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 ********************************************************************************************* Podczas licznych moich badaÃ±
wiele razy przeÂ¿ywaÂ³em rÃ³Â¿ne niespodzianki Â i wiele razy doznawaÂ³em wstrzÂ±sÃ³w â€ž podnoszÂ±c
kamienieâ€• i odkrywajÂ±c okropnoÂ¶ci, ktÃ³re kryjÂ± pod spodem. Ale chyba nie byÂ³o wiele wiÃªcej szokujÂ±cych
przypadkÃ³w niÂ¿ odkrycie skali wykorzystywania dzieci powiÂ±zanej z Â satanizmem.
 
 I Â sÂ³owo klucz - SKALA. Fakt, Â¿e coÂ¶ siÃª dzieje to jedno, ale jeÂ¿eli zdaÃ¦ sobie sprawÃª jak rozlegÂ³y i
rozpowszechniony jest ten proceder na caÂ³ym Â¶wiecie jest prawdziwym szokiem. 
 
 BadajÂ±c temat rozmawiaÂ³em z ludÂ¼mi w co najmniej 50 krajach na Â¶wiecie, rozmawiaÂ³em z osobami
wykorzystywanymi, ludÂ¼mi, ktÃ³rzy osobiÂ¶cie znajÂ± osoby wykorzystywane, i z tymi Â ktÃ³rzy poÂ¶wiÃªcili swoje
Â¿ycie ujawniajÂ±c zÂ³o.
 
 SkÂ³adajÂ±c wszystkie klocki do kupy wyÂ³ania siÃª przeraÂ¿ajÂ±cy obraz : pedofilia i satanizm sÂ± Â¶ciÂ¶le ze
sobÂ± powiÂ±zane, cementujÂ± struktury wÂ³adzy w kaÂ¿dym kraju, i te lokalne i te krajowe sieci, tworzÂ± razem
globalnÂ± sieÃ¦ wzajemnie wspierajÂ±cej siÃª siatki satanistÃ³w i pedofilÃ³w, ktÃ³rzy w sposÃ³b ciÂ±gÂ³y sÂ³uÂ¿Â±
Systemowi Kontroli. Â JeÂ¿eli ktokolwiek Â zechce siÃª wydostaÃ¦ z sieci lub odmawia brania udziaÂ³u wÂ  procederze
konsekwencje sÂ± wszystkim dobrze znane - "samobÃ³jstwo" lub wypadek.
 
 RzÂ±dy na caÂ³ym Â¶wiecie sÂ± w istocie kontrolowane przez klikÃª rody rodowodowe za pomocÂ± politykÃ³w i
przywÃ³dcÃ³w , pedofilÃ³w i satanistÃ³w, ludzi Â ktÃ³rzy nie odwaÂ¿Â± siÃª przeciwstawiÃ¦ Ludziom Cienia. Â Ludziom,
Â ktÃ³rzy trzymajÂ± w rÃªkach dowody mogÂ±ce ich zniszczyÃ¦. 
 
 Kilka tygodni temu w Australii Â wyszÂ³o na jaw wyznanie jednego z czoÂ³owych satanistÃ³w Â naleÂ¿Â±cego do
Sydney`skiej elity, ktÃ³re zÂ³oÂ¿yÂ³ na Â³oÂ¿u Â¶mierci. I z perspektywy moich 15 lat badaÃ± i doÂ¶wiadczeÃ±
mogÃª powiedzieÃ¦, ze brzmi ono wiarygodnie. CzÂ³owiek ten powiedziaÂ³ m.in: "Politycy sÂ± wprowadzani w proceder
przez starannie dobrany system kryteriÃ³w i sytuacji, ktÃ³re pozwolÂ± im zaakceptowaÃ¦ fakt Â¿e ich ofiary Â stanÂ±
siÃª Â â€žNaszÂ± maÂ³a tajemnicÂ± ". MaÂ³e Â dzieci sÂ± molestowane seksualnie, Â wykorzystywane fizycznie i
skÂ³adane jako ofiary przez politykÃ³w na caÂ³ym Â¶wiecie. W Australii ciaÂ³ ofiar prawie nigdy nie odnajdywano, tam
ciÂ±gle jest pustynia " 
 NajwiÃªksze siedliska satanistÃ³w i pedofilÃ³w (te dwie sieci sÂ± zasadniczo powiÂ±zane) posiadajÂ± krematoria, aby
niszczyÃ¦ dowody skÂ³adania ofiarÂ  i morderstw.
 
 Ludzie nie zdajÂ± sobie sprawy jak to wszystko jest zorganizowane. SataniÂ¶ci i pedofile (i ich wyÂ¶cig w dÂ±Â¿eniu
do wÂ³adzy, pieniÃªdzy i samego przetrwania) sÂ± umieszczani na kluczowych stanowiskach urzÃªdÃ³w publicznych,
aby ukryÃ¦ swoje dziaÂ³ania. MÃ³wiÃª Â tu takÂ¿e o prezydentach i premierach.  
 Â 
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 Â Np. Ted "dzieciobÃ³jca" Heath Przypadek byÂ³ego premiera Wielkiej Brytanii Teda Heath`a ktÃ³rego nazwaÂ³em Ted
"dzieciobÃ³jca" Heath , od 1998 dzieciobÃ³jcy pedofila i satanisty, kiedy to peÂ³niÂ³ jedno z najwaÂ¿niejszych
stanowisk nie jest rzadkoÂ¶ciÂ± (patrz artykuÂ³ poniÂ¿ej ). Znam takÂ¿e inne przypadki, w tym przypadek czÂ³owieka,
ktÃ³ry ten proceder uprawiaÂ³ poprzez dÂ³ugi czas. SieÃ¦ kontroluje rzÂ±dy i samorzÂ±dy lokalne, gÂ³Ã³wne urzÃªdy,
policje, sÂ±dy, prokuratorÃ³w, krematoria, Â organizacje spoÂ³eczne, kancelarie prawne i tak dalej, maja wÂ³asnych
lekarzy i lekarzy patologÃ³w, ktÃ³rzy w razie potrzeby zamiotÂ± wszystko pod dywan tak aby nie wyszÂ³a na jaw
prawda jaki los spotkaÂ³ ofiary. W kaÂ¿dym przypadku, kiedy Â spotykam siÃª z dowodami tych przestÃªpstw moÂ¿na
zauwaÂ¿yÃ¦ ta sama strategie dziaÂ³ania. Dzieci sa dostarczane prominentnym czÂ³onkom spoÂ³eczeÃ±stwa poprzez
domy dziecka i inne Â¼rÃ³dÂ³a. JeÂ¿eli rodziny starajÂ± siÃª dotrzeÃ¦ do informacji o ich losie napotykajÂ± na mur nie
do przebycia w policji, opiece spoÂ³ecznej organach sprawiedliwoÂ¶ci.  ByÂ³y senator stanu Nebraska, John W
DeCamp, podczas badania sprawy naduÂ¿yÃ¦ finansowych republikanina Lawrence Kinga, dokonaÂ³ sÂ³ynnego
odkrycia krÃªgu pedofilÃ³w w Omaha do ktÃ³rego naleÂ¿eli czoÂ³owi politycy. 
 Â  King Â¶piewaÂ³ hymny na konwencjach republikanÃ³w w latach1984 i 1988, ale robiÂ³ takÂ¿e cos wiÃªcej. ByÂ³
dostawcÂ± dzieci dla politykÃ³w i innych biorÂ±cych udziaÂ³ w procederze.
 
 Prawda zaczÃªÂ³a wychodziÃ¦ na jaw Â w koÃ±cu lat Â 80tych, pojawiÂ³o siÃª nawet kilka artykuÂ³Ã³w w gazetach
gÂ³Ã³wnego nurtuÂ  gÂ³Ã³wnie "Washington Times", ktÃ³ry Â¶ledziÂ³ te historie , do czasu kiedy reÂ¿im
Reagana-Busha nie zamknÂ±Â³ im ust.  
 Â  Wzmianka o Bushu seniorze jest szczegÃ³lnie istotna, poniewaÂ¿ od lat oficjalnie mÃ³wiÂ³em Â o nim jako o
seryjnym mordercy i pedofilu zarÃ³wno moich ksiÂ±Â¿kach, w radio, a nawet na Â¿ywo w programie radia BBC co ten
fakt opisaÂ³y niektÃ³re gazety. Gazety Â¿aÂ³oÂ¶nie oÂ¶mieszyÂ³y te historie, ale pomimo to niejedna osoba przyszÂ³a
do mnie i poprosiÂ³a â€žpowiedz mi wiÃªcejâ€• JednoczeÂ¶nie ta sama prasa , zupeÂ³nie Â jak "intelektualne"
prostytutki skupiaÂ³a siÃª na cyckach, gwiazdach i skandalach, podczas gdy dzieci w rosnÂ±cej skali sa
wykorzystywane, torturowane i mordowane. 
 Â  Prezydent George HW Bush â€“ oprawca i morderca dzieci.
  Cathy O'Brien, niewolnica seksualna i mentalna rzÂ±du USA w ksiÂ±Â¿ce Trance-Formation of America ujawnia
brudne czyny Busha i innych osÃ³b. DokÂ³adnie opisuje i przedstawia czego regularnie Bush regularnie dopuszczaÂ³
siÃª w stosunku do jej Â cÃ³rki Kelly: "Krwawienia z odbytnicy Kelly's byÂ³y jedynie jednymi z licznych fizycznych
Â dowodÃ³w perwersji pedofila George'a Busha. Wielokrotnie sÂ³yszaÂ³am jego obsceniczne i obelÂ¿ywe zwroty w
stosunku do niej, uÂ¿ywaÂ³ zarÃ³wno ich jaki grÃ³Â¼b po to abyÂ  ja kontrolowaÃ¦. Psychologiczne konsekwencje
seksualnych i psychicznych gwaÂ³tÃ³w jakich dopuszczaÂ³ siÃª na niej prezydent-pedofil sa juÂ¿ same w sobie
wystarczajÂ±cÂ± dramatyczne, ale prawdopodobnie Bush wzmocniÂ³ traumÃª Kelly uÂ¿ywajÂ±c do tego
zaawansowanych urzÂ±dzeÃ± elektronicznych NASA i narkotykÃ³w majÂ±cych wpÂ³yw na mozg. Â ZaszczepiÂ³ Â w
jej umyÂ¶le rÃ³wnieÂ¿ Â hasÂ³a w stylu ze jest jej opiekunem i przyjacielem uzaleÂ¿niajÂ±c od siebie Kelly, ktÃ³ra
stawaÂ³a siÃª bezsilna. Systematyczne tortury i Â trauma ktÃ³rÂ± przeÂ¿yÂ³am jako dziecko wydajÂ± siÃª banalne w
porÃ³wnaniu do brutalnego fizycznego i psychicznego spustoszenia dokonanego na mojej corce, do jakiego przyczyniÂ³
sie George Bush ". 
 Â  To co siÃª przydarzyÂ³o Cathy i jej cÃ³rce, Kelly, byÂ³oby Â wystarczajÂ±co przeraÂ¿ajÂ±ce nawet jeÂ¿eli miaÂ³a
to byÃ¦ historia jednorazowa dokonana przez czÂ³owieka chorego i zdeprawowanego. Ale to dzieje siÃª codziennie na
caÂ³ym Â¶wiecie w stosunku do ogromnej liczby dzieci.
 
 Gdziekolwiek teraz jesteÂ¶ siÃª znajdujesz czytajÂ±c ten tekstÂ  - w twoim kraju polityczno-wojskowo-wywiadowcza
sieÃ¦ sÂ³uÂ¿b robi dokÂ³adnie to samo.
 
 Nie usÂ³yszysz o tym tylko dlatego, ze nawet ci ktÃ³rzy nie obawiajÂ± siÃª konsekwencji Â¶ledzÂ±c i badajÂ±c te
sprawy, napotykajÂ± na mur o ktÃ³rym mÃ³wiÂ³em. Tym ktÃ³rzy chcÂ± dotrzeÃ¦ do informacji System zatrzaskuje drzwi
przed nosem poprzez odmowÃª Â¶cigania i karania, upewniajÂ±c siÃª "Â¶ledztwa", ktÃ³re siÃª rozpoczÃªÂ³y wiodÂ± do
nikÂ±d. GroÂ¿Â±c Â¶mierciÂ± Â nie tylko ludziom szukajÂ±cych sprawiedliwoÂ¶ci i ale nielicznym osobom z mediÃ³w
gÂ³Ã³wnego nurtu, ktÃ³rzy sÂ± gotowi na ujawnienie tych tajemnic. 
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 John DeCamp w swojej ksiÂ±Â¿ce The Franklin Cover-up ujawniÂ³ szczegÃ³Â³y Â molestowaÃ± dzieci, satanizmu i
morderstw jakie miaÂ³y miejsce w stanie Nebraska, Â i tego w jaki sposÃ³b satanistyczno-pedofilska klika
kontrolowaÂ³a wÂ³adze, policjÃª i media w Omaha, tworzÂ±c Â "mur" nie do przebicia aby prawda mogÂ³a ujrzeÃ¦
Â¶wiatÂ³o dzienne. Oraz fakt,Â  Â¿e wiÃªkszoÂ¶Ã¦ pÂ³otek jest chroniona, poniewaÂ¿ ich Â¶ciganie mogÂ³oby
doprowadziÃ¦ do â€žgrubych rybâ€•. Â 
 Â  CzÃªÂ¶ciÂ± strategii pedofilÃ³w-satanistÃ³w sÂ± "dogodne" zgony. Wtedy to media nagle odstÃªpujÂ± od
dochodzenia do prawdy. MiaÂ³o to miejsce w przypadku Franklin.
 
 Specjalna komisja legislacyjna stanie Nebraska przydzieliÂ³a do zbadania sprawy i zarzutÃ³w naduÂ¿yÃ¦ detektywa
Gary Caradori, zostaÂ³ zatrudniony jako gÂ³Ã³wny badacz. Wydaje siÃª, Â¿e byÂ³ prawdziwy czÂ³owiek
zdeterminowany, by znaleÂ¼Ã¦ prawdÃª, ale zostaÂ³ zabity w trakcie Â¶ledztwa, kiedy to maÂ³y samolot ktÃ³ry
pilotowaÂ³ Â rozpadÂ³ siÃª w powietrzu nad Illinois.
 
 Brytyjska telewizji Yorkshire, wyemitowaÂ³a 56-minutowy dokument zatytuÂ³owany Â â€žLawrence King skandal
Conspiracy of Silenieâ€• , ktÃ³ry miaÂ³ byÃ¦ takÂ¿e wyemitowany na Â Discovery Channel. Ale w ostatniej chwili,
program zostaÂ³ wycofany i wszystkich kopie nakazanoÂ  zniszczyÃ¦. Co najmniej jedna z nich zostaÂ³a zachowana o
czym siÃª moÂ¿na przekonaÃ¦ na koÃ±cu tego art.
 
 Wszystkie te historie i podobne wydarzenia powodujÂ± Â¿e rodzi siÃª w czÂ³owieku chÃªÃ¦ zemsty. Tak jak to byÂ³o w
przypadku Â dziewczynki z zespoÂ³em Downa- Â Hollie Greig. Klasyka jeÂ¿eli chodzi o Â sposÃ³b dziaÂ³ania tego
systemiu.
 
 Hollie mieszkaÂ³a w Aberdeen wÂ  regionie Grampian w Szkocji, okolicy dobrzeÂ  znanej z praktyk satanistycznych i
wykorzystywania dzieci. OgÃ³lnie Szkocja jest moÂ¿na powiedzieÃ¦ Â¶wiatowym centrum tych obrzydliwych praktyk Â i
poprzez nie Â³Â±czy wiele arystokratycznych rodÃ³w.   Szkocja - Jest jednym ze Â¶wiatowych centrÃ³w pedofilii i
satanizmu.
 
 
  Nie bez powodu jednÂ± z najwiÃªkszychÂ  skrywanych przed Â¶wiatem tajemnic jest masoÃ±skiÂ  Szkocki Ryt. W
roku 1307 po czystkach we Francji rycerze zakonu Templariuszy przenieÂ¶li sie do Szkocji. Oficjalnie dotÂ±d historia
tego rytu siÃªga, w rzeczywistoÂ¶ci jednak dalej. KaÂ¿dorazowo, kiedy prowadzi sie Â¶ledztwo w sprawie pedofilii i
satanizmu, moÂ¿na dojÂ¶Ã¦ do tego i wysnuÃ¦ Â wnioski stojÂ± za tym masoneria i /lub inne tajne stowarzyszenia. 
Podobnie Â jest Â ze szkockÂ± klika pedofilÃ³w i satanistÃ³w , ktÃ³ra prowadzi prosto do serca (niewÂ³aÂ¶ciwe
sÂ³owo) szkockich i brytyjskich wÂ³adz. 
 
 JeÂ¿eli chcesz znaleÂ¼Ã¦ gniazdo pedofilÃ³w i satanistÃ³w nie musisz szukaÃ¦ gÂ³Ãªboko wystarczy ze zwrÃ³cisz
uwagÃª na brytyjskie instytucje i parlament. To samo odnosi siÃª do Szkocji, StanÃ³w Zjednoczonych i innych paÃ±stw. 
 
 Jest to jeden z gÂ³Ã³wnych powodÃ³w, dlaczego ten pedofilsko-satanistyczny system wciÂ±Â¿ bezkarnie funkcjonuje 
Â przy okazji ignorujÂ±c lub zastraszajÂ±c kaÂ¿dego kto stara sie wyjaÂ¶niÃ¦ i wywlec na Â¶wiatÂ³o dzienne
obrzydliwe praktyki. Ci ludzie sa przeraÂ¿eni tym dokÂ±d by mogÂ³y doprowadziÃ¦ Â¶ledztwa wywoÂ³ujÂ±c przy okazji
efekt domina. Â 
  MogÂ³oby staÃ¦ sie podobnie jak w dniu 13 marca 1996 roku. kiedy masoÃ±ski pedofil o nazwisku Â Thomas Hamilton
wdarÂ³ siÃª do SzkoÂ³y Podstawowej w DunblaneÂ  w Szkocji i zastrzeliÂ³ 16 dzieci i nauczyciela.  Hamilton nie
powinien mieÃ¦ pozwolenia na broÃ±, poniewaÂ¿ jego stan psychiczny i Â skÂ³onnoÂ¶ci pedofilskie byÂ³y dobrze
znane policji, ale dziÃªki jego licznym masoÃ±skim kontaktom politycznym pozwolenie takie otrzymaÂ³. JeÂ¿eli
dostarczasz dzieci elicie pobodnie jak to czyniÂ³ Hamilton to masz przyjaciÃ³Â³ i protektorÃ³w na wysokich
stanowiskach, ktÃ³rzy wszystko mogÂ± dla ciebie zaÂ³atwiÃ¦. Â¦ledztwo oraz dokumenty tej sprawy Â zostaÂ³y
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utajnione Â na Â 100 lat. OczywiÂ¶cie to tylko jakiÂ¶ Â zbieg okolicznoÂ¶ci, nie ma siÃª czym przejmowaÃ¦.
 
 SzataÃ±sko-pedofliskie siatki zataczajÂ± swoje krÃªgi wÂ¶rÃ³d masonerii, bÂ±dÂ¼ jako tajne stowarzyszenie bÂ±dÂ¼
w Â ramach tajnych stowarzyszeÃ±, szczegÃ³lnie wÂ¶rÃ³d najwyÂ¿szych rangÂ± masonÃ³w. Faktem Â jest ze Â byÂ³y
szkocki Wielki Mistrz loÂ¿y masoÃ±skiej Sir Burton oÂ¶wiadczyÂ³ Â Â¿e oficjalne Â¶ledztwo dotyczÂ±ceÂ  masakry w 
Â Dunblane, prowadzone przez innego szkota Sir Cullena zostaÂ³o zamkniÃªte. Sir Burton poinformowaÂ³ media, Â¿e
w dochodzenie Sir Cullena zostaÂ³o wyciszone w celu â€¦ochrony prawnej znanych osÃ³b, ktÃ³re naleÂ¿aÂ³y do grupy
"Super-Mason" zwanej potocznie Stowarzyszeniem. Sir Burton powiedziaÂ³:
 
 "DowiedziaÂ³em siÃª o zwiÂ±zkach pomiÃªdzy prominentnymi czÂ³onkami wÂ³adz a tajnym Â Stowarzyszeniem
Stowarzyszenie to powstaÂ³o na Uniwersytecie w Edynburgu, poprzez zwiÂ±zki z masoneriÂ± wiec moÂ¿na przyjÂ±Ã¦
ze to sÂ± wÂ³aÂ¶ciwe powiÂ±zania.â€• Z raz po tym oÂ¶wiadczeniu czÂ³onkowie Stowarzyszenia wraz Â z Sir
Cullenem oraz liczni Â sÃªdziowie, szeryfowie, adwokaci, a takÂ¿e byÂ³y brytyjski minister rzÂ±du i sekretarz generalny
NATO, Lord Robertson, ktÃ³ry znaÂ³ osobiÂ¶cie Â Thomasa Hamiltona, wytoczyli swe dziaÂ³a przeciwko Â Sir
Burtonowi tÃªpiÂ±c go oraz wysyÂ³ajÂ±c pogrÃ³Â¿ki by zaniechaÂ³ swoich dziaÂ³aÃ±. 
 
 
  JeÂ¿eli chodzi o Hollie Greig i jej matkÃª Â Anne, byÂ³em blisko nich i tej sprawy przez wiele lat, byÂ³em Â¶wiadkiem
tego w jaki sposÃ³b ten system dziaÂ³a chroniÂ±cÂ  pedofilÃ³w i satanistÃ³w Â kosztem sprawiedliwoÂ¶ci
wykorzystywanych w zatrwaÂ¿ajÂ±cy sposÃ³b dzieci.
 
 Hollie byÂ³a wykorzystywane seksualnie przez ojca, Charlesa Denis Mackie, i wielu innych ludzi z krÃªgu przez ponad
10 lat zanim opowiedziaÂ³a o tym matce. StaÂ³o siÃª to wtedyÂ  gdy Anna uciekÂ³a z Â Hollie z dala od rodzinnego
domu z powodu przemocy Mackie.
 
 Hollie powiedziaÂ³a, nie mogÂ³a jej wczeÂ¶niej o niczym powiedzieÃ¦ , poniewaÂ¿ ojciec grozil jej ze â€žzabije obie
jak psyâ€• . Dzieci z zespoÂ³em Downa sÂ± szczegÃ³lnie Â³akomym kÂ±skiem dla niektÃ³rych satanistÃ³w i pedofilÃ³w
. PoÂ¶rÃ³d dowodÃ³w zeznaÃ± jednego z satanistÃ³w moÂ¿na wyczytaÃ¦: "KaÂ¿da forma dziwacznych zboczonych
seksualnych orgii szuka coraz wiÃªkszych wraÂ¿eÃ± coraz Â silniejszej Â stymulacji. Dzieci, osoby starsze,
upoÂ¶ledzone umysÂ³owo sa Â beznadziejnie wykorzystywane w ceremoniach satanistycznych na caÂ³ym Â¶wiecie.  
Jest toÂ  w taki sposÃ³b organizowane aby zaspokoiÃ¦ rÃ³Â¿ne gusta i odpowiedzieÃ¦ na wszystkie potrzeby. Od
Australii poprzez caÂ³y Â¶wiat az do byÂ³ego ZwiÂ±zku Radzieckiego, pornografia dzieci z zespoÂ³em Downa jest
dobrze rozwijajÂ±cym siÃª rynkiem dostosowanym do aktualnych gustÃ³w. Â¦rednio jeden film DVD â€“ taki jak
Gangbang Maryi Mongoloid Series (1998-2001) lub Downer Syndrome Follies I-II (2001-2003) - trafia na czarny rynek
co kilka miesiÃªcy ".
 
 Tacy wÂ³aÂ¶nie ludzie kierujÂ± naszym Â¶wiatem. NajwyÂ¿szy chyba czas aby siÃª to skoÃ±czyÂ³o.
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