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Źródło ważnych informacji dla osób nie posiadających stałego dostępu do internetu. 

Prezentowane są tutaj artykuły i informacje, wydrukowane z internetu oraz fragmenty 

publikacji książkowych. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej, poproście kogoś 
znajomego, księdza w parafii, panie w bibliotece, kogoś z rodziny, przyjaciół, aby weszli 

na internet, na interesujące Was strony podane poniżej lub wyszukali interesujących Was 

informacji. WYŁĄCZ TELEWIZOR!  WŁĄCZ MYŚLENIE I INTERNET! 

 

Tylko społeczeństwo uświadomione, posiadające wiedzę i prawdziwe informacje,  
może podejmować właściwe i korzystne dla siebie i całego narodu decyzje. 

 

Oglądasz telewizję?  Słuchasz radia?  Czytasz prasę? 
 

Zastanów się i pomyśl zanim uwierzysz w ich przekaz!!!  
 

Bez względu na to jaki kanał oglądasz ZAWSZE jesteś programowany! 
 

W książce pt. „Dieta biblijna” autor Paul Nison tak pisze: str.184 „ludzie układają swoje 

życie wokół programów. Nie bez powodu nazywa się to programowaniem: (...). Sama 

nazwa tele-wizja (angielskie television – autor używa określenia „tell-a-vision”, 

„opowiedz wizję” – przyp.tłum.) mówi nam, że to po prostu pudło opowiadające nam o 

wizjach. Kontrola umysłu dokonywana za sprawą maszyneri naukowej i manipulacja 

umysłu, o której mówi nam „opowiadacz wizji”, to nie jest zdrowy przekaz (...) To 
pranie mózgu.”  Str.70 „oglądanie telewizji to jedna z najbardziej szkodliwych 

czynności, jakim się oddajemy w dzisiejszych czasach, prowadząca do przeładowania 

negatywnymi informacjami. (...) jest to trujące pudło, każdego dnia przekazujące ludziom 

w ich własnych domach zabójcze wiadomości pozbawiające ich emocji. Za 
pośrednictwem telewizji jesteśmy programowani aby robić to, czego chcą media.   
Dlatego właśnie nazywane jest to „programowaniem”.  Większość osób oglądająca 

telewizję jest od niej uzależniona.” 
 

9 sposobów manipulacji społeczeństwa za pomocą środków 

masowego przekazu 
Na podstawie wyboru publicystyki Stanisława Papieża „Zapiski niepoprawnego politycznie 

widza” Kraków 2005 Klub Stowarzyszenie „Fides et Ratio”  

www.fides-et-ratio.pl     https://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszenie.Fides.et.Ratio 
 

1. Karta katolicka – Kościół katolicki identyfikowany jest jako główny przeciwnik 

aborcji i przedstawiany jako instytucja dążąca do klerykalizacji prawa czy budowania 

państwa wyznaniowego, w ten sposób pozyskuje się grupy niechętne kościołowi.  
2. Metoda hiperbolizacji – Zjawisko często obecne w propagandzie i manipulacji, 

polegające na kreowaniu w oparciu o zaplanowany scenariusz określonych „faktów”, 
które nie mają pokrycia w rzeczywistości, a mających na celu wywołanie w 

społeczeństwie pożądanych działań. 

3. Metoda S-M-S.  Zmasowany zabieg propagandowo-manipulacyjny streszczający 

się w schemacie: sensacja-muzyka-seks;  stosowany w celu ukierunkowania energii 
duchowo-psychicznej człowieka na antywartości konsumpcyjne i wytworzenie 

utylitarnego stylu życia, pozbawionego wertykalnego odniesienia.  Według tego 

schematu redagowane są zalewające nasz rynek czytelniczy polskojęzyczne periodyki i 
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magazyny zwłaszcza dla kobiet i młodzieży. 80 % (lub więcej) prasy 
polskojęzycznej znajduje się w rękach zagranicznych. 

4. Metoda Hollywoodu – Polega na pokazywaniu treści których społeczeństwo 

rzekomo oczekuje. Inwazja pornografii i przemocy w przekazie wizyjnym, 
usprawiedliwiana bywa stwierdzeniem „my tylko prezentujemy”. Nadawca nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki, które wywołuje!!!!!! 

5. Metoda intoksykacji – Specyficzny sposób posługiwania się informacjami, aby 
pewne grupy osób uwierzyły w określone wiadomości. 

6. Metoda „fałszywej symetrii.” – Dokonywanie zestawień i porównań sytuacji, 
ludzi, zdarzeń zupełnie do siebie nieprzystawalnych. 

7. Bomba „M” – Manipulacja polegająca na przemilczaniu niewygodnych 
wydarzeń, nieprawomyślnych (wg „Autorytetów moralnych”) opinii i poglądów.  

Metoda zorganizowanego milczenia jest stosowana także do osób, których postawę i 
poglądy trudno ośmieszyć lub zmarginalizować. 

8. Metoda krzyżu – Podawanie określonych informacji i komentarzy wzmocnionym 
przekazem perswazyjnym, mającym w zamierzeniu wywołanie wrażenia 

powszechności danego poglądu lub oceny rzeczywistości. 
9. Manipulacja podswiadomością (bardzo niebezpieczna, niezauważalna i 

niewidzialna)– Umożliwia szybkie i całkowite zawładnięcie jednostką przekazując 

pewne treści nie zdającemu sobie z tego sprawy człowiekowi.  Nakładające się treści, 

które omijają świadomość, ulegają kumulacji, spotęgowaniu i prowadzą do 
zauważalnych zmian w psychice jednostki.   Jest to forma zdalnego sterowania 

ludźmi. Do tych technik należą: technika jednej klatki, orędzie podświadomego słowa, 

podświadomy efekt rytmu, sygnał podświadomy o częstotliwości ultradźwiękowej, 

stroboskopia (powoduje osłabienie poczucia orientacji) 
 

Jak się bronić??? 
 

1. Zacząć samodzielnie myśleć! 
2. Poszukiwać prawdziwych informacji na internecie i samemu wyrabiać sobie 

zdanie na każdy temat! 
3. Spotykać się z mądrymi ludźmi w rzeczywistości, dyskutować, analizować 

sytuacje wspólnie, nie obrażając się wzajemnie, lecz okazując szacunek i 

zrozumienie. Ludzi zmanipulowanych bardzo trudno jest oddzyskać!!! 
4. Poszukiwać prawdziwych moralnych autorytetów POZA MEDIAMI 

masowego głównego nurtu, bo prawdziwe autorytety w takich mediach nie 
wystepują lub są przez te media szkalowane lub przemilczane              
Jednym słowem oddzielać ziarno od plew! 

5. Rafał Brzeski w książce pt. „Wojna informacyjna – wojna nowej 

generacji” (www.ksiegarnia.antyk.org.pl), tak pisze: „w wojnie informacyjnej 
obrona, a nie atak, ma decydujące znaczenie (...) internet umożliwia 

stosunkowo tanie szybkie i szerokie rozpowszechnianie ostrzeżeń przed 

dezinformacjami i demaskowanie ich. (...) Obrona przed propagandą: 
Najpotężniejszym orężem propagandowym są media eletroniczne, a zatem 

pożytecznym, chociaż bardzo trudnym zabiegiem jest „wygonienie Belzebuba z 

domu”, czyli wyłączenie telewizora i odstawienie go na strych. Jeśli tak 

brutalna eliminacja narzędzia propagandy inwazyjnej jest z jakichkolwiek 

względów niemożliwa, to dobrze jest zamiast biernego wchłaniania płynących z 



BIULETYN INTERNETOWY nr 1 z dnia 6 lipca 2015 roku, Zapoznaj się! Kseruj! Podaj dalej! 

Strona 3 z 6 

ekranu treści rozpocząć polemikę z ich prezenterem. Można to robić głośno, 

można po cichu „do siebie”, ale nie wolno dać się „zauroczyć” pięknym 

słówkom i obrazom. Nie jest przy tym ważne, czy nasuwające się własne myśli 
są ładnie sformułowane. Mogą być nieporadne i podyktowane „chłopskim 

rozumem”.  Ważne, żeby były, gdyż pomagają w wyzwoleniu się z mgły 

propagandy.  Jeżeli jest to możliwe, to lepiej czytać teksty przemówień, 
deklaracji, wywiadów, itp. niż je oglądać i słuchać.  Czytając można wrócić do 

wcześniejszego zdania. Zyskuje się czas na namysł i analizę. Bardzo często 

można wówczas skonstatować, że tekst jest pełen pustosłowia, bowiem w 

dzisiejszej dobie dominacji mediów elektronicznych przekaz ogranicza się 
zazwyczaj do obrazu, stylu prezentacji oraz tworzenia wrażenia zamiast do 

konkretnych argumentów.  W każdym razie wszelkie decyzje, zwłaszcza 
wyborcze, należy podejmować po chłodnym przemyśleniu, a nie w oparciu 
o emocje.  Emocje moga być bowiem rozbudzone umiejętną propagandą” 

6.     Nie wierzyć sondażom! Tutaj wytłumaczone na you tube dlaczego: „Robią 
nas w konia: Nie wierzcie sondażom! List od ankietera”: 

https://www.youtube.com/watch?v=KO91TI3Yz1g 
 

Skrót do ważnych informacji z internetu. Fragmenty artykułów poniżej: 
 

BOGACTWA NATURALNE POLSKI – Zatajone przed Polakami bogactwa Polski – 
czyli największe oszustwo PRL-bis (tzw.III RP) 

„Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 25 lat, 

ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji 

naszego narodu jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski. Nic tak precyzyjnie nie 

pokazuje gorliwego służenia obcym interesom, a zarazem bezprzykładnej głupoty rządów 

warszawskich przez ostatnie 25 lat jak sprawa ukrywanych przed narodem bogactw naturalnych 

naszego kraju. Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest blokowany szybki rozwój kraju”. 

Cały artykuł na stronie: http://www.eprudnik.pl/tematycznie/bogactwa-naturalne-
polski/ 

Polska jest prawdopodobnie najbogatszym krajem świata jeśli chodzi o złoża naturalne. 

Odnośnie tego tematu warto odsłuchać tego oto nagrania na you tube pt.„ALASKA2015”  

https://www.youtube.com/watch?t=65&v=RIuxY4Nwb6Q 
 

Okazuje się np. że byliśmy samowystarczalni energetycznie i że moglibyśmy być 
samowystarczalni energetycznie w przyszłości, podczas gdy próbuje się wciąż obniżać 
naszą samowystarczalność energetyczną. O tym tutaj:  

http://pga.org.pl/biblioteka/artykuly/Znaczenie_energii_z_zasobow_i_zrodel_
odnawialnych.pdf 
 

 „W latach 1947-76 metraż wierceń geologiczno – poszukiwawczych osiągnął 450 

km/rok. Wydobycie ropy wzrastało do wartości 500 000 t/rok.  Wydobycie gazu 

osiągnęło wartość 8 mld m3/rok (aktualny import z Rosji).Wzrastało wydobycie węgla 

kamiennego – około 200 mln ton/rok. W tym czasie Polska była samowystarczalna 

energetycznie.  Samowystarczalność energetyczna Polski od roku 1960 (118%), poprzez 

rok 1975 (113%) – gwałtownie zaczęła spadać, by osiągnąć w roku 2000r (85%) i 

docelowo w 2020 roku, wg „Założeń Polityki Energetycznej” ma osiągnąć 60%. Taka 
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strategia likwidacji polskiej energetyki oraz przemysłu wydobywczego jest nie do 
zaakceptowania, biorąc pod uwagę gigantyczne, posiadane zasoby surowców kopalnych 

i odnawialnych.”   https://www.facebook.com/PolskaGeotermalnaAsocjacja 

„Złoża metali w okolicach Suwałk 1,5 mld ton rudy = 1 000 000 000 000 dolarów (bilion), 

Złoża molibdenu, wolframu, miedzi pod Myszkowem 726 milionów ton = 14 520 000 000 

dolarów (14,52 mld), Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląski 14 mln ton = 4 000 000 000 
dolarów (4,00 mld),   Węgiel kamienny na Lubelszczyźnie „zanieczyszczony” złotem 40 mld 

ton = 4 800 000 000 000 dolarów (4,8 biliona),   Węgiel brunatny pod Legnicą 15 mld ton = 
87 000 000 000 dolarów (87 mld),   Złota w różnych lokalizacjach 350 ton = 14 000 000 000 

dolarów (14mld),   Złoża miedzi i złota w okolicy Bytomia Odrzańskiego Miedź –8 mln ton, 
Złoto – 100 ton kruszcu = 62 500 000 000 dolarów (62,50 mld),   Złoża gazu ziemnego 1,7 bln 

m3 = 510 000 000 000 dolarów (510 mld),   Razem 5,847 BILIONÓW dolarów.  Dodatkowo 
nasz kraj leży na niewyobrażalnie wielkim złożu ropy i gazu. Czytaj więcej na stronie: 

http://ruch-obywatelski.com/pieniadze/polska-najbogatszym-krajem-swiata-gdyby-
nie-sprzedajna-wladza 

STANISŁAW TYMIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU DLA POLSKI CZĘŚĆ 1 
(fragmenty) 
„Podczas kampanii wyborczych w ciągu ostatniego ćwiercwiecza nigdy nie było 

poważnej dyskusji na temat programu gospodarczego dla Polski. Przez lata w mediach 

poza wszelką krytyką był promowany „plan Balcerowicza” a potem ten ważny temat 

całkowicie pomijano w debatach i mediach. Winę za ten stan ponoszą wszystkie 

dotychczasowe ugrupowania polityczne, które operowały w swoich kampaniach 

wyborczych hasłami bez konkretów. Żaden kandydat na prezydenta czy posła nigdy nie 

przedstawił całościowego programu rozwoju, a media zawsze unikały tego tematu jak 

diabeł święconej wody. Obecnie powołanie przez premier Ewę Kopacz 10 zespołów do 

opracowania programu gospodarczego jest tragicznym dowodem na to, że przez 8 lat 

partia dzierżąca władzę takiego planu nie miała. Tylko z tego powodu rząd PO powinien 

podać się do dymisji. Lider PIS Jarosław Kaczyński nie jest lepszy – właśnie wytypował 

150 ekspertów z noblistą ds. ekonomii a wszyscy wiemy, że gdzie „kucharek sześć tam 

nie ma co jeść”.  

„Przez ostatnie ćwierć wieku nie mieliśmy swojej reprezentacji w Sejmie i kolejne rządy 

działały jak okupanci. Strategia PO-PIS polega na tym, że z pomocą państw Zachodu 

starają się utrzymać pełną władzę dla siebie jednocześnie zniewalając Polaków polityką 
nędzy. Oni się nas boją! „ 

„Teraz nie jest odpowiedni czas na prezentację całościowej strategii rozwoju, ponieważ 
powinno się to odbyć na arenie publicznej, w czasie kampanii wyborczej aby głosujący 

mieli konkretną opcję do wyboru. Jeśli taki plan będzie przedstawiony przed czasem, to 

zostanie manipulacyjnie przejęty przez wrogie nam ugrupowania pozorujące patriotów. 

Nie mam zamiaru podawania pomysłów na rozwój manipulantom PO-PIS, którzy je 

przejmą jako swoje aby po wyborach szybko o nich zapomnieć. Tak się stało z 

obietnicami wyborczymi PO-PIS w przeszłości. Mimo tego zdecydowałem się w serii 

trzech felietonów opublikować zarys strategii rozwoju aby dać rodakom nadzieję, że 

istnieje realna szansa na „przyjazne” państwo. Taka strategia musi mieć jednak poparcie 

większości obywateli. „  Całość artykułu na stronie www.rzeczpospolita.com 

„ARTYŚCI BIZNESU” I WIELKI EXODUS, CZYLI JAK ZAPŁACILIŚMY ZA 
ŻYDOWSKĄ REPATRIACJĘ „Czternastego czerwca 1990 roku w rejs z Okęcia do 

Tel Awiwu wystartował boeing 747, zabierając około 350 Żydów. Był to początek 
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trwającej do 1992 roku supertajnej Operacji „Most”, w wyniku której do Izraela 

przeniosło się 100 tysięcy emigrantów ze Związku Sowieckiego. Polska nie tylko stała 

się punktem tranzytowym, ale i – jak wszystko na to wskazuje – w znacznej mierze 

sfinansowała akcję. W osobliwych okolicznościach.” Cały artykuł na stronie:   
http://www.pch24.pl/artysci-biznesu-i-wielki-exodus--czyli-jak-zaplacilismy-
za-zydowska-repatriacje,36692,i.html#ixzz3erXxxVNn 

W WARSZAWIE POWSTANIE ARABSKA DZIELNICA? „Kilka dni temu z 

wizytą w Warszawie pojawił się Mohammed bin Raszid al-Maktum wiceprezydent i 

premier Zjednoczonych Emiratów Arabskich a także emir Dubaju. Podczas wizyty w 

stolicy Polski wizyty podpisał on wiele dokumentów mających na celu rozwój 

współpracy gospodarczej pomiędzy dwoma państwami. Wtedy też padła propozycja, 

wedle której szejkowie wyrazili chęć stworzenia w Warszawie arabskiej dzielnicy. 

Wartość inwestycji przekroczyłaby miliard złotych, a obszar na którym miałaby powstać 
musiałby mieć przynajmniej 20 hektarów!”.  Cały artykuł na stronie: 

http://narodowcy.net/polska/11245-w-warszawie-powstanie-arabska-dzielnica 

PROPOZYCJA DLA STONOGI – WZOREM MOŚCICKIEGO ROZWIĄZAĆ 
TAJNE STOWARZYSZENIA „Co dostrzegł takiego, rozwiązując B’nai B’rith 

Prezydent Ignacy Mościcki, czego jednocześnie dostrzec nie mógł Prezydent III RP ś.p. 

Lech Kaczyński przyzwalając na reaktywację tej loży? (...)“Loża B’nai B’riht ma 

destrukcyjny wpływ na niepodległe państwo. Członkowie tej loży mają plan opanowania 

światowej gospodarki (….) Wobec powyższego, że loża B’nai B’rith stanowi zagrożenie 

dla innych krajów, stanowi je również dla Polski.” (...)zadania jakie postawiła sobie na 

najbliższą i dalszą przyszłość po kolejnym rozpoczęciu działalności w Polsce B’nai 

B’riht Polin:  sprawa ustawodawstwa dotyczącego zwrotu żydowskiego mienia przez 

władze Polski, rozwiązanie kwestii związanych z Radiem Maryja i TV Trwam, działanie 

jako ważny uczestnik w szerokiej gamie zagadnień, zająć się realizacją szerszych planów 

żydowskich.” Więcej na stronie: http://www.monitor-polski.pl/propozycja-dla-
stonogi-wzorem-moscickiego-rozwiazac-tajne-stowarzyszenia/ 

 

AKCJA!!!  www.1polska.pl 
DOŁĄCZ DO INICJATYWY!            JEST NAS JUŻ KILKADZIESIĄT TYSIĘCY! 

To my, polskie społeczeństwo, które ma już dość tego chorego systemu, jaki 

stworzyły nam tzw. "elity IIIRP". Pookrągłostołowemu, zabetonowanemu 

układowi partyjnemu i obecnej klasie politycznej już dziękujemy! Dość hipokryzji, 

obłudy i zakłamania polityków oraz mediów. Tu ustalimy wspólnie priorytety 

zmian i wreszcie połączymy siły żeby przywrócić w Polsce normalność. TO MY, 

normalni zwykli ludzie, chcący żyć uczciwie i godnie -  jesteśmy w Polsce 
większością – i czas  to sobie uświadomić! Wejdź na stronkę www.1polska.pl 
zaproponuj siebie lub swojego kandydata na reprezentanta, spoza obecnego układu 

partyjnego!  Zaproponuj postulaty zmian! Weź udział w tworzeniu oddolnej listy 

społecznej do jesiennych wyborów parlamentalnych!  Stawiaj na prawdziwych 

mężów stanu, mądrych i roztropnych ludzi, prawdziwych patriotów, ludzi 

zaufanych, których Ty sam zaproponujesz, a nie na partie! Tu znajdziesz szczegóły 

jak to ma zadziałać: www.podziemnatv.pl  „Wybory2015: Rozwalmy partiokrację 
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za pomocą „listy społecznej” już w tych wyborach odcinek 116”:   

https://www.youtube.com/watch?v=zaphVQx3OCM 
 

AKCJA!!! BEZKOSZTOWA REPOLONIZACJA BANKÓW W POLSCE 

Fragmenty artykułu odnośnie tej akcji: ze strony: http://alexjones.pl/pl/aj/aj-
inne/aj-akcje-i-inicjatywy/item/57118-ratuj-swoje-pieniadze-akcja-
repolonizacji-bankow 
"Właśnie ruszyła ogólnopolska akcja społeczna, której skutkiem ma być 
repolonizacja banków działających w Polsce"  "Wskaźniki wypłacalności banków 

kształtują się na poziomie 8 do 12%, więc wycofanie tylko 5% depozytów, stawia 

banki w stan niewypłacalności, czyli bankructwa. Masowo przeprowadzona akcja 

znacznie przyspieszy ten proces."  "Żeby wspomóc naszą akcję, wystarczy że 

założysz konto w dowolnym banku spółdzielczym (SKOK-i nie są  bankami, 

polecamy więc polskie banki spółdzielcze oraz Bank Pocztowy, który posiada 

znaczny udział kapitału polskiego) oraz przeniesiesz do niego swoje oszczędności 

i/lub ROR. To wszystko. Wyliczenia przeprowadzone przez specjalistów pokazują, 
że jeśli przyłączy się do naszej akcji tyko kilka procent Polaków, wystarczy to 

żeby rozpoczął się proces odzyskiwania kontroli nad polskim sektorem 

bankowym." A tutaj można się dowiedzieć więcej: http://ratujswojepieniadze.pl/ 
 

Adresy stron internetowych gdzie można znaleźć aktualne w miarę obiektywne i 

prawdziwe informacje, opinie, komentarze: 
www.robertbrzoza.pl                  www.wirtualnapolonia.com        www.alexjones.pl 
www.rzeczpospolita.com                     www.prawica.net                    www.prawy.pl   
www.wolnemedia.net                     www.monitor-polski.pl                  www.bibula.pl 
www.zmianynaziemi.pl                    http://www.piens.pl/                    www.bon-tv.com 
https://pl-pl.facebook.com/PodziemnaTV                                 www.podziemnatv.pl 
 

Wiele ciekawych informacji można się dowiedzieć zaglądając na facebook, gdzie między 

innymi znajdują się profile byłych kandydatów tzw. antysystemowych na prezydenta. 

Tam publikują oni wartościowe i ważne informacje, tam też przekazują nam swoje opinie 

i zapatrywania na ważne politycznie tematy.  Każdy internauta (oglądający i czytający 

wpisy) może dodać komentarz bądź zapytanie bezpośrednio do kandydata, a oni 

odpowiadają czy też wyjaśniają pewne sprawy jeśli są niezrozumiałe.  To bardzo 

wartościowa forma informacji i komunikacji z ludźmi którzy już za niedłguo będą 
rządzić naszym krajem. Trzeba tam często zaglądać, bo wpisy pojawiają się wciąż nowe 

każdego dnia.  Dzięki naszym osobistym tam zaangażowaniu mamy możliwość realnego 

wpływu na przyszłą politykę naszego Państwa.  Oto do nich linki:  

Grzegorz Braun -  https://www.facebook.com/grzegorzmichalbraun?fref=ts 
Janusz Korwin-Mikke -  https://pl-pl.facebook.com/janusz.korwin.mikke 

Marian Kowalski -  https://www.facebook.com/Kowalski.Marian 

Paweł Tanajno -  https://www.facebook.com/Pawel.Tanajno.publicznie 
Paweł Kukiz -  https://www.facebook.com/kukizpawel 
 
Lektury: „Kto tu rządzi?” - Grzegorz Braun, "Przyszły ustrój Polski" - Stanisław Krajski, 

„Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego” -  Wojciech Sumliński, „Naukowe podstawy 
nacjokratyzmu” - Józef Kossecki, „Wojna informacyjna” - Rafał Brzeski, „Ku stałemu ustrojowi 
Państwa Polskiego” Edward Dubanowicz 


