GRIGORIJ KLIMOW. „NARÓD BOŻY”.
Rozdział 2. W ŚWIECIE MĄDRYCH MYŚLI
1. Wprowadzenie
2. Imperium zła, o którym tak często mówił prezydent Reagan, zostało stworzone przez
Żydów
3. Po śmierci Stalina do władzy przyszedł Car Nikita. Jego pierwszą żoną była Żydówka
Nadieżda Gorskaja
4. Trzeci eszelon – to były żydowskie żony
5. Cziczerin - pół-Żyd, który jednak przedstawia się jako stary rosyjski szlachcic
6. Powstaniem na pancerniku Potiomkin dowodził Żyd Feldman
7. Andropow był zamaskowanym pół-Żydem - pół-Ormianinem, a jego żona, znowu, była
Żydówką
8. Hitler oskarżał Żydów o to, że wprowadzili bolszewizm w Rosji, a teraz rozprzestrzeniają go
na cały świat
9. George Washington - "Żydzi są dżumą społeczeństwa, największymi wrogami
społeczeństwa"
10. Mark Cicero: "Żydzi należą do mrocznej i odpychającej siły"
11. Lucius Seneca: "Ten naród zdołał nabyć taki wpływ, że nam, zwycięzcom, dyktuje swoje
prawa"
12. Rzymski historyk Tacyt: "Żydzi uważają za skalane wszystko to, co dla nas jest święte"
13. Marius Justynian: "Żydzi zawsze byli sprawcami chrześcijańskich prześladowań"
14. Król Franków - Guntram: "Przeklęty niech będzie ten diabelski i zdradziecki naród
żydowski, który żyje tylko podstępami"
15. Prorok Mahomet: "To dla mnie niezrozumiałe, dlaczego nikt do tej pory nie przepędził tego
bydła, którego oddech podobny jest do śmierci”
16. Tomasz z Akwinu: "Żydom nie powinno się pozwalać na posiadanie tego, co zdobyli przez
lichwę od innych"
17. Erazm z Rotterdamu: "Jakiż rabunek i ucisk czynią Żydzi wobec biednych"
18. Marcin Luther: "Jeszcze nigdy słońce nie świeciło dla ludzi bardziej krwiożerczych i
mściwych"
19. Żydzi do dzisiaj świętują Holokaust, tańcząc na ulicach i nawet upijając się
20. Giordano Bruno: "Żydzi są zadżumioną, trędowatą i niebezpieczną rasą, która zasługuje na
wykorzenienie od dnia jej narodzin"
21. Papież Klemens Ósmy: "Cały świat cierpi z powodu lichwy Żydów, ich monopolu i
oszustw"
22. Piotr I: "Wolę widzieć Mahometan i pogan w moim kraju, niż Żydów. Ci ostatni są
kłamcami i oszustami"
23. Jean Francois Voltaire: „Żydzi są niczym innym jak tylko pogardzanym i barbarzyńskim
narodem, który w okresie długiego czasu łączył obrzydliwą chciwość ze strasznym przesądami i
niegasnącą nienawiścią do narodów, które ich znoszą i na których oni się bogacą”
24. Benjamin Franklin: „Jeśli my, na mocy Konstytucji, nie usuniemy Żydów ze Stanów
Zjednoczonych, to oni za niecałe dwieście lat, rzucą się w dużych ilościach, zwyciężą, połkną kraj i
zmienią formę naszych rządów”
25. Fryderyk Wielki: "Władcy nie powinni tracić Żydów z oczu. Powinni uniemożliwiać ich
przenikanie do handlu hurtowego"
26. Cesarzowa Maria Teresa: „Nie znam żadnej innej złośliwszej zarazy wewnątrz kraju, niż ta
rasa, która rujnuje naród chytrością, lichwą i pożyczaniem pieniędzy”
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27. Cesarzowa Jelizawieta Pietrowna: "Wszyscy Żydzi, mężczyźni i kobiety, niezależnie od
pozycji i bogactwa, z całym ich majątkiem powinni być natychmiast usunięci poza granice"
28. Angielski historyk Edward Gibbon: "Żydzi wykazali zwierzęcą nienawiść wobec Cesarstwa
Rzymskiego, które nieustannie niszczyli przez bestialskie morderstwa i rozruchy"
29. Napoleon Bonaparte: "Oni są jak gąsienice lub szarańcza, które pożerają moją Francję"
30. Car Mikołaj I: "Główną przyczyną ruiny chłopów są Żydzi. Swoimi zdolnościami
wykorzystują nieszczęsną ludność"
31. Niemieckie generał i strateg Helmuth von Moltke: „Badając kradzieże rzadko Żyd nie jest
zaangażowany albo jako wspólnik, albo jako paser”
32. Franz Liszt: „Nadejdzie czas, kiedy wszystkie chrześcijańskie narody, wśród których żyją
Żydzi, zadadzą pytanie, znosić ich dalej czy deportować ... czy chcemy życia lub śmierci, zdrowia
czy choroby”
33. Japoński naukowiec, książe Mobuchum Okuma: "Żydzi na całym świecie niszczą
patriotyzm i zdrowe podstawy państwa"
+++
Dzisiaj kontynuujemy nasz cykl wykładów pod ogólnym tytułem "Naród Boży". W tej serii
wykładów postawiliśmy sobie główny cel - walkę z antysemityzmem, na który Żydzi nieustannie
narzekają. Trzeba powiedzieć, że temat ten jest bardzo skomplikowany, bardzo trudny, ale mimo to
postaramy się dokopać do korzeni i przyczyn tego zjawiska.
Na poprzednim wykładzie przeanalizowaliśmy udział Żydów w obu "rosyjskich" rewolucjach i w
składzie utworzonego w wyniku tych rewolucji nowego, sowieckiego rządu. Do analizy
wykorzystaliśmy spisy, opublikowane w książce A. Dikiego (pol. Dzikiego – AL) "Żydzi w Rosji i
ZSRR. Esej historyczny", Nowy Jork, 1967. A więc, analizując te listy, przekonaliśmy się, że
władza sowiecka była w rzeczywistości władzą żydowską, że władza sowiecka okazała się w
praktyce najprawdziwszym żydowskim jarzmem dla Rosji lub jak ją wówczas zaczęto nazywać w
kręgach emigracyjnych - Sowieckiej Judei.
Tak było od razu po rewolucji 17-go roku, tak było w latach 20-tych i w 30-tych oraz w 40-tych.
Tak było aż do śmierci Stalina w 1953 roku. Spisy rządu sowieckiego z książki A. Dikiego są
niezbitym tego dowodem. To imperium zła, o którym tak często mówił prezydent Reagan, zostało
stworzone przez Żydów, o czym prezydent Reagan nie powiedział ani słowa. O tym nie wypada
mówić. Ten temat jest zakazany. Nawet dla prezydenta USA.
* - A czy Reagan o tym wiedział, Grigoriju Piotrowiczu?
- On wiedział, ale w Ameryce prezydentom zaleca się o tym milczeć.
Przy tym należy zaznaczyć, że 80% liderów rewolucji, przywódców władzy sowieckiej składało się
z Żydów czystej krwi, podczas gdy pozostałych 20% składało się z osób z domieszką krwi
żydowskiej – pół-Żydów, w 3/4 Żydów, w 1/4 Żydów, a także z miejscowych degeneratów,
żonatych z Żydówkami. Prawie wszyscy sowieccy przywódcy mieli żydowskie żony.
Interesujące jest, jak następowała ewolucja tego żydowskiego jarzma w Sowieckiej Judei.
Na początku – w pierwszym eszelonie (w pierwszym rzucie – AL) szli Żydzi, jawni Żydzi. Później,
w drugim eszelonie – już szli pół-Żydzi, którzy również odegrali bardzo wielką rolę. Są to i
Kiereński, który otworzył drzwi Leninowi. Jest to i Lenin, twórca władzy sowieckiej. Również jest
to i Stalin, który zastąpił Lenina. Stalin, raz jeszcze przypominam, był kaukaskim pół-Żydem.
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"Nagi miecz rewolucji" - F.E. Dzierżyński był według wszystkich danych w1/4 Żydem i był żonaty
z Żydówką czystej krwi. Główny kat Stalina, Ławrientij Beria, również był kaukaskim pół-Żydem.
Co ciekawe, obie te złowieszcze postacie stalinizmu - Stalin i jego nadworny kat Beria - obaj byli
ukrytymi kaukaskimi pół-Żydami.
* - Takich, jak Pan mówił, w tym czasie na Kaukazie było około 250 tysięcy?
- Przed rewolucją na Kaukazie było 250 tysięcy Żydów - Górali. W Związku Sowieckim nigdy nie
słyszeliśmy o gruzińskich lub kaukaskich Żydach, a teraz, w składzie trzeciej emigracji żydowskiej
ze Związku Sowieckiego, znajdujemy, ku naszemu zaskoczeniu, mnóstwo gruzińskich Żydów.
* - Jeden z takich nowo przybyłych kaukaskich Żydów stał się bardzo aktywny. Już
kilkakrotnie jeździł do Gruzji i starał się o to, aby Gruzja otworzyła ambasadę w Izraelu. Że
niby, jeśli Rosja nie chce nas uznać, to zacznijmy przyjaźnić się z Izraelem.
- Zwyczajne żydowskie „figele-migele”. Oczywiście wszystko to jest omawiane w Izraelu, gdzieś
tam na górze. Bez tego by nie pisnął ani słowa.
Tak więc, ukryci pół-Żydzi, Lenin i Stalin, odegrali ogromną rolę w procesie rewolucji, w procesie
ustanawiania władzy sowieckiej. A za nimi – w trzecim eszelonie - już poszły żydowskie żony, tj.
miejscowi degeneraci, którzy poślubili Żydówki. Kogo mamy po śmierci Stalina? Po śmierci
Stalina do władzy doszedł Car Nikita. Jego pierwszą żoną była Żydówka Nadieżda Gorskaja.
* - Więc wszystkie jego dzieci są pół-Żydami?
- Tak, wszystkie dzieci Cara Nikity były pół-Żydami. Jest to zgodne z naszą skalą, ale zgodnie z
izraelskimi przepisami rabinicznymi są oni uważani za pełnych Żydów. Ciekawe, że w swoich
małżeństwach powrócili oni do żydostwa. Wszystkie dzieci Nikity Siergiejewicza Chruszczowa
poślubiły Żydówki. Jego druga żona Nina Pietrowna była, co prawda, Rosjanką, ale dzieci nie
mieli.
Po carze Nikicie do władzy doszedł Iljicz Drugi - Leonid Iljicz Breżniew - i ta sama historia się
powtarza. Żona Leonida Iljicza Breżniewa również była Żydówką.
* - Po Moskwie krążą plotki, że Breżniew spał ze swoją córką. Mówi się też, że dlatego na taką
niewydarzoną, lekkomyślną i wyrosła.
- Też wiem o takich plotkach. Ponieważ żona Breżniewa była Żydówką, to jej dzieci
prawdopodobnie nie były normalne. Ponadto Breżniew miał brata - ciężkiego alkoholika, a jeśli
jeden z braci jest nienormalny, to i drugi brat obowiązkowo będzie miał również jakieś problemy
psychoseksualne. Być może dlatego Breżniew poślubił Żydówkę. Możliwe też, że sam Breżniew
miał domieszkę krwi żydowskiej. Bardzo często ludzie z domieszką krwi żydowskiej, powiedzmy
w 1/4 Żydzi, żenią się z Żydówkami. Ale ich dzieci prawie zawsze będą zdegenerowane lub, aby
nie używać tak silnego słowa, powiemy – bio-negatywne, psycho-negatywne. Jednym słowem – to
zwyrodnialcy, zboczeńcy (ros. – вырожденцы) lub jak mówią w tym przypadku psychiatrzy dzieci będą zwyrodnialcami (degeneratami) wyższego rzędu. Na przykład nie wypada hrabiego
Lwa Tołstoja nazywać degeneratem. Dlatego daje mu się nowy tytuł: zboczeniec wyższego rzędu.
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku rodziny Breżniewa: brat - alkoholik, córka - dziwka,
syn Breżniewa - także ciężki alkoholik, który przeszedł specjalny kurs leczenia uzależnienia od
alkoholu w jednym ze znanych domów wariatów. Tam, w jednym ze skrzydeł budynku siedzieli
sowieccy dysydenci, a w sąsiednim – na specjalnym oddziale, było leczenie alkoholików, gdzie
leczył się właśnie syn Breżniewa.
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* - Jeszcze jedna paralela, Grigoriju Piotrowiczu: żona kandydata na prezydenta USA
Dukakisa, zaraz po kampanii przedwyborczej, udała się do domu wariatów na leczenie z
alkoholizmu. Ona, nawiasem mówiąc, była również z narodu Bożego ...
- Właśnie, właśnie. Był tam u niej nie tylko alkoholizm, ale także uzależnienie od narkotyków ...
Jest to dodatkowa ilustracja tego, co nazywa się księciem tego świata. Według Biblii - jest to diabeł
i, jak by to nie było dziwne, nazywa się go tam księciem tego świata, księciem ciemności, bogiem
tego wieku. Bierdiajew nazwał to wszystko związkiem szatana i antychrysta, tj. mieszanymi
małżeństwami między Żydami i degeneratami, chociaż również i sam był żonaty, jak już wiecie, z
Żydówką ...
A więc - trzecim eszelonem były żydowskie żony ... U Breżniewa pod koniec jego życia była
również wyraźna megalomania. Jest to charakterystyczne. Z niego wszyscy już się śmiali. Zebrał
cały ikonostas z orderów, cztery gwiazdy Bohatera Związku Sowieckiego, piąta - gwiazda Bohatera
Pracy Socjalistycznej, nieprawdopodobna ilość różnych orderów i medali. Dochodziło już do
śmieszności, ale to wszystko były wyraźnie wyrażone objawy postępującej manii wielkości.
* - W spisach A. Dikiego szczególnie interesujące jest to, że nawet ci nieliczni Rosjanie, którzy
trafili do składu rządu sowieckiego, okazali się homoseksualistami po weryfikacji. Na
przykład Cziczerin.
- Cziczerin był ministrem spraw zagranicznych od 1918 do 1930 roku. Jego ojciec pochodził ze
starej szlachty rodowej, ale ożenił się z Żydówką. Więc Cziczerin jest pół-Żydem, który jednak
udaje starego rosyjskiego szlachcica. Pół-Żyd według naszej skali, ale zgodnie z izraelskimi
przepisami rabinicznymi, uważany jest on za pełnego (100%-go) Żyda. Poza tym był jawnym
pederastą. Ale jak to jest, zapyta Pan, - pederasta i naraz żonaty? Ale to właśnie jest to, co nazywa
się żydowskie „figele-migele” lub „szacher-macher”.
* - W tych dniach na kanale 13 nadawane były wspomnienia Eisensteina, wielkiego
żydowskiego reżysera filmowego, w których on sam wyznał, że kiedy przyjechał do Berlina w
29-ym roku i odkrył tam straszny upadek moralności, i jak będąc zaproszonym na jedną z
orgii, uświadomił sobie, że jest ukrytym pederastą. Tak dosłownie sam zapisał. Sam zrobił ten
wpis w swoim dzienniku ...
- Tak. Przy czym termin "ukryty pederasta" jest rzeczą niejasną: wczoraj byłeś przygnębiony, dziś
jesteś ukryty, a za tydzień możesz stać się otwartym pederastą. Oczywiście wybrał dla siebie
najbardziej niejasny termin - "ukryty pederasta". Widziałem także ten program. Tam na końcu
pokazano słynny film Eisensteina "Pancernik Potiomkin". Po filmie zajrzałem do swojej kartoteki.
Kto kierował powstaniem na pancerniku Potiomkin? Powstaniem na pancerniku „Potiomkin”
kierował Żyd Feldman. Jest to fakt historyczny, o którym Żyd Eisenstein w swoim filmie z jakiegoś
powodu milczy ...
* - Przypominam sobie, że w tym filmie bardzo negatywnie został przedstawiony kapłan
okrętowy. Zły i podstępny.
- To zwykła historia. Antychrześcijańskie tendencje wśród Żydów. Ale jak się Panu podoba ta
sztuczka z Eisensteinem i Żydem Feldmanem, który faktycznie dowodził powstaniem na
pancerniku „Potiomkin”, ale z jakiegoś powodu nie trafił do historycznego filmu Eisensteina?
Nawiasem mówiąc, powstanie zostało dokonane za pieniądze japońskiego rządu. Jeszcze podczas
wojny japońskiej w 1905 roku policja carska ustaliła, że ulotki, które były rozrzucane w
Piotrogrodzie i ulotki, rozrzucane wśród żołnierzy w Mandżurii, zostały wykonane w tej samej
drukarni, tj. wszystko to było koordynowane z jednego ośrodka i jest to całkiem naturalne.
Wszystko to były dobrze skoordynowane dywersje polityczne i ideologiczne.
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Po Breżniewie przyszedł Andropow i ta sama historia powtórzyła się ponownie. Andropow był
zamaskowanym pół-Żydem, pół-Ormianinem, a jego żona była Żydówką. A inny pół-Żyd Sołżenicyn - teraz się skarży na cały świat, że władza sowiecka kosztowała naród rosyjski ponad 60
milionów ludzkich istnień, ale o tym, że władza sowiecka była władzą żydowską, z jakiegoś
powodu o tym milczy. Potrafił machnąć kilka tomów o czerwonym terrorze i ani słowa o dominacji
Żydów na wyższych szczeblach władzy ...
* - Dokładniej nie o dominacji, ale o prawdziwym żydowskim jarzmie.
- O to właśnie Hitler obwiniał Żydów, że wprowadzili bolszewizm w Rosji i teraz roznoszą go na
cały świat, w tym i w Niemczech. Niewiele osób pamięta teraz o tym, ale w Bawarii został już
wtedy ustanowiony rząd komunistyczny, a propos - w całości złożony z Żydów. Ruch
Spartakowski, zaraz po I wojnie światowej, także był kierowany przez dwóch Żydów: Różę
Luksemburg i Karla Liebknechta. Podobnie jak i rewolucja na Węgrzech, gdzie 95% przywódców
rewolucji stanowili Żydzi. Jednak w tym czasie, dzięki Bogu, znalazły się zarówno w Niemczech
jak i na Węgrzech zdrowe siły, które stłumiły to wszystko w zarodku.
Oczywiście Hitler wiedział o tym wszystkim i dlatego oskarżał Żydów o wywoływanie wszędzie
komunizmu i bolszewizmu. Co więcej, Niemcy – to naród skrupulatny. Stworzyli oni całe instytuty
naukowo-badawcze dotyczące tego tematu. Podeszli do tego problemu bardzo poważnie, ale
najbardziej oryginalne było to, że Hitler i całe Biuro Polityczne Hitlera składało się tylko z ludzi z
domieszką krwi żydowskiej. Rozmawialiśmy już o tym podczas wykładu - "Hitler i jego Biuro
Polityczne". Tak więc dane ze strony niemieckiej i rosyjskiej są ze sobą zbieżne.
Popatrzmy teraz, co inne światowe autorytety mówią o Żydach.
Być może Hitler był w błędzie? Ponieważ Hitler to XX wiek, a Żydzi istnieją od ponad 4000 lat,
przeanalizujmy, co mądrzy ludzie mówili o Żydach w ciągu tych całych 4000 lat.
W tym celu biorę drugą książkę autorstwa Andrieja Dikiego. Nosi ona tytuł: "Dialog rosyjsko żydowski". Ta książka jest jakby dodatkiem do jego pierwszej książki "Żydzi w Rosji i ZSRR". W
drugiej jego książce podane są opinie o Żydach znanych na całym świecie ludzi i te wypowiedzi,
trzeba zauważyć, są dość oryginalne. Na przykład George Washington - ojciec rewolucji
amerykańskiej i pierwszy prezydent Ameryki, napisał w swojej książce "Washington Maxims"
(„Maksymy Washingtona”), że "Żydzi są dżumą społeczeństwa, największymi wrogami
społeczeństwa, obecnością których, niestety, uszczęśliwiona jest Ameryka".
Żydów wówczas w Ameryce było tak mało, że prezydent George Washington mógł sobie pozwolić
na tak "niewybaczalną wolność". Gdyby dzisiaj spróbował powtórzyć to wszystko, to żydowska
prasa natychmiast by go pożarła. Zrobiliby mu, jak mówią w Rosji, taką kozią mordę, że na zawsze
przeklinał by siebie za te uczciwe i szczere słowa.
Nasz następny świadek - Mark Cicero, sławny rzymski mówca, który żył w II wieku pne. Mówił o
Żydach w sposób następujący: "Żydzi należą do mrocznej i odpychającej siły. Któż nie wie, jak
liczna jest ta klika, jak się trzymają oni razem, jaką moc mogą okazać dzięki swojej
zwartości?" Jak widzimy, już w tym czasie było w Rzymie wielu Żydów i już wtedy mieli oni
wielki wpływ.
Następny świadek - to Lucjusz Seneka, rzymski filozof, który urodził się w pierwszym wieku
przed Chrystusem. Potwierdza opinię Cycerona i pisze o Żydach w następujący sposób: "Ten
naród zdołał zyskać taki wpływ, że nam, zwycięzcom, dyktuje swoje prawa".
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Słynny rzymski historyk Tacyt, który żył w pierwszym wieku naszej ery, mówił: "Żydzi uważają
za skalane wszystko to, co dla nas jest święte ..."
Marius Justinian, lub święty Justynian, rzymski filozof II wieku naszej ery, dodaje: "Za
prześladowaniami Chrześcijan zawsze stali Żydzi. Podróżowali oni po kraju, wszędzie
nienawidząc i podkopując fundamenty chrześcijańskiej wiary".
Jak zdążyliście już Państwo zauważyć, historycy i filozofowie starożytnego świata mogli się
wypowiadać swobodniej niż współcześni filozofowie i historycy.
* - Nie kończyli oni uniwersytetów współczesnych. Dzisiaj cała, nawet nie żydowska
profesura, jest tak zastraszona przez żydo - masonerię, że nie ma prawa nawet mieć własnej
opinii w tej sprawie.
- Tak. Dzisiaj w Ameryce języki by im oderwano za takie rzeczy.
Następnym świadkiem jest król Franków, Guntram, który żył w szóstym wieku. Mówił o Żydach
w następujący sposób: "Niech przeklęty będzie ten diabelski i zdradziecki naród żydowski,
który żyje tylko oszustwami ..." Mocno powiedziane. Barbarzyńca, od razu widać. Żadnej
dyplomacji, bo przecież jakiej dyplomacji możemy oczekiwać od barbarzyńcy?
Ale tu jeszcze silniej ... Założyciel mahometanizmu - prorok Mahomet, to VI - VII wiek od
narodzenia Chrystusa. Tak więc, ten znany w całym świecie prorok mówił o Żydach w następujący
sposób: "To dla mnie jest niezrozumiałe, dlaczego do tej pory nikt nie wypędził tego bydła,
którego oddech jest podobny do śmieci. Czy nie zabija każdy dzikie zwierzęta, które pożerają
ludzi, nawet jeśli mają one ludzki wygląd? Czy Żydzi są kimś innym niż pożeraczami ludzi?"
(zaczerpnięto z Koranu).
* - Żydzi będą teraz żądać spalenia Koranu, gdzie głoszony jest taki oto antysemityzm.
Tak, taki oto prorok – antysemita. Inny sławny filozof-prorok, św. Tomasz z Akwinu, który żył w
XIII wieku, mówił o Żydach w następujący sposób: "Żydom nie powinno się pozwalać na
posiadanie tego, co zyskali oni w drodze lichwiarstwa od innych. Byłoby lepiej, gdyby
pracowali oni uczciwie zarabiając na życie, ponieważ nic nie robiąc, stają się jeszcze bardziej
chciwi." A więc widzą Państwo - byli także święci chrześcijańscy antysemici!
Holenderski uczony Erazm z Rotterdamu, żyjący w XV-XVI wieku, mówił o Żydach tak: „Jakiż
grabież i ucisk czynią Żydzi nad ubogimi, którzy nie mogą tego dłużej znieść ... Zmiłuj się nad
nimi, Boże! Żydowscy lichwiarze szybko zapuszczają korzenie nawet w małych wioskach i
jeśli pożyczą pięć florenów, to wymagają sześciokrotnie wyższego zastawu. Z procentów
(odsetek) pobierają procenty (odsetki) i od tego wszystkiego jeszcze raz procenty, tak że
biedny traci wszystko, co miał”.
A teraz wysłuchajmy reformatora kościoła, Marcina Lutra, założyciela protestantyzmu i
luteranizmu. Ciekawe jest to, że gdy Żydzi przyjmowali chrzest w Rosji, to bardzo często nie
przechodzili oni na wiarę prawosławną, lecz na luteranizm, ponieważ procedura chrztu Żydów do
luteranizmu była znacznie prostsza i łatwiejsza niż chrzest w prawosławiu. W ten sposób też matka
Lenina stała się luteranką. Była Żydówką z przechrztów. Jej mąż nawrócił się na prawosławie, a
ona postanowiła przejść na luteranizm. Maria Blank - matka Lenina od tamtego czasu figuruje
wszędzie jako luteranka. Z tego i poszła legenda głosząca, że korzenie Lenina po matce były jakoby
niemieckie, luterańskie, ale w rzeczywistości tak nie było.
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Tak więc Luter mówił o Żydach, co następuje: "O jak bliska jest dla Żydów Księga Estery (z
Biblii), która usprawiedliwia ich żądzę krwi, mściwość, ich apetyty na zbrodnicze nadzieje!
Nigdy jeszcze słońce nie świeciło narodowi bardziej krwiożerczemu i mściwemu, który
pielęgnuje ideę zniszczenia i uduszenia wszystkich innowierców".
Pomyślmy o tych słowach, wypowiedzianych przez założyciela protestantów ...
Księga Estery opowiada o święcie Purim. Najbardziej zabawne święto u Żydów. Pamiętacie - kiedy
Żydzi wytępili 75 tysięcy Persów. Podesłali perskiemu królowi do łóżka Żydówkę Esterę za
pomocą jej wuja Mordechaja i to wszystko zakończyło się zniszczeniem 75 tysięcy Persów. Z tego
powodu Żydzi do dziś tańczą na ulicach, a nawet się upijają. Ogólnie rzecz biorąc, wesołe święto,
ale przecież był to prawdziwy pogrom i świętowanie go przez tysiące lat jest co najmniej
niemoralne. Przecież to także było rodzajem Holokaustu, ale Żydzi nie zgadzają się z tą opinią.
Następnie Marcin Luter kontynuuje: „Żaden z innych narodów pod słońcem nie jest tak
chciwy, jak Żydzi, którzy są i będą chciwi, na co wskazuje ich przeklęta przez Boga lichwa.
Pocieszają siebie tym faktem, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to zbierze on i podzieli złoto i srebro
całego świata między nimi. Powinny być zniszczone ich modlitewniki i księgi Talmudu, które
uczą ich bezbożności, kłamstwa i bluźnierstwa. Młodym Żydom i Żydówkom należy dać
motyki, siekiery, łopaty, kołowrotki, wrzeciona, aby zarabiali na swój chleb w pocie czoła”.
Po prostu nie wierzę swoim oczom - Luter, ojciec całego protestantyzmu, okazuje się mówił o
Żydach, że "... Powinny być zniszczone ich modlitewniki i księgi Talmudu, które uczą ich
bezbożności, kłamstwa i bluźnierstwa ...".
* - Ładny pierożek ... Grigoriju Piotrowiczu, czy Pan, jako profesor wyższej socjologii, wierzy
w to, że jeśli dać w ręce motykę osobie bionegatywnej, to ona się zmieni (ros. –
перевоспитается)?
- Nie, nie wierzę. Luther najwyraźniej chciał po prostu w ten sposób ich się pozbyć. Tutaj naprawa,
zmiana obyczajów nie działa. Jedynym lekarstwem - są monastery (klasztory). To był genialny
wynalazek, gdzie w ciężkiej pracy, modlitwie i poście grzesznicy ratują swoją duszę. I nie
rozmnażają się. I to jest najważniejsze - nie rozmnażają się.
Następnym wybitnym antysemitą jest włoski naukowiec i filozof Giordano Bruno, XVI wiek,
którego Inkwizycja spaliła na stosie za herezję. Co ciekawe, ten wielki liberał - ówczesny Sacharow
- mówił o Żydach następująco: "Żydzi są zadżumioną, trędowatą i niebezpieczną rasą, która
zasługuje na wykorzenienie od dnia jej narodzin". (Zaczerpnięte z prac Spazzio, 1888, tom 2, s.
500).
No, tu już chyba za dużo powiedział - "... zasługuje na wykorzenienie od dnia jej narodzin".
A oto jeszcze jeden wielki świadek - sam papież. Widzą Państwo - słuchamy opinii z różnych stron.
Jeśli dopiero co poznali Państwo opinię o Żydach znanego heretyka, to oto co powiedział o Żydach
przywódca Kościoła Katolickiego - papież Klemens VIII (XVI w.): "Cały świat cierpi z powodu
lichwy Żydów, ich monopoli i szalbierstw. Wrzucili oni wielu nieszczęsnych ludzi w stan
ubóstwa, zwłaszcza chłopów, robotników i ubogich".
* - A potem przyszli do Rosji robić rewolucję robotniczo-chłopską ...
- W tym właśnie jest paradoks ... A czy stało się robotnikom i chłopom lepiej? ... Już o tym wraz z
wami sami wiemy. Wszystko to było utopią i oszustwem, które skończyło się dla narodu bardzo źle.
Jak widzimy, oszustwo miało zasięg planetarny. Tysiące rosyjskich wiosek do dziś są wymarłe ...
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Oto jeszcze jeden wielki świadek - Rosyjski Imperator Piotr Pierwszy, XVII wiek. Mówił o
Żydach w następujący sposób: "Wolę widzieć w moim kraju mahometan i pogan niż Żydów. Ci
ostatni są oszustami i krętaczami ..." Ale w tym samym czasie Piotr Pierwszy miał przy sobie
Żyda, Szafirowa, który według jednych źródeł był ministrem finansów, a według innych ministrem spraw zagranicznych. Więc nie ma reguł bez wyjątku. Możliwe, że Car Piotr wziął za
swojego pomocnika wielkiego oszusta, aby móc oszukiwać innych oszustów.
* - Tak jak obecnie w GRU (Główny Zarząd Wywiadu Armii), Epstein Żyd jest
odpowiedzialny za sprawy dezinformacji. Być może jedyny Żyd w GRU.
- Klin wybija się klinem. Należy pamiętać, że nie wszyscy Żydzi są źli. Wszystko, co jest dobre i
złe u Żydów, jest i u innych narodów. Tyle tylko, że u Żydów - według formuły Lombroso –
wszelkiego paskudztwa jest 6 razy więcej ...
Kolejnym interesującym świadkiem jest francuski pisarz i filozof Jean-François Wolter
(Voltaire), XVII-XVIII wiek. W tym miejscu należy przypomnieć, że Wolter był jednym z
duchowych przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która była również była oszustwem na
skalę planetarną, a jednocześnie dość krwawym. Francję rewolucja francuska kosztowała około
jednego miliona istnień ludzkich. Przy populacji wynoszącej 25 milionów, tj. co 25 Francuz został
zabity. Wydawałoby się, że Wolter powinien być Żydofilem, ale ... ten jeden z ojców Rewolucji
Francuskiej mówił o nich tak: "Żydzi są niczym innym, jak tylko pogardzanym i
barbarzyńskim narodem, który przez długi czas łączył obrzydliwą chciwość z okropnymi
uprzedzeniami i niegasnącą nienawiścią do narodów, które ich znoszą i na których oni się
bogacą. Mały naród żydowski ośmiela się pokazywać nieprzejednaną nienawiść do własności
innych narodów; Żydzi płaszczą się, gdy spotyka ich niepowodzenie i są aroganccy, gdy ich
sprawy kwitną."
Wszystko tutaj opiera się na formułach diabła, przecież diabeł – to pierwszy ekstremista. Naród ten,
żyjąc w ubóstwie – poniża się w sposób bezgraniczny, ale jednocześnie jest nieludzko okrutny w
bogactwie i nie ma w nim nic ludzkiego ani w tamtym stanie, ani w tym.
Podajemy tutaj wypowiedzi o Żydach różnych ludzi z różnych krajów i różnych epok - ale, jak
widzą Państwo, wszyscy oni zgadzają się w swojej ocenie "Narodu Bożego" ...
Wywołujemy kolejnego świadka. To Benjamin Franklin, amerykański naukowiec i mąż stanu z
XVIII wieku. Był jednym z ojców amerykańskiej rewolucji, tj. wielkim masonem, ale, co dziwne,
był dość przyzwoitym człowiekiem. Mówił o Żydach w następujący sposób: "W kraju, w którym
osiedlają się Żydzi, niezależnie od ich liczby, obniżają oni moralność, uczciwość handlową,
izolują się i nie poddają się asymilacji. Wyśmiewają religię chrześcijańską, próbują ją
podkopać. Budują państwa w państwie i w przypadku sprzeciwu w stosunku do nich, dążą do
śmiertelnego finansowego zadławienia kraju".
Jak widzimy, nie tylko dzisiejsze Towarzystwo "Pamięć" w Moskwie bije w swój dzwon o
niebezpieczeństwie, pochodzącym od narodu żydowskiego. Okazuje się, że o tym mówili i
ostrzegali ludzkość wielu wielkich ludzi we wszystkich krajach i przez wszystkie czasy.
Następnie Benjamin Franklin kontynuuje: "Jeśli my, na podstawie Konstytucji, nie usuniemy
Żydów ze Stanów Zjednoczonych, to za niespełna dwieście lat rzucą się oni w wielkiej ilości,
zdobędą przewagę, połkną kraj i zmienią formę naszych rządów ... Ostrzegam was, panowie,
jeśli nie usuniecie Żydów na zawsze, to wasze dzieci będą przeklinać was w grobach."
Dziś widzimy, że przepowiednia Franklina w dużej mierze została spełniona. Dziś Żydzi w
Ameryce odgrywają tak ważną rolę, że stali się oni źródłem większości finansowych nieszczęść
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Amerykanów. Jeszcze w 1913 roku żydowski bankier Warburg stworzył to, co dziś jest podstawą
deficytu i gigantycznego długu publicznego Stanów Zjednoczonych. Przecież dług publiczny został
stworzony sztucznie, w wyniku deficytu budżetowego. To dziecię – jest wytworem gangu
żydowskich bankierów na czele z Warburgiem. Amerykanie nie wiedzą już, jak wyjść z tego
impasu ...
Wywołajmy następnego świadka. Król pruski Fryderyk Wielki, który żył w latach 1712-1786.
Aby lepiej zrozumieć jego wypowiedzi na temat Żydów, trzeba trochę zatrzymać się na samym
Fryderyku Wielkim. Okazuje się, że w młodości Fryderyk cierpiał na stulejkę. Jest to termin
medyczny oznaczający przyrośnięcie skóry do żołędzi penisa, tj. kiedy penis mężczyzny się nie
otwiera i dlatego nie może on kopulować. Sprawa dość bolesna. Tak więc - w wieku około 20 lat
musiano mu zrobić obrzezanie. Możliwe, że obrzezanie zostało dokonane przez ekspertów tej
sprawy – czyli Żydów. Ciekawe jest to, że gdy został obrzezany, okazało się, że jest
homoseksualistą. Oto związek między obrzezaniem, stulejką i homoseksualizmem.
* - Niewiele osób wie, ale jeśli obrzezanie odbywa się zgodnie z halachą, tzn. zgodnie ze
starożytnymi tradycjami religijnymi społeczności żydowskiej, po obrzezaniu krew z rany jest
wylizywana językiem, a odcięty kawałeczek ciała jest rzucany do kielicha z winem i wszyscy
obecni powinni wypić z tego kielicha. Wszystko to jest bardzo podobne do sadyzmu,
pederastii i wampiryzmu razem wziętych. Co więcej, wielu poważnych żydowskich uczonych
skarży się na to, że skoro wielu rabinów ma zepsute zęby, to podczas obrzezania i oblizywania
członka wnoszą oni do ranki zakażenie. Ci żydowscy uczeni twierdzą, że obrzezanie jest
bardzo niebezpiecznym i niehigienicznym rytuałem.
- Niehigieniczny, nieetyczny, ale ... czasem konieczny. Powróćmy do Fryderyka Wielkiego. A więc
- po obrzezaniu okazało się, że oprócz tego był on także pederastą. Ponadto zasłynął swoją
agresywnością. Znana pruska musztra. Swoich żołnierzy ganiał z sadystycznym okrucieństwem.
Ponadto był masonem. Jak widać – pełen komplet degenerata. Tak że wydawałoby się, że jest on
jednym z tych, którzy powinni byli współczuć Żydom. Przeczytajmy teraz - co on o nich pisze?
Czytamy u A. Dikiego: "Władcy nie powinni spuszczać Żydów z pola widzenia. Powinni
zapobiegać ich przenikaniu do handlu hurtowego, śledzić wzrost ich populacji i pozbawiać ich
możliwości knucia nieuczciwych czynów w dowolnym miejscu. Nic tak nie dręczy
handlowców, jak te niedozwolone zyski, jakie osiągają Żydzi".
* - Jak że musieli przypiec mu Żydzi, jeśli on - sam bionegatywny, tak o nich się wypowiada?!
A co chciałby Pan usłyszeć od zdegenerowanego pederasty? Lepiej posłuchajmy teraz opinii kobiet.
Austriacka Cesarzowa Maria Teresa (XVIII w.) pisze o Żydach w ten sposób: "Nie znam
żadnej innej niepomyślnej plagi wewnątrz kraju, takiej jak ta rasa, która rujnuje ludzi przez
przebiegłość, lichwę i pożyczanie pieniędzy. Zajmuje się sprawami, wstrętnymi dla uczciwych
ludzi. W miarę możliwości, zostaną oni przeniesieni i wypędzeni stąd." A w tym czasie w
Austrii było dość dużo Żydów. Było to Cesarstwo Austro-Węgierskie, według terytorium ogromne państwo.
Weźmy innego ukoronowanego świadka - Rosyjską Cesarzową Elżbietę Pietrowną (XVIII wiek).
Pisała o Żydach w następujący sposób: "Żydzi istnieją w różnych częściach Rosji. Od tych
nienawidzących Chrystusa ludzi nie możemy oczekiwać niczego dobrego. W związku z tym
wydaję następujący rozkaz: wszyscy Żydzi, mężczyźni i kobiety, niezależnie od ich pozycji i
bogactwa, z całym ich majątkiem powinni być natychmiast usunięci poza granicę. Od tych
wrogów Chrystusa nie chcę mieć żadnego zysku". To wtedy właśnie wszyscy Żydzi zostali
wyrzuceni z Rosji.
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* - Grigoriju Piotrowiczu, w żydowskiej gazecie „Nowe Słowo Rosyjskie” ("New Russian
Word"), została ostatnio opublikowana notatka od pewnego szanowanego Żyda o tym, że w
rzeczywistości wszystko było odwrotnie. Że Żydzi przybywali do biednych, zubożałych
krajów, tam podnosili gospodarkę, podnosili handel, a niewdzięczni Goje strasznie zazdrościli
umysłowi, przebiegłości i pobożności Żydów. Organizowali oni pogromy i wypędzali Żydów.
Po tym kraj ten wpadał w stan ekonomicznego upadku. Goje błagali Żydów, aby ci wrócili,
ale dumni, szlachetni Żydzi mówili im: nie, nie możemy mieć nic do czynienia z kimś
niewdzięcznym ...
- Cóż, to kłamstwo jest całkiem naturalne. Według diabelskich formuł. Przecież diabeł jest kłamcą i
ojcem kłamstwa. W Biblii Jezus Chrystus bezpośrednio mówi Żydom: "Waszym ojcem jest diabeł".
Następnie na listach A. Dikiego znajduje się słynny angielski historyk Edward Gibbon - XVIII
wiek. Pisał tak: "Żydzi wykazali zwierzęcą nienawiść do Imperium Rzymskiego, które
niszczyli nieustannie niesamowitymi morderstwami i buntami. Ludzkość drży, gdy opowiada
się o tych obrzydliwych barbarzyństwach".
Nawiasem mówiąc, za to wszystko w końcu Jerozolima została zniszczona. Żydzi skarżą się, że
jedną z największych zbrodni przeciwko nim było zniszczenie Świątyni Jerozolimskiej przez
Rzymian (Cesarz Tytus). Oto i przyczyna, dlaczego Rzymianie to zrobili. W tamtym czasie Judea,
Palestyna, były obskurnymi, zacofanymi prowincjami Cesarstwa Rzymskiego. Ale ze wszystkich
prowincji, Rzymianie mieli najwięcej kłopotów właśnie ze strony Żydów. Znosili, znosili to, - jak
pisze historyk Gibbon, a potem skończyła się rzymska cierpliwość i postanowili wymazać
szatańskie Jeruzalem z powierzchni ziemi jako źródło skażenia ... A wyszło jeszcze gorzej. Żydzi
rozbiegli się, jak karaluchy, po całym Cesarstwie Rzymskim i od tamtego czasu zaczęli robić te
paskudztwa - na całym świecie.
Przywołujemy następnego świadka - Cesarza Francji Napoleona Bonaparte (XVIII wiek).
Bonaparte, jak podano w wielu źródłach, był biseksualnym homoseksualistą. Używał także swoich
braci i swoich sióstr. Był mistrzem - złotą rączką, to jest zboczeńcem (degeneratem) wyższego
rzędu. Poza tym był masonem, jak zapewniał papież. I oczywiście - był okropnie agresywny, co
zawsze kojarzy się z homoseksualizmem. Homoseksualizm, sadyzm, agresywność - jeden łańcuch.
* - Niewielu ludzi wie, że jedną z pierwszych kampanii Napoleona była wyprawa na
Jerozolimę. Żydowscy rabini zaczęli nawet szukać żydowskich korzeni w jego pochodzeniu,
ponieważ gdyby nie został pokonany pod Jerozolimą, to zostałby ogłoszony nowym
Mesjaszem.
- Tak więc posłuchajmy, co ten Mesjasz mówił o Żydach: "Żydów należy rozpatrywać jako
naród, a nie jak grupę religijną. Jest to naród w środku naszego narodu ... Chciałbym na
określony czas pozbawić ich prawa do udzielania pożyczek pod zastaw, ponieważ jest to zbyt
upokarzające dla narodu francuskiego być zobowiązanym wobec tego niskiego narodu.
Majątek całych wiosek jest rabowany przez Żydów, przywrócili oni pańszczyznę; są
prawdziwymi stadami kruków. Ubóstwo jest wywoływane przez Żydów, ale nie pochodzi od
jednego indywidualnego Żyda, ale jest istotą całego tego narodu. Są oni podobni do gąsienic
lub szarańczy, które pożerają moją Francję."
* - Grigoriju Piotrowiczu, a przecież to samo można powiedzieć i o Rosji - Sowieckiej Judei.
Przecież w formie kołchozów (kolektywnych gospodarstw) praktycznie przywrócili oni
niewolnictwo, prawo pańszczyźniane.
- Takie same podobieństwa. Taka sama grabież. Radziecki kolektywny (kołchozowy) system
zniszczył rosyjskie chłopstwo. A chłopstwo – to nasi żywiciele.
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Tak więc, Cesarz Napoleon, dał słowo: "Zrobię wszystko, aby udowodnić moją pogardę dla
tego najpodlejszego narodu na świecie. Żydzi są narodem, zdolnym do najstraszniejszych
przestępstw. Chciałem uczynić z nich naród obywateli, ale oni nie nadają się do niczego,
oprócz handlu z drugiej ręki (rzeczami używanymi)."
Pochodzi to z jego przemówienia podczas sesji Senatu w kwietniu 1806 roku. Ponadto trzeba
powiedzieć, że Napoleon dalece nie był głupcem. Kodeks napoleoński istnieje do dzisiaj jako
podstawa prawoznawstwa (ros. – юриспруденции) Francji.
* - Napoleon również na początku próbował przyciągnąć Żydów na swoją stronę. Odrodził
nawet starożytny Sanhedryn - zebrał wielkich rabinów ze wszystkich terytoriów Europy
Zachodniej i próbował zmusić ich, by kazali Żydom stać się ludźmi. Ale oni go przechytrzyli.
- Kolejnym koronowanym świadkiem jest rosyjski Cesarz Mikołaj I (XVIII-XIX w.). Mówił o
Żydach w następujący sposób: "Główną przyczyną ruiny chłopów są Żydzi. Swoimi
umiejętnościami wykorzystują nieszczęsną ludność. Są oni tutaj wszystkim: kupcami,
kontrahentami, właścicielami karczm, młynarzami, dostawcami, rzemieślnikami itd. Są tak
przebiegli w oszukiwaniu ludzi, że dają pieniądze z góry za niezasiane zboża, a następnie
obniżają cenę na plony jeszcze przed zebraniem plonów z pola. Są oni zwykłymi pijawkami,
które wysysają wszystko i całkowicie wyczerpują całe regiony."
* - To samo teraz robią w Ameryce. Farmerom udziela się kredytów na przyszłe zbiory, a
następnie ceny na te zbiory są sztucznie obniżane, aby jeszcze bardziej zapędzić ich w
kredyty.
- Tak, wszystko to jest gra na wysokim poziomie. To nie jest jakiś pojedynczy Żyd, zaangażowany
w oszustwa. To jest - cały naród. A wszystko to dzieje się od stulecia do stulecia. Zaprawdę –
Naród Boży, tylko ich bóg wydaje się być inny.
* - Jezus Chrystus powiedział do nich: "Waszym ojcem jest diabeł". I z jakiegoś powodu
Mojżesz na wszystkich obrazach jest malowany z rogami. Dość dziwny prorok. W Torze jest
napisane, że z głowy Mojżesza wychodziły dwa rogi. Talmudyści próbują zagmatwać tę
kwestię i mówią, że słowa "róg" i "promień" w języku hebrajskim są podobne i interpretują
to miejsce tak, jakby z głowy Mojżesza wychodziły dwa promienie. Ogólnie – próbują
zaciemnić, zagmatwać sprawę.
- A oto jeszcze jeden wielki świadek - niemiecki generał i strateg Helmut von Moltke - twórca
niemieckiej doktryny wojennej. Pisze o Żydach w następujący sposób: „Badając kradzieże rzadko
który Żyd nie jest zaangażowany albo jako wspólnik, albo jako paser”.
Żydzi nie są tacy głupi, by zajmować się zwykłą kradzieżą w dosłownym znaczeniu tego słowa. Ale
ukrywanie skradzionego – to już było czysto żydowską sprawą od średniowiecza. W leksykologii
jest wiele na to dowodów. Każdy naród ma język świata przestępczego. W Rosji jest to „воровская
феня” – żargon złodziejski - język przestępców, który jest mało zrozumiały dla osób z zewnątrz.
Niemcy nazywali ten język "gaunerschprache", tj. język oszustów (dosłownie język „жуликов” –
złodziejaszków). Niemal cały ten język oszustów i złodziei składa się ze słownika w języku jidysz.
Również w rosyjskim żargonie kryminalnym jest wiele żydowskich słów. Są to – poc, pacan, haza,
hawa itd.
Tutaj mam podręcznik - "Złodziejski żargon" (ros. -"Воровской жаргон"), wydanie sowieckiej
milicji, Główny Zarząd Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Kijów, 1965. Widać z niego, że w
sowieckim żargonie złodziejskim jest pełno żydowskich słów, a jeszcze więcej w niemieckim
złodziejskim żargonie. Mieszkania skupujących skradzione towary były u złodziei jakby klubami,
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zwanymi w rosyjskim żargonie jako - malina, fatera. A przecież fatera - pochodzi od słowa
niemieckiego Vater - ojciec, ojciec chrzestny (ros. - отец, пахан). Właśnie dopiero co
przeczytaliśmy - "... Albo jako wspólnik, albo jako paser skradzionego". Jest to, jak mówił Karol
Marks, pierwszy etap akumulacji kapitału.
Tak więc, początkowo kupowali oni skradzione towary, a następnie oddawali swoje zdegenerowane
potomstwo na naukę na prawników i lekarzy. Na przykład, dziadek Kiereńskiego był Żydem,
fałszerzem pieniędzy z Warszawy, tj. przestępca kryminalnym. Został uwięziony w mieście
Kiereńsk. Wielu przestępców zazwyczaj mówi władzom, że nie pamiętają ani ojca, ani matki niczego ... Kiedy byli wypuszczani z więzienia, to często dawano im nazwiska od nazwy miasta, w
którym odbywali kary więzienia. Tj. Kiereński - spod miasta Kiereńsk, podobnie jak Judasz z
miasta Kariot stał się Judaszem Iskariotą.
Ta tradycja pseudonimów złodziejskich jest żywa do dzisiaj. Misza Gomielskij, Boria Warszawskij.
Na przykład, Henry Kissinger - doradca prezydenta Nixona, Żyd z miasta Kissingen. Podtrzymuje
tradycję przodków, że tak powiemy. Proszę spojrzeć w książkę telefoniczną miasta Nowy Jork, ileż
tam będzie Żydów o nazwisku Moskowiec? Całe kolumny. To są wszystko Żydzi z Moskwy. Felix
Frankfurter - doradca prezydenta Roosevelta, Żyd z Frankfurtu. Właściwie to wszystko nie są
nazwiska, ale pseudonimy. Kosmopolici bez korzeni, jak mawiał towarzysz Stalin, a on już swoich
krewnych znał dobrze.
Dalej słynny niemiecki strateg Helmut von Moltke kontynuuje: "Dla gromadzenia bogactw
wszelkie środki u nich są dobre. W czasie wojny 1812 roku Żydzi byli szpiegami po obu
stronach, zdradzając przy tym każdego z nich". A będąc generałem i największym strategiem,
von Moltke był ekspertem w tych sprawach.
* - Przypomina mi to rozkaz Napoleona o wysiedleniu wszystkich Żydów z terenów
graniczących z Niemcami. Obawiał się, że Żydzi jego też będą zdradzać.
- Ta sama historia miała miejsce podczas Pierwszej Wojny Światowej. Rosyjski rząd zmusił
wszystkich Żydów z terenów przygranicznych do odejścia na tyły.
Naszym kolejnym świadkiem jest słynny węgierski kompozytor Franciszek Liszt (XIX wiek).
Mówił o Żydach w następujący sposób: „Nadejdzie czas, kiedy wszystkie narody
chrześcijańskie, wśród których żyją Żydzi, zadadzą sobie pytanie, znosić ich dalej czy
deportować ... czy chcemy życia lub śmierci, zdrowia czy choroby. Pytanie to zgodnie ze swym
znaczeniem jest równie ważne, jak pytanie o tym, czy chcemy życia lub śmierci, zdrowia lub
choroby, pokoju społecznego czy ciągłych niepokojów."
Zdecydowanie powiedział. Widać, że dobrze mu przypiekli...
Teraz weźmiemy świadka z drugiego końca świata. Znany japoński naukowiec, książę
Mobuchum Okuma (XIX wiek). Japoński książę mówił o Żydach tak: "Żydzi na całym świecie
niszczą patriotyzm i zdrowe podstawy państwa". Ciekawe, jak doszedł do tego wniosku, biorąc
pod uwagę niewielką liczbę Żydów na wyspach japońskich?
Podam maleńką ilustrację. Mam grubą książkę na ten sam temat. Nazywa się "Wolność i Żydzi",
autor Szmakow. Szczegółowo o niej będziemy mówili później, a teraz podam z niej jeden cytat:
"Podczas wojny japońskiej w 1905 roku armia rosyjska liczyła milion osób, w tym 18 000 Żydów,
z których 12 000 poddało się Japończykom" (s. 225).
Jednocześnie w tej książce podano, że żydowscy bankierzy udzielali Japonii dużych pożyczek i
wydawali ogromne sumy na antyrosyjską propagandę. Podałem wam źródło rosyjskie, ale japoński
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książę i wybitny naukowiec, urodzony w 1871 roku, napisał to samo. Wychodzi na to, że w sile lat
swego życia był uczestnikiem wojny rosyjsko-japońskiej w 1905 roku i miał dobrą okazję do
obserwowania, że w szpiegostwie przeciwko Rosji uczestniczą prawie wyłącznie tylko Żydzi i że
prawie wszyscy się poddają do niewoli. W ten sposób przedstawił swoje obserwacje na papierze.
* - W związku z tym przypomniałem sobie jeden mało znany epizod z biografii wielkiego
angielskiego szpiega, Reilly'ego, który w rzeczywistości był rosyjskim Żydem.
- O ile mi wiadomo, pół-Żydem. Staram się być przesadnie dokładny, jak to tylko jest możliwe.
* - Więc - został on wysłany, aby wzmocnić upadek rosyjskiej armii w 1905 roku, ale
jednocześnie był zaangażowany w bogacenie własnej kieszeni. I oto mamy - rosyjski pół-Żyd,
szpieg, zdrajca, a jednocześnie - z powodzeniem rozgrzał swoje ręce na stosie wojny i na
nieszczęściu swoich rodaków.
- Mówi to Pan ze względu na bardzo dobry serial telewizyjny, nagrany przez Brytyjczyków. Jest w
nim bardzo ciekawy koniec. Kiedy Lenin był już u władzy (Lenin był pół-Żydem przez matkę),
wtedy pół-Żyd Reilly chciał go obalić i zająć jego miejsce. Był międzynarodowym awanturnikiem
w największej skali. W trakcie operacji „Trest” nawet zaproponował umowę samemu
Dzierżyńskiemu. Utrzymywał także bliskie stosunki z Borisem Sawinkowem, znanym terrorystą,
którego z kolei wspierał ojciec amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego - Henry Ford. Znowu
antysemita Henry Ford ma do czynienia z pół-Żydem Reilly, a pół-Żyd Reilly ma do czynienia z
narkomanem - morfinistą Sawinkowem i jednocześnie ten Reilly żyje ze swoją siostrą. Oto znów
pełen bukiet degeneracji. Tacy właśnie awanturnicy i przychodzą do władzy ...
* - Kiedy Stalin zobaczył pełną listę spiskowców „Trustu”, to zrozumiał, że ci rzekomo
fałszywi konspiratorzy mogą w pewnym pięknym momencie stać się prawdziwymi
spiskowcami. To wtedy Stalin rozkazał Dzierżyńskiemu zastrzelić wszystkich, znajdujących
się na tej liście, a przewodził na tej liście - Reilly. Dzierżyński zaprotestował przeciwko
rozstrzelaniu Reilly'ego, ale wtedy Stalin powiedział mu, że usunie Reilly'ego z listy, ale
zamiast Reilly wstawi imię samego Dzierżyńskiego. Dopiero po tym Dzierżyński wyraził zgodę
na rozstrzelanie Reilly-go.
- Ogólnie rzecz biorąc, ładna paczka - kaukaski pół-Żyd Stalin, polski ćwierć-Żyd - Dzierżyński i
odesski, a następnie już angielski pół-Żyd Reilly ... Ta sama zasada. Ten sam wąż, który gryzie
siebie za ogon.
Więc Żydzi skarżą się na antysemityzm, ale na tych największych i najjaśniejszych przykładach
widzimy, kto do kogo i jak strzela.
* - A uczciwych ludzi oszukują. Wołają na cały świat, że to wszystko robią Rosjanie, Polacy i
Gruzini. W rzeczywistości jest to dzieło rąk ich własnych obłąkanych i na wpół obłąkanych
braci.
- Rzecz jest w tym, że podstawą tego wszystkiego jest słodko-kwaśna formuła słynnego profesora
psychiatry Lombroso, który mówił, że wśród Żydów jest wielu wykształconych i utalentowanych
ludzi, ale też i obłąkanych jest wśród nich 6 razy więcej. Oto klucz do wszystkich tych zagadek.
A teraz w rosyjskiej prasie piszą, że Stalin był paranoikiem, czyli obłąkanym, ale zawsze przy tym
zapominają dodać, że był on także kaukaskim pół-Żydem. A bez tego - jak to wszystko rozgryźć?
Również ten sam przypadek z Eichmanem ... Ale o tym nie można mówić, ponieważ Żydzi
natychmiast przylepią wam na czoło etykietę antysemity. I oto tutaj chcemy uratować Żydów od
antysemityzmu, ale oni sami nie chcą się ratować ...
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