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Polska przygotowuje się na wojnę 
z Rosja. III Wojna Światowa.

Polska przystąpiła do ONZ dnia 24 października 1945. Dopiero co skończyła się II Wojna 
Światowa i kto mógł się spodziewać co wyrośnie zaraz po niej. ONZ to agenda prowadząca do 
utworzenia Nowego Porządku Świata- ideologi tajnych stowarzyszeń. Wraz z upływającym 
czasem możemy zobaczyć jej prawdziwa stronę. Rosja sprzeciwiła się 'międzynarodowej 
społeczności' stad ma zapłacić cenę. Pomimo całej tej nagonki na Putina w prasie i propagandy 
wiele osób jeśli nie jawnie, to cicho ma szacunek i respekt do niego. Postawił się 'wielkim', 
'kasiastym' i trwa uporczywie przy swoim. Tego niewątpliwie brakuje dzisiejszym liderom, 
prezydentom i politykom. 

Po globalistycznym spotkaniu G7 oraz Grupy Bilderberg maniacy objęcia Rządu Światowego 
szykują się z nowa bateria sankcji dla Rosji.1 Uderzanie jednak w finanse nie złamało i nie złamie 
Putina. Zachód dawno łasił by się i zamiatał czapka dywany. 

Popatrzmy jednak na kilka punktów, które świadczą, ze Polska pod naciskiem i wpływem ONZ, 
Unii Europejskiej i finansjery ma stać się centrum przygotowań do wojny. W razie jej wybuchu 
będzie tez centrum ataku. 

1. Tomasz Siemoniak po spotkaniu z Ashem Carterem ma umożliwić wprowadzenie ciężkiej 
artylerii USA do Polski, włączając czołgi i bojowe wozy piechoty (BBC)2

2. Baza systemu obrony antybalistycznej ma się znaleźć w Radzikowie kolo Słupska
3. Jako kontra do tego posunięcia, Rosja instaluje pociski Iskander w Kaliningradzie oraz 

mowa jest o bombowcach o zdolnościach nuklearnych (Business Insider)3

4. (IB Times)- niemieckie czołgi wkraczają do Polski w czerwcu 2015 r. 4 w ramach ćwiczeń 
NATO. 

5. Od jakiegoś czasu rozgrywają się poważne gry wojenne w powietrzu między Rosja a 
krajami NATO. Prasa pisze o powrotu do tzw Zimnej Wojny.56 Rosja odważnie wysyła 

1 http://uk.businessinsider.com/europe-and-the-us-are-readying-a-new-round-of-crippling-sanctions-against-russia-  
2015-6?r=US

2 http://www.bbc.com/news/world-europe-33131886  

3 http://uk.businessinsider.com/russia-placing-state-of-the-art-missiles-in-kaliningrad-2015-3?r=US  

4 http://www.ibtimes.co.uk/german-tanks-enter-poland-major-nato-exercise-1506049  

5 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3130175/Pictured-dramatic-moment-RAF-Typhoons-intercepted-Russian-  
MiG-fighters-spy-planes-bombers-heading-Nato-exercise.html

6 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11645155/Russian-planes-filmed-flying-close-to-US-  
warship-in-Black-Sea.html
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samoloty jako protest przeciwko operacjom USA i Zachodu.
6. Operacja Noble Jump, obejmująca więcej niż 2000 żołnierzy, pochodzących z 9 krajów, 

(The Times). Strona NATO podaje,7 ze ta operacja będzie miała miejsce między 9 a 19 
Czerwca 2015 roku w Żaganiu w Polsce. Noble Jump to tylko jedna z serii gier wojennych 
pod większa nazwa ALLIED SHIELD.

7. (The Guardian) Polska ma budować strażnice o wysokości 50 metrów na granicy z 
Kaliningradem.  8 Ma ich powstać 6 na długiej na 200 km granicy. Podawane koszta 
wynoszą 14 mln złotych, a 75% ma pochodzić z Unii Europejskiej. Wzięte pieniądze trzeba 
będzie zwrócić w przyszłości w postaci wprowadzania nieludzkich i antypolskich praw i 
przepisów. Maja umożliwić 24 godzinny monitoring. 9

8. (Newsweek) Baza NATO w Szczecinie ma się podwoić w liczbie. 1011 Oddziały szybkiego 
reagowania maja się zwiększyć z dostępnych 13, 000 do 30,000.

9. The Globe and Mail podaje, ze Stephen Harper ma zamiar wstawić kanadyjskich starszych 
oficerów do bazy w Szczecinie. 12

10. NATO stawia Rosję jako największe dla niej zagrożenie i prowadzi najbardziej intensywne 
działania zbrojeniowe od czasów Zimnej Wojny. 13(Newsweek)

11. Polska armia w ciągu tego roku ma przetestować 12,000 rezerwistów. Armia może wezwać 
dowolna osobę między 18 a 60 rokiem życia!1415

12. Reuters podaje, ze Armia Amerykańska (uwaga na zad!) zainstalowała baterie 
przeciwlotnicza Patriot kolo Warszawy. 16 Ten system obrony wytwarzany przez firmę 
Raytheon został przywieziony przy eskorcie 100 żołnierzy oraz 30 samochodów, do bazy 
wojskowej w Sochaczewie.

13. Wg Newsweeka Polska ma dostarczyć trening dla ok 50 instruktorów armii z Ukrainy. 17

14. Sekretarz Generalny NATO ogłasza datę na szczyt NATO w 2016. r. Bedzie miał miejsce 
między 8-9 Lipca 2016 r w Warszawie. 18 Zimna wojna trwała między 1947-1991 r. 

7 http://www.aco.nato.int/exercise-noble-jump.aspx  

8 http://www.theguardian.com/world/2015/apr/07/poland-to-build-watchtowers-at-russias-kaliningrad-border  

9 http://europe.newsweek.com/poland-build-24-hour-surveillance-watchtowers-russian-border-319918  

10 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1025897,title,Szczecinski-Korpus-NATO-od-1-czerwca-w-nowej-  
strukturze,wid,17587328,wiadomosc.html

11 http://europe.newsweek.com/polish-nato-base-double-size-328055  

12 http://www.theglobeandmail.com/news/politics/harper-begins-next-leg-of-european-visit-with-stop-in-  
poland/article24870280/

13 http://europe.newsweek.com/biggest-nato-reinforcement-cold-war-sets-frontlines-russian-threat-304722  

14 http://www.thenews.pl/1/2/Artykul/201195,Polish-Army-summons-reservists  

15 http://europe.newsweek.com/polish-army-test-12000-reservists-316335  

16 http://www.reuters.com/article/2015/03/21/poland-usa-missiles-idUSL6N0WN0I820150321  

17 http://europe.newsweek.com/poland-says-will-train-50-ukrainian-military-staff-year-318195  

18 http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_120085.htm  
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Sekretarz Generalny podkreśla:„Obecnie jesteśmy w procesie realizacji największego 
wzmocnienia naszej zbiorowej obrony od czasu zakończenia zimnej wojny. W Warszawie 
będziemy nakreślać kierunek dostosowania Sojuszu do nowych warunków bezpieczeństwa, 
tak, że NATO pozostaje w gotowości do obrony wszystkich sojuszników NATO w przypadku 
jakiegokolwiek zagrożenia z dowolnego kierunku. ”19Jens Stoltenberg, Sekretarz 
Generalny NATO, obecny w tym roku na spotkaniu Elit z Bilderberga.20

15. W Czerwcu 2015 skończył się trening pod nazwa Puma 15, w którym uczestniczyli 
żołnierze z Polski, USA oraz Francji. 21

16. Wzrost zainteresowania i naboru do grup paramilitarnych w Polsce. Armia polska integruje 
te oddziały do ich armii w związku z konfliktem z Rosja 22 W 2013. r liczba personelu w 
tych grupach miała wynosić 22,050 ale w ciągu następnych dwóch lat, miała wzrosnąć do 
poziomu 74,300! 23 To ponad 300% wzrostu!

17. Aby skontrować działanie Rosji na Ukrainie powstała operacja Atlantic Resolve. 24 
Amerykański Departament Obrony ma mapkę z operacjami na swojej stronie (patrz 
odnośnik 24). 

18. W najbliższym czasie NATO może być rozszerzona o Finlandię, Szwecję2526, Macedonię i 
Monte-negro. IB Times podaje, ze Tomasz Siemionek zaproponował, aby te dwa ostatnie 
kraje były zaproszone do przyłączenia się do NATO podczas szczytu w następnym roku.27

19. Wg Newsweeka Polska ma przeznaczyć 42 mld $ na armie w ciągu następnej dekady(2015-
2025). 28 Miałoby to wypełnić deklaracje krajów NATO o wydawaniu 2% produktu 
krajowego brutto. 

20. Rosja właśnie ogłosiła, ze ma zamiar dodać 40 między kontynentalnych pocisków, które 
miałyby możliwość spenetrowania dowolnego systemu obrony. (Yahoo News)29

21. 17 Czerwca miało miejsce ćwiczenie NATO pod nazwa BALTOPS w Ustce. W ćwiczeniu 
uczestniczyło więcej niż 5000 oddziałów w powietrzu, na morzu i ladzie.  (Business Insider) 
30 Kaliningrad leży trochę więcej niż 100 mil od Ustki. 

19 http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_120085.htm  

20 http://www.theguardian.com/world/2015/jun/08/bilderberg-summit-forget-the-g7  

21 http://www.army.mil/article/149646/Exercise_Puma_15_marks_first_for_U_S___Polish__French_armies/  

22 https://www.wsws.org/en/articles/2015/03/31/pola-m31.html  

23 http://euroviews.eu/?p=1173  

24 http://www.defense.gov/home/features/2014/0514_atlanticresolve/  

25 http://www.thelocal.se/20150618/russia-warns-of-risks-should-sweden-join-nato  

26 http://rt.com/news/249049-finland-sweden-russia-tensions/  

27 http://www.ibtimes.com/macedonia-montenegro-should-join-nato-despite-russian-opposition-says-polands-defense-  
1964593

28 http://europe.newsweek.com/poland-spend-42bn-military-hardware-next-decade-307160  

29 http://news.yahoo.com/russia-40-intercontinental-missiles-112910221.html  

30 http://uk.businessinsider.com/nato-held-a-massive-training-exercise-to-warn-russia-2015-6?r=US  
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Wiele ludzi myśli, ze to znowu podobne zachowanie Rosji co wcześniej, nie mając wiedzy ani 
pojęcia, ze jest to motywowane politycznie. NATO powołuje się na przeszłość, ale nie mówi, o jej 
prawdziwych celach i przyczynach. Rosja wyłamuje się z dążeń do Światowego Rządu, więc 
napuszcza Polskę i inne kraje aby stały się siłą nacisku na Rosję. Barack Obama po długim 
zaprzeczaniu przyznał się w wywiadzie dla CNN, ze 'USA wynegocjowała układ o zmianie władzy 
na Ukrainie'. Jest to oficjalne. 31 Od 1991 USA miała przeznaczyć 5 mld $ „ na potrzeby Ukrainy i 
inne cele”...

O, a o tym nikt nic nie wspomniał? Rosja więc reaguje...To daje pretekst. Dla przeciętnego 
człowieka to agresja...w rzeczywistości jest to zawsze polityka. Financial Times podaje, ze w tym 
roku USA zobowiązała się wspomóc Ukrainę3233 w wysokości 2 mld $. 34Wg DW,  Izba 
Reprezentantów zagłosowała w Marcu tego roku aby USA dostarczyła broni Ukrainie. 35

Coraz częściej obserwujemy jak globalizm ingeruje i steruje politykę na całym świecie. Rosja to 
teraz 'parias', 'kraj niedotykalny'. W Rosji jednak nie znajdziesz promowania homo. Rosja zabrania 
adopcji Rosyjskich dzieci z krajów, gdzie istnieje 'małżeństwo' pedalskie. Porozmawiajmy o 
normalności. Zobaczcie na Unie Europejska i ONZ. Ameryka czeka na decyzje Sadu Najwyższego 
aby na ich populacje narzucić pedalucha, adopcje. W armii Ameryki pojawił się żołnierz w 
sukience...w kwietniu 2015 r. Niewątpliwie Rosja 'boi się' takiego przeciwnika...Swiat staje się 
chory, bo ludzie milczą... 

Świat musi się obudzić do realiów. Odpowiedzią jest Biblia i Jezus. Jeśli jeszcze nie przyjąłeś Go 
jako Pana i Zbawiciela, na co czekasz? Teraz jest najlepszy czas. Na świecie wzrasta poprzeczka 
grzechu. Kiedyś rozwód był wielkim halo, dziś szukają aby potworów wprowadzić do mainstream. 
Aby małe dzieci były uczone o tym co nieludzkie. Aby zredefiniowac wszystko co normalne i zdrowe.  
Aby trzymać ludzi w zwiedzeniu i zakrywać prawdę.  Aby popychać ekumenizm nie tylko z 
katolicyzmem ale i każdą inna fałszywą religia...

„A ponieważ bezprawie(anomia- przeciwko Biblii!) się rozmnoży(od napełnić), przeto 
miłość wielu(polus ) oziębnie(psucho ). (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 
”Ewangelia Mateusza 24

„Ludzie(anthropos ) zaś źli(poneros ) i oszuści(goes – kuglarz, blagier, lawirant, szuler) 
coraz bardziej brnąć będą w zło(prokopto), błądząc sami i drugich w błąd 
(planao)wprowadzając. ”2 List do Tymoteusza 3 

Jedyna odpowiedzią jest modlitwa, wstawiennictwo i...walka duchowa. Po co kościołowi 

31 http://rt.com/op-edge/228379-obama-power-transition-ukraine/  

32 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/18/fact-sheet-us-support-ukraine  

33 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/21/fact-sheet-us-assistance-ukraine  

34 http://www.ft.com/cms/s/0/57a8fa5e-9b25-11e4-882d-00144feabdc0.html#axzz3dWP3AK1W  

35 http://www.dw.de/us-house-votes-to-provide-lethal-aid-to-ukraine/a-18335605  

4

http://www.dw.de/us-house-votes-to-provide-lethal-aid-to-ukraine/a-18335605
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/18/fact-sheet-us-support-ukraine
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/21/fact-sheet-us-assistance-ukraine
http://www.ft.com/cms/s/0/57a8fa5e-9b25-11e4-882d-00144feabdc0.html#axzz3dWP3AK1W
http://rt.com/op-edge/228379-obama-power-transition-ukraine/


AntyEkumenia 2015

Protestanckiemu Bóg dal autorytet Jezusa? Problem, wielu może nie wie kto wróg a kto brat? Czy 
może niektórzy wzięli za braci tych co są przeciwko Pismu, a tych co stoją za nim, określają jako 
zwodzicieli? Nie? Skąd jednak ta ekumeniczna błazenada? Czynu mówią bardziej niż słowa...

„Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur(gader) i przed moim obliczem 
stanąć(amad) w wyłomie(perets), wstawiając się za krajem(erets), abym go nie 
zniszczył(shachath ), lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew, 
zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości i ich postępki zwaliłem im na głowę - mówi 
Wszechmocny Pan. ”Ezechela 22

Polska czci Królową Nieba i zmarłych, herezje od 996 r. Wiele ludzi już zapomniało , ze:

„ [Polska] zniknęła z mapy Europy w rezultacie trzech rozbiorów. Samodzielne państwo polskie nie istniało aż do XX wieku, 
choć okresowo pojawiały się jego szczątkowe formy, takie jak Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe czy Wielkie 
Księstwo Poznańskie. Pełne odrodzenie Polski nastąpiło dopiero po I wojnie światowej, kiedy w sytuacji upadku mocarstw 
rozbiorowych powstała II Rzeczpospolita. Istniała ona do 1939, czyli do początku II wojny światowej. We wrześniu 1939 
ziemie polskie zajęte zostały przez III Rzeszę i ZSRR. Dopiero od 1944 rozpoczęło się ich stopniowe przejmowanie przez 
oddziały sowieckie i utworzonego u ich boku Ludowego Wojska Polskiego.” Wikipedia

Dziś jednak ekumenia papieska ciągnie do jedności, która sprowadzi sad i destrukcje na Polskę! 
Problemem Polski i Europy nie jest Putin, ale bałwochwalstwo, politeizm, homo, tajne 
stowarzyszenia, knowania i pranie mózgu, konspiracja na masowa skale aby obalić narody ziemi! 
Powiesz- o nie! Ta sytuacja z historii nie może się pojawić! A ja pytam- czemu? Polska była w 
wojnie od czasu przyjęcia katolicyzmu! Kliknij na link!  Ile lat i wieków spędziła bez wojny?

Iluminaci tylko czekają na większy konflikt. Wówczas pojawia się z rozwiązaniem. Ludzie zrobią 
wszystko aby nie było kolejnej wojny. „Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.”. Bóg nie 
usłyszy jednak miglanców ekumenicznych, sprzedawców Protestantyzmu i głosicieli unii z 
bałwanami! Sprawdź jak stoisz z Bogiem. 

„I zaczął Daniel mówić tymi słowy: Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na 
wieki, albowiem do niego należą mądrość i moc. (21) On zmienia czasy i pory, On utrąca 
królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. (22) On 
odsłania to, co głębokie i ukryte; wie co jest w ciemnościach, u Niego mieszka światłość. 
”Ks. Daniela 2 

Chwała Jezusowi z Biblii!
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