
                                         How I Ran Afoul of Freemasons
                                        Jak wpadłem w  konflikt z masonami 
              http://henrymakow.com/2013/08/how-i-ran-afoul-of-freemasons.html
                                             o  masonerii w  Kanadzie 
 Oraz  inny  artykuł o  tym, że  kiedy w Kanadzie przeprowadzano referendum w sprawie Quebecu, 
okazało się, że liderzy wszystkich partii politycznych są opłacani przez Rockefellera -  i  może  
dlatego dlatego w  Kanadzie  nie  ma  prywatnych  detektywów  !
                
 http://www.iluminaci.pl/bilderberg/wywiad-z-daniel-estulin-o-klubie-bilderberg 

       http://www.iluminaci.pl/bilderberg/wywiad-z-daniel-estulin-o-klubie-bilderberg 

Daniel Estulin od wielu lat zajmuje się tajemniczym Klubem Bilderberg. Z zebranych przez niego 
dokumentów wynika, że wszystkie ważne współczesne wydarzenia, od afery Watergate po 
zabójstwo Aldo Moro, można wytłumaczyć knowaniami tej organizacji. Dowody i przemyślenia na 
ten temat autor zawarł w książce "The True Story of Club Bilderberg" (ang. Prawdziwa historia 
Klubu Bilderberg).

LA VANGUARDIA: - Co to jest Klub Bilderberg?

DANIEL ESTULIN: - To elitarna grupa 130 wpływowych osób z całego świata odbywająca co 
roku czterodniowe spotkania.
- Po co?
- Celem Klubu jest zniewolenie wszystkich ludzi na ziemi. Zamierzają stworzyć globalny rząd, 
który zawładnie światem. Zlikwidują podział na państwa, za to wprowadzą jedną uniwersalną 
walutę, religię i wspólną armię. 
- Może nie ma się czego obawiać?
- Ależ chodzi o wyjątkowo perfidny plan! Jego wprowadzenie w życie oznacza, że wszyscy 
staniemy się niewolnikami, narażonymi na kaprysy wszechmocnej globalnej władzy. A im łatwiej 
będzie kierować światem bez państw i bez narodowych armii.
- Ale w zamian zagwarantują nam pokój.
- Pokój opierający się na niewolnictwie jest tylko grą pozorów. Dzisiaj Bilderbergowie wysługują 
się ONZ: błękitne hełmy to ich wynalazek! 
- Pańskim zdaniem lepszy jest świat z wojującymi ze sobą państwami i lokalnymi dyktatorami?
- Wolę kraje demokratyczne, suwerenne i wolne. To prawda, że dochodzi do konfliktów, wybuchają
wojny. Ale lepsze to niż globalne niewolnictwo.
- Ale ja wcale nie uważam siebie za niewolnika!
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- Nie? Pozwól, że zapytam: ile pieniędzy jesteś w tej chwili winien bankowi? Wydaje ci się, że 
masz dom, samochód? Nic nie masz! Z dnia na dzień mogą podnieść oprocentowanie kredytu.

Jednym z celów Klubu Bilderberg jest pozbawienie ludzi pieniędzy w gotówce. A potem parę 
kliknięć myszką i już twoje konto w banku jest puste. Nie wierzysz? Sam zrób dochodzenie. Mam 
tysiące dokumentów, które potwierdzają wszystko, co teraz mówię! 
I te dokumenty przekonają mnie, że członkowie Klubu potajemnie się spotykają?
- Robią to co roku, za każdym razem w innym miejscu. Jeżdżę za nimi, prowadzę śledztwo. 
Zdobyłem nawet informatora, który przekazuje mi dokumenty, ryzykując własnym życiem.
- To takie niebezpieczne?
- Ci z Klubu już raz próbowali mnie zabić.
- Tak bardzo boją się tego, co pan ujawnia?

- Tłumaczą, że ich spotkania są towarzyskie. Ale angażują armię ochroniarzy, żeby ukryć się przed 
dziennikarzami. Przecieki do prasy bardzo im szkodzą- Czy ich sekret nie sprowadza się do tego, że
chcą wszystko zglobalizować?
- Przeczytaj moją książkę. Na jednym ze spotkań założyli, że w 2050 roku na świecie będzie żyło 
około trzech miliardów ludzi. Resztę trzeba wyeliminować - wojną i głodem. Oto ich plan!
- Kto wchodzi w skład Klubu?
- Prezydenci, premierzy, politycy, liderzy partii ze wszystkich krajów, dyrektorzy banków (Banku 
Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Centralnego Banku Europejskiego), 
wielcy biznesmeni. Jądrem tej organizacji są dwie rodziny: Rockefellerów i Rothschildów.
- A gdzie obradowali w tym roku?
- W małym miasteczku Rottach-Eger, w Bawarii w Niemczech. Spotkanie trwało od 3 do 6 maja.
- Dowiedział się pan, o czym rozmawiano?
- Najwięcej uwagi poświęcono wyznaczeniu daty inwazji na Iran. Termin ustalono na jesień.
- To chyba nierozsądne, zważywszy na to, co się dzieje w Iraku...
- Ale dziś każda kropla ropy jest sprawą życia i śmierci. Spójrzmy prawdzie w oczy - ropa naftowa 
niedługo się skończy. Obliczono, że za parę lat baryłka będzie kosztować 200 dolarów. (.)
- Istnieje co prawda energia nuklearna, ale Klub się nią nie interesuje. Bilderbergowie wiedzą, że 
każdy kraj posiadający elektrownie jądrowe jest dobrze rozwinięty gospodarczo i nie można nim ot 
tak po prostu zawładnąć. (.) Dlatego członkowie Klubu sprawili, że energia jądrowa ma dzisiaj złą 
prasę, a kampanię przeciwko niej zlecili Greenpeace. 
- Greenpeace też bierze udział w spisku?
- A skąd biorą pieniądze na swoje demonstracje? Celem Klubu jest osłabienie wszystkich państw - 
ze Stanami Zjednoczonymi włącznie. Zamierzają zbudować globalną wioskę, którą następnie będą 
zarządzać. I dlatego irytuje ich, kiedy ludzie domagają się prawa do posiadania broni. Wykorzystali 
Michaela Moore'a, żeby zorganizować nagonkę na właścicieli broni.
- Mówi pan o filmie "Zabawy z bronią?"
- Tak. Moore sam jest obrzydliwym globalistą. Mniej obawiałbym się uzbrojonego obywatela, niż 
tego potwora Davida Rockefellera!
- Czy ma pan prawo tak obrażać innych?

- Kiedy w Kanadzie przeprowadzano referendum w sprawie Quebecu, okazało się, że liderzy 
wszystkich partii politycznych są opłacani przez Rockefellera. Chodziło o to, aby na rzekach 
wybudować potężne tamy, a potem zdzierać z ludzi pieniądze za wodę. Ja to ujawniłem. I 
dlatego próbowali mnie potem zabić!
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- Zna pan jeszcze jakiś diabelski plan Klubu?
- Wprowadzenie globalnego podatku na benzynę. Powiedzą nam, że te pieniądze zostaną 
przeznaczone na pomoc ubogim. Będziemy płacić, a to kolejny krok do totalnej globalizacji.

How I Ran Afoul of Freemasons 
August 2, 2013 

http://henrymakow.com/2013/08/how-i-ran-afoul-of-freemasons.html

"I am a Christian who has been persecuted by Freemasons (and other secret organizations) almost 
all my life. The police, fireman, lawyers, courts (in fact the entire government systems) have boxed 
me into a corner.  I realize this sounds like paranoia, but it is true... The snake continually strikes at 
my heels.  I am now crippled (from plane crash injury) and am afraid of what will happen if I 
fall. My story although it sounds incredible is true, and I can back most of it up by evidence.

„Jestem chrześcijaninem, który prawie przez całe życie był prześladowany przez masonów (i inne 
tajne organizacje). Policja, strażak, prawnicy, sądy (a właściwie całe systemy rządowe) zamknęły 
mnie w kącie. Rozumiem, że to brzmi jak paranoja, ale to prawda ... Wąż nieustannie uderza mnie 
po piętach. Teraz jestem kaleką (po kontuzji samolotu) i boję się, co się stanie, jeśli upadnę. Moja 
historia, choć brzmi niesamowicie, jest prawdą i mogę poprzeć większość z nich dowodami. 

 Is there anything you can do to help, or suggest where I can turn to for help?  This thing is way 
bigger than me and I can not continue fighting on my own."

Czy jest coś, co możesz zrobić, aby pomóc lub zasugerować, gdzie mogę się zwrócić o pomoc? Ta 
sprawa jest o wiele większa ode mnie i nie mogę sam kontynuować walki ”. 

With all its pretensions, Western society continues to be a hypocritical farce as long as its 
institutions are controlled by a criminal satanic secret society. 

Przy wszystkich swoich pretensjach społeczeństwo zachodnie pozostaje hipokrytyczną farsą, 
dopóki jego instytucje są kontrolowane przez zbrodnicze satanistyczne tajne stowarzyszenie. 

by "Tracy Wagner"   (henrymakow.com) 

Around 1980, I was a young commercial pilot, aircraft salesman and manager.  My goal was to 
become an Air Canada captain.  I had always striven to be an ethical person. By accident, I 
discovered illegal activities including the importation of cocaine of which I was inadvertently 
involved.  I was afraid if I just quit, they would know what I had discovered and my life would be 
in danger.

Około 1980 roku byłem młodym pilotem komercyjnym, sprzedawcą i menedżerem samolotów. 
Moim celem było zostać kapitanem Air Canada. Zawsze starałem się być osobą etyczną. Przez 
przypadek odkryłem nielegalne działania, w tym import kokainy, w którą byłem nieumyślnie 
zaangażowany. Bałam się, że jeśli odejdę, będą wiedzieć, co odkryłem, a moje życie będzie w 
niebezpieczeństwie. 
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I went to the RCMP and was told that the business owner was already under surveillance. The 
police were looking for "higher ups" in major Canadian cities.  The RCMP agreed suggested I 
continue working (and continue to invest through my pay) until their investigation was complete 
and arrests were made.I continued to work for several months but things got strange. On one 
occasion, I was threatened with a .38 special thrust into my stomach.  

Poszedłem do RCMP i powiedziano mi, że właściciel firmy był już monitorowany. Policja szukała 
„wyższych urzędników” w głównych kanadyjskich miastach. RCMP zgodził się zasugerować, 
żebym kontynuował pracę (i nadal inwestował dzięki mojej pensji), dopóki ich śledztwo nie 
zakończyło się i nie nastąpiły aresztowania. Kontynuowałem pracę przez kilka miesięcy, ale sprawy
stały się dziwne. Pewnego razu groziło mi specjalne uderzenie .38 w brzuch. 

I had become the favorite corporate pilot and had met investors (money laundering) from around 
the world. I was also introduced to an Italian who was hiding from the police and was involved in 
the P2 Lodge scandal of that time.  I was told that Freemasonry was just a front for the higher 
objectives; most Masons had no clue as to these real objectives. These were the New World Order 
and the rebuilding of Salomon's Temple in Jerusalem, being built for the coming real messiah. 
 At that time I thought it all too incredible and believed that whatever the truth, it would be sorted 
out by the police when they made their arrests.

Zostałem ulubionym pilotem korporacyjnym i spotkałem inwestorów (pranie pieniędzy) z całego 
świata. Przedstawiono mi także Włocha, który ukrywał się przed policją i był zamieszany w 
ówczesny skandal dotyczący loży P2. Powiedziano mi, że masoneria była tylko frontem do 
wyższych celów; większość masonów nie miała pojęcia o tych prawdziwych celach. Były to Nowy 
Porządek Świata i odbudowa Świątyni Salomona w Jerozolimie, budowana dla nadchodzącego 
prawdziwego mesjasza.W tym czasie myślałem, że to aż nazbyt niesamowite i wierzyłem, że 
niezależnie od prawdy, policja załatwi sprawę, kiedy dokonają aresztowania. 

NO POLICE ACTION
I left the company in mid 1981 under threats and believed (as did the company secretary) that a 
contract had been placed on me for various reasons at that time.  Although I had agreed to cooperate
with the police; there were some things I refused to do.The secretary and I escaped, told the RCMP, 
and traveled north to Dawson Creek where I had arranged for another job as a pilot.  En route, while
passing a transport truck in my car, the steering wheel came off in my hands.  Coincidence?  

BRAK DZIAŁAŃ POLICYJNYCH
Opuściłem firmę w połowie 1981 r. Pod groźbami i wierzyłem (podobnie jak sekretarz spółki), że z 
różnych powodów w tym czasie zawarto umowę. Chociaż zgodziłem się współpracować z policją; 
było kilka rzeczy, których odmówiłem. Sekretarz i ja uciekliśmy, powiedzieliśmy RCMP i 
pojechałem na północ do Dawson Creek, gdzie załatwiłem inną pracę jako pilot. Po drodze, mijając 
ciężarówkę transportową w moim samochodzie, kierownica wypadła mi z rąk. Zbieg okoliczności? 

I was then instructed to meet with RCMP officers in Edmonton, and Canadian Army Intelligence 
officials because of the "Official Secrets Act."  At the meeting I was threatened. They told me that if
I divulged anything about the above mentioned activities, that I could end up in jail for trumped up 
tax evasion charges. 
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Następnie polecono mi spotkanie z oficerami RCMP w Edmonton i oficerami wywiadu armii 
kanadyjskiej z powodu „Ustawy o tajemnicach urzędowych”. Na spotkaniu byłem zagrożony. 
Powiedzieli mi, że jeśli ujawnię cokolwiek na temat wyżej wymienionych działań, mogę skończyć 
w więzieniu za oszustwa podatkowe.

In jail someone might come at me from behind. I would feel a slight prick in the neck, and that 
would be game over.  Or, I might end up in hospital from some unlikely accident. A procedure 
would go wrong and again, game over.  I though this awfully strange and wrong behavior, but 
assumed it was something to do with the nature of their investigations.  They paid the restaurant bill
with U.S. dollars which I also thought strange.

W więzieniu ktoś może podejść do mnie od tyłu. Poczułbym lekki ukłucie w szyję, i to byłby 
koniec gry. Albo mogę skończyć w szpitalu z powodu mało prawdopodobnego wypadku. Procedura
pójdzie nie tak i gra się skończy. Myślałem o tym okropnie dziwnym i niewłaściwym zachowaniu, 
ale założyłem, że ma to związek z charakterem ich dochodzeń. Zapłacili rachunek w restauracji 
dolarami amerykańskimi, co również uważałem za dziwne. 

Over the years as a pilot my wife and I invested in several rental properties. Today we are close to
losing it all and perhaps a quarter million dollars on top of that because of corrupt lawyers, police,
fireman, the list goes on. How many times I have been flashed an evil grin and Masonic ring I
cannot count. I have been told by business people and the police after they have robbed me through
the courts that I have been blacklisted again by the OPP, RCMP and City Police and Fireman,
although I have never done anyone any wrong.

Przez lata jako pilot wraz z żoną zainwestowaliśmy w kilka nieruchomości do wynajęcia. Dzisiaj 
jesteśmy bliscy utraty tego wszystkiego, a może nawet ćwierć miliona dolarów z powodu 
skorumpowanych prawników, policji, strażaka, lista jest długa. Ile razy błysnął mi zły uśmiech i 
pierścień masoński, których nie mogę policzyć. Ludzie biznesu i policja powiedzieli mi, że po 
okradnięciu mnie przez sądy ponownie znalazłem się na czarnej liście OPP, RCMP i policji 
miejskiej i strażaka, chociaż nigdy nie zrobiłem nikomu nic złego. 

----

(Chicago cops- same Masonic checkerboard) 

(Gliniarze z Chicago - ta sama szachownica 
masońska) 

Related- Satanic Signs Everywhere (Logos) 

Pokrewne - Szatańskie znaki wszędzie (loga )

http://henrymakow.com/
theyve_got_us_surrounded_--_il.html

The Masonic Intelligence Network   
Masońska sieć wywiadowcza 
January 23, 2013 
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"Christopher explained that Masonry's nationwide organization of men from most walks of life 
provided one of the most efficient private intelligence networks imaginable."
Many men use Freemasonry for personal gain, illicit or not. 

„Christopher wyjaśnił, że ogólnokrajowa organizacja Masonry obejmująca mężczyzn z różnych 
środowisk zapewniała jedną z najbardziej wydajnych sieci wywiadowczych, jakie można sobie 
wyobrazić”.Wielu mężczyzn używa masonerii do osobistych korzyści, nielegalnych lub nie .

Illuminati Jewish bankers use Freemasonry to exercise covert control of Western societies. This 
informant claimed corruption was not intended. In fact, in satanic secret societies, innocents like 
him provide a layer of camouflage.  

Żydowscy bankierzy Illuminati używają masonerii do ukrytej kontroli społeczeństw zachodnich. 
Ten informator twierdził, że korupcja nie była zamierzona. W rzeczywistośc.i w satanistycznych 
tajnych stowarzyszeniach niewinni tacy jak on tworzą warstwę kamuflażu 

The Masonic Intelligence Network January 23, 2013 
 by Stephen Knight 
(Abridged by henrymakow.com) 

(Stephen Knight 1951-1985, left, was murdered for his exposure of Freemasonry in his book, The 
Brotherhood,1983. This is an abridgement of  pp.140-149.) I received a phone call from a man 
who told me he would very much like to meet me... 
He was tall, more than six feet, slim and aged about fifty. Everything about him spoke of affluence, 
except his plain National Health Service glasses. We went to his club, which he pledged me not to 
name as it could be used to identify him.

(Stephen Knight 1951-1985, po lewej, został zamordowany za ujawnienie masonerii w swojej 
książce The Brotherhood, 1983. To skrót od str. 140-149). Otrzymałem telefon od człowieka, który 
powiedział mi, że zrobi bardzo lubię się ze mną spotkać ...
Był wysoki, miał ponad sześć stóp, był szczupły i miał około pięćdziesięciu lat. Wszystko w nim 
mówiło o zamożności, z wyjątkiem zwykłych okularów National Health Service. Poszliśmy do jego
klubu, który obiecał mi, żebym nie wymieniał, ponieważ można go wykorzystać do identyfikacji. 

I told him I was interested to know what a person might have to fear from a group of influential 
Freemasons if circumstances made him, for instance, a threat to them in the business world; or if he 
discovered they were using Masonry for corrupt purposes; or had fallen a victim of their misuse of 
Freemasonry and would not heed warnings not to oppose them.'It is not difficult to ruin a man,' he 
said. 'And I will tell you how it is done time and again. There are more than half a million brethren 
under the jurisdiction of Grand Lodge.

Powiedziałem mu, że jestem zainteresowany tym, czego dana osoba mogłaby się obawiać od grupy 
wpływowych masonów, gdyby okoliczności sprawiły, że na przykład zagroziłaby im w świecie 
biznesu; lub jeśli odkrył, że używają Kamienia do skorumpowanych celów; lub padł ofiarą 
niewłaściwego użycia przez niego masonerii i nie zważałby na ostrzeżenia, aby się im nie 
sprzeciwiać. - Zrujnowanie człowieka nie jest trudne - powiedział. „I powiem ci, jak to się robi raz 
po raz. W jurysdykcji Grand Lodge znajduje się ponad pół miliona braci. 
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Standards have been falling for twenty or thirty years. It is too easy to enter the Craft, so many men 
of dubious morals have joined. The secrecy and power attract such people, and when they come the 
decent leave. The numbers of people who would never have been considered for membership in the 
fifties are getting larger all the time. If only five per cent of Freemasons use - abuse - the Craft for 
selfish or corrupt ends it means there are 25,000 of them. 

Standardy spadają od dwudziestu lub trzydziestu lat. Zbyt łatwo jest wejść do Rzemiosła, więc 
przyłączyło się wielu ludzi o wątpliwej moralności. Tajemnica i moc przyciągają takich ludzi, a 
kiedy przychodzą, przyzwoity urlop. Liczba osób, które nigdy nie byłyby brane pod uwagę w latach
pięćdziesiątych, stale rośnie. Jeśli tylko pięć procent masonów używa - nadużyć - Rzemiosła dla 
samolubnych lub skorumpowanych celów, oznacza to, że jest ich 25 000. 

The figure is much closer to twelve or thirteen per cent now.'It transpired that Christopher was one 
of a small and unpopular group within Masonry who some time in the early seventies had decided 
that either they had to get out of the Brotherhood or they had to do something 'to stop the rot' which 
the blinkered officers of Great Queen Street refused to admit was there. 

Liczba ta jest teraz znacznie bliższa dwunastu lub trzynastu procentom. - Okazało się, że 
Christopher był jedną z niewielkiej i niepopularnej grupy w masonerii, która na początku lat 
siedemdziesiątych zdecydowała, że albo muszą opuścić Bractwo, albo zrobić coś, by „powstrzymać
zgniliznę”, na co odmówili przyznania się do tego oficerowie z Great Queen Street. 

His reason for talking to me was to assure me that the Brotherhood was an essentially good body of 
men devoted to all that was best in the British social system and which promoted brotherly love and
contributed to the wellbeing of the country and to the relief of suffering. He wanted this put firmly 
across to the public, and his group wanted pressure brought to bear on those in positions of 
responsibility within the Brotherhood to put Freemasonry's house in order - to institute proper 
policing, to close down Lodges used for shady dealings and to root out corrupt brethren and expel 
them. The group - it had no name - also wanted the whole business of masonic secrecy looked into 
by Grand Lodge, most of them believing that secrecy was more harmful than helpful to Masonry.

Powodem, dla którego ze mną rozmawiał, było zapewnienie mnie, że Bractwo było zasadniczo 
dobrym ciałem ludzi oddanych temu, co najlepsze w brytyjskim systemie społecznym, i które 
promowało braterską miłość i przyczyniło się do dobrobytu kraju i ulgi w cierpieniu . Chciał, aby 
zostało to mocno upublicznione, a jego grupa chciała wywrzeć presję na tych, którzy byli 
odpowiedzialni w Bractwie, aby postawili dom masonerii w celu - ustanowienia właściwej policji, 
zamknięcia Lóż wykorzystywanych do podejrzanych kontaktów i zakorzenienia wypaczeni bracia i 
wygnajcie ich. Grupa - nie miała nazwy - chciała też całej sprawy masońskiej tajemnicy zbadanej 
przez Grand Lodge, większość z nich uważała, że tajemnica jest bardziej szkodliwa niż pomocna 
dla Masonerii. 

'PRIVATE INTELLIGENCE NETWORK'

Christopher explained that Masonry's nationwide organization of men from most walks of life 
provided one of the most efficient private intelligence networks imaginable. Private information on 
anybody in the country could normally be accessed very rapidly through endless permutations of 
masonic contacts - police, magistrates, solicitors, bank managers, Post Office staff ('very useful in 
supplying copies of a man's mail'), doctors, government employee bosses of firms and nationalized 
industries etc., etc. dossier of personal data could be built up on anybody very quickly. 
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„PRYWATNA SIEĆ WYWIADU ”

Christopher wyjaśnił, że ogólnokrajowa organizacja Masonry obejmująca mężczyzn z różnych 
środowisk była jedną z najbardziej wydajnych sieci wywiadowczych, jakie można sobie wyobrazić.
Prywatne informacje na temat każdego w kraju można normalnie uzyskać bardzo szybko dzięki 
niekończącym się permutacjom kontaktów masońskich - policji, magistratów, radców prawnych, 
kierowników banków, pracowników poczty („bardzo przydatne w dostarczaniu kopii męskiej 
poczty”), lekarzom, pracownikowi rządowemu szefowie firm i znacjonalizowane branże itp. itd. 
Dokumentacja danych osobowych mogłaby zostać bardzo szybko zbudowana na kimkolwiek. 

When the major facts of an individual's life were known, areas of vulnerability would become 
apparent. Perhaps he is in financial difficulties; perhaps he has some social vice - if married he 
might 'retain a mistress' or have proclivity for visiting prostitutes; perhaps there is something in his 
past he wishes keep buried, some guilty secret, a criminal offence (easily obtainable through 
Freemason police of doubtful virtue), or other blemish on his character: all these and more could be 
discovered via the wide-ranging masons network of 600,000 contacts, a great many of whom were 
disposed to do favours for one another because that had been their prime motive for joining…

Gdy znane będą główne fakty z życia danej osoby, widoczne będą obszary podatności na 
zagrożenia. Być może ma trudności finansowe; być może ma jakieś społeczne wady - jeśli jest w 
związku małżeńskim, może „zatrzymać kochankę” lub mieć skłonność do odwiedzania prostytutek;
być może w jego przeszłości jest coś, co chciałby zachować w tajemnicy, jakąś winną tajemnicę, 
przestępstwo (łatwo osiągalne przez policję masonów o wątpliwych cnotach) lub inną skażenie jego
charakteru: wszystko to i więcej można odkryć za pomocą szeroko zakrojonych masonów sieć 600 
000 kontaktów, z których wielu było skłonnych do wzajemnych przysług, ponieważ to był ich 
główny motyw do przyłączenia się 

Sometimes this information gathering process - often involving a long chain of masonic contacts all
over the country and possibly abroad - would be unnecessary. Enough would be known in advance 
about the adversary to initiate any desired action against him.I asked how this 'action' might be 
taken.

Czasami ten proces gromadzenia informacji - często obejmujący długi łańcuch kontaktów 
masońskich w całym kraju i być może za granicą - byłby niepotrzebny. Z góry wiadomo o 
przeciwniku, by wszcząć przeciwko niemu pożądane działania. Zapytałem, jak można to zrobić. 

'Solicitors are very good at it,' said Christopher. 'Get your man involved in something illegal - it 
need not be serious - and you have him.' Solicitors, I was told, are 'past masters' at causing endless 
delays, generating useless paperwork, ignoring instructions, running up immense bills, misleading 
clients into taking decisions damaging to themselves.

„Adwokaci są w tym bardzo dobrzy” - powiedział Christopher. „Zaangażuj swojego mężczyznę w 
coś nielegalnego - to nie musi być poważne - i masz go.” Adwokaci, jak mi powiedziano, są 
„dawnymi mistrzami” w powodowaniu niekończących się opóźnień, generowaniu bezużytecznych 
formalności, ignorowaniu instrukcji, obciążaniu ogromnymi rachunkami, wprowadzaniu klientów 
w błąd w podejmowaniu szkodliwych dla siebie decyzji. 
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Masonic police can harass, arrest on false charges, and plant evidence. 'A businessman in a small 
community or person in public office arrested for dealing in child pornography, for indecent 
exposure, or for trafficking in drugs is at the end of the line,' said Christopher. 'He will never work 
again. Some people have committed suicide after experiences of that kind.

Masońska policja może nękać, aresztować na podstawie fałszywych oskarżeń i sadzić dowody. 
„Biznesmen z małej społeczności lub osoba w urzędzie publicznym aresztowana za handel 
pornografią dziecięcą, nieprzyzwoite ujawnianie lub handel narkotykami jest na końcu linii” - 
powiedział Christopher. „Nigdy więcej nie będzie pracował. Niektóre osoby popełniły samobójstwo
po tego typu doświadczeniach. 

CREDIT IS CUT OFF 

Masons can bring about the situation where credit companies and banks withdraw credit facilities 
from individual clients and tradesmen, said my informant. Bank can foreclose. People who rely on 
the telephone for their work can be cut off for long periods. Masonic employees of local authorities 
can arrange for a person's drains to be inspected and extensive damage to be reported, thus 
burdening the person with huge repair bills; workmen carrying out the job can 'find' - In reality 
cause - further damage.

ZAUFANIE   JEST   KASOWANE 

Masoni mogą doprowadzić do sytuacji, w której firmy kredytowe i banki wycofają kredyty od 
klientów indywidualnych i handlowców, powiedział mój informator. Bank może zamknąć konto. 
Ludzie, którzy polegają na telefonie w pracy, mogą zostać odcięci na długi czas. Masońscy 
pracownicy lokalnych władz mogą zorganizować kontrolę drenów danej osoby i zgłosić rozległe 
szkody, obciążając w ten sposób ogromne rachunki za naprawę; robotnicy wykonujący pracę mogą 
„znaleźć” - w rzeczywistości powodować - dalsze szkody. 

 Again with regard to legal matters, a fair hearing is hard to get when a man in ordinary 
circumstances is in financial difficulties. If he is trying to fight a group of unprincipled Freemasons 
skilled in using the 'network' it will be impossible because Masonic Department of Health and 
Social Security and Law Society officials can delay applications for Legal Aid 
endlessly.'Employers, if they are Freemasons or not, can be given private information about a man 
who has made himself an enemy of Masonry. 

Ponownie, jeśli chodzi o kwestie prawne, trudno jest uzyskać rzetelną rozprawę, gdy mężczyzna w 
zwykłych okolicznościach ma trudności finansowe. Jeśli będzie on próbował walczyć z grupą 
nieokreślonych masonów wykwalifikowanych w posługiwaniu się „siecią”, będzie to niemożliwe, 
ponieważ urzędnicy masońskiego Departamentu Zdrowia i Ubezpieczeń Społecznych i 
Towarzystwa Prawnego mogą bez końca opóźniać wnioski o pomoc prawną. - Pracowników, jeśli 
są masonami lub nie, można podać prywatne informacje o człowieku, który stał się wrogiem 
murów. 

At worst he will be dismissed (if the information is true) or consistently passed over for 
promotion.'Christopher added, 'Masonic doctors can also be used. But for some reason doctors seem
to be the least corruptible men. There are only two occurrences of false medical certificates issued 
by company doctors to ruin the chances of in individual getting a particular job which I know about.
It's not a problem that need greatly worry us like the rest.'
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W najgorszym wypadku zostanie zwolniony (jeśli informacja jest prawdziwa) lub konsekwentnie 
przekazywany do awansu. ”Christopher dodał:„ Można również skorzystać z masońskich lekarzy. 
Ale z jakiegoś powodu lekarze wydają się być najmniej skorumpowanymi ludźmi. Istnieją tylko 
dwa przypadki fałszywych zaświadczeń lekarskich wydanych przez lekarzy firmy, aby zepsuć 
szanse na uzyskanie określonej pracy, o której wiem. To nie problem, który tak bardzo nas martwi, 
jak reszta. 

He continued for about half an hour to list examples of the ways in which corrupt members of the 
Brotherhood could defeat opposition, repeating every few minutes that these kinds of circumstances
involved a minority of the brethren and that most would be utterly appalled at even the suggestion 
that such things were happening, let alone countenance them. '

Kontynuował przez około pół godziny, by wymienić przykłady sposobów, w jakie skorumpowani 
członkowie Bractwa mogli pokonać opozycję, powtarzając co kilka minut, że w tego rodzaju 
okolicznościach uczestniczyła mniejszość braci i że większość byłaby przerażona nawet na sugestię
że takie rzeczy się zdarzają, nie mówiąc już o ich obliczeniu. „ 

 LEADERS LOOK THE OTHER WAY

That they were happening at all reflected the deterioration of the Craft inasmuch as its entry 
requirements were no longer stringent enough. Those in power in Freemasons Hall knew something
of what went on, but they felt defeated by it and preferred to look the other way rather than take 
steps to eradicate it. If Christopher and his group failed to force the issue into the open, he said, the 
organization would become so morally polluted that it would simply cease to exist. But he was not 
solely concerned with the Brotherhood. 

LIDERZY   PATRZĄ W INNY SPOSÓB

Fakt, że tak się dzieje, odzwierciedlał pogorszenie się Rzemiosła, ponieważ jego wymagania 
dotyczące wejścia nie były już wystarczająco rygorystyczne. Władcy w Freemasons Hall wiedzieli 
coś o tym, co się dzieje, ale czuli się przez to pokonani i woleli patrzeć w drugą stronę niż 
podejmować kroki w celu ich wyeliminowania. Powiedział, że jeśli Christopher i jego grupa nie 
wyrzucą sprawy na jaw, organizacja zostanie tak moralnie skażona, że po prostu przestanie istnieć. 
Ale nie zajmował się wyłącznie Bractwem. 

It was the victims of those who used Masonry as a source of personal power who had to be helped 
as well.'Only the fighters have any hope of beating the system once it's at work against them,' he 
told me. 'Most people, fighters or not, are beaten in the end, though. It's . . . you see, I ... you finish 
up not knowing who you can trust. You can get no help because your story sounds so paranoid that 
you are thought a crank, one of those nuts who think the whole world is a conspiracy against them.

Trzeba było także pomóc ofiarom tych, którzy używali Masonerii jako źródła osobistej mocy. - 
Tylko bojownicy mają nadzieję na pokonanie systemu, gdy będzie działał przeciwko nim - 
powiedział mi. „Jednak większość ludzi, czy to wojowników, czy nie, zostaje pobita. To jest . . 
widzisz, ja ... kończysz nie wiedząc, komu możesz zaufać. Nie możesz uzyskać żadnej pomocy, 
ponieważ twoja historia brzmi tak paranoicznie, że jesteś szaleńcem, jednym z tych wariatów, 
którzy myślą, że cały świat jest spiskiem przeciwko nim. 
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 It is a strange phenomenon. By setting up a situation that most people will think of as fantasy, these
people can poison every part of a person's life. If they give in they go under. If they don't give in It's
only putting off the day because if they fight, so much unhappiness will be brought to the people 
around them that there will likely come a time when even their families turn against them out of 
desperation. When that happens and they are without friends wherever they look, they become easy 
meat. The newspapers will not touch them'.

To dziwne zjawisko. Tworząc sytuację, którą większość ludzi uważa za fantazję, ludzie ci mogą 
zatruć każdą część życia. Jeśli ulegną, pójdą pod ziemię. Jeśli się nie poddadzą, to tylko odkłada 
dzień, ponieważ jeśli będą walczyć, tyle nieszczęścia przyniesie ludziom wokół nich, że 
prawdopodobnie nadejdzie czas, kiedy nawet ich rodziny zwrócą się przeciwko nim z desperacji. 
Kiedy tak się dzieje i bez przyjaciół, gdziekolwiek spojrzą, stają się łatwym mięsem. Gazety ich nie
dotkną ”. 

'There is no defence against an evil which only the victims and the perpetrators know exists.'
„Nie ma obrony przed złem, o którym wiedzą tylko ofiary i sprawcy”. 

Freemasons Stage Our Political Charade  
Masoni organizują naszą polityczną szaradę 
January 17, 2012 

by Henry Makow Ph.D.   (from Oct 6, 2008) 

When you shake hands, the thumb naturally extends upward or straight ahead. When it points 
downward, you are signaling that you are a member of the world's largest satanic cult, Freemasonry,
and are committed to its goal of world government under the anti Christ.  Read what Stephen 
Knight wrote about the Masonic handshake in "The Brotherhood" (1983): "The Master Mason 
applies distinct pressure with his right thumb between the knuckles of the other's middle and third 
finger." (p. 132)

Podczas uścisku dłoni kciuk naturalnie wysuwa się do góry lub prosto. Kiedy wskazuje w dół, 
sygnalizujesz, że jesteś członkiem największego na świecie kultu satanistycznego, masonerii i jesteś
zaangażowany w jego cel, jakim jest światowy rząd pod antychrystem. Przeczytaj, co Stephen 
Knight napisał o masońskim uścisku dłoni w „Bractwie” (1983): „Mistrz Mason wywiera wyraźny 
nacisk prawym kciukiem między kostkami środkowego i trzeciego palca drugiej osoby”. (str. 132) 

Compare Larry King's recent Ahmadinejad handshake with the one of the cover of Stephen Knight's
book. I know Ahmadinejad is supposed to be one of the "good guys" for many. This is just to get 
Americans to abandon their country. He was dealt this role. The Masons (i.e. Illuminati) control 
both sides of every conflict.Stephen Knight was poisoned and died just two years after publishing 
"The Brotherhood." What he said about British society no doubt applies to the whole world: Culture
and politics are a charade quietly controlled by these disciples of Lucifer. In other words, mankind 
is in the thrall of a Satanic cult. Millions are complicit in their own enslavement.

Porównaj ostatni uścisk dłoni Ahmadineżada Larry'ego Kinga z jednym z okładki książki Stephena 
Knighta. Wiem, że Ahmadineżad powinien być dla wielu jednym z „dobrych facetów”. Ma to na 
celu skłonienie Amerykanów do opuszczenia swojego kraju. Otrzymał tę rolę. Masoni (tj. 
Iluminaci) kontrolują obie strony każdego konfliktu. Stephen Knight został otruty i zmarł zaledwie 
dwa lata po opublikowaniu „Bractwa”. To, co powiedział o brytyjskim społeczeństwie, bez 
wątpienia odnosi się do całego świata: kultura i polityka są szaradą cicho kontrolowaną przez tych 
uczniów Lucyfera. 
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Innymi słowy, ludzkość znajduje się w niewoli kultu satanistycznego. Miliony są współwinne 
własnego zniewolenia. 

Knight shows how Masons secretly control every aspect of British society. There are 500,000 
Masons in England. Lodges are associated with every local government, police, bank, military unit, 
hospital, university, church, court and of course Westminster. 

Knight pokazuje, jak masoni potajemnie kontrolują każdy aspekt brytyjskiego społeczeństwa. W 
Anglii jest 500 000 masonów. Domki są powiązane z każdym lokalnym samorządem, policją, 
bankiem, jednostką wojskową, szpitalem, uniwersytetem, kościołem, sądem i oczywiście 
Westminster. 

What passes for politics is basically members of the same Lodge  contending for office to decide 
how to enact the Masonic agenda. Knight documents how Masons give each other preferment in 
hiring, promotion and business. Non-Masons are continually hassled.   It is no understatement to 
say that the UK is a Masonic tyranny. (This website takes on the Mason's "Common Purpose" 
front.)The irony is that low-rank Masons don't realize this. 

To,  co  uchodzi  za  politykę,  to  w zasadzie  członkowie  tej  samej  Loży,  którzy  walczą  o urząd,
decydując o tym, jak wprowadzić porządek masoński. Knight dokumentuje, w jaki sposób masoni
preferują się w zatrudnianiu, awansowaniu i interesach. Nie-masoni są ciągle kłopotani. Nie można
powiedzieć,  że  Wielka  Brytania  jest  masońską  tyranią.  (Ta  strona  internetowa  zajmuje  się
„wspólnym celem” Masona.)  Ironią  jest  to,  że  masoni  niskiego stopnia  nie  zdają  sobie  z  tego
sprawy. 

They were officially forbidden from reading Knight's book. This is how secret societies work--by
duping their members.Freemasonry represents a conspiracy against society that has gone so far as to
make treason the norm, and outlaw mention of conspiracy.  Freemasonry is an extension of the
"Jewish"  conspiracy,  basically  creating  a  Gentile  establishment  to  do  its  bidding.  The  Jewish
conspiracy in turn is an instrument of the Central bankers who wish to use Jews and Masons to
protect their monopoly on credit (money creation) and turn that monopoly into control over every
aspect of your life. Hence the bogus "war on terror."

Oficjalnie zabroniono im czytania książki Knighta. Tak działają tajne stowarzyszenia - oszukując
swoich  członków.  Masoneria  stanowi  spisek  przeciwko  społeczeństwu,  który  posunął  się  tak
daleko, że zdrada stała się normą, i zakazuje wzmianki o spisku. Masoneria jest przedłużeniem
spisku  „żydowskiego”,  po  prostu  tworząc  gojowską  placówkę,  która  wykonuje  swoje  rozkazy.
Żydowski  spisek  z  kolei  jest  instrumentem bankierów centralnych,  którzy chcą  wykorzystywać
Żydów i masonów do ochrony swojego monopolu na kredyt (tworzenie pieniędzy) i zamieniają ten
monopol w kontrolę nad każdym aspektem twojego życia. Stąd fałszywa „wojna z terrorem”. 

Every candidate  running for US President  or Vice President must be a puppet.  Otherwise they
would renounce the debt and insist on the US controlling its own credit (i.e. Creating   money.) The
mass media is run by Freemasons. Jewish Mason Bill Maher  has just released a film "Religuousity"
dissing religion. 
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Każdy kandydat  kandydujący na prezydenta USA lub wiceprezydenta musi  być marionetką.  W
przeciwnym razie zrezygnowaliby z długu i nalegali, aby USA kontrolowały swój własny kredyt (tj.
Tworzenie  pieniędzy).  Środki  masowego  przekazu  prowadzone  są  przez  masonów.  Żydowski
Mason Bill Maher właśnie wydał film „Religijność”, w którym jest  pogarda do religii. 

There are three monkeys on the posters (hear-no-evil etc.) each wearing the symbols of Judaism,
Christianity  and  Islam.  I  believe  that  religion  is  God  (i.e.  your  conscience)  speaking  to  you.
Apparently Luciferians like Maher object to anything that gives people independence from their
tyranny. It's fine to be tolerant of homosexuality and pornography but not the Spirit of God that
helps  people  distinguish  right  from  wrong.

Na  plakatach  są  trzy  małpy  (nie  słysząc  nic  złego  itp.),  Każda  nosząca  symbole  judaizmu,
chrześcijaństwa i islamu. Wierzę, że religia to Bóg (tj. Twoje sumienie) przemawiający do ciebie.
Najwyraźniej  Lucyferianie,  tacy  jak  Maher,  sprzeciwiają  się  wszystkim,  co  daje  ludziom
niezależność od ich tyranii. Dobrze jest tolerować homoseksualizm i pornografię, ale nie Ducha
Bożego, który pomaga ludziom odróżniać dobro od zła. 

Check out this video of Bill Maher making the Satanic "horned goat" sign and exchanging Masonic
handshakes with the likes of Ben Affleck and Ron Paul.The Masonic bankers couldn't carry off this
charade if they didn't own the mass media. They couldn't use perverts and criminals as Presidents
and Senators if the press were free. They couldn't carry off an atrocity like 9-11 if the media could
speak the truth. Instead, the media covers up their crimes. In my own city, the Winnipeg Free Press
is pontificating on "toxic 9-11 truthers" who believe the Mossad played a role. Guess what -- the
"Free" Press is owned by two B'nai Brith'ers, i.e. Jewish Masons, Bob Silver and Ron Stern. What a
coincidence!

Obejrzyj film, w którym Bill Maher robi satanistyczny znak „rogatej kozy” i wymienia masońskie
uściski dłoni z Benem Affleckiem i Ronem Paulem. Masońscy bankierzy nie mogliby znieść tej
szarady, gdyby nie byli właścicielami środków masowego przekazu. Nie mogliby wykorzystywać
zboczeńców i przestępców jako prezydentów i senatorów, gdyby prasa była wolna. Nie byliby w
stanie  znieść okrucieństwa takiego jak  9-11,  gdyby media  mogły mówić  prawdę.  Zamiast  tego
media  ukrywają  swoje  zbrodnie.  W  moim  mieście  Winnipeg  Free  Press  jest  pontyfikatem
„toksycznych truterów 9-11”, którzy uważają, że Mossad odegrał pewną rolę. Zgadnij co - prasa
„Free”  jest  własnością  dwóch B'nai  Brith'erów, tj.  Żydowskich masonów, Boba Silvera i  Rona
Sterna. Co za zbieg okoliczności! 

Here's a BBC video of Treasury Secretary Henry Paulson  giving the Masonic "triangulation" sign 
(a pyramid with the fingers) around the 3.20 min mark. Paulson succeeded in raising the national 
debt to $11 Trillion last week. Under the administration of Illuminati member George W. Bush, the 
national debt has doubled! He has spent as much as every administration that preceded him. He has 
done more to enslave Americans through fictitious debt than any President. Remember a dollar of 
new debt is a dollar in the pocket of the central bankers. 

Oto wideo BBC sekretarza skarbu Henry'ego Paulsona podającego masoński znak „triangulacji” 
(piramida z palcami) wokół znaku 3,20 min. W zeszłym tygodniu Paulsonowi udało się zwiększyć 
dług publiczny do 11 bilionów dolarów. Pod administracją członka Illuminati George'a W. Busha 
dług publiczny podwoił się! Wydał tyle, ile każda poprzednia administracja. Zrobił więcej, aby 
zniewolić Amerykanów fikcyjnym długiem niż jakikolwiek prezydent. Pamiętaj, że dolar nowego 
długu to dolar w kieszeni bankierów centralnych .
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Here is a story about Dr. Charles Smith, an incompetent Toronto Pediatric Pathologist who over a
10-year period was responsible for 13 wrongful convictions. Yet he was protected by his superiors!
My hunch is this man and his superiors are Freemasons. They take a vow to protect each other even
when it involves breaking the law. How much more corruption in society can we trace to them?  

Oto historia o dr Charlesie Smithie, niekompetentnym patologu pediatrycznym z Toronto,  który
przez  10 lat  był  odpowiedzialny za 13 bezprawnych przekonań.  A jednak był  chroniony przez
swoich przełożonych!  Mam przeczucie,  że ten człowiek,  a  jego przełożeni  to  masoni.  Składają
przysięgę, aby się chronić, nawet jeśli wiąże się to z łamaniem prawa. O ile więcej korupcji w
społeczeństwie możemy im przypisać? 

CONCLUSION  

The public will continue to believe there is a difference between the buffoons running for public
office. It will continue to have faith in the mass media. But a few of us know that the human race is
in the thrall of a vicious Satanic cult. And when it is too late, the rest of the public will know too. In
the meantime, we must prepare for the worst and hope for the best. 

WNIOSEK

Opinia publiczna będzie nadal wierzyć, że istnieje różnica między bufonami ubiegającymi się o
urząd publiczny. Będzie nadal wierzyć w środki masowego przekazu. Ale niektórzy z nas wiedzą,
że rasa ludzka jest poddana okrutnemu kultowi satanistycznemu. A kiedy będzie za późno, reszta
społeczeństwa też się dowie. Tymczasem musimy przygotować się na najgorsze i mieć nadzieję na
najlepsze. 

14 stycznia  2021  
 Peru: Sąd stwierdził, że Covid-19 wywołali Gates, Soros oraz rodzina Rockefeller 

Hiszpańska agencja EFE podaje, że pismo jest pierwszym dokumentem instytucji państwowej na 
świecie winiącym za pandemię Covid-19 osoby z grona najbogatszych ludzi. Sąd stwierdził, że "Co-
vid-19 powstał z inspiracji elit kontrolujących świat, paraliżując niemal wszystkie państwa 
świata".Zasugerowano też, że grono odpowiedzialnych za pandemię mogło być większe. 

A myślicie, że dlaczego sąd w Peru takie coś stwierdził i ogłosił? Bo Peru jest jednym z kilku 
państw na świecie wolnym od wpływów Rothschildów i Rockefellerów. W kontekście doniesień o 
rozwiązaniach IBM i innych korporacji IT typu "paszport szczepionkowy", "kody QR dla zaszcze-
pionych", warto przypomnieć, że geneza takich rozwiązań sięga Auschwitz, a kluczową rolę od-
grywała w nich amerykańska korporacja - IBM. Należąca do Georga Sorosa Open Society Foun-
dation i firma Microsoft Billa Gatesa są największymi prywatnymi darczyńcami Rady Europy. 
Fundacja ma wpływy nawet w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, gdzie zasiadają powiązani
z nią sędziowie. Jest zaangażowana w finansowanie Rady Europy, ONZ i WHO. 

                                                                     14.


