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Na półtora miesiąca przed EURO 2012 w Dniepropietrowsku na wschodzie Ukrainy dochodzi
do 4 eksplozji ładunków podłożonych w miejscach publicznych, w wyniku czego ginie 29 osób.
ABW jednak twierdzi, iż zamachy te nie mają żadnego związku z EURO 2012 oraz nie należy
ich wiązać z aktualnym stanem zagrożenia terrorystycznego dla Polski. W specjalnym
oświadczeniu czytamy:

"W związku z dzisiejszymi wydarzeniami w Dniepropietrowsku Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego informuje, że pozostaje w bieżącym kontakcie ze wszystkimi podmiotami
polskiego systemu antyterrorystycznego i partnerami zagranicznymi, w szczególności z
ukraińskim centrum antyterrorystycznym ATC przy Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy"

Czy pomimo, iż Agencja podkreśla, że:

"na bieżąco gromadzi i analizuje informacje w związku z incydentem oraz przekazuje je
niezwłocznie odpowiednim służbom i władzom państwowym". "W świetle posiadanych aktualnie
informacji brak jest podstaw do powiązywania zamachów na Ukrainie z aktualnym stanem
zagrożenia terrorystycznego dla Polski, w szczególności w związku ze zbliżającymi się
Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012"

mamy podstawy wierzyć w to oświadczenie? Szczególnie w świetle informacji jaka jakiś czas
temu obiegła internet, a ostrzegająca przed planowanymi atakami terrorystycznymi?

Poniżej, specjalnie z myślą o osobach, które nie miały okazji zapoznać się z tą informacją
zamieszczam obszerne fragmenty:

W 2012 roku CIA zorganizuje ogromne zamachy terrorystyczne podczas XXX Igrzysk
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Olimpijskich w Londynie oraz podczas Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Zamachy posłużą jako
pretekst do poszerzenia totalitaryzmu, powszechnej inwigilacji i ograniczenia praw człowieka.
Posłużą także jako pretekst do napaści NATO na Iran, ponieważ każda wojna potrzebuje Casus
belli usprawiedliwiającego mordy i grabieże. Zamachy mają, więc wywołać u społeczeństw
zachodu szok i niedowierzanie, chęć odwetu i żądze krwi.

Gdy nagle zginą dziesiątki tysięcy ludzi tłum nie zastanowi się czy wskazany przez media i
polityków sprawca jest nim w rzeczywistości. W rzeczywistości zaś będzie to klasyczna
operacja typu „False Flag”. Takimi operacjami były chociażby „Incydent mukdeński” z 1931 roku
dający Japonii pretekst do zajęcia Mandżurii, czy też „Prowokacja gliwicka” z 1939 roku dająca
Niemcom pretekst do ataku na Polskę. Taką operacją, choć rząd amerykański się do tego nigdy
nie przyzna był też zamach 11 września 2001 na WTC i Pentagon będący pretekstem do
podboju Afganistanu i Iraku. Niestety tego typu operacją będzie też tegoroczny atak
terrorystyczny podczas wspomnianych imprez sportowych.

Skąd wiemy o planowanych zamachach? Nie mamy, co prawda wglądu w proces decyzyjny
CIA, mamy jednakże 6 przesłanek układających się w spójną całość:
1. Pierwsza przesłanka to wypowiedź krajowego szefa wywiadu USA Jamesa Clappera. Od
wielu lat wszelkie możliwe media syjonistyczne prowadzą permanentną akcję propagandową
mającą na celu ukazanie Iranu jako Imperium Zła marzącego o zniszczeniu świata. Z medialną
akcją propagandową sprzężone jest prowokacyjne zachowanie syjonistycznych polityków USA i
Izraela, którzy każdego dnia swoimi wypowiedziami jak i wydawanymi dyspozycjami starają się
przygotować ludzi do wojny z Iranem. W nagonce na Iran stosowane są wszelkie środki od
zaliczenia tego kraju do „osi zła” przez prezydenta Busha po zabójstwa irańskich naukowców i
naloty dronów. Najnowszą odsłoną tej propagandowo-terrorystycznej kampanii jest właśnie
wypowiedź krajowego szefa wywiadu USA Jamesa Clapera twierdzącego, iż Iran jest gotowy
„do sponsorowania przyszłych ataków w USA lub przeciw naszym interesom za granicą”
Powyższa wypowiedź zawiera dwie informacje. Po pierwsze świadczy o tym, że syjonistyczny
reżim USA zamierza rzeczywiście zorganizować operacje False Flag dla rozpoczęcia wojny z
Iranem. Po drugie ów sfingowany zamach będzie miał miejsce poza granicami USA.
2. Druga przesłanka to kreowany w mainstreamowych mediach i bezmyślnie powtarzany za
nimi w mediach niszowych mit końca kalendarza majów w 2012 roku. Oczywiście jest to
bzdura, oczywiście żadnego końca świata, nowej ery, przebudzenia i tym podobnych rzeczy nie
będzie. W całej promocji tej daty chodzi tylko i wyłącznie o mentalne przygotowanie ludzi do
nagłych zmian systemowych, zmian w organizacji społecznej i trybie życia. Cała wieloletnia
kampania kreowania mitu 2012 roku ma za zadanie zminimalizować szok związany z
tegorocznymi jak najbardziej przyziemnymi wydarzeniami- zamachem i zamordyzmem
3. Trzecia przesłanka to podpisana 31.12.2011 roku przez Baracka Obamę totalitarna
ustawa „National Defense Authorization Act” określająca całe terytorium USA jako pole bitwy co
pozwala US Army na aresztowanie obywateli USA w ich własnych domach, bez nakazów ani
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procesów. A także wprowadzanie porozumienia ACTA cenzurującego internet. Natężenie
totalitarnych ustaw w ostatnim czasie sprawia wrażenie zabezpieczenia się syjonistycznych
„elit” przed protestami społecznymi wynikającymi z nadchodzących wydarzeń.
4. Czwarta, piąta i szósta przesłanka dotyczą sfery symboliki. Syjoniści bowiem jako
organizacja na poły okultystyczna przywiązującą do niej ogromne znaczenie. Przed atakiem na
WTC w hollywodzich filmach i serialach pojawiło się mnóstwo zapowiedzi nadchodzącego
ataku. Niestety zapowiedzi te zostały dostrzeżone dopiero po fakcie a i to przez niewielki
procent społeczeństw. Pierwsza przesłanka z symboliki to logo XXX Igrzysk Olimpijskich w
Londynie. Już w 2007 roku, kiedy owe logo ujrzało światło dzienne ludzie na świecie
dopatrywali w rzekomych cyfrach 2012 napisu ZION, po angielsku SYJON. Rzeczywiście
znajdujący się pośrodku loga kwadrat nie ma żadnego związku z rzekomymi cyframi ma
natomiast zastosowanie jako kropka nad i w wyrazie ZION
5. Druga przesłanka z symboliki to wydane w 1996 roku Karty Iluminatów przedstawiające
kolejne wydarzenia prowadzące do wprowadzenia New Word Order. Karta przedstawiająca
atak na WTC już się wydarzyła, karta przedstawiająca atak na Pentagon także, karta o tytule
„Kill for Peace” także, to właśnie w ramach „Wojny o Pokój” wymordowano miliony ludzi w
Afganistanie, Iraku i Libii. Karta, która wydarzy się teraz to „Combined Disasters”. Przedstawia
ona walącą się kamienną wieże zegarową przypominającą zarówno symbol Londynu – Big Ben,
jak i symbol Warszawy – Pałac Kultury i Nauki. Ludzie uciekający przed kulą ognia prezentują
różne typy rasowe, co albo symbolizuje wielokulturowe miasto albo międzynarodową imprezę.
Być może jedno i drugie. Kolory ubrań uciekających osób są takie same jak kolory 5 obręczy
symbolu igrzysk olimpijskich. Wszystkie te kolory pojawiają się także w logo Euro 2012. Czy to
przypadek, że logo mistrzostw w Polsce i na Ukrainie jest stylizowane na kwiat z piłką zamiast
pąku, czy tez może specjalnie ma taką formę, aby „wcisnąć” do logo imprezy kolor zielony i
czarny? Uważamy, że to drugie.
6. Trzecia przesłanka z symboliki to okrągła liczba XXX. Podczas X Olimpiady w 1932 roku
miał miejsce Wielki Kryzys, który pozwali bankom syjonistów wchłonąć mniejsze banki gojów.
To także Wielki Kryzys wyniósł do władzy Adolfa Hitlera i NSDAP, których głupia polityka oparta
o bezmyślne ludobójstwo, skończyła się budową państwa Izrael na palestyńskiej ziemi oraz
powszechnym zakazem krytyki syjonistów jako przejawem „antysemityzmu”. Podczas XX
Olimpiady w 1972 roku Palestyńczycy z organizacji „Czarny Wrzesień” zamordowali 11
izraelskich sportowców, co pozwoliło Izraelowi na dalsze represje w okupowanej Palestynie w
ramach odwetu i „prewencji”. W tym zaś roku przypada XXX Olimpiada…
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