
Synagoga Satanova  
   Andrew Carrington Hitchcock                   

U Je i Kristus nás varoval pred nesmierne zlovestným spiknutím zla.  

V apokalyptickom zjavení Jána (2:9) sa pí e. 

 

Toto hovorí Prvý a Posledný, ten o bol m tvy a ivý je: Poznám skutky tvoje a sú enie 
aj chudobu  ale si bohatý -, i rúhanie tých, ktorý hovoria o sebe, e sú idmi, a nie sú, ale 
sú synagógou satana. (2:10)  

 

Neboj sa toho o vytrpie má . Aj diabol uvrhne niektorých z vás do vezenia, aby ste boli 
skú aní, a budete desa dní v sú ení. Bu verní a do smrti a dám ti korunu ivota.  

 

(2:11) Kto má u i nech po úva, o Duch hovorí mojim spolo enstvám.  Kto zví azí tomu 
druhá smr neublí i.

   

Poznám tvoje sú enie aj tvoju chudobu 

 

ale si bohatý -, i rúhanie tých, ktorí hovoria o 
sebe, e sú idmi, a nie sú, ale sú Synagógou Satana.  Zjavenie 2:9 

Jedna jediná skupina je zodpovedná za doslova v etky vojny a krviprelievanie na tejto 
planéte. Táto skupina zla má len pár lenov, no ako smrte ne nebezpe ná chobotnica, jej 
chápadlá dosahujú a krtia nespo etné mno stvá nevinných obetí. Zasvätenci ka dej tajnej 
spolo nosti a medzinárodných organizácií, od Council on Foreign Relations (Rada pre 
zahrani né vz ahy) cez Bilderbergovcov a Order of Skull & Bones (Rád lebky a kostí), 
poslúchajú diktát tejto tajomnej skupiny a roztrasení stoja pred jej vodcami. 

Touto skupinou, o ktorej hovorím, je Satanova Synagóga, starodávna, no predsa moderná, 
elita, tak mocná politicky a tak rozprávkovo bohatá, e i minulos bola zmenená, pretvorená a 
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revidovaná, aby bola v súlade s nimi preferovanou verziou temnej, totalitnej budúcnosti 
udstva. 

Povahou nábo enská, Satanova Synagóga je vo svojej podstate groteskným satanickým 
kultom. Jej ve rada pozostáva z ve k azov Lucifera, udí, ktorí doslova uctievajú smr , zatia 
o praktizujú sexuálnu mágiu a okultné rituály naj ernej ej podstaty. 

Fanatická podpora sionistov 

Bohu ia , táto luciferiánska spolo nos ve k azov je podporovaná ve kou skupinou viac ako 
18 miliónov udí po celom svete, ktorí sa nazývajú idia . Mnohí z nich Satanovu Synagógu 
fanaticky podporujú. Nazývajú sa sionisti . Iní idia poskytujú tejto Spolo nosti iba 
nominálnu podporu. 

K miliónom sionistických idov sa horlivo pripája mno stvo ne idov, ktorí sa taktie chvália 
svojím sionizmom. Kým títo ne idovskí podporovatelia si z ve kej asti alostne 
neuvedomujú kone ný cie Satanovej Synagógy, ich podpora a slu ba pre Lucifera pomáha 
pohá a nekone né úspe né kampane revolúcií, vojen, hladomoru, finan ných katastrôf a 
krviprelievania zo strany globálnej Satanovej Synagógy. 

Existuje v ak pár idov 

 

ale skuto ne iba pár 

 

ktorí boli schopní uniknú takmer 
neodolate nému duchovnému impulzu spoji sa so Satanovou Synagógou. Ich únik bol 
umo nený kvôli ich viere v toho Jediného, ktorý má moc odporova zovretiu Zlého. Mám 
samozrejme na mysli Je i a Krista, ná ho Pána, Zachráncu Izraela. Ale pozor! Objavil som, 
e mnoho idov, ktorí tvrdia, e sú kres ania sú v skuto nosti sionistickými podvodníkmi. 

Maskujúc sa ako mesiánski idia , v skuto nosti sú maskovanými propagandistami 
Satanovej Synagógy. Po ovocí ich spoznáte.

 

Na odhalenie tejto skupiny sa vy aduje odvaha 

Berúc do úvahy dokázaný fakt, e elitistickí Luciferovi ve k azi, ktorí predstavujú Satanovu 
Synagógu, a ich slu obníci kontrolujú políciu a pioná ne orgány Ve kého Brata a vlastnia 
ka dé vä ie kni né vydavate stvo na svete, len zriedka sa vydá kniha, ktorá má potrebnú 
odvahu na odhalenie neustále pokra ujúceho sprisahania tejto odpornej skupiny. 

Som preto ve mi pote ený, e mysliacim mu om a enám mô em doporu i excelentnú, novú 
publikáciu, The Synagogue of Satan britského autora Andrewa Hitchcocka. Zistíte, e ide o 
u ito ného, objavného a presného historického sprievodcu temnými zlo inmi a udalos ami, 
ktoré pohá ali Satanovu Synagógu k priepasti svetovlády. Táto nová kniha pána Hitchcocka 
na m a u inila tak ve ký dojem, e som sa dobrovo ne podujal napísa úvod pre jej americké 
vydanie, ktoré je s pote ením vydané a distribuované pod hlavi kou ná ho vydavate stva 
RiverCrest Publishing. 

Výraz Satanova Synagóga má svoj pôvod v Biblii. Ako poznamenáva pán Hitchcock, kniha 
Zjavenia v Svätej Biblii svoje slová neprikrá uje. Boh nás varuje pred stra nou a diabolskou 
mocou uplat ovanou v posledných d och tým, o identifikuje ako Satanovu Synagógu . 

idia, ktorí nie sú idia 
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o je v ak najfascinujúcej ie, je to, e Písma nám jasne hovoria, e vodcovia zla tejto 
spolo nosti nie sú idia! Áno, tvrdia o sebe, e sú idia, a svet ich ako idov uznáva, 
dokonca ako Izrael , ale klamú! Po úvajte, o odha uje Bo ie Slovo: 

Poznám tvoje sú enie aj tvoju chudobu  ale si bohatý -, i rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, 
e sú idmi, a nie sú, ale sú Synagógou Satana. (Zjavenie 2:9) 

Deprimujúce, v ak? Títo skazení obchodníci so svetovládou chcú, aby sme verili, e sú idia, 
chvastavo sa hlásia k Izraelu ako svojmu dedi stvu. No v skuto nosti sú rúhavými klamármi. 

o sa to deje? 

Páni Satanovej Synagógy dnes majú mimoriadny vplyv na médiá. Vä ina udí verí pro-
sionistickej propagande, ktorá denne prúdi z Hollywoodu, New Yorku a Washingtonu. Je 
preto logické, e priemerný lovek ahko pod ahne tejto L i. udia po celom svete veria 
týmto ve kým, dobro inným vodcom, ktorí vravia Sme idia , e sú presne to: idia. Niet 
divu, e apo tol Pavol varoval, e Satanovi u eníci prídu v prevle ení ako kazatelia 
spravodlivosti a ako anjeli svetla . 

V prípade pätoliza ov Satanovej Synagógy, tí k nám prichádzajú preoble ení za Bo ích 
vyvolených , ako Izrael , ako Rasa vyvolená Bohom, aby z nej v budúcnosti vzi iel Mesiá 
(nie Je i !) na ve né asy. My sme idia, py ne sa chvascú, a zárove tvrdia, e iní 

 

to jest 
nedokonalé ni ie a podradné rasy 

 

majú od Boha danú úlohu ich ehna , nasledova 
vedenie idov, kla a sa im a slú i im ako Bo ím vyvoleným . Áno, vysvet ujú 
arogantne, sme idia, a vy ste goyim (dobytok) a my sme boli bo ím nariadením vyvolení 
vládnu vám a nad celou planétou.

 

idovská dominancia v médiách je tak úplná, e Ameri ania sú ponechaní v temnote 
nevedomosti o idovských zlo inoch z nenávisti a ich zverstvách. V roku 1994 v izraelskom 
Hebrone vzal Baruch Goldstein samopal do moslimskej me ity po as modlitieb. Goldstein, 
veriaci v idovskú svätú knihu Talmud, ktorá u í, e idia sú nadradená bo ská rasa, ale e 
ne idia sú ako hmyz a dobytok, surovo zmasakroval 29 neozbrojených veriacich a zranil 

al ích 125. 

Dnes je Goldstein v Izraeli a v idovských komunitách po celom svete hrdinom. Rabíni ho 
zobrazujú ako svätca . Pri jeho hrobe sa na výro ie hebronskej masakry konajú oslavy. O 
tom v etkom idovské médiá informujú, o je v ak skryté pred oby ajnými Ameri anmi. 

Dôver iví horliví kres ania milujúci lo

 

Aj ke je to okujúce, tvrdenia idovských podvodníkov o rasovej a duchovnej nadradenosti 
boli akceptované vä inou kres anských evangelikánov ako legitímne, autoritatívne a 
pochádzajúce priamo od Boha. Kres anskí evangelikáni tvrdia, e údelom ne idov je skloni 
sa a poskytnú idovi a ich novosformovanej politickej entite, Izraelu, bo ský status, inak 
sa Boh rozhnevá a potrestá tých, ktorí idom a ich umelo vytvorenému národu, Izraelu , 
odporujú. 

Je smutné, e sa dnes sná nenájde pastor i kazate , ktorý by mal duchovnú múdros , i len 
zdravý rozum, aby polo il kardinálnu otázku: Kto je touto Satanovou Synagógou, pred 
ktorou nás Boh v knihe Zjavenia varoval? A zdá sa, e sa nikto neopýta súvz a nú otázku: 
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Kto sú títo skazení podvodníci, pred ktorými Boh varoval, e budú hovori , e sú idia , 
ale nie sú, lebo l ú?

 
Jedna vec je istá 

 
Biblia pova uje týchto falo ných, l ivých idovských podvodníkov za 

nebezpe né, vra diace nástroje v rukách ich pekelného pána, Satana. Zjavenie 2:10 uvádza, e 
Satanova Synagóga uvrhne niektorých kres anov do väzenia a mnoho al ích zavra dí. Ich 
sprisahanie zla na dobytie sveta potajomky a s pou itím klamstva nakoniec zav i nebezpe ná 
Hodina Poku enia pre celé udstvo (Zjavenie 3:10). Pre o nás teda dne ní pastori a kazatelia 
nevarujú, aby sme bdeli a mali sa na pozore pred týmito podvodníckymi idmi zo Satanovej 
Synagógy? 

Je to akoby moderní potomkovia Atillu Húna, D ingischána i japonského cisára Hirohita 
falo ne prehlasovali, bez absolútne iadneho dôkazu na podporu svojho tvrdenia, e sú 

idia , a celý svet mal pochabo akceptova ich nezmyselné a nevedecké nároky na 
rodokme .  

Ich osud odhalený v Písme 

Sám Je i Kristus prorokoval, e v etci, ktorí sa spol ia so Satanovou Synagógou, vrátane 
miliónov podvedených evangelických kres anov, ktorí nerozumne odmietajú 

 

i neberúc do 
úvahy 

 

Je i ovo varovanie o tejto skazenej luciferiánskej kultovej skupine, istého d a uvidia, 
ako ich sionistické plamene pohlcujú plamene. V ten de budú mäsiari dejín nútení plazi sa 
pri nohách tých, ktorých Satanova Synagóga tak zlomyse ne a kruto olupovala, 
prenasledovala a vra dila. 

H a, dám ti zo Satanovej Synagógy tých, o hovoria, e sú idia, a nie sú, ale luhajú. H a, 
spôsobím, e prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú, e a milujem.

   

Zjavenie 
3:9 

Translation © 2007 by The Christian Freeman  

Antisemitizmus  
sme zvykli definova ako rasové predsudky vo i idom. Ale teraz pou ívaný výraz 
"nenávis " predstavuje nie o celkom iné: opozíciu vo i sionizmu - politickému programu, 
ktorí aj mnohí idia pokladajú za odporný. Organizované idovstvo tým, e stoto nilo 
antisemitizmus s opozíciou vo i sionizmu, dalo vlastne v etkým povolenie by antisemitmi. V 
Sovietskom zväze pova ovali antisemitizmus za "kontrarevolu ný" a prísne ho trestali. 
Podobne je teraz na Západe antisemitizmus politickým zlo inom a to preto, lebo sa to 
nezhoduje s novým svetovým poriadkom. Napríklad novinárku z Winnipegu Leslie 
Hughesovú v roku 2008 vy iarkli z kandidátskej listiny liberálov preto, lebo v lánku z roku 
2003 spomenula, e Izrael ania vopred vedeli o útokoch 9/11. Pritom predná ala na kurzoch 
tolerancie a absolútne nemala nejaké nevra ivé pocity vo i idom. Jej zlo in je politický 
(teraz za alovala idovské skupiny na súde). Ja vo svojich lánkoch upozor ujem idov, e 
centrálni bankári ich pou ívajú pri realizácii svojich plánov ustanovi celosvetovú diktatúru. 
Stále zdôraz ujem, e podobným spôsobom pou ívajú ka dý významnej í národ, nábo enstvo 
a organizáciu. Kanadský idovský kongres ma v ak napriek tomu obvi uje z "nenávisti vo i 

idom" a sna ia sa dosiahnu , aby mi zakázali písa na túto tému. Absurdita obvi ova syna 
obetí holokaustu z antisemitizmu len pod iarkuje pravú politickú povahu môjho "zlo inu".  
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Antisemitom ste vtedy, ke ...  
Rev. Ted Pike cituje z amerického zákona z roku 2004 (Global Anti-Semitism Review Act), 
aby ukázal, ako sa definuje ten druh politickej aktivity, ktorú chcú kriminalizova (vi "The 
Real Motive Behind Dept Of Global Anti-Semitism").   

Napríklad za antisemitizmus sa pova uje:  
1. akáko vek zmienka, e idovská komunita má kontrolu nad vládou, médiami, 
medzinárodným podnikaním a svetom finan níctva  
2. "silné anti-izraelské cítenie"  
3. "zlomyse ná kritika" predstavite ov Izraela - minulých alebo sú asných  
4. kritika idovského nábo enstva, jeho nábo enských predstavite ov alebo literatúry (zvlá 
knihy Talmud alebo kabaly)  
5. kritika americkej vlády a kongresu za to, e sa nachádza pod podvratným vplyvom 
idovsko-sionistickej komunity (vrátane AIPACu)  

6. kritika idovsko-sionistickej komunity za presadzovanie globalizmu (t.j. nového svetového 
poriadku)  
7. obvi ovanie predstavite ov idovstva a ich stúpencov, e sú zodpovední za ukri ovanie 
Krista Rimanmi  
8. spochyb ovanie ísla "6 miliónov" obetí holokaustu  
9. ozna ovanie Izraela za "rasistický" tát  
10. nazna ovanie, e existuje "sionistická kon pirácia"  
11. tvrdenie, e bo evickú revolúciu v Rusku uskuto nili idia a ich vodcovia  
12. "zneva ujúce" vyjadrenia o osobách idovského pôvodu  
13. popieranie práva zvä a ateistických idov na okupovanie Palestíny  
14. nazna ovanie, e za útokmi 9/11 bol Mossad   

V podstate teda platí, e ak veríte v pravdu a spravodlivos , tak ste antisemita.  
Ak veríte v slobodu prejavu, v právo skúma v etky zále itosti a v naozaj demokratický 
proces, ste antisemita.  
Ak sa staviate proti tyranii, korupcii a vra deniu, ste antisemita.   

Ak antisemitom nie ste, tak potom ste prinajmen om neinformovaný alebo prinajhor om 
"kúpený" (vendu). Nový svetový poriadok premení 90 % svetovej populácie a najmenej 
polovicu idov na antisemitov. Tak e toto je skuto ná agenda? Pri h adaní viny odvráti 
pozornos od centrálnych bankárov a ich ne idovských slobodomurárskych prisluhova ov?   

Synagóga Satana   

Kniha Andrew Hitchcocka "Synagóga Satana" je chronológiou roli idov v sprisahaní 
centrálnych bankárov (t.j. utváraní nového svetového poriadku), ktorú nemo no ignorova . 
Spolu s mojou knihou "Illuminati" poskytuje vynikajúci úvod do tejto témy. Jedinou 
nevýhodou je, e Hitchcock neuvádza zoznam pou itých zdrojov. Pou il napríklad 
horeuvedené citáty z internetu, ale neuvádza, e ich zo zákona vybral rev. Pike.   

Ale jeho tvrdenia si mo no ahko overi na internete. Sám som bol ve mi prekvapený, ko ko 
novej informácie a unikátnych úvah som na iel. Hitchcock vysvet uje, ako sa "znárodnenie" 
Bank of England v roku 1946 vymklo z rúk. Poskytuje novú informáciu o umení vytvára 
peniaze. Zrozumite ne vysvet uje význam Noemových zákonov.  Ke ítate tú knihu, 
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postupne vo vás narastá zlos , ke si uvedomujete ten stupe ikanovania, zlo innosti a 
trúfalej odvahy ( ucpah) niektorých idov. Tí idia vôbec nie sú Bohom vyvolení, ale 
Satanom - o je zále itos , ktorá by mala zaujíma predov etkým tých, ktorým mo no 
pripísa zvä a naivitu, spokojnos samého so sebou, pohodlnú prispôsobivos , zbabelos , 
oportunizmus a dokonca aj istú snahu uhovie . To isté mo no poveda o tých Ameri anoch, 
ktorí svojimi da ovými poplatkami podporujú americké vojnové zlo iny v Iraku a v 
Afhganistane. Nikto z týchto nemô e dr a hlavu vysoko.   

Hitchcock cituje Wernera Sombarta, ktorý vraví, e od roku 1820 "bola u v Európe len 
jediná moc a to moc Rothschildova". Vraj moderný kapitalizmus a amerikanizmus nie je 
ni ím iným, ne "vydestilovaným idovským duchom". Istotne by sme mohli analyzova 
pozitívne a negatívne stránky tohto ducha, zva ova materiálne blaho oproti duchovnému, 
kultúrnemu a politickému bankrotu. Musíme si uvedomi , e moderná západná civilizácia je v 
podstate kabalistická (slobodomurárska) a idovská a to oraz vä ou mierou.   

Záverom  
Reprezentuje nový svetový poriadok potrebu centrálnych bankárov skonsolidova moc? Je to 
vyvrcholenie idovskej agendy alebo ide o v eobecnej iu satanskú agendu? Ja sa nazdávam, 
e tieto tri agendy sa zhodujú a navzájom sa prelínajú. Ná svet, to je výsledok dlhodobého 

satanského sprisahania zvrhnú kres anskú civilizáciu a nastoli zahalenú diktatúru, 
pou ívajúc pritom masové médiá, vzdelávanie a zlo ité technológie. Kartel centrálnych 
bankárov do toho nasadil v etkých tých lotrov, o predávajú Ameri anov dolu vodou, ako 
napríklad Davida Rocfellera, toho amerického ob ana.   

George Orwell v románe "1984" predvídal, e realitu obrátia hore nohami. ierne bude 
bielym, presne pod a diktátu Ve kého brata. Teraz, ke je u sloboda prejavu politickým 
zlo inom, Orwellovo proroctvo sa naplnilo. Musíme klás odpor vo i globalistom, preto e 
práve my máme skuto nú moc. udia, ktorí sú príli hlúpi a slabí, aby sa do adovali svojich 
slobôd, si nezaslú ia by slobodní. Teraz nás podplácajú na imi vlastnými peniazmi, ale 
asom od nás budú za to  vy adova návratnú platbu v podobe krvi.   

Dr. Henry Makow, kanadský publicista idovského pôvodu  
http://www.henrymakow.com/were_all_anti-semites_now.html

                 

        

http://www.henrymakow.com/were_all_anti-semites_now.html
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Synagoga Satanova  
   Andrew Carrington Hitchcock    

V nováno milión m mu , en a d tí, kte í po staletí trp li pod útiskem 
"synagogy Satanovy."   

Nebudete  zapomenuti            

" Je í jim tedy ekl: "Kdyby byl B h va ím Otcem, milovali byste m , proto e jsem vy el z 
Boha a od n j p icházím. 

Nep i el jsem toti sám od sebe, ale on m poslal. Pro nechápete mou e ? Proto e nem ete 
sly et mé slovo Vy jste z otce ábla a chcete plnit touhy svého otce. On byl vrah od po átku a 
nestál v pravd , proto e v n m pravda není.  

Kdy mluví le , mluví ze svého vlastního, nebo je lhá a otec l i. 

Ale proto e já íkám pravdu, nev íte mi. 

Kdo z vás m usv d í z h íchu? A kdy íkám pravdu, pro mi nev íte? Kdo je z Boha, sly í 
Bo í slova. Vy nesly íte proto, e nejste z Boha." 

idé tedy odpov d li a ekli mu..."  

Jan 8:42 - 8:48          
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Úvod  

740. V roce 740 n.l. se v Chazarské í i, sev ené mezi erným a Kaspickým mo em, rozkládající se 
p ibli n na dne ním území Gruzie, Ruska, Polska, Litvy, Ma arska a Rumunska, zrodil idovský 
národ dne ního typu. Sou asný idovský národ, který není mimochodem idovské rasy.  

Jak je to mo né, ptáte se? V t ch dobách il lid Chazarské í e pod neustálou hrozbou útoku Muslim 
na jedné stran a K es an na stran druhé. Chaza i nebyli ani jednoho vyznání a namísto toho 
praktikovali uctívání model, co jej inilo dobrým cílem invaze t ch, kdo je cht li p im t konvertovat k 
zavedené ví e. 

Chazarský král Bulan, ve snaze ochránit sv j lid p ed útokem rozhodl, e Chaza i musejí p ijmout jedno 
z nábo enství, ale které? Pokud by konvertovali k muslimské ví e, byli by cílem útoku K es an , pokud 
by se rozhodli pro K es anství, byli by ohro ováni Muslimy. 

Dostal nápad. Uv domil si, e existuje je t dal í rasa, která musela s K es any a Muslimy vycházet, a to 
prost ednictvím obchodu. Tou rasou byli idé, kte í obchodovali i s Chazarskou í í. Král Bulan se 
domníval, e kdy p im je sv j lid konvertovat k Judaismu, uklidní Muslimy i K es any, kte í s idy 
vycházeli a rozhodl se tak u init  

Nemýlil se. Jeho zem nebyla podman na, jeho lid konvertoval nad en k Judaismu a p ejal principy 
nejsvat j í idovské knihy, Talmudu. Nedo il se v ak ji mnoha dal ích událostí, které následovaly. 

Nemohl ít dost dlouho, aby byl jednou sv dkem, jak jeho asiatská rasa, která konvertovala k Judaismu, 
bude jednou tvo it devadesát procent v ech id na sv t . Jsou to A kenáz tí idé, kte í nejsou v jádru 

idé, ale jednodu e asiatskou rasou, která konvertovala k idovskému nábo enství a stále hovo í 
chazarskou e í Jidi , naprosto odli nou od Hebrej tiny. 

Nemohl tedy ani tu it, e se jeho lid stane jednou potomstvem mu e jménem Bauer, který se narodí o 
tisíc let pozd ji v N mecku, kdo zplodí dynastii Rothschild .  

Nebyl ji na ivu, kdy si tato dynastie p isvojila sv tové bohatství skrze podvody a intriky, které 
financovala díky obrovské akumulaci financi, získaných kontrolou sv tové zásoby pen z.  

Byl dávno po smrti, kdy si jeho lid pro sebe nárokoval domov v Palestin coby kolébku svého národa a 
ka dý P edseda vlády od zalo ení Izraele v roce 1948 byl a kenázským idem, i kdy skute ná vlast 
a kenázských id le í p ibli n patnáct set kilometr odtud.  

A kone n , ne il dost dlouho, aby vid l, jak se naplní biblické proroctví vzniku "synagogy Satanovy."         

" Vím o skutcích tvých, i o sou ení, a chudob , (ale bohatý jsi),i o rouhání t ch, kte í se 
praví býti idé, a nejsou, ale zb satanova."    

Zjevení Janovo 2:9 
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1649: Oliver Cromwell získal podporu britského parlamentu ve v ci popravy krále Kalia L, 
odsouzeného za velezradu. Následn Cromwell znovu povolil id m vstoupit do Anglie, ani 
by v ak zru il Edikt o Vyhnanství, vydaný králem Edwardem I. v roce 1290, který m l vypudit 
nav dy v echny idy |z Anglie a zajistit, e kdokoliv zde z stane po 1. lednu 1290, bude 
popraven. 
Anglie zajisté není první zemí, která se sna ila vykázat idy. Zde je ukázka Seznamu míst a 
zemí, ze kterých byli idé vyhnáni, a to p i r zných událostech v pr b hu minulého tisíciletí.  

Mohu , 1012     Portugalsko, 1496 
Francie, 1182    Neapol, 1496 
Horní Bavory, 1276    Navarre, 1498 
Anglie, 1290    Nuremberg, 1498 
Francie, 1306    Brandenburg, 1510    
Francie, 1322     Prusko, 1510 
Sasko, 1349     Geneva, 1515 
Ma arsko, 1360   Neapol, 1533 
Belgie, 1370     Itálie, 1540 
Slovensko, 1380    Neapol, 1541  
Francie, 1394     Praha, 1541 
Rakousko, 1420   eneva, 1550 
Lyon,1420     Bavory, 1551 
Kolín, 1424     Praha, 1557 
Mohu , 1438     Pape ský stát, 1569    
Augsburg, 1438    Ma arsko, 1582 
Horní Bavory, 1442    Hamburg, 1649    
Brandenburg, 1446   Nizozemí, 1444 
Mohu , 1462    Víde , 1669 
Mohu , 1483    Slovensko, 1744 
Var ava, 1483    Morava, 1744 

pan lsko, 1492   echy, 1744 
Itálie, 1492    Moskva, 1891 
Litva, 1495            

Ve své knize " antisémitisme son histoire et ses causes," vydané r. 1894, poznamenal 
idovský autor Bernard Lazare o vyhán ní id následující:  

"Pokud by bylo mo no tento odpor, ba nenávist v i id m vztáhnout na jediné období v rámci jednoho 
století, bylo by snadné objasnit samotné p í iny této nenávisti. Ale tento národ byl naopak v dy ter em 
nenávisti v ech lidí, mezi kterými cht l zako enit. Z tohoto d vodu, jeliko nep átelé id pat í k 
nejr znorod j ím rasám, pocházejí z odli ných zemí, velmi od sebe vzdálených, podléhají odli ným 
práv m, vládám, princip m a hodnotám, vyznávají jiné mravy a zvyky, kte í byli formováni odli né a z 
eho kone né nelze u init ádný jednotný záv r, musí tedy obecná p í ina antisemitismu spo ívat v 

rodu idovském a nikoliv v t ch, kdo proti n mu bojovali."  

Profesor Jesse H. Holmes, ve své knize "Ameri tí Hebrejci (The American Hebrew)" vyjád il 
následující podobné mín ní:  

"Jen sotva m e být náhodou, e antagonismus, namí ený proti id m, bylo mo no nalézt 
v ude po celém sv t , kde se setkali idé a ne- idé. A proto e spole ným prvkem t chto 
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situací jsou idé, zdá se pravd podobné, e p í inu antagonismu lze nalézt spí e v nich, ne 
u výrazn odli ných skupin."  

1688: A. N. Field ve svém spise "V echny tyto události (All These Things)," vydaném v roce 
1931, vysv tluje situaci, která vznikla po t iat iceti letech v Anglii jako následek 
Cromwellova rozhodnutí ignorovat zákon, zakazující id m vstoupit do zem , a navzdory 
právu jim umo nit vrátit se zp t:  

"T icet t i let poté, co Cromwell umo nil id m vstoupit do Británie, p iplul z Amsterdamu 
holandský princ, obklopený po etnou skupinou id ze idovského finan ního centra. 
Vypudil svého královského tchána ze zem a svolil k následnictví britského tr nu. Velmi 
p irozeným d sledkem této události byla inaugurace Národního dluhu, zalo ením Bank of 
England est let poté za ú elem p j ování pen z Korun . Británie byla a do p íchodu id 
schopna své finance spravovat sama."  

1694: Byla zalo ena klamn nazvaná "Bank of England." Klamn proto, e vyvolává pocit, e 
je bankou národní, kontrolovaná vládou. Ve skute nosti byla soukromou institucí, zalo enou 

idy. Ve své knize "Zhroucení pen z (The Breakdown of Money)," vydané r. 1934, 
vysv tluje Christopher Hollis  vznik Bank of England následovn :  

"V roce 1694 byla vláda Williama III. (který p i el do Anglie s idy) na mizin . Spole nost 
bohatých mu pod vedením Williama Patersona nabídla Williamovi p j ku 1200 000 liber 
na 8 procentní úrok za podmínky, e 'Guvernér a Spole nost Bank of England jak se sami 
nazývali, budou mít právo vydávat bankovky do celé vý e svého kapitálu. To znamená, e 
Banka dostane právo shromá dit 1 200 000 liber ve zlat a st íb e, a prom ní je v 2 400 000 
liber (tzn. zdvojnásobí), zap j ením 1200 000 liber ve zlat a st íb e vlád a vydáním sumy 1 
200 000 liber v bankovkách sama pro sebe.  

Paterson si dob e uv domoval, e toto privilegium, které získala Banka, znamenalo 
privilegium vyráb t peníze...Banka prakticky v bec neudr ovala pen ní rezervu tak ka 
dvou a t í set tisíc liber. P íchodem roku 1696 (tj. b hem dvou let) m la banka v ob hu 1 
750 000 bankovek proti hotovostní rezerv 36 000 liber, co znamená skrytím pouhých dvou 
procent toho, co vydala a ím obchodovala."  

Jména idovských správc Bank of England nebyla nikdy známá, ale je jasné, e 
prost ednictvím kontroly Banky získali idé kontrolu nad britskou královskou rodinou. 
Nicmén , i kdy jejich jména byla chrán ná, patrn by si p áli diskrétn j ího p edsedu, ne 
byl William Paterson. Hlavn poté co, co se nechal sly et:  

"Banka má úrokový benefit ze v ech pen z, které vytvá í z ni eho."  

To, e si Paterson pustil ústa na pacír tímto zp sobem, mo ná vysv tluje fakt, pro um el 
jako chudák, opu t ný spole níky nebo mo ná jednodu e jako " abes goj," (ne- id, který se 
tajn rozhodne zastupovat zájmy id ) p estal být pro zákulisní scény d le itý.  

1698: B hem prvních ty let Bank of England postoupila kontrola id nad britskou pen ní 
zásobou mílovými kroky kup edu. idé zaplavili zemi tolika pen zi, e vládní dluh v i 
bance vzrostl z po áte ních 1 250 000 liber na 16 000 000 liber za pouhé ty i roky, co   je 
nár st 1 280%. 
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Jaký k tomu m li d vod? Jednodu e, pokud je mno ství ob iva v zemi   5 000 000 liber a 
centrální banka se rozhodne a vydá dal ích 15 000 000 liber   v rámci první fáze plánu, a 
po le je do ekonomiky prost ednictvím p j ek aj.,  pak dojde p irozen ke sní ení hodnoty 
p vodních 5 000 000 liber, které byly  v ob hu, ne vznikla banka. To proto, e p vodních 5 
000 000 liber, které d íve  tvo ily 100% ekonomiky nyní tvo í pouze 25% ekonomiky, co 
také bance, která pustila do ekonomiky 15 000 000 liber umo ní kontrolu nad 75% pen z  v 
ob hu.  

D sledkem je inflace, která se jako pokles kupní síly pen z projeví na b ném obyvatelstvu, a 
za kterou je odpov dná centrální banka. Tím, jak peníze ztrácejí hodnotu, musejí prostí lidé 
do banky ádat o p j ku. A je mno ství lidí zadlu eno a centrální banka je spokojená, utáhne 
mno ství ob iva neposkytováním p j ek. To je druhá fáze plánu.  

Fáze t etí je ekání v ústraní, a zadlu ení lidé zbankrotují a bance propadne jejich ivobytí a 
majetky, vlastnictví atd., a do poslední penny. Inflace nikdy nepostihuje centrální banku, 
jednodu e proto, e kdy jí peníze chybí, dotiskne si nové.  

1744: T iadvacátého února se v n meckém Frankfurtu narodil Mayer Amschel Bauer, syn 
Mosese Amschel Bauera, a kenázského ida, p j ovatele pen z a vlastníka ú tárny. 
Moses Amschel Bauer pov sil nad vstupní dve e své ú tárny ervené znamení - hexagram 
(geometricky a numericky odkazující k íslu 666), který podle Rothschildových instrukcí 
skon í o dv staletí pozd ji na Israelské vlajce.  

1753: Vá enému kupci, a kenázskému idovi Wolf Salomon Schnaperovi se narodila dcera 
Gutle Schnaper (budoucí ena Mayer a Amschel Bauera).  

1760: B hem této dekády pracuje Mayer Amschel Bauer v hannoverské bance, kterou vlastní 
Oppenheimerové. Je velmi úsp ný a stává se mlad ím spole níkem. V rámci jeho funkce se 
seznamuje s generálem von Estorff.   

Po smrti svého otce se Bauer vrací do Frankfurtu, aby p evzal jeho ú ty. Bauer uv domuje 
p ízna nost hexagramu a m ní si své jméno na Rothschild, podle erveného títu nad 
vstupními dve mi ("Rot" - ervený"; Schild"" tít," nebo "znamení").  

Pod svou novou identitou Mayer Amschel Rothschild zji uje, e generál von Estorff je 
spojen se dvorem prince Viléma IX. z Hesse-Hanau, jedním z nejbohat ích dvor v Evrop , 
který své bohatství získal pronájmem hessenských voják jiným zemím za obrovské sumy 
(praxe, která dnes pokra uje ve form exportováním "mírotvorných," jednotek United Nations 
po celém sv t ).  

Rothschild znovu s generálem navazuje známost pod záminkou, e mu nabídne cenné mince a 
r zné tretky za diskontní ceny. Jak doufal, je záhy také p edstaven princi Vilémovi, který je 
sám nebývale pot en diskontními cenami, které mu za své mince a cetky Rothschild 
naú tuje. Navíc mu nabídne, e mu zprost edkuje jakýkoliv obchod v tomto sm ru.  

Rothschild je ím dál více spjat s princem Vilémem, a nakonec uzavírá obchody mezi ním a 
leny dvoru. Brzy poznává, e p j ovat vlád je mnohem výnosn j í ne p j ovat 

jednotlivc m, jeliko p j ky jsou mnohem v t í a jsou zaru eny národními p íjmy.  
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1769: Mayer Amschel Rothschild se stává dvorním jednatelem prince Viléma IX. z Hesse-
Cassel: vnuka Ji ího II. Anglického; bratrance Ji ího III; synovce dánského krále a 
nevlastního bratra krále védska. Od prince Viléma  dostává povolení vyv sit nad svou 
provozovnu tít, oznamující: "M. A. Rothschild, dvorní initel z milosti jejího veli enstva, 
prince Viléma z  Hanau."  

1770: Mayer Amschel Rothschild sp ádá plány k zalo ení spole nosti Iluminát , a pov uje 
organizací a vývojem a kenázského ida Adama Weishaupta, krypto- ida" (tajícího, e je 

id), který navenek vystupuje jako ímský katolík. "Illuminati," je zalo eno na výkladu 
Talmudu, co je u ení rabínských id . M lo nést název "Illuminati " - luciferiánský termín, 
znamenající sv tlono i."  

29. srpna si Mayer Amschel Rothschild bere za enu Gutle Schnaperovou.  

1771: 20. srpna se narodila Schonche Jeannette Rothschild, prvorozená z p ti dcer Mayer 
Amschel Rothschilda. Jednou si vezme Benedikta Moses Wormse.  

1773: 12. ervna se narodil Amschel Mayer Rothschild, první z p ti syn Mayera Amschela 
Rothschilda. Stejn jako v ichni jeho brat i, které zau í, vstoupí do rodinných obchod ve 
v ku dvanácti let.  

1774: 9. zá í se narodí Salomon Mayer Rothschild.  

1776: Adam Weishaupt 1. kv tna oficiáln

 

dokon uje sv j koncept Iluminát . Jejich ú elem 
je odd lit ne- idy politickými, ekonomickými, sociálními a nábo enskými prost edky. Cílem 
bylo vyzbrojit proti sob stojící  strany gojim" ne- id ) a vyvoláváním incident podnítit 
mezi nimi boj, ni em národních vlád, nábo enských institucí a eventuáln i úplné vzájemné 
zni ení. Weishaupt svou doktrínou Illuminati" brzy infiltroval ád Svobodných zedná a 
jako tajné úst edí zakládá ló i Grand Orient. D je se tak na základ instrukcí a financí 
Amschel Rothschilda. Postupn se koncept roz i uje do zedná ských ló í po celém sv t , 
funk ních dodnes. 
Weshaupt také rekrutuje na dva tisíce placených následovník , v etn velmi vzd laných lidí z 
oblasti um ní a písma, kolství, v dy, financí a pr myslu.  Jsou koleni, aby pou ívali 
následující metody ke zmanipulování lidí:  

1) U ij peníze i vydírání k zisku kontroly nad mu i na vysokých pozicích, na r zných úrovních 
v ech vlád a dal ích polích p sobností. Jakmile se vlivné osoby zapletou do p ediva l í, 
klam a svod

 

Iluminát , budou dr eni v achu zavedením politického jiného vydírání, 
hrozeb finan ního zruinování, ve ejného odhalení a da ového zni ení, hrozby smrti jim a 
jejich rodinám nevyjímaje.   

2) Fakulty univerzit budou kultivovat studenty s mimo ádnými du evními schopnostmi, 
pocházející z dobrých rodin s mezinárodní orientací a doporu í jim speciální výcvik v 
internacionalismu, i lépe e eno jim vtisknou názor, e pouze jediná sv tovláda ukon í 
opakující se vál ení a spory. Takový výcvik bude docílen poskytnutím stipendia student m, 
vybraným Ilumináty.  

3)  V ichni vlivní lidé pod kontrolou Iluminát plus studenti, kte í byli speciáln vzd láni a 
vycvi eni, budou pou iti jako agenti a rozmíst ni do zákulisí v ech vlád jako znalci a 
specialisté. Tím bude dosa eno, e na jejich rady vrcholní p edstavitelé p ijmou opat ení, 
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které v dlouhodobém horizontu poslou í cíl m Iluminát : konspirace jednotného sv ta, 
destrukce vlád a nábo enství, kterým z titulu svých funkcí m li úvodn slou it.  

4) Dosa ení absolutní kontroly nad tiskem, toho asu jediným médiem masové komunikace 
sm rem k ve ejnosti, aby v echny novinky a informace byly zkresleny tak, e masy uv í 
oprávn nosti jediné vlády sv ta coby v elék na problémy sv ta.  

1777: 16. zá í se narodí Nathan Mayer Rothschild.  

1781: 2. ervence se narodí Isabella Rothschild.  

1784: 29. srpna se narodila Babette Rothschild.  

Adam Weishaupt vydává knihou své p íkazy Maximilienu Robespierrovi k zahájení 
Francouzské revoluce. Tuto knihu napsal jeden z Weishauptových spole ník , Xavier Zwack, 
a posílá ji kurýrem z Frankfurtu do Pa í e. Nicmén kurýr je na cest zasa en bleskem a kniha 
s detailním plánem padá do rukou policie, která ji p edá bavorským ú ad m. Bavorská vláda 
vzáp tí pov í policii provést razii Weishauptovy ló e Svobodných zedná - Grand Orient, a 
prohledat sídla jeho nejvýznamn j ích spole ník . Vláda si jist velmi dob e uv domovala, e 
nalezená kniha byla reálnou hrozbou soukromé skupiny velice mocných lidí, kte í cht li 
vyu ít válek a revolucí k dosa ení svých politických cíl .  

1785: Bavorská vláda staví Ilumináty mimo zákon a zavírá v echny bavorské ló e Grand 
Orient. Mayer Amschel Rothschild st huje své rodinné sídlo do p tipodla ního domu ve 
Frankfurtu, který sdílí s rodinou Schiff.  

1786: Bavorská vláda publikuje detaily spiknutí Iluminát v dokumentu nazvaném "P vodní 
spisy ádu a sekty Illuminati, který nechá rozeslat v em hlavám stát a církví Evropy, kte í 
jejich varování bohu el ignorují.  

1788: 24. dubna se narodil   Kalmann (Karl) Mayer Rothschild.  

1789: Evropské vládnoucí elity varování bavorské vlády nevzaly v potaz a díky tomu je plán 
Iluminát rozpoutat Francouzskou revoluci úsp ný od jejího prvního roku a do dovr ení 
revoluce v r. 1793. Tato revoluce byla snem banké centrálních bank, proto e polo ila 
základy nové ústavy a zamezila ímskokatolické církvi vybírat desátky a také zru ila její 
výjimku z povinnosti odvád t dan .  

1790: Mayer Amschel Rothschild prohlásil: 
"Dejte mi mo nost vydávat a kontrolovat národní m ny a bude mi jedno, kdo d lá zákony."  

1. kv tna se narodí Julie Rothschild.  

1791: Rothschild získává "kontrolu nad národními pen zi," skrze Alexandera Hamiltona 
(agenta v kabinetu George Washingtona), zalo ením centrální banky ve Spojených státech, 
nazvané První banka Spojených stát (the First Bank of the United States). Je zalo ena na 
principu dvacetileté výsadní smlouvy. 
V pr b hu prvních p ti let existence centrální banky si z ní americká vláda vyp j í 8 200 000 
dolar a ceny v zemi narostou o 72%. V souvislosti s tímto nadm rným p j ováním a inflací 
se tajemník státu, Thomas Jefferson, vyjád í: 
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"Ké by bylo mo né získat dodatek k na í ústav , který by vzal federální vlád její sklon 
p j ovat si."  

Narodila se Henriette ("Jette") Rothschild, která si vezme Mosese Montefiore. Montefiore se 
stane prezidentem Výboru zástupc britských id mezi lety 1835-1874.  

1792: 15. kv tna se narodilo poslední z d tí Mayer Amschel Rothschilda, Jacob Mayer 
Rothschild.  

1796: Amschel Mayer Rothschild se ení s Evou Hanau.  

1798: John Robison vydává knihu s názvem "D kazy o spiknutí proti v em církvím a vládám 
evropským, sp ádaných p i tajných setkáních Svobodných zedná , Iluminát a tená ských 
spole ností (Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe 
Carried on in the Secret Meetings of Freemasons, Illuminati and Reading Societies)." V této 
knize profesor Robison z Edinburghské univerzity, jeden z v d ích intelektuál doby, který 
byl v r. 1783 zvolen do Edinburghské Královské spole nosti, podává detailní rozbor celého 
komplotu Rothschildových Iluminát .  Robison vysv tluje, jak byl vysoce postaveným 
zedná em Skotského ritu Svobodných zedná a na pozvání p ijel za Weishauptem do 
Evropy, kde mu byla sv ena opravená kopie Weishauptovy konspirace. I kdy p edstíral sv j  
zájem, nesouhlasil s nimi a namísto toho vydal vý e zmín nou knihu, odhalující spiknutí. 
Kniha zahrnuje detaily o vy et ování bavorské vlády ve v ci  propojení Iluminát a 
Francouzské revoluce.  

David Pappen, rektor Harvardské univerzity, p edná í 19. kv tna absolvent m  ro níku o 
vlivu "Iluminátství" na americkou politiku a nábo enství. 
Ve v ku jedenadvaceti let Nathan Mayer Rothschild odjí dí z Frankfurtu do  Londýna, kde s 
obnosem pen z svého otce zakládá bankovní d m.  

1800: Ve Francii je zalo ena Francouzská banka. Napoleon brzy poznává, e  svobodná 
Francie znamená zemi bez dluh a následn prohlásí:  

"Ruka, která dává, je rukou, která bere. Peníze nemají ádnou vlast, finan níci jsou  bez 
patriotismu a bez slu nosti, jejich jediný zájem je zisk."  

Salomon Mayer Rothschild si bere za enu Caroline Stern.   

1806: Napoleon prohlásí: 
"]e mým cílem odstavit d m rodu Hesse-Cassel od ur ování pravidel a vymazat jej ze 
seznamu mocných."   

Jakmile to princ Vilém IX. z Hesse-Hanau usly el, uprchl do N mecka, pak  do Dánska a 
nakonec své t stí sv uje spole n se t emi milióny dolar do rukou Mayera Amschela 
Rothschilda.  

Nathan Mayer Rothschild si bere Hannah Barent Cohenovou, dceru bohatého londýnského 
kupce. 
1807: Prezident Thomas Jefferson (t etí prezident Spojených stát v letech 1801 -1809) jako 
jeden z prvních kritizuje ne estné praktiky a úplatnost médií, kdy prohlásí:  
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"Nem ete dnes v it ni emu, co se do tete v novinách. Pravda sama se stala podez elou 
tím, jak je í ena takovým pinavým nástrojem. Skute ný rozm r dezinformací poznají 
pouze ti, kdo znají fakta a mohou je konfrontovat se l í na denním po ádku."  

1808: Nathanu Mayer Rothschildovi se narodí první syn, Lionel Nathan de Rothschild.  

1810: Sir Francis Baring a Abraham Goldsmid umírají. Tím z stává Nathan Mayer 
Rothschild jediným hlavním banké em v Anglii. Salomon Mayer Rothschild odchází do 
Vídn a zakládá zde banku M. von Rothschild und Sohne.  

1811: Vypr í výsadní listina Rothschildovy Banky Spojených stát a kongres volá proti 
jejímu obnovení. Nathan Mayer Rothschild je roz ílen a prohla uje:  

"Bu dojde ke svolení obnovit výsadní listinu, nebo budou Spojené státy zata eny do 
nejni iv j í války."  

Spojené státy v ak z staly ve svém postoji neoblomné, co p im je Nathana Mayer 
Rothschilda vypustit dal í výhr ku:  

"Dejme t m drzým Ameri an m lekci - ud lejme z nich znova kolonii!"  

1812: Podle instrukcí Nathana Mayer Rothschilda a za Rothschildovy peníze vyhla uje 
Británie válku Spojeným stát m. Rothschild v plán je utopit Spojené státy v dluzích za 
vále né výdaje, a nebudou mít jiné východisko ne se vzdát a podepsat obnovení výsadní 
listiny Rothschildem vlastn né First Bank of the United States. Nicmén v té dob jsou 
Britové natolik vy erpáni vál ením s Napoleonem, e nejsou schopni siln j í ofenzívy a válka 
kon í roku 1814.  

Mayer Amschel Rothschild umírá 19. zá í. Ve své záv ti stanovuje zvlá tní pravidla, které 
bude rodina Rothschild následovat:  

1) V echny klí ové pozice v podnikání rodiny budou zastávat pouze její lenové.  

2)  Pouze mu tí potomci se mohou ú astnit obchodování. To se týkalo i esti 
neman elských syn (je d le ité poznamenat, e Mayer Amschel Rothschild m l také 
p t dcer, tudí je dnes jeho dynastie, i kdy nenese jeho jméno, iroce roz í ena. idové 
také v í, e potomek - mí enec s idovskou matkou je bezvýhradn idem).  

3)  Rodina se promísí mezi prvními a druhými bratranci a sest enicemi, aby majetek 
z stal v rodin (zajímavé je, e podle idovské Encyklopedie z r. 1905 se z padesáti osmi 
rothschildovských s atk , p esn polovina - dvacet dev t - uskute nila mezi prvními 
bratranci a sest enicemi - praktika dnes známá jako inbreeding).  

4) Nesmí být vydán ádný ve ejný soupis majetku.  

5)Nesmí být podána ádná právní aloba s ohledem na hodnotu d dictví.  

6) Hlavou rodiny se stane nejstar í syn nejstar ího syna (tato podmínka m e být 
zru ena, pokud se v t ina rodiny rozhodne jinak).  
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Pravidlo íslo est je okam it uplatn no, kdy je po smrti svého otce vyvolen Nathan Mayer 
Rothschild, aby se stal jeho nástupcem a hlavou rodiny. 
Jakob Mayer Rothschild odjí dí do Francie, aby tam zalo il banku de Rothschild Freres.  

Narodí se Nathaniel de Rothschild, syn Nathana Mayer Rothschilda.  

1814: V souvislosti se t emi miliony dolar , které princ Vilém IX. z Hesse-Hanau sv il 
Mayerovi Amschel Rothschildovi do úschovy, podává idovská Encyklopedie (rok vydání 
1905, svazek 10, str. 494), následující záznam, který kon í: 
"Podle legendy byly peníze ukryty ve vinných sudech, aby unikly pozornosti Napoleonových 
voják , kte í vstoupili do Frankfurtu, a byly nalezeny v t ch samých sudech zcela nedot ené, 
kdy se r. 1814 kurfi t (princ Vilém IX. z Hesse-Hanau) vrátil do N mecka. Skute nost je o 
n co mén romantická a o to více obchodní." 
Poslední ádky napovídají, e Rothschildové nikdy peníze princi Vilémovi nevrátili. 
Encyklopedie pokra uje: 
''Nathan Mayer Rothschild tyto t i miliony dolar investoval do zlata Východoindické 
spole nosti, o kterém v d l, e bude zapot ebí Wellingtonov ta ení."   

Z ukradených pen z Nathan "Profitoval nemén ne ty ikrát: 
1)Na prodeji Wellingtonových obchodních papír , které nakoupil po padesáti centech za dolar 
a prodal za tuto nominální hodnotu. 
2)Na prodeji zlata Wellingtonovi. 
3)Na jeho zp tné koupi. 
4)Na jeho p evodu do Portugalska."  

1815: P t Rothschildových syn pracuje na dodávkách zlata jak Wellingtonov armád 
(prost ednictvím Nathana v Anglii), tak i Napoleonov (skrze Jakoba ve Francii), a za ínají se 
svou politikou podporování obou vál ících stran. Rothschildové války milují, proto e jsou 
masivním generátorem bezrizikových pohledávek. 
Bezrizikové proto, e jsou garantovány vládami zemí, pota mo úsilím jejich obyvatel. P j ky 
byly schváleny pod podmínkou, e vít z uhradí závazky pora eného, a z tohoto d vodu 
nezále í v bec na tom, kdo válku prohraje.  

Zatímco Rothschildové financují ob vále né strany, jejich banky, rozeseté po celé Evrop 
jim umo ují vyu ívat po tovní slu by a sí tajných linek a rychlých kurýr , jaká tehdy 
nem la srovnání. D le ité zprávy kurý i otevírají a jejich obsah p edávají Rothschild m, 
tak e ti jsou v dy o krok dál p ed událostmi, které teprve nastanou.  

Kurý i Rothschild jsou jediní kupci, kte í mají povolení procházet anglickými a 
francouzskými blokádami. Nathan Mayer Rothschild této výhody vyu ívá a díky nim je 
schopen p edpov d t vývoj války a na základ t chto znalostí nakupuje a prodává ze své 
pozice na burze cenných papír .  

Jeden z Rothschildových kurýr , mu jménem Rothworth, se po vít zství Brit u Waterloo 
vydává p es Kanál a novinku p iná í Nathanu Mayeru Rothschildovi o celých ty iadvacet 
hodin p ed Wellingtonovým vlastním kurýrem.  

Nathan Mayer Rothschild následn p ichází na burzu a p ikazuje v em svým maklé m, aby 
za ali prodávat konzuly (dnes cenné papíry). Kv li Rothschildov reputaci n koho, kdo je 
v dy dob e informován, za ali ostatní obchodníci panika it, proto e si mysleli, e Britové 
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prohráli a za ali zb sile prodávat. Následkem toho bylo, e cena papír se dramaticky 
propadla. V tu chvíli dal Rothschild diskrétní znamení svým zam stnanc m, a skupují v e, 
co jim p ijde pod ruku.  

Ne dorazila zpráva, e Britové bitvu ve skute nosti vyhráli, vylétla cena cenných papír na 
úrove vy í ne p ed vypuknutím války, co se Rothschildovi vrátilo ve srovnání s jeho 
p vodní investicí v pom ru asi 20:1. Nathan Rothschild se otev en chlubil, e za sedmnáct 
let ivota v Anglii sv j majetek rozmno il z p vodních dvaceti tisíc liber svého otce dva a p l 
tisícinásobn , a na padesát milion liber.  

Vlastnictví t chto cenných papír , neboli konzul , dává Rothschildov rodin úplnou 
kontrolu nad britskou ekonomikou, nyní bezpochyby finan ním centrem sv ta (po 
Napoleonov kone né porá ce), co p im je Brity zalo it novou Bank of England pod 
správou Nathana Mayer Rothschilda.  

Zajímavé je, e o sto let pozd ji New York Times otisknou lánek, jeho aktérem je vnuk 
Nathana Mayer Rothschilda, který chce u soudu dosáhnout zákazu vydávání knihy, ze které je 
vý e uvedený p íb h. Rodina Rothschild tvrdila, e p íb h je nepravdivý a nactiutrha ný, 
av ak soud jejich po adavek zamítl a p ikázal jim uhradit v echny soudní výlohy.  

Jsme zpátky v roce 1815, kdy Nathan Mayer Rothschild u inil své známé (prohlá ení:  

"Je mi jedno, jaká loutka sedí na anglickém tr nu, aby vládla í i, nad kterou slunce 
nezapadá. Britské impérium ovládá ten, kdo ovládá pen ní zásobu a to není nikdo jiný ne 
já."  

Rothschildové také vyu ívají své postavení v Bank of England a nahrazují metodu p epravy 
zlata ze zem do zem zavedením systému papírových" kreditních a debetních ú t , jaký se 
pou ívá dodnes.  

P edpokládá se, e koncem století, v období známém jako "Éra Rothschild '," kontroluje rod 
více ne polovinu sv tového bohatství.  

Ov em v Solomonov dopise, adresovaném Nathanovi z 28. února toho roku, stojí: 
"V ichni jsme jako mechanismus hodinek, ka dá sou ástka je nepostradatelná."  

Nicmén ne v e jde v dy tak, jak by si Rothschildové p edstavovali, jako v p ípad 
Víde ského kongresu, který probíhal od zá í 1813 do ervna 1814. Rothschildové si od jeho 
po ádání slibovali, e vyu ijí mocnou páku v podob pohledávek u evropských vlád, a ty jim 
p i knout právo zformovat novou rétovou vládu, která jim dá úplnou politickou moc nad 
v t inou civilizovaného sv ta.  

Kongres za al slibn , kdy se Rotshild m poda ilo p im t výcarsko, aby vyhlásilo trvalou 
neutralitu a poskytlo jim tak svrchovaný prostor k financování výroby zadlu ovacích válek. 
Bylo dosa eno i roz í ení jeho hranic o oblasti Valais, Neuchatel a enevu. Úplný plán 
sv tové vlády nicmén selhal, kdy ruský car Alexandr I., který nepodlehl svod m centrální 
banky Rothschild , odmítl uznat sv tovou vládu.  
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Rozlícený Nathan Mayer Rothschild slibuje, e jednou zni í celou carskou rodinu i s 
Alexandrovými potomky. To se také naplní, kdy o sto dva roky  pozd ji tento slib uskute ní 
idobol evici, podporovaní Rothschildy.  

Zajímavé je, e fanatický p ívr enec my lenky sv tové vlády, a kenázský id  Henry 
Kissinger, psal svou doktorskou disertaci na téma Víde ského kongresu.  

19. ervna umírá Julie Rothschild.  

1816: Americký kongres schvaluje zákon, umo ující Rothschild m znova ovládnout centrální 
banku, co jim dává op t moc nad americkou pen ní zásobou. Dosahují toho prost ednictvím 
zalo ení Druhé banky Spojených stát (the Second Bank of the United States) s dvacetiletou 
výsadní listinou.  Nová centrální banka Rothschild samoz ejm znamená konec britské války    
proti Americe a zabíjení tisíc voják na obou stranách.  

1818: Po vzoru Francouz , sna ících se roku 1817 zaru it obrovské p j ky poté, co za ili 
fatální porá ku u Waterloo, Rothschildovi agenti skupují obrovské mno ství dluhopis 
francouzské vlády, aby jejich hodnota vzrostla.  

Pátého listopadu vrhli v e na volný trh, ceny obligací prudce poklesly a Francie propadla 
finan ní panice. Rothschildové se pak vlo ili do v ci p evzetím kontroly nad francouzským 
ob ivem podobn jako p ed esti lety v Anglii.  

1821: Kalmann (Karl) Mayer Rothschild je vyslán do Neapole. Bude uzavírat významné 
obchody s Vatikánem a s pape em eho em XVI. Následn je mu ud len Rád sv. Ji í.  

Kdykoliv pape Kalmanna p ijímal, podával mu ruku namísto b ného zvyku nechat si ruku 
políbit, co vzbuzovalo velké znepokojení ohledn Kalmannovy moci nad Vatikánem.  

1822: Rakouský císa jmenuje p t bratr Rothschildových barony. Nathan Mayer Rothschild se 
rozhodne titul nep ijmout.  

1823: Rothschildové p ebírají vládu nad celosv tovými finan ními operacemi Katolické církve.  

1827: Sir Walter Scott vydává devítisvazkové dílo " ivot Napoleona Bonaparta," v jeho 
druhém svazku prohla uje, e Francouzskou revoluci naplánovali Ilumináti a financovali 
evrop tí sm nárníci (Rothschildové).  

1828: Po dvanáct let Druhá banka Spojených stát

 

nemilosrdn rabuje americkou ekonomiku 
jménem vlastní nenasytnosti a ke kod lidí. T m u dochází trp livost a z ad odp rc banky 
nominují pro prezidentské volby senátora Andrew Jacksona z Tennessee.  

Ke zd ení Rothschild Jackson volby vyhrává a dává jasn najevo, e vyu ije sv j mandát 
ke zprovod ní banky ze sv ta p i první p íle itosti. Za ne ji b hem svého první volebního 
období, kdy odstraní spousty p isluhova banky z ad vládních slu eb. Pro p edstavu, jak 
daleko nádor sahal, nechal vyhodit dva tisíce z jedenácti t isíc zam stnanc

 

federální vlády.  

1830: David Sassoon, bagdádský id a banké spole nosti David Sassoon & Co. s pobo kami v 
ín , Japonsku a Hong Kongu vyu ívá svého monopolu v obchodu s opiem ve prosp ch 
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Rothschildem kontrolované britské vlády. Nechává p epravit 18 956 beden opia, které 
Rothschild m a britské královské rodin vyd lají miliony dolar .  

1832: Druhá banka Spojených stát po ádá kongres o obnovení výsadní listiny se ty letým 
p edstihem. Kongres bance vyhoví a ode le návrh k podepsání prezidentu Jacksonovi 
(sedmý prezident Spojených stát mezi lety 1829 a 1837). Prezident jejich návrh vetuje a své 
zamítnutí vysv tluje:  

Nejsou to pouze na i ob ané, kdo vyu ívá t drosti vlády. Více ne osm milion akcií banky 
je v dr ení cizinc ...Není snad banka, kterou vá e k na i zemi tak málo, ohro ením na í 
svobody a nezávislosti?  

Kontroluje m nu, p ijímá peníze ve ejnosti a udr uje tisíce ob an v závislosti. Je mnohem 
hroziv j í a nebezpe n j í ne vojsko nep ítele. Kdyby se vláda omezila na ochranu v ech 
rovným dílem, bohatých i chudých, tak jako nebeský dé skrápí hory i údolí, lo by o 
bezvýhradné po ehnání.  

V návrhu p ede mnou v ak vidím daleký odklon od takovýchto princip ."  

ervencové veto prezidenta Jacksona není v silách kongresu p ehlasovat. Jackson se pou tí do 
kampan za své znovuzvolení a s heslem "Jackson a ádná Banka!" se poprvé v americké 
historii obrací p ímo k ve ejnosti.  

A koli Rothschildové napumpují více ne t i miliony dolar do kampan jeho protivníka, 
republikánského senátora Henryho Clayse, prezident Jackson je znovuzvolen drtivým 
vít zstvím v listopadu. Je si v ak v dom, e válka je teprve na za átku a ve svém vít zném 
projevu prohlásí:  

"Nezmar korupce je pouze pozastaven, nikoliv zni eni"  

1833: Prezident Jackson zahajuje p esun vládních depozit z Rothschildy ovládané Second 
Bank of the United States a ukládá je do bank, ízených banké i ve slu bách demokracie.  

To p sobí mezi Rothschildy zna né znepokojení, a tak za nou d lat to, co umí nejlépe, tedy 
stahování smy ky okolo pen ního ob hu a podn cování ekonomického úpadku. Jackson 
v ak v d l, co jsou za a pozd ji prohlásí:  

"]ste doup zlod jských zmijí a já vás vyhubím, jako e je B h nade mnou.  

1834: Italský revolucioná Guiseppe Mazzini je zvolen Ilumináty, aby ídil sv tový revolu ní 
program, který vede a do své smrti v roce 1872.  

1835: 30. ledna se atentátník pokusí zast elit prezidenta Jacksona, na t stí v ak ob pistole 
minou cíl. Jackson pozd ji prohlásí, e ví, e za nezda eným atentátem stojí Rothschildové. 
Není jediný. Sám atentátník Richard Lawrence, který byl p ed soudem shledán nevinný pro 
du evní chorobu, se pozd ji chvástal, e si ho najali mocní lidé z Evropy a zaru ili se, e se o 
n j postarají v p ípad , e bude dopaden.  

Rothschildové získávají práva k almadénským dol m na rtu ve pan lsku, V té dob se 
jedná o nejv t í koncesi na sv t , a proto e se rtu pou ívá k i t ní zlata a st íbra, mají 
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Rothschildové v tomto odv tví prakticky sv tový monopol. Prost ednictvím této akvizice 
za ne N. M. Rothschild & Synové istit zlato a st íbro pro Royal Mint, Bank of England, a 
adu dal ích mezinárodních zákazník .  

1836: Prezident Jackson po letech zápasu proti Rothschild m a jejich centrální bance kone n 
usp je. Bance není prodlou ena výsadní listina a tím se mu poda í vypudit je z Ameriky. 
Rothschildové se nebudou schopni vrátit zp t a do roku 1913, kdy zde zalo í svou t etí 
centrální banku Ameriky, Federální rezervu.  

Nathan Mayer Rothschild 28. ervence umírá a správa jeho banky N. M. Rothschild & Sons 
p echází na jeho mlad ího bratra, Jamese (Jakoba) Mayera Rothschilda.  

David Sassoon, drogový dealer" Rothschild v ín , zvy uje sv j obchod s opiem na t icet 
tisíc vyprodukovaných beden ro n . Ve m stech na pob e í se za íná rozmáhat drogová 
závislost.  

1837: Rothschildové vysílají do Ameriky jednoho ze svých vlastních lidí, askenázského 
krypto-Zida" Augusta Belmonta (vlastním jménem Schônberg), aby okam it za al pracovat 

na záchran bankovních zájm rodiny, které byly po kozeny prezidentem Jacksonem.  

1838: Osmého ledna prezident Jackson vyplácí poslední díl národního dluhu, který vznikl, 
kdy byla bankám povolena emise bankovek za vládní dluhopisy, namísto, aby m na byla 
kryta financemi státní pokladny. Stal se mimochodem jediným prezidentem, který kdy 
národní dluh vyplatil.  

1839: Mand uský císa po aduje zákaz p ebujelého obchodu s opiem kv li nekontrolované 
drogové závislosti v ín , ze které profitují Sassoon, Britská Královská rodina i 
Rothschildové. Císa jmenuje komisa e kantónu, Lin Tse-Hsu hlavním v dcem ta ení proti 
opiu. Lin Tse-Hsu p iká e, aby dva tisíce zkonfiskovaných beden Sassoonova opia byly 
svr eny do eky. Sassoon o tom informuje Rothschildy a ti po ádají britské vojenské síly, aby 
podnikly protiopat ení.  

Taková byla p í ina vzniku Opiových válek mezi ínou a Brity, bijícími se znovu za zájmy 
Rothschild jako oldáci. Britové zaúto ili na m sta a zahájili blokádu p ístav . ínská 
armáda, ji deset let decimovaná nekontrolovanou závislostí na opiu, nebyla pro Brity 
vá ným soupe em. Válka skon ila roku 1842 podpisem Nankingské smlouvy, která 
zahrnovala pro Rothschildy a Sassoona následující výdobytky k zaji t ní opia pro v echny": 
1) Plnou legalizaci obchodu s opiem v Cíne. 
2) Kompenzaci dva miliony liber pro Davida Sassoona za opium, svr ené Lin Tse-Hsu -
em do eky. 
3) Teritoriální suverenitu Britské koruny nad n kolika ur itými ostrovy na pob e í  

1840: Rothschildové se sami titulují Bankou anglických obchodník s mincovními kovy" a 
zakládají agentury v Kalifornii a Austrálii  

1841: Prezident John Tyler (desátý prezident Spojených stát mezi lety 1841 a 1845) vetuje 
návrh zákona o obnovení listiny pro Bank of the United States, kterou se sna il agent 
Rothschild zpaktovat v kongresu. Tyler dostane spoustu anonym , hrozících mu 
zavra d ním.  
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1844: Salomon Mayer Rothschild kupuje Spojené Vítkovické kamenouhelné doly a 
Rakouskouherskou vysokopecní spole nost, které budou jednou pat it mezi deset nejv t ích 
pr myslových koncern na sv t .  

Benjamin Disraeli, sefardský id (který se jednou stane britským p edsedou vlády) publikuje 
novelu Coningsby, ve které popisuje Nathana Mayer Rothschilda:  

"...Pán a vládce sv tových pen ních trh , a prakticky pán a vládce v eho. P íjmy ji ní Itálie 
doslova dr í v zástav a monarchové a minist i v ech zemí se mu klaní za jeho rady a 
nechávají se vést jeho doporu ením."  

Disraeli také tvrdil: 
"Otázka rasy je klí em ke sv tové historii...v e je dáno rasou, neexistuje ádná jiná 

pravda."  

1843: Rothschildové v New Yorku zakládají zedná skou ló i B'nai B'ri h. O sedmdesát let 
pozd ji tato skupina zalo í známou Ligu proti pomluvám a hanobení (Anti-Defamation 
League), vytvo enou za ú elem toho, aby jakákoliv kritika idovské nadvlády i kriminality 
byla ozna ena za antisemitskou.  

1845. Umírá Andrew Jackson (sedmý prezident Spojených stát ). Zanechává po sob 
instrukce ohledn nápisu na svém náhrobku, který má symbolizovat to, co vnímal jako 
nejv t í slu bu lidskostí. Nápis zní:  

"Zabil jsem banku."  

 Text se samoz ejm vztahuje k faktu, e se prezident anga oval ve zni ení 
Ro t h s c h i l d o v s k é Dr u h é b a n k y Sp o j e n ý c h s t á t

 

v r o c e 1 8 3 6 .  

Jakob (James) Mayer Rothschild, nyní znám jako baron James de Rothschild (který se práv 
o enil se svou nete í Betty, dcerou Salomona Mayer Rothschilda), vyhrává kontrakt k 
vybudování první hlavní elezni ní linky nap í Evropou. Linka bude nést jméno "Chemin De 
Fer Du Nord," a bude vést z Pa í e do Valenciennes a pak se napojí na rakouskou elezni ní 
sí , kterou vybudoval jeho bratr a tchán, Salomon Mayer Rothschild.  

Jakobovi Mayer Rothschildovi a Betty von Rothschild se narodí první dít , Edmond de 
Rothschild.  

1847: Lionel de Rothschild, který si vzal svou sest enici (dceru Kalmanna Mayer 
Rothschilda), je zvolen do k esla parlamentu za m sto Londýn.  

Po adavkem pro p ijetí do parlamentu je p ísaha víry v K es anství. Lionel de Rothschild to 
v ak odmítá kv li své idovské ví e, která se Krista z ekla. Následkem toho je, e jeho k eslo 
v parlamentu z stává po jedenáct let opu t né, dokud nejsou povolena jiná pravidla p ísahy. 
Zajímavé je, e se mu po celou dobu poda í k eslo udr et, i kdy nem e zastupovat sv j 
volební obvod v ádném hlasování.  

1848: A kenázský id Karl Marx ( krypto- id, vlastním jménem Moses Mordecai Levy), 
vydává sv j Komunistický manifest. V dob , kdy na n m Marx pracuje, pí e Karl Ritter z 
Frankfurtské university jeho pravý opak, Nietzscheanismus" na podkladech spis Friedricha 
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Wilhelma Nietzscheho. "Nietzecheanismus" je pozd ji vyvinut v ideologie Fa ismu a 
Nacismu, které budou pou ity k podnícení První a Druhé sv tové války.  

Jak Marxe, tak i Rittera podporují a instruují Rothschildové. Idea, která se skrývá za t mito 
schématy, je poskytnout t m, kdo ídí v e prostupující konspiraci, schopnost vyu ít rozdíl v 
tzv. ideologiích, umo ujících jim rozd lit v t í a v t í frakce lidstva do nep átelských tábor . 
Jejich lenové pak budou vyzbrojeni a ideologicky p e koleni tak, aby se vál ením mezi 
sebou zni ili a zejména zlikvidovali politické a nábo enské instituce. Jedná se v podstat o 
stejný plán, jaký navrhl Weishaupt v r. 1776.  

Marxismus, Komunismus a jeho derivát Socialismus, není, jak se o n kolik let pozd ji uká e, 
nic jiného ne státní kapitalismus, ízený privilegovanou men inou, vykonávající tyranskou, 
totální moc nad v t inou, které fakticky nenechává ádná zákonná práva ani vlastnictví. To 
vysv tluje, pro se Rothschildové tolik starali o financování t chto ideologií, které se 
následn vyvinou v demokracii"-v systém státu dvou stran, ve kterém jsou ob ovládány 
stejnou mocí. A zatímco se mezi sebou ha te í nad bezvýznamnými politickými tématy, aby 
vzbudili zdání, e mezi sebou bojují, v podstat následují stejnou základní ideologii. To je 
také p í inou znechucení demokratického voli e, který a dá sv j hlas komukoliv, nic tím 
nikdy nezm ní.  

Umírá Eva Hanau, ena Amschela Mayera Rothschilda.  

1849: Umírá Gutle Schnaper, ena Mayer Amschel Rothschilda. P ed svou smrtí je t 
non alantn prohlásí:  

"Kdyby si mí synové války nep áli, ádné by nebyly."  

1850: V této dekád probíhají výstavby na panstvích v Mentmore v Anglii a ve Ferrieres ve 
Francii. Více Rothschildových panství po celém sv t bude následovat, v echny vyzdobené 
um leckými díly nevy íslitelné hodnoty. Jakob Rothschild ve Francii prohlásí, e výstavba 
bude stát est set milion frank , co je o sto padesát milion více, ne jsou v ichni banké i 
Francie schopni dát dohromady.  

1852: Kdy je William Gladstone, budoucí britský p edseda vlády, jmenován ministrem financí, prohlásí  
Bank of England a Londýnském City:  

"Od chvíle, kdy jsem se ujal ú adu ministra financí, za al jsem poznávat, e Stát zaujímá 
v i financím z podstaty klamné postavení, a to navzdory Bance a City. Vláda samotná nemá 
ádnou podstatnou moc a nezpochyb uje otázku svrchované moci pen z."  

1853: David Sassoon se stává naturalizovaným britským ob anem. Sice si stále udr uje at a zp soby 
bagdadského ida, ale svým syn m dovoluje, aby p ejali zp soby Angli an . Jeho syn Abduláh si m ní 
jméno na Albert, odchází se svým otcem do Anglie a svého syna Edwarda Alberta jednou p i ení do 
rodiny Rothschild .  

David Sassoon vystaví synagogy v Indii k uct ní svého idovského p vodu. Jednu v oblastí Fort a dal í v 
Byculla.  
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Nathaniel de Rothschild, syn Nathana Mayera Rothschilda a ze Jakoba Mayera Rothschilda, kupuje 
bordeauxský vinohrad v Moutonu, Chateau Brane Mouton, a p ejmenuje jej na Chateau 
Mouton Rothschild.  

1854: Umírá Caroline Stern, ena Salomona Mayera Rothschilda.  

1855: Desátého b ezna umírá Kalmann Mayer Rothschild . 
Osmadvacátého ervence umírá Salomon Mayer Rothschild. 

estého prosince umírá Amschel Mayer Rothschild.  

1856: estého kv tna se narodí Sigmund Freud, a kenázský id a zakladatel psychoanalýzy. Jednou bude 
obvi ovat Západní morálku a kritizovat to, co sám nazve neurotickým vlivem na sexualitu u Západního 
mu e a který navrhne odstranit zavedením idy vyznávanou promiskuitou. Za normální dokonce 
pova uje i my lenku incestu a pedofílie, co zakazuje jak Talmud, tak i v t ina svatých knih.  

1858: Lionel de Rothschild se kone n dostává do k esla parlamentu, kdy je p ísaha víry roz í ena i na 
eventuální p ísahu v jiné nábo enství. Stává se tak prvním otev en

 

idovským lenem 
britského parlamentu.  

Dvanáctého ervence má Lord Harrington proslov ve Sn movn lord proti akceptování idovských 
imigrant a prohla uje: 
"Jsou to nejv t í p j ovatelé pen z a v itelé na sv t .. .  Jsou vinni za situaci, kdy národy po 
celém sv t trpí pod tíhou da ových systém a národních dluh . Odjak iva to byli nejv t í 
nep átelé svobody."  

1859: Umírá Schonche Jeannette Rothschild. 

1860: Na americkém Jihu se zanedlouho po vyhlá ení nezávislosti vytvo ilo úzké obchodní 
partnerství mezi majiteli bavlníkových plantá í a zpracovateli bavlny v Anglii. Bavlnu za ali 
p epravovat Rothschildové vlastními lod mi Záhy toti pochopili, e práv to m e být 
achilovou patou Ameriky, která jim m e pomoci vrátit se zp t po zni ení jejich centrální 
banky prezidentem Jacksonem v r. 1836. 

Rothschildové se na tuto anci dlouho p ipravovali a v té dob jsou ji státy amerického Jihu 
infiltrovaný obrovským po tem jejich agent . Opatrn manipulují místním obyvatelstvem 
konspirací s lokálními politiky, které mají v hrstí a roz i ují propagandu mezi lidi. Stav vyústí 
odtr ením Ji ní Karolíny 29. prosince 1860. O n kolik týdn pozd ji doplní konspiraci proti 
Unii est dal ích stát a rozhodnou o odtr ení a vyhlá ení Konfederace s Jeffersonem 
Davisem na postu prezidenta. 

Agenti Rothschild a jejich vy kolení nohsledi podnikají ozbrojené útoky za ú elem 
provokace Severu. Obsazují pevnosti, zmoc ují se arzenálu, pen ních zásob a dal ího 
vlastnictví Unie. Dokonce i nejbli í lenové kabinetu prezidenta Buchanana p ipravují 
spiknutí, které má napomoci kolapsu a zdiskreditování Unie. Buchanan tvrdí, e odtr ení 
ji anských stát odsuzuje, ned lá ale nic, aby tomu zabránil. Nezasáhne ani poté, co je lo 
pod vlajkou Spojených stát ost elována bateriemi z b eh Ji ní Karolíny. 

1861: M síc po inauguraci prezidenta Abrahama Lincolna ( estnáctého prezidenta Spojených 
stát v období let 1860 a 1865) vypukla ve Fort Sumter v Ji ní Karolín Ob anská válka. Její 
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hlavní p í inou bylo odtr ení Ji ní Karolíny; jako dal í p í ina bývalo uvád no otroká ství, to 
ale nebylo opravdovým d vodem, jak prohlásil prezident Lincoln: 
"Nemám ádný d vod p ímo i nep ímo napadat instituci otroká ství ve státech, kde je zavedena. 
Nemyslím si, ze bych na to m l právo a navíc se k takovému e ení neklaním.. M j prvo adý cíl je 
zachovat Unii, a to není otázka zachování otroká ství ä jeho zru ení. Kdybych mohl zachránit Unii bez 
osvobození jediného otroka, ud lám to."  

Skute ným d vodem války je katastrofální ekonomická situace Jihu v d sledku jednání stát 
Severu. Pr myslníci ze severu zavedli systém obchodních tarif , aby Ji an m zamezili 
nakupovat levn j í evropské zbo í. Evropa jako odvetu p estala importovat ji anskou bavlnu, 
Ji ané tedy byli p inuceni platit za zbo í více, zatímco se jejich p íjmy zten ily. 
V této atmosfé e spat ili sv toví finan ní anci, jak Ameriku rozd lit a ovládnout: zatáhnout ji 
do Ob anské války. To potvrzují i slova Otto Von Bismarka, kanclé e N mecka (1871 - 
1890), který prohlásil roku 1876: 
"Rozd lení Spojených stát do dvou federací bylo dohodnuto dávno p ed Ob anskou válkou mocnými 
finan ními silami Evropy. Tito banké i se obávali, e pokud z stanou Státy jednotným, národem 
stmeleným blokem, dosáhnou ekonomické a finan ní nezávislosti, která naru í jejich finan ní 
sv tovou dominanci.  

Nejsiln j í hlas m li Rothschildové. Vycítili nesmírnou ko ist, pokud se jim poda í nahradit 
dv slabé, nezadlu ené demokracie vitální, sebev domou a sob sta nou republikou. Proto 
vyslali své agenty, aby vyu ili otroká ství a vrazili mezi republiku  

Pouhých n kolik m síc po prvních výst elech v Ji ní Karolín p j ují Rothschildové dv st deset 
milion frank Napoleonu III. (synovci Napoleona Bonaparte) k obsazení Mexika a rozmíst ní jednotek 
na ji ních hranicích se Spojenými státy. Cht li vyu ít Ob anské války a vrátit Mexiku kolonijní spávu, 
ím do lo k poru ení Monroeovy doktríny, kterou vyhlásil prezident James Monroe v r. 1823. 

Evropské mocnosti podle této doktríny nemají právo zasahovat do zále itostí nezávislých stát na území 
amerického kontinentu, nap . Spojených stát , Mexika aj.  

Spojené státy na oplátku slibovaly z stat neutrální v p ípad konflikt mezi evropskými mocnostmi a 
jejich koloniemi, pokud by v ak k takovým válkám do lo v Americe, pova ovali by to za agresi v i 
sob .  

Zatímco Francouzi poru ují Monroeovu doktrínu, Britové nez stávají pozadu a p esunují jedenáct tisíc 
voják do Kanady a soust edí je podél severních hranic Spojených stát . Prezident Lincoln si uv domuje 
vá nost situace a spole n se svým tajemníkem nav t vuje newyorského pokladníka Salomona P. 
Chase, aby vyjednal nezbytné p j ky pro americkou obranu.  

Rothschildové zosnovali válku, aby Unii srazili na kolena a nehodlají ji te zachra ovat. P ikázali svým 
americkým bankám, aby poskytovaly p j ky p i úrocích 24 a 36 procent. Jak p edpokládali, prezident 
Lincoln n co takového odmítá a vrací se zp t do Washingtonu. Nechává poslat do Chicaga pro 
plukovníka Dicka Taylora, kterého pov í problémem financování války.  

B hem jednoho mítinku se Lincoln na Taylora obrátil ohledn jeho návrh . Plukovník Taylor 
odpov d l:  

"Je to snadné, sta í p im t kongres, aby schválil návrh o emisi legální nabídky vládních 
obligací.. .a zaplatit jimi vojsko k vyhrání války." 
Prezident Lincoln m l pochybnosti, zda lidé takové bankovky p ijmou, na e Taylor odpovídá: 
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"Pokud se bude jednat o zcela legální nabídku, nebudou mít ob ané nebo kdokoli jiný na 
vybranou. Bankovky budou mít podle ústavy plnou záruku kongresu, a budou stejn dobré 
jako jakékoliv jiné peníze."  

Isabella Rothschild umírá.  

1862: Prezident Lincoln zahajuje emisi ty set padesáti milion dolar v bankovkách. Na zadní 
stran jsou poti t ny zelenou tu í, aby je lo snadno odli it od obe iva, a podle toho se jim 
také íká "Greenbacks." Bankovky nem ly slou it ádnému zájmu Federální vlády a byly 
ur eny k financování vojenských jednotek a jejich dodávek. Lincoln byl posledním 
prezidentem, který vydal nezadlu ené americké bankovky a prohlásil:  

"Vláda m e vydávat a pou t t do ob hu ve kerou m nu i p ísp vky, nutné k pokrytí výdaj 
i pot eb spot ebitel . Výsada emise pen z není jen p ednostním právem vlády, ale také jejím 
kreativním nástrojem. Zavedením t chto princip [...] u et í da oví poplatníci obrovské 
mno ství úrok . Peníze p estanou být pánem a stanou se sluhou ob an ."  

Dále prohlásí:  

"Dáváme lidem této zem nejskv lej í po ehnání, jakého se jim kdy dostalo; jejich vlastní 
papírové peníze k úhrad jejich závazk ."  

Londýnské Times poodhalí, kdo ve skute nosti tahá za nitky, kdy uve ejní lánek s tímto 
prohlá ením: 
"Pokud by se ta kodlivá pen ní politika Severoamerické republiky stala zako en ným 
zvykem, vláda by si libovoln zadarmo obstarávala peníze. Vyplatila by své dluhy a z stala 
bez nich. M la by peníze pro v echny své obchody.  

Její prosperita by znamenala bezprecedentní p ípad v historii civilizovaných vlád sv ta. 
Nastal by odliv mozk

 

i bohatství ze v ech zemí do Severní ameriky. Taková vláda musí být 
zni ena nebo zni í v echny monarchie sv ta."  

O n kolik let pozd ji vychází na sv tlo riziko, cirkulující v Rothschildem vlastn né Bank of 
England, odhalující dal í d vody, pro m ly zelené dolarovky" skon it:   

"Válka patrn smete otroká ství a zni í jeho inventá . Z toho se já a mí evrop tí p átelé 
radujeme, proto e otroká ství je krom výhod z práce i starost o otroky, zatímco Evropský 
plán v ele s Anglií po ítá s tím, e práce má být ovládána kapitálem ídícím mzdy.  

Toho lze dosáhnout ízením ob hu pen z. Velký dluh, který vlastník m výrobních 
prost edk vyplývá z vedení války, musí být pou it jako nástroj k ízení objemu financí. K 
tomu je nutné pou ít obligace jako bankovní základ. Nyní jen ekáme, a tajemník státní 
pokladny u iní doporu ení kongresu. To jednou prov dy znemo ní zeleným bankovkám, aby 
obíhaly bez na í kontroly."  

1863: Abraham Lincoln zji uje, e s Rothschildy má problémy i ruský car Alexander II 
(1855 - 1881), který odmítá jejich dlouhodobou snahu zalo it centrální banku v Rusku. Car 
poskytne Lincolnovi bezvýhradnou podporu.  
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Prohla uje, e pokud Anglie i Francie aktivn zasáhnou do Ob anské války a podpo í Jih, 
bude to pova ovat za vyhlá ení války a postaví se na stranu prezidenta Lincolna. Aby 
dokázal, e za svým prohlá ení stojí, vysílá ást Pacifické flotily k p ístav m San Francisca a 
New Yorku.  

V Neapoli se uzavírá bankovní d m C. M. de Rothschild e figli kv li sjednocení Itálie.  

Rothschildové pov ují svého lov ka, Johna D. Rockefellera, aby v Americe vybudoval 
obchod s ropným pr myslem Standard Oil," který nakonec porazí v echnu konkurenci.  

1864: Prezident Lincoln je osmého listopadu znovuzvolen a jedenadvacátého pí e svému 
p íteli následující:  

"Moc pen z vyko is uje národy v dobách míru a v nep íznivé situaci proti nim osnuje 
spiknutí. Je despoti t j í ne monarchie, domý liv j í ne samovláda a sobe t j í ne 
byrokracie."  

Rothschildovský August Belmont, který je národním p edsedou demokratické strany (ve 
funkci mezi lety 1860 -1872), podporuje Lincolnova protikandidáta, demokrata generála 
George McClellana. K jeho nevoli Lincoln op t vít zí.  

1865: Abraham Lincoln ve svém projevu v kongresu prohla uje:  

"Mám dva velké protivníky: ji anskou armádu p ed sebou a finan ní instituce za mými 
zády. Nebezpe n j í z obou je ten druhý."  

trnáctého dubna, jedena ty icet dní po jeho druhé inauguraci a pouhých p t dní poté, co se 
generál Lee vzdal generálu Grantoví u Appomattoxu, je prezident Lincoln post elen ve 
Fordov divadle atentátníkem Johnem Wilkesem Boothem. Na následky útoku umírá necelé 
dva m síce p ed koncem války.  

O více ne sedmdesát let pozd ji Boothova vnu ka Izola Forresterová odhaluje ve své knize 
"This One Mad Act," e Booth slou il významným evropským zájm m. Dále tvrdí, e 
navzdory zprávám amerických ú ad o poprav Booth uprchl do Calais, kde zem el ve v ku 
t iceti devíti let.  

P ibli n ve stejné dob obvinil mezinárodní banké e z atentátu právník Gerald G. McGeer. 
U inil tak v kanadské sn movn   v roce 1934.  

Mc Geer získal od agent tajné slu by d kazy, pocházející z ve ejného záznamu soudu Johna 
Wilkese Bootha, vymazané po jeho údajné smrti. Prohlásil, e jasn ukazují, e Booth byl 
nájemný vrah, pracující pro mezinárodní banké e. Jeho e otiskly noviny Vancouver Sun v 
lánku ze 2. kv tna 1934:  

"Abraham Lincoln, osvoboditel otrok , byl zavra d n skrze intriky p edstavitel 
Mezinárodních banké , kte í se báli kreditu a národních ambic prezidenta Spojených 
stát .  

Na sv t byla v té dob jediná skupina, která m la d vod p át si Lincolnovu smrt.  
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Tu tvo ili lidé, kte í byli proti jeho programu národní m ny - zelených bankovek - a stáli 
proti n mu po celou dobu Ob anské války."  

Gerald G. McGeer také zmínil, e Lincolnova smrt nem la poslou it jen znovuzalo ení 
centrální banky, ale také p ipoutat americkou m nu ke zlatu, kterou tímto mezinárodní 
banké i mohli ídit. Cht li americkou ekonomiku p evést na Zlatý standard, co bylo v 
p ímém rozporu s Lincolnovou politikou emise zelených bankovek, zalo ené striktn na 
dobré ví e a jménu Spojených stát .  

lánek Vancouver Sun také McGeera citoval prohlá ením:  

"Tito mu ové usilovali o zalo ení Zlatého standardu a práva ídit národní m ny a úv ry 
v ech zemí sv ta. Odstran ním Lincolna byli schopni svého plánu dosáhnout a to se jim 
nakonec v Americe povedlo. Osm let po jeho zavra d ní bylo st íbro demonetizováno a 
ve Spojených státech zavládl Zlatý standard."  

Bez zajímavosti nez stává, e se objevilo i mnoho spekulací o tom, e Abraham Lincoln byl 
ve skute nosti nelegitimní syn A. A. Springse (p vodn idovského jména Springstein) z 
p íbuzenstva Rothschild .  

Jacob Schiff, Rothschild, narozen v jejich sídle ve Frankfurtu, se po krátkém zau ení v 
Rothschildov London Bank vydává do Ameriky. Je mu práv osmnáct a je vybaven 
instrukcemi a nezbytnými pen zi k zalo ení banky. Má splnit následující úkoly: 
1) Ovládnout americký pen ní systém prost ednictvím zalo ení centrální banky. 
2) Najít vhodné osoby, které budou za úplatu vystupovat jako nastr ené loutky Iluminát 
a zajistí jim k esla ve Federální vlád , v kongresu, v Nejvy ím soudu a v ech federálních 
ú adech. 
3) Podn covat men inový boj nap í

 

rasami, obzvlá t mezi bílými a ernými. 
4) Vytvo it hnutí za zni ení nábo enství ve Spojených státech, s K es anstvím jako 
hlavním cílem.  

Nathaniel de Rothschild se stává lenem parlamentu za m sto Aylesbury v Buckinghamshire.  

1866: Henriette ("Jette") Rothschild umírá.  

1868: Patnáctého listopadu, krátce po zakoupení zna ky Chateau Lafite, jednoho ze ty 
p edních francouzských vín premier grand cru, Jakob Rothschild zem el. Byl poslední z p ti 
syn

 

Mayera Amschela Rothschilda.  

1869: Na poh bu Velkého Rabbi Simeona Ben-Iudah, u iní Rabbi Reichorn následující 
odhalení: 
"Díky stra livé síle na ich mezinárodních bank jsme K es any uvrhli do série válek bez 
konce. Války mají pro nás, idy, obrovskou cenu, proto e K es ané se masakrují navzájem a 
vzniká více místa pro nás. Války jsou idovské ne, na e banky tloustnou z k es anských 
válek. Více ne sto milion K es an války smetly z povrchu Zem a to je t není konec." 

estnáctého b ezna umírá Babette Rothschild. 1870: Zem el Nathaniel de Rothschild.  

1871: Americký generál Albert Pike, kterého zlákal k Iluminát m Guissepe Mazzini, 
dokon uje sv j plán t í sv tových válek a sv tových revolucí. Kulminující proces posouvá 
konspiraci do finálního stavu. Podrobnosti následují: 
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První sv tová válka bude mít za cíl zni it ruského cara, jak p ísahal Nathan Mayer Rothschild 
v r. 1815. Monarchie bude nahrazena komunismem, k vyprovokování války poslou í 
konflikty mezi britským a n meckým impériem.  

Druhou sv tovou válku rozdmýchá kontroverze mezi fa ismem a politickým Sionismem, s 
pronásledováním id jako základním pilí em, který zaseje nenávist mezi N mce. Fa ismus 
(který Rothschildové stvo ili) bude zni en a vliv politického Sionismu zesílí. Válka také posílí 
vliv komunismu do úrovn , srovnatelné s K es anstvím.  

T etí sv tovou válku vyprovokuje zá muslimského sv ta, která proti sob postaví Islám na 
jedné a politický Sionismus na druhé stran . B hem toho budou ostatní národy p inuceny 
mezi sebou bojovat a do stavu mentálního, fyzického, duchovního a ekonomického 
vy erpání.  

Patnáctého srpna pí e Albert Pike Guiseppe Mazzinimu dopis (nyní v archívech Britského 
muzea), ve kterém stojí následující: 
"M li bychom nihilisty a ateisty pustit ze et zu a rozpoutat velké spole enské kataklyzma, 
které ve v ech svých hr zných podobách jasn uká e národ m moc absolutního ateizmu; 
ko eny zla a krvavou v avu.  

Lidé pak budou p inuceni chránit se p ed sv tovou men inou revolucioná a budou chtít tyto 
ni itele civilizace vyhubit. Zástupy lidí v deziluzi z K es anství, kte í budou od té chvíle 
postrádat duchovní vedení a sm r, tou ící po ideálu a zmatení, kam sm ovat své uctívání, 
osvítí paprsek skrze projev doktríny ryze ábelské.  

Manifestace vyústí z obecného reakcioná ského hnutí, které sou asn sprovodí K es anství i 
Ateizmus ze sv ta."  

Pike, který byl roku 1859 zvolen Svrchovaným Hlavním velitelem Ji anské jurisdikce 
Svobodných zedná Skotského ritu, byl nejmocn j ím Svobodným zedná em Ameriky. Post 
si udr el t icet dva let a do své smrti v roce 1891.  V roce 1872 vydal knihu "Zásady a 
dogmata Svobodných zedná Skotského ritu starého a p ijatého" (Morals and Dogma of the 
Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry), ve které otev en tvrdí: 
"Skute né jméno Satanovo je obrácené JHVH, jak íkají kabalisté; Satan není bohem temna, 
ale negací Boha...pro Zasv cené není Bytostí, ale Silou, stvo enou ke konání dobra, m e ale 
slou it i zlu. Je nástrojem Svobody a Svobodné v le . . . 
LUCIFER, nositel sv tla! Zvlá tní a záhadné jméno Ducha temnot! Lucifer, Syn Jitra, 
sv tlono , nesnesiteln osl ující svým jasem du e mdlé, sv tské a py né!" 
Pike v té samé knize zd raz uje, e Svobodné zedná ství je víra, zalo ená na okultní idovské 
filosofii, obsa ené v Kabale.  

1872: Guiseppe Mazzini p ed svou smrtí ur í svým nástupcem dal ího revolucioná e - 
Adriana Lemmyho. Lemmyho postupn nahradí Lenin a Trocký, pak Stalin. Revolu ní iny 
v ech budou financovány Rothschildy.  

1873: Ztrátové m d né doly Rio Tinto ve pan lsku vykoupí skupina zahrani ních 
finan ník , Rothschildy nevyjímaje. Tyto doly jsou nejv t ím zdrojem m di v Evrop .  
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1875: Prvního ledna, po s atku s dcerou Solomona Loeba, Teresou, se Jacob Schiff ujímá 
správy banky Kuhn, Loeb & Co. Schiff bude financovat t a skou Standard Oil Company 
Johna D. Rockefellera, podpo í také Railroad Empire Edwarda R. Harrimana a Steel Empire 
Andrew Carnegie. V e za peníze Rothschild .  

Schiff poznává t i hlavní americké banké e doby - J.P. Morgana, který vládne Wall Streetu a 
Drexela a Biddlea z Filadelfie. V ichni ostatní banké i, malí i mocní jim pouze p izvukují. 
Schiff následn pov í evropské Rothschildy, aby zalo ili tam j í pobo ky t chto t í bank. To 
aby dal najevo, e Schiff, (tzn. Rothschildové) bude hrát v newyorském a pota mo americkém 
bankovnictví prim.  

N. M. Rothschild & Sons podniknou vydání akcií k navý ení kapitálu pro první projekt 
výstavby tunelu mezi Francií a Anglií. Polovina kapitálu pochází z "Compagnie du Chemin 
de Fer du Nord Rothschild ." 
Rothschildové pot ebují ovládat Suezský pr plav k zaji t ní svých obchodních zájm v 
regionu a tak Lionel de Rothschild pov uje idovského p edsedu vlády, Benjamina 
Disraeliho, aby zakoupil akcie Suezského kanálu od Khedive Saida z Egypta. Rothschildové k 
tomuto nákupu p j í vlád peníze, jeliko akcie sami necht jí vlastnit, jen vyu ívat britské 
vojenské síly, st e ící oblast.  

1878: Archibald Philip Primrose, pátý hrab z Rosebery, který se stane v r. 1894 p edsedou 
vlády, si bere Hannah de Rothschild, dceru barona Mayera de Rothschild. Z man elství 
vzejdou ty i d ti: Harry Primrose, Lord Dalmeny (pozd ji 6. hrab z Rosebery); ctihodnost 
Neil Primrose; Lady Sybil Primrose; a Lady Margaret Primrose.  

1879: Zem el Lionel de Rothschild.  

1880: Agenti Rothschild zahajují série pogrom zejména v Rusku, Polsku, Bulharsku a 
Rumunsku. Pogromy vyústí v krveprolití tisíc id a následkem jich p ibli n dva miliony 
odplouvají do New Yorku, ale i do Chicaga, Filadelfie, Bostonu a Los Angeles. N kte í se 
v ak za rothschildovské peníze za ínají usazovat v Palestin .  

D vodem, pro byly pogromy iniciovány, byla snaha vytvo it v Americe základnu id , kte í 
budou po p íjezdu pro koleni, aby se registrovali jako voli i Demokrat . O dvacet let pozd ji 
tyto snahy vyústí v masivní americkou základnu Demokrat , která nahoru vynese n které z 
Rothschildových mu , jako byl nap . Woodrow Wilson.  

Americe je na po est prominentního new yorského noviná e Johna Swintona po ádán jeho 
zam stnavateli banket. N kdo, kdo neznal Swintona ani tisk, cht l provést p ípitek 
nezávislému tisku. Swinton své kolegy zasko il reakcí:  

"V Americe neexistovalo a neexistuje nic, co by se dalo nazvat nezávislým tiskem. Víte to 
stejn dob e, jako já.  

Mezi námi není nikdo, kdo by si mohl dovolit up ímn psát své názory, a i kdyby, tiskem by 
nikdy nepro ly. Sám jsem týdn placen za to, abych své cestné názory dr el mimo stránky 
novin, pro které pracuji.  
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Ostatní z vás pobírají podobné mzdy za podobnou práci, a kdokoliv by byl takový blázen, ze 
by za al psát o svém poctivém mín ní, skon il by na ulici. Kdybych sv j svobodný názor 
zmínil v jediném vydání, do jednoho dne bych byl bez práce.  

Náplní urnalismu je ni ení pravdy a otev ená lez, p ekrucování skute nosti, pohana, 
patolízalství, úplatnost a prodávání své zem a spoluob an ka dodenním chlebem. To víte 
vy i já, tak co je to za naivitu, p ipíjet nezávislému tisku?  

Jsme nástroje a slu ebníci mocných, stojících v zákulisí, a tan íme, jak oni pískají. Na e 
mo nosti, talent i ivoty jsou zcela jejich majetkem. Jsme prostituti intelektu."  

1881: Prezident James A. Garfield (v po adí dvacátý; jeho ú ad trval pouhých sto dní) 
prohlásil dva týdny p ed svým zavra d ním:  

"Ten, kdo ovládá objem pen z na í zem , je absolutním vládcem pr myslu a obchodu ...a 
kdy si uv domíte, e celý systém snadno ídí hrstka vlivných mu , dostanete odpov na 
otázku, odkud pocházejí v echny krize a inflace."  

T ináctého b ezna je v Petrohrad zavra d n ruský car Alexandr II. Atentát p etne sérii 
n kolika neúsp ných pokus , které za aly v roce 1866, necelý rok po Lincolnov vít zství v 
Ob anské válce.  

Edmondu Jamesi de Rothschildovi se narodil syn Maurice de Rothschild.  

1883: Po vyra ení 1,8 km tunelu pod Kanálem La Manche britská vláda projekt zastavuje s 
od vodn ním, e by se jednalo o ohro ení bezpe nosti Británie.  

1885: Nathaniel Rothschild, syn Lionela de Rothschilda, se stává prvním idovský peerem a 
získává titul Lord Rothschild.  

1886: Francouzská Bank de Rothschild Freres získává významné mno ství ruských ropných 
polí a zakládá Kaspickou a ernomo skou t a skou spole nost, která se rychle stane 
sv tovým producentem ropy íslo dv .  

1887: Edward Albert Sassoon, vnuk opiového magnáta" Davida Sassoona, si za enu bere 
Aline Caroline de Rothschild - vnu ku Jakoba Mayer Rothschilda. Její otec Gustave spole n 
se svým bratrem Alphonsem p evzali vedení francouzské v tve rodiny po Jakobov smrti.  

Rothschildové financují seskupení diamantových dol v Kimberley v Ji ní Africe. Postupn 
se stávají hlavními akcioná i této spole nosti jménem De Beers, a s ní i dol v Africe a Indii.  

1888: Narodila se Noémie Halphen, budoucí ena Maurice de Rothschilda.  

1891: Britský odborový p edák o Rothschildech prohlásí:  

"Tahle krve íznivá sebranka byla v uplynulém století v Evrop p í inou tolika kod a utrpení 
a své pohádkové jm ní nahromadila zejména vyvoláváním válek mezi státy, které spolu nikdy 
p edtím nebojovali, kdykoliv Evropu obchází stra ák války a lidé se obávají budoucích zm n a 
katastrof  
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m ete si být jisti, e vtom mají prsty ti hákonosí" Rothschildové.

  
Kritiky, jako je tato, Rothschildy obt ovaly a tak na sklonku 19. století zakoupili agenturu 
Reuters, získali   alespo áste nou kontrolu nad médii.  

1895: Edmond James de Rothschild, nejmlad í syn Jakoba Mayera Rothschilda, nav t vuje 
Palestinu, aby shlédl idovskou kolonii, kterou zalo il jako výsledek cílených pogrom v 
Rusku, Polsku, Bulharsku a Rumunsku. Ú inkem je ohromen a slibuje dal í finan ní dodávky 
dlouhodobé investice, která má p edstavovat vlastní idovský stát Rothschild .  

1897: Rothschildové zakládají Sionistický kongres za ú elem í ení my lenky Sionismu. 
Sionismus je p edstaven jako politické hnutí, hledající bezpe né úto i t pro idy, ve 
skute nosti je ale spiknutím, které má za cíl podrobit sv t jediné vlád id a obzvlá t 
Rothschild .  

První setkání Sionistického kongresu se m lo po ádat v Mnichov , ale na protest lokálních 
id se koná dev tadvacátého srpna v Basileji. Setkání p edsedá Theodor Herzl, a kenázský 
id, který si do deníku poznamenal:  

"Je nezbytné, aby se utrpení id je t prohloubilo....to napom e realizaci na ich 
plánu....Mám excelentní nápad....p im ji antisemity, aby úto ili na majetky id ....Zesílením 
útisku a perzekucí asistují na im plán m. Antisemité jsou vlastn na imi oddanými p áteli."  

Herzl je vzáp tí zvolen prezidentem Sionistické organizace, která jako motiv do své vlajky 
p evezme " ervený hexagram Rothschild ." Za jedenapadesát let se z ní stane vlajka Izraele. 
Chaim Weizmann, který se stane jednou z hlav konference, deklaruje:  

"Nejsou zádní brit tí, francouz tí, n me tí nebo ameri tí idé, ale pouze idé, ijící v Británii, 
Francii, N mecku a Americe."  

Edward Henry Harriman se stává editelem elezni ní spole nosti Union Pacific Railroad a 
získává kontrolu i nad Southern Pacific Railroad. To v e za peníze Rothschild .  

1898: Na ervencovém Sv tovém sionistickém kongresu Max Mandelstam prohla uje: 
" idé rázn odmítají my lenku spojení s jinými národy a dr í se své historické víry ve Sv tové 
impérium."  

1898: Pape Lev XIII. se takto vyjád il k tématu lichvy v nejvy ích sférách: 
"Na jedné stran stojí skupina, která má moc, proto e disponuje bohatstvím. Dr í ve svých 
rukou ve kerou pracovní sílu a ve kerý obchod, se kterými nakládá pro sv j vlastní prosp ch 
a pro své vlastní d vody. Navenek vystupují jako rada samotného Státu. Na druhé stran stojí 
davy chudých a bezmocných, pot ebných a trpících. Hrabivé lichvá ství, které církev 
mnohokrát zatratila, provozuje stále stejný cech lakotných a ko istivých lidí...tato malá hrstka 
mimo ádn bohatých mu je tak schopna dr et masy uja mených lidí ve stavu, jen o málo 
lep ím ne otroctví. "  

Ferdinand de Rothschild umírá.  

1899: Rothschildové prost ednictvím svých agent , Lorda Alfreda Milnera a Cecila Rhodese, 
vysílají ty i sta tisíc britských voják do Ji ní Afriky, aby st e ili nov nalezená, pohádkov
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bohatá lo iska zlata a diamant p ed nep ítelem." Za ty pokládají t icet tisíc burských 
farmá s pu kami, kte í rad ji nem li opou t t svou vlast. 
B hem této takzvané války jsou vynalezeny" koncentra ní tábory, do kterých Britové 
zavírají kohokoliv sympatizujícího s Búry, v etn en a d tí, které umís ují do 
nehygienického, hore kou zamo eného prost edí. Britové válku vyhrávají a s ní i nesmírné 
bohatství ve zlat a diamantech pro Rothschildy.  

T icátého íjna 1937, prohlásil kontradmirál Henry Hamilton Beamish o Burské válce:  

"Burská válka vypukla p ed sedmat iceti lety (Búr znamená farmá "). Spousta lidí 
kritizovala prudkou sílu, s jakou se Britové sna ili vyhnat Búry z oblasti. P i set ení jsem 
mimochodem zjistil, e v echny zlaté i diamantové doly ji ní Afriky byly v rukou id ; 
Rothschildové ovládali t bu zlata; Samuelsové doly na st íbro, Baum ostatní doly a Moses 
obecné kovy. ehokoliv se ti lidé dotkli, bylo poskvrn né."  

Stephanus Johannes Paul Kruger, tehdej í prezident Transvaalské republiky,    státu v Ji ní 
Africe, toho roku prohlásí:  

"Kdyby bylo v bec myslitelné vyhnat idovské monopolisty jednoho po druhém, bez p í iny 
války s Velkou Británií, pak by byl mír zachován."  

1901: idé z kolonií zalo ených v Palestin , posílají delegaci Edmondu Jamesi de 
Rothschildovi, s následujícím poselstvím:  

"Pokud chcete zachránit Ji uv (osadu), dejte od n j nejd íve ruce pry ...a dejte osadník m 
mo nost napravit, co má být napraveno."  

Edmond James de Rothschild není jejich zprávou v bec pot en a odpovídá: 
"Já vytvo il Ji uv, pouze já sám. Proto nikdo, ani kolonizáto i, ani organizace nemá právo 
naru ovat mé plány."  

Frankfurtská banka M. A. von Rothschild und Sôhne kon í, proto e Rothschildové nemají 
mu ského d dice, který by se jí ujal.  

1902: Narodil se Philippe de Rothschild.  

1903: V srpnu, prob hne na estém Sionistickém kongresu v Basileji diskuze na téma britské 
nabídky postoupení Ugandy coby budoucí základny pro idovský sionistický stát. 

idé namítají, e cht jí Palestinu. Max Nordau náhle vystoupí se okujícím projevem, 
odhalujícím, jakým zp sobem b hem procesu, který má do posledního písmene vyvrcholit o 
patnáct let pozd ji získají Palestinu.  

"Dovolte mi, abych nastínil jednotlivé stupn procesu, jako by se jednalo o p í ky eb íku, 
mí ícího vý a vý : Herzl; Sionistický kongres; anglická nabídka Ugandy; budoucí sv tová 
válka; mírová konference, kde bude za pomoci Anglie vytvo ena svobodná idovská 
Palestina."  
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1905: Rothschildy podporovaná skupina sionistických id , kterou vede Georgij Apollonovi 
Gapon se pokusí b hem komunistického pu e svrhnout cara. To se jim nepoda í a skupina 
musí z Ruska uprchnout. Úto i t naleznou N mecku. Toho roku vydaná idovská 
encyklopedie (sv. 2, str.497), vypovídá o ovládání katolické církve:  

"Celkem kuriózní ú inek mají snahy církve postavit Rothschild m katolického soupe e. 
Zvlá , kdy prvn jmenovaní st e í pape ský poklad."  

1906: Rothschildové tvrdí, e se vzhledem ke vzr stající nestabilit v regionu a nár stu 
konkurence ze strany spole nosti Standard Oil Rockefeller (kte í jsou potomci Rothschild 
po mate ské linii) rozhodli prodat Kaspickou a ernomo skou t a skou spole nost Royal 
Dutch a Shellu. Je to jen dal í pokus utajit bohatství, které se v podstat konsoliduje.  

1907: (Rothschild) Jacob Schiff, hlava Kuhn, Loeb and Co., varuje v e i, pronesené v 
Newyorkské Obchodní komo e: 
"Pokud nebudeme mít úplnou správu nad Centrální bankou s adekvátní kontrolou p íjm , tato 
zem za ije nejvá n j í a nejdalekosáhlej í finan ní paniku v její historii."  

Náhle se Amerika ocitla uprost ed dal í finan ní krize, známé jako "Panika z roku 1907." 
která ovlivnily ivoty milion Ameri an .  

1909: Jacob Schiff zalo il Národní asociaci pro pokrok barevného obyvatelstva (National 
Advancement for the Association of the Coloured People; NAACP). M la za ú el vyzývat 
ernochy k pouli ním nepokoj m, rabování a jiným formám výtr ností, které vrazí mezi erné 

a bílé komunity klín.  

idovsky historik Howard Sachar, tvrdl ve sve knize "Historie id v Americe":  

" V r. 1914 se stal p edsedou NAACP emeritní profesor Kolumbijské univerzity, Joel 
Spingarn, a do svého výboru povolal takové idovské v dce, jako byli Jacob Schiff, Jacob 
Billikopfa Rabbi Stephen Wise." 
Dal ími zakladateli - a kenázskými idy - byli Julius Rosenthal, Lillian Wald a Rabbi Emil 
G. Hirsch. Potrvá dal ích edesát let, ne NAACP jmenuje svého prvního erno ského 
prezidenta Benjamina Hookse. Je zajímavé, e idovský Talmud se zastává rasistického 
Hamitského mýtu, na jeho téma psal doktorskou práci Harold Brackman, n kdej í 
zam stnanec Centra Simona Wiesenthala. Práce se jmenuje "Odliv a p íliv konfliktu: Historie 
erno sko- idovských vztah ve dvacátém století", a uvádí:  

Není pochyb, e babylonský Talmud byl prvním zdrojem proti erno ského obsahu kv li 
epizod o bratrském propojení Kenaana s Kusem....D le it j í verze mýtu nicmén d mysln 
vá e p vod erno ství k podob Noemova prokletí.  

Noe svého syna Cháma (proto Hamitský") takto zatratil: Proto e jsi mne potupil v temnot 
noci, budou se tvé d ti nav dy rodit erné a o klivé; proto e jsi ke mne obrátil zrak, abys mi 
zp sobil rozpaky, budou mít tví potomci kudrnaté vlasy a ervené o i; proto e tvá ústa 
ertovala o mém obna ení, budou mít odulé rty a proto e jsi od mé nahoty neodvrátil zrak, 

budou chodit po sv t ostudn nazí..."  
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Maurice de Rothschild si bere a kenázskou idovku Noémie Halphen.  

1911: Werner Sombart ve své knize " idé a sou asný kapitalismus" uvádí, e po átkem roku 
1820: za íná "Éra Rothschild ," kte í jsou jedinou mocností Evropy a pokra uje:  

" idovský vliv ud lal ze Spojených stát p esn to, ím dnes jsou. To, co nazýváme Amerikou, 
je ve skute nosti vydestilovaný idovský duch...sou asný kapitalismus není nic jiného ne 
výraz ducha idovství... Kapitalismus se zrodil z pen ních p j ek a naopak p j ování má v 
sob semínko kapitalismu. Podívejte se do Talmudu a zjistíte, e p j ování pen z pový ili na 
um ní. Od mali ka byli vychováváni, e t stí pro n znamená vlastnictví pen z. P i li na 
kloub v em tajemstvím, ukrytým v pen zích. Stali se pány pen z a pány sv ta..."  

1912: V prosincovém ísle asopisu "Truth," prohla uje George R. Conroy o banké i Jacobu 
Schiffovi,  

"Pan Schiffje hlavou velkého bankovního domu Kuhn, Loeb and co, který zastupuje zájmy 
Rothschild na této stran Atlantiku.  

Lze jej popsat jako finan ního stratéga a n kolikaletého p edstaveného mocné korpora ní síly, 
známé jako Standard Oil. V podnikání se eleznicí je jedna ruka s Harrimany, Gouldy a 
Rockefellery a postupn se stal dominantním ve finan ní a elezni ní oblasti Ameriky."  

1913: tvrtého b ezna je Woodrow Wilson zvolen osmadvacátým prezidentem Spojených 
státu. Krátce po inaugurad jej v Bílém dom nav t vuje a kenázský id Samuel Untermyer z 
právnické firmy Guggenheim, Untermyer, and Marshall, který se jej pokusí vydírat o ty icet 
tisíc dolar kv li pom ru, který m l Wilson jako profesor Princetonské University se enou 
svého kolegy. Prezident sumu nemá, a tak Untermyer nabízí, e doty né zaplatí ty icet tisíc z 
vlastní kapsy, av ak za podmínky, e Wilson jmenuje na první uvoln né místo v Nejvy ím 
soudu Spojených stát toho, koho mu doporu í. Wilson souhlasí.  

Jedenat icátého b ezna umírá J. R Morgan, vlastník stejnojmenného bankovního impéria. 
V ilo se, e je nejbohat ím mu em Ameriky, jeho p ekvapivou poz stalost v ak tvo í 
pouhých devatenáct procent majetk spole nosti J. P. Morgan. Zbývajících jedenaosmdesát 
procent? V rukou Rothschild ...  

Jacob Schif upravuje Ligu proti pomluvám a hanobení (ADL) na pobo ku organizace B'nai 
B'rith ve Spojených státech. Tato organizace je vytvo ena za ú elem odhalení kohokoliv, kdo 
zpochyb uje nebo napadá nezákonné iny globální konspirace elitních id (Rothschild ) - a 
takového odsuzuje jako "antisemitu," jako i toho, kdo napadá idovskou rasu jako celek.  

Podivné je, e ve stejné dob Rothschildové zakládají svou poslední a trvalou centrální banku 
v Americe, Federální rezervu (Fed; Úst ední banka). Ve snaze pískat si ve ejnou podporu 
nestydat prohla ují, e Centrální banka udr í inflaci a depresi na uzd , i kdy celý ú el banky 
- manipulace s ob ivem -závisí práv na tom.  

Kongresman Charles Lindbergh prohlásí 23. prosince o schvalovacím aktu Federální rezervy:  

"Akt umo ní zalo it nejgiganti t j í trust na sv t . Pokud prezident zákon schválí, bude 
legalizována neviditelná vláda pen ní moci...Co do rozm r nejv t í zlo in v ech dob je 
podmín n vznikem této banky a jejich ú t ." 
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Je d le ité si uv domit, e Fed je soukromou spole ností a tudí není ani federální" ani 
rezervní". St ízlivé p edpoklady p íjm nep esahují sto padesát bilion dolar ro n , av ak 

banka nikdy v minulosti nezve ejnila své ú ty. Nedávno vypluly napovrch d kazy o 
skute ných vlastnících Federální rezervy, kterými jsou:  

Londýnská Banka Rothschild  
Hamburgská Warburg Banka  
Berlinská Banka Rothschild

 

Lehman Brothers v New Yorku 
Brat i Lazardové v Pa í i  
Kuhn Loeb Bank v New Yorku 
Banky Israel Moses Seif v Itálii 
Goldman, Sachs v New Yorku 
Warburg Bank v Amsterdamu  
Newyorská Chase Manhattan Banka  

V echny jsou bankami Rothschild .  

1914: Vypukla První sv tová válka. Na vále né výdaje p j ují N mc m n me tí 
Rothschildové, Brit m brit tí Rothschildové a Francouz m francouz tí Rothschildové.  

Rothschildové dále získávají kontrolu nad t emi evropskými zpravodajskými agenturami: 
Wolff (zal. 1849) v N mecku, Reuters (zal. 1851) v Anglii a Havas (zal. 1835) ve Francii.  

Rothschildové prost ednictvím agentury Wolff vyvolají v N mcích vále ný zápal. V té dob 
se v médiích objevují jen z ídka, jednodu e proto, e je vlastní.  

1915: Islámská, Osmanská vláda v Turecku je svr ena zedná skými idovskými socialisty, 
kte í se klamn nazývají "Mladí Turci/' Vyúst ním situace je idy vedená genocida dvou 
milion k es anských Armén . Mnoho z nich je mu eno a jsou jim useknuty ruce. Podle 
britského konzula bylo useknutých kon etin tolik, e jimi bylo mo né dlá dit silnice.  

Následkem revoluce se chopí vlády mu , známý jako Mustafa Kemal Ataturk, alkoholický 
krypto id", který zavede v Turecku diktaturu.  

1916: tvrtého ervna je prezidentem Wilsonem jmenován do Nejvy ího soudu Louis 
Dembitz Brandeis, a kenázský id. Je to protislu ba za úhradu výkupného Samuelem 
Untermyerem o t i roky d íve. Soudce Brandeis je mimochodem od roku 1914 zvoleným 
éfem Výkonného výboru pro Sionismus.  

První sv tová válka je ve své polovin . N mecko vít zí díky tomu, e je Rothschildy 
podporováno více ne Francie, Itálie a Anglie. Rothschildové nemají zájem podporovat 
ruského cara, který je samoz ejm na stejné stran jako Francie, Anglie a Itálie.  

Pak se stane podstatná událost. Dvanáctého prosince N mecko nabízí Británii p ím í bez 
po adavku placení reparací, p esto e válku vyhrává a ádný britský voják nevstoupil na jeho 
území. Rothschildové d lají, co mohou, jen aby Britové p ím í neakceptovali, proto e si od 
naplánované války slibují více.  
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Proto v dob , kdy Britové zva ují nabídku N mc , posílá agent Louis Brandeis sionistickou 
delegaci z Ameriky do Británie, aby slíbila vstup Spojených stát do války na stran Brit , 
podmín ný britským souhlasem postoupení Palestiny Rothschild m.  

Rothschildové cht li Palestinu k zaji t ní velkolepých obchodních zájm na Východ . Cht li 
také vlastní stát spole n s vojenskou silou, kterou mohli p i ohro ení jejich úmysl pou ít 
jako agresora v i jiným stát m.  

Britové následn souhlasí ve v ci Palestiny a Sionisté o tom z Londýna informují své 
americké prot j ky. Po ínaje tímto okam ikem v echny hlavní americké noviny, které byly 
dosud pron mecké, rozbíhají propagandu ke zmanipulování mín ní Ameri an proti 
N mc m, zprávami typu: N me tí vojáci zabíjejí sestry erveného k í e i N me tí vojáci 
mrza í d ti.  

Woodrow Wilson je znovuzvolen americkým prezidentem. Vít zí pod heslem "Zvolte znova 
mu e, který va e syny do války nepo le."  

1917: Rothschildovský stroj na válku pracuje kv li n mecké nabídce p ím í na plné obrátky. 
Média í í protin meckou propagandu po Americe a prezident  

Wilson opou tí pod nátlakem soudce Nejvy ího soudu, Louise Dembitze  Brandeise, sv j 
slib daný voli m. estého dubna Spojené státy vstupují do První sv tové války. 
Rothschildové za sv j slib - vta ení USA do války - po adují písemné potvrzení Brit , e 
dodr í svou ást obchodu. Britský ministr zahrani ních v cí, id Arthur James Balfour, proto 
napí e dopis, obecn známý pod názvem "Balfourova deklarace," který je zde oti t n:  

Wlinisterstvo zahrani í 
Druhý listopad, 1917 
Drahý Lorde Rothschilde, 
S velkým pot ením vám jménem vlády jejího Veli enstva vyslovuji sympatie s aspiracemi 
idovských Sionistu, které byly p edlo eny a schváleny kabinetem. 

Vláda jejího Veli enstva je p ízniv naklon na my lence zalo ení státu v Palestin coby 
domova idovského lidu, a vyvine maximální úsilí k umo n ní dosa ení tohoto dle. Je v ak 
nutné výslovn uvést, e existujícím ne idovským komunitám v Palestin nesmí být zp sobena 
ádná újma co se ob anských a nábo enských práv tý e, jako i respektování politického 

statutu, jaký po ívají idé v jakékoliv jiné zemi. 
Budu vám vd ný, kdy tuto deklaraci dále p edlo íte Sionistické federaci. 
S úctou vá

 

Arthur James Balfour  

Rotschildové p ikazují idobol evik m, aby vykonali popravu Mikulá e E. a celé jeho rodiny, 
p esto e kdy car abdikoval u druhého b ezna. Prost ednictvím toho cht jí získat vládu nad 
zemí a také se pomstít caru Alexandru I. za zma ení plánu svetovlády na Víde ském kongresu 
v r.1815 a také caru Alexandru H za to, e se sp áhl s Abrahamem Lincolnem v r. 1864. 
Mimo ádn d le ité pro n bylo zmasakrovat celou rodinu v etn en a d tí, aby bylo u in no 
zadost slibu, který u inil Nathan Mayer Rothschild roku 1815. Tento zlo in m l ukázat 
p esilu a vzdor id v i zbytku sv ta. 
Oscar Callaway, kongresman Spojených stát informuje kongres, e spole nost J. P. Morgan 
je p edsunutý voj Rothschild , který se zmocnil amerického sd lovacího pr myslu. 
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"V b eznu 1915 tvo ily zájmy J.P. Morgan produkce oceli, lo a ství a st elný prach. 
Najednou jejich p idru ené organizace vy vihly do sv ta novin dvanáct mu a pov ily je 
zalo it nejvlivn j í noviny ve Spojených státech, které by ovládly obecnou podobu denního 
tisku...  

Zjistili, e pot ebují koupit jen p tadvacet nejv t ích redakcí. Dosáhli dohody. Byla 
zakoupena práva a novinová politika. Do ka dé redakce dosadili editora, aby pe liv dohlí el 
nad p ípravou informací, týkajících se otázek pohotovosti, války, finan ní politiky a dal ích 
zpráv národní a mezinárodní povahy, odpovídající zájm m kupujících."  

1918: Necelý rok po bol evické revoluci za íná být z ejmý skute ný smysl komunismu: 
ukrást majetky lidí (obzvlá t Rothschildy preferované zlato) ve jménu státu, který nyní 
ovládají Rothschildové a spravují idé. Tomu nasv d uje i petrohradský  telegram, oti t ný v 
New York Times z 30. ledna:  

"Politi tí komisa i vyhlásili na ízení o výhradním právu státu na zlato. Kostely, muzea a jiné 
ve ejné instituce jsou povinny odevzdat své zlaté p edm ty k dispozici státu. Také soukromé 
zlaté p edm ty musí být p edány do jeho rukou. Informáto i obdr í jednu t etinu hodnoty 
p edm t ." 
V b eznu Lenin p ednesl prohlá ení proti antisemitismu, které zaznamenal na fonograf a 
nechal putovat po celé zemi. Byla to sou ást masivní kampan k potla ení bur oazního, 
kontrarevolu ního hnutí proti id m. 
V dubnu London Times díky svému korespondentovi v Rusku, Robertu Wiltonovi, otiskly 
tabulku, ukazující etnickou strukturu 384 politických komisa nové ruské vlády. Tvo ili ji: 
dva erno i, t ináct Rus , patnáct í an , dvaadvacet Armén a více ne t i sta id . Dv st 
edesát z t chto id p i lo do Ruska ze Spojených stát díky pádu imperiální vlády. Rektor 

Wisconsinské Univerzity, Charles R. Van Hise, p edává Wisconsinskému Státnímu 
shromá d ní a Lize za posílení míru proslov, nazvaný "Zalo ení Nového sv tového po ádku." 
Prohla uje v n m mimojiné:  

"Sv t se stal jednotným a ádný jeho len u nem e jednat nezávisle na ostatních. V ichni 
lenové musejí vystupovat spole n a to je mo né jen prost ednictvím formálních ujednání."  

1919: V lednu jsou zavra d ni id Karl Liebknecht a sefardská idovka Rosa 
Luxemburgová, kte í se pokusili provést dal í Rothschildy podporovaný pu , tentokrát v 
Berlín .  

Osmnáctého ledna je ve Versailles zahájena mírová konference o vále ných reparacích, které 
musí N mecko zaplatit vít zným mocnostem, jako d sledek porá ky v První sv tové válce. 
Delegace sto sedmnácti id , vedená a kenázským idem Bernardem Baruchem (který p ed 
výborem amerického kongresu prohlásil:" Mám v t í moc, ne m l za války jakýkoliv jiný 
mu "") p ichází s tématem slíbené Palestiny. N mci náhle pochopí, pro proti nim Amerika 
vytáhla do boje, a e se tak stalo kv li Rothschild m.  

N mci p irozen cítili, e byli zrazeni svým idovským obyvatelstvem. P í inou toho byla 
zejména skute nost, e a do chvíle, kdy Rothschildové uzav eli sv j pakt s Británií, 
N mecko pat ilo k nejvst ícn j ím zemím v i id m - n mecký Edikt o emancipaci z roku 
1822 zaru oval id m v N mecku v echna ob anská práva, které m li sami N mci. N mecko 
bylo také nap . jedinou zemí, která nezavedla v i id m restrikce, naopak jim poskytla azyl, 
kdy selhal komunistický pu v roce 1905. 
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neposlední ad je t eba si uv domit, e Palestina sice byla uznána domovem id , av ak 
Britové ji Rothschild m p edali do rukou s tím, e z stane pod britskou správou (Jakoby snad 
Británii samotnou neovládali Rothschildové). 
V té dob tvo ilo palestinskou populaci mén ne jedno procentu id . Zajímavé je, e 
hostitelem mírové konference ve Versailles byl její idovský boss, baron Edmond de 
Rothschild.  

Emile Joseph Dillon ve své knize "Vnit ní p íb h Mírové konference" jasn tvrdí: 
"A koliv to bude pro n které tená e p ekvapivé, neubírá to nic na skute nosti, e zna ná ást 
delegát konference v ilo, e za skute ným vlivem anglosaských stát mojí idé...Podoba, do 
které byly záv ry konference vr eny, postihuje zem , kterých se dotýká a které na ni pohlí ejí 
jako na fatální pro stav míru ve Východní Evrop : Nap í t budou sv tu vládnout anglosaské 
státy, kterým zase vládnou idovské elementy."  

Rothschildové tuto konferenci vyu ili i k zisku N mci vlastn ných práv na palestinské 
eleznice, které jim daly kontrolu nad národní infrastrukturou. 

T icátého kv tna se v pa í ském Hotelu Majestic koná vedlej í setkání mírové konference, 
kterému také p edsedá baron Edmond de Rothschild. Je na n m dohodnuto, e bude zalo ena 
organizace, která bude doporu ovat (vést) kroky vlád.  

Organizace dostane jméno "Institut pro mezinárodní zále itosti (Institute Of International 
Affairs)" a postupn se vyvine ve dv v tve - britský "Královský ústav mezinárodních vztah 
(Royal Institute Of International Affairs; RHA)"-v roce 1920, a jeho americký prot j ek, 
Radu pro zahrani ní vztahy (Council On Foreign Relations ;CFR)" roku 1921. Ob instituce 
jsou ovládány Rothschildy.  

Rothschildové kone n vyu ijí Versailleskou mírovou konferenci i pro zahájení jejich 
druhého z ejmého pokusu o sv tovou vládu, který prosadí pod záminkou ukon ení v ech 
válek. Nazvou jej Spole nost národ ". 
Spole nost národ v ak na t stí nebude p ijata ur itým po tem zemí a její vliv se zvolna 
vytratí, ale ne se tak stane, prohlásí budoucí prezident Sv tového sionistického kongresu, 
Nahum Sokolow : 
"Spole nost národ je idovská idea. Vytvo ili jsme ji po p tadvaceti letech boje."  

Dev tadvacátého b ezna p iná ejí Londýnské Times o Bol evicích v Rusku:  

"Jedním z nejkuriózn j ích rys bol evického hnutí je vysoké procento ne-ruských len v 
jeho vedení. Z dvaceti a t iceti komisa centrálního aparátu hnutí jsou t i tvrtiny idé."  

Jak u bylo e eno, Rothschildové Rusy nenávidí, proto e jim nedovolili vybudovat v jejich 
zemi centrální banku. Rothschildové proto rekrutovali skupiny idovských peh , které 
vyslali do Ruska, aby získali podporu pro svou revoluci ve jménu oby ejných lidí. Ve 
skute nosti v ak Rusko ovládly Rothschildy ízené idovské elity. Jeden z prominentních 
idovských peh , Lev Trocký, dokonce p i svém pobytu ve Vídni hrával achy s baronem 

Rothschildem.  

Tito pehové si volili ruská jména p esn v duchu klamavé, dlouhotrvající krypto- idovské 
tradice. Nap íklad Trocký byl v dce první skupiny a jeho pravé jméno bylo Bronstein. 
Skupiny byly vysílány do oblastí Ruska, aby podn covaly vzpouru a rebelii.  
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Tisk Jewish Post International Edition s datem 24.1edna 1991 potvrzuje, e Lenin byl id. 
Narodil se jako Vladimír Ilji Uljanov a své idovství ukrýval. Na jedné nahrávce Lenin tvrdí:  

"Zalo ení centrální banky je z devadesáti procent otázka zkomunizování národa."  

Tito idov tí, Rothschildy financovaní Bol evici v pr b hu d jin vyvra dí edesát milion 
k es anských a ne idovských národ na Sov ty ovládaném území. To potvrzuje ve své knize 
Souostroví Gulag i spisovatel Alexandr Sol enicyn. Ve druhém svazku tvrdí, e vytvo ili a 
spravovali systém koncentra ních tábor , kde skon ily ivoty milion lidí. V knize na stran 
79 dokonce jmenuje str jce tohoto nejstra n j ího stroje na smrt v d jinách sv ta: Aron Solts; 
Jakov Rappoport; Lazar Kogan; Matv j Berman; Genrich Jagoda a Naftalij Frenkel. V ichni 
ty i byli idé. V roce 1970 je Sol enicynovi ud lena Nobelova cena za literaturu.  

George Pitter-Wilson je autorem lánku v dubnovém ísle London Globe, který obsahuje 
následující definici bol evismu:  

"Bol evismus je vyvlastn ním k es anských národ sv ta do té míry, e ádný kapitál ji 
nez stává v k es anských rukou a sv t je díky tomu dr en na uzd spojenými silami id ."  

T iadvacátého ervence Scotland Yard informuje amerického ministra zahrani í  

Následujícím:  
"Máme definitivní d kazy o tom, e Bol evikové jsou mezinárodní hnutí, ízené idy. Mezi 

v dci v Americe, Francii, Rusku a Anglii probíhá komunikace se soust ed ným zam ením 
na spole ný program.

  

Noviny Saturday Evening Post z devatenáctého ervna citují britského ministerského 
p edsedu Billyho Hughese:   

"Montefiorové si zabrali Austrálii sami pro sebe: od Tasmánie po New South Wales 
neexistuje jediné nalezi t zlata nebo jediná ovcí farma, která by jim nehradila obrovské 
sumy. Montefiorové jsou skute nými vlastníky kontinentu, jaký smysl má být bohatým 
národem, kdy v echno bohatství je v rukou n meckých id ?"  

Banka N. M. Rothschild & Sons' získává trvalou roli v ur ování ka dodenní 
sv tové ceny zlata. Ta se ukazuje denn v kancelá ích londýnského City, v dy 
v 11:00, je t v roce 2004.   

1920: Winston Churchill (jeho matka, Jenny (Jacobson) Jerome byla idovka - co 
znamená, e se na n j vztahovalo izraelské p ist hovalecké právo) napsal tento novinový 
lánek z páté strany Illustrated Sunday Herald, datovaný 8. února:  

"N kte í lidé idy nenávidí a jiní zase ne; ádný p emý livý lovek ale nem e pop ít fakt, e 
jsou bezpochyby nejmocn j í a nejpozoruhodn j í rasou, jaká se kdy na sv t objevila. M e 
být také pravdou, e se tato ohromná rasa v sou asnosti zabývá reálným procesem nastolení 
jiného systému filosofie a morálky, který je tak zlovolný jako K es anství laskavé a který, 
pokud nebude zma en, zni í nenahraditeln v e, co K es anství u inilo mo ným....  

Od dob Spartakových a k Weishauptovi, p es Karla Marxe, Trockého (Rusko), Belu Kuna 
(Ma arsko; vlastním jménem Cohen), Rosu Luxembourgovou (N mecko) a Emmu 
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Goldmanovou (Spojené státy) je tato celosv tová konspirace - snaha o svrhnutí civilizace, 
rekonstituce spole nosti na základ sev eného vývoje, závistivé zlomyslnosti a nemo né 
rovnosti, neustále na vzestupu.  

V tragédii francouzské revoluce rozhodn sehrála nep ehlédnutelnou roli. Byla hnací silou 
v ech podvratných hnutí nap í devatenáctým stoletím a dnes se této skupin z podsv tí 
evropských a amerických velkom st poda ilo chytnout Rusy pod krkem a tím se stali 
prakticky nespornými pány obrovské í e.  

Není nutné zveli ovat význam, jakým se tato skupina podílela na vzniku bol evismu a vklad, 
který Ruské revoluci p inesli mezinárodní, zejména ateisti tí idé. Je ur it obrovský a 
p evy uje ostatní. S významnou výjimkou Lenina (jeho p vod byl posléze odhalen jako 
idovský, pozn. aut.) byla v t ina v d ích postav idé."  

Vydání American Hebrej z desátého zá í p iná í tvrzení:  

"Bol evická revoluce v Rusku byla výplodem idovských mozk , projevem nespokojenosti 
id a napln ním idovských plán , které mají za cíl stvo it nový sv tový po ádek. To, co se 

tak excelentn poda ilo v Rusku díky idovským hlavám, jejich plán m a nespokojenosti se 
m e stát díky stejnému úsilí a stejným praktikám realitou na celém 
sv t ."   

H. A. Gwynne p ispívá úvodem toho roku vydané knize "P í ina sv tových nepokoj 
(The Cause Of World Unrest)," ve kterém tvrdí:  

"V dávn j ích dobách stáli mezi masami a jejich vyko is ovateli králové, princové guverné i a 
dal í....obecn e eno, lidé byli chrán ni oficiální autoritou p ed témi, kdo je cht li vyu ívat. 
Dnes je v echno jinak a ijeme v é e, která vejde do d jin patrni jako éra vyko is ování lidí...  

Tato kniha na svých stranách p iná í pokus o rozpletení p ediva konspirací, zkonstruovaných 
lidmi, jejich hlavní cíl býval od po átku zni it totáln v e - krále, vlády a instituce - co stáli 
mezi nimi a lidmi, které cht li vyt it"...  

Hlavním nástinem obsahu knihy je ve zkratce skryté spiknutí, které bylo v pr b hu n kolika 
století iniciováno p evá n idy, jejich cílem bylo v emi prost edky vytvá et revoluce, 
komunismus a anarchii, které vyústí ve svého druhu despotickou sv tovou nadvládu."  

V Británii jsou vydány Protokoly siónských mudrc , které byly nejd íve ulo eny roku 1905 
v Britském muzeu. Dokument je nárysem dominance id nad sv tem a jeho text údajn 
opisoval nápl programu prvního Sionistického kongresu ve výcarském Basileji v roce 1897.  

idé Protokoly okam it roznesou jako antisemitské, tvrdí, e jde o pad lek, ale nejdou a tak 
daleko, aby je prohlásili za smy lené. V dy jediný, posta ující zp sob, jak zjistit, zda je plán 
idovské sv tové dominance skute ný, je podívat se na d kazy a stanovit, zda idé skute n 

vládli sv tu i alespo vyvíjeli snahy k dosa ení takového stavu. Je k dispozici více ne dost 
d kaz , které sv d í o pravdivosti tohoto tvrzení. Henry Ford se o Protokolech vyjád il v roce 
1921 v podobném duchu:  

"jediná v c, kterou o Protokolech eknu je, e naprosto zapadají do toho, co se d je kolem 
nás. jsou estnáct let staré, ale stále vystihují situaci na sv t ." 
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1921: Vychází kniha Nesty Webster, nazvaná "Sv tová revoluce anebo spiknutí proti 
civilizaci (World Revolution or the Plot Against Civilization)," ve které významná histori ka 
o idech tvrdí:  

"Od nejstar ích dob byl id mezi bli ními v ech ras a vyznání znám jako vyko is ovatel 
Krom toho se trvale projevoval nevd n ... idé v dy ve v ech státech postupn vytvo ili 
element vzpoury."  

Z p íkazu Jacoba Schiffa zakládají a kenáz tí idé Bernard Baruch a plukovník Edward 
Mandeli House Radu pro zahrani ní vztahy (Council on Foreign Relations; CFR). Schiff 
rozdal své p íkazy je t p ed svou smrtí v roce 1920, proto e v d l, e organizace musí být v 
Americe nastavena tak, aby vybírala 
politiky loajální Rothschildovské konspiraci; i kdy zformování Rady bylo dohodnuto ji 30. 
kv tna 1919 v pa í ském hotelu Majestic.  

Po áte ní lenská základna CFR ve Spojených státech zahrnovala p ibli n tisíc lidí. Pat ily 
do ní pi ky prakticky v ech pr myslových impérií Ameriky, ve ke í mezinárodní banké i se 
sídlem ve Spojených státech a vedení v ech jejich daní nezatí ených ústav . V podstat tedy 
v ichni lidé, kte í poskytují kapitál pro kohokoliv, kdo chce vstoupit do kongresu, senátu nebo 
se stát prezidentem.  

Prvním úkolem CFR bylo získat kontrolu nad tiskem. Toho se ujal John D. Rockefeller, který 
zalo il adu národních magazín v etn Life a Time. Rockefeller financoval Samuela 
Newhouse, ida, aby skupoval a zakládal novinové et zce po celé zemi a podporoval i 
dal ího ida, Eugena Meyera, který bude vydávat Washington Post, Newsweek a The Weekly 
Magazine.  

My lenka kontroly tisku nespo ívá pouze v cenzu e zpráv, které si Rothschildové nep áli 
vid t na ve ejnosti. Tisk je primárn vzd lávací nástroj, který zd raz ováním ur uje, jaké 
zprávy jsou pro ve ejnost d le ité a jaké nikoliv. Dokonalý p íklad toho jsou noviny, kterým 
na titulních stranách vévodí p íb hy o podvodech, celebritách nebo o emkoliv, co se m e 
stát hitem m síce a p itom na vnit ních stránkách poh bí malinkou noticku o blí ící se válce, 
která m e mít p ímý nebo nep ímý vliv na ka dého z nás. Dal ím p íkladem je velký prostor, 
ur ený pro sportovní události na úkor zpráv.  

CFR se také pot ebovala zmocnit rozhlasu, televize a filmového pr myslu. Tento úkol si 
rozd lili mezinárodní banké i z bank Kuhn Loeb, Goldman Sachs, Warburgs', a Lehmanns'. 

idovská Encyclopaedica Judaica ma k tomu p ekvapivý záznam:  

"V echny velké hollywoodské spole nosti s výjimkou United Artists byly zalo eny a ízeny 
idy."  

CFR kone n pot ebovala kontrolovat, co se vyu uje na kolách a to bylo sv eno Carnegi m.  

V N mecku, kde mimochodem idé po ívali plných politických a ob anských práv, u inil 
toho asu Jacob Klatzkin, idovský ideolog politického sionismu, následující provokativní 
prohlá ení, doufaje, e podkopá idovskou komunitu v N mecku a p im je idy k odchodu 
do Palestiny:  
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"My, idé jsme vet elci... .cizí lidé mezi ostatními... .a netou íme po tom, aby to bylo jinak. 
id nem e být nikdy loajálním N mcem, a a si kdo chce nazývá cizí zemi ot inou, není 

nikým jiným ne zrádcem idovského lidu."  

1922: Vydání New York Times ze sedmadvacátého b ezna cituje prezidenta Theodora 
Roosevelta, který zem el v roce 1919, následujícími slovy: 
"Mezinárodní banké i a Rockefeller v Standard Oil ídí v t inu novin a ur ují obsah jejich 
lánk tak, aby si podrobili anebo vyhnali z post vedoucí initele, kte í odmítají 

poslouchat na slovo vlivné korup ní kliky, sestavující neviditelnou vládu."  

D vodem, pro New York Times tento lánek otiskly, bylo prohlá ení starosty New Yorku 
Johna Hylana, který byl citován v p edchozím ísle ze estadvacátého b ezna:  

"Varování Theodora Roosevelta nebylo nikdy více aktuální ne dnes, kdy je na e republika 
ohro ena neviditelnou vládou, podobnou ob í chobotnici, její slizké t lo se roztahuje po 
celém m st , stát , i celém národ .. Její dlouhá, mocná chápadla svírají na e státní ú edníky, 
vládní orgány, na e kolství, soudy, noviny a ka dý ú ad na ochranu ve ejnosti...  

Abych upustil od pouhých obecných na ení, dovolte mi íci, e hlavu této chobotnice 
p edstavují spole né zájmy koncernu Rockefeller-Standard Oil a malé skupiny mocných 
bankovních ústav , v eobecn známých jako Mezinárodní banké i. Tato malá klika vlivných 
lidí fakticky ídí vládu Spojených stát podle vlastních, egoistických pravidel  

Prakticky ovládají ob politické strany, ur ují politické platformy, mají v hrsti lídry stran, 
vyu ívají p edstavitele soukromých organizací a uchylují se k jakýmkoli praktikám, které jim 
dovolí dosadit na vysoká ve ejná místa své kandidáty, podléhající korup nímu diktátu 
velkého byznysu...Zájmy mezinárodních banké a Rockefellera-Standard Oil diktují podobu 
v t iny novin a magazín této zem ."  

Významný historik Hilaire Belloc, prohla uje ve své tehdy vydané knize " idé (The Jews)" o 
nar stajícím fenoménu krypto idovství":  

"Vezmete si podivný trik fale ných jmen. Zdá se nám obzvlá protivný. Domníváme se, ze 
kdy dáme najevo na e pohrdání t m, kte í tento trik pou ívají, dáváme jim p esné to, co si 
zasluhují. Je to sprostota, kterou si spojujeme s pachateli trestných in a r znými lotry, s 
n ím nekalým, plí ivým... Mu i, jejich p vod je v eobecn znám, p ijmou fale né jméno jako 
masku, a po roce i dvou p edstírají, jak moc jsou ura eni, kdy je nazvete jejich pravým 
jménem."  

Belloc poukazuje i na to, e n kte í idé se ení do anglických aristokratických rodin, a proto 
si jméno m nit nemusejí:  

id by tém mohl být pova ován na evropském kontinentu za britského agenta a stále více i 
na Blízkém a Dálném východ ...Byl p ijat do ka dé instituce ve státe, prominentní p íslu ník 
jeho národa se stal nejvy ím ú edníkem britské exekutivy a jemn j í, pronikav j í vliv vý e 
zmín ného lze spat ovat v uzavírání s atk mezi tím, co bylo kdysi mo né nazvat 
teritoriálními, lechtickými rodinami a idovskou komer ní úsp ností.  

S p íchodem dvacátého století, po dvou generacích t chto praktik, by nep ítomnost idovské 
krve v britských lechtických rodinách byla spí e výjimkou. Tém u v ech rodin je pak 
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idovské znamení více i mén patrné, zatímco u n kterých z stalo britské pouze jméno. 
Tradice a ryze anglický rodokmen se vytratily a t lesná stavba a charakter jejich lenu se staly 
veskrze idovské. Za idy pak byli povazováni v dy, kdy cestovali po zemích, kde panstvo 
je t neutrp lo (nebo se net ilo z) mí ení."  

1924: Gruzinec Josef Stalin se stává p edsedou vlády Sov tského svazu. Stalinovo skute né 
jméno je D uga vili," a p elo eno z Gruzij tiny znamená "syn ida." Za svého ivota m l 
Stalin t i man elky: Jekat rinu Svanidze, Nad du Allilujevu a Rozu Kaganovi ; v echny 
byly idovky. Zajímavé také je, e Stalin b hem svého ú adu schválil zákon, odsuzující 
kohokoliv usv d eného z antisemitismu k smrti.  

Desátého kv tna je J. Edgar Hoover jmenován editelem Ú adu pro vy et ování (Bureau Of 
Investigation; BOI) ze kterého se v roce 1935 stává Federální ú ad pro vy et ování (Federal 
Bureau Of Investigation; FBI). Hoover z stal na postu editele a do své smrti v roce 1972. 
Byl to homosexuál a b hem ur itého okam iku své kariéry byl p isti en a vyfotografován p i 
pohlavním styku s nám stkem editele FBI, Clydem Tolsonem, který byl jeho celo ivotním 
druhem a po Hooverov smrti zd dil jeho majetek. Fotografie si objednala Liga proti 
pomluvám a hanobení (ADL) u Mafie, ízené idovským Donem Meyerem Lanským pro 
ú ely vydírání.  

Maurice Samuel prohla uje ve své knize Vy ne-Zidé (You Gentiles)" o svém národ :  

"My, idé, jsme ni itelé a z staneme jimi. Nic neuspokojí na e nároky a po adavky. Budeme 
nav dy ni it, proto e chceme  vlastní sv t jen sami pro sebe."  

Od roku 1922 Samuel pracoval jako tajemník Chaima Weizmanna, v dce Sv tového 
sionistického hnutí.  

Ve vydání listu "The Jewish Courier/' ze sedmnáctého ledna stojí:  

" idé mo ná p evezmou e a zvyky zem , ve které ijí, nikdy se ale nestanou sou ástí 
státotvorné slo ky populace."  

Nesta Webster ve své práv vydané knize "Tajné spole nosti a rozvratná hnutí (Secret 
Societies and Subversive Movements)" tvrdí o idovském nábo enství:  

"Koncepce id coby lidí, vyvolených k tomu, aby vládli sv tu, se zajisté zakládá na 
Rabínském judaismu... idovská víra nyní spí e staví na Talmudu ne na Bibli."  

Edmond de Rothschild zakládá Asociaci pro idovské osídlování Palestiny (Palestine Jewish 
Colonization Association; PICA), která získá více ne sto p tadvacet tisíc akr p dy. Na 
t chto pozemcích Rothschild zalo í spousty podnikatelských aktivit v etn polo ení základ 
izraelského vina ského pr myslu. 
Prvního ervence, jakmile doktor Jaakov Jisrael Dehan opustil nemocnici aarei Zedek v 
Jeruzalém , byl sionistou Avrahamem Tahomi zavra d n. Atentát byl odplatou za jím 
zorganizované setkání delegace ortodoxních v dc se skupinou arabských p edstavitel v ele 
s králem Abdullahem. Dr. Dehan byl iniciátor míru s domorodými arabskými obyvateli Svaté 
zem , a jako takové byly jeho snahy pro sionisty ne ádoucí.  
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1925: Vychází idovská encyklopedie, konstatující existenci a kenázských id 
(p edstavujících p ibli n 90% tzv. sv tového idovstva), s p ekvapivým zji t ním, e Ezau 
(také známo pod názvem Edom, viz Genesis 36:1), nyní reprezentuje sou asnou idovskou 
rasu. Na stran 42 pátého svazku stojí:  

"Edom je moderní idovství."  

Devatenáctého b ezna Northampton Daily Echo citují britského pr myslníka Waltera Cricka.  

"Mezinárodn propojení idé mohou snadno likvidovat prost ednictvím svých financí. 
Kontrola úv r není v této zemi v rukou Brit , ale id , co p edstavuje nejv t í nebezpe í, 
jakému kdy britské impérium muselo celit."  

Prvního dubna má Lord Arthur James Balfour, id a autor nechvalné známe Balfourovy 
deklarace, estný proslov p i slavnostním otev ení Hebrejské university v Mount Scopus v 
Jeruzalém . Putuje na turné po Palestin , kde ho idovská populace nad en zdraví, zatímco 
Arabové vítají ernými vlajkami.  

V London Morning Post ze t etího listopadu je zmín no tvrzení George Bernarda Shawa, 
který mimochodem toho roku získal Nobelovu cenu za literaturu:  

"Jsou to skute ní nep átelé. Úto níci z Východu, Drúzové, barba i, parazité z Orientu, 
jedním slovem idé."  

1926: N. M. Rothschild & Sons re inancují celkový podzemní dopravní systém Londýna.  

id David Sarnoff zahajuje vysílání prvního rádiového et zce ve Spojených státech, slu bu 
spole nosti RCA. Sarnoff se bude velmi významn podílet na vzniku barevné televize a 
vybuduje z NBC jednu ze t í nejv t ích televizních spole ností na sv t .  

Maurici de Rothschildovi se narodil syn, Edmond de Rothschild.  

1927: "Jewish Tribune of New York," p icházejí osmadvacátého íjna s lánkem, ve kterém 
stojí:  

"Zedná ství je zalo eno na judaismu. Ode t te od Zedná ského rituálu v echno judaistické 
u ení a co z n j zbude?" 
Dob e známý rabbi Isaac Wise na toto téma prohlásil:  

"Svobodné zedná ství je idovským podnikem. Jeho historie, stupne, sch ze, hesla a 
výklady jsou idovské od za átku a do konce."  

1928: id William S. Paley zakládá spole nost CBS Radio, která jednou vyroste v televizní 
impérium s hodnotou mnoha bilion dolar .  

Prvního ervna vy el Rothschildy vlastn ný urnál "La Revue de Paris," který na stran 572 
otiskl dopis Barucha Levyho Karlu Marxovi. Z n j je vybrán následující úryvek:  

" idovský národ se stane mesiá em. Rozpu t ním ostatních ras, odstran ním hranic, svr ením 
monarchií a zavedením republiky, ve které budou idé privilegovanými ob any, dosáhnou 
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sv tové nadvlády. V rámci tohoto Nového Sv tového po ádku" zastanou d ti Izraele  v echny 
v d í pozice, ani by se setkaly s opozicí.  

Vlády, sestavené z rozli ných lidí, p edstavujících republiky sv ta, padnou bez potí í do rukou 
id . Pro idovské pány pak bude velmi snadné zru it soukromé vlastnictví a u init z n j 

v udyp ítomné státní prost edky. Tím bude napln n slib Talmudu, který praví, e a p ijde as 
vykupitele, budou idé dr et bohatství sv ta ve svých rukou"  

1929: Paul Warburg v dubnu rozesílá tajné varování svým p átel m, e se v pr b hu roku 
chystá ekonomický kolaps a deprese celonárodních rozm r (Warburg je ve slu bách 
Rotschild ). Není ur it náhodou, e v t ina biografií wallstreetských gigant , jako byli John 
D. Rockefeller, J. P. Morgan Jr., Joseph Kennedy, Bernard Baruch a dal í se podivují nad 
ú asnou intuicí t chto banké , kte í se t sn p ed krachem úpln stáhli z burzy a v echna svá 
aktiva prom nili v hotovost nebo ve zlato.  

Fed v srpnu omezuje pen ní zásobu, co banké i a jejich p átelé dob e v d li dop edu. 
ty iadvacátého íjna velcí newyor tí banké i vypovídají p j ky s výpov dní lh tou 
ty iadvacet hodin. To znamená, e aby pokryli své p j ky, museli jak maklé i, tak jejich 

zákazníci vrhnout na burzu své akcie, a to bez ohledu na cenu, za kterou byly vykupovány.  

Následkem toho za ila newyorská burza kolaps a tento den ve el do d jin jako " erný 
tvrtek." John Kenneth Gailbraith uvádí ve své knize "Velký krach z d vetadvacátého (The 

Great Crash 1929)" okující prohlá ení:  

"Na vrcholu obchodní paniky pozval Bernard Baruch Winstona Churchilla do proskleného 
náv t vnického apartmá Newyorské burzy, aby byl sv dkem paniky a demonstrace 
Baruchovy moci nad situací pod nimi."  

Republikánský kongresman Louis T. McFadden, p edseda Výboru pro bankovnictví a m nu 
mezi lety 1920 a 1931, zavilý kritik idovských banké , jasn ozna uje viníka, kdy o 
katastrof tvrdí: 
"Nebyla to v bec ádná náhoda, ale pe liv p ipravený in...Mezinárodní banké i slídili po 
anci, která by jim umo nila zavést sem zoufalé podmínky a vyno it se jako noví vládci v ech."  

Navzdory slib m o tom, jak bude chránit zemi p ed hospodá skou depresí a inflacemi, 
pokra ovala Federální rezerva v utahování pen ní zásoby. V období mezi lety 1929 -1933 
banka zredukovala mno ství ob iva o 33%. Dokonce i Milton Friedman, nositel Nobelovy 
ceny za ekonomii, v rozhlasovém interview z ledna 1996 prohlásil:  

"Za Velkou hospodá skou krizi je definitivn vinna Federální rezerva, která omezila 
mno ství ob iva o jednu t etinu v období let 1929 a 1933."  

O pouhých n kolik týdn po krachu zmizelo bohatství, rovnající se t em bilion m dolar . Po 
roce to bylo ji bilion ty icet. Peníze samoz ejm nezmizely doslova, ale skon ily na 
hromad v rukou stále men ího a men ího okruhu lidí, jak bylo naplánováno. P íkladem je i 
Joseph P. Kennedy, otec Johna F. Kennedyho. V roce 1929 vlastnil jm ní v hodnot ty 
milion dolar , v roce 1935, díky nejv t í ekonomické krizi v historii Ameriky, tvo ilo jeho 
majetek ji více ne sto milion dolar .  
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Takový je smysl vzniku hospodá ských krizí - vzít peníze z rukou v t iny ve prosp ch malé 
hrstky. Po události kolapsu odteklo mnoho milion dolar do zahrani í; jakmile se Velká 
hospodá ská krize za ala projevovat, byly vynakládány obrovské sumy pen z do rekonstrukce 
válkou posti eného N mecka, jako p ípravná fáze pro dal í Rotschildy p ipravený konflikt, 
Druhou sv tovou válku. Republikán Louis T. McFadden, p edseda Domácího Výboru pro 
bankovnictví a m nu mezi lety 1920 a 1931 ve vztahu k tomu prohlásil:  

"N mecko padlo po První sv tové válce do rukou n meckých Mezinárodních banké . Ti si jej 
koupili a nyní ho vlastní celé se v ím v udy. Skoupili pr mysl, zatí ili hypotékou jeho území, 
kontrolují produkci a ve keré ve ejné slu by.  

Mezinárodní n me tí banké i dotovali sou asnou n meckou vládu a poskytli ka dý dolar z 
obnosu prost edk Adolfa Hitlera, který jej pou il ke své okázalé kampani proti vlád v ele s 
kanclé em Brueningem. Kdy se Bruening pod ídil diktátu n meckých Mezinárodních 
banké , otev el tím Hitlerovi cestu k vlád nad n meckým národem...  

Prost ednictvím Výboru Ted bylo do N mecka napumpováno více ne t icet bilion dolar z 
amerických zdroj ...V ichni z vás ur it sly eli o investicích v N mecku...moderní stavby, 
obrovská planetária, nová gymnázia, plavecké bazény, skv lé ve ejné dálnice, vynikající 
továrny.  

To v e za na e peníze a díky Výboru Ted, který do N mecka napumpoval tolik bilion dolar , 
e se ani neopová í celkovou sumu vy íslit..."  

Peníze, p e erpané do N mecka, m ly zajistit jeho obnovu v rámci p ípravné fáze k Druhé 
sv tové válce. Na jeho území proudily prost ednictvím n meckých  

bank Thyssen, které byly p idru ené k bankovnímu domu Harriman z New Yorku, ovládaném 
Rothschildy.  

1930: Rothschildové zakládají svou první "Sv tovou banku Banku pro mezinárodní platby 
(BIS) ve výcarském Basileji. Na stejném míst , kde se p ed   t iat iceti lety konal první 
Sv tový sionistický kongres.  

Banku zakládají Charles G. Dawes (agent Rothschild a viceprezident ú adu prezidenta 
Calvina Coolidge v letech 1925-1929), Owen D. Young (agent Rothschild , zakladatel RCA a 
p edseda General Electric od r. 1922 do r. 1939) a Hjalmar Schacht z N mecka (Prezident 
Reichsbank). O BIS se mezi banké i mluvilo jako o "centrální bance centrálních bank"; bráno 
dne ní optikou, tak jako Mezinárodni m nový fond a Sv tová banka jednají pouze s vládami, 
jedná BIS pouze s ostatními centrálními bankami. V echna její jednání se po ádají tajn a 
ú astní se jich vrcholní banké i centrálních bank z celého sv ta. Nap . bývalý editel Federální 
rezervy, Alan Greenspan dojí d l do úst edí BIS v Basileji desetkrát ro n na soukromá 
setkání.  

BIS má také statut svrchované síly a je imunní v i vládní kontrole. Shrnutí jejích výsad je 
uvedeno ní e:        

1)   Diplomatická imunita pro její initele a nedotknutelnost toho, co mají u sebe (tj.   
            diplomatické kuf íky). 

2) Nulové zdan ní v ech transakcí, v etn výplat zam stnanc m 
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3) Imunita typu ambasád pro v echny budovy a/nebo kancelá e BIS po celém sv t , 
v etn íny a Mexika 

4) Nulový dohled nebo pov domí o operacích ze strany jakýchkoliv vládních 
p edstavitel , kte í nejsou prov ení. 

5) Osvobození od imigra ních omezení. 
6)  Právo ifrovat jakoukoliv komunikaci v ech typ . 
7) Osvobození od ve keré právní jurisdikce, dokonce disponují vlastní policejní sílou.  

Georgetownská profesorka a histori ka Carroll Quigley, okomentovala vznik banky ve své 
knize "Tragédie a nad je" z r. 1975:  

"(Naplánované) síly finan ního kapitalismu m ly dalekosáhlý ú inek, jeho cílem nebylo nic 
men ího, ne vytvo ení systému finan ní sv tové nadvlády. V t ch správných" rukou m l 
systém zajistit dominanci nad politickým systémem ka dé zem a sv tové ekonomiky jako 
celku. Systém m l být ízen ve feudálním duchu, s centrálními bankami jednajícími ve shod , 
prost ednictvím tajných smluv, uzavíraných na astých mítincích a konferencích.  

Centrálou systému se stala Banka pro mezinárodní platby ve výcarském Basileji, která je 
bankou soukromou, vlastn nou a ízenou sv tovými centrálními bankami, majícími povahu 
soukromých korporací.  

Ka dá centrální banka hledala cestu, jak ovliv ovat vládu., .a u svými schopnostmi 
kontrolovat státní úv ry, zahrani ní vým nu pen z atd., to v e jako prost edek k ovlivn ní 
úrovn ekonomické aktivity státu a spolupracujících politik , vzáp tí odm n ných 
ekonomickým úsp chem ve sv t obchodu."  

N kolik amerických senátor pod vedením Henryho Cabota Lodge bojovalo proti za len ní 
Spojených stát pod Banku. Nicmén , i kdy USA tuto centrální banku sv ta" odmítly, 
federální rezerva stále vysílala své leny, aby se ú astnili setkání ve výcarsku. To 
pokra ovalo a do roku 1994, kdy byly Spojené státy do Banky pro mezinárodní platby 
oficiáln zata eny".  

1931: Dokumenty amerického ministerstva zahrani í vyná ejí na sv tlo následující 
informace: nizozemský velvyslanec v Rusku, M. Oudendyke, informoval ve svém komuniké 
b hem íjnové revoluce v roce 1917 vlády Velké Británie, Francie a Spojených stát o 
hrozb komunismu, který identifikoval jako veskrze idovský. Úryvek z jeho zprávy je zde:  

"Nebezpe í je nyní tak obrovské, e je mou povinností upozornit britskou vládu i vlády 
ostatních zemí o skute nosti, e pokud nebude Bol evismu v Rusku u in na okam itá p ítr , 
povede to k ohro ení sv tové civilizace. To není p ehán ní... Domnívám se, e nejvá n j ím 
úkolem, který dnes p ed sv tem stojí, je boj s bol evismem. Podobn jako války, které b sní 
neustále, pokud nejsou zni eny ji v zárodku, bol evismus zachvátí v té i oné podob celou 
Evropu a celý sv t Komunismus je organizován a ízen idy, kte í nemají ádnou státní 
p íslu nost a jejich jediný zám r je zni it existující sv tový stav pro své vlastní ú ely"  

Jean Izoulet, p ední len idovské Alliance Israelite Universelle, prohlásil:  

"Smyslem uplynulého století je, e dnes sv tu vládne t i sta idovských finan ník , v ichni 
mist i svých ló í."  
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1933: Adolf Hitler se 30. ledna stává kanclé em N mecka a vyhání idy i komunisty ze v ech 
vládních pozic. Je mimo jiné zajímavé, e po et id ve vlád se od konce První sv tové 
války zdvacetinásobil. Jako následek vyhnání po ádají idé v ervenci Sv tovou konferenci v 
Amsterdamu, na které po adují, aby Hitler vrátil id m zp t jejich pozice.  

Hitler odmítá, následkem eho se Samuel Untermyer, a kenázský id, který vydíral 
prezidenta Wilsona a který je nyní hlavou americké delegace a prezidentem této konference, 
vrací do Spojených stát , aby v rozhlase u inil prohlá ení. Jeho p epis otiskly pond lní New 
York Times ze sedmého srpna 1933.   

"... idé jsou aristokraté sv ta...na e kampa je ekonomický bojkot v i ve kerému 
n meckému zbo í, doprav i slu bám...To, co navrhujeme...je zorganizovat ist ekonomický 
bojkot, který podkopá Hitler v re im. Zni ením exportního obchodu, na kterém jsou N mci 
závislí, je p ivedeme zpátky ke smysl m... 
V ichni, i ti, kdo nejsou idé, musejí odmítnout jednat se v emi obchodníky i 
prodava i,nabízejícími n mecké výrobky nebo up ednost ujícími dodávky zbo í z N mecka."   

Dv t etiny zásoby potravin muselo N mecko dová et, a to bylo mo né jen díky výnos m z 
exportu, to znamená, e pokud N mecko nemohlo vyvá et, dv t etiny jeho obyvatelstva byly 
odkázány hladov t, jeliko nabídka potravin pokryla pouze pot eby jedné t etiny.  

ide ve Spojených státech se bojkotu aktivn ú astnili, protestovali p ed obchody a úto ili na 
jakékoliv prodejny, nabízející produkty s nálepkou "Made in Germany." Obchody se zbo í 
musely urychlen zbavit nebo riskovat bankrot.  

Jakmile v N mecku pocítili ú inky bojkotu, za ali N mci bojkotovat idovské obchody 
stejným zp sobem, jako bojkotovali idé n mecké produkty za oceánem.  

Nacisté se idy v Palestin spolupracovali, a to po celých p í tích sedm let. Ú el spolupráce 
byl v podstat pro ob strany stejný: idé v Palestin po adovali, aby se za nimi evrop tí idé 
vyst hovali a nacisté zase cht li idy z N mecka vypudit. Ob strany proto podepsaly 
smlouvu o p esídlení, známou pod názvem "Ha'avara," která umo nila p esun id a jejich 
kapitálu z N mecka do Palestiny.  

Následkem smlouvy emigrovalo do Palestiny edesát tisíc id , p ibli né 20% n meckého 
idovského obyvatelstva, kde v roce 1939 vytvo ili celkových 15% obyvatelstva idovského 

p vodu. S sebou si vzali se souhlasem nacistického re imu majetky v hodnot 40 milion 
dolar (p ibli n 600 milion dolar dne ní hodnoty).  

Podle United States Holocaust Memorial Museum,  

Po átkem roku 1939 ji opustilo N mecko p ibli n 282 000 id a 117 000 id z 
anektovaného Rakouska. Do Spojených stát jich emigrovalo 95 000, 60 000 do Palestiny a 
40 000 do Velké Británie. Zbylých 75 000 se usadilo ve St ední a Ji ní Americe, p edev ím v 
Argentin , Brazílii, Chile a Bolívii.  

Více ne 18 000 í ských id se uchýlilo do Shanghaie v Japonci okupované ín . Na konci 
roku 1939 z stává v N mecku a Rakousku stále více ne dv st tisíc id , zejména star í 
generace." 
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Zajímavé je, e v ichni tito idé, kte í dobrovoln opustili N mecko d íve,  
ne Druhá sv tová válka v bec za ala, budou pokládáni za ty, kdo p e ili 

holokaust," a kte í mají po skon ení války nárok na od kodn ní. Je to tak 
kv li definici p e iv ích holokaust, která se vztahuje na:   

"v echny idy, ijících v zemi, která byla: 
1) Pod nacistickým re imem; 
2) Okupována nacisty; 
3)  Pod re imem nacistických kolaborant , a rovn se vztahuje na idy, kte í museli 

p ed vý e zmín ným re imem i okupací uprchnout"  

Prezident Franklin Delano Roosevelt (sefardský krypto- id, vlastním jménem Rosenfelt) 
na izuje, aby na nové dolarové bankovky byl umíst n motiv v e sledujícího oka spole n s 
mottem "Novus Ordo Seclorum." Tento z latiny p elo ený "Nový ád v k " je dnes obvykle 
znám jako "New World Order" (Nový ád sv ta).  

Krom toho President Roosevelt oficiáln estnáctého listopadu uznává Stalinský, bol evický 
re im v Rusku, ani by konzultoval s kongresem a navzdory protestnímu pochodu osmi tisíc 
Ukrajinc v New Yorku.  

Roosevelt nikdy nep izná sv j idovský p vod, ale odtajní více ne dost. New York Times ze 
14. b ezna 1935 citují jeho prohlá ení:  

"Je mo né, e n kte í z mých dávných p edk byli idé. V e, co vím o p vodu mé rodiny je, e 
byli z ejm potomky Claese Martenzena van Roosevelt, který pocházel z Nizozemí."  

idovský autor Bernard Joseph Brown p ipou tí ve své knize "Kdo je vlastn id? Od 
Faraóna k Hitlerovi," e dne ní idé nejsou Izraelité a nemají ádný nárok na území 
Palestiny.  

idovský básník Haim Nachman Bialik, iroce uznávaný jako národní básník Izraele, prohlásí 
ve svém proslovu v idovské univerzit v Jeruzalém z 11. kv tna:  

"Ne náhodou se idé zabývali urnalismem. V jejich rukou se z n j stala mocná zbra , vysoce 
uzp sobená k napln ní jejich pot eb v jejich válce o p e ití."  

1934: Horlivý sionista Vladimir Jabotinskij v lednu aktualizuje Untermyer v bojkot N mecka 
tímto prohlá ením:  

"Boj proti N mecku je u po n kolik m síc veden ka dou idovskou komunitou, ka dou 
idovskou konferencí i organizacemi práce a ka dým idem na sv t . Je t eba zd raznit, e 

podíl ka dého z nás je mimo ádn d le itý.  

M li bychom zahájit duchovní i materiální válku celého sv ta proti N mecku, které usiluje 
stát se znova silným národem a získat své ztracené území, v etn kolonií zp t. Ale na e 
idovské zájmy volají po úplném zni ení N mecka. N mecký národ je pro nás, idy, kolektivní 

i individuální hrozbou."  

Jsou reformována pravidla výcarských bank ohledn utajení, jejich poru ení mohlo pro 
zam stnance vést a k odn tí svobody za vyzrazení bankovního tajemství. To v e jako 
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p íprava pro Rothschildy projektovanou Druhou Sv tovou válku, v ní budou jako obvykle 
financovat ob strany.  

Londýnský magazín New Britain ve svém vydání z 20. ervna publikuje prohlá ení bývalého 
britského ministerského p edsedy Davida Lloyda George:  

"Británie je otrokem mezinárodního finan ního bloku."  

Tento lánek rovn obsahuje následující slova, která napsal lord Bryce,  

"Demokracie nemá vytrvalej ího a záke n j ího nep ítele, ne jsou peníze a moc.Otázky, 
týkající se Bank of England, jejího chování a cíl , nejsou v bec v moci p edsedy sn movny."  

idovský spisovatel Samuel Roth ve své práv vydané knize " idé musejí ít," o idech 
prohla uje:  

"Ná nejv t í h ích, jak v minulosti, tak i dnes, je parasitismus. Jsme lidé, jako supi se ivící 
na práci a dobrých vlastnostech ostatních. Ale i p es na e chyby, nikdy bychom sv tu 
nezp sobili velikou kodu, nemít ná duch tak zlé v dce. P iznejme si ná parasitismus!"  

Um el Edmond de Rothschild.  

1935: Elizabeth Donnan vydala mezi lety 1930 a 1935 ty svazkové dílo Ilustrativní 
dokumenty o historii obchodu s otroky v Americe." Kniha ukazuje, e idé zcela dominovali 
obchodu s africkými otroky v Americe; nejmén 15 lodí, pou ívaných k p eprav otrok bylo 
ve vlastnictví id , z nich n kte í m li jasné a úzké vazby na Rothschildy. Aby nepadl stín 
podez ení na idy, tvo ili posádku lodí i s kapitánem v dy ne idé.  

estého listopadu Mao Ce-tung prohlásil:  

"Ve kerá politická moc pochází z hlavn pistole. Komunistická strana musí rozkazovat v em 
zbraním tak, aby zbran nikdy nerozkazovaly stran ."  

Mezi lety 1948 - 1952 bylo v ín pozatýkáno a vyhlazeno dvacet milion politických 
disident , kte í se nebyli schopni hájit v i komunistickému re imu a zákon m, tvo eným 
Maovými pu kami.  

Dr. Solomon Freehof tvrdí ve své jedena ty iceti stránkové bro u e "Rasa, národ nebo 
nábo enství: T i otázky, které idé musejí zodpov d t o idech 
v eobecn : 
"Chceme sv t, ze kterého nadobro vymizí nacionalismus.

  

1936: S ohledem na nár st antisemitismu v N mecku uvádí Samuel Landman 
(toho asu sekretá Sv tové sionistické organizace) ve své práv vydané 1 "Velká Británie, 

idé a Palestina" o vstupu Spojených stát do První sv tové války: 
"Skute nost, e to byla idovská pomoc, která p ivedla USA do války na stran  spojenc , má 
od té doby v myslích N mc - a p edev ím nacist - ho kou pachu . To bezpochyby p isp lo i 
d le itosti, kterou antisemitismus zabírá v nacistickém programu."  
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T etího íjna je otráven republikánský kongresman Louis T. McFadder p edseda Výboru pro 
bankovnictví a m nu mezi lety 1920 a 1931. McFadde p e il dva d ív j í pokusy o otravu a 
n kolikrát po n m st íleli. Byl jeden z nejzaryt j ích odp rc Fedu a kriminálních praktik 
idovské kliky za ním.  

1937: Ve své knize "Stalin, Trocký nebo Lenin", George Marlen uvádí:  

"Kdyby se tok d jin nesto il sm rem ke komunistickému internacionalismu, id 
rasa by byla odsouzena k zániku."  

Jinými slovy íká, e idé jsou zcela zodpov dní za vznik komunistického internacionalismu, 
a pokud by se sv t neobrátil k Novému sv tovému ádu idovského, komunistického 
internacionalismu, pak by idovská rasa zanikla. Zajímavý je, e internacionalismus je v 
podstat raným p edch dcem globalizace.  

Jiný spisovatel, Angli an William Joyce, byl natolik znechuceny britskou pod ízeností v i 
id m, e je t p ed Druhou sv tovou válkou uprchl do N mecka, odkud se v rozhlasovém 

programu sna il vybudit britský národ proti nep íteli v jejich st edu:  

" Británie a N mecko se mohou spojit, a zejména za pomoci Itálie vytvo it nedobytnou 
pevnost, schopnou elit bol evismu a mezinárodní financím - dvojí to idovskou 
zbraní...Mezinárodní finance ovládají mocní idov tí lichvá i; komunismus je propagován 
idovskými agitátory, kte í jsou v zásad toto ní s mocnými kapitalisty jejich rasy, tou ícími 

po novém uspo ádáni sv ta, které, samoz ejm zajistí univerzální svrchovanost pouze jedné, 
jediné celosv tové rase." 
To potvrzuje i renomovaný historik Hilaire Belloc, jeho prohlá ení otiskly G. K/s Weekly ze 
4. února: 
"Organizace a ízení celosv tové komunistické propagandy je v rukou idovských 
agent . Ka dému lov ku, který neví i popírá, ze bol evické hnutí v Rusku je 
" idovské," mohu pouze íci, e se stal ob tí dezinformace na eho odsouzeníhodného 
tisku."    

Profesor A. Kulisher, id, v tomto roce vyzývá, aby se prioritou sv tového idovstva stala 
genocida N mc , kdy tvrdí:  

"N mecko je nep ítelem id a jako takové musí být pronásledováno se smrtící nenávistí. 
Cílem judaismu je dnes nemilosrdná kampa proti celému n meckému obyvatelstvu a úplné 
zni ení tohoto národa. Po adujeme úplnou blokádu obchodu, zastavení dovozu surovin a 
zavedení odvetných opat ení proti ka dému n meckému mu i, en i dít ti."  

Daily Express z osmadvacátého dubna p inesly lánek, ve kterém se noviná W. Hickey ptá 
sedmadvacetiletého lorda Victora Rothschilda, kde se hodlá usadit poté, co mu vypr ela 
nájemní smlouva jeho sídla na Piccadilly Odpov byla velice prorocká:  

"Asi nikde.. .zatím nevím, rozhodnu se ka dopádn a po válce..."  

Dva a p l roku p ed vypuknutím Druhé sv tové války u pochopiteln v d l, e válka p ijde.  
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T icátého íjna prohlásil kontradmirál Henry Hamilton Beamish p ed shromá d ním v New 
Yorku:  

"Slovo antisemitský" bylo vynalezeno v roce 1848 idy, aby se uchránilo pou ívání slova 
id"... Vyzývám vás v echny, bu te p esní - nazývejte je idy. Není nutné se v této otázce 

chovat choulostiv . V této zemi jim musíte elit, i kdy zde mohli ít spokojen . Byl jsem tady 
p ed sedma ty iceti lety; na e dve e jim byly otev eny doko án a idé zde m li naprostou 
svobodu. Te vás za to mají absolutn po krk."  

1938: Prvního ledna Nesta Webster vydává svou knihu "N mecko a Anglie," v ní uvádí:  

"Anglii u nevládnou Britové. Jsme pod neviditelným diktátem id - diktátem, který 
m eme cítit ve v ech sférách ivota."  

Sedmého listopadu spáchal id Herschel Grynszpan úsp ný atentát na Ernsta vom Ratha, 
diplomata n mecké ambasády v Pa í i. v prosinci Sir Oswald Mosley pronesl odhalující 
prohlá ení o tvrzeních, e idé za ínají být v N mecku perzekvovaní:  

" P edpokládejme, e by v echna ta tvrzení byla pravda...dejme tomu, e je to skute nost, e 
bylo s men inami v N mecku zacházeno tak, jak tvrdí noviny...byl by to v ak 
n jaký d vod pro Británii, aby ve válce s N meckem ztratila miliony ivot ? S kolika 
men inami v kolika zemích bylo od války patn zacházeno, a to bez jakéhokoliv protestu ze 
strany tisku nebo politik ?...Pro to byli ze v ech posti ených v dy pravé idé, kv li kterým 
jsme m li vést válku s doty nou zemí? Pravdivá je jediná odpov ...a sice, e idovské finance 
a idy kontrolovaný tisk dnes ovládají politický systém Británie. Pokud budete kritizovat idy 
doma, pak vám hrozí kriminál. Pokud se n kdo dotkne id v cizin - hrozí mu válka."  

Rabín Stephen Wise, p edseda Amerického idovského kongresu i Sv tového idovského 
kongresu, vzná í své o ekávání loajality domácích id k jeho domovin , kdy na 
shromá d ní v New Yorku poznamená:  

"Nejsem americký ob an idovské víry. jsem id a jsem Ameri an, jsem Ameri anem 63/64 
svého ivota, ale idem jsem více ne tisíc let. Hitler má v jedné v ci pravdu - nazývá idy 
rasou a my skute n jsme rasa."  

1939: I.G. Farben, p ední výrobce chemikálií na sv t a nejv t í n mecký producent oceli, 
razantn zvy uje výrobu. Zvý ení produkce se tém výhradn nese ve jménu zbrojení a 
p ípravy N mecka na Druhou sv tovou válku.  

Tato spole nost je vlastn na Rothschildy a v budoucnu bude vyu ívat otrocké práce id a 
jiných pronásledovaných skupin v koncentra ních táborech. I.G. Farben dokonce vyráb l 
Cyklon B, plyn, kterým nacisté vyhlazovali idy.  

Hitlerovi se od jeho nástupu vynikajícím zp sobem da í pozvednout ekonomickou úrove 
N mecka. Dosáhl toho radikálním rozchodem s idovskými mezinárodními banké i a 
barterem - obchodní sm nou p ebytkového n meckého zbo í za p ebytkové zbo í jiné zem , 
ani by na jedné stran vznikalo zadlu ení, Hitler, stejn jako Abraham Lincoln p ed ním, 
prost nechal vydat peníze, které byly zapot ebí orgán m n mecké vlády, podpo ené 
produktivitou n mecké pracovní síly, a nedal na prázdné sliby idovských mezinárodních 
banké , kte í v zemi bez dluhu nemohli fungovat. 
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Prost ednictvím této politiky se v N mecku poda ilo znovu obnovit sociální a duchovní ivot 
jeho obyvatel. Zjednodu en e eno, pokud jste schopni pomoci svým lidem, lidé na oplátku 
pomohou vám, proto e jsou rádi, e jsou respektovaní a tím pádem respektují sebe navzájem. 
Jakmile za alo N mecko  fungovat ve prosp ch N mc a nikoli idovských banké , jeho 
obyvatelé z n j byli schopni b hem sedmi let vybudovat nejvíce prosperující stát v Evrop .  

P íklad, jak toho Hitler dosáhl, zaznamenal William Gayley Simpson ve své knize "Kudy, 
lov e Západu? (Which Way Western Man?)" z roku 1978:  

"N meckému sedlákovi, který byl na pokraji naprostého zruinování, se od státu dostalo estné 
p íle itosti podílet se na zásobování národa potravinami, jeho pozemky byly osvobozeny od 
sev ení idovských lichvá a byla p ijata opat ení, aby se zajistilo, e jeho majetek, p edáván 
z otce na syna, z stane natrvalo ve vlastnictví rodiny."  

idé to tak nemohli nechat být, proto e v d li, e by to znamenalo konec jejich dluhy 
ovládaného pen ního systému. Proto skute n toho roku vypukne Druhá sv tová válka. 
Pen ní systém válku samoz ejm p e ije, proto e ta je jen o jediné v ci. Válka nem spor 
mezi N meckem a spojenci, je to válka mezi N meckem a mocí idovských pen z, které 
ovládají spojenecké vedení a vyu ívají je a jejich média k nenávistné propagand v i 
N mc m mezi spojeneckým lidem.  

Dvaadvacátého kv tna, konzervativní poslanec za Oldham, Anthony Crossley, pronesl v 
Dolní sn movn v d sledku idovského pronásledování Arab v Palestin :  

"Tu ím, e na tomto míst dosud je t nezazn la debata, která by mluv ímu Arab umo nila 
vysv tlit jejich stanovisko, pohledem jeho krajan a jeho zem ...  

Parlament nemá jediného arabského lena. Není zde ádný arabský zmocn nec, p sobící 
p ímo na leny parlamentu. V této zemi není ani ádná arabská kontrola tisku. V Timesech je 
tak ka nemo né do íst se pro-arabského názoru.  

V City tu ím není ádný arabský bankovní d m, kontrolující obrovské sumy financí. Není zde 
arabská cenzura ve ejných prohlá ení v novinách. Neexistují zde ani arab tí ex-koloniální 
tajemníci, kte í by b hem vládního jednání jeden po druhém vystupovali a h ímali o chybách, 
které se v minulosti staly.  

Kone n , a chci, aby zejména koloniální tajemník v noval tomuto bodu zvlá tní pozornost: 
zítra má prob hnout no ní rozhlasové vysílání, kterého se ú astní práv on, reprezentující 
stanovisko vlády, dále len za volební obvod Don Valley, zastávající zjevn sionistická 
hlediska, a len za obvod Carnarvon Boroughs podporující sionistický 
postoj. Nebude tam jediný zástupce Arab , který by obhajoval jejich názor."   

Anthony Crossley vstoupil brzy po vypuknutí Druhé sv tové války do ad britských 
ozbrojených sil a patnáctého srpna, necelé t i m síce poté, byl zabit v akci na pob e í Dánska.  

1940: Hansjurgen Koehler ve své knize "Uvnit Gestapa (Inside The Gestapo)," uvádí o Marii 
Ann Schicklgruberové, babi ce Adolfa Hitlera:  
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" Mladá dívka, která p i la do Vídn , se záhy stala slu kou v sídle Rothschild ...se kterým byl 
pravd podobn spojen i Hitler v neznámý d de ek.

  
To samé opakuje i Walter Langer ve své knize "Hitlerova du e (The Mind Of Hitler)," ve 
které tvrdí:  

"Hitler v otec Alois Hitler byl neman elský syn Marie Anny Schicklgruberové...,která 
ot hotn la p i svém pobytu ve Vídni. V té dob pracovala jako slu ka v domé Barona 
Rothschilda. Jakmile se to její rodina dov d la, okam it byla poslána zp t dom ,... kde se 
narodil Alois."  

Domn nka, e by mohl být Hitler nelegitimním synem barona Rotschilda zní sm n , i kdy 
nelze pop ít, e jedním z hlavních Hitlerových úsp ch byla emigrace id do Palestiny, tedy 
také jedna z hlavních priorit Rothschild . Rothschildové v d li, e zem není bez obyvatel 
mo ná. Krom toho propaganda, kterou idé rozvinuli v souvislosti se Druhou sv tovou 
válkou, posílila Rotschildovský program idovského ovinismu mnohem významn ji, ne 
jakákoliv jiná událost v historii.  

William Joyce, ijící v dobrovolném n meckém exilu, toho roku vydává knihu "Soumrak nad 
Anglií (Twilight Over England)," ve které tvrdí o idovském charakteru:  

"Hlavní charakteristiky idovské rasy jsou: neústupný materialismus, nadání pro obracení 
mystiky ve skute nost, naprosté pohrdání jinými národy a bezohlednost v i práv m jiných 
lidí, chytrost, spo ívající ve schopnosti nápodoby a improvizace, neúcta v i v em 
povoláním, které nep iná ejí obrovské zisky; na druhé stran nesmírné nasazení v generování 
pen z, vysoká oddanost vlastní rodin a komunit , naprostá víra v moc korupce, vynikající 
schopnost intrikovat a a patetická neschopnost porozum t my lenkám vy ích ideál . O 
v ech t chto rysech by bylo mo no popsat stohy papíru; bude ale zcela sta it popsat 
vyplývající tendence:  

1) Neschopnost" nevytvá et stát ve stát .   

2)  Naprostá neschopnost nahlí et na své hostitele jako na rovnoprávné partnery.  

3)  P edur ená specializace na v echny oblasti, p iná ející vysoké zisky, jinými slovy 
kapitalismus, obzvlá t finance, obchodování a sm na na rozdíl od produktivních odv tví. 
Odborný výkon, provád ný bu za ú elem zisku.  

4) P irozený sklon vyu ívat sociální a ekonomický rozvoj za ú elem zisku politické 
moci.  

5) P í erný strach z nacionalismu jako to faktoru, který by cht l upozornit na rysy 
jejich rasy a odhalit jejich operace.  

6) Zám rné znehodnocování kulturních norem zemí jejich do asného pobytu.  

7) Soupe ení s indoevropskými rasov -etnickými skupinami (Árijové), kte í narozdíl 
od nich nepo adují více ne to, co sami nutn pot ebují.  

Zdá se, e tyto záv ry idy vystihují ve v ech zemích, které obývají." 
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1941: Prezident Roosevelt zatahuje" Spojené státy do Druhé sv tové války tím, e u nadále 
odmítá Japonsku prodávat elezný rot a ropu. Japonsko uprost ed války s ínou a ví, e bez 
t chto surovin nebude schopné ve válce pokra ovat. Roosevelt si zase uv domuje, e tento 
ekonomický bojkot p ivolá japonský útok na USA, co se vzáp tí potvrdí v Pearl Harboru.  

Je zajímavé, e se Roosevelt je t v roce 1939 pokou el navézt Státy do války v Evrop , aby 
vyhov l id m v USA a zbytku sv ta, ale kdy jeho plán selhal, v d l, e musí pou ít jinou 
taktiku. Ta se, pochopiteln , projevila tím, co se odehrálo v Pearl Harboru.  

Sir Josiah Stamp, editel Bank of England v období 1928-1941, pronesl v souvislosti s 
bankovnictvím:  

"Moderní bankovní systém vytvá í peníze z ni eho... Bankovnictví je asi ten nejú asn j í trik, 
jaký kdy kdo 'vymyslel, i kdy bylo po ato ve zlo inu a zrozeno v h íchu. Banké m pat í sv t. 
Vemte jim ho, a oni si jediným tahem pera vytvo í tolik pen z, e si ho koupí celý hned 
zpátky...  

Vemte banké m jejich moc vytvá et peníze a v echna obrovská bohatství (jako je mé vlastní) 
zmizí, a hned se na sv t bude ít lépe. Ale pokud chcete z stat otroky bankovních ústav a 
je t za to platit, nechte banké e dál d lat svou práci."   

1942: Prescottu Bushovi, otci a zárove d dovi budoucích prezident USA, George Herberta 
Walkera a George W., je zabaven majetek v rámci "Trading With The Enemy Act" (aktu 
Obchodování s nep ítelem). Bush z Ameriky podporoval Hitlera, zatímco N mci na front 
zabíjeli americké vojáky. Je s podivem, e jej ani jeho rodinu zato nikdy nekritizovala Liga 
proti pomluvám (ADL).  

Editorial Jewish Chronicle z osmého kv tna se chvástal:  

"jsme ve válce s Hitlerem od prvního dne, kdy se chopil moci.

  

Skute n , t etího prosince, Chaim Weizmann, prezident Sv tového idovského kongresu v 
New Yorku pronesl:  

"Nepopíráme ani se nebojíme p iznat, e tato válka je válkou na í, vedenou za osvobození 
idovstva... Siln j í ne v echny fronty dohromady je na e fronta, idovská.  

Nejen e poskytujeme válce ve kerou finan ní podporu, která ji udr uje v plném proudu. 
Nejen e zaji ujeme plnou propagandu, která je morální silou, ze které válka pramení.  

Záruka vít zství je p evá n zalo ena na oslabení sil nep ítele, na jeho likvidaci v jeho vlastní 
zemi, v míst odporu.  

A p edev ím, jsme také trojským kon m v pevnosti nep ítele. Tisíce id ijících v Evrop 
p edstavují hlavní faktor porá ky na eho protivníka. Tam le í na e skute ná fronta, 
nejcenn j ípodpora na eho vít zství."  

Leonard Goldenson zakládá televizní sít ABC, a jako její p edseda má na starost úsp ch 
spole nosti. 
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1943: Osmnáctého února pronese sionista Izaak Greenbaum, hlava idovského záchranného 
výboru (Jewish Agency Rescue Committee) v e i p ed Výkonnou sionistickou radou:  

"Pokud bych byl po ádán, abych z UJA (Spojená idovská výzva; United Jewish Appeal) 
uvolnil finance k záchran id , ekl bych ne a op t ne"  

a pokra uje,  

"Jediná kráva v Palestin má v t í cenu ne v ichni idé v Polsku!"  

Toto prohlá ení není p ekvapující, jeliko sionismus i nacismus m li podobné cíle, jak bylo 
ji d íve uvedeno. Oba -ismy cht ly dostat idy pry z N mecka; av ak sionisté nem li v bec 
ádný zájem o idy, kte í necht li odejít do Palestiny a tak zamý leli, e jejich internace v 

koncentra ních táborech bude prosp ná" jako výstraha pro celosv tové idovstvo, aby se 
uchýlilo do Palestiny, kterou sionisté ozna ovali za jedinou zemi, kde idé mohou být v 
bezpe í.  

1944: estého listopadu je v Káhi e zavra d n britský vyslanec na Blízkém východ Lord 
Moyne dv ma leny idovské teroristické jednotky Sternova gangu, vedeného Jicchakem 
Samirem, budoucím p edsedou izraelské vlády. amir také stál ve stejném roce za pokusem o 
atentát na Harolda MacMichaela, Vysokého komisa e britského mandátu v Palestin .  

Je zajímavé, e amir také vedl dal í úsp ný atentát na zástupce Spojených národ na 
St edním východ , hrab te Folkea Bernadotteho, na kterého amir a jeho teroristi tí 
spolupracovníci pohlí eli jako na anti-sionistického kolaboranta, p esto e se za Druhé sv tové 
války zaslou il o propu t ní jedenadvaceti tisíc zajatc z n meckých tábor .  

V Bretton Woods, New Hampshire, je s plnou ú astí Spojených stát schválen Mezinárodní 
m nový fond (MMF) a Sv tová banka (p vodn nazývaná Mezinárodní banka pro obnovu a 
rozvoj nebo IBRD - jméno "Sv tová banka" ve skute nosti nebylo p ijato do roku 1975).  

Hlavními architekty Brettonwoodského systému a pota mo i MMF byli Hany Dexter White a 
John Maynard Keynes. Zajímavé je, e Harry Dexter White, který zem el v roce 1946, bude 
16. íjna 1950 v rámci zprávy FBI následn identifikován jako sov tský pion, jeho krycí 
jméno bylo "právník."  

Náplní MMF a Sv tové banky v podstat bylo zopakovat ve sv tovém m ítku, co se poda ilo 
zavedením Federálního rezervního aktu v roce 1913 ve Spojených  Státech. Byl zalo en 
bankovní kartel, zahrnující centrální banky sv ta v soukromém vlastnictví, který postupn 
p evzal moc diktovat úv rové politiky bank v ech národ sv ta.  

Stejným zp sobem Federální rezervní zákon posv til vytvo ení nové národní m ny z moci 
ú ední (tzv. fiat currency") s názvem Federal Reserve Notes. MMF bylo ud leno oprávn ní k 
vydání sv tových Fiat pen z zvaných "zvlá tní práva erpání" (Special drawing rights; SDR). 
Na lenské národy byl nakonec vyvíjen tlak, aby u inili svou m nu pln sm nitelnou za SDR.  

MMF spravuje jeho rada, kterou tvo í bu vedoucí mana e i jednotlivých centrálních bank, 
nebo vedoucích jednotlivých národních finan ních orgán , které ovládají jejich centrální 
banky. Také moc nad hlasovacími právy v MMF  dávají Spojeným stát m a Spojenému 
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království (Federal Reserve a Bank of England) ú innou celkovou kontrolu nad jednáním   
instituce.  

1945: estnáctého ervence se dv st mil ji n od Los Alamos uskute ní první úsp ný test 
atomové bomby v rámci operace Trinity. Její tv rce, J. Robert Oppenheimer (Rothschildovec) 
v ú asu pronese:  

"Já jsem smrt, ni itel sv t ."  

Má naprostou pravdu, b hem následujícího m síce si výbuchy atomových bomb v Japonsku 
vy ádají sto ty icet tisíc ob tí v Hiro im a osmdesát tisíc ob tí v Nagasaki.  

Na konci druhé sv tové války vyjde najevo, e Rothschildy vlastn né závody I.G. Farben 
nebyly zám rn nikdy cílem bombardovacích nálet na N mecko. Zajímavé je, e zatímco na 
konci války N mecko le elo v troskách, fabriky I.G. Farben utrp ly po kození pouhých 15% 
svých za ízení.  

Tribunály, které m ly po skon ení Druhé sv tové války vy et ovat vále né zlo iny 
nacistického N mecka, vymazaly ve keré záznamy dokladující západní snahy o podporování 
Hitlera, jako v p ípad Prescotta Bushe.  

Rothschild m se poda il obrovský pokrok sm rem k dli sv tové dominance, kdy usp je 
jejich t etí pokus o z ejmou Sv tovou vládu: toho roku je Ligou národ schválen vznik 
Organizace spojených národ ("United Nations").  

1946: T etího ledna byl popraven William Joyce. V o ekávání smrti pronesl:  

"V ivot i ve smrti vzdoruji id m, kte í zap í inili tuto válku a vzpírám se zlu, které 
p edstavují. Varuji britské ob any p ed agresivním imperialismem Sov tského svazu.  

Mo ná, e se Británie zase jednou pozvedne, a v hodin nejv t ího ohro ení Západu z prachu 
povstane standarta svastiky, korunovaná historickými slovy "Ihr habt doch gesiegt." Jsem 
hrdý zem ít za své ideály a je mi líto v ech syn Anglie, kte í polo ili sv j ivot, ani by v d li 
pro ."  

Dvanáctého února britské bezpe nostní slu by obdr í telegram ze spolehlivého zdroje v 
Palestin , tvrdící, e Sternuv gang...  

"P ipravuje své leny ke spln ní mise v Anglii s úkolem zavra dit leny vlády Jejího 
Veli enstva, obzvlá t Mr. Bevina (Britský ministr zahrani í, Ernest Bevin)."  

Dne 22. ervence budoucí premiér Izraele, a kenázský id David Ben-Gurion, pov uje 
dal ího budoucího premiéra Izraele, Menachema Begina (mj. také a kenázského ida), 
provést teroristický útok na hotel King David v Palestin , k zastra ení Brit . V d sledku toho 
91 lidí je zabito, v t ina z nich civilisté: 41 Arab , 28 britských, 17 id a 5 jiných 
národností. Zhruba 45 lidí je zran no.  

Kdy byl dotázán prominentním noviná em, Russellem Warrenem Howem, zda sám sebe 
pova uje za otce terorismu na Blízkém východ , Menachem Begin hrd odpov d l:  
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"Nikoliv pouze, ale na celém sv t ."  

Na den p esn o edesát let pozd ji, v ervenci 2006 jiný budoucí premiér Izraele, Benjamin 
Netanyahu, spole n s dal ími leny vlády odhalí estnou plaketu na míst n kdej ího 
krveprolití, titulující jeho p vodce za bojovníky za svobodu Izraele.  

Abychom získali správný úhel pohledu na záva nost útoku na hotel King David, sta í uvést, 
e p ivodil nejv t í po et úmrtí v d sledku jediné teroristické akce v bec a byl pouze 

p ekonán tém o ty icet let pozd ji bombardování Spojených stát na kasárna v Bejrútu v 
roce 1982.  

Bank of England je zestátn na, co znamená, e stát získal v echny akcie spole nosti Bank of 
England, které nyní pat í do státní pokladny a akcie jsou s d v rou dr eny solicitátorem státní 
pokladny.  

Vzhledem k tomu, e vláda nemá ádné peníze k úhrad za akcie, poskytla samotným tajným 
akcioná m Bank of England vládních dluhopisy namísto pen z. To znamená, e i kdy stát 
nyní dostává zisk z provozu banky, tento zisk je z velké ásti sni ován tím, e vláda nyní musí 
platit úroky z nových dluhopis , které vydala k úhrad za akcie banky.  

Tak e, i kdy Bank of England je nyní vlastn na státem, skute nost je taková, e britská 
pen ní zásoba je stále tém výhradn v soukromých rukou, p i em 97% z ní je ve form 
úro ených úv r stejného typu i typu jiného, vytvo eného soukromými obchodními 
bankami.  

V d sledku toho je banka stále p evá n kontrolována a spravována t mi e sv ta komer ního 
bankovnictví a b né ekonomiky. lenové Sboru editel , kte í ur ují politiku a dohlí ejí nad 
jejím fungováním, pocházejí tém výhradn ze sv ta bank, poji oven, ekonomiky a velkého 
byznysu, a nadále je to samoz ejm i Rothschild, kdo je lenem týmu.  

I kdy se Bank of England nazývá centrální bankou, je nyní v podstat pouze regula ním 
orgánem, který podporuje a dohlí í na stávající systém. N kdy je ozna ována jako "v itel 
poslední instance," jeliko jedna z jejích funkcí coby "banké e bank" je podporovat jakékoli 
bankovní i finan ní instituce, které se dostanou do potí í a jsou ohro ena jejich vlastní 
aktiva. Je zajímavé, e v t chto p ípadech neexistuje povinnost zve ej ovat údaje o ka dém 
takovém opat ení. D vodem je, aby nedocházelo k oslabení d v ry.  

1947: Britové, kte í p ed Druhou sv tovou válkou prohla ovali, e zastaví p íliv idovských 
imigrant do Palestiny za ú elem ochrany Palestinc p ed teroristickými útoky, p edávají 
kontrolu Palestiny Spojeným národ m. OSN rozhodne, e Palestina bude rozd lena na dva 
státy, jeden idovský a jeden arabský; Jeruzalém má z stat mezinárodní zónou, kterou mohou 
vyu ívat lidé v ech nábo enských vyznání.   

Tento p evod se má uskute nit 15. kv tna 1948. Nicmén , abychom dob e porozum li 
kontextu kdo ovládá Organizaci Spojených národ (OSN), uv domme si, e OSN nemá v bec 
ádné právo ur ovat, komu p ipadnou arabské pozemky. Zvlá tní pak zejména je, e idé v té 

dob vlastnili pouhých 6% Palestiny, ale rezoluce 181 jim ud lila 57% p dy, kterou opustili 
Arabi. T m p vodn pat ilo 94% území; nakonec jim ponechali pouhých 43%. 
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Teroristické útoky proti Brit m v Palestin mezitím pokra ují. V pr b hu léta byli t í idov tí 
teroristé Jacob Weiss, Meir Nakar a Avshalom Habib shledáni vinni z útoku na Acre gaol ze 
4. kv tna. M li být ob eni.  

Ve stejné dob teroristický gang Irgun v ele s budoucím premiérem Menachem Beginem, 
unesl dva britské ser anty, Mervyna Pake a Clifforda Martina, jako výkupné za t i idovského 
teroristy. Begin prohlásil,  

"Pokud pov síte na e mu e, brit tí ser anti zem ou provazem ve stejnou chvíli."  

I p esto se poprava idovských terorist konala a oba brit tí ser anti byli nalezeni ob eni na 
stromech eukalyptu. Kapitán D. H. Gallatti ze t iadvacáté letky Royal Engineers jedno z t l 
od ízl a byl vá n zran n následným výbuchem. Teroristé se nespokojili se zabitím dvou 
britských voják , a tak nastra ili na jejich mrtvá t la výbu niny.  

Zajímavé je, e populární britské noviny "Daily Express" okam it p inesly p íb h na titulní 
stran spolu s velkou fotografií visících voják , ale tato stránka byla nedávno vymazána z 
archiv Daily Express. Zajímá vás vlastník Daily Express? Richard Desmond, pornograf 
idovského p vodu.  

Informace, shromá d né díky pioná i ob an Spojených stát Ligou proti pomluvám a 
hanobení (ADL), vyu ívá Výbor pro neamerickou innost. P edsedkyn podvýboru, Clare 
Hoffman, zamítá informace ADL o podez ení na komunisty jako "zprávy z doslechu."  

V íjnu pí e Albert Einstein (a kenázský id) otev ený dopis Organizaci spojených národ , 
vyzývající ke zru ení v ech vlád sv ta a ud lení prostoru pro jedinou sv tovou vládu pod 
správou OSN.  

Jedenadvacátého ervence si prezident Harry S. Truman do deníku poznamenal:  

" idé nemají v bec smysl pro proporce, ani soudnost v otázce sv tových zále itostí Jak jsem 
se mohl n kolikrát p esv d it, jsou velmi, velmi sobe tí. Je jim jedno, kolik Estonc , Loty , 
Fin , Polák , Jugoslávc nebo Rek bylo zavra d no nebo s kolika z nich bylo (po válce) 
patn zacházeno jako s vysídlená, aby získali, to, co po adovali. P esto, kdy nyní idé mají 

moc - fyzickou, finan ní nebo politickou - ani Hitler, ani Stalin by se za jejich krutost nebo 
patné zacházení s lidmi nemuseli styd t."  

1948: Na ja e tohoto roku, Rothschildové uplácejí prezidenta Harryho S. Trumana (33. 
prezident Spojených stát v letech 1945 -1953), aby uznal Izrael jako suverénní stát, za co 
obdr í dva miliony dolar na rozjezd své kampan .  

O p lnoci na 14. kv ten je stát Izrael oficiáln vyhlá en v Tel Avivu. O jedenáct minut 
pozd ji prezident Truman prohla uje, e Spojené státy jej uznaly jako první cizí národ. 
Truman se pozd ji p átel m sv í, e cht l uznat idovský stát v "první hodin jeho narození," 
ale kdy se ho vzáp tí noviná i na toto téma ptají, odmítá dále diskutovat o svém pro-
idovském postoji.  

Je odhalena vlajka Izraele. Její znak tvo í modrá verze Rothschildova " erveného 
hexagramu." Naho e a dole je ohrani ena modrým polem, která symbolizují eky Nil a Eufrat. 
Je zde kladen jasný d raz na idovské územní ambice, v souladu s biblickými hranicemi 
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Izraele. To by ve skute nosti samoz ejm znamenalo za azení Iráku, Sýrie, Jordánska, 
Libanonu a ásti Saúdské Arábie pod Izrael.  

Pou ití Rothschildova hexagramu je v médiích, vlastn ných Rothschildy, maskováno jako 
"Davidova hv zda." Nicmén je ka dému, obeznámenému s esoterickými symboly jasné, e 
hexagram byl pou íván v prastarých mytologiích a nábo enstvích jako symbol "Molocha" 
(popsaného jako démon, vy adující lidské ob ti a mimochodem také p edstavující symbol 
kamene sovy, uctívané zvlá tními bohoslu bami v Bohemian Grove), a "Astarotha," (správce 
poklad pekla). Vzhledem k tomu, e se skládá ze esti hran, má est trojúhelníkových prvk 
a est bod , je obecn pova ován za symbol Satana.  

Hexagram také symbolizoval Saturna, tedy dal í esoterický název pro "Satana." Neznamená 
to snad, e kdokoliv, zabitý ve jménu Izraele p edstavuje ob jejich bohu, Satanovi? Krom 
toho je idovský sabat v sobotu, která p vodn p edstavovala Saturnovu slavnost.  

Shrnuto, esticípá hv zda na izraelské vlajce p edstavuje íslo elmy 666, je starobylým 
vyobrazením Satana, známého také jako Saturn a týdenní nábo enský idovský svátek je na 
Den Saturna.  

V asných ranních hodinách 19. dubna, sto t icet dva idovských terorist z gangu Irgun v 
ele s budoucí izraelským premiérem Menachem Beginem a z gangu Stern pod vedením 

dal ího budoucího izraelského premiéra, Jicchaka amira, brutáln zmasakrovalo v arabské 
vesnici Deir Jásína dv st mu , en a d tí, kte í nic netu íce spali.  

Ve snaze zatajit tato zv rstva p ed sv tem se pokusili n která t la ob tí spálit kdy se jim to 
neda ilo, házeli je do studen, aby je ukryli p ed zástupci erveného k í e, kte í vstupují na 
scénu dal í den a následn o tom poví sv tu.  

Sv dectví p e iv ích lze najít ve "Zpráv odd lení pro vy et ování trestné innosti," 
Dokumentu palestinské vlády ozna eném . 179/110/17/GS ze dne 13.,15., a 16. dubna 1948, 
v n m vyslýchající britský d stojník, nám stek generálního inspektora Richard Catling 
uvádí,  

"Nahrávání výpov dí je ztí eno hysterickým stavem zen, které se p i záznamu asto i 
n kolikrát zhroutily. Je v ak nepochybné, e úto ící idé se dopustili mnoha sexuálních 
zv rstev. Mnoho mladých dívek kolního v ku bylo znásiln no a pozd ji zavra d no. Ani staré 
eny nebyly u et eny.  

Jeden p ípad krutostí je vylo en zr dný - mladá dívka byla doslova roz ezána na dv ásti. 
Mnoho d tí bylo zabito a zmasakrováno.  

"Také jsem vid l, jak jedné sta en , které bylo sto ty i, rozt í tili lebku pa bou pu ky. eny 
musely sejmout prsteny a náramky ze svých záp stí, násilím jim strhávali 
náu nice"."  

idé kv li tomu ervený k í nenávid li, co bylo také d vodem, pro v budoucnu v dy jeho 
p ístup na území, ve kterém byli zapojeni do konflikt , blokovali, dokud to jen bylo mo né. 
Cht li tak získat as na zametení d kaz o svých zlo inech.  
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Poté, co Spojené národy patnáctého kv tna p evedly Palestinu na nezávislý idovský stát a 
nezávislý arabský stát, Izraelci zahájili dal í vojenský útok na Araby (Palestince) a se 
voucími tlampa i na svých nákladních autech jim dali na v domí, e pokud okam it 

neute ou, budou povra d ni.  

Osm set tisíc Arab s erstvou vzpomínkou na masakr v Deir Jásína v panice uprchne. ádají 
o pomoc sousední arabské státy, ale ty se do konfliktu nehodlají zapojit, proto e nep edstavují 
pro Izraelce, vyzbrojené nejmodern j í vojenskou technikou ze Stalinského Sov tského 
svazu, ádného vá ného soupe e.  

Po této sérii idovských genocidiích vále ných zlo in , idé nyní ovládají 78% bývalé 
Palestiny v rozporu s 57%, které jim byly zákonn

 

sv eny pod správu idy ízenou OSN.  

Arab m, z nich mnozí byli K es ané, nikdy nebyla vyplacena kompenzace za jejich ztracené 
domovy, majetky a podniky ukradené b hem genocidy, a v d sledku toho tito lidé kon ili v 
uprchlických slumech stanových m st. Navíc nejmén polovina z nich zanechala v zoufalém 
sp chu o ivot na míst své rodné listy. Stát Izrael pak p ijal zákon, který dovoloval pouze 
t m Arab m, kte í byli schopni prokázat své ob anství, vrátit se zp t do své zem , nyní 
známé jako Izrael. To znamená, e ty stem tisíc m Arab byl odep en návrat a p i li o 
v echno.  

A kenázský id, David Ben-Gurion, jeden z otc -zakladatel Izraele a jeho první p edseda 
vlády, otev en popisuje idovské cíle v zápisku ve svém deníku z 21. kv tna takto:  

"Achillovou patou arabské koalice je Libanon. Muslimská nadvláda v této zemi je um lá a 
m e být snadno svr ena. Na jeho území by m l být z ízen k es anský stát, s ji ní hranici na 
ece Litani.  

Uzav eme smlouvu o spojenectví s tímto státem. Kdy jsme nyní rozdrtili sílu arabské legie a 
bombardovali Ammán, mohli bychom na hlavu porazit Trans-Jordánsko, po kterém padne i 
Sýrie. A pokud se Egypt je t odvá í na nás zaúto it, budeme bombardovat Port Said, 
Alexandrii i Káhiru.  

Po skon ení války p inutíme Egyp any, Asy any a Chaldejce aby zaplatili jménem na ich 
p edk ."  

Prvního íjna vojenský velitel Anton Muller a zástupce velitele Emil Lachout posílají 
zainteresovaným stranám zprávu z Vídn :  

Vojenská policie Ob ník . 31/48. Víde , 1. íjna 1948 10. odeslání  

Spojenecké komise pro vy et ování dosud neprokázaly, e v následujících koncentra ních 
táborech byly lidé vyvra ováni otravným plynem: Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, 
Flossenb rg, Gross-Rosen, Mauthausen. To se týká i jejich satelitních tábor Natzweiler, 
Neuengamme, Niederhagen (Wewelsburg), Ravensbruck, Sachsenhausen, Stutthof, Terezín.  

V t chto p ípadech bylo mo né prokázat, e p iznání byla vynucena mu ením a sv dectví 
byla fale ná. To je t eba brát p i vy et ování a výsle ích v souvislosti s vále nými zlo iny v 
potaz. Výsledky t chto vy et ování by m ly být dány na v domí bývalým v z m 
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koncentra ních tábor , kte í b hem sly ení vypovídali o vyvra ovaní otravným plynem, 
zejména id , v t chto táborech. 
Pokud by trvali na svých výpov dích, m li by za svá tvrzení nést odpov dnost.  

1949: T etího února, Cholly Knickerbocker, autor spole enských sloupk v Hearst Press a 
Journal-Ameri anu, uvedl na téma Rothschilda Jacoba Schiffa:  

"Syn Jacoba Schiffa, John Schiff, prominentní len newyorské smetánky, dnes p edpokládá, e 
starý pán vrazil do kone ného vít zství bol evizmu v Rusku zhruba dvacet milion dolar ."  

Prvního íjna Mao Ce-tung vyhla uje zalo ení ínské lidové republiky na nám stí Tien an 
men v Pekingu. Mao je financován Rothschildy vytvo eným komunismem v Rusku, a ízen 
t mito rothsdiildovskými agenty: Solomonem Adlerem, bývalým ú edníkem státní pokladny 
Spojených stát a sov tským piónem, Israelem Epsteinem, synem idovského bol evika 
uv zn ného za carského Ruska za snahu podn covat revoluci a Frankem Coe, vedoucím 
ú edníkem MMF.  

V estnáctém prosincovém Jewish Chronicle, je citován izraelský premiér David Ben-Gurion 
prohlá ením.  

"Jeruzalém není jen hlavním m stem Izraele a sv tového idovstva, aspiruje i na to stát se 
duchovním centrem sv ta.."  

1950: ísla ukazují, e (jak bylo plánováno Rothschildy) ka dý národ zapojený do Druhé 
sv tové války zna n rozmno il sv j dluh, který je více a více pod idovskou kontrolou. 
Federální dluh Spojených stát amerických se mezi lety 1940 a 1950 zvý il ze 43 miliard 
dolar na 257 miliard dolar , co je nár st 598%. B hem stejného období se japonský dluh 
zvý il o 1348%, francouzský dluh se zvý il o 583%, a kanadských dluh se zvý il o 417%.  

James Paul Warburg vystupuje sedmého února p ed Senátem s arogantním prohlá ením:  

"Sv tovou vládu mít budeme, a se nám to líbí nebo ne. Jedinou otázkou je, zda sv tové vlády 
bude dosa eno po dobrém i po zlém."  

Rothschildové tedy pokra ují na svém plánu globální vlády, která za íná t emi kroky k 
centralizaci ekonomických systém celého sv ta. Tyto kroky jsou:  

1) Dominance centrálních bank nad národními ekonomikami celého sv ta.  

2) Centralizace regionálních ekonomik skrze seskupení stát jako je Evropská Unie, a 
regionálních obchodních unií jako je NAFTA.  

3) Centralizace sv tové ekonomiky skrze Sv tovou centrální banku, sv tovou m nu konec 
nezávislou národ prost ednictvím odstran ní obchodních tarif smlouvami ko je V eobecná 
dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tariffs and Trade; GATT).   

Izrael p ijal Zákon o návratu, zaru ující ka dé osob zrozené z idovské matky kdekoliv na 
sv t právo ít ve stát Izrael. Palestinc m, kte í zde ili 1300 let, je toto právo odep eno.  
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John Davitt, bývalý éf odd lení vnit ní bezpe nostní sekce ministerstva spravedlnosti USA 
konstatuje, e izraelská zpravodajská slu ba je ve Spojených státech po Sov tech 
nejaktivn j í tajnou slu bou. Ob jsou samoz ejm kontrolovány idy.  

1951: Prvního dubna je vytvo ena izraelská tajná zpravodajská agentura Mosad, která bude 
terorizovat sv t. Mosadu brzy p evezme správu nad jeho americkou v tví, Ligou proti 
pomluvám a hanobení (ADL). Motto Mosadu je pravd podobn nejznepokojiv j í motto tajné 
slu by na sv t :  

"Cestou klamu má vést válku."  

1952: Izraelský premiér David Ben-Gurion dohlí í na projekt p i n m jsou v izraelských 
kolách odseparovaný generace sefardských id od svých a kenázských prot j k . Aby se 

zabránilo podez eni ze strany rodi , jsou tyto sefardské d ti brány na údajné " kolní výlety". 
"Na t chto domn lých "výletech" jsou vystavovány radioaktivním paprsk m, údajn proti 
ko nímu onemocn ní -trichoficii.  

Maximální tehdy povolená dávka oza ování byla 0,5 rad, ale tyto d ti dostávaly 350 rad, 
mí ících p ímo na jejich hlavu. Výsledkem jich nejmén est tisíc krátce na to umírá, ostatní 
vyr stají s t kými nemocemi a poruchami jako je rakovina, epilepsie a psychózy. Ti, kte í 
jsou dodnes stále na ivu, jsou stejn jako mnoho jejich d tí a vnou at sti eni genetickými 
poruchami a zhoubnými nádory.  

Je to z ejmý pokus o genocidu sefardských id , kte í jsou v Izraeli vnímáni jako mén cenní, 
a dokonce je mnoho a kenázských id zmi uje jako "negry."  

T iadvacátého dubna, v pr b hu diskuse o imigra ním zákonu, iní kongresman John Rankin 
následující prohlá ení o idech, které je zaznamenáno v zápisu z kongresu:  

"Stále si st ují na diskriminaci... víte, kdo je ve skute nosti diskriminován? Bílý k es anský 
lid Ameriky, ti, kte í vytvo ili tento národ... Komunismus je rasový. Rasova men ina se 
chopila vlády v Rusku a ve v ech jejích satelitních zemích, jako je Polsko, eskoslovensko, a v 
mnoha jiných, které bych mohl jmenovat.  

Postupem asu u vy erpali v echny zem Evropy, a pokud se jim poda í rozdmýchat rasové 
nepokoje v této zemi a vnutit jejich komunistický program k es anskému lidu Ameriky, nevím, 
co s náma bude."  

1953: Dwight Eisenhower, který je v ro ence absolvent vojenské akademie West Point v r.  
1915 zmí en jako stra ný védský id," je zvolen prezidentem spojených stát .  

Na devatenáctého ervna p ipadla poprava Julia a Ethel Rosenbergových, kte í provád li v 
Americe pioná . Rosenbergovi, kte í se poznali v organizaci mladých komunist a 
samoz ejm byli oba idé, byli dopadeni, kdy p edávali tajemství týkající se výroby 
atomové bomby Sov tskému svazu, k n mu m li blízký vztah.  

Spol. NM Rothschild & Sons zalo ila British Newfoundland Corporation Limited se 60.000 
tvere ními mílemi pozemk v kanadském Newfoundlandu, zahrnující i vodní elektrárnu, 

vyu ívající sílu Hamiltonských (pozd ji p ejmenovaných na Churchillovy) vodopád . V té 
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dob lo o v bec nejv t í stavební projekt, který m l být proveden prost ednictvím soukromé 
firmy.  

1954: "Aféra Lavon." Izrael tí agenti rekrutují egyptské ob any idovského p vodu k 
bombovým útok m na západní cíle v Egypt . P i rekonstrukcích útok mají d kazy vést k 
Arab m, tedy zjevný pokus o po kození americko - egyptských vztah . Izraelský ministr 
obrany, a kenázský id Pinhas Lavon, je nakonec odvolán z funkce, i kdy mnozí se 
domnívají, e skute ná odpov dnost spo ívá na Davidovi Ben-Gurionovi.  

Jedná se o první známý podvrh, kdy idé, vypadající jako Arabové provedli teroristické útoky 
a vinu pak svalili na Araby. Je to také p íkladem toho, jak motto jejich tajné slu by "Cestou 
klamu má vést válku" funguje v praxi.  

Skrytý mikrofon nasazený Izraelci je objeven v ú adu velvyslance Spojených stát v Tel 
Avivu.  

V Holandsku se v hotelu Bilderberg v Arnhemu poprvé schází skupina Bilderberg. Bilderberg 
Group je Rothschildy zalo ená mezinárodní organizace p ibli n sta a dvou set vlivných lidí, 
a to p edev ím politik a podnikatel , kte í se setkávají tajn ka dý rok, aby vykonali 
po adavky mocného idovského sv tového zákulisí. Na t chto setkáních se pravideln 
p edkládají témata nadcházející globální politiky, které delegáti p edají jednotlivým vládám, 
následn realizujících tuto politiku.  

Mítinky Bilderberg také slou í Rothschildovc m jako je David Rockefeller a idovským 
p edák m typu Henryho Kissingera, aby si mohli prov it potenciální lídry zemí a rozhodnout 
se, zda je v ele daných zemí cht ji nebo ne. P íklad: Bili Clinton byl na setkání v roce 1991, 
Tony Blair v roce 1993 a Angela Merkelová v roce 2005. Mezi t mi, kdo konkurzem nepro li, 
jsou státní pokladník Gordon Brown v devadesátém prvním a bývalý lídr konzervativní strany 
William Hague v roce 1998 .  

1955: Izraelská vláda provádí tajné teroristické bombové útoky na n které americké za ízení 
v Káhi e, s cílem p esv d it Ameri any, e za n odpovídají Egyp ané. Ú elem je po kození 
vztah mezi Spojenými státy a Egyptem. 
Edmond de Rothschild v Pa í i zakládá Compagnie Financiere.  

1956: Osmadvacátého íjna Menachem Begin, nechvaln znám díky masakru v Deir Jásína a 
který se má stát budoucím premiér Izraele, pronese na konferenci v Tel Avivu:  

"Vy, Izraelci, byste p i zabíjení nep átel nem li nikdy jednat milosrdné. Nem li byste mít 
nikdy slitování, dokud nezni íme celou jejich tzv. arabskou kulturu, na její ruinách 
vystavíme svou vlastní civilizaci."  

V tel avivské residenci vojenského ata é Spojených stát jsou nalezeny odposlechy u dvou 
telefon .  

1957: B hem spole né britské, izraelské a francouzské invaze do Suezského pr plavu velí 
Ariel aron jednotkám, které vra dily egyptské vále né zajatce i civilním d lník m ze 
Súdánu, které zajali idé. Bylo popraveno celkem dv st neozbrojených v z

 

a jejich t la 
svr ena do masových hrob . Tento p íb h byl utajován tém ty icet let, dokud jej 
neoznámily London Daily Telegraph ze 16. srpna 1995. 
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James de Rothschild umírá a média (vlastní Rothschildova) tvrdí, e odkazuje velkou sumu 
pen z státu Izrael, aby jej pou il na stavbu své budovy parlamentu, Knessetu. Ten má být  

"symbolem v cnosti státu Izrael v o ích v ech lidí."  

L. G. Pine, editor "Burke's Peerage/' ve své knize s názvem "P íb hy britské aristokracie 
(Tales of the British Aristocracy)" na stránce 219 tvrdí, e idé  

"...se stali tak úzce propojeni s britskou lechtou, e kdyby tyto dv t ídy utrp ly ztrátu, je 
nepravd podobné, e by nebyla oboustranná. idé a panstvo jsou tak t sné provázáni, e 
výpad v i id m v této zemi by znamenal postihnout také aristokracii."  

Maurice de Rothschild umírá v Pa í i.  

1959: V únoru se Fidel Castro, krypto-Zid, sam prohla uje p edsedou vlády na Kub , poté, co 
zde provedl komunistickou revoluci.  

1960: Ezra Pound ve své práv vydané knize "Dopad-eseje o neznalosti a úpadku americké 
civilizace (Impact - Essays on Ignorance and the Decline of American Civilization)," tvrdí:  

"Národ, který se odmítá zadlu it, p ivádí lichvá e k zu ivosti."  

1962: P tadvacátého ervna je systémem Amerického ve ejného kolství zakázáno na 
amerických kolách modlení, v návaznosti na rozhodnutí Nejvy ího soudu. Toto soudní 
rozhodnutí bylo zalo eno na základ odvolání, které v New Yorku podal mu idovského 
p vodu jménem Engel, z p ípadu Engel v. Vitale. Senátor Robert Byrd, demokratický senátor 
z West Virginia o tomto rozhodnutí uvedl:  

"Je snad skute n pravdou, e chceme p ijmout ne isté principy ateizmu? N kdo manipuluje s 
du í Ameri an . Kdo? To ponechám na vás."  

De Rothschild Freres zakládají Imétal, zast e ující spole nost jejich zájm v oblasti t by 
nerostných surovin.  

Frederic Morton publikuje svou knihu "Rothschildové (The Rothschilds) , ve které uvádí:  

"A koli ovládají nespo et pr myslových, obchodních, t ebních a turistických firem, ádná z 
nich nenese jméno Rothschild. Jeliko pat í do soukromého sektoru, jejich rodinné spole nosti 
nikdy nemusely publikovat rozvahu hospoda ení nebo jakoukoliv zprávu o financím stavu."  

1963: tvrtého ervna prezident John F. Kennedy (35. prezident Spojených stát v období 
1961 -1963) podepisuje výkonný p íkaz 11110, který vrací do rukou vlády Spojených stát 
pravomoc vydávat peníze, bez nutnosti zprost edkování Rothschildy vlastn ného Fedu.  

O mén ne est m síc pozd ji, 22. listopadu, je prezident Kennedy zavra d n Rothschildy 
ze stejného d vodu jako byl zavra d n i prezident Abraham Lincoln v roce 1865. Lincoln 
cht l tisknout americké peníze pro americký lid, a tak se bránit proti i itel m válek ve jménu 
pen z.  
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Tento exekutivní p íkaz 11110 byl zru en prezidentem Lyndonem Bainesem Johnsonem, 
údajným krypto-Zidem (36. prezident Spojených stát mezi lety 1963 -1969), v jednom z 
prvních rozhodnutí, které po nástupu do své funkce jako prezident u inil.  

Dal í a z ejm hlavní d vod pro odstran ní Kennedyho byla v ak skute nost, e dal 
izraelskému premiérovi Davidu Ben-Gurionovi jasn na srozum nou, e za ádných okolností 
nedovolí, aby se z Izraele stala zem s jadernou výzbrojí. Podle recenze knihy Avnera Cohena 
"Izrael a jaderná bomba (Israel and the Bomb)," oti t né v izraelském deníku Ha'aretz z 5. 
února 1999...  

"...americký president John F. Kennedy byl zavra d n proto, aby do lo k ráznému ukon ení 
politického tlaku, který vyvíjela administrativa Spojených stát na izraelskou vládu v otázce 
nukleárního programu.. .Kniha nazna uje, e pokud by Kennedy z stal na ivu, bylo by 
otázkou, zda by se Izrael v bec dostal k jádru"."  

Mimo zajímavost není, e Kennedyho ena, Jackie Kennedyová, byla idovka. To zmi uje ve 
své autobiografii "Palimpsest - A Memoir" Gore Vidal. Ukazuje se, e Vidal v nevlastní otec, 
Hugh Auchincloss, si vzal za enu matku Jackie Kennedyové, Janet Bouvierovou. P íb h na 
svých stránkách p inesl také New York Times z devátého listopadu 1995.  

Také pro ty z vás, kte í vid li "JFK" Olivera Stonea, re iséra, který p i el s jinými záv ry v 
souvislosti s d vody Kennedyho smrti, mo ná nebude od v ci dozv d t se, e Oliver Stone je 

id.  

Kone n existují i ur ité spekulace o tom, e Kennedy ve skute nosti pocházel e idovské 
rodiny, která se usadila v Irsku n kolik generací p ed p íchodem do USA, i kdy je to jen 
nepotvrzená informace.  

Edmond de Rothschild zakládá ve výcarsku La Compagnie Financiere Edmond de 
Rothschild (LCF), bankovní d m obchodující se spekulativním kapitálem. Ten se pozd ji 
vyvine v investi ní banku a spole nost s mnoha pobo kami. Rothschild se také o ení 
(man elka Nadine) a má syna, Benjamina de Rothschilda.  

Desátého ledna je v kongresu Spojených stát A.S. Herlongem Jr. z Floridy prohlá eno 45 
cíl Komunistického Manifestu, které se tak dostaly do záznamu kongresového jednání z toho 
dne. Ní e je uveden seznam, který je d le itý pro pochopení sou asnosti a který vám pom e 
uv domit si, zda ijete v "demokracii," "republice" nebo v "komunismu," který je samoz ejm 
vládou nad masami ve jménu idovských zájm . 

1) Americké p ipu t ní mo nosti koexistence jako jediné alternativy k atomové válce. 

2) Ochota Spojených stát kapitulovat p ed zapojením do atomové války. 

3) Vytvo it iluzi e totální odzbrojení Spojených stát bude demonstrací morální 

síly.    
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4) Povolit volný obchod mezi v emi národy bez ohledu na komunistickou p íslu nost 

i na to, zda mohou být komodity obchodování pou ity ve válce. 

5) Prodlou ení dlouhodobých úv r Rusku a sov tským satelitním stát m. 

6) Poskytnout (americkou) pomoc v em národ m bez ohledu na sov tskou nadvládu. 

7) Uznání Rudé Cíny; její p ijetí do Spojených národ .  

8) Rozd lení N mecka na dva odd lené státy: Východní a Západní N mecko; a to v rozporu 

s Chru ovovým slibem z r. 1955, e o otázce N mecka rozhodnou svobodné volby pod 

dohledem Spojených národ . 

9) Prodlou it konference za ú elem zastavení jaderných test ; jeliko se Spojené státy 

zavázaly testy pozastavit, dokud potrvají jednání.  

10) Umo nit individuální reprezentaci sov tských satelitních stát v rámci Spojených národ 

(UN). 

11) Propagovat UN jako jedinou anci lidstva. Pokud by byla jeho listina p epsána, 

      je t eba usilovat o to, aby byla ustanovena do podoby jediné sv tové vlády s vlastními 

nezávislými ozbrojenými slo kami.  

12)   Odolat jakémukoliv pokusu o rozpu t ní komunistické strany. 

13) Skoncovat se v emi loajálními p ísahami. 

14) Pokra ovat v poskytování p ístupu Ruska k patentnímu ú adu Spojených stát . 

15) Zisk jedné i obou politických stran Spojených stát . 

16) Vyu ívejte instrumenty soudnictví, prost ednictvím jeho rozhodnutí oslabíte základní 

instituce Spojených stát , a to konkrétn na eními, e jejich aktivity poru ují ob anská 

práva. 
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17) Získejte kontrolu nad kolstvím, které vyu ijte pro í ení socialistických my lenek a 

komunistické propagandy. Rozvoln te kolní osnovy, získejte kontrolu nad u itelskými 

asociacemi a stranické my lenky dosta te do u ebnic. 

18) Ovládn te v echny studentské asopisy. 

19) Vyu ijte studentské nepokoje k podn cování ve ejných protest proti program m nebo 

organizacím, proti kterým brojí komunismus. 

20) Infiltrujte tisk. Získejte kontrolu nad podobou recenzí a editorial , nad pozicemi, 

odpov dnými za tvorbu koncepcí. 

21) Ovládn te klí ové pozice v rádiích, v televizi a filmovém pr myslu. 

22) Pokra ujte v po kozování americké kultury prost ednictvím degradace v ech forem 

um leckého vyjád ení. Americké komunistické bu ce bylo p ikázáno, aby odstranila v echny 

hodnotné sochy z park a budov a nahradila je beztvarými, o klivými a bezvýznamnými 

formami." 

23) Ovládnout um leckou kritiku a editele galerií. "Ná cíl je podporovat o klivé, odpudivé 

a bezvýznamné um ní." 

24) Odstranit v echny zákony, upravující obscenitu, jejich na ením z cenzury a poru ením 

svobody projevu a svobody tisku. 

25) Svrhnout kulturní standardy morálky podporováním pornografie a obscénností v 

knihách, asopisech, filmech, rádiu a TV. 

26) Prezentovat homosexualitu, mravní úpadek a promiskuitu jako "normu, p irozenost 

uzdraví."  

27) Infiltrovat církev a nahradit zako en nou víru "sociálním" nábo enstvím, 

Diskreditace Bible a zd razn ní pot eby du evní vysp losti, která se obejde bez "berle 

nábo enstvu " 

28)   Eliminovat modlitbu nebo jakoukoliv podobu nábo enského projevu ve kolách z d vodu, 
e poru uje zásadu "odd lení církve a státu." 
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29)  Diskreditace americké ústavy, její ozna ení za nedostate nou, zkostnat lou, pozadu za 
moderními pot ebami a p eká kou pro spolupráci mezi národy na celém sv te. 

30)  Diskreditace zakládajících Otc . americké státnosti. Jejich prezentování coby sobeckých 
aristokrat , kte í nem li ádný zájem o "oby ejné lidi." 

31)  Bagatelizování v ech forem americké kultury a výuky americké historie z toho d vodu, 
zeje to jen malá ást velké mozaiky." V t í d raz pak bude kladen na ruské d jiny od 
komunistického p evzetí moci. 

32)  Podpora jakéhokoli socialistického hnutí, aby byla dosa ena centralizovaná kontrola nad 
ka dou oblastí kultury, kolství, sociální sféry a sociálních program , zdraví, atd. 

33)  Odstran ní ve kerých právních p edpis nebo postup , které naru ují fungování 
komunistického aparátu. 

34)  Zlikvidování Výboru pro neamerickou innost. 

35)  Zdiskreditování a nakonec rozpu t ní FBI. 

36)  Infiltrace a zisk kontroly nad více organizacemi. 

37)  Infiltrace a zisk moci ve sv t velkého obchodu. 

38)  P evedení n kterých pravomocí jako nap . zatýkání z moci policejní na sociální agentury. 
e it ve keré problémové jednání, jako by se jednalo o behaviorální psychiatrické poruchy, 

kterým nem e rozum t (a které nem e lé it) nikdo jiný ne psychiat i. 

39)  Ovládnutí oblasti psychiatrické profese, pou ití právních p edpis v oblasti du evního 
zdraví jako donucovacích prost edk k získání kontroly nad t mi, kdo brojí proti 
komunistickým cíl m. 

40)  Diskreditace rodiny jako instituce. Podpora promiskuity a snadných rozvod . 

41)  Zd razn ní pot eby vychovávat d ti mimo negativní vliv rodi . Vysv tlovat to p edsudky, 
psychologickými bloky a du evní zaostalostí d tí coby d sledky utla ující rodi ovské výchovy. 

42) Vytvo it dojem, ze násilí a vzpoury jsou legitimními aspekty americké tradice', 
zd raznit, ze by se m ly podporovat studentské a zvlá tní zájmové skupiny, které by 
m ly spole n tvo it "sjednocenou sílu" k vy e ení ekonomických, politických a 

sociálních problém . 

43) Svr ení v ech koloniálních vlád je t p edtím, ne p vodní populace budou samy 
p ipraveny ujmout se vlády. 

44)   Zmezinárodn ní Panamského pr plavu 

45) Odvolat Connolly reservation, aby USA nemohly zabránit Mezinárodnímu soudnímu 
dvoru chopit se pravomoci nad domácími problémy. Dejte Mezinárodnímu soudnímu dvoru 
právní moc nad národy i jednotlivci.  

1965: Izrael nelegáln získává obohacené uranium od Spole nosti pro jaderná paliva a 
za ízení NUMEC (Nuclear Materials and Equipment Corporation).  

Kv li rasovým t enicím je britským parlamentem, jmenovit generálním prokurátorem 
Frankem Soskicem (ruský id) zaveden Zákon o rasových vztazích z roku 1965. Tento zákon 
ozna uje rasovou diskriminaci na ve ejných místech za protiprávní.  
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Konfrontace odli ných ras a jejich zavád ní do r zných zemí je nejefektivn j í idovská 
forma vedení války proti Západnímu sv tu, známá jako tichá válka" ("Silent War)." Ta 
propukla b hem dvacátého století na r zných místech a p i r zných okolnostech, primárn 
pak ve Spojených státech a Spojeném království Velké Británie. 
Í 
D lo se tak zpravidla pod záminkou pot eby dal ích ras, které by vyplnily mezeru na trhu 
práce v dané zemi (i kdy samoz ejm v Americe to byli idé, kdo p ivezl Afri any do zem 
a prodával je jako otroky), zatímco voli i z doty ných zemí nebyli nikdy tázáni, zda schvalují 
imigraci do své zem . idé podporují p ist hovalectví z následujících d vod :  

1) idé v souladu s jejich nejsvat j í knihou Talmudem nahlí í na obyvatelstvo sv ta 
rozd lené na idy a ne- idy (také známé jako gojim, goj i "pohané"), jediným 
mo ným vyúst ním imigrace je zni ení v ech ras k í ením mezi sebou a vytvo ení jediné rasy, 
která bude ne idovská.  

2) idé v dy po adovali Sv tovou vládu, u jejího kormidla by mimochodem také 
stáli. Smícháním v ech ras v r zných zemích by mohli následn tvrdit, e v dob ,  
kdy se stejn ka dá zem na sv t skládá z mnoha r zných ras, jsou hranice stát v podstat 
p e ité a m ly by být nahrazeny jedinou Sv tovou vládou.  

4) idé jsou si pln v domi nebezpe í soudr nosti obyvatel národa v protikladu k jejich 
vysn né sv tovláde, jeliko mají bohatou historickou zku enost s vyho t ním jako p irozenou 
reakci domácí populace na jejich nekalé iny a vyko is ování.  

P ijetí populace jako soudr ného celku. D vodem je skute nost, e lidé t ce dovedou r zné 
kultury a zvyky národ navzájem akceptovat. A zatímco je pozornost t chto dvou skupin lidí 
upoutaná na t íd ní takovýchto otázek, idé mají výhodu neviditelnosti a pokra ují ve své 
innosti.  

Jen ob as se zdá se, e idé otev en deklarují p íslu nost ke své rase, a to v p ípadech, kdy 
hovo í o výhodách z rozmanitosti a kdokoliv, kdo s nimi nesouhlasí musí být automaticky 
"rasista" nebo "nenávistník." P esto v ak plán, který prosazují, ústí v etnické istky 
specifických rasových typ , které ily na planet po tisíce let a na které nem li d vod pohlí et 
jako na rasisty nebo nenávistníky.  

Zajímavé je, e idy vlastn ná média budou po celém sv t prosazovat rozmanitost ä 
politickou korektnost, a zárove budou podporovat apartheid státu Izrael, jediného státu na 
sv t , kde musíte být zcela konkrétní rasy aby jste do n j mohli emigrovat. Doslova musíte 
být biologicky idov tí aby jste tam mohli emigrovat; navíc je tam id m zakázáno uzavírat 
man elské svazky s p íslu níky jiné rasy.  

1967: Zacházení id s Palestinci kone n vyvolá dostate ný hn v arabského sv ta a Egypt, 
Jordánsko a Sýrie mobilizují své jednotky na hranicích s Izraelem. V echny tyto t i zem jsou 
náhle Izraelem napadeny a ve výsledku Egypt ztrácí Sinaj, který zahrnoval i Gazu a Jordánsku 
je uko ist n celý Západním b eh Jordánu.  

Osmého ervna Izraelci podnikli útok na americkou bitevní lo USS Liberty za pomoci 
letadel i torpédových lun , ve snaze svalit vinu na Egypt. Cht li tak zatáhnout Spojené státy 
do války na jejich stran a samoz ejm do písmene následovat motto Mosadu.  
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"Cestou klamu má vést válku."  

Následkem jejich útoku je ty iat icet amerických voják usmrceno a sto sedmdesát ty i 
zran no. Izrael lhal jako obvykle, kdy tvrdil, e omylem zam nil tuto vále nou lo , plující 
pod velkou vlajkou Spojených stát za vyslou ilé egyptské zásobovací plavidlo El Quseir, 
který byl mimochodem o 60m krat í. Rovn tvrdili, e lo byla ve vále né zón , i kdy ve 
skute nosti plula v mezinárodních vodách, daleko od jakéhokoliv boje. Izraelský útok na 
bitevník trval p tasedmdesát minut, b hem nich dokonce sest elili jednu  vlajek Spojených 
stát . Izraelci také skráp li kulometnými dávkami americké záchranné luny s cílem zabránit 
jim v út ku - dal í vále ný zlo in.  

Ameri tí námo níci, kte í útok p e ili, byli upozorn ni armádou Spojených stát , e nesmí s 
nikým o zále itosti hovo it z d vodu "národní bezpe nosti," výrazu, který srozumiteln 
p elo en znamená " idovské bezpe nosti." K vy et ení incidentu byl z ízen námo ní soud, 
kterému ale nebylo dovoleno, aby pro et il, zda byl útok úmyslný, z údajného d vodu, e to je 
mimo jeho p sobnost. Také americkým senátor m a kongresman m bylo doporu eno, aby na 
toto téma nehovo ili, ze strachu z na ení o podn cování antisemitismu. P íb h samoz ejm 
nezíská ádnou d le itost v Rothschildy kontrolovaných hlavních médiích a jako obvykle 
není Izrael v ádném p ípad potrestán (dokonce ani pokárán) za sv j zlo in v i jejich 
pod ízené zemi, Americe.  

Den po tomto útoku, 9. ervna, Izrael neoprávn n okupuje Golanské vý iny, které zabírá 
Sýrii. Tato oblast Izraeli toti poskytuje t etinu jeho sladké vody.  

V novinách Ha'aretz (19. b ezen 1972) je citován izraelský generál Matityahu Peled 
prohlá ením:  

"Tvrzení, ze nad námi v ervnu 1967 visela hrozba genocidy a e Izrael bojoval za mou 
fyzickou existenci je jen klam, který se zrodil a vyvíjel po válce."  

Bankovní ústav de Rothschild Freres je p ejmenován na Banque Rothschild.    

1968: Umírá Noémie Halphen, ena Maurice de Rothschilda.  

1970: Richard Perle, a kenázský Zid, je FBI p isti en p i poskytování utajených informací do 
Izraele, zatímco pracoval pro senátora Henryho "Scoopa jacksona. Není potrestán.  

Britský ministerský p edseda Edward Heath jmenuje lorda Victora Rothschilda hlavou své 
politické skupiny. B hem jeho funkce vstupuje Británie do evropského spole enství; dal í 
významný krok sm rem ke Sv tové vlád .  

1971: Gary Allen a Larry Abraham ve své knize Nikdo si nedovolí nazývat to konspirací 
(None Dare Call It Conspiracy), tvrdí:  

"V realit socialismu máte malou oligarchickou kliku na pomyslné pi ce pyramidy, obvykle 
ítající ne více ne tri procenta obyvatel, která ovládá celou populaci, celkové bohatství a 

produkci a doslova ivot zbylých sedmadevadesáti procent. Ur it i ten nejnaivn j í 
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pozorovatel si pov imne, e pan Bre n v zrovna ne ije jako jeden z chudých rolník na velké 
ruské stepi. Ale podle teorie socialismu by bezpochyby m l!  

Pokud pochopíte, e program socialismu nespo ívá v d lení se o bohatství, ale je to ve 
skute nosti metoda k upevn ní a kontrole bohatství, pak zdánlivý paradox, e super-bohá i 
podporují socialismus p estává být paradoxem zcela. Namísto toho se stává logickým a 
perfektním nástrojem megaloman , tou ících po moci. Komunismus, nebo p esn ji 
socialismus, není.hnutí utiskovaných mas, ale ekonomické elity. Plánem vet elc , kte í se 
sna í proniknout dovnit , je zavést ve Spojených státech socialismus nejen "komunizovat" ve 
smyslu u init je spole nými."   

Text pokra uje,  

Tímto zp sobem mezinárodní banké i prosadili tém v echna estná stipendia na vysokých 
kolách a ud lali z toho na akademické p d tabu. Kdokoliv se pokusil p ímo nebo 

prost ednictvím knihy posvítit si na toto téma, m l okam it co d lat se stovkami spolku ADL 
po celé zemi. ADL nikdy nedovolila pravd míchat se do svých pinavých 
zále itostí... Ve skute nosti nemá nikdo v t í právo být na tvaný na Rothschildovskou 
kliku, ne jejich bli ní idé... Impérium Rothschild pomáhalo financovat Adolfa 
Hitlera."   

Spisovatel Hank Messick publikuje ve své knize "Lansky" ivotopis idovského kmotra 
zlo inu Meyera Lanskyho. Kniha zpo átku vycházela s podtitulkem na obalu:  

" idé ídí zlo innost ve Spojených státech.

  

ADL v ak má z takového ozna ení vítr, a tak kontaktuje vydavatele (jak sama tvrdí ve svém 
v stníku z íjna toho roku) a výsledkem jejich zásahu je p eti t ná obálka s nápisem:  

"Mafie ovládá Ameriku a Lansky vládne jí."  

V záznamu z Kongresu ze 6. prosince cituje kongresman John R. Rarrick e senátora Jacka 
B. Tenneye z Kalifornie, v ní uvedl o Lize proti pomluvám a hanobení (ADL):  

" CIA a FBI jsou pouhé tit rné hra ky v porovnání s ADL..Jsme na za átku pochopení 
záva nosti jejích operací. Za ínáme teprve poznávat rozm ry velké pioná ní sít , 
rozprost ené nad americkým národem a celým sv tem. Na e p edstavivost je u nyní doslova 
omrá ena zjevnou kontrolou ADL nad komunika ními kanály...  

Její tajní agenti piclují americké ob any. O t ch, kte í s její inností nesouhlasí, jsou 
sestavovány rozsáhlé dokumenta ní soubory. Prost ednictvím n kolikanásobné kontroly 
komunika ních médií je schopna ni it pov st a vyvracet jakákoliv nep íjemná obvin ní."  

1972: Sv tová zdravotnická organizace (WHO) iniciuje program masivního o kování proti 
ne tovicím pro miliony Afri an . Vakcína obsahuje vir HIV / AIDS, aby se dosáhlo poklesu 
rapidního r stu chudého erného obyvatelstva v rámci Rothschildy podporovaného programu 
redukce populace.  

1973: Ve snaze získat zp t Izraelem ukradené území, zahrnující Golanské vý iny, pásmo 
Gazy a Západní b eh Jordánu, podnikají Egypt, Jordánsko, Sýrie a Irák ofenzívu proti 
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izraelským jednotkám a nutí je k ústupu. Jejich po áte ní snahy o vyjednávání s Izraelem se 
toti opakovan setkávaly s agresivní reakcí. idy ízená vláda Spojených stát posílá Izraeli, 
elícímu porá ce, obrovské mno ství amerického vojenské za ízení a zbraní na úkor 

da ových poplatník k posílení ustupujících izraelských sil, a je t více si tak znep átelí ob ti 
idovských supremacist z Ameriky.  

Vrcholem v eho bylo, e vláda Spojených stát vyhlásila pohotovost amerických vojenských 
sil, umíst ných v N mecku a ve Fort Bragg v Severní Karolín , které by v p ípad pot eby 
ihned byly vyslány do Izraele, aby mu pomáhaly v této válce. To se nakonec neukázalo jako 
nutné, proto e izraelské síly po masivní "infúzi" vojenské pomoci, které jim dodala vláda 
Spojených stát ( i spí e americký da ový poplatník), vy ly z konfliktu jako vít zové.  

Patnáctého dubna uvedl demokratický senátor z Arkansasu, J. William Fulbright, ve vysílání 
televize CBS ve vztahu k idovské moci v Americe:  

"Senát Spojených stát je poní eným slu ebníkem Izraele... Izrael Senát ovládá... To bylo 
prokázáno u tolikrát, znova a znova a pro vládu to z stává po ád stejn obtí né."  

Desátého íjna odstupuje viceprezident Spojených stát , Spiro Agnew. Je sice v médiích 
obvin n z uplácení, ale skute ným d vodem jeho odvolání je, e v d l a pohrdal praktikami 
idovsko-komunistické mafie ve vlád Spojených stát . To odhalil i ve svém následujícím 

projevu:  

"Lidé, kte í vlastní a spravují média s celonárodním vlivem, jsou idovského p vodu a spolu s 
dal ími vlivnými idy pomáhali vytvá et katastrofální politiku USA na St edním východ . 
Pokud si chcete ov it pravdivost tohoto tvrzení, jediné, co musíte ud lat, je zkontrolovat 
skute né politické initele a vlastníky médií. Naleznete zde mnohem vy í koncentraci 
p íslu ník idovského národa, ne byste nalezli v b né populaci.  

Médii s celonárodním vlivem mám na mysli komunika ní slu by se zpravodajstvím hlavních 
událostí, pr zkumy ve ejného mín ní, asopisy Time a Newsweek, New York Times, 
Washington Post a International Herald Tribune. Nap íklad éf stanice CBS, pan William 
Paley je id. To samé i pánové Julian Goodman, provozující NBC a Leonard Goldenson z 
ABC. Dále paní Katherine Graham, vlastnící the Washington Post a pan Sulzberger, majitel 
New York Times. Vý e jmenovaní jsou v ichni idé!  

Takto byste mohli pokra ovat dál sm rem ní e....a nejen co se tý e pouze vlastnických, ale 
také ídících a rozhodovacích post ....a zjistili byste, e díky své agresivit a vynalézavosti 
nyní dominují sd lovacím médiím. A nejenom jim, ale také akademické obci, oblasti financí, 
nadací a v bec v em druh m vlivných spole ností, zapojených do ve ejného d ní. Ve v ech 
takových sférách mají velmi silný hlas.  

Na e politika na St edním východ je podle mne naprosto katastrofální. Nevidím ádný jiný 
d vod, pro tento národ vy lenil polovinu pomoci ur ené do zahrani í Izraeli, ne e se tak 
stalo díky vlivu sionistického lobby. Domnívám se, e vliv zpravodajských médií je v rukou 
malé skupiny lidí.... tedy n co, naprosto se vymykající kontrole voli , zato slou ící rozmar m 
jejich éf ."  

George J. Laurer, zam stnanec Rothschildy vlastn ného IBM, vynalézá árkový kód 
(Universal Product Code; UPC), který si nakonec najde cestu prakticky na ka dou 
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obchodovanou polo ku na sv t . Nese íslo 666. Kniha Zjeveni, kapitola 13, ver 17 a 18 v 
souvislosti s tímto íslem uvádí:  

"Aby ádný nemohl kupovati ani prodávati, ne ten, kdo má znamení aneb jméno té elmy, 
aneb po et jména jejího. Tu jest moudrost. Kdo má rozum, se ti po et té elmy. Nebo jest 
po et lov ka, a jesti po et ten est set edesáte a est."  

Je dokon ena výstavba spole nosti British Newfoundland Corporation, projektu na 
kanadských Churchillových vodopádech, zalo eném seskupením N. M. Rothschild & Sons.  

N. M. Rothschild & Sons také vytvo ili nový systém pro ízení a správu provozních zdroj 
spole nosti, obchodující po celém sv t . Z n j se nakonec stane Rothschild Private 
Management Limited.  

Edmond de Rothschild, pra-pravnuk Jakoba (Jamese) Mayera Rothschilda, kupuje vinice Cru 
bourgeois oblasti Chateau Clarke v Bordeaux.  

1974: Osmého srpna prezident Nixon odstupuje ze své funkce v d sledku skandálu 
Watergate," který vznikl, kdy se skupina, odpov dná za Nixonovo znovuzvolení vloupala o 

dva roky d íve do kancelá í sídla Demokratické strany. Co ve ejnosti e eno nebylo je v ak 
to, e v roce p edcházejícímu vloupání, v sedmdesátém prvním, Nixon pov il initele 
pro et ením aktivit velkého po tu idovských initel da ové správy (IRS), jeliko m l 
podez ení, e kryli bohaté idy v Americe p ed neplacením daní. Není to podivné, e jakmile 
za aly být velké idovské pemze p edm tem et ení, objeví se skandál, jeho výsledkem je 
jediný p ípad v historii Spojených stát , kdy prezident odstoupil z funkce?  

Magazín New York zve ejnil lánek s tvrzením, e Rockefellerova rodina manipuluje s 
Federální rezervou za ú elem prodeje zlata z Fort Knox za úpadkové ceny anonymním 
spekulant m z Evropy. T i dny po zve ejn ní tohoto p íb hu jeho anonymní zdroj, dlouholetá 
tajemnice Nelsona Rockef ellera, Louise Auchincloss Boyerová umírá po záhadném pádu z 
okna svého bytu v desetipodla ním dom v New Yorku.  

Desátého prosince dokon uje Národní bezpe nostní rada Spojených stát pod vedením 
Henryho Kissingera tajnou dvou set stránkovou studii s názvem "Národní bezpe nostní 
studie, memorandum 200: D sledky popula ního r stu ve sv t pro bezpe nost USA a zájmy 
v zámo í (National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population 
Growth for U.S. Security and Overseas Interests; NSSM 200)/' Studie nepravdiv tvrdí, e 
r st populace v takzvaných mén rozvinutých zemích je vá né nebezpe í pro národní 
bezpe nost USA a nasti uje skrytý plán na sní ení r stu populace v t chto zemích pomocí 
prevence po etí, války a hladu.  

1975: Organizace spojených národ schvaluje rezoluci UN 3379, která odsuzuje sionismus 
jako rasismus. V rezoluci se uvádí,  

"Jakákoliv doktrína rasového rozli ení nebo rasové nad azenosti je v decky fale ná, 
moráln zavr eníhodná, sociáln nespravedlivá a nebezpe ná."  

Je to jen zást rka, jejím prohlá ením idé n co sledují. Hlásají: "V ichni jsme si rovni." To 
proto, e podporují sv tovou diverzitu.  
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Svou vládou nad nejrasisti t j ím státem, Izraelem, ve stejnou chvíli zosob ují pravý opak, 
kdy tvrdí:  

"Jsme Bohem vyvolený lid."  

idy kontrolované Spojené národy to staví do rozpa ité situace, proto e jakkoliv se zachovají, 
jdou proti idovským tvrzením.  

Carroll Quigley ve své práv vydané knize "Tragédie & Nad je: Historie sv ta na í doby 
(Tragedy & Hope: A History of the World in Our Time)," tvrdí:  

"Existuje mezinárodní sí , jejím cílem je vytvorení sv tového systému finan ní kontroly, v 
soukromých rukou schopná dominovat politickému systému ka dého státu a ekonomice 
sv ta."  

1976: A kenázský Zid Harold Rosenthal, poradce bli ního a kenázského ida, senátora 
Jacoba Javitse, prohlásil,  

"V t ina id to nerada p iznává, ale ná b h je Lucifer."  

1977: P tadvacátého prosince izraelský Knesset (parlament) schvaluje anti-misioná ský 
zákon 5738-1977, který na izuje, e pokud bude (ne- idovský) K es an p isti en p i hlásání 
Nového zákona v Izraeli, m e mu hrozit v zení po dobu a p ti let.  

1978: V b eznu, v d sledku útoku na Izrael p i n m zahynulo t icet autobusových pasa ér , 
izraelské síly vstoupily do Ji ního Libanonu a zabraly pruh území o esti milých severn od 
svých hranic. Z území pak Izraelci zahájili nevybíravé útoky kazetovými bombami, které 
m ly za následek smrt více ne patnácti set Libanonc a Palestinc , v t inou civilist .  

Svou ilegální okupaci ukon ili a poté, co jim prezident Carter pohrozil, e pokud se tak 
nestane, Spojené státy okam it zastaví poskytování pomoci Izraeli. Carter upozornil 
izraelského premiéra Menachema Begina, e zbran , pou ité Izraelci, byly p edm tem 
smlouvy mezi USA a Izraelem, a které m ly být pou ity pouze v p ípad vojenského 
napadení Izraele.  

Zajímavé je, e o pár let pozd ji vy lo najevo, e tato invaze byla naplánována Izraelem 
nejmén ji o dva roky d íve. Neubráníme se tedy otázce, zda tento takzvaný teroristický útok 
na autobus, který byl spou tí celé invaze, nebyl ve skute nosti p edstíraný manévr (false flag). 
Hlavní my lenkou této invaze bylo zmocnit se kontroly nad ekou Litani, ke které m l Izrael 
p ekvapiv povolen p ístup bezpe nostními silami Organizace spojených národ poté, co 
Izraelci opustili Ji ní Libanon. Tak e Izraelci v podstat zahájili nezákonný vále ný konflikt 
za ú elem zmocn ní se libanonské zásoby vody. Za as se stáhli, ale dosáhli toho, co by v 
ka dém p ípad p esn dostali díky OSN.  

estnáctého íjna se arcibiskup Wojtyla stává prvním neitalským pape em po Hadriánovi VI. 
o 455 let d iv . Nerozhodne se v ak odhalit, e jeho matka byla idovka, co by ho 
samoz ejm jinak oprav ovalo k izraelskému ob anství. Ve svých osmapadesáti letech je 
nejmlad ím pape em po sto t iceti dvou letech a volí si jméno Jan Pavel II.  
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A kenázský id Stephen Bryen, tehdej í len organizace Výboru senátu pro zahrani ní 
vztahy, je tajn odposlechnut ve washingtonském hotelu p i nabízení d v rných dokument 
nejvy ím vojenským p edstavitel m izraelské vlády.  

Bryen obdr el advokáta Nathana Lewina a p ípad putuje a p ed velkou porotu, ale je ze 
záhadných d vod zastaven. Bryen pozd ji pracoval pro Richarda Perlea.  

Více ne tisíc ''promiskuitních homosexuálních mu " ze Spojených stát jsou cílem 
"experimentální" vakcinace proti Hepatitíde B, sponzorované Národním institutem zdraví 
(NIH) a Centrem pro kontrolu nemocí (CDC) a ízené editelem newyorské Krevní banky, 
doktorem Wolfem Schmugnerem, idem, narozeným v roce 1919 v Polsku.  

Tato o kování zám rn obsahují biologickou zbra , b n známou jako virus HIV. S 
p íchodem roku 1981 se CDC sna í tvrdit, e bylo HIV naka eno pouhých est procent 
p íjemc vakcíny proti Hepatitíde B. Nicmén , skute né íslo vyjde napovrch v roce 1984 
jako 64 procent, co není kone né mno ství, jeliko kompletní studie z stává utajena.  

Nahum Goldmann, bývalý prezident Sv tového idovského kongresu v období 1948 -1977, 
ve své knize " idovský Paradox" zve ejn né v tomto roce, uvedl obecn o idech:  

"Sotva budu p ehán t, kdy eknu, e ivot id se skládá ze dvou element : získávání 
pen z a protestováni"  

1979: V lednovém vydání magazínu Playboy Marlon Brando prohlásil v interview ve 
spojitosti s idovskou nadvládou nad Hollywoodem:  

"Na plátn jste mohli spat it po pin nou ka dou rasu, ale nikdy negativní obraz idáka, 
proto e tohle si zkrátka hlídali. N co takového by nikdy nedovolili!"  

Je uzav ena egyptsko-izraelská mírová smlouva z roku 1979 za pomoci Spojených stát , které 
p islíbily Izraeli podporu ve vý i t í miliard dolar ro n ; pochopiteln z kapsy amerických 
da ových poplatník .  

Shin Bet (izraelská vnit ní bezpe nostní agentura) se sna í proniknout do generálního 
konzulátu Spojených stát v Jeruzalém prost ednictvím návnady." Tu p edstavovala mladá 
idovská dívka z Jeruzaléma, se kterou m l aférku ú edník konzulátu.  

Baron a baronka Phillipi de Rothschild ve spole ném podniku s Robertem Mondavim zahájili 
stavbu pyramidy v Napa Valley v Kalifornii, kde sídlí v dce/zakladatel církve Satanovy, 
a kenázský id Anton LaVey. Komplex je znám pod názvem Opus 1, a zást rkou chrámu je 
vinohrad.  

1980: Globální fenomén privatizace je na dramatickém vzestupu. Rothschildové s tím od 
samého za átku po ítají, aby získali moc nad v emi státem spravovanými majetky po sv t .  

V Elbert County v Georgii jsou vzty eny památné kameny "Georgia Guidestones," ve kterých 
je vyryto deset bod , z nich první zní:  

"Zachovat stav lidstva pod p t set milion ve v né rovnováze s p írodou."  
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Stav sv tové populace je est miliard, splnit tento po adavek by znamenalo sní ení sv tové 
populace o dev t desetin. Ve vztahu k tomu je zajímavé, e 24. ervence byl prezidentu 
Carterovi p edlo en dokument Globální zpráva k roku 2000," kterou sepsal bývalý státní 
tajemník R. Cyrus Vance. Zpráva informuje, e zdroje planety nejsou natolik dostate né, aby 
podpo ily o ekávaný dramatický nár st sv tové populace, a vyzývá ke sní ení po tu obyvatel 
Spojených stát do roku 2050 o 100 milion obyvatel.  

Emigra ní ísla sov tské vlády v Rusku ukazují, e b hem deseti let od roku 1970 bylo 
dovoleno emigrovat dv st ty iceti esti tisíc m id v porovnání s pouhými dv ma tisíci 
ne- id . ím se tato ísla zdají je t více ohromující je skute nost, e id , ijících tehdy v 
Rusku, bylo t i miliony v porovnání se dv st padesáti p ti miliony ne- id . To jasn 
ukazuje, e je t roku 1980 projevovala sov tská vláda mnohem vy í ohledy na p ání id 
na rozdíl od jiných obyvatel, co sv d í o tom, e stále existoval silný element idovské 
kontroly nad sov tskou vládou.  

Je zajímavé, e z on ch 246 000 id , kte í ode li v uplynulém desetiletí ze Sov tského svazu 
více ne polovina, 157 000, ve skute nosti emigrovala do Izraele. Bylo jich mnohem v t í 
procento ne t ch, kte í ode li z N mecka do Palestiny p ed vypuknutím Druhé sv tové války 
b hem sionistické spolupráce s nacisty.  

1981: Desátého ervence op t eskaluje násilí v Ji ním Libanonu a Izrael p i bombardování 
Bejrútu usmrtí ty i sta padesát lidí. Podle Kurta Waldheima, generálního tajemníka OSN, 
izraelské letectvo bombardovalo palestinské cíle v Ji ním Libanonu a následn Palestinci 
zaúto ili d lost electvem a raketami na Severní Izrael.  

Banque Rothschild je zestátn na francouzskou vládou. Název nové banky zní  Compagnie 
Européenne de Banque". Rothschildové následn z izují nástupce své francouzské banky, 
Rothschild & Cie Banque (RCB), která se stane p edním francouzským investi ním a 
bankovním ústavem.  

1982: Ariel aron ( kenázský id), budoucí premiér Izraele a poté ministr obrany, organizuje 
mezi estnáctým a osmnáctým zá ím izraelskou invazi do Libanonu, aby p ihlí el zabíjení 
jednoho a dvou tisíc mu , en a d tí p i masakrech v Sab e a atíle. Tato vojenská operace 
nese paradoxn název Operace mír pro Galileu." aron pak obrací svou pozornost k 
hlavnímu m stu Bejrútu a v sérii leteckých útok na civilní cíle je usmrceno nejmén osmnáct 
tisíc libanonských a palestinských civilist .  

Izraelský premiér a terorista, Menachem Begin, o tomto masakru arogantn pronesl:  

"Nemusíme sv tu skládat ú ty, jen sob samým."  

Jako d vod pro ilegální invazi do Libanonu je ve ejnosti sd leno zastavení  p eshrani ních 
útok palestinských geril z Ji ního Libanonu na osadníky v Severním Izraeli. Je zvlá tní, e 
a do izraelské invaze fungovalo více ne rok trvající p ím í a ani jeden osadník nebyl zabit. 
Skute ný d vod t chto bezohledných jatek vyjde na sv tlo, jakmile ustanou a v dce 
Palestinské osvobozenecké organizace, Jásir Arafat, sídlící v Bejrútu, uprchne do Tuniska.  

1983: Za ú elem umo n ní úv ru ve vý i jedné a p l miliardy dolar vlád Ekvádoru z 
Rothschildy ízeného Mezinárodního m nového fondu (MMF) p vláda nucena p evzít 
neuhrazené soukromé dluhy Ekvádorské elity v i soukromým bankám. Navíc, aby se 
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zajistilo, e Ekvádor bude schopen tuto p j ku vrátit, MMF diktuje zvý ení cen elekt iny a 
dal ích slu eb. Kdy to nep ineslo dostatek hotovosti ( i spí e úrok ), p inutil Ekvádor 
propustit sto dvacet tisíc zam stnanc .  

Ekvádoru bylo také p ikázáno, aby se pod ídil asového harmonogramu, navedenému MMF. 
Pat í sem: zvý ení cen zemního plynu na varem o 80% od 1. listopadu 2000; p evod 
vlastnictví nejv t ího vodohospodá ského systému pod zahrani ní subjekty; ud lení povolení 
British Petroleum (BP) k výstavb vlastního ropovodu v Andách a zru ení více pracovních 
míst p i sní ení stávajících mezd o 50%.  

V íjnu uvedl p edseda Heilbrun z Výboru pro znovuzvolení generála Slomo Lahata starostou 
Tel Avivu:  

"Musíme dále zabíjet v echny Palestince, dokud zde nep ijmou sv j úd l otroku. "  

T iadvacátého íjna jsou kasárna námo ní p choty Spojených stát v Bejrútu rozmetána na 
kusy výbuchem kamionu s bombovými nálo emi. Následkem je smrt 241 amerických voják . 
Bývalý agent Mosadu, Victor Ostrovsky, ve své knize "Cestou klamu (By Way Of 
Deception)" potvrzuje, e Izrael m l p edem informace o útoku, ale neobt oval se 
Ameri any varovat. V knize pí e:  

"Postoj Mosadu k Ameri an m byl vícemén takový: 'Co se tý e Yankee , nejsme 
tady pro to, abychom je chránili. |  

Marc Lee Raphael publikuje svou knihu " idé a idovství ve Spojených státech: 
Dokumentární historie " (Jews And Judaism in the United States: A Documentary History)," 
ve které tvrdí ve vztahu k obchodování s otroky v Americe:  

" idov tí kupci hráli v obchodu s otroky významnou roli. Ve skute nosti mezi obchodníky 
v t inou p eva ovali."  

1984: Mosad si zad lal na malér. Ve stejné izraelské vesnici, Kf ar Sirkin, kolí jak srílanské 
zvlá tní síly, tak i rebelskou organizaci Tamil tí tyg i. Stalo se tak z d vodu prodeje 
vojenských výcvikových kurz ob ma stranám. Poté, co rodina Rothschild mnohokrát 
financovala ob vále né strany v bitvách, nyní idé ob strany u í, jak se navzájem nejlépe 
pozabíjet.  

Je to o ehavá situace, ale Mosadu se poda í ob strany udr et po t i týdny v netu eném 
odd lení. Ob strany se poté vrátí na Srí Lanku ani by v d ly, e jejich protivník byl 
vycvi en na stejném míst a stejnou organizací.  

1985: Jack Bernstein vydává svou knihu " ivot amerického ida v rasistickém, marxistickém 
Izraeli (The Life of an American Jew in Racist Marxist Israel)," která zahrnuje následující 
prohlá ení, za ínají nadpisem "Zpochybn ní":  

" Mí sionisti tí brat i, jsem dob e obeznámen s va í taktikou, kterou pou íváte k Uti ení 
kohokoli, kdo se pokou í odhalit ve keré va e podvratné iny.  

Pokud je ona osoba ne idovská, k i íte: Antisemito," co je jenom záminka k utajení va ich 
in . 
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Ale, pokud je doty ným id, uchýlíte se k jiné taktice.  

Zpo átku obvin ní ignorujete a doufáte, e se p íli neroz í í.  

Kdy ale informace za ne zasahovat iroký okruh lidí, sna íte seji zesm nit, stejn jako ty, 
kdo ji í i.  

Jestli ani to nezabere, vá dal í krok je atentát na pov st p vodce informace. Pokud její autor 
nebyl nikdy zata en do po ádného skandálu, vyrobíte jej, a u pro n j i pro n .  

Pokud sel e i to, je o vás známo, e se ne títíte ani fyzického útoku. Ale NIKDY jste se 
nesna ili prokázat, e by ono tvrzení bylo fale né."  

Jack Bernstein následn vyzval Ligu proti pomluvám a hanobení k p ímé televizní debat 
av ak ADL odmítla. Namísto toho byl Bernstein zavra d n Mosadem.  

The New York Times, citujíce bývalého nám stka editele FBI, Raymonda Wannala, 
oznámily, e FBI si je v doma nejmén tuctu incident , p i nich nich takzvaní ameri tí 
ú edníci p edali utajované informace Izraelc m. Ministerstvo spravedlnosti stíhání nezahájilo.  

Na konci listopadu byl ve Spojených státech zat en Jonathan Pollard za proná ení p ísn 
tajných informací LAKAMu (Lishka le Kishrei Mada), Sty ného ú adu izraelského 
ministerstva obrany pod vedením Rafaela Eitana, který se ú astnil roku 1960 únosu Adolfa 
Eichmanna z Argentiny.  

Pollard pracoval ve výzkumném odd lení Námo ní vy et ovací slu by, sídlící mimo 
Washington, a toho roku byl p evelen do Antiteroristického pohotovostního centra, kde 
samoz ejm m l p ístup k extrémn citlivému materiálu. Za svou pioná byl  odsouzen 
strávit ivot ve v zení.  

Richard Smyth, majitel spol. MILCO je ob alován na základ obvin ní z pa ování asova  
k nukleárnímu za ízení do Izraele.  

Izrael páchá dal í temný útok - p epadá výletní lo "Achille Lauro," plavící se z Alexandrie 
do Port Saidu v Egypt . Lo byla unesena Izraelci, kte í zasadili krutou ránu z milosti" 
americkému pasa érovi idovského p vodu, vozí ká i Leonu Klinghofferovi, kterého 
vr ením p es palubu odsoudili k smrti. Vlna pobou ení zasáhla celý sv t a zvlá t Spojené 
státy. idé se navíc postarali, aby se z události stala celosv tov hlavní zpráva dne, a to v 
novinách i v televizi.  

Tato taktika je vysv tlena v knize "Výnosy z války (Profits Of War)," ve které bývalý zvlá tní 
poradce zpravodajské slu by izraelského premiéra Jiccaka amira, Ben- Mena e vysv tluje, 
jak izraelské zpravodajské slu by financují palestinské teroristické skupiny, které následn 
provád jí útoky na izraelské cíle, aby ve sv t a zejména v Americe vyvolaly sympatie a 
loajálnost k Izraeli a id m a nenávist k Palestinc m.  

Bankovní ústav N.M. Rothschild & Sons radí britské vlád ohledn privatizace spole nosti 
British Gas. Postupn se jejich poradenství p enese prakticky i na v echny ostatní privatizace 
státního majetku v etn hutnictví British Steel, dol British Coal a v ech britských 
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regionálních energetických a vodohospodá ských podnik . Rothschildové za své "rady" 
obdr í n kolik  miliard liber. Do privatizace je také zapojen britský poslanec Norman Lamont, 
jejích bývalý banké a budoucí ministr financí.  

Je t eba objasnit, e v t ina pen z nebyla v té dob je t ani vyti t na. D kazy naleznete v 
následujícím projevu zesnulého Lorda Beswicka, který se objevil v Hansard ze 27. listopadu 
1985, svazek 468, sloupek 935-939, pod názvem 
" Pen ní zásoba a Soukromý bankovní systém.

  

"Lord Beswick upozornil na prohlá ení kanclé e vévodství Lancaster ze 23. ervence 1985, a 
sice, e 96,9 procentní nár st pen ní zásoby v pr b hu p tiletého období byl vytvo en 
soukromým bankovním systémem bez orgánu vlády...  

Tento ctihodný pán uvedl: Pánové, 10. ervna tohoto roku jsem se tázal vlády Jejího 
Veli enstva, o jaké mno ství se b hem p tiletého období do poloviny dubna 1985 zvý ila 
pen ní zásoba. Je zajímavé, e jsem dostal odpov v procentech a nikoli v librách. Jeliko 
jsem se p vodn ministra dotazoval na sumu, doufal jsem, e mi snad pozd ji vyhoví.  

Odpov dí vlády z desátého ervna bylo, e zvý ení p edstavovalo 101,9 %, z nich pouhých 
p t procent tvo ily státem nov vyra ené mince a emise bankovek. T ch zbývajících 96,9 % 
reprezentují nesmírnou sumu nových pen z, ale také klí ový faktor na í ekonomiky.  

Cht l jsem v d t, kým byly peníze vytvo eny a 23. ervence jsem op t po ádal vládu Jejího 
Veli enstva o odpov , do jaké míry bylo toto zvý ení schváleno vládou. Kanclé vévodství 
mi jménem vlády sd lil, e: '96,9 procentní nár st pen ní zásoby p edstavují nové bankovní 
depozity, vytvo ené v rámci b ného bankovního podnikání a pro tuto innost není zapot ebí 
ádného vládního orgánu.  

Kdyby byl ekl, e se na tom podíleli fal ovatelé mincí nebo pad latelé bankovek, vypukl by 
samoz ejm okam itý, rozho ený k ik, ale namísto toho zde máme vládní prohlá ení, e toto 
obrovské mno ství pen z vytvo ily extra soukromé instituce a vláda o ekává, e se smí íme s 
tím, e je to b ná praxe, se kterou    ádný vládní orgán nep ichází do styku.  

Kdy jsem se zeptal, zda bychom nem li hloub ji zvá it, kdo e to profituje ze schopnosti 
vytvá et peníze, ministr prohlásil, e takové úvahy, i kdy zajímavé, by byly mo ná p íli 
dalekosáhlé a asov nákladné. A tak jsem se sna il v debatách tuto zále itost op t prosazovat 
a získat více osvícení.  

Tato d le itá otázka je velice podce ována a není dost mo ná ani dostate n chápána. 
Doufám, e nebudu p íli nespravedlivý, kdy prohlásím, e ti, kte í pochopili její zákonitosti, 
ze situace asto velmi dob e profitují. Neuká u prstem na ádnou konkrétní skupinu, v e je 
mnohem ir í a propojen j í."  

V imn te si, jak se kanclé vévodství sna il dát od v ci ruce pry , kdy uvedl: " ádný vládní 
orgán nebyl pro tento sou asný systém vytvá ení bankovního kreditu zapot ebí."  

1986: Sefardský id Mordechai Vanunu, technik na instalaci izraelského jaderného za ízení 
Dimona mezi lety 1976 -1985, zjistí, e závod tajn vyvíjí jaderné zbran . Vanunu, kterého 
podle jeho slov p im lo promluvit jeho sv domí a konverze ke K es anství, se sv il London 
Sunday Times, kterým poskytl fakta a fotografie, aby mohla sd lit sv tu, e Izrael má 
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program jaderných zbraní. Jeho d kazy nasv d ují, e Izrael skladoval a 200 jaderných 
hlavic.  

T icátého zá í za íná izraelská agentka Mosadu, Cheryl Bentov, p sobící pod názvem 
"Cindy" pom r s Vanunu v p estrojení za americkou turistku, pod záminkou odletu do íma a 
spole né dovolené. Jakmile dorazili do íma, idé z Mosadu jej namísto oficiálního zat ení 
unesli, zdrogovali, odvezli na opu t nou plá a následn propa ovali do Izraele na nákladní 
lodi.  

Po tajném soudu byl Vanunu odsouzen k osmnácti let m v zení za "zradu" a " pioná " (n co, 
s ím je Izrael velmi dob e obeznámen), i kdy nepracoval pro ádnou stranu a neobdr el za 
to ádnou platbu. Izraelská vláda b hem soudu odmítla uznat nebo vyvrátit, zda mají jaderné 
zbran i nikoliv.  

idé Ivan Boesky, Dennis Levine, Martin Siegel a Michael Milken jsou odsouzeni za 
zneu ívání informací v obchodním styku, jdoucí do miliard dolar . V echni následn obdr í 
mírné tresty a pokuty, které neodpovídají vý i bohatství, podvodn získaného jejich 
vzájemnou spoluprací. Postava Gordon Gekko z filmu Olivera Stonea "Wall Street" vychází z 
p íb hu Ivana Boeskyho, kterého Oliver Stone, sám id, ve filmu jako ida neidentifikoval.  

Budoucí izraelský premiér, Benjamin Netanyahu, se ve své, toho roku zve ejn né knize 
"Terorismus: Jak m e Západ zvít zit (Terrorism: How The West Can Win)," takto zmi uje o 
Palestincích:  

"Zhoubný nádor, který musí být odstran n."  

V Británii je zaveden Zákon o ve ejném po ádku z roku 1986. Tento zákon je navr en tak, 
aby se Brit m zamezilo hovo it o problémech p ist hovalectví a idovského supremacismu. 
Zárove dává policii pravomoc násiln vstupovat do soukromí kohokoliv, o kom se 
domnívají, e nesouhlasí se Zákonem o rasových vztazích (Race Relations Act). Zákon byl 
parlamentu p edlo en tajemníkem ministerstva vnitra, Leonem Brittanem, litevským idem, 
jeho skute né jméno je Leon Brittanisky za pomoci svého bratrance, Malcolma Rivkinda 
(také známým jako Rifkind), který se pozd ji stal tajemníkem zahrani ních v cí.  

1987: Edmond de Rothschild zakládá World Conservation Bank, která je ur ena k p evodu 
pohledávek ze zemí t etího sv ta na banku za ú elem jejich sm ny za pozemky t chto zemí. 
Je navr ena tak, aby mohli Rothschildové získat kontrolu nad t etím sv tem, který p edstavuje 
30% území povrchu Zem .  

tyriadvacátého dubna Wall Street Journal prozrazuji:  

"Role Izraele v proti-Iránském skandálu nebude detailn p edstavena ve zvlá tním panelu."  

1988: Po t chto t ech v tvích Sv tové centrální banky: Sv tové bance, Bance pro 
mezinárodní platby (BIS) a Mezinárodním m novém fondu (MMF), dnes obvykle 
ozna ovaných jako sou ásti Sv tové centrální banky, sv toví banké i po adují, aby do roku 
1992 zvý ily sv j základní kapitál a rezervy na 8% svých závazk . Takový po adavek 
navý ení kapitálu stanoví horní hranici úv rování frak ní rezervy.  
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Cht jí-li sv toví banké i získávat peníze, musejí prodávat cenné papíry, které oslabují jejich 
individuální burzy akcií a p sobí v t chto zemích ekonomický úpadek. Nap íklad v Japonsku, 
v jedné ze zemí s nejni ím kapitálem v rezervách, se propadla hodnota burzy o 50% a 
obchodní hodnota nemovitostí dokonce o 60% b hem dvou let.  

Zám rem je, aby mohl MMF vytvo it v t í a v t í mno ství své mezinárodni m ny, známé 
jako "zvlá tní práva erpání (SDR)," neopírající se o nic jiného, ne aby s chudobou zápasící 
národy, které si od MMF vyp j í, zvý ily své finan ní rezervy a na BIS po adovanou 
úrove . Tyto národy se pak postupn dostanou pod kontrolu MMF, proto e zápasí se 
splácením úrok , a musí si p j ovat více a více. Mezinárodní m nový fond pak rozhodne, 
které národy si mohou p j it více a které budou hladov t. MMF m e tento nástroj pou ít 
také jako páku, aby p evzal státní vlastnictví jako záruku za dluhy, a nakonec vlastní celé 
národní státy.  

Liga proti pomluvám a hanobení (ADL) zahájila celostátní sout pro studenty práv, jejím 
tématem byl návrh p edpis , postihujících nesná enlivost za ú elem ochrany men in. Sout 
vyhrál mu jménem Joseph Ribakoff, jeho návrh stanovoval, e musí být zakázáno nejen 
nenávistí motivované násilí, ale i n která slova, které ji údajn podporují: podez ení," 
t enice," nenávist" a násilí." Ty v echny by m ly být trestné.  

Vít zný dokument ceny ADL sv d í o tom, e státní agentury by nejenom m ly mít právo 
sledovat a omezovat svobodu projevu obecn , ale m ly by také cenzurovat v echny filmy, 
které kritizují identifikovatelné skupiny. To se týká i osob, které se svým prohlá ením mohou 
na n co odvolávat, jako nap íklad K es ané, kritizující homosexualitu podle Bible, která ji 
výslovn zakazuje. Ribakoff v tomto ohledu tvrdí, e pro takovou skute nost neexistuje p ed 
soudem ádná poleh ující okolnost.  

Jediným, soudu posta ujícím d kazem k usv d ení nenávistného proslovu je, e bylo vy eno 
n co, citov po kozující men inové skupiny nebo lena takovéto skupiny. Na základ t chto 
návrh , které ADL zavedla v platnost po celém sv t b hem necelých patnácti let, a to díky 
úplatnosti politik a médií, by Je í Kristus byl zat en jako krirninálník, podn cující 
nesná enlivost.  

Tento zákon byl navr en s cílem chránit Rothschildovské konspirace p ed odhalením. V 
p ípad , e budete kritizovat rothschildovskou kriminální kliku stanete se ter em jako 
antisemita, a tím pádem riskujete i v zení. Je zajímavé si uv domit, e kdy eknete, nap .: 
"Rabín podpálil svou synagogu, proto e pot eboval peníze z poji t ní na její opravu, hrozí 
vám mnohem ni í trest ne n komu, kdo se dopustil spáchání trestného inu tím, e se 
anga oval v médiích proti establishment; v podstat za stejný in.  

Kniha historika Jamese Bacquea s titulem "Ostatní ztráty (Other Losses)," odhaluje z pozice 
bývalého poru íka 101. výsadkové divize, který se stal posléze uznávaným historikem, 
n které okující p ípady spojeneckého zacházení s n meckými vále nými zajatci. Spojenci 
podléhali p ímým pokyn m ( ida) Eisenhowera, vrchního velitele spojeneckých sil. Tento 
poru ík, který to dotáhl a na post vedoucího historika armády Spojených stát a do výslu by 
ode el jako plukovník Ernest F. Fisher PhD, napsal ve své p edmluv k Bacqueov knize:  

"Po ínaje dubnem 1945 armády Spojených stát a Francie mimochodem zlikvidovaly 
p ibli n jeden milion lidí, v t inu z nich v amerických tábor ech...Eisenhowerova nenávist, 
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procházející skrze úslu nou vojenskou byrokracii, vytvo ila horor tábor smrti, co v 
americké vojenské historii nemá obdoby... obrovský vále ný zlo in."  

Pozd ji se ukázalo, e více ne dev t milion N mc , a to jak voják tak i civilist , zem elo v 
d sledku politiky vyhladov ní a vyhán ní, politik, p ijatých spojeneckými silami v prvních 
p ti letech po skon ení Druhé sv tové války. Ty m ly zahrnovat úmrtí v z na cest i ve 
spojeneckých v ze ských táborech, kde byly potraviny dr eny pod zámkem a   d ti byly 
zotro eny.  

Lze jen p edpokládat, e Eisenhower následoval p íkazy své milované idovské knihy 
Talmud, tedy nejvy í nábo enské a etické p íru ky id . V této knize, která pro idy daleko 
p evy uje Bibli, a kde se spole n se Zohar a Kabalou opakovan tvrdí, e idé jsou dob í, 
zatímco ne- idé jsou ve své podstat patní a nejlépe si zaslou í být zabiti.  

Narozdíl od Bible a Koránu, které jsou iroce dostupné pro v echny, je velmi obtí né získat 
kdekoliv kopii velesvaté idovské knihy Talmud. Mo ná je to proto, e v Talmudu je 
výslovn uvedeno, e je zakázáno Talmud vyu ovat Ne-Zid m. Tomu, kdo se toho odvá í, 
hrozí trest, jak je psáno v Sanhedrin 58a - Hagigah, ve kterém je uvedeno,  

"Taková osoba si zaslou í smrt."  

Sedmnáctého srpna umírá pákistánský prezident, generál Zia ul-Haq p i letecké havárii. John 
Dean, toho asu velvyslanec Spojených stát v Indii, informuje nad ízené, e má d kazy o 
tom, e za katastrofou stojí izraelská tajná slu ba Mosad, ve snaze zabránit Pákistánu 
vyvinout jadernou bombu, Dean je za své obt ování" obvin n z du evní nerovnováhy a je 
zbaven funkce na ministerstvu zahrani í. Nicmén a do smrti na své jistot trvá. Jeho názor 
se dostane na ve ejnost a spolu se zprávou o jeho úmrtí v roce 2005, ve v ku osmdesáti let. 
Philippe de Rothschild umírá.  

1989: Mnohé ze satelitních stát ve východní Evrop se prost ednictvím vlivu glasnosti více 
otevírají po adavk m svobody navzdory svým komunistickým vládám.  

V roce 1989 se uskute nilo mnoho revolucí, které ukon ily vládu komunismu a nahradily jej 
nov vzniklými republikami.  

D sledkem toho je oslabení moci, kterou m l komunismus díky elezné opon nad východní 
Evropou. Re im se zhroutil nejenom v Rusku, ale v celé východní Evrop následkem 
perestrojky a glasnosti.  

Boris Jelcin (jeho ena se narodila ze s atku Jozifa Stalina s Rózou Kaganovi ovou) a 
Republikánská vláda v Rusku podnikají kroky k ukon ení moci komunist prost ednictvím 
zákazu Strany a zabavení jejího majetku.  

Tento okam ik p edznamenává pád komunismu v Rusku a vysv tluje po átek masového 
exodu sedmi set tisíc id z bývalého Sov tského svazu do Izraele.  

Z izraelského urnálu Hotam (24. listopad 1989) pochází úryvek z e i, kterou p ednesl 
izraelský nám stek ministra zahrani ních v cí, a kenázský id Benjamin Netanyahu, 
student m univerzity Bar Han:  
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"Izrael m l mít vyu ít okam iku, kdy byla pozornost sv ta obrácena k potla ování 
demonstrací v ín , aby provedl masové vyhnání Arab z území."  

USA dvacátého prosince podnikly invazi do Panamy, proto e m ly podez ení, e její (de 
facto) v dce, generál Manuel Noriega, obchoduje s drogami. Dobové zprávy uvád jí, e v 
Panam byl zat en Mike Harari", mu , kterého sd lovací prost edky popisovaly jako:  

"bývalý d stojník izraelské zpravodajské slu by Mosad s temnou minulostí, který se stal 
jedním z Noriegových nejvlivn j ím poradc ."  

Oficiální p edstavitel Ameri any nov zavedené administrativy v Panam tvrdí, e Harari byl, 
po Noriegovi,  

nejmocn j ím mu em v Panam .

  

Nicmén , zatímco Noriega byl vydán do Ameriky a uv zn n, Harari následn za tajemných 
okolností zmizel do Izraele. Harari nebude Spojeným stát m vydán, aby elil obvin ní; navíc 
se zdá, e samotné Spojené státy o jeho stíhání p íli nestály.  

V bývalém koncentra ním tábo e v Osv timi je odhalena pam tní deska s tvrzením, e na 
míst zahynulo jeden a p l milionu lidí. Tato plaketa nahradila p vodní, která tvrdila, e zde 
byly zavra d ny ty i miliony lidských ivot , zejména idovských. Je podivné, e íslo est 
milion id , p edstavující zavra d né b hem holokaustu nebylo sní eno tak, aby odrá elo 
toto dvou a p l milionové sní ení vý e uvedeného po tu úmrtí v Osv timi. Navíc ádné 
d vody pro sní ení po tu usmrcených v Osv timi, nato pak vysv tlení, pro celkové íslo 
esti milion ob tí neodrá í toto sní ení, nebyly nikde uvedeny.  

Londýn tí a pa í tí Rothschildové ohla ují zalo ení nové pobo ky, Rothschild GmbH, v 
n meckém Frankfurtu.  

1990: Bývalý agent Mosadu, Viktor Ostrovsky odhaluje ve své práv vydané knize "Cestou 
klamu (By Way Of Deception)":  

1) Mosad pro spln ní misí rekrutuje arabské agenty  

2) Izrael tí agenti jsou velmi schopní ve vydávání se za Araby.  

3) Mosad má propracovaný plán provokování Iráku, zahrnující ú ast USA a války proti Iraku.  

Ostrovsky d lá senza ní prohlá ení ohledn ochoty celosv tové idovské komunity pomoci 
Mosadu, jako "sajanim" (vycházející z hebrejského slova lesayeah, co znamená "na 
pomoc"), navzdory loajalit , kterou mají ke stát m, jeho jsou ob any nebo rezidenty.   Na 
stran 86 Ostrovsky tvrdí:  

"...sajanim, jedine ná a významná sou ást operací Mosadu. Sajanim - asistenti -musejí být 
stoprocentn idov tí. ijí v zahrani í, a i kdy nejsou izrael tí ob ané, mnoho z nich je 
získáno p es jejich p íbuzné v Izraeli. Nap íklad Izraelec s p íbuznými Anglii, m e být 
po ádán, aby napsal dopis, ve kterém íká, e doru itel dopisu p edstavuje organizaci, její 
hlavní cíl je pomoci zachránit idovský lid v diaspo e. Byl by tento p íbuzný ochoten pomoci?  

Po celém sv t existují tisíce sajanim. Pouze v Londýn jich je asi dva tisíce, kte í jsou 
aktivní, a dal ích p t tisíc je na seznamu (ve své knize ze roku 1994 Odvrácená strana klamu 
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(The Other Side Of Deception)" Ostrovsky prozrazuje, e Mosad udr uje líce ne sto 
bezpe ných dom v samotném Londýn ). Ty plní spoustu rolí v r zných oblastech.   

Nap . sajan, který má na starosti vozový park, m e pro mosad zap j it v z z p j ovny bez 
nutnosti vypl ovat b nou dokumentaci. Sajan pro ubytování vyhledá bezpe ný, pokoj, aby se 
p ede lo podez ení; bankovní sajan m e sehnat peníze, t eba i uprost ed noci; sajan-doktor 
vyoperuje kulku, ani by se policie cokoliv dozv d la atd. Ú elem je mít zásobu lidí, v nouzi 
kdekoliv dostupných a schopných o svých slu bách ml et...  

Jedna v c, se kterou byste m li po ítat je, e i kdy ona idovská osoba ví, e jste Mosadu, 
mo ná nebude ochotna spolupracovat. To vás ale nemusí mrzet. Máte k dispozici bezrizikový 
systém rekrut , který vám dodá armádu mnoha milion idovských obyvatel, u nich se 
m ete cítit jako na vlastním území."  

Na stran 292 pak uvádí,  

"Mnoho mladých, kte í byli trénováni na letních táborech v Izraeli, se pozd ji stali sajanim a 
nepochybn poskytli silnou skupinu ochotných pomocník , dob e vycvi ených a oddaných, 
kte í nebudou chtít své ance promarnit."  

To by vysv tlovalo i motivaci skupiny "Prvorozenství Izraele ("Birthright Israel)," nabízející 
bezplatnou dovolenou v Izraeli pro idy ve v ku 18 a 26 let a bydli t m po celém sv t , 
která na svých oficiálních internetových stránkách hlásá:  

"Posilme pocit soudr nosti Sv tového idovstva."  

Vzhledem k masové panice mezi idovskými skupinami, kterou vyvolaly údajné 
nesrovnalosti v oficiální verzi holokaustu, idé vyu ívají svého vlivu. Francie proto 
projednává a schvaluje Gayssot v zákon, aby se popírání holokaustu stalo zlo inem. Ní e 
jmenované evropské zem následovaly: N mecko (které ji áste n m lo zákony omezující 
popírání holokaustu), výcarsko, Rakousko, Belgie, Rumunsko, eská republika, Litva, 
Polsko a Slovensko. Tato opat ení m la poskytnout ochranu nejv t í zbrani id -údajným 
jatkám esti milion id b hem Druhé sv tové války v i t m, kdo kritizují jejich trestné 
innosti: zbrani, kterou pou ívají nadále, aby ze sebe u inili ob ti a ospravedlnili své 

represivní opat ení v i jiným rasám.  

1991: Po irácké invazi do Kuvajtu druhého srpna 1990 zahajují Spojené státy a Velká Británie 
16. ledna vzdu né bombardování cíl v Iráku. Dne 24. února je zahájeno pozemní ta ení, 
které trvá sto hodin, a do osmadvacátého února, kdy se uskute ní hrozný vále ný zlo in.  

Ten p edstavují jatka sto padesáti tisíc irackých voják pou itím tzv. palivo vzdu ných 
leteckých bomb. Americký prezident George Herbert Walker Bush p ikázal letectvu a 
pozemním jednotkám tyto vojáky, kte í prchali po p epln né dálnici z Kuvajtu do Basry, 
zlikvidovat. Jejich ostatky pak byly buldozery zarovnány do neozna ených hrob v pou ti, 
p i em n kte í z nich byli stále na ivu.  

Prezident Bush následn na ídil zastavení útok . Jaký smysl m l tento masakr, kdy v záp tí 
Bush vyhlásil v tento den konec války? Zrovna na tento den  
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roce toti p ipadl svátek Purim." Tento den idé slaví své vít zství nad starov kým 
Babylonem, rozkládajícím se na území dne ního Iráku. idé jsou povzbuzováni, aby vykonali 
krvavou pomstu v i nep átel m, za které Purim prohla uje v podstat v echny ne- idy.  

Z p ibli n 697 000 amerických mu a en, nasazených do slu by v Perském zálivu b hem 
operace Pou tní bou e, zhruba 40 000 zahynulo a více ne dal ích 400 000 trpí r znými 
poruchami, známými jako syndrom války v Zálivu.  

Následn vy lo napovrch, e americká armáda obdr ela osm set tisíc závadných proti-
chemických a biologických ochranných obleku od spole nosti Isratex Company of Rainelle 
WV, obsahujících díry a trhliny, ohro ujících ivot p i kontaktu s nebezpe nými látkami.  

Isratex, který získal na konci osmdesátých let a po átkem let devadesátých kontrakt v hodnot 
ty iceti ty milion dolar na dodávky ochranných oblek , vyhlásil úpadek v roce 1995. Za 

spáchání této genocidy na amerických vojácích, ve jménu ni eho jiného ne finan ního zisku, 
zahájil právní systém ve Spojených státech ízení s vedením firmy.  

Bývalý prezident spole nosti, Abe Brin, dostal ty i m síce vazby, t i roky propu t ní pod 
dohledem a pokutu ty tisíc dolar . Jeho bratr, Jehuda Joav Brin (který byl na út ku a do 
svého zat ení na leti ti JFK) obdr el est m síc plus jeden den ve v zení, dva roky pod 
dohledem a pokutu ty icet tisíc dolar . Zvi Rosenthal, n kdej í vedoucí výroby, vyvázl se 
esti m síci domácího v zení, t ím sí ní podmínkou a dvaceti tisíci dolary pokuty.  

Skute nou p í inu války v Iráku odhalila kniha Victora Ostrovskyho Odvrácená strana 
klamu (The Other Side Of Deception)/' ve které na stran 315 uvádí:  

" eho se Mosad opravdu bál byla mo nost, e by obrovská armáda Iráku, která p etrvala 
irácko-íránské války a byla zásobována Západem a financována ze Saúdské Arábie, padla do 
rukou pro Západ p ijateln j ího v dce, který by ale stále p edstavoval pro Izrael hrozbu.  

První krok byl u in n v listopadu 1988, kdy izraelský Mosad vyzval ministerstvo zahrani í k 
zastavení v ech mírových rozhovor s iráckou stranou. V té dob probíhala tajná jednání 
mezi Izraelci, Jordánci a Irá any pod zá titou Egyptu a s po ehnáním Francie a USA. Mosad 
zále itost zmanipuloval tak, aby Irák vypadal jako jediná zem neochotná jednat, ím cht l 
p esv d it Ameri any, e Irák sleduje p i vyjednávání jiné cíle.  

V lednu 1989 ji LAP (zp sob izraelského vedení psychologické války) Mosadu bez ustání 
vykresluje Saddáma jako tyrana, p edstavujícího nebezpe í pro celý sv t. Mosad zburcoval 
v echny své mo né kontakty po sv t , od dobrovolných agent v Amnesty International po 
naopak zcela zakoupené" leny amerického Kongresu. Odev ad se ozývaly hlasy: Saddám 
likviduje p íslu níky vlastního národa." To v ak jeho nep átelé mohli o ekávat. Hr zné 
fotografie usmrcených kurdských matek, svírajících své mrtvé d ti po plynovém útoku 
Saddámovy armády byly skute né, a samotné iny ot esné. Kurdové naproti tomu podnikali 
totální partyzánskou válku s re imem v Bagdádu, za co byli podporováni Mosadem, který jim 
posílal zbran a poradce do horských tábor kurdské rodiny Barazan . Tento útok by Irá ané 
mohli sotva nazývat útokem na jejich vlastní lid...  

Média byla zásobována hodnov rnými informacemi a tipy ze spolehlivých zdroj o tom, jak 
poblázn ný v dce Iráku zabíjí obyvatele své zem holýma rukama a pou ívá rakety k útoku na 
íránská m sta. Ze v ak za zam ováním cíl stojí Mosad za pomoci 
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amerických naviga ních satelit , bylo médiím opomenuto sd lit. Mosad se pokou el o 
Saddámovo svr ení, av ak nikoliv vlastními silami. Izraelci Cht li po Ameri anech, aby 
odvedli tuto práci za n - aby zni ili obrovskou armádu v irácké pou ti tak, aby jí Izrael 
nemusel asem elit sám na svých hranicích. Natolik u lechtilý" byl samotný zám r Izraele, 
av ak ohrozit sv t s mo ností rozpoutání globální války a zp sobení smrti tisíc Ameri an 
bylo naprosté ílenství."  

Dvacátého b ezna, pod tlakem rabínského ortodoxního hnutí Chabad Lubavi , schvaluje 102. 
Kongres Spojených stát Ve ejný zákon 102-14 a vyhla uje 26. b ezen 1991 za Den osv ty, 
USA (Education Day, U.S.A)." D je se tak ve jménu pou ení ve ejnosti Sedmi Noemovými 
zákony z Talmudu, které se podobají farizejským, pocházejícím z konkrétní pasá e v Tó e. 
Krom toho jsou to zákony, kterými se musejí ídit pouze ne- idé.  

Zám rem Ve ejného zákona 102-14 tzv. "Dne osv ty" je spí e záminka ke zmatení ve ejnosti, 
utvrzující ji v p esv d ení, e Sedm Noemových zákon ve skute nosti nezavedl v platnost 
tento zákon. Namísto toho idé cht jí, aby lidé v ili, e tento ve ejný zákon pouze umo nil 
jednorázové, nikoliv pravidelné vyhlá ení estadvacátého b ezna 1991 za zp sob, jak pou it 
lidi o tématu. Nicmén je naprosto jasné, e vládou sponzorovaná, jednodenní osv ta 
ve ejnosti nepot ebuje pro své uskute n ní zavád t zákon! Proto byly tyto zákony p edlo eny 
dvacátého b ezna, p ipravené k pou ití soudy Spojených stát . T chto Sedm zákon tvo í: 

1) Avodah zarah - Nebude uctívat fale né bohy. 

2) Shefichat damim - Nezabije . 

3) Gezel - Nebude krást ani uná et lidi. 

4) Gilui arayot - Nebude páchat pohlavní nemravnosti (zakázané sexuální akty jsou 

tradi né interpretovány jako incest, sodomie, mu ský homosexuální styk a cizolo ství.)  

5) Birkat Hashem - Nevezme Bo í jméno do úst nadarmo', odkaz k rouhání. 

6) Ever min ha-chai - Nebude jíst ásti ivých zví at (odkazující k Noemovi a tradi n 

vykládáno jako zákaz krutého zacházení se zví aty).  

7) Dinim - Nedovolí , aby zavládl útisk nebo anarchie. Ustanoví systém spravedlivých, 
efektivních soud , policie a zákon , podporující vý e stanovená pravidla.  

Tyto zákony jsou základem idovského supremacismu, proto e zakazují uznávat jiného boha, 
ne jejich vlastního, Satana. To p ikazuje zákon íslo jedna Nebude uctívat fale né bohy," 
ím jsou podle idovského Talmudu mín ni v ichni bohové, které idé neuznávají, jako jsou 

Je í Kristus a prorok Mohammed. P i neuposlechnutí t chto p ikázání stanovuje Talmud 
následující trest: 
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"Dal ím závazným p estupkem je poru ení n kterého ze Sedmi Noemových zákon , které bude 
potrestáno smrtí st tím - Sanhedrin 57A."  

Zvlá tní je, e tyto zákony i Den osv ty, " který se k nim poutá, nejsou ter em kritiky ze 
strany Americké unie ob anských svobod (American Civil Liberties Union; ACLU), od které 
by bylo n co takového mo né o ekávat. Tyto zásahy toti p edstavují nejen výkon p ikázání 
ur itého nábo enství na ve kerém ne idovském obyvatelstvu, ale zárove odporují 
dlouhodobému p esv d ení ACLU o odd lení slo ek církve a státu.  

David Rockefeller (Rothschild) iní na konferenci Bilderberg v Baden-Baden, konané 6. a 9. 
ervna, následující prohlá ení:  

"Jsme velice vd ní Washington Post, New York Times, Time Magazine a dal ím velkým 
novinovým vydavatelstvím, jejich editelé se ú astnili na ich setkání a dodr ují svou 
diskrétnost ji tém ty icet let. Bylo by pro nás nemo né rozvíjet na i vizi sv ta, kdybychom 
byli vystaveni b hem on ch let publicit .  

Sv t je ale nyní mnohem sofistikovan j í a lépe p ipraven k boji proti sv tovláde. Super 
nadnárodní vláda intelektuální elity a sv tových banké je nyní mnohem ú inn j í ne 
národní politiky, praktikované v minulých staletích."  

1992: V b eznu se Paul A. Volker, bývalý p edseda Výboru Federální rezervy stává 
p edsedou evropského bankovního podniku J. Rothschild, Wolfensohn and Co.  

Ukazuje se, e Stephen Bryen, p isti en p i p edávání d v rných dokument Izraeli v roce 
1978, je zam stnancem výboru proizraelského idovského Národního institutu pro 
bezpe nostní zále itosti. Zatímco pracuje jako placený konzultant s  bezpe nostní prov rkou, 
pokra uje s vývozem citlivých technologií z USA.  

"Samsonova varianta (The Samson Option)/' Seymoura M. Hershe uvádí:  

" Nezákonn získané tajné informace proudily z LAKAM (tajné izraelské zpravodajské 
jednotky; hebrejský akronym pro v decký sty ný ú ad) na izraelské zpravodajství v takových 
objemech, e speciální kódovaný název JUMBO byl p idán k bezpe nostnímu ozna ení ji na 
dokumentech. Jinak panovaly striktní p íkazy, jak uvedl Ben-Ari Mena e: 'O emkoliv 
ozna eném JUMBO se nesm lo mluvit s americkými prot j ky.'"  

Wall Street Journal informuje, e izrael tí agenti se z ejm pokusili ukrást vysoce tajný 
pioná ní systém vzdu ného monitorování firmy Recon Optical Inc.  

V Rusku opravdu za íná privatizace, jejím d sledkem a prost ednictvím korupce kon í 
nesmírné bohatství Ruska v rukou takzvaných Sedmi oligarch ." T mi jsou novope ení 
miliardá i, kte í vybavili Borise Jelcina pen zi a mediální podporou: Boris Berezovskij, 
Vladimir Gusinskij, Michail Chodorkovskij, Michail Friedman, Alexander Smolenskij a Pjotr 
Aven. V ichni jsou idé s výjimkou Vladimíra Potanina. Potanin bude vystupovat jako 
prost edník pro styk sedmi ky s vládou.  

Podpora, kterou Rusko dostává ze Západu, jde také rovnou na idovskou bankovní kliku. 
Washington Times p inesly zprávu o reakci ruského prezidenta Jelcina, který v souvislosti s 
faktem, e v t ina p íchozí zahrani ní pomoci byla ulita jinam, prohlásil, e la 
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"Rovnou zpátky do kasy dluhové slu by Západních bank."  

Zadlu ené národy t etího sv ta, které si vyp j ily ze Sv tové banky, platí centrálním bankám 
vysp lých národ o 198 milion dolar více za slu by, pro které byla Sv tová banka 
ustanovena, av ak neplní je. To vede pouze ke zvý ení jejich stálého dluhu vým nou za 
do asné uvoln ní od chudoby, která je zp sobena splátkami za d ív j í p j ky, platbami, 
které ji p esahují objem nových úv r .  

Vn j í dluh Afriky dosahuje tohoto roku dv st devadesáti miliard dolar , co je dva a p l 
krát více, ne je jeho úrove z roku 1980. Situace má za následek zhor ení úrovn kolství, 
bydlení, prudké zvý ení kojenecké úmrtnosti, výrazný pokles kvality obecného zdravotního 
stavu obyvatelstva a masovou nezam stnanost.  

estnáctého zá í nastal kolaps britské libry. Stav zp sobili m noví spekuláto i v ele s 
rothschildovským agentem, a kenázským idem Georgem Sorosem, kte í skupovali libry a 
prodávali je za n mecké marky. O ekávali, e budou schopni vyplatit p j ku devalvované 
m ny a shrábnout do kapsy rozdíl.  

Následkem toho britský ministr financí, Norman Lamont, ohlásil ze dne na den nár st 
úrokové sazby ve vý i 5%, a uvrhl tím Británii do recese, která trvala mnoho let, proto e 
velké mno ství podnik ztroskotalo a nastalo zhroucení trhu s bydlením.  

To je v ak voda na mlýn Rothschild , jeliko poté, co zprivatizovali majetky Británie v 
pr b hu osmdesátých let a vyhnali cenu svých podíl nahoru, briskn vyu ili kolapsu na trhu, 
aby mohli tak íkajíc nakupovat libru za penny. Jinými slovy to samé v bled modrém, co 
Nathan Mayer Rothschild provedl britské ekonomice o sto osmdesát let d íve, v roce 1812.  

Nem e zde nezaznít, e ne se ministr financí Norman Lamont ujal poslaneckého mandátu, 
byl obchodníkem a banké em ústavu NM Rothschild and Sons, kam nastoupil poté, co 
p edná el ekonomii v Cambridge.  

1993: Norman Lamont opou tí britskou vládu, aby se vrátil do NM Rothschild and Sons na 
post editele. Hned, jen co dokon il misi kolapsu britské ekonomiky, ze které profitují 
Rothschildové. Poté, co se v roce 1997 k moci dostali Labouristé vedení Tonym Blairem, je 
Normanu Lamontovi vysloveno estné uznání za jeho vynikající práci p i rozvratu britské 
ekonomiky, kdy je pový en na lorda Lamonta z Lerwicku.  

Bývalý kongresman Paul Findley publikuje svou podn tnou knihu "Úmyslné podvody: Celení 
fakt m americko-izraelských vztah (Deliberate Deceptions: Facing the Facts About the U. S. 
Israeli Relationship)/' V této knize uvádí p ta edesát lenských rezolucí OSN proti Izraeli z 
období 1955 -1992 a 30 vet Spojených stát v i Izraeli. V kone ném sou tu Izrael v tuto 
chvíli elil p tadevadesáti usnesením, a vstoupily v platnost i nikoliv.  

Nic naplat, i za pomoci loutky Izraele, USA, pomáhající mu terorizovat ostatní zem je 
p ta edesát vydaných rezolucí proti Izraeli více ne v echny rezoluce proti ostatním zemím 
dohromady.   

Ne e by se Izrael p íli o stanoviska Spojených národ zajímal, vezmeme-li v úvahu, e 
necelé dva týdny po útoku Izraele na USS Liberty (naplánovaným za ú elem potopení Liberty 
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a na ení Egypta coby viníka; viz motto Mosadu  "Cestou klamu má vést válku"), prohlásil 
izraelský ministr zahrani ních v cí, Aba Eban, v budov Spojených národ (zprávu otiskly 
New York Times, ze dne devatenáctého ervence 1967):  

"Pokud by hlasování Valného shromá d ní ohledn návratu Izraele k hranicím za p ím í 
(hranice p ed ervnem 1967) dopadlo sto dvacet jedna hlas ku jedné v neprosp ch Izraele, 
Izrael by odmítl pod ídit se takovému rozhodnutí."  

Liga proti pomluvám a hanobení (ADL) je p isti ena p i po ádání masivních pioná í kritik 
Izraele, arabských p ist hovalc v Americe, výboru San Francisco Labor Council, 
International Longshore and Warehouse Union (ILWU) Local 10, Oakland Educational 
Association, Národní asociace pro pokrok barevného obyvatelstva (NAACP), Irish Northern 
Aid, International Indian Treaty Council, výboru Asian Law Caucus a policie San Francisca.  

Shromá d né údaje (obsahující více ne deset tisíc jmen a d v rných informací o pravém 
k ídle amerických k es an , muslim a konzervativc ) jsou odeslány do Izraele a v n kterých 
p ípadech do Ji ní Afriky. Tlak ze strany idovských organizací na m sta zap í i uje 
odkládání vy et ování kriminálních p ípadu, ale ADL spou tí ob anskoprávní soudní ízení v 
nezve ejnitelném mno ství.  

P tadvacátého ervence izraelské síly zahájily operaci "Zodpov dnost" proti ji ním Libanonu, 
v reakci na útok Hizballáhu, který zabil sedm izraelských voják v Severním Izraeli. Konflikt 
na sebe vezme podobu týdenních sérií leteckých útok , p i nich je usmrceno sto t icet 
libanonských civilist a dal ích t ista tisíc je nuceno opustit své domovy.   

idovský re isér Steven Spielberg uvádí svou verzi idovské propagandy, husarský kousek 
Schindler v seznam (Schindler's List)," který sklidí velkou chválu ze strany idy 

kontrolovaných médií, a získá mu cenu Oscara za nejlep í re ii z rukou idy ovládaného 
Hollywoodu.   

Je d le ité si uv domit, e je zde velmi zajímavá v ta, která nebyla ve filmu ádn citována. 
Jedná se o záv re nou pasá , kdy Schindler na íká, jak málo id byl schopen z nacistického 
pracovního tábora zachránit. Malý, idovský sta ec k n mu p istoupí a íká: "V na í svaté 
knize Talmudu je psáno, e pokud zachrání jen jeden ivot, je to jako bys zachránil celý 
sv t."  

patn ! Co Talmud ve skute nosti výslovn uvádí je, e pokud zachrání jediný idovský" 
ivot, je to jakoby jsi zachránil celý sv t. Nesmí být opomenuto, e podle Talmudu nemají 
ivoty ne- id absolutn ádnou cenu.  

1994: Dr. Baruch Kappel Goldstein, který slou il jako léka v izraelských obranných sílách 
(IDF) a je p ímým potomkem Rabína neura almana z Liadi, zakladatele hnutí Chabad 
Lubavi , vstupuje 25. února na svátek Purim do me ity Jeskyn patriarch v Izraeli a b hem 
modlitby samopalem post ílí dev tadvacet muslim a dal ích sto p t a dvacet zraní. Nakonec 
je p emo en a ubit k smrti.  

P i vy et ování dva strá ci izraelské armády dosv d ili, e Goldstein nejednal sám, navíc i 
zbra , nalezená na jeho t le neodpovídala zbrani, se kterou ve el dovnit . Nicmén záv r 
vy et ování zní, e Goldstein jednal sám. Jeho hrob se okam it stal poutním místem pro 
mnoho id a místní nábo enská rada Kiryat Arba jej vyhlásila památníkem a ádným 
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poh ebi t m. Jeho sympatizanty jsou okam it na místo zavedeny chodní ky, reflektory i 
pouli ní osv tlení, sk ín s modlitebními knihami a svícny. Náhrobní kámen nese tento nápis:  

"Zde le í sv tec Dr. Baruch Kappel Goldstein. Po ehnaná budi vzpomínka na 
spravedlivého a svatého mu e, který zasv til svou du i id m, idovskému nábo enství a 
idovské p d . Snad Pán pomstí jeho krev. Jeho ruce jsou nevinné a jeho srdce isté. Byl 

zabit jako mu edník Bo í na 14. Adar, Purim, v roce 5754."  

Pouhé dva dny po masakru Goldsteinovou rukou prohlásil Rabbi Jaacov Perrin,  

" Milion Arab nestojí za jeden idovský nehet."  

Dal í idovský duchovní v dce, Rabbi Jicchak Ginsburg, který je také hlavou Talmudické 
koly Kever Jossev Je iva v Nablus, zpíval modlitby za Goldstein v in, ve kterých tvrdil:  

"naplnil mnoho p íkaz zákon idovské víry....ke Goldsteinovým zapo teným dobrým 
skutk m pat í.. .vykonání msty na ne- idech, vyhlazování ne- id , kte í jsou ze sém 
Amalek....a posv cení svatého jména."  

Polsko po aduje po Izraeli vydání ida Solomona Morela za zlo iny proti lidskosti. Morel byl 
po Druhé sv tové válce velitelem koncentra ního tábora ve Swietochlowicích, který 
shroma oval polské mu e, eny a d ti n meckého p vodu, a jejich majetky vzáp tí zabrali 
idov tí komunisti tí funkcioná i. 

Zlo iny, ze kterých byl Morel obvin n: 

1) Vra dil malé d ti rozbitím hlavy o kamennou ze . 

2) Ubíjel v zn obu kem a idlí k smrti. 

3) Dopustil se mu ení. Jeho preferovaný zp sob bylo vkládání p edm t v z m do 

kone níku. 

4) Nutil eny a d ti p echázet nahé v teplotách pod nulou. 

5) Nutil v zn pojídat lidské výkaly. 

6) Nechával v zn hladov t k smrti.  

Izraelská vláda, v doma si t chto obvin ní, asistovala Morelovi p i út ku do Tel Avivu a 
obvin ní zavrhla jako antisemitský komplot. Eva Kok, polská alobkyn pov ená 
pronásledováním Morela, vzkázala izraelským p edstavitel m:  

"Izraelci jsou velice úsp ní v pronásledování osob, které z podobných zlo in obvi ují, tudí 
musejí akceptovat, e i ostatní národy to cht jí d lat zrovna tak. "  
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Izrael nicmén vydat Morela odmítá. Ne, e by toho nebyl schopen, ale Izraelci zkrátka své 
ob any nevydávají. Celá podstata tohoto rasistického státu je toti taková, e idé stojí nade 
v emi národy, co je d vod, pro nemají a necht jí uzavírat smlouvy o vydávání zlo inc s 
ostatními ne idovskými národy. Díky tomu nalezlo v Izraeli hájemství mnoho idovských 
zlo inc a unikli tak trestu za své zlo iny spáchané po sv t .  

John Sack ve své knize "Oko za oko (An Eye For An Eye)," ve spojitosti s Morelem coby 
velitelem koncentra ního tábora uvádí o Stalinovi, idovském v dci Sov tského svazu:  

"Stalin zám rn vybíral idy za velitele koncentra ních tábor , proto e v d l, e nebudou 
mít se v zni slitování."  

Bývalý agent Mosadu, Victor Ostrovsky, vydává dal í verzi své knihy "Odvrácená strana 
klamu (The Other Side Of Deception)/' ve které na stran 241 popisuje následující rozhovor:  

"Uri m l od Spojených stát n kolik dní na rozmy lenou.  

'Co ve skute nosti d lal Mosad v jihoafrickém Sowetu, kdy rozdával humanitární pomoc 
ernoch m?' Vzpomínám si, e jsem se ho na to ptal. Neexistovalo zde ádné logické 

vysv tlení; ádný krátkodobý politický zisk (co byl zp sob, jak Mosad obvykle operoval) ani 
ádná viditelná finan ní výhoda.  

'Pamatuje si na Nese Siyyona?' Páte í mi projelo zachv ní. P ikývl jsem. 
jsme na stejné lodi. Oba testujeme nové infek ní choroby a nová lé iva pro izraelské výrobce, 
co by v Izraeli ne lo. Díky tomu si ov í, zda postupují správn a u et í tím miliony p i 
vývoji.'  

"Co si o tom v em myslí ?' Musel jsem se zeptat. "Není to moje v c.' Odpov d l."  

Nelson Mandela, který strávil estadvacet let ve v zení za mimo jiné 193 teroristických in , 
spáchaných mezi lety 1961 a 1963 a p ed soudem v r. 1964 prohlásil  

"Nepopírám, e jsem p ipravoval sabotá e,"  

je zvolen prezidentem Ji ní Afriky. Ke zvolení mu po celém sv t hrají fanfáry, proto e idy 
ovládaná média chvalo e í historický den, kdy se stal prezidentem ernoch, aby vedl Ji ní 
Afriku.  

Co ji zmínit zapomn li bylo, e Mandela, který mimochodem p ed svým uv zn ním napsal 
pamflet Jak být správným komunistou," byl na místo dosazen proto, aby se zajistilo 
pokra ování nadvlády rodin Rothschild a Oppenheimer nad JAR a zaji t ní jejich zájm v 
oblasti t by zlata a diamant .  

Sou asná hlava rodiny Oppenheimer , Harry Oppenheimer, vlastní 95% diamantových dol 
po sv t . Nyní, kdy Ji ní Afrika pat í erným Jihoafri an m není p ekvapující, pro 
idovská média své tená e neinformovala, e zlaté  a diamantové doly, tj. ve keré bohatství 

Ji ní Afriky, je stále ovládáno idy.  

Komunismus byl zajisté vyvinut pro Rothschildy Moj í em Mordechaiem Levým, obvykle 
znám j ím jako Karl Marx. Není pak p ekvapením, e Africký národní kongres (ANC) v Ji ní 
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Africe vedli komunisti tí idé Albie Sachs a Jossel Ma el Slovo (Joe Slovo). Poté, co se 
Mandel v ANC ujal správy Ji ní Afriky, Slovo byl jmenován ministrem bydlení.  

Komunismus je navr en tak, aby koncentroval bohatství v rukou id na pomyslné pi ce 
(plus, v tomto zvlá tním p ípad , ernocha), zatímco je populace zem uzurpována a 
ponechána v chudob . Není pak p ekvapivé, e z nerostného bohatství, ovládaného 
rothschildovskými p edáky, rodinou Oppenheimer , není ernému obyvatelstvu vrácen ani 
jediný d l. Ji ní Afrika, namíle vzdálená svobod , za ívá dramatický pokles ivotní úrovn a 
rychle si získává status nejvíce násilnícke a zlo inem ízené zem sv ta. Infekce AIDS 
zasahuje nejmén 25% procent erné populace. Jakmile se Mandela stal prezidentem, jeho 
nástupce, Thabo Mbeki, syn jednoho z terorist , uv zn ným spolu s Mandelou (Govan 
Mbeki), prohlásil, e p í inou AIDS není vir HIV, ale chudoba.  

Toto prohlá ení vede ke zmatení spole nosti, která b hem tzv. svobody byla sv dkem 
chudoby a nár stu úrovn zlo innosti. Zoufale poznávají, e vláda jim nepom e a sv ují se 
aman m a lé itel m, kte í jim radí, e jediný lék na AIDS je sex s pannou. Taková rada" 

vyvolá v zemi, která se py ní statistikou znásiln ní ka dých estadvacet sekund, p ípady 
výskytu pohlavních styk s d tmi ve v ku ani ne esti m síc .  

Je zajímavé, e idovský Talmud legitimizuje sex s dívkami do t í let a takové p ípady uvádí 
v Mi nah z Kethuboth 11a. Proto e, podle idovských rabín je to údajn jako zavedení 
prstu do oka malého d v átka. Práv tak, jako z n j proudí znova a znova slzy, tak se navrátí i 
panenství d v átka.  

1995: Jedenadvacátého íjna je hostem kanadské ranní televizní show Canada AM" bývalý 
agent Mosadu, Victor Ostrovsky, zárove autor dvou knih, odhalujících aktivity Mosadu. Via 
satelit se ú astní i izraelský noviná Josef Lapid, bývalý éf izraelské televize. Lapid ji d íve 
Mosad vyzval, aby po Ostrovským v Kanad pátral a zlikvidoval ho za psaní jeho knih. 
Tentokrát Lapid v po adu na ivo prohlásil, e Mosad nem e Ostrovskyho odstranit v 
Kanad , ani by nevyvolal diplomatický incident.  

"V ím, e se zde najde n jaký slu ný id, který to ud lá za nás."  

Ostrovsky se rozhodne alovat Lapida i "Canada AM" za nabádání ke vra d a í ení této 
zprávy ve ve ejném prostoru. Nicmén se mu nepoda í najít v Kanad právníka, který by se 
p ípadu ujal. Ostrovskymu je následn zabavena poslední ást zálohy (46 000 dolar ) jeho 
vydavatelem Harper Collins (vlastn no idem Rupertem Murdochem). Ostrovsky se proti 
tomu ohradí a Harper Collins odpovídá: "za aluj nás!"  

Kolektivní idovské obt ování pokra uje, kdy je jeho dce i, televizní producentce, 
zamítnuto slíbené místo ve vancouverské televizní stanici poté, co se Torontské úst edí 
spole nosti doví o její p íbuznosti s Ostrovským. Kanadský vydavatel ru í vydání jeho nové 
knihy a za n jaký as lehne p i há ském útoku Ostrovskyho d m popelem.  

Bývalá výzkumnice jaderné energie, Dr. Kitty Littleová tvrdí, e Rothschildové nyní ovládají 
80% sv tových dodávek urania, co jim dává sv tový monopol v oblasti nukleární síly.  

Výzv dná slu ba obrany rozesílá zprávu, varující armádní dodavatele Spojených stát , 
informující:  
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"Izrael vehementn shroma uje (americké) vojenské a pr myslové technologie."  

Zpráva uvedla, e Izrael získává informace za pou ití   

zam ování se na etnika, finan ní expanze a rozpoznání slabin jednotlivc ," ob an 
Spojených stát .  

1996: Zpráva General Accounting Office (GAO) "Ochrana pr myslové bezpe nosti: slabé 
stránky amerických opat ení p i obchodování s dodavateli v zahrani ním vlastnictví (Defense 
Industrial Security: Weaknesses in US Security Arrangements With Foreign-Owned Defense 
Contractors)/' informuje, e podle tajných zdroj Zem A," (identifikovaná podle tajných 
zdroj jako Izrael, uvedl Washington Times, 22.února 1996),  

"provádí ze v ech spojenc nejagresivn j í pioná ní operace proti Spojeným stát m."  

 The Jerusalem Post ze 30. srpna 1996 citoval zprávu  

"Prioritními cíli tajných slu eb této zem jsou vysoce utajované vojenské informace a citlivé 
vojenské technologie."  

Zpráva popisovala,  

" pioná ní operace zpravodajských slu eb jsou odpov dné za sb r v deckých a 
technologických informací od (Izraelem) placených zam stnanc vlády Spojených stát , 
dodávajících utajované vojenské dokumenty."  

Washingtonská zpráva o blízkovýchodních zále itostech (Shawn L. Twing, duben 1996) 
uvedla, e se jednalo  

"o nará ku na civilního analytika slu by námo nictva Spojených stát Jonathana Pollarda, 
zat eného v roce 1985 za poskytnutí tajného osmi set stránkového dokumentu izraelské 
pioná ní slu b LAKAM."  

GAO rovn uvedla, e  

"N kolik ob an (Izraele) bylo p isti eno p i kráde i citlivých technologií, pou ívaných p i 
výrob d lových hlavní."  

Dokument Ú adu tajné slu by námo nictva "Sv tové cíle útok námo nictva" uvedl, e  

"Technologie Spojených stát ve form bojové stíha ky Lavi fighter a pravd podobn i 
raketové technologie SAM (zem -vzduch) byla ( ínou) získána prost ednictvím Izraele."  

Jane's Defense Weekly (28. únor 1996) informoval, e,  

"A dosud tajné zpravodajské slu by odmítaly otev en p iznat únik amerických technologií 
(p es Izrael) do Cíny."  

Zpráva poznamenala, e to p edstavuje  
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"výrazný krok kup edu pro ínské vojenské letectví." (Flight International, 13. b ezen 1996).  

T ináctého dubna zahajuje Izrael v rámci "Operace Hrozny hn vu" ofenzívu proti jednotkám 
Hizballáhu v Ji ním Libanonu. P i útoku odpaluje rakety na ambulanci v Bejrútu, výsledkem 
je est mrtvých civilist , dv eny a ty i d ti. Izraelské vojenské síly se omlouvají a mluv í 
Glyn Davies prohlásí, e se jedná o "hroznou tragédii."  

Ani ne o týden pozd ji, 18. dubna, Izrael spáchal dal í hroznou tragédii," kdy zám rn 
ost eloval mírovou zónu Spojených národ ve vesnici Qana v Ji ním Libanonu. O ivot p i lo 
sto est libanonských uprchlík , kte í se do vesnice stáhli pod zárukou, e místo nebude 
bojovým prostorem vál ícího Hizballáhu a Izraele.  

Izrael se omlouvá a jako v dy tvrdí, e se stala chyba." Historie v ak ukázala, e Izraelci 
nebyli schopni vstoupit do ádného konfliktu, ani by spáchali ur itý druh vále ných zlo in 
i spí e sérii vále ných zlo in , pro které, jak se zdá m li v dy omluvu. Generálmajor 

Stanislav Wozniak z Do asných mírových jednotek UN v Libanonu (UNIFIL) m l na masakr 
v Qana jasný názor, kdy na omluvu Izraele prohlásil  

"Vy zkrátka na civilisty neúto íte, vi te. Neúto íte ani na pozice Spojených národ ."  

Amschel Rothschild (41) je u krcen silným pásem ze svého upanu v pa í ském hotelovém 
pokoji. Francouzský p edseda vlády, Jacques Chirac, z n jakého d vodu p ikazuje policii, aby 
vy et ování p ípadu zastavila. Rupert Murdoch, syn idovské matky a tudí osoba, na ní se 
vztahují izraelská imigra ní pravidla, instruuje editory a mana ery svých médií po celém 
sv t , aby za p í inu smrti uvád li infarkt, kdy u musí zprávu st j co st j uvést.  

Dvanáctého kv tna byla v po adu 60 Minutes dotazována velvyslankyn Spojených národ , 
Madeleine Albrightová, a kenázská idovka, redaktorkou Lesley Stáhl, ohledn 
ekonomických sankcí Spojených stát v i Iráku:  

"Doslechli jsem se, ze zahynulo p l milionu d tí. To je více ne za Hiro imy. Myslíte si, e to 
za tu cenu stálo?"  

Na co velvyslankyn Albrightová odpov d la:  

"Byla to velice tvrdá volba, ale domnívám se, e to za tu cenu stálo."  

Její komentá nevyvolá ádnou vlnu pobou ení. Ve skute nosti je snad holokaust p l milionu 
iráckých d tí vnímán vládou Spojených stát pozitivn , kdy si uv domíme, e za mén ne 
osm m síc prezident Clinton jmenuje Albrightovou ministryní zahrani í. Albrightová 
doslova la ní po krvi dal ích iráckých d tí, kdy v projevu p ed senátním výborem pronese:  

"Budeme trvat na prosazování tvrdých sankcí v i Iráku, dokud se jeho re im nepodvolí 
rezolucím Rady bezpe nosti."  

Je publikován spis "A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm," ve kterém je 
uvedeno následující prohlá ení, které bude pozd ji nahrazeno báchorkou o zbraních 
masového ni ení," ospravedl ující invazi Spojených stát do Iráku v roce 2003.  
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"Izrael m e ve spolupráci s Tureckem a Jordánském vytvá et strategické prost edí a 
oslabovat i dokonce ovládnout Sýriu Toto úsilí se m e zam it i na odstavení Saddáma 
Husseina od moci v Iráku - d le itý strategický cil Izraele jako takového."  

Lidé, stojící za tuto zprávou jsou: Richard Perle, James Colbert, Charles Fairbanks Jr., 
Douglas Feith, Robert Loewenberg, David Wurmser a Meyrav    

Herec Marlon Brando prohlásil v dubnu v po adu Larryho Kinga:  

Hollywood je men a patrt Ant m, li jsou vysoce citliví na lidi, klen trpí, proto e sami 
vyu ívají.

  

Jako následek Jewish Defense League okam it po aduje, aby z hollywoodského chodníku 
hv zd zmizela Brandova hv zda. Hollywoodská obchodní komora se ale obává reakce 
ve ejnosti a v c zamítne.  

1997: Dvacátého února New York Times otiskly zprávu, e armádní strojní in enýr, 
a kenázský id, David A. Tenenbaum "necht n " p edal tajné vojenské informace o 
raketových systémech a obrn ných vozidlech izraelským p edstavitel m.  

Washington Post také oznámil, e zpravodajské slu by Spojených stát zachytili rozhovor 
dvou izraelských initel , kte í jednali o zp sobu, jak se zmocnit d v rného dopisu, který 
napsal ministr zahrani í Warren Christopher palestinskému v dci Jásiru Arafatovi.  

Jeden z Izraelc , identifikovaný jako "Dov" ekl, e se mo ná poda í dopis získat od "Mega, " 
co je kód pro izraelského top agenta v USA.  

Velvyslanec Spojených stát v Izraeli, Martin Indyk, si soukromn st oval vlád Izraele za 
p ehnané sledovací manévry agent izraelských tajných slu eb.  

Izrael tí agenti nasadili odposlech na telefon a kenázske idovky a dcery rabína, Moniky 
Lewinské, aby mohli ve Watergate nahrávat telefonní sex" mezi ní a prezidentem Billem 
Clintonem. Zpráva Kena Starra potvrzuje, e Clinton Lewinskou varoval, e jejich hovory 
byly nahrány na kazetu a pozd ji skon ily aférou. Je zajímavé, e Mega" byl odvolán ve 
stejném okam iku, kdy na n j FBI vyhasil hon.  

Edgar Bronfman, p edseda Sv tového idovského kongresu, efektivn vynutil jeden a p l 
miliardy dolar ze výcarska pro údajné ob ti holokaustu, kte í  tam, jak tvrdil, ulo ili své 
peníze. Nemá pro to ádný d kaz, ale výcarská vláda Bronfmanovi vyhoví, jeliko ten je 
jedním z nejv t ích finan ní podporovatel prezidenta Clintona a vláda se obává p ípadných 
diplomatických d sledk .  

Toho roku byl v Curychu sestaven sedmnácti lenný soud, který m l pro et it identitu p ti tisíc 
a p l zahrani ních a deseti tisíc výcarských ú t , které le ely od konce 2. Sv tové války 
netknuty. Soud následn zjistil, e u pouhých dvou stovek ú t , které obsahovaly dohromady 
sumu deseti milion dolar , (co je mén ne jedno procento z jedné a p l miliardy dolar 
vynucené  Bronfmanem), bylo mo no vysledovat cestu zp t k údajným ob tem holocaustu. 
Vrátil Bronfman výcarsku zbylých 99% z jedné a p l miliardy dolar ? 
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I 
Samoz ejm , e ne a mimochodem ani po esti letech nevyplatil nic ze slíbených pen z 
údajným ob tem holokaustu. Bronfman jednodu e zpronev il sv ený obnos, který fale n 
získal, aby u inil údajným ob tem holokaustu zadost.  

Jiný zajímavý záznam lze nalézt necelé dva m síce p edtím, ne se moci v Anglii ujal Tony 
Blair, v HANSARD, 5. b ezen 1997, svazek 578, . 68, sloupec 1869-1871, ve kterém je 
citován Earl of Caithness:  

"P í tí vláda se musí zakounout do kyselého jablka, p ijmout svou odpov dnost za ízení 
pen ní zásoby a vymanit se z monetárního systému na principu zadlu ování. Drazí lordové, 
budeme toho schopni? Pokud ne, pen ní systém nás zlomí a odkaz, který ji nyní dáváme 
na im d tem se slovy odpus te se zm ní v katastrofu."  

Druhého kv tna se v dce britský labourist , Tony Blair, stává ministerským p edsedou. 
Mu em, který má na starost dotace Blairovy soukromé kancelá e, které dosáhly královské 
sumy sedmi milion liber, není nikdo jiný ne Blair v tenisový partner, id Michael Levy. 
Levy dále souhlasil s navy ování zna ných sum pro stranu Labourist a to tak dlouho, dokud 
se b hem Blairova vedení nebudou stav t proti Izraeli.  

Je zajímavé, e Blair byl p vodn Levymu p edstaven Gideonem Meirem, významným 
izraelským diplomatem na ve írku v roce 1994. Levy také fungoval jako poskytovatel financí 
p edsedy izraelské vlády Ehuda Baraka oba jeho d ti ijí v Izraeli. Jiný id, David Sainsbury, 
se stal nejv t ím ostatním donátorem strany labourist , kdy jim daroval jeden milion Shodou 
okolností je jak Levymu tak i Sainsburymu ud leno peerství a stávají se po Blairové vít zství 
lordy.   

estého kv tna, pouhé ty i dny po Blairové zvolení p edsedou vlády jej jeho  ministr 
financí, Gordon Brown, informuje, e dává Bank of England plnou  nezávislost na politické 
kontrole. Nic nového.  

Dev tadvacátého íjna Edmond de Rothschild umírá v enev . Zajímavou  shodou okolností 
ve stejný den, kdy zem el také Anton Szandor LaVey (skute né p íjmení Levy - krypto- id), 
zakladatel Satanovy církve. Ve své knize "Satan promlouvá (Satan Speaks), prohlásil ve 
vztahu k plán m idovské sv tové nadvlády - "Protokol m siónských mudrc :"  

"Kdy jsem etl Protokoly siónských mudrc poprvé, moje instinktivní reakce byla co to má 
být?" Co pak takto nefunguje ka dý mistrovský plán? Nezasluhuje resp. nevy aduje si 
ve ejnost práv takový despotismus?"  

Kofi Annan se stává generálním tajemníkem Spojených národ . Jeho enou je Nane 
Lagergren (Rothschild), kterou si vzal v roce 1984.  

V Los Angeles se rozebíhá p evá n místní, ale i státní a federální drogové vy et ování. Co je 
p edm tem tohoto vy et ování? Izraelci organizovaný zlo in, operující v New Yorku, Miami, 
Las Vegas, Kanad , Izraeli a Egypt . Organizovaná zlo inecká sí podnikala s kokainem a 
extází, spole n s promy lenými podvody s kreditními kartami a po íta ovými zlo iny. K 
údivu vy et ujících ú edník m li vy et ovaní Izraelci napíchnuté" pagery, mobilní telefony 
i pevné linky vy et ovatel . N kte í ze zat ených p iznali, e dokonce m li stovky telefonních 
ísel, aby unikli zat ení. 
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Vy et ovatelé se sna ili vypátrat, odkud tyto informace pocházejí a brzy p i li na izraelskou 
firmu AMDOCS, která má prakticky monopol v telefonních ú tech Spojených stát . Poté, co 
zkontrolovali jejich vlastní systém, aby pochopili, jak mohli být odposloucháváni, zjistili, e 
hlavním dodavatelem byl Converse Infosys - dal í izraelská firma, která úzce spolupracuje s 
izraelskou vládou.  

1998: Osmnáctého ledna Michael Specter publikuje v New York Times p íb h, nazvaný 
"Nový artikl k efta : Naivní slovanské eny/' P íb h popisuje zp sob, jakým ruská idovská 
mafie dominuje obchodu s bílým masem -spousty oklamaných en nakonec kon í v Izraeli. 
Specter v lánku prohla uje:  

"Tropicana je jeden z nejdusn j ích bordel v obchodní tvrti Tel Avivu. Zeny, které tam 
pracují, jsou Rusky, stejn jako v echny prostitutky v Izraeli. Nicmén jejich boss Rus není."   

Prezident Bili Clinton obdr el 26. ledna dopis od skupiny nazývající sama sebe "Projekt pro 
nové, americké století (Project For A New American Century; PNAC)," pod který jsou 
podepsáni následující osoby: Elliott Abrams, Richard L. Armitage, William J. Bennett, 
Jeffrey Berger, John Bolton, Paula Dobriansky, Francis Fukuyama, Robert Kagan, Zalmay 
Khalilzad, William Kristol, Richard Perle, Peter W. Rodman, Donald Rumsfeld, William 
Schneider, Jr., Vin Weber, Paul Wolfowitz, R. James Woolsey, Robert B. Zoellick, v t ina z 
nich idé.  
Dopis uvád l:  

"Obracíme se na vás, nebo jsme p esv d eni, e sou asná americká politika proti Iráku není 
posta ující; v opa ném p ípad budeme brzy muset elit hrozb na Blízkém Východ , 
záva n j í ne cokoliv jiného od konce studené války. Ve va í nadcházející zpráv o stavu 
unie budete mít p íle itost navrhnout p ehledný a jasný postup, jak se s ní vypo ádat.   

ádáme vás, abyste vyu il této p íle itosti a formuloval novou strategii, která zabezpe í 
zájmy Spojených stát i na ich p átel a spojenc po celém sv t . Tato strategie by m la být 
zam ena na odstran ní moci re imu Saddáma Hussaina. Jsme p ipraveni poskytnout svou 
plnou podporu v tomto obtí ném, ale neodkladném úsilí....  

Vzhledem k záva nosti hrozby má na e sou asná politika, její úsp ch závisí na trp livosti 
na ich koali ních partner a na spolupráci se Saddámem Husseinem, nebezpe n nedostatky. 
Jedinou p ijatelnou strategií je ta, která zabrání mo nosti, e by byl Irák schopen pou ívat i 
hrozit zbran mi hromadného ni ení. V nejbli ím období to znamená podniknout vojenské 
akce, jeliko diplomacie zjevn selhává. V dlouhodobém horizontu to pak znamená odstavit 
Saddáma Husseina a jeho re im od moci. Je zapot ebí, aby se vý e uvedené stalo cílem 
americké zahrani ní politiky."  

Bili Clinton m l pravd podobn na mysli práv tento dopis, kdy b hem své zá iové náv t vy 
Irska u inil senza ní prohlá ení o tom, kdo ve skute nosti d lá rozhodnutí o sv t :  

"Víte.. .kdy se stanete prezidentem, pochopíte, e jsou zde lidé, kte í rozhodují o v em. Mo ná 
poznáte, e budete muset vycházet s virtuálními prezidenty, s virtuálními premiéry, s 
virtuálním kýmkoliv." 
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Av ak spí e neblahého, 31. íjna Clinton podepisuje podle pokyn skupiny Pro nové americké 
století (PNAC) p ijetí zákona HR 4655, "Irácký osvobozenecký akt," který podpo í úsilí o 
zm nu re imu v Iráku.  

Minulost ale ukázala, e samotná skupina PNAC ve skute nosti nebyla a tak kreativní. Ji v 
únoru 1990 dodal sajan Mosadu v New Yorku fale ný p íb h pro televizní stanici ABC o tom, 
e Saddám Hussein má v Iráku závod na zpracování uranu. Ú elem bylo upozornit na tzv. 

Saddámovy "zbran hromadného ni ení," pouhý jeden rok p ed první americkou válkou s 
Irákem.  

Devatenáctého února byl ve výcarském Bernu zat en p ti lenný tým Mosadu, který se 
pokou el nainstalovat odposlech do soukromého domu.  

Mezinárodní m nový fond (MMF) vylou il podporu ve form potravin a pohonných hmot pro 
chudé v Indonésii. Zárove pohltil desítky miliard dolar , ur ených na záchranu indonéských 
finan ník ä spí e mezinárodních bank, z nich m li vyp j eno.  

Ze Sv tové banky prosákne dokument, nazvaný Plán pro Brazílii." Obsahuje p t po adavk 
k zaji t ní flexibilní pracovní síly ve ve ejném sektoru. Ty jsou následující:  

1)  Sní ení platu/výhod. 
2)  Sní ení d chod . 
3)  Zvý ení hodin pracovní doby. 
4)  Sní ení stability zam stnáni 
5)  Sní ení zam stnanosti.  

Ve m st p vodu Rothschild , Frankfurtu, je zalo ena European Central Bank.  

1999: Brazílie: zprivatizovaná energetická spole nost z Ria, "Rio Light", je odpov dná za 
opakované výpadky proudu ve tvrtích m sta. Spole nost obvinuje za výpadky po así 
Tichého oceánu, i kdy Rio je ve skute nosti na stran Atlantiku. e by výpadky nem ly nic 
spole ného s faktem, e Rio Light po privatizaci propustila 40% zam stnanc ? ádný 
problém pro Rio Light: výsledkem poklesu zam stnanc , který p irozen odrá í pokles 
úrovn poskytovaných slu eb, cena jejich akcií stoupla o 33%.  

Národní bezpe nostní agentura (NSA) se sídlem v severním Marylandu vydala to, co sama 
nazvala "Zprávou t íd ných, vysoce tajných citlivých informací (Top Secret sensitive 
compartmentalized information report; TS / SCI). Obsahuje varování, e záznamy o volání ve 
Spojených státech se dostávají do cizích rukou - obzvlá t Izraele. Zajímavé je, e izraelská 
firma AMDOCS má prakticky monopol co se tý e záznam o ú tech v ech telefonních 
spole ností ve Spojených státech, v etn t ch nejd le it j ích jako je AT & T.  

2000: George W. Bush je zvolen prezidentem Spojených stát . On a jeho rodina se prohla ují 
za potomky rodu Planta enet , jejich ko eny údajn sahají ke Královskému rodu Judskému. 
Bush je v podstat krypto id, nicmén se sám vykresluje jako K es an, aby vzbudil zdání, e 
za ilegální války v Afghánistánu a Iráku mohou bílí K es ané spí e ne idé v zákulisí.  

Prezident Venezuely, Hugo Chavez, uvedl p ed uskute n ním oficiální státní náv t vy Iráku:  
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"P edstavte si, co budou íkat farizej tí, kdy m uvidí se Saddámem Husseinem!

  
Farizej tí byli idov tí v dci, odpov dní za uk i ování Je í e Krista, p esto e jej idé dodnes 
uctívají.  

V dubnu je zat en Jacob "Cookie" Orgad (bývalý agent Mosadu) za uskute n ní jedné z 
nejv t ích operací pa ování extáze v Americe v ech dob. Tato operace vynesla stovky 
milion dolar na nelegálních drogách, vyrobených v Holandsku a rozvezených do m st po 
celých Spojených státech. Jedním z unikátních rys této akce bylo, e ortodoxní chasid tí 

idé, vystupující jako kurý i doufali, e jejich tradi ní erné klobouky, erné kabáty a pejzy 
u í jim pomohou budit zdání nepravd podobných podez elých.  

Komisa pro celní slu by Spojených stát , Raymond W. Kelly, uvedl:  

"Drogy k nám putují z r zných drogových základen, zejména z Evropy, Dominikánské 
republiky a Kanady...Izraelské skupiny organizovaného zlo inu obchodu dominují..."  

Ruský idovský oligarcha, Boris Berezovsky, prchá p ed ruským zat ením do Londýna a 
byznys nechává na svém chrán na, dal ím ruském idovi, Romanu Abramovi ovi. Ten se 
stane majitelem fotbalového klubu Chelsea.  

Prvního íjna otiskl "Rome Observer" p íb h o tom, jak italská policie rozbila gang pedofil , 
který uná el ne idovské d ti ve v ku dvou a p ti let z d tských domov , které pak znásil oval 
a vra dil. Kruh pedofil tato znásiln ní a vra dy filmoval ve jménu sv tového "snaff film" 
pr myslu a kopie rozprodával nejmén sedmi st m zákazník , kte í platili a dvacet tisíc 
dolar , aby mohli sledovat brutální znásiln ní a vra dy malých d tí.  

To v ak není tématem. Tím je, e kruh pedofil tvo ilo jedenáct idovských gangster , 
p i em italská média byla natolik odvá ná, e o tom informovala svých více ne jedenáct 
milion divák ; navíc p inesla i záb ry jejich zat ení! P irozen , namísto, aby se idovská 
komunita v Itálii alespo náznakem omluvila za zlo iny svých brat í, zb sile vyk ikuje 
"urá ka krve," a po aduje po idovské elit , která zasedá v radách p íslu ných televizních sítí, 
aby vyhodila zpravodajské ú edníky, kte í dovolili událost vysílat. To se samoz ejm stalo a 
mimochodem ádné z amerických zpravodajství zprávu o zni ení idovské pedofilní sít 
nep ineslo.  

Je t ké vyhnout se otázce, zda posvátná idovská kniha Talmud m la na tyto idovské 
pedofily vliv. Talmud jasn praví, e styk mezi dosp lým mu em a dívkou ve v ku do t í let 
je p ípustný" a také, e ne- idé si zasluhují být zabiti." Zdá se, e iny t chto pedofil 
naplnily obojí.  

Mezinárodní m nový fond (MMF) v následujícím roce 2001 po aduje po Argentin sní ení 
deficitu státního rozpo tu ze sou asných 5,3 miliardy amerických dolar na 4,1 miliardy 
dolar . Nezam stnanost v té dob inila 20% produktivního obyvatelstva. Následn si MMF 
je t p isadil a po adoval deficit odstranit zcela. Nabídl Argentin i n které nápady, jak by 
toho mohlo být dosa eno; a sice sní it vládní nouzový pracovní program ze dvou set dolar 
na sto edesát dolar za m síc.  

MMF také po adoval plo né dvanácti a patnácti procentní sní ení mezd státních 
zam stnanc a sní ení d chod o t ináct procent. V prosinci 2001 za ali p íslu níci 
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argentinské st ední t ídy mít doslova u dost prohledávání popelnic, aby se najedli. Zahájili 
vlnu pouli ních bou i a vypálili Buenos Aires. V lednu Argentina devalvovala Peso a 
vymazala tak hodnotu spo ících ú t mnoha oby ejných lidí na nulu. James Wolfensohn, 
idovský prezident Sv tové banky, zd en, e Argentinu u nelze více vyt it, se zármutkem  

prohlásil: 
" Tém v echny hlavní nástroje byly privatizovány."  

Jakým zp sobem ovládali nepokoje vyvolané idovským bankovnictvím? P íkladem budi 
p ípad argentinského idi e autobusu, sedmat icetiletého otce p ti d tí, který ztratil 
zam stnání u spole nosti, která mu dlu ila devítim sí ní plat. P i demonstraci proti t mto a 
jiným k ivdám, spáchaným na n m a na celém obyvatelstvu jej vojenská policie zast elila 
kulkou do hlavy.  

V Tanzanii, kde zhruba 1,3 milionu lidí umírala na AIDS, Sv tová banka a MMF rozhodli, e 
je nyní zapot ebí po adovat poplatky za d íve bezplatné nemocni ní vy et ení. Rovn 
rozhodli, aby Tanzanie vybírala kolné pro sv j p vodn bezplatný vzd lávací systém. 
Vzáp tí byli velice p ekvapení, kdy kolní zápisy poklesly z 80% na 66%.  

B hem období, kdy m li ekonomiku Tanzanie na starosti MMF a Sv tová banka (po ínaje 
rokem 1985), její HDP kleslo z p vodních 309 a na 210 dolar na hlavu, úrove gramotnosti 
prudce poklesla a nejhor í chudoba vzrostla na 51% populace. Kdy se MMF a Sv tová banka 
Tanzanie ujali v roce 1985, byla socialistickým státem. V ervnu 2000 Sv tovou banka 
arogantn prohlásila:  

"D dictvím socialismu je, ze v t ina lidí je i nadále p esv d eno, e stát má zásadní úlohu p i 
podpo e vývoje a poskytování sociálních slu eb."  

Bolívií se í í výtr nosti poté, co Sv tová banka drasticky zvý ila cenu vody. Banka tvrdí, e 
je to nezbytné pro zaji t ní zoufale pot ebné opravy a roz í ení. To je naprostý nesmysl, ale 
rozhodn ne ojedin lý. Britský dodavatel vody, privatizovaný podnik Wessex Water, který 
byl ve skute nosti vlastn n spole ností Enron, tvrdil po svém zprivatizování toté (Velká 
Británie byla první zemí, která privatizovala ve ejné zásobování vodou), a stejn jako v 
Bolívii kvalita vody poklesla zatímco ceny explodovaly. Navíc, tém ve v ech 
privatizovaných vodohospodá ských spole nostech v Británii se nepoda ilo d sledn plnit 
vládní cíle ohledn únik , tak e zvý ení poplatk jednozna n neplyne do údr by.  

2001: Dvacátého ledna, pouhých n kolik hodin p ed opu t ním ú adu prezidenta, ud luje Bill 
Clinton velmi kontroverzní prezidentskou milost Marcu Richovi (krypto- id z Belgie, 
skute né jméno Marc Reich). V roce 1983 byl Marc Rich ob alován prokurátorem a 
budoucím starostou New York City, Rudolfem Giulianim, na základ obvin ní z da ových 
únik a nezákonného obchodování s Íránem. Rich p ed soudem utekl do výcarska a z stal 
mnoho let na seznamu nejhledan j ích FBI.  

Zajímavé je, e národní editel Ligy proti pomluvám a hanobení (ADL), Abraham Foxman, 
p iznává, e jeho organizace obdr ela b hem estnácti let tvrt milionu dolar v p ísp vcích 
od Marca Riche, v etn grantu ve vý i sto tisíc dolar krátce poté, co se spolu dohodli na 
pomoci p i získávání prezidentské milosti Billa Clintona. Foxman také p iznává, e to byl 
jeho nápad vyu ít bohatou Richovu ex-man elku Denise, hlavní finan ní p isp vatelku 
Demokratické strany, jako prost edek k ovliv ování Clintona. 
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Desátého zá í Washington Times p inesl lánek Rowana Scarborougha nazvaný "Americké 
jednotky prosadí mír podle armádní studie." lánek se vztahuje k 68-stránkovému textu 
Armádní koly pokro ilých vojenských studií (Army School of Advanced Military Studies; 
SAMS), který se zam uje na celou adu témat, v etn r zných vojenských agentur a jejich 
opera ních postup . O Mosadu, izraelské zpravodajské slu b , státní ú edníci SAMS hovo í 
následovn :  

"Trumfová karta. Krutý a prohnaný. Schopný zaúto it na americké síly a nastra it to tak, aby 
to vypadalo jako in Arab /Palestinc ."  

Jedenáctého zá í je na p íkaz Rothschild Izraelem proveden útok na World Trade Center a 
Pentagon se srozum ním Velké Britanie a Spojených stát . Vina je svalena na takzvané 
muslimské teroristy. Jedná se o první fázi vmanipulování Západního sv ta do války s 
arabským sv tem ve jménu id , tedy dal í u ebnicový p íklad operace false flag. 
P ipome me si jejich motto:  

"Cestou klamu má vést válku."  

Útoky rovn vyu ili tím zp sobem, aby získali kontrolu nad n kolika státy sv ta, které 
nedovolily rothschildovské centrální banky. Necelý m síc po t chto útocích Spojené státy 
americké síly úto í na Afghánistán, jeden z pouhých sedmi národ sv ta, který odmítl 
Rothschildy ovládané centrální banky. Tyto národy jsou p evá n tvo ené Muslimy, kte í 
narozdíl od v t iny bílých K es an (viz Nehemiá 5:7), dodr ují své Písmo a odmítají 
podílet se na p j ování pen i "lichv ," co provokovalo idy  stovky let.  

idé jsou také s Muslimy ze v ech národ nejvíce nespokojeni. D vodem je to, e plán na 
zni ení muslimské víry, který tak dob e fungoval ve vztahu ke k es anské ví e, u nich do 
zna né míry ztroskotal.  

idé se v rámci plánu velice sna ili, aby p im li Muslimy st hovat se do mnoha západních 
zemí, kde by zapomn li na své nábo enské p esv d ení a stali se pouhými konzumenty idy 
vlastn ných produkt , slu eb a vlád, stejn jako v t ina bílého k es anského sv ta.  

Nane t stí pro n si v t ina muslim zachovala svou nábo enskou víru a v t chto západních 
zemích vytvo ili vlastní komunity ani by padli do stejné pasti jako K es ané. idé se proto 
rozhodli, e Muslimové musejí být zni eni a e práci za n odvedou K es ané.  

Zajímavé je, e podle lánku v Jerusalem Post, bývalý izraelský prezident, Benjainin 
Netanyahu na druhý den prohlásil:  

"To, co se stalo jedenáctého zá í...je velice dobré. Pom ete to vytvo it nové sympatie v i 
Izraeli."  

Podivné je, e jak leti ti Boston Logan, odkud startovaly lety UAL 175 a AA 11, které 
následn zasáhly dvoj ata, tak i leti ti Newark, ze kterého vzlétl let UAL 93, který se z ítil v 
Pensylvánii, zali tovala bezpe nostní slu bu externí soukromá firma Huntleigh USA. Tato 
firma je zase pln vlastn nou dce inou spole ností izraelské spole nosti International 
Consultants on Targeted Security (ICTS) International N.V.; v Holandsku zalo ená 
bezpe nostní firma pro leteckou dopravu, v ele s bývalými izraelským vojenským velící 
d stojníky a veterány vládních zpravodajských a bezpe nostních agentur. 
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Mana ery ICTS jsou Menachema Atzmon (Coby pokladník Ehuda Olmerta ve starostovské 
kampani se dopustil finan ního podvodu. Odsouzen byl v Izraeli roce 1996, narozdíl od 
spoluobvin ného Ehuda Olmerta, který byl osvobozen a stal se izarelským p edsedou vlády v 
roce 2006) a Ezra Harel, který zem el na své jacht u pob e í Palestiny na infarkt o dva roky 
pozd ji ve v ku 53 let. Kdy v roce 1999 ICTS koupil Huntleigh USA, tito dva izrael tí 
ob ané p evzali ízení bezpe nosti na leti tích v Bostonu a Newarku.  

Mohamed Atta s n kolika dal ími únosci podnikli necelý týden p ed útoky 9/11, pátého zá í, 
stále neobjasn nou náv t vu na palub lodního kasina jednoho z proizraelských lobbist , 
a kenázského ida Jacka Abramoffa. Ohledn ú elu této náv t vy nebylo podniknuto ádné 
vy et ování. Zvlá tní je, e se ukázalo, e z devatenácti tzv. únosc , obvinovaných za útoky 
11. zá í, je sedm stále na ivu a n kte í z nich dochází na velvyslanectví Spojených stát v 
arabských zemích s dotazem, co s tím v ím mají spole ného. Zabývaly se tím Spojené státy i 
idovská média? Ov em, e ne.  

Jedenáctého zá í je zat eno p t Izraelc v p estrojení za Araby, kte í s velkým jásotem 
natá eli zhroucení v í Sv tového obchodního centra. Tito Izraelci jsou zpozorováni 
systémem monitorování ve ejné dopravy a následn zadr eni v dodávce s výbu ninami, s 
n kolika fale nými pasy a velkým obnosem pen z. Starosta Jeruzaléma a budoucí premiér 
Izraele, Ehud Omert kv li tomu osobn volá starostovi New York City Rudy Giulianimu a 
vyzývá jej, aby se v ci ujal.  

Olmert se zaru uje, e tito mu i nem li s teroristickým útokem co do in ní, a pouze se 
,,trochu bavili." Myslím si, e to p esn to, co idé ve skute nosti d lali, kdy pozorovali, jak 
jdou dv ob í budovy plné ne- id k zemi. Olmert uvedl,   

"D vodem, pro se p tice smála p i zhroucení budov Sv tového obchodního centra bylo, e 
byli nedosp lí a nezodpov dní" :  

Navzdory Olmertovým tvrzením jsou dva z t chto p ti Izraelc pozd ji odhaleni jako lenové 
Mosadu; také zbývající t i jsou ze spolupráce s ním siln podez elí. Podle sv dectví o jejich 
aktivit byli spat eni v Liberty park a po prvním nárazu letedla a podle sv dk velmi dob e 
v d li, co p ijde vzáp tí.  

Izraelci byli vyslýcháni, nicmén nakonec posláni zp t do Izraele a zatýkajícím policist m 
bylo o v ci zakázáno mluvit. Tudí , pokud se budete n kdy zajímat o to, co se d je v New 
Yorku, bude nejlep í se nejd íve obrátit na starostu Jeruzaléma.  

Kupodivu se on ch p t id , oslavujících katastrofu Sv tového obchodního centra pozd ji 
objevilo v Izraelské televizi a rozhlase. Uvedli, e byli jedenáctého zá í v New Yorku proto, 
aby zdokumentovali tuto událost," jeliko Amerika na svém území podobný útok je t 
neza ila. Jak mohli v d t, e (a kde) se útok odehraje?  

Majitel st hovací firmy, kterou Mosad pou il jako krytí, opustil sv j podnik a odlet l do 
Izraele. Vláda Spojených stát následn utajila v echny d kazy, týkající se izraelských agent 
a jejich napojení na útoky 9-11.  
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Mnoho z nich vynesl na ve ejnost ty dílný p íb h Carla Camerona na Fox News. Tlak ze 
strany idovských skupin, p evá n AIPAC, p inutil Fox News pozd ji odstranit tento p íb h 
z jejich webových stránek.  

Dv hodiny p ed útokem 11.9., obdr ela izraelská spole nost Odigo kancelá emi pouhých 
n kolik blok od v í World Trade Centra, varování prost ednictvím rychlé zprávy p es 
internet. editel New York Office poskytl FBI IP adresu odesílatele zprávy, ale FBI stopu 
nesledovala.  

FBI vy et uje p t izraelských st hovacích firem, mo ných bun k izraelských tajných slu eb.  

Za podez ení na podílení se na útocích bylo zat eno p ibli n dv st Izraelc vazbami na 
st hovací spole nosti, které byly v m sících p ed útokem velmi aktivní v okolí Sv tového 
obchodního centra. V n kterých ze st hovacích voz , které pou ívali, byly nalezeny zbytky 
po výbu ninách. Nicmén , tito podez elí byli za p ímých p íkaz Michaela Chertoff a 
deportovaní do Izraele za poru ení víz." Chertoff, mající dvojité ob anství USA/Izraele a 
jeho otec je rabín a matka jednou z prvních initel Mosadu, dá p ednost p íkazu k zat ení 
p ibli n devíti set muslim bez jakýchkoliv vazeb na World Trade Center.  

Dvanáctého zá í p iná í Jerusalem Post, vystra en mo ným ozna ením Izraele za viníka útok 
na WTC, zprávu, tvrdící, e v unesených letadlech zahynuli dva Izraelci a ty i tisíce jich je 
poh e ováno na míst zni ených budov. O týden pozd ji prohlásí Bejrútská televizní stanice, 
e ty i tisíce izraelských zam stnanc WTC v den útoku nebylo v práci, co p íb h z 

Jerusalem Post objas uje.  

Nakonec uvedly New York Times dvaadvacátého zá í následující:  

"Ve skute nosti tam byli pouze t i Izraelci, kte í byli prohlá eni za mrtvé: Dva na palub 
letadel a jeden, který nav tívil budovu z obchodních d vod . Jeho t lo bylo identifikováno a 
poh beno."  

Skupina spekulant , identifikovaná American Securities a Exchange Comission jako ob ané 
Izraele, prodávala mezi 26. srpnem all. zá ím "krátký" seznam osmat iceti polo ek akcií u 
nich by bylo mo no rozumn o ekávat, e jejich hodnoty poklesnou v d sledku blí ících se 
útok . O ziscích t chto spekulant , operující na akciových trzích z Toronta a Frankfurtu bylo 
výslovn uvedeno, e p edstavovaly miliony dolar . FBI tuto stopu nikdy nesledovala, 
proto e v d la, e nepovede k oficiální vy et ovací linii Bin Ládina namísto skute ného 
pachatele, Izraele.  

Za átkem tohoto roku Lewis Eisenberg, který byl odpov dný za privatizaci World Trade 
Center, objevil ideálního spoluvlastníka v bývalém majiteli striptýzového klubu, Larrym 
Silversteinovi. Oba tito mu i vykonávají vedoucí pozice v United Jewish Appeal (UJA), 
idovské "charitativní" organizaci, kudy protékají miliardy dolar . T i m síce p ed zni ením 

World Trade Center zdvojnásobuje Silverstein jeho poji t ní. Zajímavé je, e jedním z jeho 
velmi blízkých p átel je bývalý izraelský premiér, Benjamin Netanyahu, se kterým, jak 
Silverstein tvrdil, si spolu ji roky telefonují ka dou ned li na za átku idovského týdne.  

V návaznosti na útoky na World Trade Center jsou r zným politik m a vedení sd lovacích 
médií rozeslány neozna ené dopisy obsahující antrax, v d sledku jeho p sobení zem elo p ti 
lidí. Za tento útok je stejn jako za 11. zá í okam it obvin na Al-Káida. Nakonec se zjistilo, 
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e antrax obsa ený v t chto dopisech je specifickým typem bojového antraxu, vyráb ný ve 
vojenských laborato ích Spojených stát .  

FBI vzáp tí odhalilo, e hlavním podez elým z dopisových útok je a kenázský id, Dr. 
Philip Zack, který byl v minulosti zam stnavatelem n kolikrát pokárán za urá livé poznámky 
v i Arab m. Dr. Philip Zack byl p isti en kamerou, jak vstupuje do skladovacích prostor ve 
Fort Detrick, kde p sobil a kde byl skladován antrax. V tomto bod FBI i hlavní sd lovací 
média zcela ukon ily informování ve ejnosti o p ípadu.  

A kenázský id Irv Rubin, p edseda Jewish Defence League od roku 1985, je zat en za 
údajné nastra ení bomby do muslimské me ity a kancelá í arabsko-amerického kongresmana. 
Umírá krátce na to ve v zení. Údajn si pod ezal hrdlo, aby nemohl být p edveden p ed soud.  

Týden p ed útoky na Sv tové obchodní centrum se spole nost Zim Shipping Company 
st huje z kancelá í ve WTC a ru í nájemní smlouvu, co ji stojí padesát tisíc dolar . 
Vysv tlení, pro tak náhle u inila, nepodala nikdy, ale Zim Shipping Company je z poloviny 
vlastn na státem Izrael.  

V d sledku toho, e obvin ní za 11. zá í padlo na Usámu Bin Ládina, Spojené státy americké 
zahajují invazi do Afghánistánu, aby svrhli tam j í vládu Talibanu. Co se skute n stalo, ale 
d vodem nebylo vý e uvedené. Skute ným d vodem je, e v dce Talibanu, mulla Omar 
zakázal v ervenci 2000 produkci opia a nechal zni it sklize za celý uplynulý rok. 
Pamatujete si, co se stalo v 1839, kdy mand uský císa v ín p ikázal, aby opium bylo 
zni eno a zastavila se tak endemická závislost í an ?  

Rodina Rothschild tehdy na ídila britské armád , aby se p esunula bojovat s í any za jejich 
drogov -obchodní zájmy. To, co podnikla armáda Spojených stát je do písmene stejný 
p ípad. Afghánistán je producent 75% sv tového heroinu a vzhledem k tomu, e mulla Omar 
zni il ve keré zisky za rok 2001, nebylo pro váhat a nezamezit mu, aby nestrkal do p íjm 
"Satanovy synagogy" za rok 2002 nos. K invazi do lo v íjnu 2001 a krátce poté, v b eznu 
2002 ji média hlásí rekordní úrodu opia.  

T etího íjna, izraelský premiér Ariel aron prohlásil podle rádia Kol Jisrael k a kenázskému 
idovi, imonu Peresovi:  

"Kdykoliv n co ud láme, sly ím t íkat: Amerika ud lá tohle a Amerika ud lá tamto"... 
Chci ti jasn íct, ned le] si starosti s americkým tlakem na Izrael. My, idé, ovládáme 
Ameriku a oni to dob e ví."  

Na íjnové oslav American Friends of Lubavitch je Ari Fleischer, tiskový mluv í prezidenta 
Bushe, poct n cenou pro mladé, schopné v dce a ve er je zasv cen senátoru Joe 
Liebermanovi. Jak Ari Fleischer tak i senátor Lieberman ne et í na aktivity Chabad Lubavitch 
chválou, ve snaze vytvo it armádu mladých pracovník ve vládních a politických funkcích. 
Ve e e se zú astnilo n kolik stovek velkých zví at politiky Washingtonu, len organizace 
Capitol Hill a zámo ných lidí z Washingtonu. Ari Fleischer se mimochodem po své stá i u 
prezidenta Bushe stává vysv ceným rabínem hnutí Lubavitch.  

Bývalý editel Národních zále itostí p i Americkém idovském výboru, Dr. Stephen 
Steinlight, ve svém íjnovém lánku pro Centrum imigra ních studií, nazvaný " idovský 
podíl na m nící se demografii Ameriky - p ehodnocení pomýlené imigra ní politiky" 
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vysv tluje pod nadpisem "Tvá í k postupnému zániku idovské politické moci," jak idé 
kontrolují Ameriku:  

"Nehrozí p ípad, e by se na e dispropor ní politická síla (pom r libry za libru váhy jakékoli 
velké etnické a kulturní skupiny v Americe) zhroutila najednou i dokonce velmi náhle. Vydr í 
nám pravd podobn je t deset i dvacet let. Pokud a dokud se uskute ní úsp ná kampa 
reformy financí, co je velmi nepravd podobný scéná , zna né materiální bohatství idovské 
komunity ji bude nadále umo ovat podstatné výhody.  

I nadále o nás budou rozhodovat klí ové postavy kongresu. Taková moc je vyvíjena v rámci 
politického systému od místních úrovní prost ednictvím pen z, a to zejména poskytováním 
provizí ze státních fond kandidát m, projevujícím náklonnost k Izraeli, k vysokým zdem, 
separujícím církev a stát a k sociálnímu liberalismu v kombinaci se selektivním 
konservativismem na téma trestního soudnictví a otázky blahobytu..."  

Následn Steinlight p ejde k otázce moci médií, které, jak p ipou tí, jsou nástrojem idovské 
propagace:  

"Je také pravdou, e ekonomický vliv a moc id jsou nerovnom rn koncentrovány 
v Hollywoodu, v televizi a ve zpravodajském odv tvi, co je teoreticky výhoda 
v souvislosti s vytvá ením p íznivého ve ejného obrazu id , p edkládaného vnímáni 
Ameri an ."   

V souvislosti s dvojím izraelsko/americkým ob anstvím zmi uje nezbytnost p ipomínáni 
údajného holokaustu id za Druhé sv tové války, kdy tvrdí:  

"Amerika do zna né míry tuto dvojitou loajalitu tolerovala - dostali jsme mo nost volného 
pohybu, mám podez eni e kv li k es anskému pocitu viny za holokaust..."  

A pokra uje prohlá ením, jak byl p esv d en o tom, e idovská média budou p ínosem pro 
muslimské imigranty,  

"P iznávám se, e jsem o ekával, e MTV se na mladých muslimských imigrantech podepí e 
mnohem více, a u v dobrém i patném smyslu...navzdory tradi ním názor m nábo enských 
a politických autorit.

  

Adam Goldman je jmenován prost edníkem Bílého domu pro idovskou komunitu. Je 
zvlá tní, e ádná jiná etnická skupina svého speciálního prost edníka v Bílém dom nemá.  

Ruský idovský oligarcha Vladimir Gusinsky utíká z Ruska, kde byl obvin n z praní 
pinavých pen z, do Izraele. Má toti dvojí rusko-izraelské ob anství.  

Zjistilo se, e byla prolomena tajná komunikace mezi vy et ujícími drogovými agenty 
Spojených stát . Podez ení padá na dv spole nosti, AMDOCS a Comverse Infosys, ob 
vlastn né Izraelci. AMDOCS spravuje ú etní data v t iny telefonních spole ností Spojených 
stát a je schopen poskytovat detailní záznamy o volajících. Converse Infosys bylo mezitím v 
Izraeli refinancováno padesát procent jeho náklad na výzkum vývoj izraelským 
ministerstvem pr myslu a obchodu.  
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Comverse Infosys vyrábí odposlouchávací za ízení, pou ívané p i vymáháni práva u v ech 
odposlech telefonních hovor v Americe. Av ak skute nost, e polovinu jeho rozpo tu na 
výzkum a vývoj financuje izraelská vláda, budí podez ení, e Comverse Infosys vytvá í n co 
jako zadní vrátka do systému, které vyu ívají izraelské tajné slu by. Tímto zp sobem se 
dostaly shromá d né informace z vy et ování obchodu s drogami k pa erák m.  

et ení FBI vede k odkrytí jedné z nejv t ích zahrani ních pioná ní sítí, rozpínajících se 
uvnit Spojených stát a kterou provozuje Izrael. Polovina podez elých pion byla zat ena, 
kdy se staly útoky z 11. 9.  

Profesor  Joseph Stiglitz, bývalý hlavní ekonom Sv tové banky a bývalý p edseda Rady 
ekonomických poradc prezidenta Clintona, p edstavuje ve ejnosti prost ednictvím Sv tové 
banky "Strategii ty krok ," která je navr ena tak, aby podrobila národy moci banké . Její 
shrnutí p iná ím ní e:  

1) Privatizace. To je situace, kdy je politickým lídr m nabídnuta desetiprocentní provize na 
jejich tajné výcarské bankovní ú ty vým nou za to, ze "zkrouhnou" n kolik miliard dolar z 
prodejní ceny národního majetku. Úplatká ství a korupce, ist a jednodu e.  

2) Liberalizace kapitálového trhu. Jedná se o zru ení v ech právních p edpis , které zda ují 
peníze, putující p es hranice. Stiglitz to sám nazývá cyklem "horkých pen z." peníze z po átku 
p ichází ze zahrani í v podob hotovosti, aby byly vyzu ity p i spekulaci s nemovitostmi a 
domácí m nou. Pak, kdy za íná hospodá ství v této zemi vypadat slibn , je toto vn j í 
bohatství vyta eno z ekonomiky rovnou ven, co zp sobí její kolaps. Národ se pak obrátí na 
pomoc k Mezinárodnímu m novému fondu (MMF) a ten mu ji poskytuje pod podmínkou, e 
zvý í úrokové sazby ze 30% na 80%. To se stalo v Indonésii, Brazílii a v dal ích asijských a 
latinskoamerických zemích. Vy í úrokové sazby v kone ném d sledku zemi o ebra ují, 
likvidují hodnotu nemovitostí, znásil ují pr myslovou výrobu a odvádí pry státní bohatství.   

3) Tr ní ceny. Zde dochází ke zvý ení cen potravin, vody a plynu, co p edvídateln vede k 
sociálním nepokoj m mezi p íslu nými národy. Tyto nepokoje (nyní b n známé jako 
"výtr nosti proti MMF"), zp sobují odliv kapitálu a vládní bankroty. Ze situace profitují 
zahrani ní korporace, proto e mohou zakoupit zbývající státní aktiva za nejni í cenu.  

4) Volný obchod. To je p ípad, kdy mezinárodní korporace vtrhnou do Asie, Latinské Ameriky 
a Afriky, p i em ve stejné chvíli Evropa a Amerika zabarikádují své trhy v i zem d lským 
produkt m t etího sv ta. Dále jsou zavád ny vyd ra ské tarify, které mají chudé zem platit 
za lé iva v hlasných farmaceutických firem. D sledkem situace je vysoká míra úmrtnosti a 
nemocných.  

Na tomto systému tratí mnozí, ale profituje pouze jediný - idy vlastn ný a provozovaný 
bankovní systém. MMF a Sv tová banka prakticky dosáhla toho, e kontroluje stav prodeje 
elektrické energie, vody, plynu a telefonního systému ka dé rozvojové zem , ím podmínila 
poskytování úv r . ísla se odhadují na 4 biliony dolar ve ejn vlastn ných aktiv.  

V zá í toho roku je profesoru Josephu Stiglitzovi ud lena Nobelova cena za ekonomii.  
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2002: Webster v T etí Nový Mezinárodní slovník (úplný; Webster's Third New 
International Dictionary"), znovuvydaný k roku 2002, stanovuje novou definici 
antisemitismu, která nebyla aktualizována od roku 1956. Definice zní:  

"Antisemitismus: 
(1) nep átelství v i id m coby nábo enské a rasové men in , asto doprovázeno sociální, 

politickou nebo ekonomickou diskriminací, 
(2) opozice v i sionismu;  
(3) sympatie k odp rc m Izraele."  

Defininice (2) a (3) doplnily vydání z roku 2002 jen chvíli p ed tím, ne se USA za p íkaz 
Izraele rozhodly napadnout Irák.  

Premiér Izraele a vále ný zlo inec, Ariel Saron, na izuje toho roku dal í idy spáchanou 
genocidu v uprchlickém tábo e v Jeninu na Západním b ehu Jordánu.  

V reakci na to prezident Bush p ekvapiv po aduje okam ité sta ení izraelských jednotek z 
palestinských m st, co aron ve ejn odmítne u init. Osmnáctého dubna Bush v odpov di 
prohlásil:  

"Ariel aron je mu em míru."  

DEA vydává zprávu, e do vládních ú ad Spojených stát se sna ili vniknout izrael tí pioni, 
vydávající se za studenty um ní. Policie zadr ela dva Izraelce v podez elém kamionu u 
letecké a námo ní základny Whidbey Island v ji ním stát Washington. Jeden z nich byl ve 
Spojených státech ilegáln . Mu i byli zastaveni za vysokou rychlost. Nákladní auto firmy 
Ryder rental prý pou ili k "dodávce nábytku."  

Dal í den objevili policisté v kabin vozidla a na volantu stopy po TNT a plastické trhavin 
pro vojenské ú ely RDX. FBI poté oznámil, e testy ukázaly, e výbu niny byly   tzv. 
fale n pozitivní,"   co je sm né.  

P ípad je uzav en na základ alibi jisté eny. Izraelci jsou p edáni Imigra ní a naturaliza ní 
slu b (INS) k odeslání zp t do Izraele. O týden pozd ji ena, která poskytla alibi, zmizela. 
Dev tadvacátého íjna lenové idovského Projektu pro nové americké století (PNAC)," 
Robert Kagan a William Kristol, v lánku The Gathering Storm" novin Weekly Standard 
prohla ují:  

"...Na obzoru vychází rozsáhlý vále ný konflikt, sahající lokáln od St ední Asie po Blízký 
východ a bohu el, zase se zpátky vracející do Spojených stát ...Afghánistán bude úvodní 
bitvou této války..., která v n m v ak neskon í. Bude se í it a ve st etech r zné intenzity pohltí 
adu zemí. Mo ná bude také po adováno pou ití americké vojenské síly na více místech 

sou asn . Konflikt se bude podobat st etu civilizací, o nim ka dý doufal, e se mu poda í 
zabránit."  

Thomas Stauffer, ekonomický poradce ve Washingtonu odhaduje, e Izrael stál Spojené státy 
od roku 1973 asi 1,6 bilionu amerických dolar , co by v p ípad p epo tu na obyvatele USA 
v r. 2002 znamenalo více ne 5700 dolar na osobu.  
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David Rockefeller (Rothschil) ve svých autobiografických "Memoárech," vydaných toho 
roku, p iznává svou roli v konspiracích Sv tové vlády, kdy prohla uje:  

"U více ne jedno století se ideologi tí extrémisté z obou konc politického spektra sna í 
vyu ít ve ejn velmi dob e známých incident , aby rodinu Rockefeller obvinili z nadm rného 
vlivu, který jak tvrdí, mají na politické a ekonomické instituce Ameriky. N kte í dokonce v í, 
e jsme sou ástí tajné kliky, pracující proti nejlep ím zájm m Spojených stát a charakterizují 

mne a mou rodinu jako internacionály." Obvi ují mne ze spiknutí s jinými po sv t , 
budujícími více integrovanou globální politickou a ekonomickou strukturu -jeden sv t, chcete-
li. Pokud zní obvin ní takto, cítím se vinen a jsem na to py ný."  

Dvanáctého dubna p iná í v echny hlavní noviny ve Spojených státech informaci o tom, e 
venezuelský prezident Hugo Chávez byl donucen odstoupit, proto e byl "nepopulární a 
diktátorský." Ve skute nosti byl unesen v rámci p evratu, a byl uv zn n na vojenské 
základn . Díky sympatiím strá í se pu rozpadl a prezident Chávez je o den pozd ji zp t ve 
svém ú adu. Zajímavé je, e Chávez má videozáznam, dokazující, e zatímco byl uv zn n, 
objevil se na základn vojenský ata é Spojených stát .  

Prezident Chávez, démonizován idovskými médii, spáchal ten zlo in, e daroval chudým 
chléb a st echu nad hlavou a rozd lil jim pozemky, nevyu ívané vlastníky velkých 
p stitelských spole ností více ne dva roky. Jeho nejt ím zlo inem pak bylo, e schválil 
zákon o t b ropy, který zdvojnásobil t ební poplatky z 16% na 30% u nových nalezi , co 
zasáhlo Rothschildy provozovaný Exxon Mobil, spole n s mnoha dal ími mezinárodními 
ropnými operátory.  

Chávez také p evzal plnou kontrolu nad státní t a skou spole ností PDVSA, která byla 
p edtím oficiáln vlastn na vládou, ve skute nosti v ak otrokem mezinárodních ropných 
operátor . To není v e, prezident Chávez byl sou asn prezidentem "Organizace zemí 
vyvá ejících ropu" (OPEC) a vehementn odmítá Strategii ty krok Sv tové banky a její 
plán sní ení mezd oby ejných lidí ve prosp ch banké .  

Chávez ve skute nosti zvý il minimální mzdu o 20%, co posílilo kupní sílu nejh e 
placených zam stnanc a tím se posílilo i hospodá ství. Jeho ministr, Miguel Bustamante 
Madriz, prohlásil, pln si v dom nebezpe í, jaké Venezuela p edstavuje pro banky, kdyby si 
lidé, ekn me v Argentin , uv domili podstatný rozdíl:  

Spojené státy nás nemohou nechat u moci, proto e p edstavujeme výjimku v sou asném 
globálním ádu. Kdybychom usp li, stali bysme se p íkladem pro v echny ostatní zem 
Ameriky."  

Zku ený filma James Longley uvádí sv j dokumentární film "Pásmo Gazy," za pozitivních 
reakcí kritik . Dokument zachycuje izraelské vojáky, kte í st ílejí palestinské d ti do hlavy za 
to, e po nich házely kameny a p i instalování pozemních nástrah s výbu ninami, které mají 
p itáhnout pozornost zv davých d tí. Dal í záb ry ukazují, jak nad hust osídlenými oblastmi 
Gazy p elétávají izraelské helikoptéry, rozptylující z kanystr vysilující nervový plyn.  

2003: estnáctého b ezna byla zabita, t iadvacetiletá Ameri anka Rachel Corrie, která 
p icestovala do Gazy, aby bránila Palestince p ed izraelskými zlo iny. Corrie, která se sna ila 
zastavit demolici domu palestinského lékárníka se enou a t emi d tmi, byla p i protestování 
p ed buldozerem Caterpillar D9 Izraelských obranných sil (IDF) úmysln idi em p ejeta. 
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idi po ní pak pro jistotu i vycouval. Rachel zem ela chvíli poté, co okovaným Palestinc m 
ekla:  

"Asi mám zlomenou páter."  

Spojené státy v ak Izrael nekritizují a zdá se, e akceptují jeho výmluvu, e to byla "nehoda." 
Navzdory tomu existuje n kolik o itých sv dk , tvrdících, e in byl úmyslný, dokonce jsou 
k dispozici i fotografické d kazy o tom, e v dob , kdy se to odehrálo (za bílého dne) m la na 
sob Rachel zá iv oran ovou fluorescen ní bundu. Newyorská idovská komunita má v ak k 
tomu také co íci. Kdy m la po dvou úsp ných p edstaveních v Londýn na za átku roku 
2006 v New Yorku premiéru hra "My Name Is Rachel Corrie," bylo p edstavení náhle 
zru eno po nátlaku ze strany idovské komunity.  

Spojené státy za prezidentství krypto- ida George W. Bushe podnikají 19. b ezná invazi do 
Iráku, mimochodem podle idovského  kalendá e p esn na svátek Purim. "Svátek Purim," je 
den, kdy idé oslavují vít zství nad v emi goji (ne- idy) ve starov kém Babylón .  

Co je také zajímavé je fakt, e p edchozí invaze Spojených stát do Iráku, p ed deseti lety, 
svátkem Purim skon ila. Výsledkem byla genocida sto padesátí tisíc prchajících jednotek 
Irá an za ú adu otce minulého prezidenta, George Herberta Walkera Bushe. Purim je také 
období, kdy jsou idé povzbuzováni, aby vykonali krvavou mstu na ne- idech.  

Irák je dnes domovem jednoho ze esti národ sv ta, kte í Rothschild m na svém území 
nedovolili zalo it centrální banku. Tato válka je nicmén vedena spí e z toho d vodu, aby 
Iráku byly ukradeny dodávky vody, proto e Izrael v dy bojoval za zásobu sladké vody. Toho 
jsme byli sv dky p ed estat iceti lety, kdy Izrael zabral Golanské vý iny Sýrii, které mu 
poskytovaly jednu t etinu zásob vody. Za posledních p tadvacet let v ak Izrael vyt il k 
jejímu zisku 2,5 miliardy metr , co znamená, e irácká voda je pro n j mnohem cenn j í ne 
ropa, dokonce, i kdy jeho zásoba je druhá nejv t í na sv t . Necelé ty i roky p ed tím 
dokonce izraelská ministryn ivotního prost edí, Dalia Itzik, vyhlásila v souvislosti se 
zásobou vody v zemi stav nouze.  

V ervnu, prezident Bush ve svém vzácném záchv vu up ímností, jmenuje ida Paula 
Bremera Správcem Spojených stát v Iráku. Paul Bremer byl od roku 1989 generálním 
editelem u Kissinger and Associates, celosv tové poradenské  firm ,  zalo ené  idem  

Henrym   Kissingerem.  

Malajský premiér, Mahathir Mohamed, v projevu pronese,  

" idé vládnou sv tu v zastoupení. Dostanou své prost edníky kam pot ebují, aby za n 
bojovali a umírali."  

Policejní ná elník z Cloudcroftu zastavil nákla ák, projí d jící vysokou rychlostí kolní 
zónou. Uká e se, e posádku tvo ili Izraelci s pro lými pasy. Tvrdili, e jsou st hováci. 
Náklad tvo il starý nábytek a n kolik krabic. Izraelci byli p edáni imigra nímu. Obsah krabic 
nebyl ve ejnosti odhalen.  

Izrael vysílá vra edná komanda do ostatních zemí, v etn Spojených stát . Vláda Spojených 
stát na to nereaguje. 
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Ruský oligarcha idovského p vodu, Michail Chodorkovskij je dr en v Rusku ve v zení a 
elí obvin ní z podvodu, zpronev ry a da ových únik .  

2004: Dva roky probíhající vy et ování FBI Americko-izraelského výboru pro ve ejné 
zále itosti (The American Israel Public Affairs Committee; AIPAP) nejv t í politicko-
lobbystické skupiny ve Spojených státech s více ne 65 000 len , jejich úkolem je zajistit, 
aby vláda Spojených stát pracovala pro Izrael p iná í své výsledky. A kenázský id Larry 
Franklin, analytik st ední klasifikace Pentagonu, zam stnán u Douglase Feitha, FBI 
podezíraný ze pioná e pro Izrael, byl p isti en p i poskytování utajovaných informací dv ma 
ú edník m AIPÁC, podez elých z vyzv da ství pro Izrael. V roce 2006 je odsouzen k 
dvanácti let m v zení.  

Zajímavé je, e Douglas Feith byl v b eznu 1982 vyhozen z Rady národní bezpe nosti 
Spojených stát a pozbyl bezpe nostní prov rku poté, co padl v podez ení FBI za proná ení 
tajných materiál zam stnanc m izraelské ambasády.  

AIPAC najímá advokáta Nathana Lewina, aby se ujal jejich právní obrany. Je to mj. stejný 
advokát, který obhajoval Stephena Bryena, podez elého ze pioná e pro Izrael v roce 1978.  

Larry Franklin také pracoval v Ú adu pro zvlá tní plány Pentagonu (Office  of Special Plans), 
který ídil Richard Perle (p isti en p i p edávám tajných informací Izraeli v roce 1970) toho 
asu trvající na tom, e Irák je skrz naskrz plný zbraní hromadného ni ení (ZHN) a Spojené 

státy jej proto musí napadnout a dobýt, jakmile to jen bude mo né.  

Zajisté, e ádné ZHN neexistovaly a Perle svalil vinu za chybné údaje na éfa CIA George 
Teneta (pravé jméno Cohen; dal í krypto- id). Na povrch ale vytanulo, e Ú ad pro zvlá tní 
plány Pentagonu kooperuje s podobnou skupinou v Izraeli, spadající pod ú ad Ariela arona.  

Brzy za alo být nad Slunce jasné, e prost ednictvím (nejmén ) dvou podez elých izraelských 
pion , nasazenými do ú adu, odkud za aly plynout l i, které odstartovaly válku v Iráku, se 

ob ané Spojených stát stali ob tmi krvavého podrazu, podrazu, který za al vysávat jejich 
krev a peníze ve jménu izraelského útisku.  

Dal ím pion m, kte í pracovali s Franklinem, se dostalo varování díky úniku informací z 
vy et ování AIPACu v idovských médiích, 28. srpna toho roku. Jako by to snad u ani 
nemohlo být hor í, naru ení vy et ování FBI doplní nejvy í státní zástupce Spojených stát , 
John Ashcroft, který celé vy et ování p ípadu zastaví.  

Podobn jako v p ípadu Stephena Bryena a honu na "Megu," se zdá, e skandál byl smeten ze 
stolu vládními initeli, kte í m li své vlastní tajné vazby, které museli chránit a zamezit, aby 
zp sobily ve ejné pobou ení.  

Na za átku b ezna odstupuje dvojí izraelsko-americký ob an a idovský rabín, Dov Zakheim, 
z postu kontrolora a finan ního editele Pentagonu, kdy se p i auditu rozpo tu ukázalo, e 
nebyl schopen vysv tlit zmizení 2,6 bilionu dolar , v etn inventá e obrany: 56 letoun , 32 
tank a 36 zam ova ích za ízení protitankových raket. 
Je podivné, e vláda Spojených stát tvrdí, e ve vy et ování nelze dále pokra ovat, proto e 
d le ité záznamy p ípadu prý byly zni eny p i nápadem Pentagonu 11. zá í 2001.  
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Dvacátého kv tna se senátor Ernst Hollings, který u neusiloval o dal í zvolení, rozhodl na 
p d senátu otev en mluvit o kontrole Izraele nad Spojenými státy. Poprvé uvedl, e 
prezident Bush se rozhodl pro válku proti Iráku, aby zabezpe il na eho p ítele, Izrael, co ví 
ka dý" a následn pronesl ohledn kontroly AIPACu nad USA:  

"Nem ete d lat politiku v i Izraeli která by byla odli ná od té, kterou diktuje AIPAC. 
V t inou jsem se tomu pod ídil, ale ob as je odmítl podepsat ur ité papíry, abych také dal 
anci ubohému panu prezidentovi. Povím vám, e ádný prezident, nehled na to, zda je 

demokrat nebo republikán, nemá v ci ve svých rukou...to AIPAC mu rázn ekne, kam bude 
politika sm ovat...."  

Jako ozv na jeho slov p sobí ervnový komentá nezávislého prezidentského kandidáta 
Ralpha Nadera:  

"To, co se d lo v uplynulých letech, m lo jasn p edpovídatelný scéná rutinních zahrani ních 
náv t v hlav izraelských vlád. Izraelský loutka cestuje do Washingtonu. Izraelský loutka se 
setká s loutkou v Bílém dom a pak jede po Pennsylvania Avenue, a setká se s loutkami v 
kongresu. No a nakonec si s sebou odveze miliardy dolar da ových poplatník ."  

Police zastaví po t ímílové honi ce v okolí závodu na jaderná paliva (Nuclear Fuel Services) 
v Tennessee nákladní auto. B hem út ku idi po pronásledovatelích z kabiny hodil láhev s 
podivnou kapalinou. Pasa éry se ukázali být Izraelci s fale nými doklady. FBI odmítá zahájit 
vy et ování a Izraelci jsou propu t ni na svobodu.  

Dva Izraelci se pokou eli vstoupit na ponorkovou základnu v Kings Bay, domovský p ístav 
osmi ponorek typu Trident. Jejich nákladní v z m l pozitivní nález na výbu niny.  

Národní editel ADL, Abraham H. Foxman, vydává knihu s názvem Nikdy více? Hrozba 
nového antisemitismu (Never Again? The Threat Of The New Anti-Semitism)/' v ní uvádí, 
e Nový zákon, který l e" o tom, e farizejci byli odpov dní za smrt Krista, je zodpov dný 

za celá tisíciletí trvající antisemitismus. Tudí tedy i Nový zákon z Bible je nenávistným 
projevem" a m l by být cenzurován nebo je t lépe zakázán.  

Dne 21. dubna, izraelské jaderné zbran whistleblower, Mordechai Vanunu je propu t n z 
v zení poté, co slou í osmnáct let, b hem jedenácti, které bylo vydáno ve dvou metr o t i 
metry bun k v samovazba kdy mu bylo povoleno pouze ob asné náv t vy z jeho rodiny, 
právník a kn z. I kdy je propu t n z v zení poté, co slou í jeho plné v ty, není dovoleno 
opustit Izrael a není dovoleno, aby mluvil k zahrani ním médiím.  

Jedenadvacátého dubna byl propu t n udava izraelských jaderných zbraní," Mordechai 
Vanunu, poté, co strávil osmnáct let ivota ve v zení, z eho více ne jedenáct let na samotce 
o rozm rech dva krát t i metry. B hem trestu jej mohla jen ob as nav t vovat rodina, právník 
a kn z. I kdy si odslou il plný trest, nebylo mu dovoleno opustit Izrael a hovo it se 
zahrani ními médii.  

Islám tí v dci v severní Nigérii tvrdí, e imuniza ních kampa D tského fondu Spojených 
národ proti obrn (UNICEF) je sou ástí plán Spojených stát na vylidn ní regionu í ením 
AIDS a sterilizace. Státy severní Nigérie tvrdí, e jejich vlastní laboratorní testy prokázaly 
kontaminaci, obsa enou ve vakcinácii. Vláda Spojených stát ve snaze dokázat, e vakcína je 
bezpe ná, posílá tým v dc , duchovních a dal ích, aby byli sv dky testování vakcín v 
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zahrani ních laborato ích. Ale jakmile jsou zkou ky dokon eny, bylo zamítnuto zprávu o 
výsledcích zve ejnit.  

Mel Gibson uvádí sv j fim "Utrpení Krista." Film je beze zbytku prezentován v Aramej tin a 
Latin s titulkami, aby se posílila autenti nost. Existuje nicmén titulek jedné v ty, který na 
plátne chybí. V ta sice vy ena byla ale titulek byl z n jakého d vodu odstran n - jedná se o 
scénu, kdy se Pilát sna í zastavit idy volající po uk i ování Krista. To, co mu idé 
odpov d li, bylo kv li silnému idovskému lobby na cenzora odstran no:  

"Nech jeho krev ulpí na nás a na ich d tech."  

Dvacátého ervna, podle zprávy v Jeruzalém Post, izraelský Knesset zmocnil stát Izrael k 
tomu, aby kriminalizoval kohokoli na sv t , kdo se opová í zpochybnit, zda b hem údajného 
holokaustu zahynulo est milion id a navíc m e po ádat o vydání takových osob do 
Izraele. Aby to nebylo málo, izraelská vláda má také povolení zatýkat, stíhat a v znit osoby, 
které takové p esv d ení by jen chovají v mysli, jakmile vkro í do Izraele. 
Prezident Bush 30. zá í prohlásil p i své první prezidentské debat s Johnem Kerrym ohledn 
Ameri an , umírajících v Iráku:  

"Svobodný Irák pom e zabezpe it Izrael."  

estnáctého íjna prezident Bush podepsal zákon Global Anti-Semitism Review Act, 
navr ený tak, aby se musel celý zbývající sv t stav t v i id m nekriticky, a se dopustí 
jakýchkoli in . Zákon ustanovuje zalo ení zvlá tního odd lení v rámci amerického 
ministerstva zahrani í, které monitoruje antisemitismus a ro n p edkládá zprávu o jeho stavu 
kongresu. Tento zákon definuje osobu jako antisemitskou, pokud vyjad uje n které z t chto 
mín ní:  

1) Tvrzení, e idovská komunita kontroluje vládu, média, mezinárodní obchodní a finan ní 
sv t."  

2) Vyjád ení "siln protiizraelského mín ní."  

3) Vyjád ení "zlovolné kritiky" izraelských v dc , sou asných i minulých. Ministerstvo 
zahrani í uvádí za takový p íklad znázorn ní svastiky na karikaturách, reagující na 
chování minulých i sou asných sionistických v dc .  

4) Jakákoliv kritika idovského nábo enství, nábo enských v dc a literatury, p edev ím 
Talmudu a Kabaly.  

5) Jakékoliv kritizování Spojených stát , jejich vlády a kongresu za nepat i n velký vliv, 
který nad nimi má sionistická idovská komunita, v etn idovských organizací, jako je 
Americko-izraelský výbor pro ve ejné zále itosti (AIPAC).  

6) Jakákoli kritika idovské, sionistické komunity za to, e podporuje globalismus i to, co 
n kte í nazývají Nový sv tový ád."  

7) Obvi ovat idovské v dce a jejich následovníky za to, e po ímanech 
po adovali uk i ování Krista.  
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8) Uvád t jakékoliv fakta, které sni ují íslo " esti milion " v po tech ob tí holokaustu.  

9) Tvrdit, e Izrael je rasistický stát.  

10) Prohla ovat, e existuje "sionistické spiknutí."  

11) Poskytovat d kazy o tom, e idé a jejich v dci stvo ili komunismus a bol evickou 
revoluci v Rusku.  

12) init "hanlivé prohlá ení na adresu idovských osob."  

13) Prohla ovat, e nábo ensky nehodní" idé nemají podle Bible právo znovu  zabrat 
Palestinu.  

14) Vinit Mosad z odpov dnosti na útocích 11. zá í 2001.  

2005: Prezident Bush prohlásil 20. ledna v rámci svého druhého inaugura ního projevu:  

"...kdy na i zakladatelé vyhlásili Nový ád v k ."  

To se ve v ak nikdy nestalo. Zakladatelé národa nikdy nevyhlásili Nový ád v k ." Pouze 
prezident Roosevelt, id, v roce 1933 umístil p eklad latinského "Novus Ordo Seclorum" na 
dolarové bankovky.  

Patnáctého února Michael Chertoff slo il p ísahu na pozici hlavy ministerstva vnit ní 
bezpe nosti Spojených stát . Jak ji bylo d íve e eno, Chertoff je dvojí americko-izraelský 
ob an, jeho otec byl rabín a jeho matka jednou z prvních agent Mosadu.  

Sedmadvacátého února v dce skupiny Nation of Islam, Louis Farrakhan, prohlásil v 
souvislosti se idovskou dominancí v obchodu s africkými otroky v Americe:  

"Posly te, neexistují idovské ruce, na nich by nebyla na e krev. Pat ily jim otroká ske 
lod , na kterých nás prodávali a nakupovali, kde nás znásil ovali a okrádali. "  

Sedmého ervence vybuchly p i bombovém útoku t i stanice londýnského metra a jeden autobus typu 
double-decker. Výsledkem je smrt padesáti dvou lidí. Z útoku jsou okam it vin ni sebevra ední 
atentátníci AJ-Kaidy. Není to v ak jediná paralela s útoky na Spojené státy jedenáctého zá í 2001. Zde 
jsou dal í zajímavé paralely:  

1) Na stejném míst a p ibli n ve stejný as, kdy se objevily bombové útoky, podnikala 
spole nost Visor Consultant, zabývající se krizovým managementem" nácvik v p ípad 
teroristických útok . To potvrdil i vrchní editel firmy, Peter Power, ve dvou nezávislých 
interview pro Radio 5 a nejpopulárn j í britskou televizní stanici ITV:  

"Toho dne ráno jsme o p l deváté po ádali cvi ení pro jednu firmu v Londýn s více ne 
tisícem zam stnanc . Nácvik byl zalo en na pomyslných simultánních explozích metra kde se 
útoky následn doopravdy odehrály, tak e mi je t te b há mráz po zádech.
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tená si mo ná vzpomene, e d vodem, pro nebyla unesená letadla z 11. zá í okam it 
identifikována, podle americké vlády bylo, e v ten samý as probíhalo cvi ení podobné 
události. To vedlo ke zmatení bezpe nostních slu eb, které nedokázaly okam it ur it, zda se 
jedná o skute nou akci nebo cvi ení.  

Pro lidem nep ipadá podez elé, e z protiteroristických cvi ení, probíhajících najednou ve 
t ech podzemních stanicích Londýna (d le ité je uv domit si, e sí londýnského metra tvo í 
274 stanic, tudí t i stanice p edstavují pravd podobnost ca 1%, e budou vybrány) se v 
podstat staly skute né teroristícké útoky?  

Bohu el, ve ejnost mozek nepou ívá a namísto toho dovoluje, aby za n stanovisko ud laly 
idy ovládaná média. Pro by jinak m l vy kolený noviná sko it na takovou o ividnou 

zást rku, navíc kdy autor t chto slov, Peter Power, o v ci odmítl dále diskutovat? Odpov 
je z ejmá: noviná nem l dovoleno pídit se po pravd , a lze pouze p edpokládat, e dal í 
noviná i obdr eli spole né pokyny od idovských vlastník médií, aby se ve v ci dále 
,ne ourali."  

Nejpravd podobn j ím ú elem, pro do lo k nácviku útok ve stejnou chvíli jako k útok m 
samotným patrn bylo poskytnout alibi skute ným pachatel m, kte í o cvi ení v d li. 
Fungovat to pak mohlo následn : pokud by n který ze skute ných atentátník byl zadr en 
jako podez elý, mohl íci, e byl pouze ú astníkem cvi ení, a m l na to alibi. Ve skute nosti 
to samoz ejm znamená, e údajní str jci atentát , ty i Muslimové, nebyli do útok zapojeni.  

2)  Ú ady tvrdily, e na míst bombových útok se poda ilo nalézt osobní dokumenty v ech 
takzvaných atentátník . To je dal í podivná shoda s útoky na Sv tové obchodní centrum, kdy 
ú ady prohla ovaly, e nalezly neporu ený pas, pat ící jednomu z únosc (navzdory tomu, e 
se jim nepoda ilo nalézt ádné t lesné ostatky).  

3) Izraelský ministr financí, Benjamin Netanyahu, je v Londýn toho rána, kdy bomby 
explodovaly. M l se ú astnit ekonomické konference, probíhající v budov hotelu nad jednou 
z inkriminovaných stanic. Z stal v ak ve svém hotelovém pokoji poté, co byl informován 
p edstaviteli izraelské rozv dky o o ekávaných útocích. Nabízí se dal í zvlá tní podobnost s 
útoky na Spojené státy, kdy byly varovány ty i tisíce id , aby v ten den nevstupovaly do 
budovy WTC. Jak to, e varování p ed údajným terorismem Al-Káidy dostávají pouze idé?  

Po invazích do Iráku a Afghánistánu z stává na Zemi u jen p t zemí, které nemají 
Rothschildy ovládané centrální banky: Irán, Severní Korea, Súdán, Kuba a Lýbie. Kupodivu 
se vláda satelitního státu Izraele, znám j ího pod názvem Spojené státy americké, rozhodla 
tyto státy ozna ovat jako darebácké" národy (rogue nations)."  

Stephen E. Jones, profesor fyziky z Brigham Young university publikuje dokument, v n m 
dokazuje, e budovy World Trade Center mohly být srovnány se zemí pouze za pomoci 
výbu nin. Jeho v decky prokazatelné záv ry nezískají ádný ohlas v    mainstreamových 
médiích.  

T icátého zá í dánské noviny Jyllands-Posten publikují dvanáct takzvaných karikatur. V t ina 
z nich zobrazují muslimského proroka Mohammeda, co samotné je proti islámské ví e, 
nehled na to, co d lá. Tyto karikatury jsou následn znova oti t ny ve více ne padesáti 
zemích, co zp sobí rozsáhlé protesty muslimské komunity po sv t .  



  
116

116

To je p esn d vod, pro byly vyti t ny. Ú elem bylo vystup ovat nap tí mezi Západním 
sv tem a muslimskou komunitou a zejména p im t, aby se ob strany více odcizily a za aly 
mezi sebou bojovat. Za vynechání id , samoz ejm . Kulturní redaktor Jyllands-Posten 
odpov dný za p vodní zve ejn ní t chto karikatur? Flemming Rose, id. 
T icátého íjna je zat en Saul Joudkevi , editel Kabbalah Centre v Izraeli, za to, e vymámil 
peníze z pacientky s rakovinou. Ob v pr b hu n kolika m síc darovala Kabbalah Centre 
sumu t iceti esti tisíc dolar , proto e jí bylo Joudkevi em e eno, e dárcovství pom e 
zlep it její stav. Kdy se její stav nezlep il, skupina dal ích rabín z Kabbalah Centre v Tel 
Avivu pronesla, e by m la u init "významný a bolestný dar."  

Na jejich radu ob v novala Centru dal ích p tadvacet tisíc dolar a také zakoupila sv cenou 
vodu Kabbalah Centre za p emr t né ceny. Nakonec jí do ly peníze, a tak rabíni navrhli 
jejímu man elovi, aby se vzdal práce a namísto toho nastoupil na bezplatné místo ve 
st edisku. Ob zanedlouho zem ela a její man el ohlásil na policii vydírání.  

Zajímavé je, e Saul Joudkevi je jedním z hlavních u itel Kabaly na sv t a byl p ímo 
zodpov dný za náv t vu Madonny v Izraeli v roce 2004.  

Patnáctého listopadu je americký zlo inec Robert Stein Jr., který byl zam stnán jako 
kontrolor Koali ní provizorní správy v Iráku, obvin n z podvod a p ijímání úplatk a 
shledán vinen. Stein, podplukovník Michael Wheeler a podplukovník Debra Harrison byli 
obvin ni za p ijímání úplatk ve vý i dv st tisíc dolar m sí n z rukou Philipa Blooma, za 
pochybné udílení zakázek.  

V lánku New York Times, komentujícím Steinovu správu rekonstrukce fond iráckých 
ropných p íjm stojí:  

Z d vod , které Pentagon dosud odmítl vysv tlit byl na místo kontrolora Koali ní provizorní 
správy dosazen Stein, kterému bylo sv eno osmdesát dva milion dolar na rekonstrukci. V e 
navzdory tomu, e byl usv d en z defraudace v devadesátých letech."  

Skupina konzervativních a umírn ných demokrat , nazvaná "Blue Dog Coalition," která se 
zam uje na fiskální zodpov dnost vlády, uvedla v listopadu zprávu, e idovský prezident 
George W. Bush si od bank a zahrani ních vlád vyp j il víc pen z, ne v ech p edchozích 
dvaa ty icet prezident Spojených stát dohromady. ísla ministerstva financí ukázala, e od 
r. 1776 do r. 2000 si v echny p edchozí hlavy USA vyp j ily celkem 1,01 bilionu dolar , 
zatímco v posledních ty ech letech si Bushova administrativa vyp j ila a 1,05 bilionu 
dolar .  

Kv li obvi ování v dc Druhé sv tové války z revisionismu, proto e se nikdy nezmi ovali o 
údajném holokaustu id v plynových komorách, pátého listopadu informuje emeritní 
profesor University of Ulster, Richard Lynn o svém výzkumu na toto téma:   

"Zkoumal jsem Churchillovu knihu "Second World War" a prohlá ení v ní jsou naprosto 
z ejmá - ani jedna zmínka o nacistických 'plynových komorách, ' 'genocid id ,' nebo ' esti 
milionech,' idovských ob tí války.  

To je udivující. Jak to lze vysv tlit? Eisenhowerova 'Crusade in Europe' je kniha o 559 
stránkách; estisvazková Churchillova 'Second World War' má celkem 4448 stran a de 
Gaullovy t ísvazkové 'Memoires de guerre' mají 2054 stránek. 
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V takovém mno ství spis , které dávají v sou tu 7061 stran (krom úvodních ástí), 
publikovaných od roku 1948 do roku 1959, se nenajde jediná zmínka o nacistických 
'plynových komorách,' 'genocid ' id , nebo ' esti milionech' idovských ob tí války."  

estého prosince je v dcem britské Konzervativní strany zvolen David Cameron. Cameron je 
známý oblíbenec Rothschild , dokonce byl i zvlá tním poradcem Normana Lamonta, který 
pro n v roce 1993 rozvrátil britskou ekonomiku. Cameron má také vazby na britskou 
královskou rodinu.  

Organizace "Conservative Friends of Israel" se na svých webových stránkách chlubí tím, e 
jejími leny jsou více ne dv t etiny konzervativních len britského parlamentu. Dokonce i 
David Cameron, který m l p ed svým zvolením do ela strany vyplnit pro organizaci 
dotazník, v n m uvedl:  

"Izrael je v první linii boje proti mezinárodnímu terorismu a násilí."  

Jiná organizace, která pravd podobn není v naprosté opozici v i "Conservative Friends of 
Izrael," se nazývá "Labour Friends of Israel." Rozhodli se sice nezve ejnit, kolik jejich len 
je zárove labouristickými poslanci parlamentu, ale nicmén uvedli, e od roku 1997 
umo nili více ne padesát placených let do Izraele.   

P es tento intenzivní politický lobbing oficiální vládní údaje ukazují, e idé p edstavují 
mén ne p l procenta britské populace.  

estého prosince pozvala ena prezidenta Bushe, Laura, rabína Binjomina Tauba, rabína 
Hillela Barona a rabína Mendy Minkowitze, aby se p ipojili ke ko erizaci kuchyn Bílého 
domu. Shealah Craighead po ídila momentku, jak v ichni spole n stojí s personálem, a ta 
byla následn umíst na na oficiálních webových stránkách Bílého domu.  

2006: Hamás je v lednových palestinských volbách zvolen k moci. To je p esn to, co Izrael 
chce, proto e zvolení Hamásu jim poskytuje záminku jednat s Palestinci hrub ji (pokud je to 
je t v bec mo né). Izrael okam it po zvolení po aduje po Spojených státech, Evropské unii 
a Kanad , aby zastavili pomoc Palestinc m, na e tyto státy sv domit uposlechnou. 
Výsledkem této situace je samoz ejm to, co idé v dy cht li, tedy rozsáhlé utrpení v 
Palestin , podporující dlouhodobý cíl Izraele: genocidu v ech Palestinc , kte í odmítli svou 
zemi opustit.  

Je to také p ínos pro dlouhodobý zám r Izraele na Blízkém východ , jak v roce 1994 
prorocky prohlásil bývalý agent Mosadu, Victor Ostrovsky, na stran 252 své knihy "Other 
side of Deception:"  

"Podporování radikálních prvk muslimského fundamentalismu jde ruku v ruce s obecným 
plánem Mosadu pro region. Arabský sv t, ízený fundamentalisty, bude toti stranou 
jakéhokoliv vyjednávání se Západem, tudí jedinou demokratickou, racionální zemí v regionu 
bude pouze Izrael. A pokud se Mosadu poda í, aby Hamá (palestin tífundamentalisté) 
p evzal moc nad ulicemi Palestiny od OOP (Organizace za osvobození Palestiny), pak bude 
obrázek kompletní."  
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Edmond De Rothschild Banque, pobo ka rodinné evropské bankovní skupiny Edmond De 
Rothschild z Francie, se stává první zahrani ní bankou, která získává povolení ínské 
regula ní komise pro bankovnictví a vstupuje na ínský finan ní trh.  

Americko -izraelský výbor pro ve ejné zále itosti (AIPAC) po ádal pátého a sedmého b ezna 
výro ní shromá d ní ve Washingtonu, D. C. P ítomna byla více ne polovina senátor a více 
ne t etina len kongresu Spojených stát .  

Liga proti pomluvám a hanobení (ADL) tvrd tla í na vlády sv ta, aby p ijaly legislativu proti 
zlo in m z nenávisti, proto e se obávají, e díky internetu za ínají být idovské zlo inné 
intriky ka dodenn odkrývány.  

Jejich úkolem je tuto zlo ineckou sí chránit. Je snad lep í zp sob, jak toho dosáhnout, ne 
prosadit takzvané zákony proti zlo in m z nenávisti, které ka dého, kdo pouká e na zlo iny 

id , naopak za zlo ince ozna í?  

Legislativa proti zlo in m z nenávisti je prosazována i ve jménu ochrany jiných zále itostí, 
jmenovit etnických men in. Je zajímavé, e idovské organizace jsou tak dychtivé 
prosazovat zákony v r zných zemích sv ta, a zdá, e jsou ob as ve svých stanoviscích 
protich dné:  

1) Izrael p ijímá pouze idovské imigranty a nabízí jim za tím ú elem finan ní stimuly;  

2) Izraelský zákon zakazuje s atek mezi idy a ne- idy;  

4) Izrael ne- id m nedovoluje po izovat si na jeho území majetky; a co je zvlá zajímavé  

5) Izrael ne- id m zakazuje vlastnit sd lovací média, p esto e se zdá, e idé s vlastnictvím 
nesmírného po tu sd lovacích médií zbytku sv ta nemají ádný problém.  

Britský historik David Irving je v Rakousku odsouzen ke t em let m v zení za popírání 
holokaustu id za Druhé sv tové války. Je d le ité uv domit si, e holokaust je jediná 
historická událost, za její zpochyb ování m ete být uv zn ni.  

idé se obávají, e p estanou být kryti a proto za nou podporovat miliony ilegálních 
imigrant z Mexika ve snaze rozvrátit Ameriku. Následn vyu ívají nátlak svých 
lobbystických skupin na vládu, aby imigrant m poskytla plnou amnestii.  

My lenka je to slo itá, ale ve zkratce zahrnuje: pou ití staletí staré politiky "rozd l a panuj;" 
získání levné pracovní síly pro nadnárodní spole nosti, které vlastní; a vyu ití sociálního a 
ekonomického problému masivní mexické imigrace k odtáhnutí pozorností Ameri an od 
idovského supremacismu. ím to je, e idé podporují masové imigrace do v ech zemí, 

krom Izraele.  

Dvanáctého ervence zabloudili dva izrael tí vojáci do libanonského území, a proto byli 
zat eni libanonskými silami jako vále ní zajatci. idovská média celého sv ta k i í, e byli 
uneseni, ani by se zmínili o skute nosti, e Izrael zajal a bez soudu uv znil více ne dev t 
tisíc Palestinc a na to za al bez rozdílu bombardovat Libanon, tedy zemi, její populaci tvo í 
ze ty iceti a p ta ty iceti procent K es ané. 
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Mimochodem, v souvislosti s devíti tisíci Palestinci uv zn nými bez soudu, lánek 111 
izraelského práva pov uje vládu mo ností zadr et jakoukoli osobu na neomezenou dobu bez 
soudu a bez sd lení obvin ní. V praxi to bylo uplatn no p i zalo ení Izraele a také radostn 
p ijato jinými idovskými v dci jako je prezident George W. Bush. O men í obdobu tohoto 
lánku v britských zákonech se pokusil i Tony Blair.  

Kdy idovská média p iná í zprávy o konfliktu mezi Izraelem a Libanonem, nev nují ádnou 
zmínku vysoké p evaze K es an v Libanonu a namísto toho vykreslují jeho obyvatele jako 
bandu muslimských terorist Al-Káidy. B hem jednoho m síce bylo zabito více ne tisíc 
libanonských mu , en a d tí. tvrtina obyvatel byla vyhnána.  

Válka kon í sta ením izraelských jednotek z Libanonu. Mnozí idé nejsou s výsledkem 
spokojeni a obvi ují premiéra Ehuda Olmerta, e válku prohrál. Kdy se v ak 5. zá í objevil v 
Knessetu p ed Výborem zahrani ní v cí a obrany, pronesl:  

"Tvrzení, ze jsme prohráli, je neopodstatn né. Polovina Libanonu le í v troskách. Je to 
snad prohra?"  

A ijí idovské aspirace, e?                     


