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PROLOG

Kiedy odkryję, kim jestem, będę wolny. 
RALPH ELLISON

Zamierzam ujawnić w wielu krajach wyniki moich badań i doświadczeń, doty-
czących tego, co tak naprawdę się dzieje na świecie i dlaczego. To mój punkt 

widzenia i nie musisz go podzielać, ale w obliczu wyłaniania się państwa policyj-
nego na całym świecie i nakazów związanych z COVID-19 niemal niemożliwe jest 
zaprzeczenie wnioskom, jakie wyciągnąłem. 

Wyraźnie widać, że dzieje się dokładnie to, co zapowiadałem od dziesięcioleci, 
że globalne społeczeństwo szybko się przekształca w sposób, jaki przewidziałem. 
Nigdy wcześniej sprawy nie toczyły się tak szybko w kierunku tej przemiany, jak 
podczas histerii wytworzonej na bazie COVID-19 i faszystowskich lockdownów, 
które zamknęły obywateli wielu krajów w faktycznym i wirtualnym areszcie domo-
wym. Osiemdziesiąt pięć procent tej książki powstało przed wprowadzeniem (na 
podstawie kłamstwa) tych drakońskich nakazów. Zdecydowałem więc, że historię 
COVID-19 i jego katastrofalnego wpływu na gospodarkę przedstawię w końcowych 
rozdziałach. Szczegółowo opisuję tam zarówno naturę „wirusowego” oszustwa, jak 
i przyczyny jego powstania. Oczywiście wielokrotnie odniosę się do „wirusa” tak-
że w innych miejscach, ale większość tej książki zawiera informacje dotyczące świa-
ta, zanim rozpoczął się „wirusowy” blitzkrieg. Pragnę, czytelniku, byś to przeczytał, 
ponieważ wtedy dowiesz się, kto i dlaczego stoi za tą mistyfikacją. Jeszcze nic tak 
dosadnie nie potwierdziło moich poglądów na temat globalnej kontroli jak zainsce-
nizowana pandemia COVID-19. Podkreślam jeszcze raz, że moje komentarze na te-
mat „wirusa” i tekst o nim powstały przed rozpoczęciem się histerii i lockdownów.
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Czy to zbieg okoliczności, że plany dla ludzkości, które przewidziałem i opisy-
wałem przez trzy dekady, właśnie są realizowane? A może to najbardziej jaskra-
wy dowód na istnienie skalkulowanego planu całkowitego zniewolenia człowieka? 
Głośno powtarzam, że chodzi o to drugie, i jestem przekonany, że pod koniec lek-
tury tej książki wyciągniesz wnioski i zgodzisz się, iż teoria zbiegu okoliczności po 
prostu nie jest wiarygodna w obliczu dowodów. Jasno przedstawiam sytuację, ale 
chcę, żeby dowody przemówiły same za siebie i żeby czytelnicy sami zdecydowali, 
co to wszystko znaczy. Powiedziawszy to, mogę zaczynać. 

Od 30 lat demaskuję spisek mający na celu zniewolenie ludzkości w orwellow-
skiej globalnej tyranii całkowitej kontroli – ostatecznie (i bardzo niedługo, jeśli 
się nie obudzimy) poprzez połączenie sztucznej inteligencji z ludzkim mózgiem, 
tak aby ona zastąpiła umysł człowieka. To brzmi jak szaleństwo, prawda? A jed-

nak się dzieje, krok po kroku, na naszych 
oczach. „Ludzkie” myślenie i emocje mają 
przejść do historii. Nasze postrzeganie ma 
być dyktowane bezpośrednio przez sztucz-
ną inteligencję i tych, którzy ją kontrolują. 
To nie jest „teoria spiskowa” – termin sze-
roko stosowany przez CIA w latach sześć-
dziesiątych, aby zdyskredytować tych, 
którzy kwestionowali absurdalną oficjal-
ną historię zabójstwa Kennedy’ego (il. 1). 
Definicja „spisku” to: zły, bezprawny, 
zdradziecki lub podstępny plan sformuło-
wany w tajemnicy przez dwie lub więcej 
osób; zgromadzenie osób w tajnym, bez-

prawnym lub złym celu; zgoda dwóch lub więcej osób na popełnienie przestępstwa, 
oszustwa lub innego bezprawnego czynu; wszelkie współdziałanie lub planowanie 
w celu osiągnięcia danego rezultatu. Zgodnie z nią świat wręcz tonie w spiskach 
na każdym poziomie społeczeństwa, ale dla mediów głównego nurtu, a właściwie 
Głównego Nurtu Wszystkiego spiski nie istnieją i każdy, kto twierdzi inaczej, jest 
szaleńcem sprzedającym „teorię spiskową”. Tak, nawet w obliczu drakońskich, fa-
szystowskich nakazów związanych z mistyfikacją COVID-19. 

To, co ujawniam od 1990 r., nie jest mnóstwem niepowiązanych ze sobą spi-
sków (chociaż i takie zgodnie z definicją istnieją). Odkryłem jeden spisek o wielu 
twarzach, z których wszystkie mają wobec ludzkości ten sam nikczemny plan. To, 
co ujawniłem, nie jest „teorią”. To rzeczywistość, którą widzimy na własne oczy 

means. With that said we shall
begin. I have been exposing for 30
years a conspiracy to enslave
humanity in an Orwellian global
tyranny of total control –
ultimately (and very soon if we
don’t wake up fast) by connecting
artificial intelligence to the human
brain so that AI replaces the human
mind. That’s crazy? It’s happening
step-by-step before our eyes right
now. ‘Human’ thinking and
emotions would be history and
our perceptions dictated directly
by AI and those that control AI.
It’s no good people screaming
‘conspiracy theory’ – a term brought into widespread use by the CIA in
the 1960s as it sought to discredit those questioning the ludicrous official
story of the Kennedy assassination (Fig 1). 

These are definitions of the term ‘conspiracy’: An evil, unlawful,
treacherous, or surreptitious plan formulated in secret by two or more
persons; a combination of persons for a secret, unlawful, or evil purpose;
an agreement by two or more persons to commit a crime, fraud, or other
wrongful act; any concurrence in action or combination in bringing
about a given result. On that basis the world is drowning in conspiracies
at every level of society, but to the mainstream media, indeed the
Mainstream Everything, conspiracies don’t exist and anyone who says
so is a kook peddling a ‘conspiracy theory’. Yes, even in the light of the
draconian, fascistic impositions of the ‘Covid-19’ hoax. What I have been
exposing since 1990 is not multiple unconnected conspiracies (though
they do exist by those definitions alone). I have uncovered one
conspiracy with multiple faces driving human society to the same
despicable end and what I have revealed is not a ‘theory’. It is an
obvious reality unfolding by the day as AI takes over human life and
freedom is deleted. The crazies in the Devil’s Playground of Silicon
Valley are now telling you that what I have been warning about for so
long is indeed what is planned to happen. They are doing so because
they have no choice as AI takes over and cannot be hidden any longer.
The sales-pitch is the emergence of a new era in which humans will be
‘gods’ thanks to a connection to AI when, in truth, the ‘new human’ will
be post-human and no longer ‘human’ at all. Insiders like Google
executive Ray Kurzweil even point to the year of 2030 for when this will
be seriously underway and human brains will be connected to the AI
‘cloud’. He said:

The Answerxx

Figure 1: All these decades later the mainstream
media is still using the same CIA propaganda
term for those who are aware that governments
lie to us.
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Ilustracja 1: Wiele dekad później mainstrea
mowe media nadal używają tego samego 
propagandowego określenia na tych, któ
rzy wiedzą, że rządy nas okłamują.

„TEORETYK SPISKOWY”

TERMIN CIA OPISUJĄCY TYCH, 
KTÓRZY PRZEJRZELI ŚCIEMĘ.
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każdego dnia, w którym sztuczna inteligencja przejmuje władzę nad ludzkim ży-
ciem, a nasza wolność zostaje ograniczona. Szaleńcy z Diabelskiego Placu Zabaw 
w Dolinie Krzemowej mówią teraz, że to, przed czym ostrzegałem od tak dawna, 
faktycznie jest ich planem. Robią to, ponieważ już nie mają wyboru, nie da się dłu-
żej ukrywać tego, że SI przejmuje kontrolę. Sprzedają ten pomysł przez wizję no-
wej ery, w której ludzie będą „bogami” dzięki połączeniu ze sztuczną inteligencją, 
podczas gdy tak naprawdę „nowy człowiek” stanie się postczłowiekiem i nie będzie 
już w ogóle „ludzki”. Wtajemniczeni, tacy jak dyrektor wykonawczy Google’a Ray 
Kurzweil, wskazują nawet na rok 2030, jako ten, w którym plany będą już wcielane 
w życie, a ludzkie mózgi zostaną połączone z „chmurą” SI. Kurzweil powiedział: 

Nasze myślenie (…) będzie hybrydą myślenia biologicznego i niebiologicznego (…) 

ludzie będą mogli rozszerzyć swoje możliwości i „myśleć w chmurze” (…) Zamierza

my umieścić bramy do chmury w naszych mózgach (…) będziemy stopniowo łączyć 

się i ulepszać (…) Moim zdaniem taka jest natura bycia człowiekiem – wychodzimy 

poza nasze ograniczenia. 

Ponieważ technologia staje się znacznie bardziej zaawansowana niż to, czym 

jesteśmy, to nasza ludzka część będzie się kurczyć, aż stanie się całkowicie pomi

jalna. 

To właśnie nazwałem „asymilacją”, ponieważ ludzka świadomość jest wchłania-
na przez sztuczną inteligencję i to, co tak naprawdę za nią stoi. Nie mam na myśli 
pośredników z Doliny Krzemowej ani nawet miliarderów zajmujących się nowymi 
technologiami. Mimo bogactwa, jakie posiadają, są zaledwie pomagierami. To, co 
dzieje się dzisiaj, to końcowa rozgrywka w historii, która trwa od tysięcy lat w po-
strzeganej przez nas iluzji „czasu”. Nasze ludzkie poczucie rzeczywistości dawno 
temu zostało zinfiltrowane przez siłę, która nie jest ludzka, która stworzyła glo-
balną hierarchię kontroli z przedstawicielami i agentami manipulującymi ludzką 
percepcją i która z każdym stuleciem zbliża się do celu, czyli całkowitego zniewo-
lenia ludzkości (il. 2). 

Kontrolując percepcję, kontrolujesz doświadczenie indywidualne i zbiorowe 
w sposób przyczynowo-skutkowy, który szczegółowo wyjaśnię. Plan wymaga sta-
łej centralizacji władzy jako imperatywu końcowego. Z każdym krokiem w tym 
kierunku coraz mniejsza grupa ludzi ma coraz większą kontrolę nad populacją. 
Plemiona stały się narodami, a narody stają się superpaństwami, takimi jak Unia 
Europejska i centralnie kontrolowane bloki handlowe. Decyzje są coraz częściej po-
dejmowane przez globalne korporacje i instytucje, takie jak Organizacja Narodów 
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Zjednoczonych, Światowa Organizacja Zdrowia i Światowa Organizacja Handlu. 
Ludzie od dawna nazywają ten spisek (nie zdając sobie sprawy, że to spisek) „glo-
balizacją”. Co to jest? To globalna centralizacja władzy nad każdym aspektem ludz-
kiego życia – ten sam plan, który demaskuję od dziesięcioleci. 

W tej chwili Dolina Krzemowa kontroluje przepływ informacji, na podstawie 
których ludzie kształtują swoje postrzeganie wydarzeń i rzeczywistości. Histe-
ryczna cenzura wprowadzana przez nią na platformach Google, Facebook, Twit-
ter, Amazon i całej reszcie (kontrolowanej z ukrycia przez tę samą siłę) ma na 

celu dyktowanie ci wszystkiego, co 
widzisz i  słyszysz, a  przez to ma-
nipulowanie twoim postrzeganiem 
rzeczywistości. Nie będzie to już ko-
nieczne, gdy SI połączy się z twoim 
mózgiem i zacznie bezpośrednio do-
starczać spostrzeżenia. To od same-
go początku było celem istot infil-
trujących ludzkie społeczeństwo za 
pośrednictwem agentów w  pozor-
nie ludzkiej postaci. Rozwój tech-
nologiczny, który teraz dostrzegamy, 
jest niczym w porównaniu z wiedzą 
technologiczną w innych rzeczywi-
stościach. To, co dziś nazywamy „in-

teligentnym”, było znane w czasach, gdy ludzie mieszkali w jaskiniach i używali 
kamiennych narzędzi. Te „nowe wynalazki”, które teraz pojawiają się niemal co-
dziennie i pogłębiają kontrolę nad nami, czekały w ukryciu, aż ludzkość osiągnie 
punkt rozwoju intelektualnego, w którym będzie mogła zbudować własne więzie-
nie technologiczne i nim zarządzać. W takiej właśnie sytuacji jesteśmy teraz. Ga-
dżety i systemy komunikacyjne wymagane przez globalne więzienie wpływają na 
świadomość publiczną z podziemnych baz i tajnych projektów poprzez okładki 
pism i celebrytów, którzy ukrywają, skąd to wszystko się bierze. 

Wydaje się, że rozwój technologii jest płynny, nie ma żadnych przestojów 
w oczekiwaniu na „wynalezienie” kolejnego etapu, nie ma dziesięcioleci rozważań 
nad technologicznymi ograniczeniami i pokonywania tych ograniczeń. Zamiast tego 
kolejne etapy rozwoju SI są ujawniane niemal z każdym tygodniem, w przyspiesza-
jącym tempie. Ludzkość została percepcyjnie zmanipulowana, aby rozwinąć zdol-
ność intelektualną („spryt”) do budowania i obsługi własnego technologicznego 

Ilustracja 2: Sposób, w jaki ludzka percepcja jest 
kierowana w stan niedowidzenia możliwości. 
Kontrolując informację, kontrolujesz percepcję. 
(Ilustracja: Gareth Icke).

Our thinking … will be a hybrid of biological and non-biological thinking …
humans will be able to extend their limitations and ‘think in the cloud’ …
We’re going to put gateways to the cloud in our brains ... We’re going to
gradually merge and enhance ourselves ... In my view, that’s the nature of
being human – we transcend our limitations.

As the technology becomes vastly superior to what we are then the small
proportion that is still human gets smaller and smaller and smaller until it’s just
utterly negligible.

This is what I have called ‘the assimilation’ as human awareness is
absorbed into AI and that which is truly behind AI. I don’t mean the
middlemen and women of Silicon Valley. Even the tech billionaires are
not the engineers of all this. They are merely the oil rags, albeit very rich
ones. What is happening today is the endgame in a story that has
spanned thousands of years as we perceive the illusion of ‘time’. Our
human sense of reality was infiltrated long ago by a force that is not
human which has created a global hierarchy of control with its
representatives and agents manipulating human perception century
after century on the road to total enslavement (Fig 2). By controlling
perception you control experience individually and collectively in a
cause-and-effect that I will be explaining in detail. The plan has
demanded the constant centralisation of power as a bottom-line
imperative. With every step in that direction fewer and fewer people
seize more control over the population. Tribes became nations and
nations are becoming superstates like the European Union and trading
blocs controlled from the centre. Decisions are being made increasingly
through global corporations and institutions like the United Nations and

the World Health and Trade
Organizations. People have
long called this conspiracy
(while not realising it’s a
conspiracy) ‘globalisation’.
What is this? The global
centralisation of power over
every aspect of human life –
the very plan I have been
exposing for decades. We
now have the centralisation
of control in Silicon Valley
over the flow of information
from which people form
their perceptions of events

The Prologue xxi

Figure 2: How human perception is manipulated into a
myopia of possibility. Control information and you
control perception. (Image Gareth Icke.)
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Alcatraz, ale nie rozwinęła mądrości, aby dostrzec, co tak naprawdę robi. Od dekad 
powtarzam: spryt bez mądrości jest najbardziej destrukcyjną siłą na ziemi. Widzi-
my teraz dowody na to – i nie jest to przypadek, tylko celowe działanie. Spryt jest 
tak często mylony z mądrością. Sprytem dostrzegamy informację, podczas gdy mą-
drość pozwala nam zrozumieć, co ona oznacza, i dostrzec konsekwencje. Skonstru-
owanie broni atomowej świadczy o sprycie, ale nie o mądrości. 

Ujawniłem i szczegółowo opisałem spisek uknuty przez nieludzkie, ukryte siły 
i rozwijany od starożytności aż po czasy współczesne. Możesz znaleźć te infor-
macje w moich książkach: And The Truth Shall Set You Free, Największy sekret, Chil-
dren of the Matrix, Tales From The Time Loop, The David Icke Guide to Global Conspiracy, 
Iluzja percepcji, Human Race Get Off Your Knees, Phantom Self, Everything You Need To 
Know But Have Never Been Told, The Trigger i innych. W tej pozycji skupiam się na 
tym, jak manipulowano ludzką percepcją, aby podążała ścieżką wyznaczoną przez 
system kontroli, i z tego poziomu wiedzy wskażę odpowiedź, która nas wyzwoli. 
Ta odpowiedź odnosi się do tego, kim i czym naprawdę jesteśmy, oraz do uciecz-
ki przed fałszywą tożsamością, którą nam się wmawia i zmusza się nas, żebyśmy 
w nią uwierzyli. Wiedza o tym, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i jak te dwie rzeczy 
wchodzą w interakcje, jest podstawą ludzkiej wolności, dlatego tak wiele wysiłku 
poświęca się na to, żeby utrzymać nas w nieświadomości. 

Jak to się robi

Osobom, które nie znają mojej pracy, przyda się krótkie, ale istotne wprowadzenie 
dotyczące przytłaczająco ukrytej struktury hierarchicznej kierującej ludzkim spo-
łeczeństwem w imieniu nie-ludzkiej siły, którą reprezentuje. Bez świadomości tej 
struktury i sposobu jej działania nie da się zrozumieć kontekstu wydarzeń na świecie. 

Od dawna używam pojęć: Pająk i Sieć. Pająk to nieludzka siła działająca poza nie-
zwykle wąskim pasmem pięciozmysłowej ludzkiej percepcji. Ludzie myślą, że widzą 
wszystko, co można zobaczyć w „przestrzeni”, którą obserwują; ale to niemożliwe. 
Widzą tylko niewielki ułamek tego, co istnieje wokół nas i w nas. Widmo elek-
tromagnetyczne (w tym fale radiowe, mikrofale, podczerwień, ultrafiolet, promie-
nie X i gamma) to zaledwie 0,005% tego, co istnieje we wszechświecie w różnych 
formach energii i rzeczywistości. Niektórzy naukowcy twierdzą, że widzimy trochę 
więcej, ale nadal to niewiele. Sęk w tym, że widmo elektromagnetyczne to ułamek 
tego, co istnieje poza jego pasmem częstotliwości, a ludzie nawet tego widma nie 
potrafią w całości zobaczyć. Ludzki wzrok – wszystko, co postrzegamy jako rze-
czywistość wizualną lub „świat” – ogranicza się do mikrosegmentu 0,005%, który 
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nazywamy światłem widzialnym (il. 3 
i 4). Jesteśmy w naszej percepcji wzro-
kowej ograniczeni do maleńkiego pasma 
częstotliwości – w dodatku opisanych 
i zmierzonych (lub uznanych za moż-
liwe do zmierzenia) przez mainstrea-
mową naukę (il. 5). W rzeczywistości 
to, co „widzimy”, jest jeszcze bardziej 
ograniczone w porównaniu z Nieskoń-
czoną Rzeczywistością, która istnieje 
poza limitami światła widzialnego i ilu-
zorycznymi granicami prędkości świat-
ła. Oglądając telewizję lub słuchając ra-
dia, odbierasz tylko to, co jest nadawane 
przez wybrane przez ciebie kanały i sta-
cje. Wszystkie inne kanały i stacje znaj-
dują się w tym samym pomieszczeniu, 

ale nie jesteś ich świadomy, chyba że zmienisz kanał lub przesuniesz pokrętło. 
Kiedy ludzie pytają, dlaczego nie możemy zobaczyć tych nieludzkich sił, skoro ist-
nieją – to jest właśnie odpowiedź. Działają one ze sfer częstotliwości znajdujących 
się poza ludzkim pasmem rzeczywistości wizualnej i są dla nas niewidoczne w taki 
sam sposób jak programy stacji telewizyjnych – jeśli jesteśmy dostrojeni do stacji 

„A”, nie widzimy stacji „B”, 
„C” lub „D”, mimo że ist-
nieją. Zmień kanał, a prze-
łączysz się ze stacji „A” na 
inną. Stacja „A” nie znika po 
przełączeniu, po prostu ty 
nie jesteś już podłączony do 
jej długości fali, więc nie mo-
żesz jej zobaczyć. 

Właśnie opisałem, co się 
dzieje, gdy „umrzemy” (a ra-
czej co się dzieje z naszym 
ciałem). Świadomość zmie-
nia „kanały” lub przesu-
wa swój punkt uwagi. Tym 

Ilustracja 3: Niemal nieskończenie małe pas
mo częstotliwości, które nazywamy „świat
łem” lub widmem elektromagnetycznym. 
Naukowcy nazywają to, czego nie widzi
my, „ciemnym”, co moim zdaniem jest błęd
ne w ich wersji rzeczywistości. Powinniśmy 
uznać, że „ciemność” jest po prostu poza za
sięgiem ludzkiego wzroku.

Ciemna energia
73%

Ciemna materia
23%

Materia atomowa
 4,6% Światło 

0,005% Neutrina 
0,0034%

Ilustracja 4: Światło widzialne, które jest jedyną rzeczy
wistością, jaką „widzimy”, to ułamek 0,005 procenta. Pięć 
ludzkich zmysłów jest świadomych tylko jednego „kanału 
telewizyjnego” w Nieskończonej Egzystencji.
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właśnie jest śmierć  – przenie-
sieniem uwagi z  jednej rzeczy-
wistości do drugiej. Źródło kon-
troli nad ludźmi jest przed nami 
ukryte, chociaż nieludzkie istoty 
reprezentujące tę siłę mogą od-
wiedzać naszą rzeczywistość  – 
wchodzą w nasze pasmo wizu-
alnej częstotliwości, a następnie 
się wycofują. Istnieje mnóstwo 
relacji na temat istot albo stat-
ków kosmicznych „pojawiających 
się” i „znikających” w mgnieniu 
oka. Tak naprawdę nie pojawiają się i nie znikają, tylko wkraczają w ludzkie pas-
mo częstotliwości wizualnej, a następnie z niego odchodzą. Obserwator sądzi, że 
się pojawiły i zniknęły, ale to po prostu zabawa w chowanego, a istoty wchodzą do 
widzialnego światła i z niego wychodzą. Co się dzieje z kanałem telewizyjnym, gdy 
przełączam na niego odbiornik? Co się dzieje, gdy przełączam na inny? Wydaje się, 
że kanały, tak jak rzeczywistości, pojawiają się i znikają, a tak naprawdę nie ruszają 
się z miejsca. To my się z nimi łączymy i rozłączamy.

Sieć 

To, co nazywam Siecią, jest pełną wzajemnych połączeń strukturą tajnego stowa-
rzyszenia, która pozwala Pająkowi w ukryciu dyktować wydarzenia, jakie widzimy 
(il. 6). Pasma w sieci, które znajdują się w pobliżu Pająka, to najbardziej eksklu-
zywne tajne stowarzyszenia, a ich inicjowani członkowie znają szczegółowy plan 
i cel Pająka. Komunikacja z Pająkiem bezpośrednio i poprzez satanistyczne rytuały 
daje adeptom wewnętrznych pasm wiedzę o możliwościach technologicznych na 
długo przed ich pojawieniem się w świecie widzialnym i zapewnia transfer wiedzy 
technologicznej na długo przed jej oficjalnym opublikowaniem. Jeśli masz dostęp 
do tego wewnętrznego sanktuarium Sieci lub penetrujesz je podczas dziesięcioleci 
pracy, możesz przewidzieć to, co postrzegamy, jako „przyszłość” – łącznie z za-
stosowaną technologią – ponieważ „przyszłość” w tym sensie jest tylko wcielo-
nym w życie planem Pająka. Jeśli istnieje plan dla świata i nic go nie zakłóci, to 
zostanie zrealizowany, a ujawnianie go wygląda jak przewidywanie przyszłości. 
Dlatego właśnie w moich książkach od wielu lat wyjątkowo trafnie przewiduję 

Ilustracja 5: Nasz „świat” to pasmo częstotliwości w Nie
skończonej Rzeczywistości.

perception to a
minuscule band of
frequency and that is
only by the terms that
mainstream science can
currently measure or
thinks it can (Fig 5). In
truth what we ‘see’ is
even more myopic in
comparison to Infinite
Reality that exists
beyond the firewalls of
visible light and the
illusory limits of the
speed of light. Watch

television or listen to radio and you perceive only what is being
broadcast by the channels and stations you have chosen. All the other
channels and stations exist in the same room but you are not aware of
them unless you change the channel or move the dial. When people ask
why if this non-human force is real we can’t we see it – this is why. It
operates from realms of frequency outside the human band of visual
reality and is invisible to us in the same way that when you are tuned to
TV station ‘A’ you can’t see TV stations ‘B’, ‘C’ or ‘D’ even though they
exist. Change channel and you switch from station ‘A’ and connect with
one of the others. Station ‘A’ doesn’t disappear when you switch; it’s
only that you are no longer connected to its wavelength or output and so
you can’t see it. I have just described what happens when we ‘die’ (or
rather don’t – only the body does). Our consciousness changes
‘channels’ or moves its point of attention. This is that all death is – a
transfer of attention from one reality to another. The source of human
control is hidden from us although non-human entities representing this
force can move in and out of our reality by entering our band of visual
frequency and then withdrawing. Accounts are legion of people
claiming to have seen entities or craft ‘appearing out of nowhere’ and
then ‘disappearing’ in a flash. They don’t appear or disappear. They
enter the human band of visual frequency and then leave. To the
observer they have appeared from nowhere and disappeared into
nowhere when it is just a case of now you see it, now you don’t, as it
comes and goes from visible light. What does a TV channel do when you
switch to it? What does it do when you switch away from it? The
channels, or realities, appear ‘out of nowhere’ and then ‘disappear into
nowhere’ when in fact they don’t go anywhere. We only connect and
disconnect with them.   

The Answerxxiv

Figure 5: Our ‘world’ is a band of frequency within Infinite
Reality.
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Nasz „świat” jest maleńkim zakresem częstotliwości
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przyszłość, z  planem 
„pandemii” włącznie.

Robię to wszystko 
wyłącznie po to, żeby 
zaalarmować wystar-
czającą liczbę ludzi 
i  skłonić ludzkość do 
interwencji oraz za-
trzymania realizacji 
planu objęcia jej całko-
witą kontrolą. Słynni 
„widzący przyszłość” 
pisarze, tacy jak Aldous 
Huxley (Nowy wspania-
ły świat z  1932 roku) 
i George Orwell (1984 
z 1948 roku), mieli tak 
trafną wizję przyszło-
ści, ponieważ w jakiś sposób byli w stanie przeniknąć plany Pająka i przewidzieć 
technologię oraz inne możliwości, które nie istniały w czasie pisania tych książek. 

Kolejne pasma sieci Pająka należą do tajnych stowarzyszeń, których nazwy 
znamy, ale działań już nie. Są nimi templariusze, rycerze maltańscy, Opus Dei, 
jezuici, masoni i wiele innych mających hierarchiczną strukturę dowodzenia. 
Większość członków tych stowarzyszeń nie jest świadoma powiązań między nimi 
i agendy, którą realizuje ich rdzeń. Niższe poziomy lub „stopnie” są oddzielone od 
wyższych i tego, co one wiedzą (il. 7). Społeczeństwo jest zorganizowane w ten 
sam sposób. Zdecydowana większość ludzi w każdej organizacji nie ma pojęcia 
o tym, co garstka na szczycie wie i stara się narzucić innym. To pionki lub pie-
churzy planu, o którego istnieniu nawet nie mają pojęcia. Agencje wywiadowcze 
(o strukturze tajnego stowarzyszenia) to klasyka tej techniki podziału i zasady 
ograniczonego dostępu. 

W Sieci jest punkt, w którym to, co ukryte, spotyka się z tym, co widoczne, 
tam znajduje się to, co nazywam „przełomem”, czyli organizacje takie jak: Kró-
lewski Instytut Spraw Międzynarodowych (założony w Londynie w 1920 r.), Rada 
Stosunków Zagranicznych (USA, 1921), Grupa Bilderberg (USA, Europa, świat, 
1954), Klub Rzymski (Europa, USA, świat, 1968) oraz Komisja Trójstronna (USA, 
Europa, świat, 1972). Te i inne ugrupowania odpowiadają tajnemu stowarzyszeniu 

Ilustracja 6: Podzielona na sekcje sieć tajnych i półtajnych sto
warzyszeń i publicznych organizacji, które pozwalają ukrytemu 
w centrum „Pająkowi” narzucić swój program ludzkiemu społe
czeństwu. (Ilustracja: Neil Hague).

The Prologue xxv

The Web
What I call ‘The Web’ is the interconnecting secret society structure that
allows the Spider in the hidden to dictate events in the seen (Fig 6).
Strands in The Web close to the Spider are the most exclusive secret

societies and
their initiates
will know the
detailed Spider
agenda and
where it is
planned to go.
Communication
with the Spider
directly and
through satanic
ritual allows
these inner-
strand initiates
to know about
technological
possibility way
before it appears
in the world of
the seen and to

secure the transfer of technological knowledge long before its official
time of release. If you have access to this inner sanctum of The Web, or
penetrate it through decades of work, you can predict what we perceive
as the ‘future’ – including the technology involved – because the ‘future’
in this sense is only the Spider agenda being spun. If there is a plan for
the world and nothing intervenes to stop that plan then it will happen
and revealing the plan becomes predicting the future. My books over the
decades have proved extraordinarily accurate in predicting events for
this reason – including a plan for ‘pandemics’. The whole point of what I
do is to alert enough people so that humanity does intervene and stop
the planned outcome of total human control. Famous ‘see-the-future’
writers such as Aldous Huxley (Brave New World, published in 1932) and
George Orwell (Nineteen Eighty-Four, published in 1948) have proved to
be so accurate because by whatever means they were able to penetrate
the Spider agenda and could predict technology and other possibilities
that didn’t exist at the time of their writing.  As we move out in The Web
from the Spider and the inner-sanctum initiates we meet the secret
societies that we do know about in terms of name if not actions. These
include the Knights Templar, Knights of Malta, Opus Dei, the Jesuit
Order, Freemasons and many others which have an interlocking

Figure 6: The compartmentalised web of secret societies, semi-secret
and public organisations that allow the ‘Spider’ hidden at the centre to
impose its agenda on human society. (Image Neil Hague.)
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Okrągłego Stołu, założonemu w Londynie pod koniec XIX wieku przez Dom Roth-
schildów i ich znanego sługusa Cecila Rhodesa (il. 8). Definicja „przełomu” dosko-
nale opisuje rolę tych organizacji – to „granica między dwoma stanami”. W tym 
przypadku te dwa stany oznaczają ukryty i widzialny, a te organizacje działają jak 
kanał pomiędzy nimi. Gromadzą polityków, urzędników rządowych, finansistów, 
przedstawicieli korporacji, agentów wywiadu i ludzi mediów. Ich celem jest skie-
rowanie całego świata w jednym kierunku, chociaż wielu zaangażowanych w ten 
proceder sługusów i pachołków nie ma o tym pojęcia z powodu podziału organi-
zacji na mniejsze oddziały. Na liście tych organizacji są też think tanki i organiza-
cje pozarządowe (NGO). Ich rolą jest wcielenie w życie agendy Pająka, stworzonej 
w ukrytej części Sieci, i narzucenie jej w świecie widzialnym przy pomocy rządów, 
agencji rządowych, banków, korporacji, ugrupowań wywiadowczych i wojskowych, 
konglomeratów medialnych oraz wszystkich filarów i instytucji, które wyznaczają 
kierunek rozwoju ludzkiego społeczeństwa. Widzimy pozornie przypadkowe i niepo-
wiązane ze sobą decyzje podejmowane przez rządy, grupy i organizacje, jednak te, któ-
re przekształcają społeczeństwo, na pewno nie są ani przypadkowe, ani niepowiązane 

Ilustracja 7: Podział na „stopnie”, które utrzymują każdy poziom masonerii w nieświadomości 
w zakresie tego, co wiedzą inne poziomy, stanowi strukturalną podstawę wszystkich organi
zacji w Sieci Pająka. 
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ze sobą. Wszystkie są elementami programu Pająka, wprowadzanymi przez rozma-
itych pośredników, którzy ostatecznie są poddani jednemu mistrzowi (il. 9). Rdze-
niem Sieci są rządy i politycy, system bankowy, globalne korporacje, giganci z Doliny 
Krzemowej, media głównego nurtu, system edukacji, nauka głównego nurtu, kar-

tel farmaceutyczny czy też Big 
Pharma, i  tak dalej. Kluczowe 
decyzje, zmieniające kierunek, 
w którym podąża ludzkość, nie 
są przypadkowe ani niezależne 
od siebie. Są częścią planu Pają-
ka, którego cel stanowi całkowi-
ta kontrola. Zdecydowana więk-
szość osób pracujących w tych 
grupach i  organizacjach, które 
codziennie podejmują działa-
nia zainicjowane przez Pająka, 
nie ma pojęcia o  źródle decy-
zji, zmian i realizowanych poli-
tyk ani o tym, co mają wspólnie 
osiągnąć. Jest to struktura, któ-
ra pozwala bardzo małej grupie 
kontrolować i manipulować bar-
dzo wieloma ludźmi, pozostają-
cymi w nieświadomości tego, co 
się naprawdę dzieje i dlaczego. 
Kto miałby im to powiedzieć? 
Mainstreamowe media? Nale-
żą przecież do Sieci, a większość 
„dziennikarzy” głównego nurtu 
to tacy sami ignoranci (a nawet 
więksi) niż reszta populacji. 

Ilustracja 8: Główne „stopnie” organizacji, które 
wcielają w życie ukryty plan Pająka.
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Ilustracja 9: To, co dzieje się w świecie „widzial
nym”, wykluwa się w niewidzialnym.

politicians, government
administrators,
financiers, corporations,
intelligence operatives
and media to advance a
common direction for the
world although many of
the gofers and stooges
involved will have no
idea because of
compartmentalisation.
Cusp organisations
include a fantastic list of
‘think tanks’ and non-
governmental
organisations (NGOs).
Their role is to take the
Spider agenda hatched in
the hidden part of The
Web and impose that in
the world of the seen
through governments,

government agencies,
banks, corporations,
intelligence and military
groupings, media
conglomerates and all the
pillars and institutions that
dictate the direction of
human society. We see
apparently random and
unconnected decisions
made by governments,
groups and organisations,
but the society-
transforming ones are not
random and certainly not

unconnected. They are the Spider agenda being introduced through its
countless proxies which in the end all answer to the same master (Fig 9).
At the inner-core of The Web governments and politics are the banking
system are the global corporations are the Silicon Valley giants are the
mainstream media are the education system are mainstream science are
the pharmaceutical cartel, or ‘Big Pharma’, and so on. Key decisions that
change the direction of human life are not taken randomly or
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Figure 8: Major ‘cusp’ organisations that take the hidden
agenda of the Spider and play it out across human society.

Figure 9: What happens in the world of the ‘seen’ is
hatched in the unseen.
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Kult Śmierci

Rdzeniem tajnej światowej Sieci jest satanizm, obejmujący składanie ofiar z ludzi 
ukrytym bogom i władcom z obsesją śmierci. Karmią się oni energią i przeraże-
niem związanym ze śmiercią, a zwłaszcza śmiercią ofiarną. Większość ludzi uwa-
ża, że ofiary z ludzi składane „bogom” to coś, co przynależy do starożytności. Jeśli 
jednak przeczytają oni niektóre z moich książek, dowiedzą się, jak wielu możnych 
tego świata praktykuje ten koszmar do dziś. Uświadomią sobie również, że sata-
nizm obejmuje wampiryzację energii dzieci, źródło idei „poświęcania bogom mło-
dych dziewic”. Tak naprawdę chodzi tu o dzieci. Kręgi satanistyczne i pedofilskie 
często współpracują ze sobą, oddając dzieci Sieci i „bogom”. Te starożytne prakty-
ki przeszły przez historię w ukryciu, dlatego też nazywam wewnętrzny krąg Sieci 
Kultem Śmierci. Szczegółowe informacje na temat tysiącletnich korzeni tego kultu 
zaprezentowałem w moich książkach, takich jak: The Trigger oraz Everything You Need 
To Know But Have Never Been Told (dalej Everything You Need To Know...). 

Jedna centralna sieć w obrębie Kultu to frankizm (także sabatianizm albo saba-
taizm), ruch, który powstał w XVII wieku i stał się siłą napędową powstania Izraela 
i rozwoju syjonizmu, Arabii Saudyjskiej i obcinającej głowy, ekstremalnej wersji is-
lamu (wahhabizmu) reprezentowanej przez ISIS. Sabatianizm-frankizm wywodzi się 
od dwóch mrocznych okultystów, Szabetaja Cewiego (1626–1676) i Jakuba Franka 
(1726–1791), i jest formą satanizmu. Jakub Frank połączył siły z sabatiańskim franki-
stą Mayerem Amschelem Rothschildem, założycielem dynastii bankowej Rothschil-
dów, aby w 1776 roku założyć niesławną organizację iluminatów, czyli kolejne pasmo 
Sieci. W książce The Trigger demaskuję sabatiański frankizm w kontekście prawdzi-
wych sprawców zamachów 11 września (masowego rytuału śmierci) i wszystkiego, 
co nastąpiło potem, od wojen o zmianę reżimu (śmierć milionów) aż po ograniczenie 
wolności. W tej książce wewnętrzny rdzeń Sieci kontrolującej ludzkie społeczeństwo 
będę określał mianem „Kultu”. Ważne jest, aby pamiętać o centralnej roli, jaką od-
grywa jego sabatiańsko-frankistowskie skrzydło w kontekście Izraela, Stanów Zjed-
noczonych, Zjednoczonego Królestwa, Europy i świata w manipulacji globalnymi 
wydarzeniami. Maleńki Izrael ma tak wielką władzę i wpływy, ponieważ jest lennem 
frankizmu (globalny Kult) – dla nikogo ta informacja nie jest cenniejsza niż dla ży-
dowskiej społeczności, która została zinfiltrowana właśnie przez Kult. 

Ogromna większość moich badań nad sabatiańskim frankizmem opiera się na 
źródłach żydowskich, które były i są świadome tego, w jaki sposób ich społeczność 
została przejęta. Wyznawcy frankizmu i pozostali członkowie Kultu specjalizują się 
w infiltrowaniu społeczeństw, kultur i religii, udając ich członków, jednocześnie 
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dążąc do zupełnie innego celu. Ta 
infiltracja pozwala Kultowi tworzyć 
i  kontrolować wszelkiego rodzaju 
grupy, podczas gdy większość zaanga-
żowanych osób nie ma pojęcia o jego 
istnieniu, a co dopiero o jego władzy 
nad ich organizacją, religią, kulturą 
lub społeczeństwem. Ilu z tych, któ-
rzy ślepo powtarzają oficjalne bzdu-
ry o spowodowanych przez człowie-
ka zmianach klimatu i domagają się 
dystopijnej transformacji społeczeń-
stwa w celu „rozwiązania problemu”, 
zdaje sobie sprawę, że odnogą Kultu 
jest Klub Rzymski? Ta idea została 
sztucznie stworzona po to, żeby wy-
korzystać troskę (uzasadnioną i wy-
imaginowaną) o środowisko w celu 
przekształcenia społeczeństw w glo-
balną, scentralizowaną, marksistow-
ską tyranię – dokładnie tak, jak tego 
żądają protestujący przeciwko „zmia-
nie klimatu”, m.in. Extinction Rebel-
lion i promotorzy „Zielonego Nowe-

go Ładu” w Ameryce. Kto z cienia zarządza tymi protestami i żądaniami? Kult 
Śmierci. Możesz dostrzec tę obsesję na punkcie śmierci i krwi w działaniach grup 
takich jak Extinction Rebellion (ER) (il. 10). Powiedziano nam, że symbol grupy 
przedstawia klepsydrę w okręgu, co oznacza, że czas się kończy (il. 11), podczas 
gdy faktycznie jest to Znak Bestii – symbol od dawna używany w okultyzmie i ma-
gii seksualnej. Kółko symbolizuje kobietę, a X mężczyznę. „Ceremonialny mag” 
Kenneth Grant był sekretarzem i osobistym asystentem elitarnego brytyjskiego 
okultysty Aleistera Crowleya. W książce z 1973 roku Aleister Crowley & The Hidden 
God wyjaśnia, że symbol odnosi się również do celtyckiego boga zwanego Nodens:

Serce Pieczęci Nodensa jest identyczne ze Znakiem Bestii: to połączenie O i X, któ

re wytwarza błyskawicę. Nodens to Bóg Wielkiej Głębi lub Otchłani, mikrokosmicz

nie identyczny z podświadomością. Panuje nad Otchłanią, kontroluje i ujarzmia jej 

Ilustracja 10: Stale obecna obsesja na punkcie 
śmierci. Napis na banerze: TO, CO ZWYKLE = 
ŚMIERĆ.

Ilustracja 11: Symbol okultystyczny i symbol Rebe
lii Zagłady (ER).

its Sabbatian-Frankism wing in relation to Israel, the United States,
United Kingdom, Europe and worldwide in the manipulation of global
events. Tiny Israel has so much power and influence because it is the
fiefdom of Sabbatian-Frankism (the global Cult) and no one needs to
know this more urgently than the Jewish community which it has
infiltrated while posing as Jewish. 

The great majority of my research on Sabbatian-Frankism has come
from Jewish sources that were and are well aware of how their
community has been hijacked. Sabbatian-Frankism and the rest of the
Cult specialise in infiltrating societies, cultures and religions by posing
as members of those communities while pursuing a very different goal.
This infiltration allows the Cult to create and control groups of all kinds
while most of those involved have no idea there even is a Cult let alone
that it is directing their organisation, religion, culture or society. How
many of those who blindly repeat the official nonsense about human-
caused climate change and demand the dystopian transformation of
society to ‘solve the problem’ know about the Cult’s cusp-cult the Club
of Rome? This was specifically created to exploit environmental

concerns (real and imagined)
to transform society into a
global centralised Marxist-like
tyranny in precisely the image
demanded by ‘climate change’
protestors such as Extinction
Rebellion and promotors of
the ‘Green New Deal’ in
America. Who string-pulls
from the shadows such
protests and demands? The
Death Cult does. You can even
see the obsession that groups
like Extinction Rebellion (ER)
have with death and blood
(Fig 10). We are told that the
group’s symbol represents an
hourglass in a circle to mean
time is running out (Fig 11). It
is, however, a symbol long
used in occultism and ‘sex
magic’ and referred to as ‘The
Mark of the Beast’. The O is
female and X is male.
‘Ceremonial magician’
Kenneth Grant was secretary

The Prologue xxix

Figure 10: The ever-growing obsession with death.

Figure 11: Occult symbol and Extinction Rebellion
(‘ER’) symbol.

The Answer 6_Matrix pages - 1  02/06/2020  09:46  Page xxix

its Sabbatian-Frankism wing in relation to Israel, the United States,
United Kingdom, Europe and worldwide in the manipulation of global
events. Tiny Israel has so much power and influence because it is the
fiefdom of Sabbatian-Frankism (the global Cult) and no one needs to
know this more urgently than the Jewish community which it has
infiltrated while posing as Jewish. 

The great majority of my research on Sabbatian-Frankism has come
from Jewish sources that were and are well aware of how their
community has been hijacked. Sabbatian-Frankism and the rest of the
Cult specialise in infiltrating societies, cultures and religions by posing
as members of those communities while pursuing a very different goal.
This infiltration allows the Cult to create and control groups of all kinds
while most of those involved have no idea there even is a Cult let alone
that it is directing their organisation, religion, culture or society. How
many of those who blindly repeat the official nonsense about human-
caused climate change and demand the dystopian transformation of
society to ‘solve the problem’ know about the Cult’s cusp-cult the Club
of Rome? This was specifically created to exploit environmental

concerns (real and imagined)
to transform society into a
global centralised Marxist-like
tyranny in precisely the image
demanded by ‘climate change’
protestors such as Extinction
Rebellion and promotors of
the ‘Green New Deal’ in
America. Who string-pulls
from the shadows such
protests and demands? The
Death Cult does. You can even
see the obsession that groups
like Extinction Rebellion (ER)
have with death and blood
(Fig 10). We are told that the
group’s symbol represents an
hourglass in a circle to mean
time is running out (Fig 11). It
is, however, a symbol long
used in occultism and ‘sex
magic’ and referred to as ‘The
Mark of the Beast’. The O is
female and X is male.
‘Ceremonial magician’
Kenneth Grant was secretary

The Prologue xxix

Figure 10: The ever-growing obsession with death.

Figure 11: Occult symbol and Extinction Rebellion
(‘ER’) symbol.

The Answer 6_Matrix pages - 1  02/06/2020  09:46  Page xxix

P R Z Y P A D E K ? 

SYMBOL OKULTYSTYCZNY         SYMBOL ER



PROLOG   |   27

błyskawice (…) Kamiennym Tronem jest [egipska bogini] Isis i na tym fundamencie 

Bogini jest ustanowiona i rządzi niebiosami, ziemią i głębinami pod ziemią. Innymi 

słowy, Bogini, która spełnia wszystkie pragnienia, jest przywoływana przez zjedno

czenie X i O… 

Protesty Extinction Rebelion są niezwykle rytualne – po ulicach przechadzają 
się grupy ludzi o białych twarzach i w krwistoczerwonych szatach. Nie twierdzę, 
że wszyscy zwolennicy Extinction Rebellion i zwolennicy Zielonego Nowego Ładu 
wiedzą, że są agentami globalnej sekty, to zaledwie pionki w grze, której nie rozu-
mieją. Gdyby przeczytali tę książkę do końca, zrozumieliby, jak bardzo ich nabra-
no. Wywołane przez człowieka zmiany klimatyczne to oszustwo mające na celu 
uzasadnienie centralizacji globalnej władzy nad najdrobniejszymi szczegółami na-
szego życia. Kiedy to piszę, znajdujemy się w czasie „pandemii”, stanowiącej do-
skonały pretekst dla tych, którzy chcą wprowadzić globalne orwellowskie państwo. 

Prawdziwym rządem jest Stały Rząd

Każdy kraj i świat jako całość ma Stały Rząd kontrolowany przez Kult. Jest on po-
dzielony na różne oddziały – zawsze są one u władzy, bez względu na charakter 
partii politycznych, które pojawiają się i znikają i tylko pozornie są efektem zmian. 
Stały Rząd jest dziś powszechnie określany jako „Deep State”, ale jest to tylko je-
den z elementów stałej kontroli. Deep State składa się z kierowanego przez Kult 
wywiadu, personelu wojskowego i organów ścigania, a także z urzędników rządo-
wych i wtajemniczonych polityków, którzy dążą do realizacji agendy Kultu. Ste-
rują, manipulują i podważają pozycję wybranego rządu i personelu nienależącego 
do Kultu (przytłaczającą większość), po to, aby Kult zawsze dostał to, czego chce. 
Inne sekcje Stałego Rządu to sieci bankowe i finansowe, Big Tech, Big Biotech, Big 
Pharma, Big Media (a także niektóre z „alternatyw”), Big Oil, inne duże korpora-
cje, system prawny i sądy. Politycy przychodzą i odchodzą, ale ukryty rząd jest za-
wsze obecny i bez względu na kolor chwilowo wybranych rozet politycznych świat 
nieustannie zmierza w tym samym kierunku (il. 12). 

Ameryka stanowi doskonały przykład tego, jak to wszystko działa, chociaż 
w każdym kraju jest tak samo. Stany Zjednoczone są rządzone (przynajmniej ofi-
cjalnie) przez partie Demokratyczną lub Republikańską, a Stały Rząd kontroluje 
je obie. Niezależnie od tego, na którą partię oddasz swój głos, Kult i tak będzie 
rządził. Partia Republikańska jest kontrolowana przez grupę neokonserwaty-
stów lub neokonów (finansowana przez miliardera i właściciela kasyn Sheldona 
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Adelsona), podczas gdy demokra-
ci mają podobną grupę, którą na-
zywam demokonami (finansuje 
ich miliarder George Soros). Adel-
son i Soros meldują się tym, którzy 
kontrolują Izrael, czyli ukrytemu 
sabatiańskiemu skrzydłu Kultu. 
Soros zaprzeczyłby temu powiąza-
niu z Izraelem, aby utrzymać przy-
krywkę i udawać, że różni się od 
Adelsona. Wcale się nie różni. Czy 
ci ludzie darzą się sympatią? Nie, 

rywalizują ze sobą, ale na wyższych poziomach tego typu antypatie nie wymykają 
się spod kontroli i nie stają na przeszkodzie w realizacji celów. Gdyby tak się stało – 
biada im! Widzimy, jak urząd prezydenta USA jest przekazywany pomiędzy „demo-
kratą” Billem Clintonem a „republikańskim” chłopcem George’em Bushem, „de-
mokratą” Barackiem Obamą a „republikaninem” Donaldem Trumpem. Mówi się, 
że ten urząd uczynił ich najpotężniejszymi ludźmi na świecie, a w rzeczywistości 
są tylko tymczasowymi marionetkami Stałego Rządu, ponieważ zarówno neokoni, 
jak i demokoni przyjmują rozkazy od tego samego Kultu (il. 13). 

Polityczne przepychanki, ataki i kontrataki to tylko przedstawienia na pokaz, 
w tym samym czasie program zmierzający do całkowitej kontroli człowieka przez 
Kult nieustannie posuwa się 
do przodu. Spory relacjono-
wane w mediach mają prze-
konać społeczeństwo o tym, 
że ma ono do wyboru różne 
polityczne opcje w  ramach 
tego, co nazywa się „de-
mokracją”. Termin ten jest 
używany zamiennie z „wol-
nością”, podczas gdy w rze-
czywistości jest to tylko 
manipulowanie umysłami 
odpowiednio dużej liczby 
ludzi i okłamywanie ich po 
to, by oddali głos. Kandydaci 

Ilustracja 12: Stałe rządy działają na poziomie kra
jowym i globalnym i wyznaczają kierunek krajom 
i światu, podczas gdy „wybierani” politycy wszyst
kich partii przychodzą i odchodzą.

officially) by either the
Democratic or Republican
parties and the Permanent
Government controls both
of them. Whichever you
vote for the Cult is in
power. The Republican
Party is controlled by a
group known as the
Neocons or
neoconservatives (major
funder casino billionaire
Sheldon Adelson) and the
Democrats have a similar

group that I call the Democons (major funder financier billionaire
George Soros). Adelson and Soros both answer to those that control
Israel which in the shadows is the Sabbatian-Frankist wing of the Cult.
Soros would deny that Israel connection to maintain his cover of being
different from Adelson. He’s not. Do these people and others always like
each other? No, they don’t and there is rivalry between them. Levels
above them, however, make sure that any mutual contempt doesn’t get
out of hand or in the way. Woe betide them if it does. We see the US
presidency passing between ‘Democrat’ Bill Clinton, ‘Republican’ Boy
George Bush, ‘Democrat’ Barack Obama or ‘Republican’ Donald Trump
who are described in office as the most powerful people in the world.
They are in reality only temporary puppets of the Permanent
Government because the Neocons and Democons both take their orders

from the same Cult
(Fig 13).
Political squabbles,
attacks and counter-
attacks are sideshows
as the Cult agenda for
total human control
moves incessantly
forward. Public
squabbles played out
in the media also help
to convince the
population that they
really do have
different political
choices within what is
called ‘democracy’.
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Figure 12: Permanent governments operate nationally and
globally and dictate the direction of countries and the world
while ‘elected’ politicians of all parties come and go.

Figure 13: Politicians are here today and gone tomorrow, but the
Hidden Hand that I call the Cult is always there and ultimately
controls all of them. (Image Gareth Icke.)
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Ilustracja 13: Politycy pojawiają się na chwilę, ale Ukry
ta Ręka, którą nazywam Kultem, zawsze jest i ostatecznie 
kontroluje ich wszystkich. (Ilustracja: Gareth Icke).
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kłamią w kampaniach wyborczych na temat swoich politycznych planów, a po zdo-
byciu urzędu robią coś wręcz przeciwnego. Mogą oficjalnie rządzić krajem aż do 
następnego festiwalu kłamstw, a potem zostają zastąpieni przez przedstawicieli 
innych partii kontrolowanych z cienia przez tę samą siłę. Dzieje się to bezustan-
nie na całym świecie. Ludzie głosują na partię „A”, dochodzi ona do władzy i robi 
coś, co nie podoba się społeczeństwu, więc większość w kolejnych wyborach gło-
suje na partię „B”. Jednak i ta partia przestaje się podobać, bo idzie jej tak samo, 
a jedynym sposobem, żeby ja usunąć, jest powrót partii „A”, dopiero co odrzuconej 
w wyborach. W kółko, z pokolenia na pokolenie. I tak źle, i tak niedobrze. W nie-
których krajach może istnieć też partia „C”, ale zasada jest taka sama. Rząd, który 
widzisz, jest podporządkowany Stałemu Rządowi, którego nie widzisz, a krajowe 
Stałe Rządy łączą się w globalny Stały Rząd, który dyryguje światem za pośrednic -
twem internetu. Na tym tle masowe podziały społeczeństwa na „prawicę” i „lewi-
cę” jawią się w zupełnie nowym świetle i wyglądają po prostu śmiesznie. Społe-
czeństwo jest zmanipulowane i wrobione w wojnę z samym sobą, a nadal wierzy, 
że ma „wybór” (il. 14).

Wojny Kultu 

Wiele wojen na Bliskim Wschodzie jest świadectwem istnienia Stałego Rządu skry-
wającego się za wszystkimi politycznymi obliczami i fasadami. Neokonserwatyw-
ny think tank o nazwie Project for the New American Century (PNAC), założony 
i zdominowany przez ultrasyjonistów fanatycznie oddanych Izraelowi i sabatiań-
skiemu frankizmowi, opublikował we wrześniu 2000 roku dokument wzywający 
wojska amerykańskie do „walki i zde-
cydowanego zwycięstwa na wielu tea-
trach działań wojennych” na Bliskim 
Wschodzie i  w innych miejscach, 
aby zmienić rządy w wielu krajach, 
w tym w Iraku, Libii, Syrii i Iranie, 
a także doprowadzić do zmiany reżi-
mu w Korei Północnej i ostatecznie 
w Chinach. Kult dąży do kontrolowa-
nia całego lądu Eurazji od Europy po 
Chiny i od Rosji po Bliski Wschód, 
co dodatkowo wyjaśnia ciągłą demo-
nizację Rosji. W dokumencie PNAC 

Ilustracja 14: Jeśli społeczeństwo zacznie popie
rać różne maski na tej samej twarzy, to będzie 
można dzielić i rządzić. (Ilustracja: Gareth Icke). 

This term is used as interchangeable with ‘freedom’ when democracy is
really only the ability to mind-manipulate enough people to vote for you
by lying to them. You lie in election campaigns about your planned
policies and then largely do the opposite once you win office. You are
then free to officially run the country until the next lie-fest when you
may be replaced by another party controlled from the shadows by the
same force that controls you. It happens all the time across the world.
People vote for Party ‘A’ and they get into power. The public don’t like
what they do and next time the majority vote for Party ‘B’. People don’t
like what they do because it’s pretty much the same in outcome and the
only way they can remove
them is to return to Party ‘A’
that they threw out the
election before. Round and
round the garden generation
after generation. Heads you
lose, tails you lose. In some
countries there may be a Party
‘C’, but the principle is the
same. The government that
you see is subordinate to the
Permanent Government that
you don’t see and national
Permanent Governments fuse
into a global Permanent
Government that dictates to
the world through The Web. Against this background the massive
divisions in the population between the political ‘Right’ and ‘Left’ take
on a whole new light and state of ridiculousness. They are manipulated
divide and rule to set the target population at war with itself while
believing they have ‘choice’(Fig 14).

Cult wars
War after war in the Middle East is testament to the existence of the
Permanent Government behind all political faces and facades. A Neocon
‘think tank’ called the Project for the New American Century (PNAC),
founded and dominated by ultra-Zionists with fanatical allegiance to
Israel and Sabbatian-Frankism, published a document in September,
2000, calling for American troops to ‘fight and decisively win multiple
theatre wars’ in the Middle East and elsewhere to regime change
governments in a list of countries including Iraq, Libya, Syria and Iran
as well as bringing about regime-change in North Korea and eventually
China. The Cult seeks to control the whole landmass of Eurasia from
Europe to China and from Russia down to the Middle East and this

The Answerxxxii

Figure 14: Get the public to support different masks on
the same face and divide and rule will always follow.
(Image Gareth Icke.)
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stwierdzono, że aby usprawiedliwić tę politykę przed amerykańskim społeczeń-
stwem i zapewnić wymagany (ogromny) wzrost wydatków wojskowych, Stany 
Zjednoczone musiały doświadczyć kolejnego ataku na ojczyznę, takiego jak ten 
przeprowadzony przez Japończyków w Pearl Harbor na Hawajach w 1941 r. Do-
kładny cytat z dokumentu:

(…) Proces transformacji (…) [wojna i zmiana reżimu] (…) prawdopodobnie będzie 

długi, jeśli nie wystąpi jakieś katastrofalne i katalizujące wydarzenie – jak nowy 

Pearl Harbor. 

Rok później Ameryka miała coś, co prezydent Bush nazwał „Pearl Harbor XXI 
wieku” – 11 września. Członkowie PNAC, którzy brali udział w stworzeniu tego 
dokumentu, objęli urząd wraz z Bushem w styczniu 2001 r. Byli wśród nich: Dick 
Cheney (wiceprzewodniczący i de facto prezydent), Donald Rumsfeld (sekretarz 
obrony), Paul Wolfowitz (zastępca sekretarza obrony), Dov Zakheim (kontrolujący 
cały budżet Pentagonu) i wiele innych osób sprzymierzonych z Izraelem i zaanga-
żowanych w realizację wyznaczonych przez PNAC zmian reżimów. W książce The 
Trigger wykazuję ponad wszelką wątpliwość, że satanistyczna sabatiańsko-franki-
stowska siatka Kultu działająca poza Izraelem i w porozumieniu z jego agentami 
w Deep State Stanów Zjednoczonych to prawdziwi sprawcy zamachu z 11 września, 
wydarzenia, które następnie wykorzystali jako pretekst do rozpoczęcia „wojny z ter-
rorem” (wojny terroru), aby po kolei skreślać wyznaczone kraje z listy. Zaatakowali 
Afganistan, aby „dorwać” fałszywie oskarżanego o atak 11 września złego Osamę 
bin Ladena, a następnie przeszli do kolejnych krajów z oryginalnej listy PNAC – Ira-
ku, Libii, Syrii i Iranu, a także wskazywali na Koreę Północną i coraz częściej Chiny. 
Natura Stałego Rządu ujawnia się, gdy zwrócimy uwagę na to, że te wszystkie kraje 
zostały zaatakowane przez różnych prezydentów z pozornie „przeciwnych” partii: 
George’a Busha („Republikanin”, Irak), Baracka Obamę („Demokrata”, Libia i Sy-
ria) oraz Donalda Trumpa („Republikanin”, Iran). W Wielkiej Brytanii mieliśmy 
premiera i zbrodniarza wojennego Tony’ego Blaira (Partia Pracy), który współpra-
cował z Bushem w czasie inwazji na Afganistan i Irak. Gdy z kolei David Cameron 
(Partia Konserwatywna) został premierem, Wielka Brytania poparła Obamę w ob-
lężeniu Libii i Syrii. Może się wydawać, że ci prezydenci, premierzy i partie różnią 
się od siebie, ale kierują się jednym, napisanym przez Stały Rząd, scenariuszem.

 




