictwem satelity do miliardów ludzi na ziemi. Ws zyscy b ędą przygl ądać si ę 
podpisaniu tego “przymierza”. Naród izraelski popeł ni najwi ększy bł ąd w całej 
swojej historii. Podpisze układ “pokojowy” z piekłe m. 
 
ZEGAR BOśYCH PROROCTW ZACZYNA PONOWNIE ODMIERZAĆ CZAS: ODLICZANIE T MINUS 7 
Dokładnie w momencie podpisania przymierza, zegar B oŜych proroctw zostanie 
uruchomiony ponownie. Świat wkroczy w 70 tydzie ń Daniela – ostatnie siedem lat 
tego wieku. B ędzie to odliczanie T (czas) minus 7 lat a Ŝ do ko ńca – do powrotu 
Mesjasza Jezusa Chrystusa – kiedy stanie na Górze O liwnej. 
 
Jego nogi stan ą w owym dniu na Górze Oliwnej, która le Ŝy naprzeciwko Jeruzalemu 
od wschodu…(Zch 14:4) 
 
Opisane to jest równie Ŝ w Ksi ędze Izajasza. Przywódca odnowionego imperium 
rzymskiego, podaj ący si ę za człowieka pokoju, błyskotliwy wzór szata ńskiego 
zwiedzenia, zwiedzie naród izraelski i w rzeczywist ości przyjm ą go jako swojego 
Mesjasza. Jezus Chrystus powiedział: 
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“Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; je śli kto inny 
przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie” (J 5:43) 
 
On wskazywał w przyszło ść odległ ą o około 2000 lat, na okres “fałszywego 
Mesjasza”. Niedawno Teddy Kollek, popularny mer mia sta Jerozolimy powiedział: 
“Najtrudniejszym moim zadaniem jest przygotowanie m ieszka ńców Jerozolimy na 
przyj ście naszego Mesjasza”. 
CzyŜby nieumy ślnie przygotowywał ich na “fałszywego Mesjasza”? Bi blia wyra źnie 
mówi, Ŝe Izrael najpierw przyjmie “fałszywego Mesjasza” i gdyby nie boska 
interwencja i powtórne przyj ście ich prawdziwego Mesjasza – Baranka z Golgoty, 
Pana Jezusa Chrystusa – pa ństwo Izrael zostało by totalnie unicestwione. 
Cały świat b ędzie witał “fałszywego Mesjasza”, ksi ęcia Rzymu, przywódc ę 
odnowionego imperium rzymskiego, jako najwi ększego m ęŜa pokoju na świecie i 
najwi ększego negocjatora pokojowego w historii ludzko ści. By ć moŜe zostanie 
udekorowany medalem “Ksi ąŜę Pokoju”. By ć moŜe niektórzy wielcy przywódcy 
religijni z Ameryki, przyb ędą do Europy na uroczyste obchody zwi ązane z 
wręczeniem medalu “Ksi ąŜę Pokoju”. By ć moŜe świat przyzna mu pokojow ą nagrod ę 
Nobla.  
Lecz chrze ścijanie, którzy znaj ą swoj ą Bibli ę poznaj ą, Ŝe człowiek ten jest 
szarlatanem! Podpisanie przymierza z Izraelem, szyb ko wyniesie tego człowieka na 
tron świata. Człowiek ten obejmie panowanie nad cał ą ziemi ą. Królowie, premierzy 
i prezydenci wyrzekn ą si ę swojej suwerenno ści narodowej na jego korzy ść. W jego 
r ęce zostanie wło Ŝona buława ONZ i zostanie mianowany sekretarzem gen eralnym 
Stanów Zjednoczonych Świata, prezydentem ziemi. B ędzie on u szczytu władzy, 
takiego monolitu władzy o jakim nie marzył dot ąd Ŝaden władca! 
ANTYCHRYST – CZŁOWIEK, KTÓRY BĘDZIE MIAŁ WSZYSTKO 
Ten człowiek b ędzie miał wszystko. B ędzie on człowiekiem układu słonecznego, 
mistrzem dyktatury, naczelnym wodzem, prezydentem z iemi. W jego dłoni skupia ć 
si ę b ędzie cała władza polityczna świata. B ędzie on prezydentem nowego ładu 
światowego, jednego rz ądu światowego, światowego superpa ństwa. Wszystkie pa ństwa 
oddadz ą swoj ą suwerenno ść na rzecz nowego ład światowego. B ędzie trzymał w 
r ękach cał ą władz ę totalitarn ą. Ustanowi superbank światowy, gigantyczne rezerwy 
federalne, które dadz ą mu władz ę nad całym systemem bankowym i monetarnym 
świata. Biblia naucza, Ŝe on doprowadzi do restrukturyzacji cały system 
finansowy świata i stworzy mi ędzynarodowy ład ekonomiczny, nast ąpi przebudowa 
systemu monetarnego wszystkich pa ństw. Czytamy w tym Objawieniu 13, a zostało to 
objawione prawie 2000 lat temu przez Ducha Świ ętego.  
Będzie głównodowodz ącym wszystkich armii, sił powietrznych i marynarki wojennej 
na całej planecie. B ędzie miał niesamowit ą władz ę nad arsenałem zbrojeniowym 
świata. Wszystkie głowice nuklearne pod parasolem gl obalnym technologii wojen 
gwiezdnych i gigantyczne platformy wynosz ące na orbit ę satelity – wszystko to 
pod kierownictwem jednego człowieka!  
Objawienie 13:4 jasno to przepowiada. Ludzie woła ć b ędą: “Któ Ŝ jest podobny do 
bestii i któ Ŝ moŜe z ni ą walczy ć?” 
 
Nast ępnie przejmie władz ę nad wszystkimi religiami świata przy pomocy swojego 
fałszywego proroka. Doprowadzi do poł ączenia si ę wszystkich religii świata w 
jeden światowy superko ściół nazwany w Objawieniu 17: “Babilonem, wielk ą 
wszetecznic ą”. On odnowi szata ńsk ą religi ę staro Ŝytnego Babilonu, przypomni 
tajemnic ę staro Ŝytnego Babilonu. Fałszywy prorok z Objawienia 13 ro zdziału 
stanie si ę arcykapłanem, królewskim kapłanem tego pot ęŜnego imperium 
religijnego. Ludzie ponownie zaczn ą czci ć sło ńce, ksi ęŜyc i gwiazdy tak, jak 
czynili to w staro Ŝytnym Babilonie. B ędzie to czczenie przyrody, czary. 
 
ŚMIERTELNA RANA 
Pewnego dnia, gdzie ś w połowie siedemdziesi ątego tygodnia – 1260 dni – koła 
przemysłu zaczn ą wirowa ć. Gigantyczne korporacje b ędą zawiera ć swoje globalne 
transakcje handlowe. Tysi ące ludzi b ędzie szuka ć przyjemno ści na polach 
golfowych, na swoich jachtach i przed telewizorami.  A wtedy nagle, bez 
jakiegokolwiek ostrze Ŝenia wszystkie programy telewizyjne zostan ą przerwane. 
Lotem błyskawicy obiegnie świat wiadomo ść: 
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“Prezydent Stanów Zjednoczonych Świata został zamordowany! 
 
Cały świat zatrzyma si ę. Otrzyma on śmerteln ą ran ę z r ąk zamachowca. Dokładnie 
tak opisuje to Biblia w Objawieniu 13:14 “…ran ę od miecza…”. Greckie słowo u Ŝyte 
w tym miejscu oznacza mały r ęczny sztylet. B ędzie ona śmertelna. A nast ępnie 
ponownie o Ŝyje. 
Rozdział 13 mówi o tym trzykrotnie. Niektórzy uwa Ŝaj ą, Ŝe symbolizuje to Rzym, 
który został śmiertelnie ugodzony poprzez reformacj ę i zostanie odnowiony. Inni 
powiadaj ą, Ŝe to nazizm zadał śmierteln ą ran ę w czasach II wojny światowej i 
zostanie ona odnowiona. Biblia naucza, Ŝe nie b ędzie to system. Kiedy Biblia 
jest tak dokładna to mo Ŝemy by ć ABSOLUTNIE pewni, Ŝe zgodnie z hermeneutycznymi 
zasadami interpretacji, Duch Świ ęty podaje, Ŝe b ędzie to człowiek! Mówi, Ŝe 
będzie to człowiek, a nie system. Kiedy Biblia jest t ak precyzyjna nie odwa Ŝymy 
si ę alegoryzowa ć, uduchawia ć czy sprowadza ć tego tylko do jakiego ś symbolu. W 
Objawieniu 13:12 czytamy, Ŝe rana była śmiertelna. 
 
MISTRZOWSKA SYMULACJA SZATANA 
Teraz szatan, główny wróg Boga, jest mistrzem zwodz enia, jest najwi ększym 
fałszerzem w całym wszech świecie. Dokona on najohydniejszego oszustwa w histo rii 
ludzko ści – ostatecznego zwiedzenie. Zainscenizuje fałszyw e zmartwychwstanie. W 
Objawieniu 13:3 jest napisane: 
“A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była 
wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za t ą besti ą.” 
 
Bóg zezwolił szatanowi na dokonanie tego oszustwa i  cały świat b ędzie pełen 
podziwu. Objawienie 17:8 powiada: 
“Zwierz ę (bestia, antychryst), które widziałe ś, było i ju Ŝ go nie ma, i znowu 
wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdum iej ą si ę mieszka ńcy ziemi, 
których imiona nie s ą zapisane w ksi ędze Ŝywota od zało Ŝenia świata, gdy ujrz ą, 
Ŝe zwierz ę to było i Ŝe go nie ma i, Ŝe znowu b ędzie. 
 
Pismo Świ ęte naucza tutaj, Ŝe człowiek ten – antychryst – o Ŝył. Jego rana była 
śmiertelna, po czym znowu o Ŝył. 
Tel Brooke w swojej ksi ąŜce “When The World Will Be As One” dokonał tak jasn ej 
analizy, Ŝe zacytuj ę: 
“Teraz dusza bestii, antychrysta ma inn ą to Ŝsamość. W ciało bestii, która 
wyłania si ę z otchłani, a otchła ń to morze niesko ńczonej ciemno ści, która 
stanowi bram ę demonów, wst ąpi sam Lucyfer. Szatan, upadły fałszywy archanioł 
światła, który jest bogiem tego świata, b ędzie chodził po ziemi jako człowiek 
wcielony w antychrysta. Tylko jeden raz w historii będzie miał miejsce system 
jednego rz ądu światowego z Lucyferem u steru, który b ędzie działał poprzez 
antychrysta. Jest to ukoronowaniem obrzydliwo ści spustoszenia. Szatan wcieli si ę 
teraz w człowieka grzechu.” (21) 
 
OBRZYDLIWOŚĆ SPUSTOSZENIA 
Jest to cel do którego przygotowuje si ę przez ostatnie 6000 lat. Teraz znajduje 
si ę to w zasi ęgu jego r ęki. Rozwijajmy dalej nasz scenariusz. By ć moŜe na 
pokładzie odrzutowca sił powietrznych 3 marca polec i do miasta świ ętego, 
wyl ąduje na mi ędzynarodowym lotnisku, pójdzie do nowej świ ątyni Ŝydowskiej i 
wejdzie do miejsca naj świ ętszego. Wcze śniej powiadomi znane sieci telewizyjne, 
by były gotowe na to wydarzenie. Oto dzie ń jego deklaracji. Zgromadziwszy 
miliardy ludzi przed telewizorami o świadczy: “jestem Bogiem”. Ten scenariusz 
został ju Ŝ napisany 2000 lat wcze śniej przez Ducha Świ ętego w II Tesaloniczan 
2:3-4. Werset 4 powiada: 
“Przeciwnik, który wynosi si ę ponad wszystko, co si ę zwie Bogiem lub jest 
przedmiotem boskiej czci, a nawet zasi ądzie w świ ątyni Bo Ŝej, podaj ąc si ę za 
Boga”. 
 
Jezus, w Ewangelii Mateusza 24:15 nazywa to: “Ohyd ą spustoszenia”. Dzi ęki 
telewizji cały świat b ędzie si ę przygl ądał jego obliczu, nie tylko obliczu 
antychrysta, lecz tak Ŝe odbiciu w nim twarzy Lucyfera. 
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1260 DNI I ODLICZANIE A ś DO PRZYJ ŚCIA MESJASZA śYDÓW NA GÓRĘ OLIWNĄ 
Teraz został wcielony w tego człowieka, w besti ę, nie kto inny jak tylko sam 
Lucyfer, którym jest szatan, diabeł. 
W dniu, w którym on wejdzie do miejsca naj świ ętszego w świ ątyni Ŝydowskiej w 
Jerozolimie i ogłosi, Ŝe jest “Bogiem”, świat wkroczy w drug ą połow ę 70 tygodnia 
z Ksi ęgi Daniela. Jest ju Ŝ 1260 dzie ń (3 i 1 roku) i nast ępuje dalsze 
odliczanie. Ju Ŝ wkrótce powróci Jezus Chrystus w mocy i wielkiej c hwale by zaj ąć 
tron świata na tysi ąc lat! 
To jest ten czas, który Biblia nazywa okresem wielk iego ucisku. 
ODDAJCIE CZEŚĆ CESARZOWI ALBO PONIESIECIE ŚMIERĆ 
Wróćmy z powrotem do świ ątyni w Jerozolimie. Antychryst wypowie swoj ą wielk ą 
deklaracj ę przed całym światem. Jeden z wpływowych zwolenników New Age napi sał 
takie słowa: 
“Kiedy tego dokona, wtedy nowa religia świata przepłynie w dusze ludzi, a my 
sprowadzimy “Chrystusa New Age”. 
 
Tego dnia, wielki cesarz Rzymu naka Ŝe, aby cały świat jemu oddawał cze ść tak, 
jak Ŝądali tego cesarze staro Ŝytnego imperium rzymskiego. Nowy współczensy 
cesarz ogłosi i naka Ŝe wszystkim, aby oddawali jemu cze ść pod kar ą śmierci. 
Zwiedzeni przez mistrza fałszu, Lucyfera, maj ąc umysł zatruty kłamstwem, 
miliardy ludzi b ędzie go czciło jak Boga. B ędą to ci, których imiona nie s ą 
zapisane w Barankowej Ksi ędze śycia, który został zabity przed zało Ŝeniem 
świata. 
Teraz szatan b ędzie miał pod całkowit ą kontrol ą miliardy ludzi mieszkaj ących na 
ziemi. Teraz poka Ŝe swoje prawdziwe oblicze. Przemieni si ę w najbardziej 
bezbo Ŝnego, bezwzgl ędnego, diabelskiego dyktatora jaki kiedykolwiek ist niał – 
Nimrod, Czyngis-Chan, Hitler, Stalin – wszystko w j ednym. B ędzie sprawował 
totaln ą władz ę w nowym ładzie światowym, w jednym rz ądzie światowym. Rozpu ści 
swoj ą piekieln ą furi ę, nie tylko przeciwko ludowi Bo Ŝemu, lecz przeciwko ludowi 
przymierza, przeciwko śydom. ( śydzi nie dotrzymali przymierza z Bogiem).  
Podobnie jak Hitler “bez mała antychryst”, wyda dek ret, i Ŝ ostatecznym 
rozwi ązaniem problemu Ŝydowskiego jest ludobójstwo. Czytamy o tym w Ksi ędze 
Daniela 8:24: “…i zniszczy mo Ŝnych i lud świ ętych.”  
W tym czasie by ć wierz ącym w Jezusa Chrystusa b ędzie oznaczało wyrok śmierci.  
 
W tym punkcie chciałbym poruszy ć jedno z najwi ększych zagadnie ń dotycz ących 
proroctw biblijnych – powtórnego przyj ścia naszego błogosławionego Pana Jezusa 
Chrystusa. Słowo Bo Ŝe powiada, Ŝe On powróci. Apostoł Paweł napisał o tym 
wspaniałym wydarzeniu w Li ście do Tytusa 2:13: 
“Oczekuj ąc błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielki ego Boga i 
Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa.” 
 
“I WYLEJ Ę DUCHA MOJEGO” 
Około 10 lat temu zabrałem si ę do ponownego badania tych spraw. Si ęgnąłem tylko 
po Słowo Bo Ŝe, odstawiłem wszystkie moje dotychczasowe przemy ślenia i zacz ąłem 
badać Pismo Świ ęte, by upewni ć si ę, czy tak si ę rzeczy maj ą.  
Rozpocz ąłem od 2 listu do Tesaloniczan 2:7: 
“Albowiem tajemna moc nieprawo ści ju Ŝ działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który 
teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola”. 
 
Duch Świ ęty jest bardzo dokładny. Werset ten powiada, Ŝe jest moc, która 
powstrzymuje (wiele fragmentów w Biblii wskazuje na  to, Ŝe jest to osoba Ducha 
Świ ętego). To On jest tym, który powstrzymuje; to On pr zeszkadza bezbo Ŝnikowi 
(antychrystowi) w pojawieniu si ę. 
“B ędzie powstrzymywany dopóty, dopóki On (Duch Świ ęty) nie zejdzie z pola.“ 
Fragment ten nie mówi, Ŝe Duch Świ ęty zostanie zabrany z ziemi lecz, Ŝe “On 
zejdzie z drogi”. Greckie słowo u Ŝyte w tym miejscu na okre ślenie drogi to mesos 
co znaczy środek, pomi ędzy. (194) 
Natchniony tekst powiada, Ŝe: “Ten, który powstrzymuje (Duch Świ ęty) b ędzie 
nadal powstrzymywał a Ŝ do czasu, kiedy zostanie zabrany spomi ędzy (spo śród).” 
Znaczenie jest oczywiste. Ten, który powstrzymuje z ejdzie z drogi – nie b ędzie 
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stał na przeszkodzie. Dalej werset 8: “A wtedy obja wi si ę ów niegodziwiec 
(człowiek grzechu, antychryst). 
 
Pismo Świ ęte nigdy nie b ędzie zaprzecza ć sobie. Prorok Joel wyra źnie mówi w 
rozdziale 3 wersecie 1 i 2: “W owych dniach wylej ę Ducha mojego…” 
“W owych dniach” – w jakich dniach? W dniach kiedy “sło ńce przemieni si ę w 
ciemno ść, a ksi ęŜyc w krew, zanim nadejdzie dzie ń Pa ński wielki i straszny” 
(werset 4). B ędzie to w czasach wielkiego ucisku. 
 
Słowo Bo Ŝe jest czyste jak kryształ. Zamiast tego, Ŝe Duch Świ ęty zostałby 
zabrany z ziemi, zostanie on wylany na ziemi ę. 
Joel powiada w wersecie 3, Ŝe b ędzie wielkie działanie Ducha Bo Ŝego, które 
sprawi, Ŝe cały świat zostanie poruszony. 
 
“I uka Ŝę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogie ń i słupy dymu” (Jl 3:3) 
Joel powiada tak Ŝe, Ŝe b ędzie to czas zbawienia dla wielkich tłumów ludzi. 
 
“Wszak Ŝe ka Ŝdy, kto b ędzie wzywał imienia Pana, b ędzie wybawiony…(Jl 3:5) 
 
W owych dniach Joel widział lud wielki i silny jaki ego nigdy przedtem nie było. 
 
 
 
WIELKI UCISK 
W owych dniach znanych jako wielki ucisk nast ąpi niesamowita intensyfikacja zła. 
Wszelkie moce piekła wyrusz ą przeciwko Bogu i jego ludowi. Opisane to jest w 
Ksi ędze Daniela 12:1 
 
‘…a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie  było, odk ąd istniej ą narody, 
aŜ do owego czasu. W owym to czasie wybawiony b ędzie twój lud, ka Ŝdy, kto jest 
wpisany do ksi ęgi Ŝywota.’ 
 
Jezus mówił o tym czasie, jaki przyjdzie na cał ą ziemi ę: 
“Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie by ło od pocz ątku świata a Ŝ 
dot ąd, i nie b ędzie (Mt 24:21) 
 
Szatan wypowie wojn ę świ ętym 
“A gdy patrzyłem, wtedy ów róg (antychryst) prowadz ił wojn ę ze świ ętymi i 
przemógł ich (Dn 7:21) 
 
I dozwolono mu wszcz ąć walk ę ze świ ętymi i zwyci ęŜył ich; ...(Obj 13:7) 
 
Będzie to równie Ŝ czas intensyfikacji sprawiedliwo ści! Biblia powiada w 
Objawieniu 12:9-12, Ŝe szatan zostanie str ącony z niebios: “…wiedz ąc, Ŝe ma 
krótki czas.” Wersety 10 i 11 ukazuj ą, Ŝe w tym czasie szatan zostanie str ącony, 
Bóg dokona pot ęŜnego dzieła! 
“…Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga n aszego, i władztwo Pomaza ńca 
jego, gdy Ŝ zrzucony został oskar Ŝyciel braci naszych…A oni ( świ ęci) zwyci ęŜyli 
go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali Ŝycia 
swego tak, by raczej je obra ć ni Ŝ smier ć (Obj 12:10-11) 
 
ZWYCIĘSKI KO ŚCIÓŁ 
Czy zauwa Ŝyłe ś to? W tym czasie szatan i jego demony zostaj ą zrzuceni z nieba na 
ostateczn ą bitw ę. Werset 10 powiada: “Teraz nastało zbawienie i moc , i panowanie 
Boga naszego i władztwo Pomaza ńca jego”. W tym czasie dowódca wojsk niebia ńskich 
stoczy bitw ę za swój lud. Dalej werset 11: “A oni zwyci ęŜyli go przez krew 
Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali Ŝycia swego tak, by 
raczej je obra ć ni Ŝ śmier ć”. 
Kościół nigdy nie zostanie pokonany. Ko ściół ten b ędzie wspaniały bez zmazy i 
zmarszczki, obmyty w krwi Baranka. Szatan nigdy nie  był w stanie pokona ć 
Kościoła przez ostatnie 2000 lat. W pierwszych wiekach  naszej ery cesarze 
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rzymscy usiłowali zniszczy ć Ko ściół – nie udało si ę. Krew m ęczenników stała si ę 
nasieniem Ko ścioła. Od trzech do pi ęciu milionów ludzi zostało zamordowanych z 
powodu Jego imienia, lecz w roku 300 naszej ery Ko ściół posiadał 25.000.000 
członków!!! 
W XX wieku re Ŝim marksistowski usiłował zniszczy ć Ko ściół za “ Ŝelazn ą kurtyn ą”. 
Kiedy kurtyna została podniesiona, odkryto, Ŝe Ko ściół dot ąd w podziemiach 
(wierz ący w Jezusa Chrystusa) rozrósł si ę do 90.000.000! 
Mao Tse-tung usiłował zniszczy ć Ko ściół w Chinach. Oblicza si ę, Ŝe ten tyran 
skazał na egzekucj ę 30.000.000 wierz ących chrze ścijan. Dzisiaj Mao ju Ŝ nie Ŝyje 
lecz podziemny Ko ściół Jezusa Chrystusa posiada około 100.000.000 wie rnych i 
stale ro śnie!!! 
W tej wła śnie godzinie wielkie rzesze ludzi zostan ą zbawione z ka Ŝdego narodu na 
obliczu ziemi.  
Będzie to czas najwi ększego Ŝniwa jaki Ko ściół kiedykolwiek ogl ądał. B ędzie to 
wielka godzina triumfu. Prze śladowanie nigdy nie pokonało Ko ścioła (prawdziwie 
wierz ących w Jezusa Chrystusa). Lud Bo Ŝy staje si ę zwyci ęski. Krew m ęczenników 
stała si ę nasieniem Ko ścioła. 
 
Ksi ęga Joela rozdział 2 to wspaniały fragment Pisma Świ ętego. Bóg niebios 
wzbudzi sobie armi ę swoich świ ętych, którzy b ędą nieustraszeni. Sam Pan stanie 
na czele tej wielkiej armii. 
 
…podobnie jak pot ęŜny lud, gotowy do bitwy…Biegn ą naprzód jak bohaterowie, …Pan 
wydaje swój dono śny głos przed swoim wojskiem, gdy Ŝ bardzo liczne s ą jego 
zast ępy i pot ęŜny jest wykonawca rozkazu (Jl 2:5:11). 
Daniel widział ten pot ęŜny lud i napisał o nich w Ksi ędze Daniela 11:32b: 
“Lecz lud tych, którzy znaj ą swojego Boga, umocni si ę i b ędą działa ć.” 
 
Jan pisał o tym czasie w Objawieniu:  
“Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt n ie mógł zliczy ć, z ka Ŝdego 
narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i j ęzyków, którzy stali przed tronem i 
przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami  w swych r ękach (Obj 7:9) 
 
…to s ą ci, którzy przychodz ą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i 
wybielili je we krwi Baranka (Obj 7:14) 
 
Będzie to najwi ększa godzina trumfu i zwyci ęstwa Ko ścioła. Setki milionów 
odmówią przyj ęcia znamienia bestii i b ędą na śladowa ć Jezusa Baranka. Wierz ę, Ŝe 
Pismo Świ ęte mówi tutaj o najwi ększym Ŝniwie dla królestwa Bo Ŝego jakie 
kiedykolwiek miało miejsce. 
 
Daniel widział to wielkie zgromadzenie odkupionych i czytamy o tym w rozdziale 
12:10: “Wielu b ędzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych…” Ob jawienie Jana 
15:2-3: 
“I widziałem…tych, którzy odnie śli zwyci ęstwo nad zwierz ęciem i jego pos ągiem, i 
nad liczb ą imienia jego; ci stali nad morzem szklistym, trzym aj ąc harfy Bo Ŝe…I 
śpiewali pie śń Baranka mówi ąc: Wielkie i dziwne s ą dzieła twoje, Panie, Bo Ŝe 
Wszechmogący; sprawiedliwe s ą drogi twoje, Królu narodów.” 
 
Moc Bo Ŝe b ędzie pot ęŜna na ziemi. Na ziemi ę zostanie posłanych dwóch świadków z 
nieba, aby przeciwstawili si ę antychrystowi – Eliasz i Moj Ŝesz (lub Enoch). 
śadna moc na ziemi nie b ędzie mogła ich tkn ąć, a Ŝ do czasu wykonania ich 
zadania. 
 
A je Ŝeli kto ś chce im wyrz ądzi ć szkod ę, ogie ń bucha z ich ust i po Ŝera ich 
wrogów (Obj 11:5a). 
 
Oni b ędą prorokowa ć przez cały okres wielkiego ucisku – 1260 dni – 42 miesi ące 
(Obj 11:3) 
 
CZY WIERZĄCY CHRZEŚCIJANIE ZNAJD Ą SI Ę POD BOśYM GNIEWEM? 
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Prawdziwie wierz ący w Jezusa Chrystusa, to ci, którzy zostali obmyci  we krwi 
Baranka, na tych nigdy nie spadnie gniew Bo Ŝy. Pismo Świ ęte wyra źnie o tym mówi: 
GdyŜ Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osi ągni ęcie zbawienia przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa (1Ts 5:9) 
 
Jest kolosalna ró Ŝnica pomi ędzy gniewem Bo Ŝym, a gniewem antychrysta. Pastor 
Paul Wilde wyra źnie o tym mówi w swojej wspaniałej ksi ąŜce “Jak długo jeszcze 
Panie?” (How Long, O Lord?):  
“Jest bardzo oczywiste, Ŝe Bóg nie przeznaczył swoich dzieci na gniew, lecz 
równie oczywiste jest, Ŝe jeste śmy skazani na prze śladowanie. Prze śladowanie to 
cierpienie, które chrze ścijanie musz ą przetrwa ć: gniew zarezerwowany jest dla 
bezbo Ŝnych, którzy odrzucili Boga”. (195) 
 
 
Mamy tego doskonały przykład w II Moj Ŝeszowej rozdziałach 7:12. Bóg z niebios 
wylał Swój gniew w formie dzisi ęciu plag na bezdusznego dyktatora, który 
postanowił wyt ępi ć lud Bo Ŝy. Lecz cały naród izraelski został w cudowny sposó b 
zachowany w ziemi Goszen. śadna plaga nie mogła si ę do nich zbli Ŝyć.  
 
A grad i ogie ń, nieustannie błyskaj ący w śród gradu, był bardzo gro źny (patrz Obj 
8:9); czego ś podobnego nie było w całej ziemi egipskiej, odk ąd była zamieszkana. 
Tylko w ziemi Goszen, gdzie byli synowie izraelscy,  nie było gradu. (2M 9:24, 
26). 
 
śaden atom gniewu Bo Ŝego nie mógł ich tkn ąć gdy Ŝ byli zacienieni przez Jahwe w 
swojej ziemi (Goszen).  
Ksi ęga Objawienia ujawnia, Ŝe w ostateczne dni, tu Ŝ przed powtórnym przyj ściem 
Jezusa, powstanie inny dyktator świata znajduj ący si ę pod wpływem szatana, który 
będzie si ę starał zniszczy ć lud Bo Ŝy. My te Ŝ b ędziemy mogli si ę o tym przekona ć, 
Ŝe: 
 
Bóg jest ucieczk ą i sił ą nasz ą, pomoc ą w utrapieniach najpewniejsz ą (Ps 46:2). 
 
Tak wi ęc z ufno ści ą moŜemy mówi ć: Pan jest pomocnikiem moim, nie b ędę si ę l ękał; 
cóŜ moŜe mi uczyni ć człowiek? (Hbr 13:6) 
 
Izajasz pisał o tym jak Bóg zachowa swój lud w czas ie swojego gniewu i s ądu nad 
bezbo Ŝnymi.  
 
Wejdź wi ęc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzw i za sob ą, skryj si ę 
na chwilk ę, a Ŝ przeminie gniew! Bo oto Pan wyjdzie ze swojego mie jsca, aby 
ukara ć mieszka ńców ziemi za ich win ę; wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelan ą 
i ju Ŝ nie b ędzie ukrywała swoich zabitych (Iz 26:20-12). 
MĘCZENNICY Z OKRESU WIELKIEGO UCISKU PRZED BOśYM TRONEM 
Apostoł Jan zapisał w Objawieniu 6:9-11, Ŝe Bóg zezwoli na to, by w czasie 
wielkiego ucisku wielu wierz ących chrze ścijan zostało zabitych.  
 
A gdy zdj ął pi ąt ą piecz ęć, widziałem poni Ŝej ołtarza dusze zabitych dla Słowa 
BoŜego i dla świadectwa, które zło Ŝyli. 
 
I wołały dono śnym głosem: Kiedy Ŝ, Panie świ ęty i prawdziwy, rozpoczniesz s ąd i 
pomścisz krew nasz ą na mieszka ńcach ziemi? 
 
I dano ka Ŝdemu z nich szat ę biał ą, i powiedziano im, aby jeszcze odpocz ęli przez 
krótki czas, a Ŝ si ę dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli  podobnie 
jak oni ponie ść śmier ć.  
 
Oni oczekuj ą na powrót Chrystusa i pierwsze zmartwychwstanie op isane w I 
Tesaloniczan 4:16-17.  
Poprzez wszystkie wieki Bóg zezwalał na to, by Jego  lud cierpiał prze śladowania. 
Niezliczone miliony ludzi nie umiłowało Ŝycia swego tak, by raczej je wybra ć, 
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lecz śmier ć, bowiem poprzez krew Baranka oni zwyci ęŜyli i zdobyli koron ę 
męczenników. 
 
DRUGIE PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA 
Jedna z najbardziej wzruszaj ących prawd w Nowym Testamencie to obietnica naszego  
Pana Jezusa Chrystusa; który narodził si ę jako niemowl ę w betlejemskim Ŝłobie, 
który przelał swoj ą świ ęt ą krew na krzy Ŝu Golgoty, aby nas pojedna ć z Bogiem, 
został z martwych wzbudzony, wst ąpił do nieba i usiadł po prawicy Ojca, i dał 
nam swoj ą niezmienn ą obietnic ę, Ŝe znowu powróci na ziemi ę.  
 
DRUGI RAZ uka Ŝe si ę nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którz y go 
oczekuj ą (Hbr 9:28) 
 
…Idę przygotowa ć wam miejsce. A je śli pójd ę i przygotuj ę wam miejsce, przyjd ę 
znowu i wezm ę was do siebie, aby ście, gdzie Ja jestem, i wy byli (J14:2-3). 
 
…Ten Jezus, który od was został wzi ęty w gór ę do nieba, TAK PRZYJDZIE, JAK GO 
WIDZIELI ŚCIE ID ĄCEGO DO NIEBA (Dz 1:11) 
 
Jego przyj ście jest wyra źnie opisane przez Pawła w 1 li ście do Tesaloniczan 
4:16:17: 
GdyŜ sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i tr ąby Bo Ŝej zst ąpi z nieba; 
wtedy najpierw powstan ą ci, którzy umarli w Chrystusie, 
Potem my, którzy pozostaniemy przy Ŝyciu, razem z nimi porwani b ędziemy w 
obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zaws ze b ędziemy z Panem. 
 
KIEDY NASTĄPI POWTÓRNE PRZYJŚCIE? 
Czy Pismo Świ ęte mówi nam, kiedy to nast ąpi? Tak! Niedwuznacznie tak! Nasz Pan 
objawił w Ewangelii Mateusza 24:36 
A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie  w niebie, ani Syn, tylko sam 
Ojciec. 
 
Biblia wyra źnie mówi, Ŝe to wielkie wydarzenie (pochwycenie oblubienicy – 
odkupionej rodziny Bo Ŝej) pasuje do kolejno ści zdarze ń proroctwa. Paweł pisze w 
I Kor. 15:51-52: 
Oto tajemnice wam objawiam: Nie wszyscy za śniemy, ale wszyscy b ędziemy 
przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na od głos tr ąby ostatecznej; bo 
tr ąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostan ą jako nieska Ŝeni, a my zostaniemy 
przemienieni. 
 
Mowa jest tu o tym, Ŝe wydarzenie to nast ąpi NA ODGŁOS TR ĄBY OSTATECZNEJ. Czy 
wiemy kiedy nast ąpi odgłos tr ąby ostatecznej? Biblia ponownie jasno okre śla: 
siedem tr ąb opisanych jest w Objawieniu 8:1-11 i 15:18. Spójr zmy, co mówi 
Objawienie 10:7: 
Lecz w dniach, kiedy SIÓDMY ANIOŁ SI Ę ODEZWIE i zacznie tr ąbi ć, DOKONA SI Ę 
TAJEMNICA BOśA, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. 
 
Dalej w Objawienie 11:15-18: 
 
I zatr ąbi siódmy anioł; i odezwały si ę w niebie pot ęŜne głosy mówi ące: Panowanie 
nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomaza ńcowi jego i królowa ć 
będzie na wieki wieków. 
 
A dwudziestu czterech starszych, którzy siedz ą na tronach swoich przed Bogiem, 
upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu.  
Mówiąc: Dzi ękujemy ci, Panie, Bo Ŝe wszechmog ący, który jeste ś i byłe ś, Ŝe 
przej ąłe ś pot ęŜną władz ę swoj ą i zacz ąłe ś panowa ć;  
 
I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorz ał, i nastał czas s ądu nad 
umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom  i świ ętym, i tym, którzy si ę 



 92 

boj ą imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia ty ch, którzy niszcz ą 
ziemi ę. 
 
Jest to czas pierwszego zmartychwstania. Obj 20:4-6 : 
 
I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dan o prawo s ądu; widziałem te Ŝ 
dusze tych, którzy zostali ści ęci za to, Ŝe składali świadectwo o Jezusie i 
głosili Słowo Bo Ŝe, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierz ęciu ani pos ągowi 
jego i nie przyj ęli znamienia na czoło i na r ękę swoj ą. Ci o Ŝyli i panowali z 
Chrystusem przez tysi ąc lat. 
 
Inni umarli nie o Ŝyli, a Ŝ si ę dopełniło tysi ąc lat. To jest pierwsze 
zmartwychwstanie.  
Błogosławiony i świ ęty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstani u; nad 
nimi druga śmier ć nie ma mocy, lecz b ędą kapłani Boga i Chrystusa i panowa ć z 
nim b ędą przez tysi ąc lat. 
 
To jest pierwsze zmartwychwstanie, kiedy wszyscy wi erz ący w Jezusa Chrystusa, na 
odgłos tr ąby Bo Ŝej zostan ą pochwyceni na powietrze na spotkanie z Panem. Mate usz 
w 4 rozdziale powiada, Ŝe wydarzenie to nie mo Ŝe nast ąpi ć wcze śniej ni Ŝ po 
okresie wielkiego ucisku. 
 
CO POWIEDZIAŁ JEZUS CHRYSTUS ODNOŚNIE TEGO KIEDY POWRÓCI, ABY ZABRA Ć SWOICH 
WYBRANYCH DO SIEBIE ? 
Niektórzy powiadaj ą, Ŝe pochwycenie Ko ścioła nast ąpi zanim pojawi si ę 
antychryst. Lecz Słowo Bo Ŝe powiada wyra źnie, Ŝe ci, którzy zostali zamordowani 
dla Chrystusa podczas wielkiego ucisku, b ędą mieli udział w pierwszym 
zmartwychwstaniu, po okresie wielkiego ucisku. 
 
Jezus układa te wydarzenia w doskonałej perspektywi e w Ewangeliach: Mateusza 24, 
Marka 13 oraz Łukasza 21.  W TYCH FRAGMENTACH, NASZ  PAN PODAJE NAM DOKŁADNĄ 
KOLEJNOŚĆ WYDARZEŃ ZWI ĄZANYCH Z CZASAMI OSTATECZNYMI. Nie ma wi ększego 
autorytetu ni Ŝ sam Pan Jezus Chrystus.  
 
Mateusz zapisał słowa Jezusa Chrystusa: 
 
A ZARAZ PO UDRĘCE OWYCH DNI sło ńce si ę za ćmi i ksi ęŜyc nie zaja śnieje swoim 
blaskiem, i gwiazdy spada ć b ędą z nieba, i moce niebieskie b ędą poruszone. 
 
 
I wtedy uka Ŝe si ę na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biada ć b ędą 
wszystkie plemiona ziemi, i ujrz ą Syna Człowieczego, przychodz ącego na obłokach 
nieba z wielk ą moc ą i chwał ą. 
 
I po śle aniołów swoich z WIELK Ą TR ĄBĄ I ZGROMADZĄ WYBRANYCH JEGO Z CZTERECH 
STRON ŚWIATA z jednego kra ńca nieba a Ŝ po drugi (Mt 24:29-31) 
 
Marek zapisał słowa Jezusa Chrystusa: 
Ale w owe dni, które nastan ą PO TEJ UDR ĘCE, za ćmi si ę sło ńce i ksi ęŜyc nie 
zaja śnieje swoim blaskiem. 
 
I gwiazdy spada ć b ędą z nieba, i moce niebieskie b ędą poruszone. 
 
A wtedy ujrz ą Syna Człowieczego, przychodz ącego na obłokach z wielk ą moc ą i 
chwał ą. 
 
I wówczas po śle aniołów, i zgromadzi wybranych swoich z czterech  stron świata, 
od kra ńca ziemi a Ŝ po kraniec nieba (Mk 13:24-27). 
 
Łukasz zapisał słowa Jezusa Chrystusa: 
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I b ędą znaki na sło ńcu, ksi ęŜycu i na gwiazdach, a na ziemi l ęk bezradnych 
narodów, …bo moce niebios porusz ą si ę. 
 
I wówczas ujrz ą Syna Człowieczego, przychodz ącego w obłoku z moc ą i wielk ą 
chwał ą… wtedy (kiedy ujrzycie Jezusa przychodz ącego w obłokach) wyprostujcie si ę 
i podnie ście głowy swoje, gdy Ŝ zbli Ŝa si ę odkupienie wasze (Łk 21:25-28). 
 
W czasie pierwszego zmartwychwstania nastanie czas odkupienia naszych ciał 
(odgłos tr ąby ostatecznej – I Kor 15:51-52), kiedy zostaniemy przemienieni z 
śmiertelno ści w nie śmiertelno ść “w oka mgnieniu” (w mikrosekundzie). 
Będzie to czas, kiedy Jezus Chrystus pojawi si ę na obłokach. O tym wydarzeniu 
pisał Ap. Paweł w Li ście do Tytusa 2:13: 
Oczekuj ąc błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielki ego Boga i Zbawiciela 
naszego, Chrystusa Jezusa. 
 
Będzie to czas, kiedy wszyscy wierz ący w Jezusa Chrystusa zostan ą zebrani razem 
z czterech kra ńców nieba i porwani w obłokach w powietrze, na spot kanie Pana (1 
Ts 4:16-17), aby powróci ć z królem Jezusem, który powróci jako zwyci ęzca, by 
zabi ć “niegodziwca” (antychrysta) tchnieniem ust swoich i zniweczy ć blaskiem 
przyj ścia swego (2 Ts 2:8) 
 
Będzie to czas, kiedy wszyscy świ ęci wszechczasów, oblubienica odkupiona krwi ą, 
zostanie zgromadzona na wesele Barankowe (Obj 19:6- 9). B ędzie to czas 
dopełnienia wieków, kiedy królestwa tego świata stan ą si ę królestwami naszego 
Boga i Chrystusa, a On królowa ć b ędzie na wieki wieków (Obj 11:15) 
 
Podczas pierwszego zmartwychwstania wszyscy wierz ący w Jezusa Chrystusa, na dany 
odgłos tr ąby Bo Ŝej, “zostan ą porwani w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana. ” 
Obj 20:4 powiada, Ŝe to wydarzenie, pierwsze zmartwychwstanie, nie nas t ąpi 
wcześniej ni Ŝ po zako ńczeniu wielkiego ucisku. 
W CZASIE WIELKIEGO UCISKU IZRAEL B ĘDZIE ZACHOWANY 
3500 lat temu Bóg Izraela, Jahwe, ostrzegał ludzi, Ŝe w dniach ostatecznych 
naród izraelski b ędzie przechodził wielki ucisk. 
 
Gdy znajdziesz si ę w niedoli i spotka ci ę to wszystko u kresu dni, nawrócisz sie 
do Pana, swego Boga, i b ędziesz słuchał jego głosu, gdy Ŝ Pan, twój Bóg, jest 
Bogiem miłosiernym, nie opu ści ci ę ani ci ę nie zniszczy…(5M 4:30-31) 
 
Prawie 2000 lat temu stan ął po środku nich Mesjasz śydów, Syn Człowieczy. 
Ponownie ostrzegał naród izraelski, Ŝe pod koniec łaski cały naród b ędzie 
przechodził czas wielkiego ucisku – chrzest ognia j akiego nigdy wcze śniej nie 
przechodził (Mt 24:21-22). 
 
W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 24 objawia im dok ładny czas kiedy nastanie 
okres wielkiego ucisku, daje im tak Ŝe plan ucieczki (Mt24:15-20). 
W 12 rozdziale Objawienia, Bóg Jahwe ponownie podaj e narodowi izraelskiemu 
dokładne miejsce, gdzie maj ą ucieka ć, daje im tak Ŝe obietnic ę, Ŝe ich zachowa 
przez 1260 dni (Obj 12:6-14). 
1500 lat wcze śniej, wielki Bóg Izraela, Jahwe, daje temu narodowi  wielkie 
przymierze Abrahamowe. Bóg dokonał przymierza z Abr ahamem i powiedział:  
“Potomstwu twemu daj ę t ę ziemi ę, od rzeki egipskiej a Ŝ do wielkiej rzeki Eufrat 
(1 M 15:18). 
 
Było to nadanie ziemi przez samego Boga Jahwe na wi eczn ą własno ść. Nast ępnie 
zostało to potwierdzone przez przymierze z Dawidem na 1000 lat przed przyj ściem 
ich Mesjasza: 
I trwa ć b ędzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mn ą; tron twój te Ŝ 
utwierdzony b ędzie na wieki (2Sm 7:16). 
 
 
Zostało to potwierdzone ponownie przez proroka Jere miasza w rozdziale 31: 
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Tak mówi Pan, który ustanowił sło ńce, by świeciło w dzie ń, który wyznaczył 
ksi ęŜyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, Ŝe szumi ą jego 
fale, Pan Zast ępów jego imi ę: Je Ŝeliby te prawa miały si ę zachwia ć przede mn ą – 
mówi Pan – to i ród Izraela przestałby by ć ludem przede mn ą po wszystkie dni (Jr 
31:35-36) 
 
Nie narusz ę przymierza mego i nie zmieni ę słowa ust moich (Ps 89:35). 
 
W 12 rozdziale Objawienia, Bóg Izraela jeszcze raz zapewnia: 
I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem, i 
walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było ju Ŝ dla nich miejsca 
w niebie. I zrzucony został ogromny smok, w ąŜ starodawny, zwany diabłem i 
szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemi ę, zrzuceni te Ŝ 
zostali z nim jego aniołowie. I zawrzał smok gniewe m na niewiast ę, i odszedł, 
aby podj ąć walk ę z reszt ą jej potomstwa, które strze Ŝe przykaza ń Bo Ŝych…(Obj 
12:7-9, 17). 
 
Pismo Świ ęte wyra źnie okre śla, Ŝe b ędzie to w okresie wielkiego ucisku (w dniach 
tu Ŝ przed powtórnym przyj ściem Jezusa Chrystusa w mocy i wielkiej chwale). 
Szatan rozwi ąŜe wszystkie moce piekła przeciwko ludowi Bo Ŝemu, Izraelowi.  
W Objawieniu 12, Bóg dał Izraelowi wzór dla ich zab ezpieczenia.  
I dano niewie ście (Izraelowi) dwa skrzydła wielkiego orła, aby po leciała na 
pustyni ę na miejsce swoje, gdzie j ą Ŝywi ą przez czas i czasy, i pół czasu, z 
dala od w ęŜa (Obj 12:14). 
 
Wielu wybitnych biblistów wierzy, Ŝe “pustynia” jest to skute skał ą miasto Petra 
w Jordanii, miasto schronienia dla Izraela w dniach  ostatecznych. 
Wielu uwa Ŝa, Ŝe “wielki orzeł, na którym poleci na pustyni ę” mo Ŝe odnosi ć si ę do 
wielkich samolotów transportowych. 
 
OSTATECZNY ATAK SZATANA NA IZRAEL 
Pismo Świ ęte ujawnia w Obj 16:12-14, Ŝe kiedy okres wielkiego ucisku b ędzie si ę 
miał ku ko ńcowi, wtedy szatan, najwi ększy wróg Boga, uda si ę do wszystkich 
królów świata i zgromadzi ich na ostatni ą bitw ę w historii. B ędzie to szale ńcza 
próba szatana “ostatniej szansy”, by zniszczy ć Bo Ŝy plan i proroczy program. On 
wie, Ŝe gdyby mógł zniszczy ć naród izraelski to mógłby zdyskredytowa ć Pana Boga 
niebios i zniweczy ć wielkie przymierze jakie dał Izraelowi. 
Wielkie armie świata rozpoczn ą najazd na Bliski Wschód (Obj 16:16) na ostateczn ą 
bitw ę. 
Nie tylko Michał, wielki archanioł poprowadzi zast ępy aniołów, lecz: 
Potem wyruszy Pan i b ędzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczy ć w dniu 
bitwy (Zch 14:3). 
 
Kiedy wydawa ć si ę b ędzie, Ŝe naród izraelski b ędzie zgładzony – wszelka nadzieja 
zniknie – trzecia świ ątynia upadnie (tajny kod pa ństwa Izrael), wtedy niebo si ę 
otworzy. Jezus Chrystus, Mesjasz śydów powróci w mocy i wielkiej chwale wraz z 
aniołami świ ętymi. 
 
Jego nogi stan ą w owym dniu na Górze Oliwnej, która le Ŝy naprzeciwko Jeruzalemu 
od wschodu, tak Ŝe Góra Oliwna rozpadnie si ę w środku na wschód i na zachód, 
tworz ąc wielk ą dolin ę…(Zch 14:4) 
 
On przezwyci ęŜy nieprzyjaciół swoich – zachowana zostanie resztka  Izraela: 
 
I stanie si ę w całym kraju – mówi PAN: Dwie trzecie zgin ą i pomr ą, a tylko 
trzecia cz ęść pozostanie z nim. T Ę TRZECI Ą CZ ĘŚĆ WRZUCĘ W OGIE Ń I B ĘDĘ J Ą 
WYTAPIAŁ, JAK SI Ę WYTAPIA SREBRO, B ĘDĘ J Ą PRÓBOWAŁ, JAK SI Ę PRÓBUJE ZŁOTO. 
BĘDZIE WZYWAĆ MOJEGO IMIENIA I WYSŁUCHAM J Ą. Ja powiem: MOIM JEST LUDEM, a ona 
odpowie: PAN JEST MOIM BOGIEM (Zch 13:8-9). 
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A gdy kto ś go zapyta: Có Ŝ to za rany masz na piersi? Wtedy odpowie: To s ą rany, 
które mi zadano w domu moich przyjaciół (Zch 13:6).  
NARÓD NARODZONY W CIĄGU JEDNEGO DNIA 
Kto słyszał o czym ś takim? Kto widział co ś takiego? Czy ziemia mo Ŝe by ć zrodzona 
w jednym dniu, czy naród mo Ŝe si ę urodzi ć za jednym razem? A jednak Syjon, 
zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci  (Iz 66:8). 
 
…Za prawd ę, obdarz ę was (Izrael) sław ą i chwał ą u wszystkich ludów ziemi, gdy na 
waszych oczach odmieni ę wasz los – mówi Pan (Sf 3:20). 
 
I pójdzie wiele narodów, mówi ąc: Pójd źmy w pielgrzymce na gór ę Pana i do 
świ ątyni Boga Jakuba, i b ędzie nas uczył swoich dróg, aby śmy mogli chodzi ć jego 
ście Ŝkami, GDY ś Z SYJONU WYJDZIE ZAKON I SŁOWO PANA Z JERUZALEMU! (Mch 4:2). 
 
Jeruzalem stanie si ę stolic ą świata oraz światowym centrum czczenia Jezusa 
Króla. 
 
Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wyst ąpiły zbrojnie przeciwko 
Jeruzalemowi, b ędą corocznie pielgrzymowali, aby odda ć pokłon królowi, Panu 
Zast ępów i obchodzi ć Świ ęto Szałasów (Zch 14:16). 
 
…i przekuj ę swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sier py. śaden naród 
nie podniesie miecza przeciwko drugiegmu narodowi i  nie b ędą si ę ju Ŝ uczy ć 
sztuki wojennej (Mch 4:3). 
 
Narody wkrocz ą w okres tysi ącletniego królowania pod przywództwem Tego, który 
jest Ksi ęciem Pokoju, PANEM JEZUSEM CHRYSTUSEM. 
 
…A PAN (PAN JEZUS CHRYSTUS) B ĘDZIE NAD NIMI KRÓLOWAŁ NA GÓRZE SYJON, ODT ĄD Aś NA 
WIEKI (Mch 4:7). 
 
OSTATECZNE ZWYCIĘSTWO BARANKA 
Ostateczne zwyci ęstwo nale Ŝy do nas, poniewa Ŝ mamy mistrza, a jego imi ę brzmi 
Jezus, Król królów i Pan panów. Daniel miał wgl ąd w te wydarzenia 2600 lat temu 
w staro Ŝytnym Babilonie. 
 
I dano mu władz ę i chwał ę, i królestwo, aby mu słu Ŝyły wszystkie ludy, narody i 
j ęzyki, Jego władza – władz ą wieczn ą, niezmienn ą, jego królestwo – 
niezniszczalne (Dn 7:14). 
 
Prawie 2000 lat temu, Jan spisuj ący objawienie, z niedogodnego miejsca na wyspie 
Patmos, poprzez pióro Bo Ŝego natchnienia, wyrazi ście opisuje ten moment 
szczytowy w historii: 
 
I widziałem niebo otwarte, a oto biały ko ń, a Ten, który na nim siedział, nazywa 
si ę Wierny i Prawdziwy, gdy Ŝ sprawiedliwie s ądzi i sprawiedliwie walczy… A 
przyodziany był w szat ę zmoczon ą we krwi, imi ę za ś jego brzmi: Słowo Bo Ŝe … A z 
ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobi ć narody, i b ędzie nimi rz ądził 
lask ą Ŝelazn ą, a On sam te Ŝ toczy kad ź wina zapalczywego gniewu Boga, 
Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imi ę: Król królów i 
Pan panów (Obj 19:11-16). 
 
Jeździec na białym koniu z Objawienia 6 (antychryst) s potka si ę z je źdźcem na 
białym koniu z niebios, z Panem Jezusem Chrystusem.  Miecz tego, który nazywa si ę 
Słowo Bo Ŝe dokona ci ęcia i w ci ągu jednej mikrosekundy królestwo bestii zostanie 
rozdrobnione na tryliony drobnych cz ąsteczek (Obj 2:27). Jego Wysoko ść, nasz 
Wielki Odkupiciel z Golgoty, zasi ądzie na milenijny tron świata. Buława ONZ 
spocznie w przebitej gwo ździami dłoni tego, który jest Ksi ęciem Pokoju. 
 
OSTATECZNE PRZEZNACZENIE ODKUPIONYCH 
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…lecz Baranek zwyci ęŜy ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim  ci, 
którzy s ą powołani i wybrani oraz wierni (Obj 17:14). 
 
Zwyci ęzcy pozwol ę zasi ąść ze mn ą na moim tronie, jak i Ja zwyci ęŜyłem i 
zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie (Obj 3:2 1). 
 

ROZDZIAŁ 11. KOBIETA i bestia 
A kobieta, któr ą widziałe ś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi . 
-Objawienie 17:18 
 
…Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsia dła si ę kobieta. 
-Objawienie 17:9 
 
I zaniósł mnie w duchu na pustyni ę. I widziałem siedz ącą na czerwonym jak 
szkarłat zwierz ęciu, pełnym blu źnierczych imion, maj ącym siedem głów i dziesi ęć 
rogów. 
-Objawienie 17:3 
 
Kim jest ta kobieta? “Kobieta to wielkie miasto roz ło Ŝone na siedmiu pagórkach…i 
panuje nad królami ziemi.” Ona jest tym “tajemniczy m Babilonem” (fałszywy, 
światowy ko ściół szatana czasów ko ńca). 
Tylko jedno miasto stoi na siedmiu pagórkach od 200 0 lat. Encyklopedia katolicka 
podaje: 
 
W mieście Rzymie zwanym siedmioma pagórkami mie ści si ę władza pa ństwa Watykan. 
(1) 
 
Sto lat temu Aleksander Hislop napisał ksi ąŜkę “Dwa Babilony” (The Two 
Babylons). Jest to najlepiej udokumentowana ksi ąŜka jak ą kiedykolwiek czytałem. 
Po 287 stronach znajdujemy ostateczn ą konkluzj ę: 
“Kserkses i wielu innych królów medo-perskich wygna ło swoich kapłanów ze swojego 
imperium. Lecz znale źli oni bezpieczne schronienie w Pergamonie i tam zo stał 
postawiony tron szatana (Obj 2). Wzniósł si ę on wy Ŝej i osiedlił si ę na tronie 
imperium Rzymu. Babilo ńska bogini zasiadła w chwale na siedmiu wzgórzach R zymu. 
(2) 
 
KOBIETA PIJANA KRWI Ą ŚWIĘTYCH 
I widziałem t ę kobiet ę pijan ą krwi ą świ ętych i krwi ą męczenników Jezusowych…(Obj 
17:6) 
 
Kim jest ta kobieta pijana krwi ą świ ętych? Jaki wielki Ko ściół na świecie 
pozostawiał “ ślady krwi” przez ponad 1000 lat? Ko ściół rzymski (katolicki) 
trzymał Europ ę w szponach przez całe wieki i stał si ę sprawc ą inkwizycji. Cannon 
Llorente, który był sekretarzem inkwizycji w Madryc ie w latach 1790 – 1792 a 
tak Ŝe miał dost ęp do archiwów wszystkich trybunałów, obliczył, Ŝe w samej 
Hiszpanii liczba skazanych przekroczyła trzy milion y, z czego 300.000 zostało 
spalonych na stosach. (3). 
W latach 1540-1570 w wojnie papieskiej przeciwko Wa ldensom zgin ęło nie mniej ni Ŝ 
900.000 protestantów. Mnisi i kapłani z bezduszn ą okrutno ści ą i brutalno ści ą 
torturowali i palili Ŝywcem niewinnych m ęŜczyzn i kobiety. Głosili, Ŝe czynili 
to w imi ę Chrystusa pod bezpo średnimi rozkazami “namiestnika” Chrystusa. 
 
W nocy 24 sierpnia 1572 roku zamordowano 70.000 hug enotów (masakra św. 
Bartłomieja). Dalszych 200.000 zgin ęło jak m ęczennicy. (4) 
 
W ten sposób Ko ściół katolicki stał si ę najbardziej prze śladowcz ą wiar ą na 
świecie, nakazuj ąc “koronie” (królom) by wprowadziła religi ę katolick ą jako 
obowi ązuj ącą wobec poddanych. Papie Ŝ Innocent III jednego popołudnia zamordował 
o wiele wi ęcej chrze ścijan ni Ŝ jakikolwiek cesarz w czasie całego swojego Ŝycia. 
(5). 
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Will Durant pisze: 
“Inkwizycj ę stawiamy na równi z wojnami i prze śladowaniami naszych czasów jako 
najciemniejsze strony dziejów ludzko ści, ujawniaj ące okrucie ństwo nieznane 
najgorszym bestiom. (6). 
 
Kim jest ta kobieta z Objawienia 17:4 przyodziana w  purpur ę i w szkarłat, 
przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami;  maj ąca w swej r ęce złoty 
kielich pełen obrzydliwo ści i nieczysto ści jej nierz ądu? Dave Hunt pisze w 
swojej ksi ąŜce “Kobieta jad ąca na bestii (A Woman who Rides the Beast): 
 
“Nie było i nie ma innego miasta na ziemi z wyj ątkiem “chrze ścija ńskiego” Rzymu, 
które by tak perfekcyjnie pasowało do powy Ŝszego opisu. Jest ono winne zwodzenia 
dusz i prowadzenia tłumów do obrzydliwo ści i nieczysto ści, niemoralno ści 
seksualnych i zapierania si ę wystarczalno ści odkupienia Chrystusa na krzy Ŝu, a 
tak Ŝe sprzeda Ŝy fałszywego zbawienia, przedstawiaj ąc si ę jako jedyny prawdziwy 
Kościół działaj ący w imieniu Chrystusa. (7). 
 
“A kobieta, któr ą widziałe ś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi ” 
(Obj 17:18). Kim jest ta kobieta, która panuje nad królami ziemi? Malachi Martin 
w swojej ksi ąŜce “Klucze tej krwi (The Keys of This Blood) która uzyskała 
impromatum Watykanu, powiada:  
“Wokół okr ągłego stołu polityki mi ędzynarodowej, Ŝaden władca nie mógłby 
dowodzi ć, Ŝaden rz ąd nie mógłby funkcjonowa ć bez aprobaty rzymskiego papie Ŝa. 
(8) 
 
Historyk, Walter James napisał, Ŝe papie Ŝ Innocent III “cał ą Europ ę trzymał w 
swojej sieci.”(9) Grzegorz IX grzmiał, Ŝe papie Ŝ jest panem i władc ą wszystkiego 
i wszystkich. 
 
Kim jest ta kobieta (ko ściół), która wynosi “swoj ą” królow ę niebios, Mari ę, 
nawet ponad naszego Pana Jezusa Chrystusa? 
 
Najbardziej autorytatywna ksi ąŜka na temat katolicyzmu i Marii Panny, napisana 
przez kardynała i świ ętego Alphonsus’a de Ligori, Chwała Marii (The Glori es of 
Mary), pisze: 
“Maria, nasze Ŝycie; 
Maria, nasza nadzieja; 
Maria nasz adwokat; 
Maria, nasze zbawienie. 
 
Dalej kardynał ten dokonuje zaskakuj ącego stwierdzenia:  
“Tobie dana jest wszelka władza na niebie i na ziem i; niechaj wszyscy słuchaj ą 
twoich rozkazów; nawet sam Bóg. Bóg poddał cały ko ściół pod dowództwo Marii”. 
(10). 
 
Grzesznicy dost ępuj ą przebaczenia tylko przez Mari ę. Zginie ten, kto nie 
ucieknie si ę do Marii. Maria nazwana jest bram ą niebios, poniewa Ŝ nikt nie mo Ŝe 
wej ść do tego błogosławionego królestwa bez odniesienia si ę do niej. Nie ma 
innej drogi do zbawienia ni Ŝ przez Mari ę. Zbawienie zale Ŝy tylko od Marii” (11). 
 
Sola Criptura (tylko Słowo Bo Ŝe). 
Jezus powiedział: “JA JESTEM DROGA, PRAWDA I śYWOT, NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA, 
TYLKO PRZEZE MNIE” (J14:6) 
 
JA JESTEM DRZWIAMI; JE ŚLI KTO PRZEZE MNIE WEJDZIE, ZBAWIONY B ĘDZIE…(J 10:9) 
 
…KTO NIE WCHODZI PRZEZ DRZWI DO OWCZARNI, LECZ W IN NY SPOSÓB SIĘ TAM DOSTAJE, 
TEN JEST ZŁODZIEJEM I ZBÓJC Ą (J 10:1) 
 
Rev. Hislop kontynuuje “To przed Babilonem, który s iedzi na siedmiu pagórkach 
ostrzegani s ą świ ęci”. 
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Kiedy za czasów cesarza Konstantyna chrze ścija ństwo po raz pierwszy stało si ę 
religi ą pa ństwow ą, cesarzowi nadano tytuł Pontifex Maximus. Dr John Walvoord, 
prezydent Dallas Theological Seminary, pisze w swoi m komentarzu Wiedza Biblijna 
(The Bible Knowledge): 
“Ludzie uprawiaj ący kult babilo ński przenie śli si ę do Pergamonu, gdzie znajdował 
si ę jeden z siedmiu zborów Azji Mniejszej (Obj 2:12-17 ) 
 
Korony w kształcie rybich głów noszone były przez n ajwy Ŝszych kapłanów kultu 
babilo ńskiego dla uczczenia boga ryb ę. Na koronie widniał napis “stra Ŝnik 
mostu”, reprezentuj ący most pomi ędzy człowiekiem a szatanem. Nazwa ta została 
przej ęta przez cesarzy rzymskich, którzy u Ŝywali łaci ńskiego tytułu Pontifex 
Maximus. Pierwszemu kapłanowi, za czasów którego ch rze ścija ństwo stało si ę 
religi ą pa ństwow ą, został nadany tytuł Pontifex Maximus. Pontifex Ma ximus 
oznaczało most pomi ędzy człowiekiem a szatanem. Pontiff znaczy “stra Ŝnik mostu”. 
W późniejszym okresie taki sam tytuł nadano biskupowi Rz ymu i nazwano go 
papie Ŝem i tak nazywa si ę go do dzisiejszego dnia. (12). 
 
Pastor Barry Smith w swoich dwóch ksi ąŜkach, “Pierwsze ostrze Ŝenie (The First 
Warrnig) oraz “Drugie ostrze Ŝenie (The second Warning) dowodzi, Ŝe oficjalny 
tytuł biskupa Rzymu brzmi Vicarius Felii Dei – Wiak riusz Syna Bo Ŝego. Taki jest 
oficjalny tytuł biskupa Rzymu nadany przez Ko ściół katolicki – Wikariusz Syna 
BoŜego czyli przedstawiciel Jezusa Chrystusa na ziemi.  Rzymskie cyfry tych 
trzech słów tworz ą liczb ę 666. Biblia mówi nam, Ŝe to Duch Świ ęty przyszedł by 
reprezentowa ć Jezusa Chrystusa na ziemi i uwielbi ć Go jako Syna Bo Ŝego. (13). 
 
Kościół katolicki kategorycznie zaprzecza temu, Ŝe zbawienie mamy tylko dzi ęki 
zasługom przebłagania Jezusa Chrystusa i przelaniu Jego krwi na krzy Ŝu. Poprzez 
całe wieki Rzym głosił, Ŝe poza Ko ściołem katolickim nie ma zbawienia oraz, Ŝe 
zbawienia dost ępuje si ę poprzez udział w sakramentach, spełnianiu dobrych 
uczynków itp. 
 
Taka jest ewangelia według Rzymu: 
“Je śli kto ś głosi, Ŝe sakramenty Nowego Prawa (wg Ko ścioła katolickiego) nie s ą 
konieczne do zbawienia, lecz…bez nich…mo Ŝna otrzyma ć od Boga łask ę 
usprawiedliwienia, tylko przez wiar ę…niech b ędzie przekl ęty.” (14) 
 
Słowo Bo Ŝe powiada: 
Albowiem łask ą zbawieni jeste ście przez wiar ę, i to nie z was: Bo Ŝy to dar; nie 
z uczynków, aby si ę kto nie chlubił (Ef 2:8-9) 
 
I s ą  usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkup ienie w Chrystusie 
Jezusie (Rz 3:24). 
 
Bo je śli ustami swoimi wyznasz, Ŝe Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, 
Ŝe Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony b ędziesz. Albowiem sercem wierzy si ę ku 
usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje si ę ku zbawieniu (Rz 10:9-10) 
 
SOLA SCRIPTURA (tylko Słowo Bo Ŝe) – takie było główne nawoływanie wielkich 
reformatorów pi ęćset lat temu podczas reformacji. Ich doktryn ą było: 
“Sprawiedliwy z wiary Ŝyć b ędzie.” Wielki reformator Zwingle napisał w roku 
1522: 
“Je śli zostan ę wtr ącony do wi ęzienia…łatwiej b ędzie przekształci ć skał ę z 
naszych Alp, ni Ŝ oddzieli ć mnie na odległo ść dłoni od słowa Jezusa Chrystusa. 
(15) 
 
Biskup Hugh Latimer był najwi ększym kaznodziej ą w Anglii (1485-1555). Odwa Ŝył 
si ę wskaza ć na bł ędy fałszywej ewangelii Rzymu nawet w czasach panowa nia króla 
Henryka VIII. Został uwi ęziony w Tower, w Londynie za głoszenie z pasj ą 
zbawienia z łaski przez wiar ę w dokonane dzieło Jezusa Chrystusa. Został skuty 
plecami razem z biskupem Mikołajem Ridley i spalony  na stosie w Balliol College 
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16 pa ździernika 1555 roku. Zanim strawiły ich płomienie s łyszano jak Latimer 
wołał do swojego towarzysza niedoli:  
“B ądź dobrej my śli mistrzu Ridley i wyka Ŝ odwag ę. Dzisiejszego dnia, dzi ęki 
BoŜej łasce, zapalimy tak ą świec ę w Anglii i ufam, Ŝe nigdy nie zostanie 
zgaszona!” (16)  
 
29 MARCA 1994 ROKU ZOSTAŁA SPUSZCZONA BOMBA NA CAŁY ŚWIAT EWANGELICZNYCH 
CHRZEŚCIJAN 
Tego dnia czołowi przywódcy ewangeliczni i katolicc y podpisali wspóln ą 
deklaracj ę o nazwie: “Chrze ścijanie Ewangeliczni i Katolicy Razem: Misja 
Chrze ścijan w Trzecim Tysi ącleciu (Evangelicals and Catholics Together: The 
Christian Mission in the 3rd Millennium). Za tym wy darzeniem kryj ą si ę dwa lata 
szczegółowych przygotowa ń i monitoringu ze strony Watykanu. Było to najbardz iej 
znacz ące wydarzenie w czasie prawie 500 lat historii Ko ścioła.  
Dokument ten w gruncie rzeczy obalił reformacj ę i bez w ątpienia b ędzie miał 
daleko id ące reperkusje w całym chrze ścija ńskim świecie w nadchodz ących latach. 
(17). 
30 marca 1994 roku “New York Times” zamie ścił nast ępuj ący artykuł: 
“Pracowali oni razem w ruchu przeciwko aborcji i po rnografii, a teraz czołowi 
katolicy i ewangeliczni chrze ścijanie, prosz ą swoje trzody o dokonanie ogromnego 
przeskoku wiary: do ostatecznego zaakceptowania jed ni drugich jako chrze ścijan. 
Poprzez co ś, co nazywa si ę deklaracj ą historyczn ą, chrze ścijanie ewangeliczni z 
Patem Robertsonem i Charls’em Colsonem na czele (gł ówni inicjatorzy), dzisiaj 
poł ączyli si ę z konserwatywnymi przywódcami rzymskokatolickimi w  budowaniu wi ęzi 
wiary, które ł ącz ą najwi ększe i najaktywniejsze polityczne grupy religijne w  
kraju. 
 
John White, prezydent Geneva College i były prezyde nt National Association of 
Evangelicals, powiedział: “Nast ąpił  
triumfalny moment w Ŝyciu religijnym Amerykanów po wielu wiekach wzajemn ych 
nieufno ści.” 
 
SYGNATARIUSZE OBALILI REFORMACJĘ 
Podpisali j ą: Konwencja Południowych Baptystów (reprezentuj ąca pi ętna ście 
milonów ludzi, najwi ększa denominacja w USA), Bill Bright. Zało Ŝyciel Campus 
Crusade for Christ…Mark Noll z Wheaton College Uniw ersity…Os Guiness, Jasse 
Miranda (Assembles of God); Richard Mouw (prezydent  Fuller Theological 
Seminary), oraz Richard Simonds (z Południowej Kali fornii, przewodnicz ący The 
National Association of Evangelicals), który gor ąco oklaskiwał deklaracj ę i 
powiedział: “i Ŝ ma nadziej ę, Ŝe przyczyni si ę to do zwi ększenia współpracy 
pomi ędzy ewangelicznymi chrze ścijanami, a katolikami”. 
 
Kluczowym elementem tej historycznej wspólnej dekla racji jest (nie do pomy ślenia 
wcześniej), uznanie przez czołowych przywódców ewangelic znych, Ŝe aktywne 
uczestnictwo w Ŝyciu Ko ścioła katolickiego czyni człowieka chrze ścijaniem. Je śli 
tak rzeczywi ście jest, to znaczy, Ŝe reformacja była tragiczn ą pomyłk ą. Je śli 
jednak reformatorzy mieli racj ę, to przymierze pomi ędzy katolikami a 
ewangelikami mo Ŝe by ć najsprytniejszym i naj śmiertelniejszym atakiem na 
ewangeli ę w całej historii Ko ścioła. (18) 
 
 
 
EWANGELIZACJA 2000 – PROSTO Z WATYKANU 
Charles Colson był jednym z głównych mówców na konf erencji katolickiej pod 
hasłem: “Jan Paweł II i Nowa Ewangelizacja – Misja Uzupełniaj ąca”. Pan Colson 
dzielił podium z o. Forrestem, który jest odpowiedz ialny za Ewangelizacj ę 2000 z 
ramienia Watykanu. (19) 
Ewangelizacja dla ko ściołów oznacza “przyprowadzenie ludzi do ko ścioła 
rzymskokatolickiego”. O.Tom Forrest przemawiaj ąc do grupy charyzmatyków 
katolickich powiedział:  
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“NASZE ZADANIE POLEGA NA UCZYNIENIU LUDZI TAK BOGAT YMI I PEŁNYMI CHRZE ŚCIJANAMI, 
JAK TO TYLKO MOśLIWE, POPRZEZ DOPROWADZENIE ICH DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO”. Dalej 
cytuje Papie Ŝa Pawła VI. W kazaniu papie Ŝa na temat “Ewangelizacji we 
współczesnym świecie” jest mowa o tym, Ŝe: “Zaanga Ŝowanie kogo ś kto niedawno 
został zewangelizowany nie mo Ŝe by ć abstrakcj ą. Musi temu zosta ć nadana 
konkretna i widzialna forma poprzez doł ączenie…do Ko ścioła katolickiego, naszego 
widzialnego sakramentu zbawienia.” Podobaj ą mi si ę te słowa: “NASZEGO 
WIDZIALNEGO SAKRAMENTU ZBAWIENIA”. 
 
Tym jest ko ściół, a je śli tym jest ko ściół to musimy ewangelizowa ć dla ko ścioła. 
Nie, nie zapraszamy kogo ś, by stał si ę chrze ścijaninem. Zapraszamy ich, by stali 
si ę katolikami. Na naszym ołtarzu mamy ciało Chrystusa ; pijemy krew Chrystusa. 
Jezus Ŝyje na naszych ołtarzach jako ofiara. Podczas eucha rystii stajemy si ę 
jedno z Chrystusem. 
 
Jako katolicy mamy Mari ę i ta nasza Matka, Królowa Raju, modli si ę o nas tak 
długo, a Ŝ ujrzy nas w chwale. 
 
Jako katolicy mamy czy ściec. Dzi ęki Bogu! Jestem jednym z tych, którzy nigdy by 
nie osi ągnęli błogiej wizji bez niego. Jest to jedyna droga. 
 
TAK WIĘC JAKO KATOLICY, NASZYM ZADANIEM JEST WYKORZYSTYWANIE TEJ DEKADY DO 
EWANGELIZOWANIA KAśDEGO KOGO SIĘ DA DLA KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO, dla ciała 
Chrystusowego w trzecim tysi ącleciu historii katolicyzmu. (20) 
 
PRAWDZIWA EWANGELIZACJA PROWADZI DO JEZUSA CHRYSTUSA 
Ewangeliczni chrzescijanie s ą oszukiwani przez katolików w wprowadzeniu wspólnej  
ewangelizacji. 
Prawdziwa ewangelizacja ewangelikalna polega na prz yprowadzeniu ludzi do 
poznania Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Doktryna Rzymu jest dokładn ą 
antysyntez ą “ewangelii łaski Bo Ŝej” (Dz. Ap 20:24). Ewangelia z Rzymu jest “inn ą 
ewangeli ą”. 
 
Prawdziwa ewangelia zbawienia – biblijna ewangelia łaski Bo Ŝej – polega na tym, 
Ŝe zbawienie mamy tylko przez wiar ę w dokonane dzieło Jezusa Chrystusa i 
przelan ą krew Jego na krzy Ŝu Golgoty. Jest to jedyna droga. 
 
Apostoł Paweł pisał z natchnienia Ducha Świ ętego: 
 
Dziwi ę si ę, Ŝe tak pr ędko dajecie si ę odwie ść od tego, który was powołał w łasce 
Chrystusowej do innej ewangelii, chocia Ŝ innej nie ma; s ą tylko pewni ludzie, 
którzy was niepokoj ą i chc ą przekr ęci ć ewangeli ę Chrystusow ą. Ale cho ćbyśmy 
nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangeli ę odmienn ą od tej, któr ą 
myśmy wam zwiastowali, niech b ędzie przekl ęty! (Gl 1:6-8) 
 
 
Raport specjalny: 
Zaskoczeni oszołamiaj ącym wzrostem “sekt ewangelicznych” w Brazylii, przy wódcy 
Kościoła katolickiego zagrozili wypowiedzeniem “ świ ętej wojny” przeciwko 
protestantom, je śli ci nie przestan ą odprowadza ć ludzi z katolickiej owczarni. 
Na 31 Konferencji Biskupów Brazylii, biskup Bohn na zwał ewangelicznych 
chrze ścijan powa Ŝnym zagro Ŝeniem dla wpływów Watykanu w tym kraju. Wypowiemy 
świ ęt ą wojn ę; nie ma co do tego Ŝadnych w ątpliwo ści. Ko ściół katolicki ma 
oci ęŜał ą stuktur ę, lecz kiedy ruszymy, zgnieciemy wszystko co napotk amy. 
 
Kościół katolicki nigdy “nie zmienił skóry”. Biskup pr zyznaje, Ŝe prze śladowanie 
protestantów nadal pozostaje ich oficjaln ą polityk ą. 
 
Rozpocz ął si ę masowy p ęd w kierunku Rzymu. Nast ąpiła zmiana kierunku. Robert 
Shuller z Kryształowej Katedry podpisuj ąc deklaracj ę powiedział: 
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JuŜ czas, by protestanci udali si ę do pasterza (biskupa Rzymu) i powiedzieli: 
“Co mamy zrobi ć, by wróci ć do domu?” (22). 
 

ROZDZIAŁ 12. BESTIA Z BELGII 
I dano mu tchn ąć ducha w pos ąg zwierz ęcia, aby pos ąg zwierz ęcia przemówił i 
sprawił, Ŝe wszyscy, którzy nie oddali pokłonu pos ągowi zwierz ęcia, zostan ą 
zabici. 
-Objawienie 13:15 
 
Mój przyjaciel, który jest dyrektorem banku Souther n California Bank of America, 
opowiadał mi, Ŝe wszyscy dyrektorzy banków mieli narad ę w sprawie przej ścia na 
system bezgotówkowy…w Belgii znajduje si ę mega-komputer – nazywaj ą go BESTIA. 
-Dr Larry Polland. Ph.D. 
 
Jak przygotowa ć si ę na nadchodz ące prze śladowanie. 
 
Lary Gosshorn jest człowiekiem, który wspi ął si ę na sam szczyt techniki 
komputerowej i in Ŝynierii robotów. Jego firma nazywa si ę Robotics International. 
Ten człowiek to geniusz od komputerów, który uczest niczy w ogólno światowym 
programie o nazwie SWIFT (Society for Worldwide Int erbanking Financial 
Telecommunication). Celem programu jest doprowadzen ie do podł ączenia wszystkich 
departamentów policji i urz ędów finansowych świata do jednego superkomputera w 
Europie. 
Poni Ŝszy tekst spisano z kasety audio i s ą to dokładne słowa Larry Gosshorna. 
Jako młody człowiek powiada: 
“Przeszedłem okres wielkiego buntu. Ogl ądałem film pt: “The Devil and Daniel 
Webster”, w którym bohater Webster oddał swoj ą dusz ę szatanowi w zamian za 
bogactwo i władz ę nad światem. Postanowiłem, Ŝe tego nie chc ę. 
 
Zrobiłem układ z diabłem i oddałem mu swoj ą dusz ę w zamian za bogactwo i władz ę 
nad światem. Szatan otworzył przede mn ą tyle drzwi, ale te drzwi zawsze 
prowadziły do jeszcze wi ększego oddania mojej duszy w zamian za bogactwo i 
władz ę nad światem. 
 
Jako nastolatek podró Ŝowałem z drug ą co do wa Ŝności rodzin ą mafijn ą w Ameryce. 
TuŜ po trzydziestce osi ągnąłem ju Ŝ wszystkie cele jakie chciałem osi ągnąć. 
Przewodnicz ący Bank of America zasiadał w mojej radzie (firma R obotics 
International). Uczestniczyłem w przyj ęciach, na które przychodzili najbogatsi i 
najbardziej wpływowi ludzie z całego świata. W tym czasie dowiedziałem si ę, Ŝe 
moja mama została chrze ścijank ą i Ŝe modli si ę o mnie. 
 
Pewnego wieczoru ogl ądałem film “2001 A Space Odyssey”. Pokazywano 
niesko ńczono ść gwiazd. Tego wieczoru po powrocie do domu wyszedłe m do ogrodu. 
Odczułem moc Bo Ŝego Ducha Świ ętego. Bóg pokazał mi szczyty władzy i przemówił do 
mnie: “Co by ś zrobił gdyby ś zdobył najwy Ŝszy szczyt władzy świata?” 
 
Pomyślałem, Ŝe wszystko co by mi pozostało do zrobienia w Ŝyciu to d ąŜenie do 
nie śmiertelno ści. Nagle, wygl ądało to tak, jakby kto ś ustawił pode mn ą domek z 
kart i wszystko zawaliło si ę. Nagle, całe moje Ŝycie zacz ęło si ę sypa ć i 
rozpada ć. Wszystko zacz ęło przede mn ą ucieka ć. 
 
Prze Ŝyłem co ś, co nazywam “dołem kloacznym”, a w tym dole znajdo wały si ę 
wszystkie działania demoniczne. Zawsze starałem si ę, by wieko od dołu było 
zamkni ęte. Nie mogłem si ę tego tak pozby ć. Oddałem tyle mojej duszy w zamian za 
tak ą władz ę. 
 
Tamtej nocy pokrywa została zdmuchni ęta z tego dołu i musiałem w to wszystko 
spojrze ć i ogl ądać wszelkie działania demoniczne. Wołałem do Boga: “z baw mnie”. 
Kiedy tak wołałem, otworzyłem swoje serce i przez p rawie 20 sekund czułem, Ŝe 
raczej zgin ę od granatu r ęcznego ni Ŝ zrobi ę to, co miałem zrobi ć. Łatwiej byłoby 
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zgin ąć, gdy Ŝ moje serce było takie zatwardziałe, znajdowało si ę pod kontrol ą 
szatana. 
 
Po około 20 sekundach błyskawica przeszyła gł ębi ę mojego serca, które wygl ądało 
jak arbuz z blachy nierdzewnej. Nagle p ękło tak jak drzewo od uderzenia pioruna. 
Natychmiast wiedziałem, Ŝe narodziłem si ę na nowo. W moim Ŝyciu powstało nowe P-
O (zwrot techniczny okre ślaj ący pewn ą cz ęść komputera), które miało trwa ć w 
niesko ńczono ść. 
 
Odczułem jak ci ęŜar “dołu kloacznego” został ze mnie zdj ęty, a w swoim sercu 
prze Ŝyłem tak ą miło ść Bo Ŝą jakiej nigdy w Ŝyciu nie prze Ŝyłem. Bóg prowadził 
mnie przez nast ępne cztery miesi ące, nauczał mnie i odpowiadał na wszelkie moje 
pytania. A nast ępnie Bóg zaprowadził mnie do ko ścioła, gdzie pastor był pełen 
miło ści Jezusa. Po trzech miesi ącach zostałem ochrzczony w wodzie. 
 
W roku 1973 otrzymali śmy kontrakt od światowej organizacji bankowo ści, na 
zbudowanie w Europie superkomputera o nazwie SWIFT.  Rozpocz ęli śmy budow ę tego 
systemu w poł ączeniu z firm ą Burroughs.  
 
Pewnego dnia do mojego biura weszło dwóch chrze ścijan i powiedziało: “Czy wiesz 
co robisz? Budujesz system, który b ędzie znany jako znami ę bestii. Czy chcesz 
budować szata ński system do kontrolowania wszystkich ludzi na zie mi za pomoc ą 
liczby 666 i znamienia bestii?” 
 
Odpowiedziałem: “Nie wiedziałem, Ŝe co ś takiego tworz ę.” 
 
Oni odeszli a ja chodziłem po hali, gdzie budowali śmy ten system komputerowy i 
zacz ąłem si ę  modli ć. Powiedziałem: “Bo Ŝe je śli robi ę co ś nie tak, to musisz mi 
o tym powiedzie ć. Nie chc ę wykonywa ć dzieła szatana.” 
 
Bóg przemówił do mnie w sposób dono śny i oto co powiedział w gł ębi mojego serca: 
“To s ą moje proroctwa zapisane w Biblii i Ja doprowadz ę do ich spełnienia. 
Szatan nie chce dopu ści ć do ich spełnienia poniewa Ŝ wie, Ŝe kiedy si ę spełni ą, 
czas jego jest krótki. Je śli ty tego nie zrobisz, to zrobi ą to kamienie po to, 
by wypełniły si ę proroctwa.” 
 
Powiedziałem: “Panie ja nic nie wiem na temat znami enia bestii”. 
 
Bóg ponownie przemówił do mnie i powiedział: “Ksi ęga Objawienia to ksi ęga 
naukowa. Jan tego nie rozumiał ani te Ŝ nie miał takiego słownictwa, by opisa ć 
to, co nastanie w dniach ostatecznych. To mo Ŝna zrozumie ć tylko przy pomocy 
wiedzy, współczesnej technologii komputerowej i obj awi ę ci to, je śli b ędziesz 
szukał mojego oblicza.” 
 
Potem Bóg zacz ął przemawia ć do mnie z 13 rozdziału Objawienia, gdzie jest mowa  o 
systemie znamienia bestii, jest to w zasadzie ten e lektroniczny system transferu 
finansów. 
 
W roku 1977 udali śmy si ę na inauguracj ę tego systemu. Byli tam król i ksi ąŜę 
Belgii oraz dygnitarze z całego świata. Oni mieli złoty guzik, który ł ączył to 
wszystko razem. Zaprosili śmy Chucka Smitha z du Ŝego ko ścioła w Costa Mesa, w 
Kalifornii (Calvary Chapel), aby przybył z kamerami  telewizyjnymi, gdy Ŝ 
chcieli śmy zrobi ć zdj ęcia całego systemu znajduj ącego si ę w Brukseli zwanego 
Bestia. 
 
Władze odpowiedzialne za ten system, nie zezwoliły nam na filmowanie. Czy wiecie 
jak Bóg to załatwił i uczynił mo Ŝliwym? Pewnego  dnia oni wszyscy byli pod 
wpływem alkoholu, a my śmy jeszcze raz zwrócili si ę o pozwolenie. Wtedy oni 
zaprosili nas do samych wn ętrzno ści superkomputera Europy zwanego Besti ą z 
Belgii, mieszcz ącego si ę trzy pi ętra w gł ąb ziemi. Chuck Smith sfilmował cały 
system komputerowy. 
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Potem Pan wyprowadził mnie z tej bran Ŝy komputerowej do nowego świata komputerów 
wywiadu, supergrafiki i automatycznych pilotów. 
 
Zatrzymajmy si ę na chwil ę i przyjrzyjmy si ę bli Ŝej Bo Ŝej “ksi ędze nauki”. 
I zwodzi (fałszywy prorok) mieszka ńców ziemi przez cuda, jakie dano mu czyni ć na 
oczach zwierz ęcia, namawiaj ąc mieszka ńców ziemi, by postawili pos ąg zwierz ęciu, 
które ma ran ę od miecza, a jednak zostało przy Ŝyciu. I dano mu tchn ąć ducha w 
pos ąg zwierz ęcia, aby pos ąg zwierz ęcia przemówił i sprawił, Ŝe wszyscy, którzy 
nie oddali pokłonu pos ągowi zwierz ęcia, zostan ą zabici (Obj 13:14-15) 
 
Duch Świ ęty czterokrotnie u Ŝywa greckiego słowa pos ąg w tych dwóch wersetach. 
Czy wiecie jakie to greckie słowo? Transliteracja t o eikon. Ikona to współczesne 
słowo komputerowe na okre ślenie obrazu człowieka stworzonego przez komputer. 
Ikony s ą dobrze znane w programach komputerowych Apple i Ma ckintosh. W obraz 
jaki zostanie zbudowany w dniach ostatecznych, fałs zywy prorok tchnie Ŝycie: 
jest to taki rodzaj Ŝycia jaki po grecku okre ślaj ą neuma. Jest to najdziwniejsza 
nazwa dla okre ślenia Ŝycia w całym Nowym Testamencie. Nie oznacza ani Ŝycia 
nie śmiertelnego, ani Ŝycia wiecznego. Jest to forma Ŝycia na niby (co ś, co 
wygl ąda jak Ŝycie). Jest to forma Ŝycia ducha. Bóg zachował nie śmiertelno ść i 
wieczno ść dla siebie. Lecz jest to forma Ŝycia ducha, któr ą moŜna porówna ć do 
sztucznego Ŝycia. 
 
Larry Gosshorn kontynuuje: 
 
W nowych “m ądrych” programach b ędziemy mieli obrazy trójwymiarowe. Co to 
oznacza? B ędą mogli sprowadzi ć obraz (ikon ę) z ekranu telewizora u Ŝywaj ąc 
grafiki i hologramów i postawi ć nie Ŝywą posta ć przed telewizorem za pomoc ą 
strumieni świateł, i nie b ędzie mo Ŝna odró Ŝni ć czy ta osoba jest Ŝywa czy te Ŝ 
nie, dopóki nie postawisz r ęki w tym strumieniu światła. “Pos ąg” (obraz) 
bestii…” B ędzie miał form ę Ŝycia ducha. Technologia mo Ŝe przybra ć form ę ducha. 
 
W ksi ędze Daniela, w rozdziale 12 jest mowa o tym, Ŝe w ostateczne dni wzro śnie 
wiedza (poznanie). Obecnie mamy in Ŝynieri ę opart ą na wiedzy. Ten system b ędzie 
oparty na wiedzy. Znaczy to, Ŝe b ędziesz mógł do tego mówi ć i zadawa ć pytania. 
Zawiera ć b ędzie wiedz ę ekspertów. Ju Ŝ wkrótce b ędziesz mógł kupowa ć wiedz ę. 
Będzie to produkt. Obecnie wiedza podwaja si ę co trzy lata. 
 
 
Aby wiedz ę podwoi ć trzeba było a Ŝ dwa tysi ące lat, aby podwoi ć po raz drugi 
potrzeba było dwadzie ścia lat, a na podwojenie po raz trzeci wystarczyło ju Ŝ 
tylko dziesi ęć lat. Obecnie cała wiedza świata podwaja si ę co trzy lata. Nie ma 
szans na to, by ludzko ść wytrzymała takie tempo rozwoju wiedzy. Dlatego bud uje 
si ę systemy oparte na wiedzy. Mo Ŝesz zakupi ć produkt do twojego komputera 
domowego. W ko ńcu ten system budowy obrazu mo Ŝe zosta ć podł ączony i b ędziesz 
mógł rozmawia ć z t ą wiedz ą. B ędziesz mógł tak Ŝe wł ączy ć si ę do tego. 
 
Świ ęty Jakub w 3 rozdziale powiada, Ŝe s ą dwa rodzaje m ądro ści (wiedzy). Jest to 
mądro ść, która pochodzi z góry, jest to m ądro ść Bo Ŝa. Jest tak Ŝe mądro ść, która 
pochodzi z dołu. Jest to m ądro ść demoniczna. Świat b ędzie kupował wiedz ę 
demoniczn ą i współuczesniczył w tej wysoko postawionej nauce światowej.  
 
Larry Gosshorn mówi dalej: 
  
W styczniu ukazał si ę artykuł w “The Wall Street Journal”. Artykuł ten u jawnił, 
Ŝe na rynku ukazał si ę ju Ŝ pierwszy produkt. Nazywa si ę “sztuczna 
rzeczywisto ść”. Wkładasz r ękawice i okulary i zaczynasz współdziała ć z tym 
systemem. Stajesz si ę cz ęści ą tego systemu. Timothy O’Leary powiedział: “Jest to  
posuni ęcie si ę o wiele dalej w podró Ŝach ni Ŝ moŜna to sobie wyobrazi ć po za Ŝyciu 
LSD.” Jest jedno takie porno, gdzie po Ŝądliwo ść jest tak ogromna, Ŝe ludzie mog ą 
wzajemnie oddziałowywa ć na postacie w aktach po Ŝądliwo ści. 
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Świ ęty Paweł napisał, Ŝe ci, którzy czcz ą bo Ŝki, czcz ą demony. W Objawieniu Jana 
Bóg objawił, co b ędą robi ć męŜczy źni i kobiety w dniach ostatecznych. My dzisiaj 
rozumiemy to bardziej ni Ŝ kiedykolwiek wcze śniej. 
 
Pozostali ludzie, którzy nie zgin ęli od tych plag, nie odwrócili si ę od uczynków 
r ąk swoich, nie przestaj ąc oddawa ć czci demonom oraz bałwanon złotym i srebrnym, 
i spi Ŝowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mog ą anie widzie ć, ani słysze ć, 
ani chodzi ć, i nie odwrócili si ę od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od 
swego wszetecze ństwa, ani od kradzie Ŝy swoich (Obj 9:21-22) 
 
Słowo czary po grecku brzmi pharmakeia, od czego po chodzi nasze słowo (ang) 
okre ślaj ące za Ŝywanie narkotyków. Obecnie wiemy, Ŝe poprzez za Ŝywanie LSD i 
innych narkotyków, ludzie udaj ą si ę w podró Ŝ i w sensie dosłownym kontaktuj ą si ę 
z demonami. Wynalazki techniki potwierdzaj ą to, co Bóg objawił Larry’emu 
Gosshornowi – Ŝe Objawienie to Bo Ŝa ksi ęga mądro ści wszech czasów. 
 
Larry Gosshorn mówi dalej: 
 
Wszystko co oni robi ą, to przepakowywuj ą stare szata ńskie sposoby i nadaj ą im 
nową form ę, przez co zwiod ą cał ą ludzko ść. Ci przywódcy świata nie zdaj ą sobie 
sprawy z tego, Ŝe Bóg znał ich zamysły od zało Ŝenia świata. Ich zwodnicze my śli 
zrodziły ten wła śnie plan, którym posłu Ŝy si ę Bóg w czasach ostatecznych w celu 
zbawienia milionów ludzkich dusz. 
 

ROZDZIAŁ 13. SPOŁECZEŃSTWO BEZGOTÓWKOWE 
I dano mu tchn ąć ducha w pos ąg zwierz ęcia, aby pos ąg zwierz ęcia przemówił i 
sprawił, Ŝe wszyscy, którzy nie oddali pokłonu pos ągowi zwierz ęcia, zostan ą 
zabici. 
 
On te Ŝ sprawia, Ŝe wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy 
otrzymuj ą znami ę na swojej prawej r ęce albo na swoim czole i, Ŝe nikt nie mo Ŝe 
kupować ani sprzedawa ć, je Ŝeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierz ęcia lub 
liczby jego imienia. 
-Objawienia 13:15-17 
 
Świat bez pieni ędzy, walut, monet, czeków i kart kredytowych? Wszel ki handel na 
ziemi odbywa ć si ę b ędzie za pomoc ą znamienia wszeczepionego w praw ą r ękę lub na 
czoło ka Ŝdej osoby Ŝyj ącej na ziemi? Społecze ństwo całkowicie bezgotówkowe? 
NiemoŜliwe? Zbyt fantastyczne? Prosz ę przeczyta ć!!! 
 
“My, członkowie ONZ…uroczy ście ogłaszamy nasz ą zjednoczon ą determinacj ę, by 
pracowa ć pilnie nad ustanowieniem nowego mi ędzynarodowego ładu ekonomicznego”. 
(1) 
 
Prawie 35 lat temu Willard Cantelon, wspaniały chrz eścijanin, a tak Ŝe ekspert 
finansowy, wyjawił światu chrze ścija ńskiemu, Ŝe uczestniczył w mi ędzynarodowych 
konferencjach bankierów z całego świata i przysłuchiwał si ę jak przygotowuj ą si ę 
do wprowadzenia społecze ństwa bezgotówkowego. Napisał ksi ąŜki: “Dzie ń, w którym 
umarł dolar” (The Day The Dollar Died) oraz “Nowe p ieni ądze albo Ŝadne” (New 
Money or None). Ujawnia on, Ŝe elity mi ędzynarodowych bankierów robi ą 
przygotowania do uniewa Ŝnienia wszystkich pieni ędzy na całym świecie – gotówki, 
walut, monet i czeków – a wszystkie transakcje hand lowe b ędą prowadzone za 
pomocą znamion, kodów i liczb. Dzisiaj wiemy, Ŝe nazywa si ę to system 
elektronicznego transferu funduszy. 
 
Specjali ści od komputerów pracuj ą nad mistrzowskim planem przypisania ka Ŝdemu 
mieszka ńcowi kuli ziemskiej osobistego numeru. Numer ten mi ałby słu Ŝyć do celów 
handlowych – kupowania i sprzedawania. Raport wskaz uje na to, Ŝe moŜe to by ć 
numer cyfrowy wytatuowany laserem na czole lub na g órnej cz ęści dłoni. To 
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międzynarodowe znami ę moŜe wyprze ć wszystkie waluty. Nikt nie byłby w stanie ani 
kupować, ani sprzedawa ć bez przypisanego znamienia cyfrowego. (2) 
Oczekiwania s ą takie, Ŝe ju Ŝ wkrótce zostanie wprowadzone społecze ństwo 
bezgotówkowe. To, od dawna omawiane społecze ństwo bezgotówkowe, jest ju Ŝ tu Ŝ 
tu Ŝ. Ju Ŝ wkrótce w całym kraju maj ą zosta ć wprowadzone karty bankowe. (3) 
 
Czy nie jest to zdumiewaj ące, Ŝe wszystko to zostało objawione Janowi prawie 
2000 lat temu? Apostołowi, który został zesłany na wygnanie przez cesarza Rzymu 
na bezludn ą wysp ę Patmos na Morzu Śródziemnym. W czasach staro Ŝytnego Rzymu, 
kiedy jaki ś człowiek został uznany za wroga pa ństwa, był skazywany na wygnanie 
na wysp ę Patmos. Tam znajdowały si ę rzymskie kopalnie soli. Jan został oskar Ŝony 
o to, Ŝe był biblijnie wierz ącym fundamentalnym chrze ścijaninem. 
Było to około roku 95 A.D. Uwa Ŝa si ę, Ŝe Jan w czasie zesłania do obozu pracy 
miał ju Ŝ ponad 90 lat. Pewnego dnia poprze rentgenowskie ok o staro Ŝytno ści, 
spojrzał daleko w przyszło ść i dane mu było zobaczy ć ten fragment, który nazywa 
si ę czasy ostateczne. W szczegółach opisuje to, co wid ział: 
 
I widziałem wychodz ące z morza zwierz ę (dyktator świata), które miało dziesi ęć 
rogów i siedem głów, a na rogach jego siedem diadem ów, a na głowach jego 
blu źniercze imiona (Obj 13:1) 
 
OSTATNI DYKTATOR W HISTORII 
Prawie 600 lat przed objawieniem, które otrzymał Ja n, Bóg objawił prorokowi 
Danielowi te same dni ostatniego dyktatora świata. (Daniel, rozdziały 2 i 7). 
 
Wielki dyktator przejmie władz ę nad dziesi ęcioma narodami powstałymi z 
odnowionego imperium rzymskiego i ten człowiek zost anie ostatnim wielkim 
dyktatorem świata. Obejmie on cał ą władz ę poprzez poparcie dziesi ęciu krajów: 
“jako zwyci ęzca, by dalej zwyci ęŜać”. (Obj 6:2) 
Zanim zako ńczy swoj ą misj ę, doprowadzi do zjednoczenia wszystkich narodów świata 
pod jednym rz ądem i ogłosi siebie naczelnym wodzem nowego ładu światowego – 
totalnej dyktatury. Wtedy pa ństwo stanie si ę “Bogiem” a Zakon Czaszki i 
Piszczeli, maj ący poparcie o świeconych osi ągnie swój cel:  
“Jeden totalitarny rz ąd socjalistyczny, w którym ład stworzył now ą syntez ę 
zgodn ą z lini ą heglowsk ą, gdzie pa ństwo sprawuje władz ę absolutn ą, a jednostki 
mogą znale źć wolno ść w ślepym posłusze ństwie wobec pa ństwa.” (4) 
 
Nowy ład światowy b ędzie u świetniony now ą religi ą światow ą – religi ą New Age – 
uniwersalnym ko ściołem światowym opisanym w Biblii (Objawienie 17), jako wi elka 
wszetecznica, szata ński ko ściół zwodniczy dni ostatecznych. 
Światowy superdyktator, antychryst, przejmie władz ę nad całym systemem bankowym 
świata. Ogłosi si ę głow ą superbanku światowego (gigantycznych rezerw 
federalnych) i po raz pierwszy w historii on sam za inauguruje społecze ństwo 
zupełnie bezgotówkowe. 
Jan widział co ś, co musiało wprowadzi ć go w osłupienie. On widział jak jaki ś 
superdyktator świata nadaje ka Ŝdemu człowiekowi na ziemi numer, dziwne znami ę, 
na praw ą r ękę lub na czoło i nikt nie mógł ani kupowa ć, ani sprzedawa ć, je śli 
nie posiadał znamienia. 
 
Czy jest to mo Ŝliwe, aby śmy my, którzy Ŝyjemy w ostatniej dekadzie szóstego 
tysi ąclecia, ko ńczyli w takim świecie? … świecie Orwella? 
Świeckie czasopismo, “Senior Scholastisc” pokazało w  pełnych barwach uczniów 
szkół średnich z całego świata z numerami wypisanymi na ich czołach. A dalej  w 
artykule “Publiczne potrzeby i prywatne prawa – kto  ciebie śledzi?” (Public 
Needs and Private Rights – Who is Watching You?) au tor pisze: 
 
“Wszelkie zakupy i sprzeda Ŝ odbywa ć si ę b ędą za pomoc ą komputera; Ŝadnych 
pieni ędzy, Ŝadnego wydawania reszty, Ŝadnych czeków. W tym programie ludzie 
otrzymaj ą przypisany im numer, który zostanie wytatuowany na  nadgarstku lub na 
czole. Numer zostanie wczytany za pomoc ą wi ązki laseru i odb ędzie si ę to 
bezbole śnie. (lub wszczepionego małego układu elektroniczne go pod skór ę – jak 
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znaczone s ą obecnie zwierz ęta w Północnej Ameryce) Numeru tego nie wida ć gołym 
okiem i jest tak trwały jak odciski palców. Wszystk ie artykuły konsumpcyjne 
zostan ą zaopatrzone w znak komputerowy. Ko ńcówka komputera w sklepie, która 
oczytuje liczb ę artykułów przy kasie, b ędzie równie Ŝ odczytywa ć numer ciała 
danej osoby i automatycznie podliczy sum ę i odejmie kwot ę ze specjalnego konta 
osobistego. (5) 
 
NOWY SYSTEM MONETARNY 
Pan Cantelon w swojej ksi ąŜce “Nowe pieni ądze albo Ŝadne” (New Money or None) 
pisze:  
“Przez ponad dekad ę, bankierzy i technicy z Europy gor ączkowo pracuj ą nad nowym 
systemem liczbowym.  
W roku 1977 dr Hanrick Eldeman, czołowy analityk EW G ogłosił, Ŝe jest gotów do 
rozpocz ęcia nadawania numerów wszystkim mieszka ńcom ziemi oraz, Ŝe planuje 
posłu Ŝyć si ę liczb ą składaj ącą si ę z 18 cyfr – trzy grupy po sze ść cyfr ka Ŝda. 
(6) 
 
Dr Eldeman powiedział tak Ŝe, i Ŝ w opracowaniu znajduje si ę komputerowy plan 
naprawy światowego chaosu. Spotkanie kryzysowe w roku 1974 z gromadziło trzech 
przywódców Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, dor adców i naukowców, podczas 
którego dr Eldeman odsłonił kurtyn ę Bestii.  
 
“Jest to gigantyczny, zajmuj ący trzy pi ętra, samosteruj ący komputer, posiadaj ący 
zdolno ść nadania numeru ka Ŝdemu mieszka ńcowi kuli ziemskiej.” (7) 
 
A teraz, co powiedział dr Patrick Fisher. W latach siedemdziesi ątych był on 
jednym z najsławniejszych naukowców w dziedzinie ko mputerów. Jest członkiem 
Magill University w Montrealu w Kanadzie. W rozmowi e z dr Emilem Gawerlukiem, 
Ph.D. w programie radiowym Southwest Radio Church w  Oklahomie powiedział, Ŝe 
wszyscy mieszka ńcy krajów uprzemysłowionych świata s ą podł ączeni do 
superkomputera w Europie i, Ŝe nie b ędzie ju Ŝ Ŝadnego kroku po średniego do czasu 
pojawienia si ę superdyktatora świata, który b ędzie kontrolował ekonomi ę całego 
świata. Ujawnił tak Ŝe, Ŝe ostatnim krokiem b ędzie wydanie kart debetowych. 
Powiedział on: 
“Ta ostatnia karta zostanie wydana ponad dwóm milia rdom ludzi na ziemi. Ma to 
taki potencjał, Ŝe moŜe nada ć numery wszystkim mieszka ńcom kuli ziemskiej.” 
 
Twój 18 cyfrowy numer znajduje si ę ju Ŝ w gigantycznym komputerze w Europie. 
Numer ka Ŝdej osoby rozpoczyna si ę liczb ą 666. Sk ąd o tym wiem? 
Cały świat chrze ścija ński zawdzi ęcza bardzo wiele dr Mary Relfe i ksi ąŜkom które 
napisała: “Kiedy zawiod ą pieni ądze” (When Your Money Fails) oraz “Nowy system 
pieni ęŜny” (The New Money System).  
Opisuje ona jak dzi ęki Bo Ŝej m ądro ści, poprzez Ducha Świ ętego potrafiła złama ć 
tajemnic ę systemu kodu paskowego (UPC). Dokonała odkrycia za pieraj ącego dech w 
piersiach; mi ędzynarodowy system kodów paskowych w komputerze zwa nym Bestia z 
Belgii, składa si ę z 18 cyfr. Przeprowadziła wywiady z niektórymi 
międzynarodowymi bankierami z całego świata. (U.S. News and World Report 
poświadcza jej całkowit ą wiarygodno ść). 
 
Liczba ta składa si ę z trzech cyfr: 666. Liczba 666 to mi ędzynarodowy kod, który 
uruchamia miedzynarodowy komputer w Brukseli w Belg ii; 110 to liczba pa ństwa, 
która uruchamia centralny komputer w Stanach Zjedno czonych; twój telefoniczny 
numer kierunkowy; dalej twój dziewi ęciocyfrowy numer ubezpieczeniowy. W taki oto 
sposób konstrukcja ta tworzy twój osobisty numer, k tóry wygl ąda nast ępuj ąco: 
“666 – 110 – numer kierunkowy – 9 cyfrowy numer ube zpieczenowy”. Przykład: 
666-110 205-540 101-147 
     6       6                        6 
 
Liczba 666 to mi ędzynarodowy kod, który uruchamia światowy komputer! Pierwsze 
trzy cyfry numeru ka Ŝdego człowieka to 666. (8) 
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Tu potrzebna jest m ądro ść. Kto ma rozum niech obliczy liczb ę zwierz ęcia; jest to 
bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest 666 (Ob j 13:18) 
 
CzyŜbyśmy zmierzali w kierunku społecze ństwa, gdzie w pospolitym u Ŝytku b ędzie 
liczba 666, numeryczna cecha charakterystyczna dla czasów ostatecznych i jednego 
rz ądu światowego? Odpowiedzi ą jest niedwuznaczne: TAK! Biblia objawia, Ŝe 
ostatni rz ąd w historii, który b ędzie panował nad całym światem, tu Ŝ przed 
powtórnym przyj ściem Jezusa Chrystusa, b ędzie rz ądzi ć społecze ństwem całkowicie 
bezgotówkowym, wyró Ŝniaj ącym si ę u Ŝywaniem liczby 666. A jest to ju Ŝ bli Ŝej, ni Ŝ 
moŜe ci si ę wydawa ć. 
W roku 1985 ujawniłem ten 18 cyfrowy numer przed zg romadzeniem w pewnym ko ściele 
w Oregonie. Po zako ńczeniu nabo Ŝeństwa pewien człowiek wr ęczył mi kart ę VISA, 
któr ą wła śnie otrzymał drog ą pocztow ą. Na karcie widniał jego numer 666 110 509 
540 210 316 (ostatnie dziewi ęć cyfr zostało zmienione by nie ujawnia ć jego 
personaliów). Obecnie ten 18 cyfrowy numer jest zak odowany na metalicznym pasku 
z tyłu ka Ŝdej karty kredytowej i debetowej i jest niewidoczny  gołym okiem. 
 
Terry Galonay, były dyrektor ł ącznikowy karty VISA, powiada: 
“Ostre prostesty przeciwko temu nic nie daj ą, poniewa Ŝ niepokój jaki wzniecisz 
będzie odnotowany i znajdzie si ę w jednej z twoich teczek. A w dniu ostatecznego 
podj ęcia tego, kiedy zostaniemy całkowicie uzale Ŝnieni od naszych kart lub 
jakichkolwiek innych środków przetrwania, mo Ŝe si ę okaza ć, Ŝe zostałe ś bez 
środków do Ŝycia”(9) 
 
NASILANIE SI Ę INTRYG 
W miar ę jak zwolennicy nowego ładu światowego b ędą robi ć post ępy, intrygi b ędą 
si ę nasila ć w celu wprowadzenia nas w społecze ństwo bezgotówkowe. Czy mo Ŝe to 
oznacza ć, Ŝe b ędzie to system za pomoc ą którego, superdyktator świata b ędzie 
starał si ę umie ści ć znami ę na prawej dłoni lub na czole wszystkich ludzi na 
świecie? 
Zostało to opisane przez Bo Ŝego Ducha Świ ętego prawie 2000 lat temu: 
 
On te Ŝ sprawi, Ŝe wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy 
otrzymaj ą znami ę na swojej prawej r ęce albo na swoim czole, i Ŝe nikt nie mo Ŝe 
ani kupowa ć ani sprzedawa ć, je Ŝeli nie ma znamienia, … (Obj 13:16-17) 
 
Trzyna ście lat temu, kiedy znajdowałem si ę w samolocie odrzutowym, stewardesa 
ogłosiła, Ŝe b ędzie pokazany krótki film 15 min., film. To, co zob aczyłem i 
usłyszałem na tym filmie wprawiło mnie w zadum ę. To, co tego dnia zobaczyłem i 
usłyszałem przeka Ŝę w jednym zdaniu: 
“Ju Ŝ wkrótce obudzimy si ę w społecze ństwie zupełnie bezgotówkowym, w którym 
wycofane zostan ą z obiegu pieni ądze, waluty, czeki, a wszelki handel odbywa ć si ę 
będzie za pomoc ą elektronicznego systemu transferu funduszy. 
 
7 listopada 1989 roku w programie telewizyjnym “Goo d Morning America” Charles 
Gibson i Joan Lunden rozmawiali o szybko posuwaj ącym si ę naprzód systemie kart 
debetowych, po czym po raz pierwszy w historii tele wizji usłyszałem takie 
zdanie: “Zbli Ŝa si ę nas to coraz bardziej do społecze ństwa bezgotówkowego”. 
 
BESTIA Z BELGII 
Gigantyczny superkomputer świata znajduje si ę w Brukseli, w stolicy Unii 
Europejskiej. Obecnie jest to finansowa stolica świata. (Cray V wła śnie zostało 
przeniesione do Brukseli z Stanford University). Su perkomputer nazywa si ę 
Bestia. To s ą fakty. Mamy potwierdzone dowody na to, Ŝe dyrektorzy Banku 
Ameryka ńskiego mieli odpraw ę dotycz ącą tego, Ŝe transakcje odbywa ć si ę b ędą za 
pośrednictwem superkomputera w Europie o nazwie Bestia . Jest to akronim:  
*B * Bruksela 
*E * Elektroniczny 
*A * Ksi ęgownie (Accounting) 
*S * Inwigilacja albo nadzór (Surveillance) 
*T * Terminal 
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Obecnie system ten posiada 14 skomputeryzowanych te rminali. Tego systemu nie 
nale Ŝy kojarzy ć z pojawieniem si ę przywódcy odnowionego imperium rzymskiego 
(E.C.). W Objawieniu 13:1 on nazywa si ę besti ą. Ten komputer to nie bestia 
(antychryst). Besti ą b ędzie człowiek – dyktator pod kontrol ą szatana. Lecz 
będzie to system, z którego on skorzysta w odpowiedni m momencie, aby kontrolowa ć 
ekonomi ę świata. 
A teraz wypowied ź Larry Gosshorna, jak pami ętacie z poprzedniego rozdziału jest 
on prezesem Robotics International oraz jednym z na jsławniejszych ekspertów w 
dziedzinie robotów. Jest on chrze ścijaninem rozumiej ącym znaczenie proroctw 
biblijnych. Opisuje on w jaki sposób jego firma wra z z firm ą Burroughs 
opracowała cały system globalnego poł ączenia wszystkich banków świata FDIC z 
gigantycznym superkomputerem w Europie. Jest to pas jonuj ąca opowie ść, któr ą mamy 
nagran ą na kasecie audio, kiedy przemawiał do grupy chrze ścija ńskich biznesmenów 
w Południowej Karolinie. 
Opowiada na tej kasecie, Ŝe dokładnie wiedział, i Ŝ wypełnia proroctwo biblijne.  
“Je śli masz kart ę debetow ą i umie ściłby ś j ą w dowolnym czytniku bankowym 
gdziekolwiek na świecie, to zostaniesz poł ączony z superkomputerem w Europie, a 
pierwszymi trzema cyframi, które zaktywizuj ą twoj ą kart ę s ą 666.” 
 
(Prosz ę nie biegnij od razu do swojego banku i nie pytaj, bo wielu z nich po 
prostu nie jest tego świadoma). 
Niedawno mój bliski przyjaciel opowiadał mi, jak po szedł do jednego z banków w 
Ameryce i zapytał, czy mo Ŝe zrealizowa ć czek zagraniczny. Kasjerka 
odpowiedziała: “nie ma problemu, zobaczymy co powie  komputer”. Ku jego 
zdziwieniu kasjerka w ci ągu kilku sekund sprawdziła podpis na czeku, który 
został wystawiony w innym kraju. Komputer poł ączył si ę z terminalem w Brukseli i 
na ekranie pojawił si ę podpis danej osoby. 
 
 
Czy mo Ŝna nazwa ć zbiegiem okoliczno ści to, Ŝe: 
 
*Znakiem E.C. (Stanów Zjednoczonych Europy) jest li czba 666? 
*Symbolem Banku Światowego jest 666?  
*Symbolem Komisji Trójstronnej jest 666? 
*Symbolem religi New Age jest 666? 
*Ka Ŝda osoba w uprzemysłowionym świecie posiada numer w superkomputerze w 
Europie i jest to 666? 
 
ZNAMIĘ NA PRAWEJ RĘCE LUB NA CZOLE 
Biblia powiada, Ŝe znami ę b ędzie w prawej r ęce lub w czole a nie na nich. Słowo 
znami ę po grecku brzmi CHARAGMA: rytowanie, zadrapanie al bo wci ęcie; znami ę 
wryte lub wci ęte w r ękę lub w czoło. 
 
On te Ŝ sprawi, Ŝe wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy 
otrzymaj ą znami ę na swojej prawej r ęce abo na swoim czole, i Ŝe nikt nie mo Ŝe 
ani kupowa ć ani sprzedawa ć, je Ŝeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierz ęcia 
lub liczby jego imienia (Obj 13:16-17) 
 
TECHNOLOGIA WSZCZEPIANIA BIOCHIPÓW JEST JUś ZNANA 
Szok przyszło ści 
Transponder I.O. biochip w twojej prawej r ęce! 
 
Według Tima Willarda, dyrektora wydawniczego dwumie si ęcznika futurystycznego 
“World Future Societies”, technologia wszczepiania ludziom mikroprocesorów jest 
“stosunkowo prosta…mo Ŝna sobie wyobrazi ć, Ŝe numer zostanie przyznany podczas 
porodu i pójdzie za dan ą osob ą przez całe Ŝycie”. 
 
“Najprawdopodobniej – dodaje – zostanie wszczepiony  w górn ą cz ęść dłoni, dla 
wygody, tak, aby łatwo było go skanowa ć w sklepach.” 
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Willard powiada: “ Ŝe moŜe to słu Ŝyć jako uniwersalna karta identyfikacyjna, 
która zast ąpi karty kredytowe, paszporty, prawo jazdy itp. Prz y kasie w sklepie 
wystarczy, Ŝe przesuniesz r ękę nad skanerem i automatycznie odpowienia suma 
zostanie odj ęta z twojego konta”. 
 
…Wydaje si ę, Ŝe w najbli Ŝszych latach najwi ększy wpływ w dziedzinie ekonomii 
zostanie wywołany przez telematyk ę. Telematyka jest to poprostu informacja z 
dziedziny ekonomii. 
 
…Tak, obecny wy ścig technologiczny zmierza całkowicie do automatyza cji i 
komputeryzacji niemal Ŝe wszystkich dziedzin Ŝycia…Mówi si ę, Ŝe te transpondery 
(przeka źniki) s ą doskonałym rozwi ązaniem formalnej identyfikacji Ŝywych istot. 
Kiedy transponder zostanie wszczepiony pod skór ę i zostanie odczytany przez 
zewnętrzny skaner, wówczas przeka Ŝe konkretny zaprogramowany wcze śniej numer 
identyfikacyjny, który jest przypisany wył ącznie jednej Ŝywej istocie. 
 
Jest to ta sama koncepcja, któr ą stosuje si ę w systemie identyfikacji samochodów 
(VIN)…Podobnie numer biochipu pozostaje wszczepiony  zwierz ęciu na całe Ŝycie, co 
pozwala na śledzenie go, sprawdzanie i kontrolowanie. 
 
…Transpondery najnowszej generacji znajduj ące si ę w u Ŝyciu sa umieszczane w 
szklanych tubkach wielko ści ziarnka ry Ŝu. 
 
…Lecz studenci proroctw biblijnych poczuj ą zimny, futurystyczny wietrzyk wiej ący 
złowieszczo nad horyzontem, gdy Ŝ Biblia ostrzega nas w Objawieniu 13, Ŝe 
niebawem, globalny system ekonomiczny antychrysta, dyktatora świata, 
“człowieka”, którego liczba wynosi 666, wprowadzi w ła śnie taki alfanumeryczny 
system identyfikacji. 
 
…Ta planetarna siatka pozwoli o świeconym nowego ładu światowego, jednemu rz ądowi 
światowemu pod kontrol ą ONZ, na przypisanie ka Ŝdemu mieszka ńcowi kuli ziemskiej, 
specyficznego i niepowtarzalnego numeru identyfikac yjnego umo Ŝliwiaj ącego 
śledzenie go i kontrolowanie. 
 
Technologia ta bez w ątpienia doprowadzi do ogólno światowego systemu 
totalitarnego niewolnictwa, za po średnictwem globalnej siatki komputerowej, 
elektronicznego zniewolenia ekonomicznego. W tym ma j ącym ju Ŝ niebawem nadej ść 
elektronicznym systemie debetowym, nikt nie b ędzie mógł nigdzie niczego kupi ć 
ani sprzeda ć bez globalnego znamienia biochipu nowego ładu światowego na prawej 
r ęce lub na czole (znamienia bestii). 
 
…Bez tego Ŝadna transakcja nie b ędzie mo Ŝliwa; nie b ędzie wynagrodzenia, 
jedzenia, schronienia… Nikt nie b ędzie zwolniony z obowi ązku przyj ęcia znamienia 
pod gro źbą kary śmierci. 
 
Biblia powiada nam, Ŝe jest tylko jedno wyj ście z tego systemu zła …wyj ściem 
jest Jezus Chrystus! On i tylko On jest “DROG Ą, PRAWDĄ I śYCIEM”. (10) 
 
Jeśli nie jest on jeszcze twoim Zbawicielem to prosz ę przyjmij Go rychło. 
 
Otrzymałem wiarygodne informacje, Ŝe wzór takiego mikrotranspondera b ędzie 
wygl ądał nast ępuj ąco: 
 
Nazwisko, imi ę i zdj ęcie 
Numer ubezpieczenia (przypomn ę, Ŝe mi ędzynarodowy numer ubezpieczenia składa si ę 
z 18 cyfr, z których pierwsze trzy cyfry to 666 – j ednakowe dla wszystkich na 
świecie). 
Odciski palców. 
Opis fizjonomii. 
Adres 
Historia rodziny. 
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Zawód 
Informacja podatkowa 
Informacje kryminalne 
Przynalezno ść religijna 
 
Wszystkie te dane ju Ŝ wkrótce pojawi ą si ę na nowych kartach debetowych (Smart 
Card), a nast ępnie automatycznie zostan ą przeniesione w formie mikroprocesorów 
na twoj ą dło ń lub na czoło. Administracja Clinton-Gore d ąŜy do rychłego 
wprowadzenia Smart Card (11). 
Czasopismo “Christian Science Monitor” ujawnia, Ŝe w miejscowo ści Austin w 
stanie Texas istnieje rz ądowe konsorcjum przemysłowe produkuj ące półprzewodniki 
o nazwie Sematech. 
 
 
Celem konsorcjum jest wyprodukowane jeszcze w tym r oku półprzewodników o 
grubo ści zaledwie 0.35 mikrona albo inaczej 1/200 grubo ści ludzkiego włosa. 0.35 
mikrona, b ędzie to wielko ść obowi ązuj ąca dla nowej generacji mikroprocesorów w 
połowie lat 90. Kiedy zostan ą one wprowadzone do u Ŝytku, wtedy technologia ta 
pozwoli na to, Ŝe jeden chip pomie ści równowarto ść tylu danych, ile mie ści si ę w 
tysi ącu stronach ksi ąŜki telefonicznej. Niedawno 200 naukowców spotkało s i ę w 
Austin, by pomóc w przygotowaniach tego przedsi ęwzi ęcia. (12). 
 
Nie ma w ątpliwo ści co do tego, Ŝe moŜe to zosta ć wykorzystane do chipu 666. Mo Ŝe 
to znale źć zastosowanie w maj ących zosta ć wprowadzonych Smart Card. 
Administracja Clinton-Gore obecnie d ąŜy do wydania wszystkim obywatelom Ameryki 
Smart Card, które maj ą by ć dodatkiem do planu ochrony zdrowia, zainicjowanego  
przez pani ą Hilary. Poprzez ten fantastyczny przełom w nauce, Smart Card b ędzie 
zawiera ć osobiste dane finansowe, a tak Ŝe miliony fragmentarycznych informacji 
na temat wszyskiego, co kiedykolwiek zrobiłe ś. 
Smart Card (ostatnie karty debetowe) wkrótce stan ą si ę obowi ązuj ące. W roku 1979 
w programie radiowym Southwest Radio Church dr Patr ick Fisher powiedział, Ŝe 
wprowadzenie kolejnej karty b ędzie ostatnim krokiem zanim wielki dyktator za Ŝąda 
numeru na r ęce lub na czole. Ju Ŝ niebawem do tego dojdzie.  
Wiadomości San Jose Mercury News przekazały tak ą oto informacj ę: 
 
Unikaj tego by da ć si ę złapa ć w sie ć 666 
Prawie 2000 lat temu Biblia przepowiedziała co nast ępuje: “On te Ŝ sprawi, Ŝe 
wszyscy otrzymaj ą znami ę na swojej prawej r ęce albo na swoim czole, i Ŝe nikt 
nie mo Ŝe ani kupowa ć ani sprzedawa ć, je Ŝeli nie ma znamienia”. 
 
Dyktator świata (antychryst) głowa nowego ładu światowego zlikwiduje wszystkie 
pieni ądze i sprawi, Ŝe wszyscy ulegn ą systemowi komputeryzacji, najpierw poprzez 
karty (np. Smart Card), potem przerodzi si ę to w male ńki mikrochip, który 
zostanie wszczepiony w praw ą r ękę lub na czoło. (13). 
 
Wiele lat temu przeczytałem fragment ksi ąŜki “Tragedia i nadzieja” (Tragedy and 
Hope) Carrolla Quigley’a, profesora Uniwersytetu Ge orgetown. Był on wielce 
wpływowym członkiem CFR i wielkim propagatorem nowe go ładu światowego. Napisał 
takie słowa:  
“Wolno ść i prawo wyboru jednostki b ędzie ści śle kontrolowane dzi ęki temu, Ŝe po 
urodzeniu ka Ŝdy otrzyma numer, który b ędzie śledzony (uwaga: ka Ŝdy obywatel 
będzie tylko numerem) przez cały okres kształcenia, s łu Ŝby wojskowej, pracy 
zawodowej, po nale Ŝności podatkowe, stanu zdrowia, przej ścia na emerytur ę i a Ŝ 
do tego ile zostawił po śmierci”. (214) 
 
“Numer, od urodzenia a Ŝ do śmierci” – od łona do grobu. Profesor Carroll Quigle y 
był mentorem Billa Clintona, dla którego był on wzo rem do na śladowania podczas 
studiów na Uniwersytecie Georgetown.  
Jest osob ą do której prezydent odniósł si ę podczas przemówienia inauguracyjnego 
20 stycznia 1993 r. 
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Nie jestem paranoikiem; nie dopatruj ę si ę w ka Ŝdym k ącie liczby 666. Lecz widz ę 
wielki wpływ środków masowego przekazu w kształtowaniu opinii pub licznej, w celu 
zaakceptowania maj ących zosta ć wprowadzonych do u Ŝycia kart debetowych 
(clintonowskich Smart Card), które b ędą ostatnim elementem przed wprowadzeniem 
znamienia! 
 
W pi śmie Arizona Republic: 
 
Oko na niebie do pilnowania dzieci 
KaŜde dziecko, którego rodzice wyra Ŝą na to zgod ę, otrzyma podskórnie 
wszczepiony biochip komputerowy z numerem identyfik acyjnym. Chip b ędzie nadawał 
sygnał, który b ędzie odbijany poprzez satelit ę i odbierany przez komputer 
policyjny. Rodzice dziecka, które by zagin ęło, mogliby zadzwoni ć na policj ę, 
podać jego numer i w ten sposób dowiedzie ć si ę gdzie ono si ę znajduje. (15). 
 
Mikrotechnologia – czy mo Ŝe poprzedniczy ć przed wprowadzeniem znamienia bestii? 
 
Cytat z “Prophecy in the News”: 
Wyścig trwa. Kilka firm konkuruje ze sob ą rynku, który praktycznie ma 
nieograniczone mo Ŝliwo ści, np., wszczepianie elektronicznych transponderów  
identyfikacyjnych zwierz ętom. Kiedy nast ąpi elektroniczne poł ączenie, wtedy 
nadaj ą numer identyfikacyjny. Za pomoc ą igły podskórnej urz ądzenie zostaje 
umieszczone bezpo średnio pod skór ą zwierz ęcia. (16). 
 
W sierpniu 1993 roku w telewizji pojawiła si ę krótka informacja, Ŝe w Unii 
Europejskiej wszystkie zwierz ęta musz ą mie ć wszczepiony mikrochip. Oblicza si ę, 
Ŝe na świecie Ŝyj ą miliony zwierz ąt z wszczepionymi mikrochipami. Dzi ęki wie Ŝom 
przeka źnikowym, telefonii komórkowej, a tak Ŝe satelitom wywiadowczym, mikrochip 
moŜe wskaza ć miejsce pobytu zwierz ęcia w dowolnym miejscu na świecie z 
dokładno ści ą do trzech metrów. 
 
Pewnego dnia system ekonomiczny antychrysta za Ŝąda takiego systemu identyfikacji 
liczbowej. Ka Ŝdy ruch osób posiadaj ących taki numer b ędzie mógł by ć śledzony. 
W sierpniu 1991 roku w programie telewizyjnym 20/20  pokazano w jaki sposób 
odbywa si ę wszczepianie tego niemowl ętom. Czy jeste śmy ju Ŝ u celu? 
 
Liczba 666 
Tu potrzebna jest m ądro ść. Kto ma rozum niech obliczy liczb ę zwierz ęcia; jest to 
bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest 666 – ( Obj 13:18) 
 
LICZBA KTÓRA PIECZ ĘTUJE 
Co to wszystko oznacza? Czy wiecie, Ŝe liczba 666 jest to greckie słowo? (Patrz 
“Strong’s Concordance # 5516: CHI XI STIGMA). CHI X I STIGMA jako liczba 
przedstawia si ę nast ępuj ąco: 600 60 6 (666). (17) 
 
STIGMA: kij lub szpilka – “znami ę odci śni ęte lub wyryte w celu ustalenia 
własno ści” (Strong’s # 4742). (18). 
 
ZARAZ! CHWILECZKĘ! ZATRZYMAĆ SI Ę!  
 
666 – “Ustalenie własno ści.” 
 
Alice Bailey, “tytularna współczesna zało Ŝycielka” religii New Age, w swojej 
obszernej, satanistycznej ksi ąŜce, “Externalization of the Hierarchy”, ujawnia, 
Ŝe liczba 666 oznacza Shamballa (piekło), hierarchi ę lub królestwo szatana: 
“Jeste ś przypi ęcz ętowany do jego królestwa poprzez numer 666.” (19) 
 
W natchnionym Pi śmie Świ ętym, Duch Świ ęty ostrzega nas, Ŝe ci wszyscy, którzy 
przyjm ą znami ę w dniach ostatecznych, b ędą zapiecz ętowani dla szatana na zawsze. 
Dlatego nigdy nie powiniene ś przyj ąć tego znamienia ani na twoj ą r ękę ani na 
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twoje czoło. Poniewa Ŝ wszyscy, którzy je przyjm ą zgin ą na wieki. Stamt ąd nie ma 
ju Ŝ powrotu. 
 
Dzi ęki współczesnym wynalazkom takim jak: komputeryzacj a, telefonia komórkowa, 
satelity szpiegowskie i mikrotechnologia wszczepian a, świat doszedł ju Ŝ do 
takiego momentu, Ŝe jeden człowiek, dyktator świata, mógłby zasi ąść przed 
czternastoma terminalami komputerowymi w Brukseli, znanym jako Bestia z Belgii, 
w finansowym centrum świata i prze świetli ć miliardy ludzi, którzy przyj ęli to 
znami ę, w czasie jednej miliardowej sekundy. On b ędzie znał tych, którzy s ą 
jego. B ędzie mógł powiedzie ć: 
“Ci s ą moi. Oni przyj ęli moje znami ę własno ści. Nale Ŝą do mnie. S ą 
zapiecz ętowani dla mojego królestwa na wieki.” 
Co za czasy w jakich przyjdzie ludziom Ŝyć. Jak blisko ju Ŝ nam do tego? 
GROMKI GŁOS OSTRZEśENIA 
Kiedy ciało Chrystusa znajdzie si ę w niebezpiecze ństwie, Bóg wzbudza głos 
ostrze Ŝenia. A teraz wypowied ź pastora ewangelicznego Barry Smitha z Australii. 
Przez 25 lat zajmował si ę on monitorowaniem planu zwolenników nowego ładu 
światowego. Na poligon do świadczalny wybrali male ńki kontynent Australii i Nowej 
Zelandii, w celu przygotowania mieszka ńców do społecze ństwa bezgotówkowego.  
W gazecie australijskiej pojawiło si ę co ś takiego: 
 
“Sydney Morning Herald”, 15 luty 1984, zdj ęcie kobiety z kodem paskowym na czole 
w supermarkecie. 
 
Po wielu latach urabiania opinii publicznej we wrze śniu 1987 roku rz ąd 
australijski pod przewodnictwem premiera Boba Hawka  ogłosił system kart 
debetowych. (Ostatni ju Ŝ krok przed wprowadzeniem społecze ństwa bezgotówkowego). 
Setki tysi ęcy zaalarmowanych chrze ścijan wyszło na ulice na znak protestu. W 
mie ście Perth w marszu protestacyjnym udział wzi ęło 40 000 osób. W tym samym 
czasie był tam nasz syn i wysłał nam zdj ęcie z gazety ukazuj ącej si ę w 
zachodniej cz ęści Australii, z dat ą 24 wrze śnia 1987 rok. To zaskoczyło rz ąd. 
Musieli si ę z tego wycofa ć. Lecz pó źniej premier ogłosił, Ŝe zostanie to i tak 
wprowadzone. Czy wspominano o tym w środkach masowego przekazu w Ameryce? Nie 
było ani jednej wzmianki, poniewa Ŝ środki masowego przekazu b ędące pod kontrol ą 
Rockefellerów nie chciały aby kto ś si ę o tym dowiedział.  
Poni Ŝej zamieszczam list, który otrzymałem od pewnej chr ześcijanki mieszkaj ącej 
w południowej cz ęści Oregonu. Zadbałem o zachowanie jej bezpiecze ństwa nie 
podaj ąc jej nazwiska: 
“Mój ojciec piastuje wysoki urz ąd w du Ŝej korporacji stalowej. Niedawno młoda 
kobieta, która dopiero co przyjechała z Australii z ło Ŝyła podanie o przyj ęcie do 
pracy. Mój ojciec j ą zatrudnił. Nie była chrze ścijank ą. Powiedziała mojemu ojcu: 
“Tam w Australii ju Ŝ od dwóch lat funkcjonuj ą karty debetowe, ale ludzie nadal 
maj ą swoje dwudziestki, dziesi ątki, pi ątki i jedynki”. (Mowa o banknotach – 
przyp., tłumacza). 
 
Lecz przekazywała t ę informacj ę z doz ą wrogo ści, Ŝeby czasem nie odwa Ŝono si ę 
wszczepi ć jej chipa komputerowego wielko ści ziarnka ry Ŝu w r ękę lub w czoło. 
 
“Mój ojciec ostrzegł j ą tak Ŝe,” a ona odpowiedziała: “Musz ę ostrzec 
mieszkaj ących tam nadal moich rodziców”. 
 
ZNAMIĘ – JAK BLISKO NAM TO TEGO? 
Zakon (o świeconych) na pierwszym miejscu stawia wydanie wszy stkim ludziom na 
kuli ziemskiej kart identyfikacyjnych z mikrochipem . W Holandii weszło w Ŝycie 
prawo nakazuj ące, by obywatele nosili przy sobie karty identyfika cyjne. 
Karta zawiera osobisty numer identyfikacji podatkow ej, nazwisko, adres, 
narodowo ść, itd. osoby nie potrafi ące si ę wylegitymowa ć na Ŝądanie policji s ą 
aresztowane. (20) 
Premier rz ądu brytyjskiego, John Major zwrócił si ę do parlamentu, by ten wydał 
dekret zobowi ązuj ący obywateli do noszenia przy sobie takich kart 
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identyfikacyjnych. (21). Takie karty identyfikacyjn e b ędą wydawane przez władze 
brytyjskie do 1 stycznia 1995 roku. 
Natomiast mieszka ńcom Europy b ędą wydawane karty Unii Europejskiej. 
W Australii karty identyfikacyjne b ędą obowi ązuj ące od pocz ątku 1995 roku. (22). 
Niektórzy Ŝołnierze ameryka ńscy zostali zapisani do przetestowania programu o 
nazwie MARC. Departament Obrony (DOD) wypróbowuje o becny nowy program MARC. Nie 
mówi si ę o tym jako o karcie, lecz po prostu jako MARC (zna mię). 
Departament Obrony mówi, Ŝe jest to akronim od “Multi-technology Automatic 
Reader Card”. Mówi si ę, Ŝe MARC ma standardowy pasek kodowy, pasek magenetyc zny, 
wytłoczone dane, fotografi ę cyfrow ą, wtopiony obwód (chip komputerowy). Karta ta 
zawiera olbrzymi ą ilo ść informacji, jest wykorzystywana w sklepie do robie nia 
zakupów, ma pełne dane dotycz ące przebiegu słu Ŝby wojskowej i stanu zdrowia. 
 
Narodowe karty identyfikacyjne s ą nam reklamowane jako maj ące wiele zalet i 
bardzo wygodne. NIE WIERZ W TO!!! PRAWDZIWYM CELEM RZĄDU JEST PEŁNA KONTROLA!!! 
Centralna baza danych i komputerowa karta identyfik acyjna zapewni ą całkowit ą 
kontrol ę obywateli. Rupert Butler w swojej ksi ąŜce “Ilustrowana historia Gestapo 
w czasach nazizmu” (An Illustrated History of the G estapo Under Nazism) pisze: 
“Wszyscy obywatele Niemiec musieli nosi ć przy sobie dokumenty to Ŝsamości i mogli 
zosta ć zatrzymani o ka Ŝdej porze przez policj ę zarówno wojskow ą jak i cywiln ą” 
(24). 
Pismo “Monetary and Economics Review” z wrze śnia 1994 roku informuje, Ŝe wszyscy 
wojskowi USA otrzymali nowy rodzaj karty identyfika cyjnej, któr ą mogą si ę 
posługiwa ć na całym świecie. Jest to wielotechnologiczna automatyczna ka rta 
czytnikowa. Na frontowej stronie karty, widnieje na pis MARC wydrukowany du Ŝymi 
literami. Uniwersalna karta Drexler Technology Univ ersal jest znana jako “karta 
laserowa 6.6 megabajta”. Czy jest to mo Ŝliwe, aby wraz z usprawnieniem Ŝywych 
chipów komputerowych, przepowiedzianych przez Ameri can Scientist w wydaniu z 
sierpnia 1994 roku, Ŝe by ć moŜe przerodzi si ę to w “Kart ę Światow ą 666 
Megabajtów”?. 
Firma Avid w Norco, w Kalifornii dzi ęki zaawansowanej technologii 
mikroelektroniki wynalazła system, który pozwala na  precyzyjne, pewne i trwałe 
znakowanie zwierz ąt. Firma Avid opracowała i opatentowała własn ą unikatow ą 
technik ę systemu identyfikacyjnego, opartego na przekazie z a pomoc ą fal 
radiowych. Znakowaniem zwierz ąt zajmuje si ę na Ŝyczenie. 
Ma to wielko ść ziarnka ry Ŝu. Składa si ę z około 240.000 cz ęści i generuje pr ąd 
niskiego napi ęcia, który zasila pasek identyfikacyjny, a ten z ko lei transmituje 
swój niepowtarzalny numer. 
Wysyłany numer wy świetlany jest na ekranie z ciekłego kryształu (LCD)  o 
rozmiarach umo Ŝliwiaj ących odczytanie. Czas odczytu mierzy si ę w milisekundach. 
Jest to zasilane z dwukomorowych baterii lub z zasi lacza o podwójnym napi ęciu 
110/220 volt. Dzi ęki wszczepialnym mikrochipom, zwierzak mo Ŝe zosta ć namierzony 
niemal Ŝe natychmiast w dowolnym miejscu na ziemi. 
 
Wydawca tej ksi ąŜki zadzwonił do firmy Avid. In Ŝynier powiedział mu, Ŝe te 
mikrochipy działaj ą w systemie liczbowym składaj ącym si ę z 9 cyfr, co daje 700 
trylionów mo Ŝliwych kombinacji liczbowych. 
Wydawca zapytał go: “Czy nie planujecie w przyszło ści wykorzysta ć tych 
mikrochipów na ludziach?” 
Odpowiedział: “Nie planujemy, poniewa Ŝ jest zby wielu chrze ścijan, którzy s ą z 
tego niezadowoleni. Niemniej jednak nasi konkurenci  przygotowuj ą si ę do tego” 
 
Jak blisko tego ju Ŝ jeste śmy? W czerwcu 1994 roku w programie telewizyjnym Op rah 
Winfrey (sie ć TV ABC) wspomniano Ŝe: “wszczepialne mikrochipy znajd ą si ę w 
r ękach wszystkich ludzi na ziemi do roku 2000.” 
 
Czy jest to mo Ŝliwe by proces ten ju Ŝ si ę rozpocz ął? W marcu 1995 roku, bliski 
przyjaciel opowiedział mi o pewnym człowieku, który  powrócił z Niemiec w okolice 
Tacoma w stanie Waszyngton. Człowiek ten wyznał, Ŝe cała jego rodzina w 
Niemczech ma wszczepiony mikrochip w umi ęśnion ą cz ęść prawego kciuka. Rodzina 
uwaŜa, Ŝe jest to wspaniały system. Tłumaczył jak wygodne t o jest w sklepie przy 
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kasie, wystarczy przesun ąc r ękę nad skanerem i transakcja natychmiast dokonana. 
On te Ŝ otrzymał mikrochip, który został wszczepiony w jeg o praw ą r ękę. 
 
W połowie listopada 1994 roku byłem na Hawajach, gd zie prowadziłem wykłady na 
temat proroctw. W czasie przerwy na zadawanie pyta ń, pewna młoda chrze ścijanka 
opowiedziała, Ŝe jej narzeczony, który słu Ŝy w wojsku, otrzymał niedawno kart ę 
debetow ą. Powiedziano mu: 
“Nie zgub tej karty. Je śli j ą zgubisz to wszczpimy ci w r ękę mikrochip. 
Nazwali śmy to zdrobniale Demon. 
 
Opisuj ę wam prawd ę. To ju Ŝ si ę dzieje. System opisany przez apostoła Jana prawie 
2000 lat temu i zapisany w Objawieniu w rozdziale 1 3:16-17 wisi ju Ŝ nad nami. 
System ten umo Ŝliwi człowiekowi, który przejmie ster władzy nowego  ładu 
światowego, człowiekowi, którego Biblia nazywa besti ą, antychrystem błyskawiczn ą 
inwigilacj ę, a co za tym idzie, pełn ą kontrol ę nad wszystkimi lud źmi Ŝyj ącymi na 
ziemi (wszystkimi, którzy przyjm ą jego znami ę). 
 
To nie jest wywoływaniem wilka z lasu. To nie jest science fiction. Te rzeczy s ą 
prawdziwe i s ą w śród nas!!!. 
 
ZNAMIĘ BESTII 
Słowo znami ę (w poł ączeniu z antychrystem) jest u Ŝyte dokładnie 8 razy w Ksi ędz 
Objawienia. Lecz tylko dwukrotnie Duch Bo Ŝy posłu Ŝył si ę zwrotem “znami ę 
bestii”, pierwszy raz w Objawieniu 16:2 oraz powtór nie w Objawieniu 19:20. Tylko 
raz pojawia si ę zwrot “znami ę jego (antychrysta) imienia”. Czy w obecnej dobie 
moŜemy wiedzie ć jakie jest znami ę bestii według proroctw? Wierz ę, Ŝe tak. 
Spróbujmy to przeanalizowa ć razem. 
 
Mikrochip z numerem bestii 666 jest cz ęści ą znamienia, lecz wydaje si ę, Ŝe jest 
jeszcze druga strona medalu. Przez 12 lat wyci ągałem uszy i monitorowałem to, co 
mówią liderzy New Age. Po świ ęciłem 3000 godzin na intensywne badania tej 
szata ńskiej religii, która nosi wszelkie znamiona religii  antychrysta. 
Poni Ŝej podaj ę zimny, a raczej blu źnierczy cytat jednego z przywódców ruchu New 
Age, Davida Spanglera: 
“Lucyfer jest agentem Bo Ŝej miło ści… przechodzimy w nowy wiek…ka Ŝdy z nas w 
jaki ś sposób dochodzi do takiego punktu, który nazywam i nicjacj ą lucyferia ńsk ą”. 
(25) 
 
Albert Pike, biskup naczelny wszystkich wolnomularz y napisał: 
“Tak, Lucyfer jest Bogiem…prawdziwa i czysta religi a filozoficzna to wiara w 
Lucyfera…Lucyfer, bóg światła i bóg dobra”. (26). 
 
Alice Bailey wysoko oceniała wolnomularzy wyra Ŝaj ąc si ę o nich jako o 
prekursorach światowej religii New Age. 
 
ZNAMIĘ A RELIGIA NEW AGE 
Poni Ŝszy cytat zaczerpni ęto z ksi ąŜki Davida Spanglera “Odbicie Chrystusa” (The 
Reflections of the Christ): 
“ Światło, które roz świetla nam drog ę do Chrystusa pochodzi od Lucyfera…wielkiego 
inicjatora…Lucyfer przychodzi, by da ć nam ostateczn ą inicjacj ę…z której styka ć 
si ę b ędzie wielu ludzi w niedalekiej przyszło ści, gdy Ŝ jest to inicjacja w New 
Age”.(27) 
 
Jaki fałsz! W Ewangelii Jana 8:12 nasz Pan Jezus po wiada: 
“Ja jestem światło ści ą światła; kto idzie ze mn ą, nie b ędzie chodził w 
ciemno ści, ale b ędzie miał światło ść Ŝywota.” 
 
Dawid Spangler wyra źnie okre ślił, Ŝe nikt nie wejdzie w nowy wiek, dopóki nie 
przyjmie inicjacji lucyferia ńskiej. Ma na my śli zobowi ązanie do oddawania czci 
Lucyferowi. 
 



 115 

Jedyny odno śnik w Biblii mówi ący o Lucyferze znajdujemy w Ksi ędze Izjasza 14:12 
Lycyfer był wielkim archaniołem, namaszczonym chrub em, który poprowadził jedn ą 
trzeci ą aniołów w niebie w buncie przeciwko Trójjednynemu Bogu. 
 
O, jak Ŝe spadłe ś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalo ny jeste ś na 
ziemi ę, pogromco narodów! 
 
Jezus powiada w Ew. Łukasza 10:18: 
 
Widziałm jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba . 
 
 
Biblia okre śla go jako upadłego, fałszywego archanioła, boga te go świata, 
szatana, diabła, ksi ęcia ciemno ści, głównego przeciwnika Boga chwały. Dawid 
Spangler został zwiedziony! 
 
INICJACJA LUCYFERIA ŃSKA – ZOBOWIĄZANIE DO CZCZENIA LUCYFERA 
Nie mo Ŝemy by ć całkowicie pewni, lecz z naszej obecnej pozycji ob serwacyjnej, 
wydaje si ę całkiem prawdopodobne, Ŝe znamieniem bestii mógłby by ć mikrochip 
wszczepiony w praw ą r ękę lub na czoło, w którym znajduje si ę liczba 666; jest to 
szata ńska liczba bestii – Objawienie 13:18: “A liczba jeg o to 666”.  
Ten chip, a tak Ŝe zobowi ązanie do czczenia Lucyfera (inicjacja lucyferia ńska), 
moŜe tworzy ć razem znami ę bestii. Biblia wyra źnie okre śla, Ŝe ci, którzy przyjm ą 
to znami ę strac ą swoj ą nie śmierteln ą dusz ę. B ędzie to wielka fałszywa piecz ęć 
mistrza zwodzenia w całym wszech świecie. Lecz ka Ŝda podróbka wskazuje na to, Ŝe 
istnieje oryginał. Prawdziwa piecz ęć Boga wyst ępuje wielokrotnie w Słowie Bo Ŝym, 
w Biblii. 
 
WszakŜe fundametn Bo Ŝy stoi niewzruszony, a ma t ę piecz ęć na sobie: zna Pan 
tych, którzy s ą jego…(2Tm 2:19). 
A nie zasmucajcie Bo Ŝego Ducha Świ ętego, którym jeste ście zapiecz ętowani na 
dzie ń odkupienia (Ef 4:30) 
 
Kiedy przyjdziemy pod krzy Ŝ ze skruszonym sercem i uni Ŝonym duchem i b ędziemy 
pokutowa ć ze swoich grzechów i prosi ć Boga aby nam przebaczył, wtedy przez wiar ę 
przyjmujemy Go do swojego serca jako Pana i Zbawici ela. Bowiem na krzy Ŝu Jezus 
przelał swoj ą drogocenn ą krew aby nas pojedna ć z Bogiem. Biblia mówi nam, Ŝe w 
tej samej chwili zostaniemy obmyci drogocenn ą krwi ą Chrystusa.  Zostaniemy 
przeniesieni z królestwa ciemno ści do królestwa umiłowanego Syna i zostaniemy 
zapiecz ętowani na dzie ń odkupienia! 
Lecz szatan, bóg tego świata ju Ŝ niebawem ujawni swoj ą fałszyw ą piecz ęć, dzi ęki 
której zwiedzie miliardy mieszka ńców kuli ziemskiej. Biblia mówi tak Ŝe o tym, Ŝe 
t ą fałszyw ą piecz ęci ą b ędzie znami ę bestii. Ci, którzy j ą przyjm ą ju Ŝ nigdy nie 
będą mieli drugiej szansy na dost ąpienie zbawienia. 
 
Według zegara Bo Ŝych proroctw wszelkie znaki czasu wskazuj ą na to, Ŝe Ŝyjemy w 
dniach ostatecznych. P ędzimy do wielkiego finału – powtórnego przyj ścia Pana 
Jezusa Chrystusa i pocz ątku siódmego tysi ąclecia. 
Szatan siedzi przy ruletce. On wie, Ŝe ma krótki czas. Stawka jest wysoka. On 
gra na cało ść. Stawka – blisko sze ść miliardów nie śmiertelnych dusz. Linie 
zaczynaj ą si ę zaw ęŜać. Wkrótce trzeba b ędzie podj ąć decyzj ę; czci ć Jezusa 
Chrystusa, Baranka Bo Ŝego, albo czci ć Lucyfera, boga tego świata. 
Czy podj ąłe ś ju Ŝ decyzj ę dotycz ącą wieczno ści i oddałe ś swoje Ŝycie Jezusowi 
Chrystusowi? Decyzja ta b ędzie stanowi ć o twojej wieczno ści. 
 
CO POWINNI TERAZ CZYNI Ć CHRZEŚCIJANIE? 
Jeśli jeste ś chrze ścijaninem, wierzysz w Jezusa Chrystusa Syna Boga śywego, 
je śli na śladujesz Go jako Pana i Mistrza, to s ą pewne rzeczy, które powiniene ś 
czyni ć, gdy Ŝ zbli Ŝamy si ę do ko ńca okresu czasu łaski: 
 
1. Nie ma takiej rzeczy, której musiałby ś si ę ba ć. 
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  Nasz Pan jest dowódc ą wszystkich zast ępów nieba. 
 
  Je śli Bóg za nami, to któ Ŝ przeciwko nam? (Rz.8:31) 
 
Nie boj ę si ę si ę dziesi ątków tysi ęcy ludu, które zewsz ąd na mnie nastaj ą (Ps 
3:7) 
  
Anioł Pa ński zakłada obóz wokół tych, którzy si ę go boj ą i ratuje ich (Ps 34:8) 
 
Pan jest ze mn ą, nie l ękam si ę, có Ŝ moŜe mi uczyni ć człowiek? (Ps 118:6) 
 
Wy z Boga jeste ście, dzieci, i wy ich zwyci ęŜyli ście, gdy Ŝ Ten, który jest w 
was, wi ększy jest, ani Ŝeli ten, który jest na świecie (1J 4:4) 
 
2) Z łaski Bo Ŝej podejmij decyzj ę, Ŝe nigdy nie przyjmiesz tego znamienia na 
r ękę czy na czoło. 
 
Twoje czoło zostało zarezerwowane dla imienia Tego,  który jest Królem królów i 
Panem panów. 
 
I ogl ądać b ędą jego oblicze, a imi ę jego b ędzie na ich czołach (Obj 22:4) 
 
3) Ostrzegaj swoich najbli Ŝszych, przyjaciół, s ąsiadów, aby nigdy nie przyj ęli 
tego znamienia. 
Jeśliby przyj ęli to wtedy na zawsze zaprzepaszczaj ą moŜliwo ść dost ąpienia 
zbawienia 
 
 
4) U Ŝyźniaj swoje serce Słowem Bo Ŝym!  
Spowoduje to, Ŝe b ędziesz “umocniony w Panu i w sile mocy Jego”. 
 
A oni zwyci ęŜali go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, … (Obj 
12:11). 
 
Weźcie te Ŝ przyłbic ę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Bo Ŝe (Ef 6:17) 
 
Napełniaj swoje serce i my śli Słowem Bo Ŝym. Ukryj w swoim sercu te drogocenne 
obietnice. W tych dniach zwiedzenia i fałszerstwa S łowo Bo Ŝe objawi, co jest 
prawd ą, a co fałszem. Wszystko co usłyszysz badaj w świetle Słowa Bo Ŝego. Zadaj 
sobie pytanie: “Czy pozostaje to w zgodzie ze Słowe m BoŜym?” 
 
5) śyj w bliskich relacjach z Bogiem 
W świecie przedpotopowym (I Moj Ŝeszowa r. 6), zwyrodniałym na tle seksu, 
zdemonizowanym świecie gwałtu, buntu i wszelakiej zmysłowo ści, Ŝył sobie pewien 
człowiek – nazywał si ę Enoch. 
 
Przez wiar ę zabrany został Enoch, aby nie ogl ądał śmierci i nie znaleziono go, 
gdy Ŝ zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany otrzyma ł świadectwo, Ŝe si ę 
podobał Bogu (Hbr 11:5) 
 
 
Jezus przypominał pokoleniom, które b ędą Ŝyły w dniach ostatecznych, Ŝe b ędzie 
wtedy tak, jak w dniach przed potopem. Bóg poszukuj e zarówno m ęŜczyzn jak i 
kobiet, którzy b ędą chodzi ć przed nim w świ ęto ści, sprawiedliwo ści i czysto ści. 
Tylko wówczas, kiedy os ądzimy grzech w swoim Ŝyciu i odrzucimy go, b ędziemy 
mogli Ŝyć w bliskiej społeczno ści z Nim. 
 
Jeśli za ś chodzimy w światło ści, jak On sam jest w światło ści, społeczno ść mamy 
z sob ą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas  od wielkiego grzechu 
(1 J 1:7) 
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6) Piel ęgnuj gł ębokie oddanie si ę Panu Jezusowi. 
 
Jestem przekonany, Ŝe je Ŝeli nie b ędziemy całkowicie oddani Jemu teraz, to 
później mo Ŝemy nie by ć w stanie przeciwstawi ć si ę presji nadchodz ącego kryzysu 
opisanego w Li ście do Efezjan 6:13: 
 
Dlatego we źcie cał ą zbroj ę Bo Ŝą, aby ście mogli stawi ć opór w dniu złym i 
dokonawszy wszystkiego, osta ć si ę. 
 
Oddaj całe swoje Ŝycie Chrystusowi: “Poprzez uzdolnienie pochodz ące od Ducha 
Świ ętego, przyrzekam teraz, Ŝe całym swoim Ŝyciem b ędę na śladował Pana Jezusa 
Chrystusa bez wzgl ędu na to, ile mnie to b ędzie kosztowa ć!” 
Przytocz ę słowa pewnej pie śni: 
Postanowiłem i ść za Jezusem 
Nie wróc ę ju Ŝ, nie wróc ę ju Ŝ. 
Ten świat jest ze mn ą, a krzy Ŝ przede mn ą,  
Nie wróc ę ju Ŝ, nie wróc ę ju Ŝ. 
Chocia Ŝ samotnie t ą drog ą id ę 
Nie wróc ę ju Ŝ, nie wróc ę ju Ŝ. 
 
Takie było postanowienie apostoła Pawła. Nawi ązuje do tego w Dziejach 
Apostolskich 20:24: “Lecz o Ŝyciu moim mówi ć nie warto i nie przywi ązuj ę do 
niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i słu Ŝby,…” 
 
7) Nade wszystko upewnij si ę, Ŝe twoje imi ę zostało zapisane w Ksi ędze śycia. 
W II Tesaloniczan s ą dwa wersety, które by mnie przera Ŝały, gdybym nie był 
chrze ścijaninem:  
I w śród wszelkich podst ępnych oszustw wobec tych, którzy maj ą zgin ąć, poniewa Ŝ 
nie przyj ęli miło ści prawdy, która mogła ich zbawi ć. I dlatego zsyła Bóg na nich 
ostry obł ęd, tak i Ŝ wierz ą kłamstwu (2Ts 2:10-11) 
 
Tutaj Duch Świ ęty ostrzega nas, Ŝe to szata ńskie zwiedzenie b ędzie tak wielkie, 
Ŝe ka Ŝdy, kto odwróci si ę od prawdy Słowa Bo Ŝego, zostanie zwiedziony i pójdzie 
za “fałszywym Chrystusem”. 
CZY JESTEŚ PEWNY TEGO, śE TWOJE IMI Ę JEST ZAPISANE W KSI ĘDZE śYCIA? 
Czy masz t ę błog ą pewno ść, Ŝe twoje imi ę jest zapisane w Barankowej Ksi ędze 
śycia? Mo Ŝesz by ć tego pewny!!! 
Własnego zbawienia nie znajdziesz w Ŝadnym kredo, w Ŝadnej religii, w 
denominacji czy w systemie, a tylko w osobie. Osoba  ta to Jezus Chrystus, który 
ciebie umiłował, umarł za twoje grzechy na krzy Ŝu Golgoty i powstał z martwych 
dla twojego usprawiedliwienia. Jezus w Ew. Jana 14: 6 powiada: 
 
Ja jestem drog ą, prawd ą i Ŝyciem i nikt nie przychodz do Ojca jak tylko przeze  
mnie. 
 
Przyjd ź pod krzy Ŝ, gdzie Jezus przelał swoj ą drogocenn ą krew, aby pojedna ć ci ę z 
Bogiem. Popro ś Go by oczy ścił twoje serce od wszelkiego zła, upadków i grzech u. 
A potem przez wiar ę, tak jak małe dziecko, otwórz drzwi do swojego ser ca i 
zapro ś Jezusa Chrystusa, aby wszedł do twojego Ŝycia i przyjmij Go jako swojego 
Zbawiciela i Pana. Jego obietnice s ą pewne! 
….a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzuc ę precz (J 6:37) 
Oto stoj ę u drzwi (twojego serca) i kołacz ę; je śli kto ś usłyszy głos mój i 
otworzy drzwi, wst ąpi ę w niego i b ędę z nim wieczerzał, a on ze mn ą (Obj 3:20) 
 
W tej chwili wydarzy si ę cud! B ędziesz miał spotkanie z Panem Jezusem 
Chrystusem, które nie tylko zmieni twoje Ŝycie, lecz twoj ą wieczno ść. B ędziesz 
mógł powiedzie ć z wielk ą pewno ści ą i rado ści ą: “Jestem zbawiony, moje imi ę 
zostało zapisane w Barankowej Ksi ędze śycia!”. 
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Gdy miałem 12 lat zaprosiłem Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca. Była to 
najwspanialsza chwila jak ą kiedykolwiek prze Ŝyłem. Pami ętam pie śń, któr ą 
śpiewali śmy w naszym małym ko ściółku w Kalifornii. Słowa tej pie śni spowodowały 
wielkie oddanie mojego Ŝycia na długie lata: 
 
Dokonałem wiecznego wyboru 
Zamiast świata wybrałem Syna Bo Ŝego, 
Niec nie mo Ŝe zmieni ć mojego postanowienia, nigdy, 
On całkowicie zaj ą moje serce. 
 
Zabierz świat ten i wszystkie przyjemno ści, 
Zabierz je, te małe i wielkie, 
 
Daj mi Chrystusa, mojego drogiego Zbawiciela, 
On jest słodszy ni Ŝ to wszystko. 
 
Dzisiaj podejmij tak ą decyzj ę, a nie b ędziesz jej Ŝałował przez cał ą wieczno ść. 
 
Don’t Take The Mark  
(Nie przyjmuj znamienia) 
 
Nie daj si ę zwie ść, nie przyjmuj znaku 
 
Na czoło i praw ą r ękę sw ą 
Odczytuj ksi ęgę Objawienia 
Bądź gotowy i walcz ze złem 
 
Bo to dla ciebie zaszczyt 
Dla Jezusa cierpie ć ten krzy Ŝ 
Wiec ciesz si ę z tego bracie 
Przez świadectwo b ędziesz Ŝyć! 
 

UWAGI OD AUTORA 
Kończ ąc t ę ksi ąŜkę pisz ę uwagi dla Ciebie, drogi Czytelniku, aby ś poznał moje 
gł ębokie motywacje, które przy świecały mi podczas pisania tej ksi ąŜki. Zale Ŝy mi 
tylko na tym, aby wywy Ŝszy ć imi ę mojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a tak Ŝe na 
tym, by w taki sposób przedstawi ć przesłanie o Jego łasce, aby ludzie przyj ęli 
Go jako swojego Pana i Zbawiciela.  
Moim pragnieniem jest równie Ŝ to, by obudzi ć lud Bo Ŝy, aby wszyscy dowiedzieli 
si ę w jakim punkcie znajdujemy si ę na zegarze Bo Ŝych proroctw. 
 
Barometr Jego Słowa bardzo mocno wskazuje na to, Ŝe ju Ŝ wkrótce mo Ŝe nast ąpi ć 
czas kryzysu; czas, który przetestuje metal naszych  dusz. 
Nie jestem alarmist ą, a tylko stra Ŝnikiem na murze. Bardzo kocham swój kraj i 
niepokoi mnie niesamowity p ęd w kierunku nowej religii światowej (New Age), 
która zwodzi dziesi ątki milionów ludzi w całym kraju; a tak Ŝe to, Ŝe rz ąd USA, 
pozostaje pod kontrol ą tajnych stowarzysze ń, w których skład wchodz ą męŜczy źni i 
kobiety z najwy Ŝszych sfer władzy, po Ŝądaj ący tego, aby nasz kraj wkroczył w 
nowy ład światowy (ich tajne hasło dla okre ślenia jednego rz ądu światowego). 
Kiedy obserwuj ę gwałtowny upadek moralny mojego narodu, to jako sł uga ewngelii 
muszę by ć prawdziwym stra Ŝnikiem na murze i wydawa ć czyste, klarowne d źwi ęki na 
tr ąbie. My, którzy znamy Bibli ę u świadamiamy sobie to, Ŝe “ich nowy ład 
światowy” ju Ŝ wkrótce znajdzie si ę pod kontrol ą bezwzgl ędnego, satanistycznego 
tyrana jakiego świat nigdy nie znał. 
 
Jestem w pełni świadomy tego, Ŝe nara Ŝam swoje Ŝycie na niebezpiecze ństwo, a by ć 
moŜe i Ŝycie mojej rodziny, któr ą bardzo kocham, ale wiem, Ŝe Pan b ędzie ze mn ą 
i zachowa a Ŝ do dnia, kiedy moja praca zostanie zako ńczona. 
On tak mocno wło Ŝył w moje serce słowa z Dz. Ap. 20:24: 
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Lecz o Ŝyciu moim mówi ć nie warto i nie przywi ązuj ę do niego wagi, bylebym tylko 
dokonał biegu mego i słu Ŝby, któr ą przyj ąłem od Pana Jezusa, Ŝeby składa ć 
świadectwo o ewangelii łaski Bo Ŝej. 
 
Zapewne wielu z was drodzy Czytelnicy, posiada info rmacje, które byłyby 
olbrzymi ą pomoc ą dla ludu Bo Ŝego. Mam jedn ą osobist ą pro śbę. Je śli, drogi 
Czytelniku, posiadasz jakie ś informacje zwi ązane z tym ostrze Ŝeniem, byłbym 
niezmiernie wdzi ęczny gdyby ś je do mnie przysłał. 
Oto mój adres: 
Dwight L. Kinman 
P.O. Box 386 
Canby, Oregon 97013 
 
Wasz w Chrystusie Jezusie 
Dwight L. Kinman 
 

DODATEK  A. TRAGEDIA W WACO 
“BATF KŁAMAŁ O NALOCIE NA WACO: 
RAPORT WYKAZAŁ SPARTACZENIE AKCJI ORAZ ZAMAZYWANIE BŁĘDÓW PRZEZ AGENTÓW” 
Agenci federalni spartaczyli nalot na oddział sekty  Dawida w Waco, w Teksasie, a 
nast ępnie kłamali po to aby zatrze ć swoje bł ędy. Rewelacje te ujawnił bardzo 
krytyczny raport Departamentu Skarbu. 
 
Jack Zimmermann, prawnik sekty Dawida powiada, Ŝe raport usprawiedliwia sekt ę. 
“Nie s ądzę by BATF kiedykolwiek powinna by ć agencj ą do spraw przestrzegania 
prawa” – powiedział. 
ZGINĘŁA TAM CZ ĘŚĆ SERCA I DUSZY AMERYKI; AMERYKA JU ś NIGDY SI Ę Z TEGO NIE 
PODNIESIE 
Rozpoczn ę od przedstawienia pa ństwu artykułu przedrukownego z “Heritage Baptist 
Church Paper”, Sharpsburg, Georgia, z 25 maja 1993.  
 
Czas płaczu 
Rząd dopu ścił si ę masakry 86 osób: m ęŜczyzn i kobiet oraz dzieci w Waco w sposób 
najgorszy i najsmutnieszy jaki kiedykolwiek miał mi ejsce w Ameryce. 
Wydarzyło si ę co ś, co nigdy nie powinno mie ć miejsca. Jest to co ś, co nigdy nie 
mogłoby si ę wydarzy ć, gdyby bogobojni Amerykanie byli lepszymi stra Ŝnikami 
wolno ści, o jakiej marzyli i jak ą zapisali w dokumentach zało Ŝycielskich nasi 
ojcowie – zało Ŝyciele. 
 
Jest to co ś, co nigdy by si ę nie wydarzyło, gdyby słudzy rz ądowi zostali 
przykuci ła ńcuchami do Konstytucji. Musimy wiedzie ć, Ŝe w Waco miało miejsce co ś 
wi ęcej ni Ŝ ludzkie cierpienie i rze ź. 
 
TRAGEDIA W WACO – RAPORT MIA 
Miesi ęcznik “McAlvany Intelligence Advisor” (pod redakcj ą Dona McAlvany jest 
ostrze Ŝeniem), który dociera do ponad 50 krajów świata i czytaj ą go senatorzy, 
parlamentarzy ści, premierzy i głowy pa ństw. Jest to comiesi ęczna analiza 
globalnej ekonomii, systemu monetarnego i tr ędów geopolitycznych. Pan McAlvany 
jest chrze ścijaninem, autorem ksi ąŜki “W stron ę nowego ładu światowego” (Towards 
a New World Order), jest tak Ŝe lojalnym patriot ą ameryka ńskim, który wszelkimi 
sposobami d ąŜy do tego, by ostrzega ć Amerykanów o niebezpiecze ństwach nowego 
ładu światowego (jednego rz ądu światowego). 
Biuro McAlavany wydało zgod ę na przedruk tego obszernego artykułu na temat Waco  
z MIA, z lipca 1993 roku. Jest to lektura obowi ązkowa dla wszystkich Amerykanów! 
 
The McAlvany Intelligence Advisor 
An in-depth monetary, economic, gopolitical and pre cious metals analysis 
Pamiętajmy, Ŝe Pismo Świ ęte mówi nam: 
Gdy sprawiedliwy sprawuje władz ę, lud si ę cieszy; lecz gdy rz ądzą bezbo Ŝni, lud 
wzdycha (Prz 29:2) 
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Nad Ameryk ą pojawiły si ę czarne chmury. Przewa Ŝaj ąca cz ęść Amerykanów nawet tego 
nie dostrzega, gdy Ŝ Ŝyj ą w strefie dobrobytu, zadowolenia i wygody, gdzie n ie 
wida ć zła, nie słycha ć zła, nie odczuwa si ę zła. Dzisiaj w Ameryce działaj ą 
pot ęŜne siły, które maj ą dobrze opracowany strategiczny plan wprowadzenia w  
Ameryce pa ństwa socjalistycznego, policyjnego i globalnego now ego ładu 
światowego. 
Siły te w ci ągu ostatnich pi ęciu lat zacz ęły znacznie przy śpiesza ć, a 
szczególnie w ci ągu ostatnich 6 miesi ęcy. Oni s ą przekonani, Ŝe ostatecznie nie 
będzie Ŝadnego sprzeciwu wobec ich planu kontrolowania i uc iskania narodu 
ameryka ńskiego, w ich globalnej wizji “zjednoczonego świata” do roku 2000. 
 
Na pewno nie ma takiego sprzeciwu ze strony Kongres u wobec s ądownictwa, który 
aprobuje 98% agend, które stawia przed nimi establi shment Ameryki… Nie ma 
sprzeciwu ze strony Ko ścioła w Ameryce, który tak Ŝe znajduje si ę w wygodnej, 
komfortowej strefie. Bowiem ko ścioły historyczne wspieraj ą cele establishmentu. 
A ewangeliczni fundamentali ści s ą zbyt zaj ęci okazywaniem “miło ści braterskiej” 
i walki o to, by “czu ć si ę dobrze”, nie widz ą jak zło przelewa si ę przez Ameryk ę 
(nawet palca nie podnios ą, by si ę temu sprzeciwi ć); a wi ększo ść chrze ścijan 
(prawdziwych, nominalnych i pseudo) znajduje si ę w strefie zadowolenia, któr ą 
obecnie bardzo trudno naruszy ć.  Wygl ąda to tak, jakby przyszła duchowa ślepota 
(zwiedzenie) na naród, a w szczególno ści na chrze ścijan. I w miar ę jak w Ameryce 
nasilaj ą si ę ka Ŝdego dnia ataki (zniewagi, afronty) na nasze tradyc yjne 
konstytucyjne i biblijne warto ści, przeci ętny chrze ścijanin w Ameryce zapada w 
jeszcze wi ększy sen. 
 
Nie ma sprzeciwu ze strony społecze ństwa ameryka ńskiego, które cieszy si ę ze 
swojego wygodnego Ŝycia, dobrobytu i rozkwitu, podczas gdy rz ąd i media je 
hipnotyzuje i oczarowuje; pomimo tego, Ŝe ekonomicznie, społecznie, politycznie, 
moralnie i duchowo Ameryka stacza si ę ku upadkowi. Ameryka jest coraz bardziej 
podobna do Niemiec z czasów nazizmu z lat 1920/1930 . Nast ąpił wtedy gwałtowny 
upadek moralny, polityczny, duchowy i psychologiczn y zmierzaj ący do przyj ęcia 
nowego ładu światowego. 
 
Masakra w WACO: Do świadczenie w ogniu (Rozwa Ŝania na temat praktyk policyjnych w 
Ameryce) 
Mechanizmy władzy i jej narz ędzia s ą takie we wszystkich krajach i w ka Ŝdym 
pokoleniu. Wskazuje swoje ofiary; donosi na nie; i wzbudza publiczn ą nienawi ść, 
aby przykry ć swoj ą własn ą przemoc i naruszanie cudzych praw (Senator Henry C lay, 
14 marca 1834) 
 
 
W poniedziałek, 19 kwietnia 1993 roku rz ądu USA w akcie masowego morderstwa nie 
maj ącego sobie równego w historii, dokonał spalenia sek ty Dawida: 86 ludzi w tym 
24 dzieci, w posiadło ści w Waco, w stanie Teksas. Biuro do spraw zwalczan ia 
alkoholizmu, tytoniu i broni palnej (BATF) rozpocz ęło obl ęŜenie posiadło ści 28 
lutego 1993 roku, a po 51 dniach przyst ąpiło do ataku. Było to równie Ŝ 
zamierzone ostrze Ŝenie dla posiadaczy broni i tzw., skrajnie religijn ych ludzi w 
całym kraju. 
 
Kiedy rozpoczyna si ę od stawiania zarzutu “jakoby” doszło do naruszenia  prawa 
dotycz ącego kontroli posiadania broni, a ko ńczy si ę morderstwem 86 osób w tym 24 
dzieci, to oznacza, Ŝe prawo zostało źle wykonane, bez wzgl ędu na to, jak na to 
spojrze ć (a miliony dolarów podatników poszło z dymem). 
 
28 lutego 1993 roku rz ądu USA (za po średnictwem BATF) rozpocz ął szturm przy 
pomocy 100 uzbrojonych komandosów, ze znaczn ą ilo ści ą sprz ętu wojskowego 
przeciwko wspólnocie religijnej sekty Dawida. Posia dło ść zwana “Gór ą Karmel” 
le Ŝąca niedaleko Waco w stanie Teksas była zarówno ich kościołem jak i domem. Po 
pierwszym ataku zgin ęło 4 agentów BATF, a 16 zostało rannych. Zgin ęło tak Ŝe od 5 
do 10 członków sekty. Atak planowano ju Ŝ od ponad roku, wykorzystuj ąc do tego 
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niemal Ŝe identyczn ą replik ę budynków, które zbudowano w stanie Arkansas w celu  
szkolenia komandosów BATF. Zdj ęcia zrobione z samolotu daj ą dokładne wymiary 
wszystkich zabudowa ń, a tak Ŝe usytuowania okien i drzwi. 
 
BATF spartaczyła pierwszy nalot pod ka Ŝdym wzgl ędem, utrzymuj ąc, Ŝe oni po 
prostu chcieli tylko przeprowadzi ć rewizj ę i sprawdzi ć, czy w posiadło ści nie ma 
ukrytej nielegalnej broni (przy pomocy 100 Ŝołnierzy uzbrojonych w granaty 
ogłuszaj ące, helikoptery bojowe itd.). Wydaje si ę wielce prawdopodobne, Ŝe 
niektórzy z agentów BATF zostali zabici lub zranien i od strzałów swoich ludzi 
bądź od strzałów z helikopterów. Kilku niezubrojonych c złonków sekty 
znajduj ących s ę na zewn ątrz w pobli Ŝu budynków, zostało zastrzelonych przez 
snajperów BATF w czasie nalotu. Z helikopteru wojsk owego oddano strzał w stron ę 
posiadło ści, który zabił dziewczyn ę siedz ącą na łó Ŝku i karmi ącą swoje niemowl ę. 
 
Do decyduj ącego nalotu (19 kwietnia) wł ączyło si ę FBI (które przej ęło spraw ę po 
tym jak BATF spartaczyło cał ą operacj ę). Ameryka ńscy marines (marynarka wojenna) 
przypu ścili atak na posiadło ść przy u Ŝyciu czołgów robi ąc dziury w murze i 
wpompowując przez sze ść godzin do środka, bojowy środek chemiczny (gaz CS), a 
nast ępnie dokonuj ąc podpalenia i zabijaj ąc wszystkich 86 mieszka ńców (62 osoby 
dorosłe i 24 dzieci, w tym 17 w wieku poni Ŝej dziesi ęciu lat). Gazeta “Los 
Angeles Times” napisała: “W całej operacji zgin ęło prawie tylu ludzi ilu zgin ęło 
w całej wojnie w Zatoce Perskiej”. 
 
Po masakrze prezydent Clinton, prokurator generalny  Reno oraz przedstawiciele 
FBI bronili si ę utrzymuj ąc, Ŝe to członkowie sekty (banda religijnych sekciarzy 
molestuj ących dzieci) sami dokonali podpalenia swojej posiad ło ści, dokonuj ąc w 
ten sposób zbiorowego, zaplanowanego wcze śniej samobójstwa. 
 
Koresh i jego zwolennicy nie przetrzymywali jakichk olwiek zakładników, nie 
dopuścili si ę Ŝadnego przest ępstwa, nie grozili komukolwiek, Ŝe go zabij ą czy 
skrzywdz ą. Pilnowali swoich spraw i swojej posiadło ści. Ka Ŝdy znajduj ący si ę na 
tej posiadło ści przebywał tam z własnej i nieprzymuszonej woli. 
 
Pracownicy socjalni z Teksasu byli w tej posiadło ści i nie stwierdzili niczego, 
co mogłoby zagra Ŝać komukolwiek z odwiedzaj ących t ę posiadło ść. Jedna z 
dziewczynek przebywaj ących w tej posiadło ści powiedziała swojemu ojcu, według 
jego relacji, Ŝe: “ Ŝycie tam było prawdziw ą przyjemno ści ą”. 
 
Clintoni ści, FBI, BATF oraz znajduj ące si ę pod kontrol ą establishmentu media, 
wło Ŝyły wiele wysiłku w to, aby zakry ć cał ą spraw ę i zastraszy ć olbrzymi ą 
wi ększo ść społecze ństwa ameryka ńskiego, pomimo, i Ŝ rz ąd dopu ścił si ę najwi ększej 
masakry m ęŜczyzn, kobiet i dzieci w całej historii USA.  
Przesłanie prezydenta Clintona i całego establishme ntu było jasne: Niechaj 
będzie to ostrze Ŝeniem dla religijnych mistyków, dysydentów, konstyt ucjonalistów 
i tradycjonalistów sprzeciwiaj ących si ę regulacjom prawnym dot., broni; czyli 
je śli kto ś stanie nam na drodze lub b ędzie si ę sprzeciwiał i wtykał nos w nasze 
sprawy, ten zostanie zniszczony – nawet w ogniu je śli zajdzie taka potrzeba. 
 
Jaki Ŝ honor widzie ć spalone ciała m ęŜczyzn, kobiet i dzieci za to tylko, Ŝe 
przeciwstawili si ę wszechpot ęŜnemu pa ństwu. 
Jest to mro Ŝący przykład pa ństwa policyjnego jaki wyłania si ę w Ameryce, 
złowieszczo podobnego do nazistowskich Niemiec. Dec yduj ący atak na sekt ę Dawida 
nast ąpił 19 kwietnia 1993 roku data ta “przypadkowo” zbi egła si ę w czasie z 50 
rocznic ą masakry śydów w gettcie warszawskim (19 kwietnia 1943r). Kon trola 
broni, kontrola ludzi, prze śladowania mniejszo ści religijnych  oraz niesamowite, 
bezlitosne i podłe post ępowanie, były cz ęści ą Trzeciej Rzeszy i staj ą si ę 
udziałem Czwartej Rzeszy jaka tworzy si ę obecnie w Ameryce.  
Sekta Dawida nie była pierwsz ą ani ostatni ą grup ą, jak ą zaatakował BATF za 
“rzekome” przest ępstwa dot., kontroli broni. 
Tylko w ubiegłym roku, BATF dokonał nalotów na pona d 2000 domostw i firm, 
podczas których zgin ęło wiele niewinnych osób. Zarekwirowano maj ątek warto ści 
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dziesi ątków milionów dolarów, a setki Amerykanów poszło do  wi ęzienia podczas 
rewizji w sprawie zwanej “kontrol ą broni”. 
Nale Ŝy sobie u świadomi ć to, Ŝe ta organizacja (na wzór gestapo) nie pojawiła si ę 
nagle wraz z Billem Clintonem. Powstała w roku 1968  wraz z Ustaw ą o Kontroli 
Broni i od tamtej pory umacnia si ę i nasila ataki na obywateli Stanów 
Zjednoczonych. 
 
Oczywiste jest to, Ŝe rz ąd USA oraz BATF chciały wielkiego rozgłosu “zwyci ęstwa” 
nad wła ścicielami broni i “religijnymi wapniakami”. Dzi ęki wybieleniu i 
przykryciu faktów przez administracj ę oraz media Amerykanie przeszli do porz ądku 
dziennego nad jedn ą z najbardziej niesłychanych rzezi niewinnych ludzi  w 
historii USA.  
Bez wzgl ędu na cały bałagan wokół sprawy, rz ąd odniósł zwyci ęstwo.  
Obecnie posiadacze broni oraz grupy religijne w cał ej Ameryce Ŝyj ą w strachu, 
obawiaj ąc si ę, Ŝe zostan ą potraktowani w podobny sposób z r ąk clintonowskiego 
gestapo. D ąŜenie do wprowadzenia w Ameryce socjalizmu i nowego ładu światowego 
znajduje swoje przyspieszenie m.in., w sprawie kont roli broni, prze śladowaniu 
chrze ścijan i innych mniejszo ściowych grup religijnych oraz w prze śladowaniu 
tradycjonalistów i konstytucjonalistów. 
 
Ostatni atak: Ognisty holokaust 
Po pierwszym ataku (28.02.1993) były prokurator okr ęgowy z okr ęgu McClennon, Vic 
Feazell oskar Ŝył BATF za t ę śmierteln ą konfrontacj ę obwiniaj ąc ich o “wulgarny 
(prostacki) pokaz siły”. 
 
W roku 1987 Feazell pomagał w prowadzeniu śledztwa, w sprawie broni palnej, 
podczas którego sekta Dawida została całkowicie ocz yszczona z zarzutów o 
jakiegokolwiek nielegalnego działania. “My śmy ich traktowali jak ludzi, i nie 
szturmowali śmy tego miejsca”. 
 
Podobnie Jack Harwell, szeryf okr ęgu McClennon, zadzwonił do Koresha i 
poinformował go o zarzutach, prosz ąc, aby oddał si ę w r ęce policji wraz z 
sze ścioma innymi osobami oraz zło Ŝyli swoj ą bro ń. Kiedy na terenie posiadło ści 
doszło do ostrej wymiany zda ń, Koresh i inni członkowie sekty Dawida pokojowo 
ust ąpili. Feazell wypowiadaj ąc si ę o sekcie Dawida powiedział: “Oni strzeg ą 
tylko tego, co stanowi ich własno ść. Broni ą swojej ziemi. Traktuj ą swoj ą ziemi ę 
tak, jak muzułmanie Mekk ę a śydzi Jerozolim ę… 
Jeśliby oni (BATF) porozmawiali z nimi, to ludzie z se kty Dawida oddaliby to 
czego chcieli.”. 
 
Bezpośrednio po pierwszym ataku dokonanym przez BATF, Fea zell przepowiedział, Ŝe 
rz ąd zabije wszystkich członków sekty. A po dokonaniu masakry (po drugim ataku) 
powiedział Ŝe: “oni (rz ąd) od samego pocz ątku mieli taki zamiar pozabija ć tych 
ludzi po to, by zatrze ć ślady własnych zbrodni jakich si ę dopu ścili podczas 
pierwszego nalotu na posiadło ść”. 
 
UŜycie gazu CS wobec dzieci 
Prezydent Clinton, Janet Reno oraz ich pracownicy z  FBI/BATF okre ślili gaz CS 
jako: “nieszkodliwy gaz łzawi ący, podra Ŝniaj ący, powoduj ący Ŝe matki zabior ą 
swoje dzieci i b ędą ucieka ć z budnynku”. Nikt z policji czy wojska, kto 
kiedykolwiek miał do czynienia z tym gazem nie wier zy w to. U Ŝywanie gazu CS (O-
chlorobenzylidene malonitrite) jako chemicznego środka bojowego, zostało 
zabronione przez Konwencj ę Broni Chemicznej podpisan ą w styczniu 1993 roku w 
Pary Ŝu przez USA oraz 130 innych pa ństw.  
UŜywano go podczas wojny w Wietnamie po to, aby wyp ędzi ć Wietkong z ich tajnych 
tuneli.  
Gaz ten powoduje zawroty głowy, dezorientacj ę, brak tchu, skurcze klatki 
piersiowej, mdło ści, sw ędzenie skóry, intensywne łzawienie, krótkotrwał ą 
ślepot ę, kaszel i wymioty – na krótki czas ma on o ślepi ć i unieruchomi ć ludzi. 
(Jak Ŝe odmienny jest ten opis od wypowiedzi administracj i prezydenta: Ŝe gaz CS 
jest “relatywnie nieszkodliwy.”) Gaz CS jest parali Ŝuj ącym gazem bojowym! 
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10 Marca “Houston Chronicle” opublikowała wiadomo ść, Ŝe były komentant policji 
SWAT w Houston, porucznik Jim Gunn powiedział: “gaz  CS dostaj ąc si ę do płuc 
dziecka powoduje przekrwienie i mo Ŝe dziecko zabi ć.” Benjamin C.Garrett, 
dyrektor generalny Instytutu Kontroli Broni Chemicz nej i Biologicznej w 
Alexandrii w stanie Virginia, powiedział w wywiadzi e dla “Washington Times” w 
dniu 23 kwietnia 1993 roku: “gaz CS najmocniej dotk nął dzieci w tej posiadło ści. 
Reakcja zwi ększa si ę u małych dzieci, gdy Ŝ im młodsze dziecko, tym bardziej 
wra Ŝliwe”. Warto zauwa Ŝyć, Ŝe dzieci nie miały masek gazowych (były zbyt małe b y 
je nosi ć). 
 
Zanim wybuchł po Ŝar i doszcz ętnie spłon ęła posiadło ść “Washington Times” 
(22.04.93) napisał: “silny środek chemiczny u Ŝyty przez FBI podczas szturmu na 
ośrodek sekty Dawida spowodował, Ŝe mieszkaj ące tam dzieci, ostatnie chwile 
prze Ŝyły jako istne piekło”, tak powiedzieli nam wczoraj  eksperci od spraw 
chemicznych. “Wywołało to panik ę u dzieci, które nagle, nie z własnej woli, 
musiały zamyka ć oczy. Ich gardła i płuca paliły si ę. Zapewne mocno kaszlały”, 
powiedział Benjamin Garrett. “W ko ńcu dochodziło do wymiotów w tym ostatecznym 
piekle”. (PRZYPIS: jest to gaz, który Clinton, Reno  oraz ich słudzy okre ślili 
jako “nieszkodliwy środek podra Ŝniaj ący”) 
 
“Bo” Gritz powiedział autorowi Ŝe: “gaz CS jest nie tylko gazem podra Ŝniaj ącym, 
lecz został wynaleziony po to, by człowieka powali ć i obezwładni ć, uczyni ć 
całkowicie niezdolnym do jakichkolwiek funkcji prak tycznych". To, Ŝe nasz rz ąd 
uŜył tego wobec kobiet i dzieci (parali Ŝuj ąc ich i czyni ąc niezdolnymi do 
ucieczki z budynku) jest okrucie ństwem, nieludzkim traktowaniem i 
niewypowiedzianie złym czynem, podobnym do tych jak i stosowali nazi ści oraz 
komuni ści. 
 
(PRZYPIS: Z tego powodu Clinton powinien zosta ć postawiony w stan oskar Ŝenia, a 
Reno, William Sessions i Stephen Higgins (Szefowie FBI i BATF) powinni zosta ć 
zdymisjonowani. Cała czwórka powinna stan ąć przed s ądem za przest ępstwo 
kryminalne zn ęcania si ę nad dzie ćmi. Czy Ŝ nie zakrawa to na ironi ę, Ŝe Clinton i 
spółka nalegaj ą na wprowadzenie praw chroni ących dzieci (przed klapsami 
rodziców, gdy te nie chc ą podda ć si ę szczepieniom itp.), a nast ępnie popełniaj ą 
zbrodni ę zn ęcania si ę nad 24 niewinnymi dzie ćmi. Zapomnij o czym mówi rz ąd USA 
lecz przygl ądaj si ę temu co robi!!!) 
 
GAZ CS jest gazem palnym w pomieszczeniach zamkni ętych. 
Emerytowany podpułkownik ameryka ńskich wojsk specjalnych “Bo” Gritz powiedział, 
Ŝe gaz CS u Ŝyty w pomieszczeniach zamkni ętych to przygotowanie sceny na totalne 
piekło. Kiedy budynek stan ął w płomieniach, wygl ądało to tak, jakby wszyscy byli 
wypełnieni gazem ziemnym. Płomienie wybuchły wsz ędzie niemal Ŝe równocze śnie. 
Gritz w kilku wywiadach radiowych (ł ącznie z autorem tego artykułu) powiedział: 
“rozpylacz u Ŝyty do produkcji tego gazu znany jest w kr ęgach wojskowych jako CAP 
i jest czynnikiem wysokopalnym. Wystarczy mała iskr a by spowodowa ć wybuch tego 
gazu i wszystko staje w olbrzymich płomieniach”. Gr itz opowiadał o jednym z 
ocalonych, 37-letnim Dereku Lovestock, który powied ział: “Rz ądowe czołgi 
przebiły ścian ę ko ścioła w posiadło ści sekty Dawida, przewracaj ąc lamp ę naftow ą, 
od której powstał ogie ń”. 
 
Gaz CS rozproszony na drobne białe cz ąsteczki (proszek) zwany GAP jest wi ęc 
gazem palnym i wybuchowym. Zachowuje si ę tak jak w ęgiel w kopalni lub pył w 
elewatorach zbo Ŝowych, gdzie jedna iskra mo Ŝe spowodowa ć po Ŝar. Autor tego 
artykułu przeprowadził rozmowy z sze ścioma osobami, które s ą ju Ŝ na emeryturze 
oraz tymi, którzy aktualnie słu Ŝą w wojsku, w policji, a tak Ŝe z agentami 
rz ądowymi, którzy mieli do świadczenia z gazem CS. Wszyscy zgodnie twierdzili, Ŝe 
jest to gaz dobrze palny i wybuchowy w pomieszczeni ach zamkni ętych, taka jest 
ogólna opinia panuj ąca w wojsku i policji. 
 
Jeśli to prawda (a tak jest!) to znaczy, Ŝe FBI i ludzie Clintona musieli 
wiedzie ć, Ŝe wpompowuj ąc gaz CS do zamkni ętego pomieszczenia, podpisali wyrok 
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zbiorowej śmierci dla wyznawców sekty Dawida. Dlatego te Ŝ istnieje silne 
prawdopodobie ństwo, Ŝe po Ŝar w Waco nie był przypadkowy, Ŝe nie było to zbiorowe 
samobójstwo (o czym b ędzie mowa pó źniej), lecz działanie z premedytacj ą, z zimn ą 
krwi ą dokonanie morderstwa 86 osób – po to, by spali ć wszelkie dowody 
nielegalnego, niekonstytucyjnego ataku na posiadło ść w dniu 28 lutego – zgodnie 
z sugesti ą byłego prokuratora okr ęgowego okr ęgu McClennon, Vica Feazella. 
 
Jeden z ocalonych powiedział: “Czarny dym był tak g ęsty, Ŝe w ci ągu kilku sekund 
nikt nie widział gdzie jest. Ludzie wpadli w pułapk ę. Budynek walił si ę. 
Przekl ęte czołgi zniszczyły konstrukcj ę no śną i nikt nie wiedział gdzie si ę 
znajduje, gdy Ŝ zawalił si ę sufit. Wszyscy byli zdezorientowani i o ślepieni przez 
gaz CS”. 
 
CzyŜ nie jest to niewiarygodne! Rz ąd ameryka ński zgodził si ę nie u Ŝywać gazu CS 
przeciwko Irakowi (lub innym) wrogim Ŝołnierzom, a u Ŝył go przeciwko bezbronnym 
kobietom i dzieciom. Do czego to doszedł nasz rz ąd? A wi ększo ść Amerykanów nawet 
nie dostrzega nic złego w ich post ępowaniu! 
 
PRZYPIS: Wiele godzin wcze śniej przed ostatecznym aktem, oddziały do spraw 
poparze ń w miejcowych szpitalach, a tak Ŝe odległe szpitale w Dallas zostały 
powiadomione, Ŝe mog ą si ę spodziewa ć wi ększej ilo ści pacjentów z poparzeniami. 
FBI musiało si ę “spodziewa ć” (lub planowa ć) po Ŝar!] 
Czy holokaust w Waco to było zbiorowe samobójstwo ?  
Wszyscy, którym udało si ę prze Ŝyć zgodnie twierdz ą, Ŝe nie było Ŝadnych planów 
zbiorowego samobójstwa ani nawet pojedynczego samob ójstwa. Religia Dawida (odłam 
Adwentystów Dnia Siódmego, zupełnie odmienna od tej  Jima Jonesa) zabraniała 
popełniania samobójstw. Nale Ŝy równie Ŝ pami ęta ć o tym, Ŝe nikt nie popełnia 
samobójstwa przez samospalenie z wyj ątkiem kilku mnichów w czasie wojny w 
Wietnamie. Nigdy jeszcze nie było zbiorowego samobó jstwa przez samospalenie. 
 
Mimo to Clinton, Reno oraz FBI usprawiedliwiaj ą swój atak tym, Ŝe obawiali si ę 
zbiorowego samobójstwa. Zaraz po sze ściogodzinnym wpompowywaniu gazu, gdy 
wzniecili okrutne piekło, które pochłon ęło 86 ofiar powiedzieli: “Widzicie, 
mówili śmy wam, Ŝe obawiali śmy si ę zbiorowego samobójstwa”. Czy mogła to by ć 
makiawelska strategia rz ądowa na pozbycie si ę obci ąŜaj ących dowodów rzezi, 
(sprzecznego z Konstytucj ą najazdu w dniu 28.02), poprzez spalenie wszelkich 
dowodów i unikni ęcie Ŝenuj ących rozpraw s ądowych, nazywaj ąc cał ą spraw ę 
zbiorowym samobójstwem? 
 
Koresha znaleziono z dziur ą od kuli w czole. Zaprzyja źnieni policjanci 
powiedzieli autorowi, Ŝe ludzie nie popełniaj ą samobójstwa strzelaj ąc sobie 
prosto w czoło. Pierwszy porucznik Koresha, Steve S chneider został znaleziony z 
dziur ą od kuli w tylnej cz ęści czaszki. Ludzie nie popełniaj ą samobójstwa 
strzelaj ąc sobie w tył głowy. Czy kule zostały wystrzelone p óźniej przez agentów 
rz ądowych by upozorowa ć niby samobójstwo? Nie dowiemy si ę nigdy! 
Rządowe usprawiedliwienie masakry: 
Operacja chronienia własnych głów. 
W dniu 20.04.1993 prezydent Clinton zwołał konferen cj ę prasow ą w Rose Garden, 
podczas której bronił i szukał usprawiedliwienia dz iała ń Reno, FBI i BATF w 
Waco. Kłamstwa i wypaczenia jakie wypowiadał Clinto n podczas tej konferencji 
prasowej były wr ęcz nieprawdopodobne: 
 
Clinton powiedział: “Szczerze mówi ąc byłem zaskoczony tym, Ŝe ktokolwiek odwa Ŝył 
si ę zasugerowa ć, Ŝe prokurator generalny powinna zło Ŝyć dymisj ę tylko dlatego, 
Ŝe kilku religinych fanatyków popełniło samobójstwo” . [PRZYPIS: A co, je śli 
prokurator generalny i jej podwładni zamordowali ty ch ludzi? Czy twoja grupa 
religijna nie b ędzie nast ępną, któr ą pan Clinton i pani Reno okre śl ą mianem 
“niebezpieczni fanatycy religijni”?] 
 
Oskar Ŝenie o molestowanie dzieci 
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Administracja Clintona próbowała usprawiedliwi ć swoj ą masakr ę w Waco oskar Ŝaj ąc 
sekt ę Dawida o molestowanie dzieci. [Z punktu widzenia K onstytucji warto 
zauwaŜyć, Ŝe molestowanie dzieci jest przest ępstwem lokalnym b ądź stanowym i 
dlatego nie podlega władzy federalnej (tzn. FBI, BA TF itd)] 
 
Prezydent Clinton, pani Janet Reno i inni urz ędnicy, powiedzieli poprzez usta 
swojego rzecznika George’a Stephanopoulosa w dniu 2 1.04.93: “Nie ma Ŝadnej 
wątpliwo ści co do tego, Ŝe istniej ą wystarczaj ące dowody na to, Ŝe w posiadło ści 
sekty Dawida dochodziło do molestowania dzieci”.  G eorge Stephanopoulos 
powiedział: “Dzieci były molestowane nawet w przypa dku instrukcji dotycz ącej 
łykania pigułek cyjanku”. 
 
FBI przyznało, Ŝe twierdzenie Stephanopoulosa było nieprawdziwe. PR ZYPIS: 
Niesamowite! Wydawało si ę, Ŝe “przy świecała im troska o losy dzieci, ich dobro 
seksualne i fizyczne” i to spowodowało, Ŝe Reno i jej poplecznicy wpompowywali 
śmierciono śny gaz CS przez 6 godzin, podczas kiedy te dzieci n ie miały masek 
gazowych i w ten sposób doprowadzili do ich śmierci w płomieniach! Niedawno Ron 
Paul skomentował to tak: “Jak śmie administracja Clintona mówi ć o dewiacji 
seksualnej! Jej urz ędnicy mogli mie ć własn ą parad ę gejów, lesbijek i 
biseksualistów”.] 
 
Fakty wydaj ą si ę odbiega ć od wersji Clintona. Departament Ochrony Praw Dziec ka z 
Teksasu, którego przedstawiciele kilkakrotnie odwie dzali “Gór ę Karmel” 
powiedzieli, Ŝe nie znale źli Ŝadnych dowodów molestowania dzieci w tej 
posiadło ści, a przeprowadzali obszerne wywiady z dzie ćmi, matkami oraz innymi 
osobami dorosłymi.  
Dr Bruce Perry, przewodnicz ący zespołu psychiatrycznego zajmuj ącego si ę badaniem 
21 dzieci, które wcze śniej odeszły z tej posiadło ści, po intensywnych badaniach 
psychologicznych i fizycznych powiedział: “ śadne z 21 dzieci nie było 
molestowane seksualnie i nie zn ęcano si ę nad nim”. 
 
Departament Human Services z Teksasu trzykrotnie pr owadził dochodzenie w sekcie 
Dawida w sprawie zarzutów o molestowanie dzieci w i ch posiadło ści, prowadz ąc 
wywiady zarówno w śród dzieci jak i dorosłych i nie znalazł Ŝadnych oznak 
fizycznego lub seksualnego zn ęcania si ę nad dzie ćmi. Janice Caldwell, dyrektor 
generalny Departamentu Protective and Regulatory Se rvices z Teksasu, w dniu 5 
marca powiedziała reporterom: “One (21 dzieci) znaj duj ą si ę w bardzo dobrej 
formie bior ąc pod uwag ę to, przez co przeszły. Nie znaleziono Ŝadnych oznak 
fizycznej przemocy”.  
6 marca “Houston Post” donosił, Ŝe władze odkryły, Ŝe cała młodzie Ŝ wydaje si ę 
być w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Pracown ica socjalna Joyce Sparks 
powiedziała, dziennikarzowi: “dzieci były bardzo do brze wykształcone i 
zafascynowane ksi ąŜkami”. [PRZYPIS: dzieci, które były nauczane w domu . 
Porównajmy te opinie ekspertów od spraw medycyny, s praw społecznych i 
pracowników socjalnych z oskar Ŝeniami Clintona i Reno. Kto kłamie, a kto mówi 
prawd ę? Kto próbuje prawd ę zakamuflowa ć? To si ę nazywa CYA. Jak opisał to 
Aleksander Cockburn w “Los Angeles Times” (21.04.93 ): “Nie do wiary, dzisiaj, 
gdy rz ąd mówi o kim ś, Ŝe zn ęca si ę nad dzieckiem, to tak, jakby nazwa ć kogo ś 
komunist ą w latach 50., lub czarownic ą w XVII wieku. Nie maj ą wtedy zastosowania 
normalne standardy dowodowe i racjonalne”.] 
 
Departament Sprawiedliwo ści nie b ędzie badał decyzji o ostatecznym szturmie. 
Chocia Ŝ Bill Clinton obiecał “energiczne i wnikliwe” śledztwo przeprowadzenia 
całej akcji w Waco, jednak 15 maja Departament Spra wiedliwo ści powiedział, Ŝe 
nie b ędzie prowadził śledztwa  w sprawie podj ęcia decyzji o ostatecznym 
szturmie. (To tak jakby w sprawie o morderstwo powi edzie ć – nie b ędziemy 
dochodzi ć tego, kto poci ągnął za spust, lub kto wydał rozkaz poci ągni ęcia za 
spust. Albo inaczej, Ŝe w czasie “Afery Watergate”, nie b ędzie śledztwa, kto 
wydał rozkaz włamania si ę do “Watergate”).  
Jak napisał “New York Timies” (16.05.93): “Przedsta wiciele Clintona powiedzieli, 
Ŝe skoro pani Reno uzykała szerokie poparcie Kongres u i skoro badania opinii 
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publicznej wykazuj ą, Ŝe przewa Ŝaj ąca wi ększo ść Amerykanów poparła decyzj ę u Ŝycia 
gazu łzawi ącego, i obwinia członków sekty za ostateczne śmiertelne podpalenie, 
to urz ędnicy departamentu doszli do wniosku, Ŝe niczego si ę nie zyska przez 
bardziej wnikliwe badanie jej decyzji o dokonanie a taku”. 
[PRZYPIS: Jak Ŝe wymownym stało si ę dla autora tego artykułu to, Ŝe nie widział 
Ŝadnych zdj ęć ludzi zabitych w Waco, nawet dzieci. Po katastrofi e samolotu lub 
jakiej ś innej tragedii, pokazywane s ą zazwyczaj zdj ęcia ofiar (za Ŝycia). W 
przypadku operacji Waco tak nie było. Zdj ęcie mogłoby wzbudzi ć publiczne 
współczucie (przecie Ŝ to byli prawdziwi ludzie, prawdziwe dzieci, prawdz iwe 
niemowl ęta, których zamordowano. Nie wydaje si ę, Ŝeby jakie ś zdj ęcia mogły 
zosta ć pokazane).] 
 
Konkluzja: 
Czy ktokolwiek s ądzi, Ŝe śledztwo Departamentu Sprawiedliwo ści (podlega mu FBI), 
lub śledztwo Departamentu Skarbu (podlega mu BATF) przyn iesie cokolwiek innego 
ni Ŝ całkowite wybielenie? A je śli chodzi o śledztwo Kongresu, senator Dennis 
DeConcini (D-AZ), członek senackiej komisji sprawie dliwo ści ju Ŝ o świadczył 
odnośnie śledztwa prowadzonego przez Kongres: “Nie szukam dow odów, by 
kogokolwiek oskar Ŝać ani niczego w tym rodzaju”. Wyrok ju Ŝ zapadł! Oni musz ą 
przykry ć i pogrzeba ć potencjalnie najwi ększy skandal polityczny w dziejach USA. 
Jeśli Afera Watergate pogrzebała administracj ę Nixona, to afera w Waco, która 
jest 100-krotnie wi ększa, z pewno ści ą mogłaby pogrzeba ć administracj ę Clintona. 
Lecz tak nie b ędzie – zostanie to całkowicie zakamuflowane! (2) 
 
Pastor luteria ński Martin Niemoeller, który został zesłany do oboz u 
koncentracyjnego w Dachau w roku 1938 napisał takie  słowa: 
“W Niemczech nazi ści najpierw ruszyli na komunistów, ale ja si ę nie odzywałem, 
bo nie byłem komunist ą; nast ępnie dobrali si ę do śydów, ja si ę nie odzywałem, bo 
nie byłem śydem; potem dobrali si ę do zwi ązków zawodowych, lecz ja si ę nie 
odzywałem, bo nie byłem zwi ązkowcem; nast ępnie dobrali si ę do katolików, ale ja 
si ę nie odzywałem poniewa Ŝ byłem protestantem; ostatecznie przyszli po mnie l ecz 
nie było ju Ŝ nikogo, kto mógłby stan ąć w obronie.” 
 
Przyjaciele, je śli teraz nie zabierzemy głosu i to szybko, to strac imy nasz ą 
wolno ść, która nam ju Ŝ nigdy nie zostanie zwrócona. Jeden z ojców – zało Ŝycieli 
powiedział: 
“Kiedy rz ąd boi si ę ludu wtedy panuje wolno ść. Kiedy lud boi si ę władzy wtedy 
mamy tyrani ę. 
 
SIEDEMNAŚCIORO MAŁYCH DZIECI 
W razie gdyby ś nie pami ętał 
Odświe Ŝę twoj ą pami ęć: 
W kościele zwanym kompleksem Waco 
W kwietniu roku 1993 
Siedemna ścioro małych dzieci,  
Wszystkie takie małe i bezbronne, 
Umarły bezsensown ą śmierci ą w gazie i płomieniach, - 
Ile imion mo Ŝesz sobie przypomnie ć? 
 
Siedemna ścioro małych dzieci 
Czy nie zastanawiasz si ę dlaczego? 
Siedemna ścioro małych dzieci 
Czym zasłu Ŝyły sobie na śmier ć? 
MoŜe powinni śmy si ę zatrzyma ć i zapyta ć siebie –  
Gdybyśmy nie byli tacy za ślepieni – 
Czy siedemna ścioro małych dzieci 
W końcu otworzy twój umysł? 
 
Jak ci si ę spało ostatniej nocy panie Clinton/ 
Powiedz, czy czułe ś ich ból, 
Kiedy siedemna ścioro małych dzieci 
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Krzyczało gdy zgin ęło w płomieniach? (3) 
 
Napisał Carl Klang. 
(Lista siedemna ścioro dzieci z Waco spalonych w płomieniach) 
1. Chanel Andrade – lat 3 
2 .Dayland Lord Gent - lat 3 
3. Palges Gent – lat 2 
4. Bobie Lane Koresh – lat 2 
5. Cyrus Howell – lat 6 
6. Starr Howell – lat 5 
7. Serenity Jones – lat 4 
8 i 9. Chia i Little One Jones (bli źni ęta) – lat 1 
10. Crystal Martinez – lat 3 
11. Isaiah Martinez – lat 3 
12. Joseph Martinez – lat 7 
13. Starile Summers – lat 1 
14. Sylvia Hollywood – lat 2 
15. Mayanah Schneider – lat 3 
Mellissa Morrison  
(niemowl ę) Gyarfas 
 

DODATEK  B. WIELKA PIECZ ĘĆ 
Zakon O świeconych został zało Ŝony 1 maja 1776 roku przez Adama Weishaupta, 
profesora prawa kanonicznego na Uniwersytecie Ingol stadt w Niemczech. Urodził 
si ę w rodzinie Ŝydowskiej, lecz nawrócił si ę i został ksi ędzem jezuit ą. Pó źniej 
zerwał z katolicyzmem. Weishaupt był wolnomularzem i bardzo anga Ŝował si ę w 
czary (apostoł Lucyfera). Słowo iluminaci (o świeceni) oznacza “ludzi, którzy 
posiadaj ą lub głosz ą, Ŝe posiadaj ą szczególne intelektualne lub duchowe 
oświecenie”. (2) Ich główne cele zawarte s ą w pi ęciu punktach:  
 
Zniszczenie wszelkich demokratycznych rz ądów. 
Obalenie wszelkich praw do prywatnej własno ści. 
Zniszczenie chrze ścija ństwa. 
Ustanowienie jednego rz ądu nad światem. 
Wyniesienie Lucyfera na tron świata. 
 
TRÓJKĄT 
Trójk ąt w kole jest nadrz ędnym symbolem Lucyfera; szatana, diabła, ksi ęcia 
ciemno ści, “boga tego świata”. 
Trójk ąt przedstawia (w okulty źmie) trzy szata ńskie bóstwa staro Ŝytnego Babilonu. 
Babilo ńczycy czcili Matk ę Ziemi ę, swojego światowego dyktatora Nimroda, ich boga 
sło ńca Lucyfera, którego szata ńska liczba wynosi 666 oraz sło ńce, ksi ęŜyc i 
gwiazdy (czarnoksi ęstwo). To była szata ńska fałszywka – blu źniercza, nie świ ęta 
Trójca – szyderstwo z Trójjedynego Boga niebios; Oj ca Syna i Ducha Świ ętego. 
Benjamin Creme, dyrektor ruchu New Age w Północnej Ameryce, ł ączy trójk ąt z 
maj ącym nadej ść władc ą świata “Chrystusem”. To znaczy z tym, którego Biblia  
nazywa antychrystem. Creme powiada: “Chrystus” b ędzie znany jako punkt w tym 
trójk ącie”. (3). 
 
 
Trójk ąt jest symbolem Lucis Trust, pocz ątkowo znanej jako Lucifer Trust. Ma ona 
swoje źródła w ONZ. Jej logo to trójk ąt z reprezentacj ą nie świ ętej Trójcy w 
środku. 
 
TRÓJKĄT – GŁÓWNY SYMBOL EKOLOGÓW 
Trójk ąt jest nadrz ędnym symbolem globalnego ruchu na rzecz ochrony środowiska. 
ONZ proklamowało Wielk ą Inwokacj ę (The Great Invocation) jako oficjaln ą modlitw ę 
na obchody Dnia Ziemi w kwietniu 1990 roku. Jest to  szata ńska, okultystyczna 
modlitwa wzywaj ąca Lucyfera do powrotu i ustanowienia swojego króle stwa na 
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ziemi. Dzie ń Ziemi zjednoczył 2,5 miliarda ludzi w najwi ększej fantazji wszech 
czasów. Na ekranach telewizorów migotały białe i zi elone trójk ąty. 
Autorzy New Age pisz ąc T ęczowy most (The Rainbow Bridge) opisuj ą planet ę Ziemi ę 
jako: 
“…sie ć spokojnych świateł siły pola energetycznego wzajemnie zaz ębiaj ących si ę 
trójk ątów. Poł ącz si ę z tymi wszech światowymi polami siły, a staniesz si ę jedno 
z Bogiem.  Kiedy dostateczna ilo ść ludzi na ziemi poł ączy si ę w t ę sie ć, wtedy 
przyjdzie “Chrystus New Age” wraz ze swoj ą świt ą duchów (demonów), aby ustanowi ć 
swoje królestwo nowego wieku. Wtedy “synowie ludzcy ” stan ą si ę jedno.”(4). 
 
Texe Marrs w ksi ąŜce “Mystery Mark of the New World Age” napisał: 
“Djwhal Khul, demoniczny mistrz tybeta ński ujawnił, Ŝe poprzez Wielk ą Inwokacj ę” 
trójk ąt reprezentuje poł ączone energie ojca układu słonecznego “Chrystusa”, 
hierarchii oraz ludzko ści. Według terminologii chrze ścija ńskiej oznacza to, Ŝe 
trójk ąt przedstawia poł ączone siły szatana, jego fałszywego “Chrystusa” New  Age, 
demonów z piekła oraz ludzko ści”. 
 
Wielk ą Inwokacj ą modliło si ę 2.5 miliarda ludzi na całej kuli ziemskiej. 
 
WSZYSTKOWIDZĄCE OKO LUCYFERA 
Wszystkowidz ące oko na wierzchołku trójk ąta Wielkiej Piecz ęci, w staro Ŝytnym 
Egipcie znane było jako Oko Ozyrysa z Ra (Horas Eye  of Ra), egipskiego boga 
sło ńca. Oko Ozyrysa to oko Lucyfera (szatana). 
Barbara Walker w “Encyklopedii New Age” napisała: “ Trójk ąt to uniwersalny symbol 
Matki Ziemi”. 
Robert Muller opisuj ąc wyłanianie si ę nowego ładu światowego pisze, Ŝe jest to 
“chwalebna Afrodyta  wynurzaj ąca si ę z morza”. (6) Afrodyda to staro Ŝytna grecka 
wersja babilo ńskiej bogini matki. To zanieczy ściło cał ą ziemi ę satanizmem. Indie 
równie Ŝ maj ą bogini ę matk ę i obecnie czcz ą j ą jako “Wielki W ąŜ”. Objawienie 18 
opisuje j ą jako “wielk ą wszetecznic ę”, oblubienic ę szatana, jako fałszywy 
kościół szatana.  
Babilon raz jeszcze wyjdzie na powierzchni ę w dniach ostatecznych. Jest to 
kobieta siedz ąca na bestii odzianej w szkarłat z Objawienia 17:3;  szata ńska 
mistrzowska podróbka zamiast prawdziwej, czystej, o czyszczonej krwi ą Baranka 
oblubienicy, prawdziwego Ko ścioła.  
Ekolog – pan Al Gore w swojej ksi ąŜce “Earth in the Balance” napisał: 
“MoŜemy zrozumie ć nasze religijne dziedzictwo oparte na jednej bogin i ziemi, 
która uwa Ŝana jest za źródło wszelkiego Ŝycia”. (7) 
 
CzyŜby współczesny homo sapiens, najbardziej inteligent ne pokolenie jakie 
kiedykolwiek Ŝyło na ziemi, wracało z powrotem do czarów, do czcz enia sło ńca, 
ksi ęŜyca i gwiazd oraz do czczenia ziemi (religia bogini  ziemi staro Ŝytnego 
Babilonu), której szata ńska liczba wynosi 666? 
 
Czasopismo U.S. News and World Report przedstawiło wszystkowidz ące oko Lucyfera 
w środku piramidy ze strzałk ą wskazuj ącą w przyszło ść. Artykuł nosił tytuł: 
“Punkty w czasie od roku 1990 do 1999”. (8). 
CzyŜby tym sposobem sygnalizowano swoim zwolennikom w s ieci New Age oraz 
lucyferianom: “oto nasz plan nowego ładu światowego?” 
 
CEL:  A.D . 2000 
Robert Muller, były zast ępca sekretarza generalnego ONZ, wielokrotnie podkre ślał 
to, Ŝe ich celem jest wprowadzenie nowego ładu światowego i wprowadzenie 
“kosmicznego Chrystusa” New Age na tysi ącletni tron świata do roku 2000 A.D. 
 
Wierz ę, Ŝe wszystkie znaki wskazuj ą na jedn ą nieuniknion ą prawd ę – Ŝyjemy w 
ostatecznych dniach okresu łaski i jeste śmy świadkami ostatecznego buntu 
upadłego człowieka przeciwko Bogu niebios. Pami ętajny o tym czego, naucza 
Biblia: “Bunt (nieposłusze ństwo) jest grzechem gorszym ni Ŝ czary” (Sm 15:23). 
 
KONEKSJE MASOŃSKIE 



 129 

Wolnomularstwo ma swoje korzenie w religii staro Ŝytnego Babilonu i Egiptu. 
Poni Ŝszy tekst zaczerpni ęto z autoryzowanej publikacji wolnomularzy, 
“Encyklopedia wolnomularzy i jej naukowe dziedzictw o” (Encyclopedia of 
Freemansory and Its Kindred Sciences). 
 
 
We wszystkich manuskryptach, zapiskach zawieraj ących legendy na temat rzemiosła, 
wymienia si ę Hermesa jako jednego z zało Ŝycieli wolnomularstwa. (9) 
 
Kusz był synem Chama. Kusz był ojcem Nimroda (Herme sa), który: “…był on dzielnym 
myśliwym przed Panem”. (1M 10:8-9). Był to pocz ątek jego królestwa babilo ńskiego 
(1M 10:10). 
Według Alberta G. Mockey: 
“Nimrod, legenda rzemiosła w starej konsytucji, mów i o Nimrodzie jako jednym z 
zało Ŝycieli wolnomularstwa.” (10) 
 
Najbardziej barwn ą postaci ą w historii ameryka ńskiego wolnomularstwa jest Albert 
Pike, autor przewodnika po masonerii “Moralno ść i dogmat” (Morals And Dogma). 
Powiada on: 
“Religia maso ńska powinna by ć utrzymywana w czysto ści doktryny lucyferia ńskiej, 
przez nas wszystkich wtajemniczonych w najwy Ŝsze stopnie.” (11) 
 
 
Manley Hall, mason 33 stopnia napisał w swojej ksi ąŜce, “Lost Keys of 
Freemasonry”: 
“Kiedy mason nauczy si ę tego, Ŝe kluczem do pi ęcia si ę w gór ę jest wła ściwe 
zastosowanie dynama Ŝyciodajnej mocy, znaczy to, Ŝe nauczył si ę rzemiosła: 
kipi ąca energia Lucyfera znajduje si ę w jego r ękach”. (12) 
 
Albert Pike napisał: 
“Lucyfer, dawca światła! Lucyfer, syn jutrzenki! To on roznosi światło! (13). 
 
SALA DO MEDYTACJI W ONZ I WIELKI BLOK KAMIENNY 
W budynku ONZ w Nowym Jorku znajduje si ę sala do medytacji. Zbudowana jest w 
kształcie płaskiej piramidy z brakuj ącym wierzchołkiem (patrz piramida na 
rewersie banknotu jednodolarowego). Iluminaci wierz ą, Ŝe kiedy zostanie poło Ŝony 
kamie ń wierzchołkowy, wtedy zst ąpi ich bóg Lucyfer, aby przej ąć panowanie na 
Ziemi. Oni wierz ą, Ŝe zostali o świeceni przez wielkiego boga-sło ńce ziemi 
którego czcz ą. 
 
W sali do medytacji znajduje si ę tak Ŝe wielki czarny kamie ń. Pewnego dnia cały 
świat b ędzie czcił wielki czarny kamie ń, pod którego postaci ą ukrywa si ę sam 
szatan. On w zasadzie jest tym brakuj ącym kamieniem wierzchołkowym piramidy, 
synem zatracenia. On przyjdzie i niew ątpliwie przemówi do zgromadzenia ONZ i 
ukl ęknie przed wielkim czarnym kamieniem. 
 
W sali medytacji jest zawsze hinduski guru. Naucza on, Ŝe liczba 666 jest świ ęt ą 
liczb ą. Biblia w Objawieniu 13:18 naucza, Ŝe liczba 666 b ędzie nie świ ęt ą liczb ą 
bestii, wielkiego antychrysta świata, szatana, Lucyfera, który wcieli si ę w 
“człowieka grzechu”. 
Dokładnie 13 przecznic od Białego Domu w Waszyngton ie znajduje si ę wielka 
świ ątynia maso ńska Obrz ądku Szkockiego. Równie Ŝ w niej znajduje si ę wielki 
czarny kamie ń. Jest to świ ątynia maso ńska 33 stopnia. 
Albert Pike napisał: “Staro Ŝytni ludzie czcili sło ńce pod postaci ą (w kształcie) 
wielkiego czarnego kamienia” (267). 
Ten wielki czarny blok kamienny (który jest w sali medytacji w ONZ) jest 
symbolem ich boga, Lucyfera. 
 
“KAMIEŃ WYCIĘTY Z GÓRY” 
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Biblia, Bo Ŝe Pismo Świ ęte naucza, Ŝe jest inny kamie ń. Ten kamie ń ma sta ć si ę 
kamieniem w ęgielnym. Kamie ń, który odrzucili budowniczowie, stał si ę kamieniem 
węgielnym. Tym kamieniem jest Jezus Chrystus (1P 2:6)  
 
Albowiem fundamentu innego nikt nie mo Ŝe zało Ŝyć oprócz tego, który jest 
zało Ŝony, a którym jest Jezus Chrystus (1Kor 3:11) 
 
2600 lat temu, odwieczny, Trójjednyny Bóg niebios o bjawił Danielowi (Dn 2:44-
45): “…od góry oderwał si ę kamie ń bez udziału r ąk”. Skruszył imperium ostatniego 
dyktatora świata, bestii, syna zatracenia, antychrysta. Kamien iem tym jest Pan 
Jezus Chrystus, Pan panów, i Król królów. 
Ta sama scena opisana jest w Objawieniu Św. Jana 2:27: 
I b ędzie rz ądził nami lask ą Ŝelazn ą, i b ędą jak skruszone naczynia gliniane; 
 
Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, k tóre na wieki nie b ędzie 
zniszczone, a królestwo to nie przejdzie nie inny l ud; zniszczy i usunie 
wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi si ę na wieki (Dn 2:44) 
 
Lecz potem Świ ęci Najwy Ŝszego otrzymaj ą królestwo i posi ądą królestwo na wieki, 
na wieki wieczne (Dn 7:18) 
 
…Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomaza ńcowi jego i 
królowa ć b ędzie na wieki wieków (Obj 11:15) 
 
 
 

DODATEK  C. PRZEMOC W OKLAHOMIE: MILICJA OBYWATELSK A 
W nast ępstwie okrutnej przemocy w Oklahoma City 19 kwietni a 1995 roku jeste śmy 
świadkami, jak niektórzy z naszych przywódców na naj wyŜszych szczeblach władzy, 
a tak Ŝe liberalne media, wykorzystuj ą t ę straszliw ą tragedi ę jako katalizator do 
posuwania naprzód swojej politycznej agendy. Jest t aki trend do przypisywania i 
ł ączenia tego wybuchu bombowego milicji obywatelskiej , która obecnie tworzy si ę 
w całej Ameryce. Członków patriotycznej milicji naz ywaj ą “nienawistymi 
przekupniami, którzy d ąŜą do obalenia rz ądu USA”. Jest jednak olbrzymia ró Ŝnica 
pomi ędzy nienawi ści ą, a rozbie Ŝności ą pogl ądów. 
 
W skład ruchów patriotycznych wchodz ą posłuszni prawu obywatele, wielu z nich to 
weterani, którzy nara Ŝali Ŝycie w walkach, którzy kochaj ą swój naród, którzy z 
dumą salutuj ą przed flag ą. Ci ludzie maj ą tylko jeden cel: przywróci ć szacunek i 
strzec Konstytucji oraz broni ć Karty Praw Wolno ściowych, które s ą lekcewa Ŝone, 
deptane i wyrzucane. 
 
My Amerykanie przygl ądamy si ę post ępuj ącej erozji naszej wolno ści; Karta 
Brady’ego, która jawnie gwałci Artykuł Drugi Karty Wolnościowej: “Prawo 
obywateli do posiadania i noszenia broni nie b ędzie naruszone”; Karta 
Przest ępstw, która uprawnia prokuratora generalnego do spr owadzenia obcych wojsk 
na terytorium USA; prezydent dopu ścił si ę pogwałcenia Artykułu Drugiego Ust ęp 2 
Konstytucji, oddaj ąc wojska ameryka ńskie pod dowództwo ONZ.  
Przygl ądali śmy si ę jak nasz Kongres ratyfikował Konwencj ę ONZ dotycz ącą praw 
obywateli, która zezwala na to, by wojska ONZ wkroc zyły na terytorium USA i 
oskar Ŝały naszych obywateli o przest ępstwa, je śli nie b ędą politycznie poprawni, 
otwieraj ąc w ten sposób bramy na o ście Ŝ do tego, by obce wojska zalały Ameryk ę i 
prowadziły szkolenia na ziemi ameryka ńskiej. 
Obywatele Ameryki przygl ądali si ę jak Kongres USA zatwierdzał Ustaw ę HR 666, 
która w zasadzie wymazuje Czwart ą Poprawk ę. Daje to prawo władzom wykonawczym do 
przeszukiwania i rekwirowania naszych domów oraz in nej własno ści bez 
ostrze Ŝenia.  
Przygl ądamy si ę jak prokurator generalny nazywa chrze ścija ńskich patriotów 
“terrorystami”. Widzieli śmy jak agendy powołane do przestrzegania prawa 
zaatakowały dom Randy’ego Weavera i zamordowały jeg o Ŝonę i syna. Zaatakowali 
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przestrzegaj ących prawo obywateli z sekty Dawida w Waco, w Teksa sie i za pomoc ą 
ordynarnego u Ŝycia broni zamienili cał ą posiadło ść w istne piekło, u Ŝywaj ąc gazu 
palnego CS, gdzie w ogniu pomordowanych zostało 86 obywateli ameryka ńskich w tym 
17 małych dzieci, …mimo to, nikt z atakuj ących nie został poci ągni ęty do 
odpowiedzialno ści karnej. 
Teraz przygl ądamy si ę powstawaniu nowej Ustawy Antyterrorystycznej – któ ra 
pozbawi wszystkich obywateli wielu praw wolno ściowych i zezwoli rz ądowi na 
dokonywanie obławy na wszystkich tych, których pode jrzewa ć b ędą o udział w 
opozycji (uchwalono 10 lutego 1995 roku na miesi ąc przed wybuchem w Oklahomie). 
Amerykanie przygl ądali si ę jak nasi przywódcy, potajemnie przygotowuj ą si ę do 
poddania suwerenno ści naszego narodu pod nowy ład światowy (jeden rz ąd 
światowy). Obywatele tego wolnego kraju z Bo Ŝego upowa Ŝnienia, postanowili 
wykonywa ć swoje prawa nadane przez Konstytucj ę USA i stworzy ć milicj ę, w celu 
obrony i odnowienia Karty Wolno ściowej oraz Konstytucji. Prawo do tego, by 
milicja pilnowała “bezpiecze ństwa wolnego pa ństwa jest w szczególny sposób 
podkre ślone w Artykule Drugim Karty Wolno ściowej. 
 
Prawo to zostało nadane Amerykanom przez Kongres US A wiele lat wcze śniej w 
formie Ustawy Posse Comitatus (Prawo obywateli USA do tworzenia oddziałów 
przeciwstawiaj ących si ę tyranii władzy). 
 
Benjamin Franklin został zapytany po Konwencji Kons tytucyjnej: “Co nam dałe ś?” 
Odpowiedział wtedy: “Republik ę, JE ŚLI B ĘDZIECIE UMIELI J Ą ZACHOWAĆ”. 
Wieczna czujno ść jest zawsze cena za wolno ść. Obowi ązkiem ka Ŝdego kochaj ącego 
wolno ść Amerykanina jest to, by pami ętał o naszym wielkim i bezcennym 
dziedzictwie, odziedziczonym po naszych ojcach – za ło Ŝycielach. Pozwol ę sobie 
przypomnie ć trzy tezy człowieka, który przewidział dzie ń, kiedy tyrania ponownie 
zagrozi wolno ści naszym obywatelom: 
“Z prawdziw ą gorliwo ści ą strze Ŝ publicznej wolno ści. Uwa Ŝaj na ka Ŝdego, kto 
zbli Ŝy si ę do tej perły!!!. Niestety nic jej nie obroni opróc z stanowczej siły, 
a je śli kiedykolwiek zrezygnowałby ś z tej siły zostaniesz całkowicie zniszczony! 
(Patric Henry) 
 
Abraham Lincoln napisał: 
 
 
“Nasze bezpiecze ństwo, nasza wolno ść zale Ŝy od przestrzegania Konstytucji…ludzie 
są prawnymi panami zarówno Kongresu jak i s ądów, nie po to, by obali ć 
Konstytucj ę lecz po to, by obali ć ludzi, którzy wypaczaj ą Konstytucj ę.” 
 
Thomas Jefferson stoi w szeregu jako jeden z najwi ększych patriotów 
ameryka ńskich. W Deklaracji Niepodległo ści napisał nast ępuj ące przeszywaj ące 
słowa: 
 
“Rz ądy s ą ustanawiane w śród ludzi, czerpi ąc swoj ą władz ę z przyzwolenia 
rz ądzonych. JE ŚLI KIEDYKOLWIEK JAKAKOLWIEK FORMA WŁADZY STANIE SI Ę DESTRUKCYJNĄ, 
WTEDY LUD MA PRAWO ALBO JĄ ZMIENI Ć ALBO OBALI Ć I USTANOWI Ć NOWY RZĄD!!! 
 
Nadrz ędnym celem ruchów patriotycznych w tworzeniu w cały m kraju oddziałów 
milicji jest to, Ŝe “my obywatele” Stanów Zjednoczonych odnawiamy i z achowujemy 
“t ę perł ę wolno ści”, Konstytucj ę USA oraz Kart ę Wolno ści, “a Ŝeby te rz ądy ludu i 
dla ludu nie zgin ęły z oblicza ziemi”. 
  


