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Jeden z nejvíce citovaných výroků Adolfa Hitlera židovskými sdělovacími prostředky je tento 
z Mein Kampf, I:10: 

„Veliké masy lidí... se stanou snadněji obětí velké lži než lži malé.“ 

Samozřejmě, Hitlerův citát je vytržený z kontextu v pokusu vylíčit tento výrok jako Hitlerovu 
vlastní, osobní filosofii a strategii. Jestliže ale čteme tento citát v kontextu, zjistíme, že on 
hovoří o Židech, kteří zruinovali jeho zemi, a pokouší se vysvětlit, jak Němci se stali obětí 
židovských lží. Ve skutečnosti nám Hitler dokonce říká, co tato veliká lež je, kterou byli 
Němci napáleni tak, že upadli do područí Židů, jimiž jsou nyní ovládáni. Pokračuje: 

„Avšak ti, kteří nejlépe vědí pravdu o možnostech uplatňování takovéto lži a hanobení, byli 
vždy Židé, jelikož jejich veškeré bytí je budováno na jediné veliké lži, a to té, že se zde jedná o 
náboženské bratrství, zatímco se ve skutečnosti jedná o rasu - a to jakou rasu! Jako takoví, 
oni byli navždy odhaleni těmi největšími mysliteli lidstva. Hitler je nazýval „velikými mistry 
lhaní“. Ten, kdo si toto neuvědomí nebo tomu nechce uvěřit, nebude nikdy schopen pomoci 
pravdě k vítězství na tomto světě.“ 

Hitler se zde odvolával na Arthura Schopenhauera, vynikajícího německého filosofa 19. 
století, který otevřeně hovořil o pravé přirozenosti Židů. My se nepotřebujeme spoléhat na 
názory německých filosofů a politických vůdců v souvislosti s židovskou povahou, neboť 
Ježíš Kristus o Židech řekl:  

„Vy jste z vašeho otce ďábla a chtíče vašeho otce přejete si konat. On byl vrahem od 
prvopočátku a nestál v pravdě, protože žádné pravdy v něm není. Když mluví o lži, tak mluví o 
své vlastní, protože on je lhář a otec lži.“ (Jan 8:44 AST) 

Kromě toho nás Nový zákon varuje před nasloucháním „Judaizujícím mýtům“ (Titus 1:14). 
Ale židovské mýty jsou přesně to, co zničilo Německo a co nyní zničilo Ameriku. Hitler mohl 
mít pravdu v tom, co pociťoval za největší židovkou lež, ale je mnohem více jiných lží, které 
mají zničující účinek na bílou rasu. Jedna z největších je určitě lež Hebrejského 
Masoretického Textu a odejmutí Řeckých Septuagintů z rukou bílých křesťanů, ale každý 
židovský mýtus páchne stejným jedem. Jeden z největších židovských mýtů 20. století je 
Albert Einstein. 

Albert Einstein je vynášen židovskými lháři jako výjimečný génius, který drasticky změnil 
obor teoretické fyziky. Jako takový je z něho vytvořen idol mladých lidí a jeho jméno se 
doslova stalo synonymem génia. Pravda je však zcela jiná. Realita je taková, že Einstein byl 
nejapný, hloupý Žid, který si neuměl ani zavázat tkaničky u bot, nepřispěl ničím originálním v 
oboru kvantové mechaniky a ani žádné jiné vědy, ale naopak ukradl myšlenky jiných lidí a 
židovské sdělovací prostředky z něj udělaly hrdinu. 

Když totiž zkoumáme Einsteinův život, zjistíme, že jeho jediná skvělost spočívá ve 
schopnosti plagiovat a krást myšlenky jiných a vydávat je za své vlastní. 



Einsteinovo vzdělání nebo spíše jeho nedostatek je důležitá část tohoto pojednání. 
Encyclopedia Britannica říká o Einsteinově ranném vzdělání, že on „projevoval mizivou 
vědeckou schopnost.“ Také říká, že ve věku 15 let, „s mizernými známkami z dějepisu, 
zeměpisu a jazyků, opustil školu bez získání diplomu.“ Einstein sám psal ve slohové práci o 
svém „nedostatku představivosti a praktických schopností.“ V roce 1895 Einstein nezvládl 
jednoduchý vstupní test na strojní školu v Curychu. Tento test obsahoval hlavně matematické 
úlohy a Einstein se ukázal v tomto testu matematicky neschopný. Potom nastoupil do nižší 
školy doufaje, že ji použije jako stupínek na strojní školu, na kterou se nemohl dostat, ale po 
jejím ukončení v roce 1900 se stejně na strojní školu nedostal! Neschopen se dostat na školu 
tak jak chtěl, získal práci (za pomoci přítele) na patentovém úřadě v Bernu. Měl tam být 
technický expert třetí třídy, což znamenalo, že byl příliš inkompetentní pro vyšší 
kvalifikovanou pozici. Dokonce i po vydání jeho tak zvaných převratných článků v roce 1905 
a potom co pracoval na patentovém úřadu po dobu šesti let, byl vyzdvižen pouze do pozice 
experta druhé třídy. Mějme na paměti, že práce, kterou Einstein dělal na patentovém úřadu, 
pro kterou byl zařazen pouze do třetí třídy, nebyla kvantová mechanika ani teoretická fyzika, 
ale bylo to každodenní prohlížení technických dokumentů, ale dokonce i pro tuto práci byl v 
očích patentového úřadu sotva kvalifikovaný. 

Na patentovém úřadu pracoval až do roku 1909, kde se během těchto let snažil získat pozici 
na universitě, ale bez úspěchu. Všechna tato fakta jsou pravdivá, ale nyní začíná židovský 
mýtus. Podle tvrzení pracoval na plný úvazek bez pomoci universitních kolegů, personálu, 
postgraduálních studentů, laboratoře nebo jakýchkoliv jiných věcí spojených s akademickým 
prostředím. Einstein ve svém volném čase napsal čtyři průkopnické eseje v oboru teoretické 
fyziky a kvantové mechaniky, které byly publikovány v roce 1905. Mnoho lidí rozpoznalo 
nemožnost takového výkonu, včetně Einsteina samotného, a proto Einstein vedl lidi k tomu, 
aby věřili, že mnoho z těchto myšlenek se k němu dostavilo ve spánku z modrého nebe, 
protože to opravdu bylo jediné logické vysvětlení, jak nepochybně hlupák mohl napsat takové 
dokumenty ve věku 26 let bez jakéhokoliv skutečného vzdělání. Existuje však jednodušší 
vysvětlení. Einstein tyto myšlenky ukradl a plagioval tyto články. 

Proto se podíváme na každou z těchto myšlenek, abychom odkryli jejich původ. Mělo by být 
pamatováno na to, že tyto myšlenky jsou prezentovány Einsteinovými zbožňovateli jako zcela 
nové a úplně rozdílné, kde každá z nich dramaticky změnila vědu. Tyto čtyři články se po 
řadě zabývaly těmito následujícími čtyřmi myšlenkami: 

1. Základy fotonové teorie světla 
2. Ekvivalence energie a hmoty 
3. Vysvětlení Braunova pohybu v kapalinách 
4. Speciální teorie relativity 

Podívejme se nejprve na poslední z těchto teorií, teorii relativity. Toto je asi nejslavnější 
myšlenka falešně připisovaná Einsteinovi. Výslovně se tento článek z roku 1905 zabýval tím, 
co Einstein nazýval Speciální teorií relativity (obecná teorie relativity byla napsána v roce 
1915). Tato teorie byla v rozporu s tradiční newtonovskou mechanikou a byla založena na 
dvou předpokladech: 1) za nepřítomnosti zrychlení jsou přírodní, fyzikální zákony stejné pro 
všechny pozorovatele a za 2) jelikož rychlost světla je nezávislá na pohybu jeho zdroje, tak 
časový interval mezi dvěma událostmi je delší pro pozorovatele v jehož soustavě události 
nastanou v různých místech než pro pozorovatele v jehož soustavě události nastanou ve 
stejném místě. Toto je v podstatě myšlenka, že čas běží pomaleji pro toho, který se pohybuje 



rychlostmi blížících se rychlostem světla, relativně k pomalejším rychlostem, kde čas běží 
rychleji. 

Tato teorie byla poprvé potvrzena moderními experimenty a je základem moderní fyziky. Ale 
tyto dva předpoklady mají daleko od toho, aby původně patřily Einsteinovi. Zaprvé, 
myšlenka, že rychlost světla je konstantní a nezávislá na pohybu jeho zdroje, nebyla vůbec 
Einsteinova, ale byla navržena skotským vědcem Jamesem Maxwellem. Maxwell rozsáhle 
studoval fenomén světla a jako první tvrdil, že světlo je ve své podstatě elektromagnetické. 
Napsal článek na toto téma pro edici roku 1878 Encyclopedia Britannica. Jeho myšlenka 
vyvolala mnoho diskusí a kolem roku 1887, jako výsledek jeho práce a následné rozpravy, 
vědecká komunita, obzvláště Lorentz, Michelson a Morley dosáhli závěru, že rychlost světla 
je nezávislá na rychlosti pozorovatele. Proto tato část Speciální teorie relativity byla známa 27 
let před tím, než Einstein napsal svůj článek. 

Tato rozprava o podstatě světla také vedla Mechelsona a Morleyho k provedení důležitého 
pokusu, jehož výsledek nemohl být vysvětlen newtonovskou mechanikou. Pozorovali 
fenomén zapříčiněný relativitou, ale oni relativitě nerozuměli. Pokusili se pozorovat pohyb 
země v etheru, což si mysleli, bylo medium nezbytné k přenosu světla. 

Jako odpověď na tento problém v roce 1889 irský fyzik George Fitzgerald, který také jako 
první předložil mechanismus na vytváření rádiových vln, napsal článek, v němž uváděl, že 
výsledky Michelsonova-Morleyho pokusu by mohly být vysvětleny jestliže, 

„... délka materiálních těles by se měnila v souladu s tím, jak se pohybují v etheru nebo přes 
něj, v takové velikosti, která je závislá na druhé mocnině poměrů jejich rychlostí k rychlosti 
světla.“   

Toto je teorie relativity 13 let před Einsteinovým článkem. 

Navíc v roce 1892 Hendrick Lorentz z Nizozemí navrhl to samé řešení a začal tuto myšlenku 
velice rozvíjet. Během celých 90tých let devatenáctého století Lorence i Fitzgerald pracovali 
na těchto myšlenkách a napsali články podivně podobné Einsteinově Speciální teorii relativity 
popisující co je nyní známo jako Lorentz-Fitzgeraldovo zkracování. Ir Joseph Larmor napsal 
rovnice vysvětlující Lorentz-Fitzgeraldovo zkracování délek a jeho relativistické následky již 
sedm let před Einsteinovým článkem. Už v roce 1904 Lorentz publikoval Lorentzovy 
transformace, což je série rovnic vysvětlujících relativitu. Tyto rovnice popisují zvyšování 
hmotnosti, zkracování délek a časovou dilataci hmotného tělesa pohybujícího se rychlostí 
blízkou rychlosti světla. Tedy ve zkratce, už v roce 1904 všechno v Einsteinově článku 
týkající se Speciální teorie relativity bylo už předtím publikováno. 

Francouz Poincaré v roce 1898 napsal článek sjednocující tyto myšlenky. Sedm let před 
Einsteinovým článkem napsal že, 

„... nemáme žádnou přímou intuici o rovnosti dvou časových intervalů. Souběžnost dvou 
událostí právě tak jako rovnost dvou časových intervalů musí být definována takovým 
způsobem, že výroky o přírodních zákonech budou co nejjednodušší.“ 

Kdokoliv, kdo četl Einsteinův článek, okamžitě rozpozná podobnost a chybějící originalitu z 
Einsteinovi strany. Proto vidíme, že jediná originální věc související s Einsteinovým článkem 
je termín "Speciální teorie relativity." Vše ostatní bylo plagiováno. Během několika dalších 



let se Poincaré stal nejdůležitějším lektorem a pisatelem co se týče relativity, ale nikdy v 
žádném článku nebo proslovech nezmínil Alberta Einsteina. Proto, zatímco Poincaré byl 
zaneprázdněn seznamováním ostatní akademické veřejnosti v otázkách relativity, Einstein 
stále ještě pracoval na patentovém úřadu v Bernu a nikdo z akademické veřejnosti 
nepovažoval za nezbytné dát mnoho kreditu nebo zmiňovat Einsteinovu práci. Většina z 
těchto ranných fyziků vědělo, že on je podvodník. 

Toto nás přivádí k vysvětlení Braunova pohybu, tématu dalších Einsteinových článků. 
Braunův pohyb popisuje nepravidelný pohyb tělesa vyvstávajícího z termální energie molekul 
materiálu, ve kterém je těleso ponořeno. Tento pohyb byl poprvé pozorován skotským 
botanikem Robertem Braunem v roce 1827. Vysvětlení tohoto fenoménu má co dělat s 
Kinetickou teorií hmoty a byl to Američan Josiah Gibbs a Rakušan Ludwig Boltzman, kteří 
první vysvětlili tento jev, ne Albert Einstein. Ve skutečnosti matematická rovnice popisující 
tento pohyb obsahuje slavnou Boltsmanovu konstantu k. Vzájemně se doplňující tito dva 
pánové vysvětlili do pár let po roce 1890 všechno v Einsteinově článku z roku 1905, co se 
týkalo Braunova pohybu. 

Téma ekvivalence hmoty a energie bylo obsaženo ve třetím článku publikovaným Einsteinem 
v roce 1905. Tento koncept je vyjádřen slavnou rovnicí E=mc^2. Einsteinovi životopisci 
kategorizující toto jako "jeho nejslavnější a nejvelkolepější závěr (ve smyslu objev, pozn. 
př.)" I když tato myšlenka je zřejmým závěrem Einsteinova dřívějšího článku, tak nebyla v 
tom článku  obsažena, ale byla publikována jako dodatečný nápad později v tom samém roce. 
Nicméně myšlenka ekvivalence energie s hmotou nebyla původem Einsteinova.  

To, že existuje ekvivalence mezi hmotou a energií bylo laboratorně demonstrováno kolem 
roku 1890 J.J. Thomsonem z Cambridge a W. Kaufmannem z Göttingenu. V roce 1990 
Poincaré ukázal, že existuje souvislost hmoty se všemi formami energie, nejenom 
elektromagnetické energie. Přesto nejpravděpodobnějším zdrojem Einsteinova plagiátorství 
byl Friedrich Hasenöhrl, jeden z nejbrilantnějších, avšak nejméně doceněných fyziků této éry. 
Hasenöhrl byl učitelem mnoha německých vědců, kteří se později stali slavnými v různých 
tématech vědy. On pracoval na myšlence hmoty a energie po mnoho let a publikoval článek 
na toto téma v roce 1904 v tom samém žurnálu, kde Einstein publikoval svoji plagiovanou 
verzi v roce 1905. Za jeho brilantní práci v této oblasti Hasenöhrl dostal v roce 1904 cenu 
prestižní Vídeňské akademie věd. 

Kromě toho matematický vztah hmoty a energie byla jednoduchá dedukce z už dobře 
známých rovnic skotského fyzika Jamese Maxwella. Vědci už dlouho rozuměli, že 
matematický vztah vyjádřený rovnicí E=mc^2 byl logický výsledek Maxwellovi práce, oni 
tomu pouze nevěřili. Proto pokusy Tomsona, Kaufmana, a konečně a nejdůležitěji 
Hasenörhla, potvrdily Maxwellovu práci. Je absurdní věřit, že Einstein vyvinul tento postulát, 
obzvláště ve světle faktu, že Einstein neměl laboratoř nezbytnou k provedení příslušných 
experimentů. 

V tom samém plagiovaném paragrafu Einstein podotýkal vědecké komunitě, „Asi se prokáže 
jako možné testovat tuto teorii použitím těles, jejichž energetický obsah je ve vysokém 
měřítku proměnný (např. sůl rádia).“ Tato poznámka demonstruje jak málo Einstein rozuměl 
vědě, neboť toto je opravdu neohrabaná poznámka. Vyřčením tohoto Einstein ukázal, že 
opravdu nerozuměl základním vědeckým principům a že psal na téma, kterému nerozuměl. 
Ve skutečnosti jako odpověď na tento paragraf J. Precht poznamenal, že takový experiment 
„leží za hranicemi možného prožitku.“ 



Poslední téma, kterým se Einstein ve svém článku z roku 1905 zabýval, byly základ fotonové 
teorie světla. Einstein psal o fotoelektrickém efektu. Fotoelektrický efekt je uvolnění 
elektronů z určitých kovů nebo polovodičů působením světla. Tato oblast výzkumu je 
obzvláště důležitá pro Einsteinův mýtus, protože to bylo téma, za které neprávem dostal svoji 
Nobelovu cenu v roce 1922. 

Avšak nebyl to opět Einstein, ale Wilhelm Wien a Max Planck, kteří si zaslouží ocenění. 
Hlavním bodem Einsteinova článku, bodem, za který jsou mu dávány zásluhy je, že světlo je 
vyzařováno a absorbováno v konečných balíčcích zvaných kvanta. Toto bylo vysvětlení 
fotoelektrického efektu. Fotoelektrický efekt byl vysvětlen Heinrichem Hertzem v roce 1888. 
Hertz a ostatní, včetně Philippa Lenarda, pracovali na porozumění tohoto fenoménu. Lenard 
byl první, kdo ukázal, že energie elektronů uvolněná při fotoelektrickém efektu není řízena 
intenzitou světla, ale jeho frekvencí. Toto byl důležitý průlom. 

Wien a Planck byli kolegové a byli to otcové moderní kvantové teorie. Už v roce 1900 Max 
Planck, zakládaje na své a Wienově práci, ukázal, že vyzařovaná energie byla absorbována a 
emitována v konečných jednotkách zvaných kvanta. Jediný rozdíl v jeho práci z roku 1900 a 
Einsteinově práci z roku 1905 bylo to, že Einstein se omezil na jednu zvláštní energii - energii 
světla. Ale principy a rovnice, které v obecnosti popisují tento proces, byly dedukovány 
Planckem v roce  1900. Einstein sám připustil, že zjevný závěr Planckovi práce bylo to, že 
světlo taktéž existuje v diskrétních balíčcích energie. Proto nic v tomto Einsteinově článku 
není originální.   

Po roce 1905, kdy Einsteinovy články byly publikovány, vědecká komunita si toho téměř ani 
nevšimla a Einstein pokračoval ve svém zaměstnání na patentovém úřadu až do roku 1909, 
kdy pro něj světovým židovstvem byla připravena pozice na škole. Ovšem nebylo to až do 
velkých novinových titulků v roce 1919, než získal jakoukoliv proslulost. 

Po svém akademickém jmenování v roce 1909 byl v pozici, kdy mohl začít používat 
otevřeněji práci jiných lidí jako svou vlastní. Oslovil mnoho svých studentů, aby hledali 
možnosti, jak potvrdit teorie, které on měl vyvinout nebo způsoby, jak tyto teorie uplatnit a 
pak on mohl presentovat tento výzkum jako svůj vlastní nebo alespoň dosáhnou částečného 
ocenění. Tímto způsobem v roce 1912 se začal pokoušet vyjádřit svůj výzkum gravitace v 
termínech nové, nedávno vyvinuté výpočtové metody, která napomáhala porozumění 
relativity. Toto byl počátek jeho Obecné teorie relativity, kterou publikoval v roce 1915. 
Matematická práce však nebyla udělána Einsteinem - nebyl toho schopen. Místo toho byla 
provedena matematikem Marcelem Grossmannem, který zase použil matematické principy 
vyvinuté Berhardem Riemannem, který byl první, kdo vyvinul správnou ne-Euklidovskou 
geometrii, která je matematickým základem celé matematiky použité k popisu relativity. 

Obecná teorie relativity aplikovala principy relativity na vesmír, to je gravitačnímu působení 
planet a jejich oběžným drahám a obecnému principu, že se paprsky světla ohýbají, když míjí 
nějaký masivní objekt. Einstein publikoval počáteční článek v roce 1913 založený na práci, 
kterou udělal Grossmann, jenž přizpůsobil Riemannovu matematiku na relativitu. Jeho článek 
byl ale plný chyb a závěry byly nesprávné. Vypadá to, že Grossmann nebyl dost chytrý, aby 
to pro Einsteina vymyslel. Tak byl Einstein nucen se obrátit jinam, aby mohl plagiovat svoji 
Obecnou teorii. Einstein publikoval svoji správnou Obecnou teorii relativity v roce 1915 a 
před její publikací řekl, že „... zcela uspěl v přesvědčování Hilberta a Kleina. Myslel tím 
Davida Hilberta, asi nejskvělejšího matematika 20. století a Felixe Kleina, dalšího 



matematika, který byl nápomocen v oblasti vývoje matematického počtu, který Grossmann 
použil k vývoji Obecné teorie relativity pro Einsteina. 

Einsteinův výrok týkající se těchto dvou pánů by vedl čtenáře k tomu, aby uvěřili, že Einstein 
změnil Hilbertovy a Kleinovy názory co se týče Obecné relativity a že je ovlivnil v jejich 
myšlení. Avšak přesný opak je pravdou. Einstein ukradl většinu svojí Obecné teorie těmto 
dvěma mužům, zbytek vzal od Grossmanna. Hilbert předložil k publikaci, týden před tím, než 
Einstein dokončil svoji práci, článek, který obsahoval správné rovnice týkající se Obecné 
relativity. To znamená, že Hilbert napsal prakticky úplně stejný článek s těmi samými závěry, 
před tím, než to udělal Einstein. Einstein měl možnost vědět o Hilbertove práci celou dobu, 
protože měl židovské přátele, kteří pracovali pro Hilberta. Ani to však nebylo nezbytné, neboť 
Einstein viděl Hilbertův článek před tím, než publikoval svůj. Oba tyto články byly před 
otištěním zveřejněny ve formě přednášky. 

Einstein prezentoval svůj článek 25. listopadu 1915 v Berlíně a Hilbert prezentoval svůj 
článek 20. listopadu v Göttingenu. 18. listopadu Hilbert obdržel dopis od Einsteina, kde mu 
děkoval za to, že mu poslal předběžné zpracování odborné publikace, kterou měl Hilber 
publikovat 20. listopadu. Takže ve skutečnosti Hilbert mu poslal kopii svojí práce nejméně 
dva týdny předtím, než kdokoliv z nich vedl přednášku na toto téma, ale Einstein neposlal 
Hilbertovi předem kopii své práce. Proto tohle slouží jako nezvratný důkaz toho, že Einstein 
rychle plagioval tuto práci doufaje, že Hilberta předběhne. Také v té samé době Einstein začal 
veřejně Hilberta znevažovat, i když v předchozím létě ho oceňoval za jeho úsilí, aby Hilberta 
přiměl ke sdílení jeho práce. Hilbert udělal chybu, že Einsteinovi poslal kopii návrhu svojí 
práce, ale i přesto vydal svoji práci jako první. 

Nejenom, že Hilbert publikoval svoji práci jako první, ale jeho práce byla mnohem vyšší 
kvality než Einsteinova. Dnes je známo, že s předpoklady obsažené v článku o Einsteinově 
Obecné teorii je mnoho problémů. Dnes víme, že Hilbert byl mnohem blíže k pravdě. 
Hilbertův článek je předchůdce sjednoceného oboru gravitační teorie a elektromagnetizmu a 
práce Erwina Schrödingera, jehož práce je základem celé moderní kvantové mechaniky. 

Že skupina mužů, o kterých jsme zatím hovořili, byli vlastně původci těchto myšlenek, na 
které si Einstein dělal právo, bylo známo vědecké komunitě celou dobu. V roce 1940 skupina 
německých fyziků na setkání ve Vídni deklarovala že „před Einsteinem árijští vědci jako 
Lorentz, Hasenöhrl, Poincaré atd., položili základy teorie relativity…“ 

Avšak židovské sdělovací prostředky nevyzdvihovaly práci těchto mužů. Nevyzdvihovaly 
práci Davida Hilberta, ale místo toho vyzdvihovaly práci Žida Alberta Einsteina. Jak jsme se 
dříve zmínili, tato Obecná teorie, jak byla předpokládána prvně Hilbertem a potom v 
plagiované formě od Einsteina, tvrdila, že světelné paprsky by se měly ohýbat, když budou 
míjet masivní objekt. V roce 1919, během zatmění slunce, bylo pozorováno, že světlo ze 
vzdálených hvězd, blízce míjející slunce, se ohýbalo v souladu s teorií. Tento důkaz podpořil 
Obecnou teorii relativity a židovské sdělovací prostředky se ihned chopily příležitosti 
vyzdvihnout Einsteina jako hrdinu na úkor pravého génia Davida Hilberta. 

7. Listopadu roku 1919 noviny London Times uveřejnily článek s nadpisem, který 
prohlašoval,  „Revoluce ve vědě - Nová teorie vesmíru - Newtonovy myšlenky vyvráceny.“ 
Toto byl začátek ládování Einsteinova mýtu širokým masám. V následujících letech 
Einsteinův dřívější článek z roku 1905 byl propagován a Einstein byl vyhlášen jako původce 
všech těchto idejí, které ukradl. Kvůli tomuto tlaku židovských sdělovacích prostředků 



Einstein obdržel v roce 1922 Nobelovu cenu za práci týkající se fotoelektrického jevu, kterou 
ukradl v roce 1905. 

Ustanovení této Einsteinovy frašky mezi lety 1919 a 1922 byl důležitý tah pro světový 
sionismus a židovstvo. Jakmile byl Einstein etablován jako idol široké veřejnosti v Anglii a 
Americe, jeho osoba byla vyzvedávána jako vzácný génius, za kterého je chybně považován 
dodnes. Jako takový okamžitě začal pracovat jako nástroj Světového Sionismu. Široká 
veřejnost spolkla i s navijákem představu, že když je někdo tak velmi talentovaný, že je 
schopen od základu změnit naše chápání vesmíru, tak jistě musíme naslouchat jeho názorům 
týkajících se politických a společenských záležitostí. Toto je přesně to, co Světové Židovstvo 
chtělo pevně ustanovit ve svém nadcházejícím úsilí sociálního inženýrství. Oni jistě nechtěli, 
aby někdo jako David Hilbert byl uznáván jako vzácný génius. Konec konců tento fyzik měl 
silný, německý, křesťanský původ. Dvě prostřední jména jeho otce byla Fürchtegott 
Leberecht neboli Boj se boha, žij spravedlivě. V srpnu roku 1934, den před hlasováním o 
dosazením Adolfa Hitlera jako říšského presidenta, Hilbert podepsal prohlášení s ostatními 
vůdčími německými vědci podporující Adolfa Hitlera, které bylo publikováno v německých 
novinách. Tak Židé jistě nechtěli, aby David Hilbert dostal ocenění, které si zasloužil. 

Židé nechtěli, aby se ani Maxu Planckovi dostalo ocenění, které si zasloužil. Děd a praděd 
tohoto Němce byli významní němečtí teologové a Planck během druhé světové války zůstal 
po celou dobu v Německu podporujíce svoji otčinu jak nejlépe mohl. 

Židé jistě nechtěli, aby nadějný Erwin Schrödinger byl vyhlášen široké veřejnosti jako génius. 
Tento rakouský fyzik vyučoval na universitě Adolfa Hitlera ve Vídni a napsal veřejný dopis 
vyjadřující jeho podporu Třetí Říši. Práce tohoto Rakušana ve sjednocené teorii pole byla 
předchůdcem moderní fyziky, i když byla kritizována Einsteinem, který ji očividně nebyl 
schopen porozumět. 

Židé nechtěli vyzdvihovat Heisenberga jako vzácného génia, přesto, že to byl on, kdo upevnil 
kvantovou teorii a velice do ní přispěl právě tak jako vyvinul svůj slavný princip neurčitosti a 
navíc popsal dnes známý atom, jádro a vazbové energie nepostradatelné v moderní chemii.. 
Ne, Židé nechtěli vyzvedávat Heisenberga jako génia, protože to byl on, kdo vedl německý 
projekt na výrobu atomové bomby a strávil čas ve vězení za své zapojení ve Třetí Říši.  

Ne, Židé nechtěli dát ocenění žádnému bílému Němci, Rakušanovi, Irovi, Francouzovi, 
Skotovi, Angličanovi a ani ne Američanům, kteří přispěli do studnice vědění, ze které 
Einstein plagioval a ukradl svoji práci. Místo toho potřebovali vztyčit Einsteina jako své zlaté 
tele, i když on se opakovaně ztrapňoval se svými faktům odporujícími a krátkozrakými 
komentáři týkajících se práce, kterou jak tvrdil, vykonal. Například v roce 1934 noviny 
Pittsburgh Post-Gazette otiskly článek na první straně, ve kterém Einstein "rozhodně odmítl" 
myšlenku  praktické aplikace využití „energie atomu.“ V článku se píše: 

„Ale energie atomu je opět něco jiného. Jestli někdo věří, že člověk jednoho dne bude schopen 
ovládnout tuto neomezenou energii a jet velikou parní lodí přes oceán na příklad na půl litru 
vody, tak, podle Einsteina, se mýlí...“  

Tedy opět, Einstein zjevně nerozuměl odvětví fyziky, které údajně založil, i když jinde ve 
světě v tom čase byl v běhu teoretický výzkum, který vedl k vývoji atomové bomby a 
nukleární energie. Ale po tom, co byl Einstein vyzdvižen jako bůh v roce 1919, reálně se 
nepokoušel plagiovat žádnou další práci. Spíše začal jeho opravdový účel - horlení pro věc 



sionismu a světového židovstva. Ačkoliv po tomto čase publikoval další články, všechny byly 
spoluautorizovány ještě nejméně jednou osobou a v každém takovém případě se Einstein 
podílel velmi málo nebo vůbec na výzkumu, který byl pro tyto články zdrojem. Einstein byl 
pouze najmutý spoluautory, aby propůjčil důvěryhodnost jejich práci. Proto, uvolněn z 
přetvářky své akademičnosti, Einstein započal svůj boj za světový sionismus. 

V roce 1921 Einstein poprvé navštívil Spojené státy na propagačním turné za účelem získání 
peněz pro Hebrejskou universitu v Jerusalémě a podpory sionismu. V dubnu roku 1922 
Einstein využil svého statusu k získání členství ve Sboru pověřenců sdružení národů. V únoru 
roku 1923 Einstein navštívil Tel Aviv a Jeruzalém. V červnu roku 1923 se stal zakládajícím 
členem Asociace přátel Nového Ruska. V roce 1926 si Einstein dal přestávku od 
komunistických a sionistických aktivit, aby se znovu vědecky ztrapnil kritikou práce 
Schrödingera a Heisenberga. Po krátké nemoci pokračoval ve svých sionistických aktivitách 
chtějíce nezávislý Izrael zároveň se světovou vládou. 

V roce 1930 aktivně vedl kampaň proti všem formám války, ačkoliv změnil názor během 
druhé světové války, když se dovolával války proti Německu a výroby atomové bomby, o 
které si dřív myslel, že ji není možno vyrobit. V letech 1939 a 1940 Einstein na žádost 
ostatních Židů napsal Rooseveltovi dopis urgujíce americký program k vývoji atomové 
bomby, aby byla použita proti Německu, ne Japonsku. Einstein se nepodílel na vlastní 
konstrukci atomové bomby prakticky ani teoreticky, protože mu chyběly schopnosti pro obojí. 

V prosinci roku 1946 Einstein obnovuje svoje úsilí za světovou vládu, kde Izrael by byl 
zřejmě jedinou autonomní zemí. Tento tlak pokračuje až po zbytek čtyřicátých let. V roce 
1952 je Einsteinovi, který byl nápomocen ve vytvoření státu Izrael politicky i ekonomicky, 
nabídnuto presidenství Izraele. On odmítá a věnuje čas útokům na McCarthyho Komisi a 
podporuje komunisty jako byl J. Robert Oppenheimer. Vyzívá k občanské neposlušnosti jako 
odpověď na McCarthyho soudní procesy. Konečně, 18 dubna 1955, tento špinavý židovský 
demagog umírá.  

Einstein mrtev, Židům už dále nemusí dělat starosti jeho hloupé výroky. Jeho smrt byla jen 
počátkem jeho využití světovým Židovstvem. Židy kontrolované sdělovací prostředky 
pokračovaly ve vyvyšování mýtu o jejich super Židovi dlouho po jeho smrti a jak více a více 
lidí, kteří věděli pravdu, zemřelo, tak Židé byli více a více schopni zvětšovat jeho mýtus a lhát 
s větší drzostí. Toto bezostyšné lhaní kulminovalo v Židy kontrolovaném Time magazínem 
jmenováním Einsteina „Osobou století“ koncem roku 1999. Může být demonstrováno, že 
židovská lež je drzejší jak čas plyne, protože Einstein nebyl nikdy jmenován „Mužem roku“ 
za svého života, ale nyní, po více než čtyřiceti letech od jeho smrti je jmenován „Osobou 
století“. 

Einsteinovi byl dán tento titul přesto, že bylo zcela jasné, kdo má být „Mužem století,“ tím 
mužem byl Adolf Hitler. Hitler opravdu byl jmenován „Mužem roku“ za svého života Time 
magazínem a podle článku z 27. prosince roku 1999 v USA Today, Einstein byl vybrán místo 
Adolfa Hitlera, kvůli očekávanému „ošklivému dopadu na veřejné vztahy“, který by tuto 
volbu provázel. Přesto v hlasování pře internet organizovaného Time magazínem, Hitler 
skončil třetí a byl nejvyšší vážný kandidát. Avšak vydání Time magazínu věnované 
Einsteinovi, které obsahovalo články napsanými muži se jmény jako Isaacson, Golden, Stein, 
Rudenstine nebo Rosenblatt, je zajímavé číst. Zajedno považovali za nezbytné vložit článek 
zdůvodňující proč nesáhli po samozřejmé volbě, Adolfa Hitlera. Ale zajímavější je článek od 
Stephena Hawkinga, který má být popisem historie teorie relativity. V něm Hawking přiznává 



mnoho věcí, o kterých jsme zde psali, takové jako je fakt, že Hilbert publikoval Obecnou 
teorii relativity před Einsteinem a že Fitzgerald a Lorentz dedukovali koncept relativity 
dlouho před Einsteinem. Hawking píše, 

„Einstein ... byl hluboce rozrušen prací Wernera Heisenberga v Copenhagenu, Pavla Diraca 
v Cambridge a Erwina Schrödingera v Curychu, kteří vyvinuli nový obraz reality zvaný 
kvantová mechanika. ... Einstein byl tímto zhrozen ... Avšak většina vědců přijala platnost 
nových kvantových zákonů, protože tyto zákony ukazovaly výborný soulad s pozorováním ... 
Tyto zákony jsou základy moderního vývoje v chemii, molekulární biologii, elektronice a jsou 
základem technologie, která přetvořila svět v předešlé polovině století.“ 

Toto je vše pravda, ale přesto ten samý magazín oceňuje Einsteina za celý moderní vývoj, 
který Hawking vyjmenovává, i když Einstein byl tak hloupý, že byl úporně proti všem 
nejdůležitějším myšlenkám moderní vědy, právě tak, jako odmítal Schrödingerovu práci ve 
sjednocené teorii pole, která byla daleko vpředu před současností. Ten samý magazín 
přiznává, že „úspěch unikl“ Einsteinovi v oblasti vysvětlování rozporů mezi relativitou a 
kvantovou mechanikou. Dnes jsou tyto rozpory vysvětleny sjednocenou teorií pole, ale 
Einstein, který sám prokázal, že je nejméně inteligentní ze všech vědců 20. století, odmítl 
věřit jak kvantové teorii, tak sjednocené teorii pole.  

Jmenovat Einsteina jako „Osobou století“ je jedna z nejsměšnějších a nejabsurdnějších lží 
všech časů, přesto však bylo úspěšně navlečeno Isaacsonem, Goldenem, Steinem, 
Rudenstinem, Rosenblattem a židovskými vlastníky Time magazínu. Jestliže by Židé kolem 
Time magazínu chtěli dát tento titul vynálezci nebo vědci, tak nejzřejmější volbou by byli 
pánové jako Hilbert, Planck nebo Heisenberg. Jestliže by titul chtěli dát vědci, který 
nejzákladněji změnil vědu 20. století, pak zřejmá volba by byl William Shockley. Tento 
nositel Nobelovy ceny vynalezl tranzistor, který je základem všech moderních elektronických 
zařízení a počítačů, všechno od moderních aut až po telefony, video přehrávače a hodinky, až 
po úžasné počítače, které umožnily neslýchaný pokrok na poli vědy. Bez transistoru by 
všechny formy dnešní vědy byly v podstatě na tom samém místě jako byly v pozdních 40tých 
letech dvacátého století. 

Avšak Židé nemohou dovolit, aby se patřičného ocenění dostalo Williamu Shockleymu, 
protože on strávil většinu své vědecké kariéry demonstrováním genetické méněcennosti lidí 
neevropského původu a přimlouval se za jejich sterilizaci. Jeho vědecké, genetické názory 
vedly Židy k tomu, že finančně zničily Shockleyho, který založil první firmu v Silikonovém 
údolí, v jeho domovském městě, k výrobě počítačových čipů. Židé přetáhli a najmuli  všechny 
jeho zaměstnance a použili je k založení Fairchild semiconductor, firmy, která je dnes známa 
jako Intel. 

Ne, Židé nemohli kteréhokoliv opravdového génia našich časů nechat, aby byl uznáván, ne 
antisemitu Henryho Forda, ne skvělé německé vědce, kteří pomáhali národnímu socializmu v 
Německu, ne Charlese Lindbergha, který s národním socialismem sympatizoval, a jistě ne 
William Shockleyho, jednoho z nejskvělejších fyziků a genetiků našich dob. Místo toho Židé 
propagovali sionistu a komunistu Alberta Einsteina, který nenáviděl všechno, co je bílé. 

Po II. světové válce Einstein ukázal svoji nenávist k bílé rase a Němcům obzvláště v 
následujících výrocích. Byl dotázán, co si myslí o Německu a o převychování Němců po 
válce a on řekl: 



„Tento národ upadal mentálně a morálně od roku 1870... Za nacistickou stranou stojí 
německý lid, který zvolil Hitlera po tom, co ve své knize objasnil své hanebné záměry jasně 
bez možnosti neporozumění... Němci mohou být usmrceni nebo uvězněni po válce, ale oni 
nemohou být převychováni k demokratickému způsobu myšlení a chování...“ 

Einstein se zde dovolává vraždění Němců, protože má pocit, že toto je jediný způsob, jak je 
držet pod kontrolou. Měl pravdu v jedné věci, Němci opravdu vědomě podporovali národní 
socialismus, ale na co Einstein útočí je křesťanství, protože to vedlo německý lid k ohromné 
podpoře národního socialismu. Byla to německá Křesťansko-sociální strana a lidé jako Karl 
Lueger, kteří vedli německý lid k pochopení Židů. Žid Daniel Goldhagen nedávno ukázal 
křesťanské základy národního socialismu ve své knize Hitlerovi povolní kati: Řadoví Němci a 
holocaust, a v knize Proč Židé? od Pragera a Telushkina se podobně prokazuje křesťanský 
původ toho, čemu Židé říkají antisemitizmus. Einstein toto chápal a jako všichni ostatní Židé 
nenáviděl křesťanství. Takže čeho se Einstein opravdu dovolával, bylo zabíjení a věznění 
pravých křesťanů, nejenom německých křesťanů. Toto je pravý účel a záměr sionizmu a 
demagog Einstein byl pouhým nástrojem světového sionismu až dokonce. 

Sionističtí Židé chápou, že pravé, primitivní křesťanství je smrtelným nepřítelem 
míšeneckého judaismu. To je proč Židé jako Einstein, tak moc nenáviděli nacistické 
Německo, protože národní socialismus se dovolává primitivního, positivního křesťanství ve 
24. bodě stranických stanov. 

 


