
Wstęp WydaWcy

Drogi Czytelniku, zwany pieszczotliwie szurem! W Twoich rę-
kach swoista kontynuacja książki Gary’ego Allena „Wtajem-
niczeni”, która 50 lat temu ukazała się w Stanach Zjednoczo-
nych i sprzedała w kilkunastomilionowym nakładzie. Historia 
zawarta w publikacji, którą przez pół wieku pisało życie, pełna 
jest budzących wypieków na szurskiej twarzy nazwisk: Gates, 
Rotszyld, Rockefeller, Soros lub też organizacji jak Klub Bilder-
berg, WHO czy Klub Rzymski. Oblicza tych posępnych siewców 
zagłady stanowią swoistą kwintesencję tego, że ktoś zaplanował 
dla nas scenariusz, a my jesteśmy tylko pionkami w grze. 

Otrzymujemy zdawkowo fakty, które wymkną się czasem 
przez niedomknięte drzwi tajnego spotkania loży masoń-
skiej w najciemniejszych komnatach synagogi szatana. A my, 
zarzuceni pseudoinformacjami o wątpliwej ważności pasjo-
nujemy się kolejnym konfliktem polsko-polskim lub innymi 
pierdołami, które stanowią zwykłą zmyłkę dla debili w strate-
gicznym zarządzaniu strachem i jak dzieci wsadzani jesteśmy 
na lewe sanki. 

Jeśli Twoje szurskie oko dostrzega korelacje i pajęczą nić 
łączące to, co działo się 50 lat temu i dzieje obecnie: marksizm 
kulturowy, marsz przez instytucje, globalne zniewolenie, 
plandemia, ataki na wiarę, rodzinę i własność, co stanowi 
fundamenty pod budowę New World Order, to ta książka jest 
dla Ciebie. 

Nie bój się, takich jak Ty i ja jest coraz więcej. Dlatego z jed-
nej strony system drży w posadach, z drugiej łańcuchy cen-
zury i kajdany demokratycznego totalitaryzmu zaciskają się. 
Być może ta książka, to ostatnie oddechy wolności, a za 50 lat 
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nic takiego nie powstanie, bo każda już nawet myślozbrodnia 
będzie karana śmiercią. Obyśmy ani my, ani nasze dzieci nie 
dotrwały takich czasów. Czego sobie i Wam życzę.

Stoimy wobec wyboru – albo atakować, albo zginąć.

Wydawca
Tomasz Grzegorz Stala
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Klub bilderberg

ŚWiat noWej ery

Zapowiedź nieuniknionego

Panie i Panowie! W wolnym, otwartym społeczeństwie sło-
wo „tajemnica” brzmi odrażająco. Jako ludzie jesteśmy z na-
tury, jak i historycznie przeciwnikami tajemnych stowa-
rzyszeń, tajnych przysiąg oraz ukrytych biegów wydarzeń. 
Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bez-
względny spisek, bazujący przede wszystkim na sekretnych 
grupach, by rozszerzać swą strefę wpływów poprzez infil-
trację zamiast inwazji; poprzez działalność wywrotową 
zamiast wyborów i poprzez zastraszanie zamiast wolnego 
wyboru. Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie 
i materialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej, wysoce 
skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplo-
matyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i politycz-
ne. Przygotowania do tego są ukrywane, a nie ogłaszane; 
pomyłki są grzebane, a nie publikowane; jego przeciwnicy 
są uciszani, a nie pochwalani. Żaden wydatek nie jest kwe-
stionowany, żaden sekret nie jest ujawniany. Oto, dlaczego 
ateński twórca prawa Solon określił przestępcą każdego, 
kto unika polemiki. Proszę was o pomoc w olbrzymim zada-
niu informowania i ostrzegania Amerykanów. Jestem pew-
ny, że z waszą pomocą człowiek będzie tym, kim się urodził, 
żeby być; wolnym i niezależnym.


