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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. 

 
POLSKA KRAJEM STEROWANYM Z ZAGRANICY 
Artykuł inspirowany fragmentami książki docenta Józefa Kosseckiego pt. „Naukowe 
podstawy nacjokratyzmu”. Wydawca harFOR        www.harfor.pl        

 

Ostatnio środowiska „antysystemowe” (patriotyczne) zaczęły tworzyć 
PROGRAMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO dla Polski.  Wyszło na jaw wtedy, że 
partie PO-PIS które uczestniczą w naszym życiu politycznym już od wielu lat (i takie 
programy powinni byli stworzyć i upublicznić, bo w końcu biorą za to pieniądze) - takich 
programów nie mieli??!! Można to wywnioskować z tego że: nagle premier Ewa Kopacz 
powołała 10 zespołów do opracowania programu gospodarczego, a Lider PIS Jarosław 
Kaczyński wytypował 150 ekspertów. 
O czym to świadczy? O tym, że jesteśmy krajem „sterowanym” z zagranicy i to nie 
zawsze w naszym interesie.  Według teorii cybernetycznej systemów, istnieją 3 rodzaje 
państw, w zależności od tego: kto jest organizatorem sterowania danego kraju, kto ma 
program i w czyim interesie  to sterowanie zachodzi.  
 

Państwo uważające się za suwerenne to kraj o tzw.  „systemie autonomicznym”, 
gdzie jest ono organizatorem dla samego siebie, ma własny program, i steruje się we 
własnym interesie.  Przykładami takich krajów są: Wielka Brytania, Chiny, USA. 
  

Oprócz systemu „autonomicznego” przedstawionego powyżej, istnieją: kraje o 
systemie „sterownym” i „samosterownym”.   
 

Kraje o systemie „sterownym” to kraje w stanie zależności kolonialnej lub będący 
pod zaborem – gdzie rolę organizatora spełnia metropolia lub zaborca. Taki kraj 
kolonialny nie jest sterowany w jego interesie. Nie ma on własnego programu. Okupant 
go łupi i maksymalnie wykorzystuje. 
 

Kraje o systemie „samosterownym”. Przykładem jest tu Polska.  Pełny 
szczegółowy opis znaleźć można w książce docenta Józefa Kosseckiego pt. „Naukowe 
podstawy nacjokratyzmu”. Tutaj wybrane fragmenty z w/w książki. Str. 165 „System 
samosterowny działa w interesie organizatora.  Decydującym elementem tego wpływu 
jest wyłączne dysponowanie przez organizatora programem procesu sterowania, 
który nie musi być zgodny z interesem systemu samosterownego.” Str. 166 
„Przykładem systemu samosterownego może być społeczeństwo w stanie zależności 
neokolonialnej.  „Ma ono swoje swoje organy gospodarcze zapewniające mu środki 
energomaterialne konieczne do funkcjonowania – a więc spełniające rolę akumulatora i 
zasilacza, ma również swoje organy wykonawcze – efektory, czy wreszcie instytucje 
kierownicze, naukowe itp., które spełniają rolę korelatora, jest jednak tak powiązane z 

byłą metropolią lub innym krajem imperialistycznym, że w rzeczywistości 
funkcjonuje w interesie kraju, który nim steruje. Kolonizatorzy zazwyczaj starali się 
o to, aby przed oficjalnym opuszczeniem koloni i formalnym uzyskaniem przez nią 
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niepodległości powiązać jej gospodarkę z gospodarką metropoli (powiązanie z torem 
energetycznym), a w strukturze władzy nowo powstałego państwa pozostawić swoje 
agentury, za których pomocą będą mogli wywierać pożądany przez siebie wpływ na 
politykę swej byłej koloni. (....) Ważnym elementem tego rodzaju uzależnienia jest 
sterowanie pośrednie, polegające na programowaniu elity neokoloni – zarówno w 
sferze poznawczej jak i decyzyjnej. W zakresie procesów poznawczych ważne jest 
kształcenie elity neokoloni na uczelniach dawnej metropolii lub innego imperium (...)  
W okresie PRL agentury i inne kanały wpływu radzieckie były stopniowo wypierane 
przez inne – niemieckie, amerykańskie, izraelskie, francuskie itd. – które w końcu 
przejmowały kontrolę nad Polską. Ujawniło się to po 1989 roku, zwłaszcza gdy Polska 
stała się członkiem UE i główna część jej prawa jest stanowiona przez zewnętrznego 

organizatora w Brukseli, nie zawsze zgodnie z polskim interesem.”      
 

Reasumując. Polska w chwili obecnej niestety nie jest w pełni suwerenna, bo nie 
jesteśmy krajem o systemie „autonomicznym” do którego powinniśmy zmierzać.  Na 
chwilę obecną nie mamy WŁASNEGO PROGRAMU i POLSKIEJ ELITY 
(ORGANIZATORA) u władzy, która działałaby W NASZYM POLSKIM INTERESIE.  
I to są nasze wyzwania i zadania na najbliższą przyszłość. Trzeba to wszystko stworzyć i 
to jak najszybciej. Elity patriotyczne już działają, ale nie mają dostępu do władzy, mogą 
to zmienić JOWY i najbliższe jesienne wybory.  Środowiska „antysystemowe” 
patriotyczne zdąrzają w kierunku przejęcia władzy. Miejmy nadzieję, że przed 
jesiennymi wyborami wszyscy razem się połączą i wtedy będziemy wiedzieć na kogo 
głosować.  Narzędzie do tych wielkich zmian już jest.   Istnieje strona internetowa gdzie 
można włączać się do tej akcji zjednoczenia sił i ją poprzeć:    www.1polska.pl   Oprócz 
tego, trzeba informować wszystkich jak sprawy się mają i zachęcać ludzi do tego aby i 
oni dołączyli do tej akcji. Media głównego ścieku (które są bronią masowego rażenia 

umysłów)  nazywane dla zmylenia narodu i jego obywateli mediami „głównego nurtu”, z 
pewnością o tej inicjatywie nie poinformują.  Dlatego w interesie każdego z nas, jest 
informowanie innych, że istnieje strona www.1polska.pl i że  ZMIANY NA LEPSZE 
SĄ MOŻLIWE, pod warunkiem że jak nawiększa część społeczeństwa połączy się razem 
i stworzy ODDOLNĄ SPOŁECZNĄ LISTĘ WYBORCZĄ tworząc w ten sposób 
FRONT JEDNOŚCI NARODOWEJ z prawdziwymi przywódcami patriotycznymi 
(antysystemowcami) na czele.   TG 
 
STANISŁAW TYMIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU DLA POLSKI CZĘŚĆ 2 
(fragmenty) 
„Jako humanista zawsze stawiam wartość człowieka ponad wartością pieniądza. Innymi 
słowy nie jestem bezwględną maszynką do akumulacji pieniędzy. Moja stała zasada to 
„żyj i innym daj żyć”. W związku z tym jestem zdumiony, że podatek liniowy jest 

nadal popularny w Polsce gdzie miłosierdzie należy do fundamentów religii 
katolickiej. W wielu krajach Europy nawet znaczące partie liberalne opowiadają się za 
utrzymaniem progresywnej skali podatku dochodowego, choć często postulują 
łagodzenie progresji stawki.   Idąc dalej, próg podatkowy na poziomie 6000 Zł. na rok 

jest stanowczo za niski. Zmusza to zabiedzonych emerytów do płacenia podatku w 
sytuacji kiedy brak im pieniędzy na jedzenie i leki. Jest to sadystyczne wpychanie 
starszych Polaków do grobu.  Każda reforma ma swoją cenę, którą zapłacą pewne 
warstwy społeczeństwa. W przeszłości główne obciążenia spadały na chłopów. Koszty 
skandalicznej transformacji ustrojowej Balcerowicza oraz lichwy i niemoralnych 
podatków do dzisiaj ponoszą równiez chłopi oraz robotnicy i emeryci. Młodzież 
poszkodowana brakiem pracy i niskimi zarobkami jest zmuszana do zarobkowej 
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emigracji. To jest skutek 25 letniej działalności kolejnych rządów, które nie były 
przyjazne Polakom. Przez to zamiast wzrostu ludności trwa wyludnienie kraju, 
procentowo porównywalne do ludobójstwa w czasie niemieckiej okupacji. „   
„Obecnie trwa wyciszona w mediach wojna mająca na celu unicestwienie Polaków, 
ponieważ nie ma linii frontu ze względu na brak jasno określonego programu rozwoju. „   
„Zagraniczne banki i hipermarkety powinny być specjalnie opodatkowane. Pewnym 
jest, że są to inwestycyjne pijawki, transferujące zyski za granicę co stwarza niemoralną 
konkurencję dla krajowych producentów.„  Więcej na stronie:  www.rzeczpospolita.com 
 

ZABÓJSTWO BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 
Ślady zlecenia zabójstwa Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 

prowadziły do zachodnich Niemiec.  Tak wynikało z prowadzonego śledztwa. O tym 
dowiadujemy się od Docenta Józefa Kosseckiego w Wykładzie z serii Polska Szkoła 
Cybernetyki odcinek PSC 20. na you tube. Wykłady są nagrywane przez Harfor. Pragnę 
polecić szczególny fragment wykładu, gdzie pytający poruszają tam kwestie monarchii 
oraz zabójstwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki (od 1h 30’ do 1h 39). 
link:   https://www.youtube.com/watch?v=EF7bqbWry00 
Media polskojęzyczne głównego nurtu na ten temat milczą. 
 
CZY PO DOMINACJI RUSKIEJ PRUSKIEJ AMERYKAŃSKIEJ ŻYDOWSKIEJ 
ZOSTANIEMY ZDOMINOWANI PRZEZ CHINY? 

Od roku 2016 obcokrajowcy będą mogli wykupywać w Polsce ziemię.  Czy ktoś się 
zastanawiał nad tym kto te nasze ziemie wykupi? Czy zostały przeprowadzone badania na ten 
temat? Już sam fakt możliwości wykupu polskiej ziemi przez obcokrajowców, woła o pomstę do 
nieba.  Ostatnio Pani Szydło z PISu zaproponowała dodatkowe pytania do referendum we 
wrześniu.  Z tego co mi wiadomo, wśród tych pytań zabrakło pytania o to, czy społeczeństwo 
zgadza się na wykup polskiej ziemi przez obcokrajowców od 2016 roku.  Dlaczego? Nie 
znajduję na to odpowiedzi.  Przecież to powinna być najważniejsza kwestia do załatwienia, bo 
nie mając własnej ziemi – nie będziemy mieli wkrótce własnego państwa.  Dlaczego nikt z 
mających prawo do wysuwania propozycji i pytań referendalnych tego nie zrobił??   

Na internecie można znaleźć skąpe informacje o tym, że powstała chińsko-europejska 
grupa krajów „16+1” ze stolicą w Warszawie. W wyniku tych porozumień już wkrótce Chiny 

będą kredytować i budować na naszym terenie nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną i 
energetyczną. My natomiast zapłacimy Chińczykom, wieloletnimi dostawami produktów 

rolniczych i zdrowej żywnosci dla bogatej chińskiej klasy średniej.  Warto byłoby się temu 
przyglądnąć z bliska, zwłaszcza że to   Bronisław Komorowski w grudniu 2011 roku podpisał 
oświadczenie które jest podobno jest mało znane politykom a co dopiero społeczności. 

Jak pisze w swym artykule Piotr Gadzinowski (na stronie 
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150701/604101.html#ixzz3f2Q7Capm) cytat: „Powstanie 
chińsko-europejskiej Grupy „16 + 1”, ze stolicą w Warszawie, zostało miło przyjęte przez 
rządzącą koalicję PO + PSL. Partia Piechocińskiego od lat zabiega o wzrost eksportu płodów 
rolnych do Chin. Partia Tuska i Kopacz zajęta konsumowaniem władzy, nie zauważyła, że taka 

długoletnia współpraca gospodarcza umacnia drugorzędność polskiej gospodarki. 

Ograniczającej jej innowacyjność do przetwórstwa rolno-spożywczego.” 

W związku z tymi planami ekspansji chińskiej mam pewne spostrzeżenia: warto 
zastanowić się jak będzie wyglądał  ten eksport płodów rolnych do Chin, skoro polska ziemia 
zostanie wykupiona już niedługo? Pojawiają się też pytania: KTO BĘDZIE 

POŚREDNIKIEM!? KTO BĘDZIE CZERPAŁ Z TEGO TYTUŁU ZYSKI?! kto wykupi 

polską ziemię i kto będzie „nadzorował”,  handlował, czerpał korzyści z naszej niewolniczej 
pracy i głodowej płacy na roli w transakcjach z Chinami? Czy ktoś z rządzących jest w stanie 
odpowiedzieć na te pytania?  Bo znając naszą historię, to zawsze jakieś zorganizowane grupy 
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(niekoniecznie rdzennie polskie) w porozumieniu z naszymi pseudo rządami, wyzyskiwały i 
łupiły nas wykorzystując naszą  bierność i niewiedzę. Czy i tak będzie tym razem?   Nie wierząc 
w dobrą wolę naszych „pseudo elit”, stawiam moją osobistą hipotezę że: być może te 
„pseudoelity” wraz z tymi grupami obcych interesów handlowych, „zwąchały się” z 
Chińczykiami i być może już stworzyły jakieś struktury eksportowe na rynek chiński, aby dalej 
w kolejnych latach nas łupić.  Przecież gdy era ich rządów się skończy (miejmy nadzieję już 
niedługo) będą musieli z czegoś żyć.  Nie wierzę w to, że nie zabezpieczyli się na przyszłość. Co 
więc jest jeszcze do złupienia w Polsce? Przede wszystkim ZIEMIE I ICH PŁODY – w 
późniejszym terminie może to być eksploatacja naszych prawdopodobnie najbogatszych na 
świecie surowców naturalnych (BIULETYN nr 1 z 6 lipca 2015).  Mam nadzieję, że ta moja 
hipoteza to tylko moja wybujała wyobraźnia, i mam też nadzieję, że nie stanie się tak, że 
najlepsza żywnosć pójdzie do Chin, podczas gdy my będzimy zalewani produktami GMO, bo na 
lepszej jakości żywność nie będzie nas stać, gdy pozbędziemy się własnej ziemi.  

Masa sprowadzonych nowych traktorów już czeka w zachodniej Polsce.  Jeśli nie 

zastopujemy tej sprzedaży ziem, i sami nie stworzymy POLSKICH rolniczych struktur 
eksportowych, to zrobią to za nas OBCY a wtedy zostaniemy zepchnięci do rangi 

niewolników!!! W dłuższej perspektywie zostaniemy krajem zredukowanym do kraju rolno 
spożywczego, bez perspektwy rozwoju. Niewolnicy nie mają szansy poprawy swojej sytuacji.  
Warto więc się nad tym zastanowić przed jesiennymi wyborami. Wkrótce nasz nowy prezydent 
prawdopodobnie pojedzie do Chin (ponoć zaproszenie już ma).  Pytajmy go: jak widzi ten 

eksport płodów rolnych z Polski, gdy nie będziemy mieli już własnych ziem? Kolejne 
pytanie jakie się nasuwa: Dlaczego to Chińczycy mają budować  wszelkie infrastruktury w 

Europie i w Polsce, skoro u nas jest cała masa ludzi bezrobotnych?  Przecież jesteśmy tak 
bogatym w surowce naturalne krajem, iż wystarczyłoby wyeksportować część złoż i już są 
pieniądze, aby zbudować te infrastruktury za nasze pieniądze, dając pracę naszym ludziom i 
tworząc perspektywy rozwoju dla naszej młodzieży, a przy tym czerpać w przyszłosci korzyści z 
przesyłowych lini tranzytowych z Chin do Niemiec?  Już jakiś czas temu czytałam o projekcie 
budowy lini kolejowej z Chin do Niemiec, która miałaby przebiegać między innymi przez 
Polskę. Czyż nie możemy chociaż raz, załatwić korzystnej dla nas transakcji biznesowej 
wykorzystując nasze położenie geograficzne, zanim zrobią to za nas Niemcy? Nie na darmo chcą 
wykupić (a może już wykupiły?) nasze koleje. Może w tym wszystkim chodzi im o 
sfinalizowanie tego właśnie projektu??? Kiedy my się obudzimy?!   opinia własna TG                                                                               

ŚWIATOWY HANDEL ZIEMĄ  
POLSKA KOLEJNYM ŁUPEM NA MAPIE „ŁOWCÓW ZIEM”? 
Artykuł zainspirowany opracowaniem  pt.  „Il mercato delle terre” (Attualita’ di Giovanna 
Dall’Ongaro, 50epiu.it,    http://issuu.com/50epiu/docs/gennaio_2012) 
 

Działalność światowych grup finansowych, banksterskich, korporacji, oraz rządów 
bogatych państw,  w coraz większym stopniu jest koncentrowana na wykupie całych 
połaci ziemi, często za grosze lub też w niejasnych okolicznościach - na całej kuli 
ziemskiej.  Często  jest to wykup bez wiedzy i zgody obywateli krajów, gdzie te ziemie 
są sprzedawane.  Zdarza się, że ziemie te po wykupieniu, przez wiele lat nie są 
uprawiane, a ludzie którzy do tej pory je uprawiali - głodują. Efektem tego, jest całkowita 
ruina krajów gdzie te ziemie są wykupywane i głodowa eliminacja tubylczej ludności.  

Cytat z w/w opracowania (tłumaczenie własne): „Wśród oskarżanych o LAND 
GRABBING (grabież ziemi) byłyby: Grupa indyjska KARUTURI (...), grupa 
amerykańska NILE TRADING & DEVELOPMENT inc. (...) grupa z Wielkiej Brytani 
NEW FORESTS (...) oraz prawdopodobnie grupa chińska TIANJIN STATE FARMS 
AGRIBUSINESS GROUP COMPANT która zakupiła jakiś czas temu 2000 hektarów 
terenów bułgarskich.”  
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Informacje o dramatycznych wydarzeniach i efektach  związanych z wykupem 
ziem są przez media głównego nurtu blokowane. Opinia publiczna prawie nic o tym 
zjawisku nie wie i nie zdaje sobie sprawy o tym, jak jest ono groźne. Wiele 
przeprowadzonych transakcji jest dopiero ujawnianych po fakcie dokonanym. Głównymi 
kupującymi są: korporacje międzynarodowe, rządowe fundusze inwestycyjne, fundusze 
emerytalne i rentowe, fundusze spekulacyjne ADHOC.  

Są dwa główne powody wyścigu po ziemie: pierwszy to spekulacyjny (celem 
tych działań jest odsprzedaż lub doprowadzenie do kontroli produkcji ilościowej 
żywności i przez to kontrolę ich cen np. zawyżanie), drugi w celu zapewnienia żywności 
dla własnych nacji w przyszłości (np. Arabia Saudyjska aby zapewnić pożywienie dla 
własnego narodu wykupiła pewne tereny w Afryce >>> czy wykupią już niedługo 
również w Polsce?) 

Ten proceder wykupu ziem, w języku angielskim jest określany jako LAND 
GRABBING  czyli grabież ziemi. Wykupując ziemię danego kraju sprowadza się go do 
roli kraju kolonialnego, czyli jest to nowoczesna metoda podboju krajów i ich 
wykorzystywania.  Czy kolejnym łupem na mapie działalności „łowców ziem” będzie 
Polska?  Na to się zanosi, bo na razie nikt nie był w stanie zablokować ustawy o 
sprzedaży ziem, na podstawie której od 2016 roku będzie można sprzedawać polską 
ziemię obcokrajowcom.   Czyż nie byłoby prawdziwie patriotycznym gestem dołączenie 
kolejnego bardzo prostego pytania do referendum które ma się odbyć we wrześniu: 

 

CZY ZGADZASZ SIĘ NA SPRZEDAŻ POLSKIEJ ZIEMI OBCOKRAJOWCOM? 
 

My społeczeństwo, czekamy na taki gest. Niech ujawni się śmiałek który zgłosi to 
pytanie do referendum.    TG 

TOKSYCZNE „CHEMICZNE SMUGI” TO NIE TEORIA SPISKOWA 
(fragmenty artykułu ze strony: http://wolnemedia.net/ekologia/toksyczne-chemiczne-smugi-

to-nie-teoria-spiskowa/ Na podstawie: naturalnews.com 

Źródło: „Nexus” nr 1 (87) 2013 „Te długie, białe, mgliste, długo utrzymujące się, 
chmuropodobne smugi rozpylane najczęściej na bezchmurnym niebie przez nieoznakowane 
samoloty nie są typowymi smugami kondensacyjnymi” – oświadczyła szwedzka przywódczyni 
Partii Zielonych, Pernilla Hagberg. Jak donosi szwedzka gazeta „Katrineholms Kuriren”, 
Hagberg, która jest pierwszym politykiem, który zabiera głos w tej sprawie, otwarcie przyznała, 
że te niezwykłe smugi, które nie rozpraszają się tak jak normalne smugi kondensacyjne, są w 
rzeczywistości toksyczną mieszanką chemikaliów, wirusów oraz metali, które nazywa ona 
ogólnie „chemicznymi smugami”.  Według Hagberg te opryski są wspólnym przedsięwzięciem 
CIA, Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA i rządu szwedzkiego, rzekomo w celu walki z 
globalnym ociepleniem. Ta „niebezpieczna” mieszanka aerozolowa zawiera różne składniki 
chemiczne, wirusy, fragmenty wirusów oraz metale, takie jak aluminium i bar, które, jak już 
wykazano, gromadzą się w zbiornikach wody pitnej i glebie na całym świecie (chemtrails.cc).” 
Więcej na stronie: http://wolnemedia.net/ekologia/toksyczne-chemiczne-smugi-to-nie-teoria-

spiskowa/ 

 
SAMOLOTY PASAŻERSKIE TRUJĄ NAS ZRZUTAMI CHEMI OD 9 LAT 
Fragment ze strony: http://www.monitor-polski.pl/samoloty-pasazerskie-truja-

nas-zrzutami-chemii-od-9-lat/ 
„To, że rządzący Polską akceptują, czy wręcz realizują ludobójstwo dokonywane na 
narodzie polskim, jest na pewno w pewnym stopniu wynikiem czystki na górze 
dokonanej „na górze” przez zamach 10 kwietnia 2010 roku. Pozbyto się w ten sposób 
niektórych patriotów w dowództwie wojskowym (jako ciąg dalszy mordu w Mirosławcu) 
oraz kilku niezależnie myślących polityków. Ludobójstwo, to nie tylko zrzuty chemiczne, 



BIULETYN INTERNETOWY nr 2 z dnia 13 lipca 2015 roku, Zapoznaj się! Kseruj! Podaj dalej! 

Strona 6 z 6 

o których mowa poniżej. To także wprowadzenie do produkcji i konsumpcji broni 
masowej zagłady jaką są rośliny GMO, masowe przymusowe szczepienia 
spreparowanymi szczepionkami, które są de facto bronią biologiczną, zatruwanie 
wody, które nie mogło by być realizowane bez przejęcia sieci wodociągów przez 
prywatne firmy.” Więcej na stronie: http://www.monitor-polski.pl/samoloty-

pasazerskie-truja-nas-zrzutami-chemii-od-9-lat/ 
 

Rzekomo na ostatnim spotkaniu GRUPY BILDENBERG zdecydowano nasilić 
podniebne opryski – jeśli więc nie zaprotestujemy przeciwko tej formie ludobójstwa i 
nie zmusimy naszego rządu do wydania zakazu latania nad Polską samolotów 
zsypujących na nas te świństwa powodujące wiele chorób, to wkrótce wymrzemy, nie 
orientując się nawet z jakiego powodu. Program eliminacji Polaków ruszył pełną parą a 
raczej pełnym wirusów, bakterii i związków chemicznych powietrzem. Jeśli podczas dnia 
nie widzisz latających po niebie samolotów rozpylających te trucizny, to znaczy że w 
Twojej okolicy robią to w nocy, aby ludzie się nie zorientowali i nie zaczęli protestować.  
Wcześniej robili to podczas dnia, ale jak ludzie zaczęli się tym interesować, to rozpylają 
głównie w nocy. Czy nie zastanawiało Was to, że gdy wieczorem jest piękne niebo i 
widać gwiazdy, to naturalny znak że na drugi dzień będzie piękna pogoda, tymczasem na 
drugi dzień, mamy niebo zachmurzone sztucznymi chmurami! No chyba że pojawi się 
wiatr i je rozwieje. Porównajcie słońce obecne z tym jakie część z Was pamięta z 
przeszłości – prawdziwe naturalne słońce można było obserwować jeszcze kilkanaście lat 
temu: teraz w wyniku oprysków jest to rozmazana jasna biała plama mazi! TG 
 

INICJATYWA GRZEGORZA BRAUNA  -   WWW.POBUDKA.ORG 
 „Polski nie podaruje Polakom nikt inny – jeśli sami się o Nią nie upomną. Tymczasem 
polscy rycerze śpią nie tylko pod Giewontem. Czas, by się pobudzili jak kraj długi i 
szeroki. Czas, by lepiej przypomnieli sobie, kim naprawdę są, kim bywali w historii i kim 
być mogą – jeśli odzyskają swoją dziejową formę.  Na 1050. rocznicę Chrztu Polski 
wszędzie tam podjąć należy program pracy organicznej: KOŚCIÓŁ, SZKOŁA, 
STRZELNICA. To właśnie misja budzących się rycerzy: pomóc rodakom odzyskać 
dumę z polskiej cywilizacji, której specjalnością i „towarem eksportowym” była przez 
wieki wolność.” Grzegorz Braun     Gorąco zapraszamy do wspierania tej inicjatywy w 
swojej parafii, każdy może zgłosić się jako wolontariusz zapisując się na stronie:  
http://www.pobudka.org/zostan-budzikiem/ 

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         www.wolna-polska.pl 

http://www.nasznowyjork.org/cosie-dzieje-w-polityce.html 

Wiele ciekawych informacji można się dowiedzieć zaglądając na facebook do 
NASZYCH ANTYSYSTEMOWCÓW. 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  


