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resztül tudunk egy megfelelõ intézkedést vinni az Ame- telhetetlen ellenzõinknek sok országban, és képessé
“Ez a háború
rikai Kongresszusban.
tenné õket arra, hogy nekünk ellenálljanak. Mi, ennek
Az oroszok és az ázsiai népek eléggé irányításunk ellenére megtartjuk õseink hagyományos szertartásait
vannak, és nem tiltakoznak a háború ellen, de vár- és szokásait, uralkodó osztályunk eredetének jelét.
minden idõkre be alatt
nunk kell az amerikaiak megszerzésével. Ezt az antisze- Megszigorítjuk faji szabályzatunkat úgy, hogy zsidó nem
kártya kijátszásával reméljük elérni, amely házasodhat csak a fajtáján belül, idegeneket pedig nem
fogja fejezni a mitizmus
olyan kitûnõen mûködött a Németország elleni háború fogadunk be.
Erõsen számítunk az antiszemita erõszak elleni
Emlékeztetlek benneteket a második világháború
harcunkat a gó- idején.
hírekre Oroszországból, hogy ezek felháborítsák az kegyetlen napjaira, amikor népünk néhány tagját a hitEgyesült Államokat és így építsünk szolidaritásukra a leri banditáknak kellett feláldoznunk azért, hogy elég tajok ellen”
szovjetek hatalma ellen.
núnk és jogalapunk legyen azokra a perekre és kivégzé-

Emanuel Rabinovich rabbi az Eu rópai Rabbik Vésztanácsának,
1952. január 12-én, Budapesten
tartott rendkívüli találkozóján
mondott beszéde.
“Üdvözöllek benneteket, gyermekeim. Azért hívtalak
benneteket, hogy megismételjem új programunk alapvetõ lépéseit. Jól tudjátok, hogy azt reméltük, hogy a
háborúk közti húsz évünket arra használjuk fel, hogy
megszilárdítsuk azokat a nagy vívmányokat és elõnyöket, amelyeket nekünk a második világháború jelentett.
Ezeket sokan közülünk különbözõ fontos területekrõl ellenzik, de most minden rendelkezésünkre álló erõvel
azon kell dolgoznunk, hogy öt éven belül elõkészítsük a
harmadik világháborút.
“Célunkért 3000 éve küzdünk egyesült erõ vel...”
Célunkért 3000 éve küzdünk egyesült erõvel, amely
már egészen közel van és a gyõzelem szinte biztos, arra ösztönöz minket, hogy fáradozásainkat és óvatosságunkat megtízszerezzük.
“Minden zsidó király lesz és minden gój rab szolga.” (A Chábád “Messiás” zászlaja)
Biztosítalak benneteket, hogy tíz éven belül fajunk
eléri méltó helyét a világban, ahol minden zsidó király
lesz és minden gój rabszolga. (Taps). Emlékezzetek vissza 1930-as propagandakampányainkra, amikor Németországban zsidóellenes érzelmeket szítottunk és
Amerikában meg a németek ellen. Ez a kampányunk a
második világháborúban csúcsosodott ki.
Ma a világon hasonló propagandakampány folyik.
Oroszországban folyamatos az Amerika-ellenes propaganda, míg Amerikán a kommunistáktól való félelem
söpör keresztül. Ez a hadjárat kényszeríti a világ kisebb
országait, hogy vagy az USA vagy Oroszország partnersége mellett döntsenek. E pillanatban legnagyobb problémánk az amerikaiak hamvadó hadi szellemének a felélesztése.
Terveinket nagyon akadályozza a hiányzó általános
hadkötelezettség Amerikában, de biztosak vagyunk
benne, hogy az 1952-es választások után rögtön ke-

Emellett, hogy az amerikaiaknak az antiszemitizmus
valóságát bemutassuk, nagy pénzforrások bevetésével,
amelyet amerikai antiszemita elemek rendelkezésére
bocsátunk azért, hogy hatásosságukat növeljük, és antiszemita erõszakot fogunk elõadatni legnagyobb városaikban. Ennek kettõs célja lesz: egyrészt megtudjuk az
amerikai reakciósok nevét, akiket
így elhallgattathatunk, másrészt az
Egyesült Államokat oroszellenes
egységbe forrasztjuk.
Öt éven belül ez a program el
fogja érni célját, a harmadik világháborút, amely pusztításban minden elõtte valót felül fog múlni. Izrael természetesen semleges marad, és amikor mindkét oldal ki lesz
merülve és szétverve, akkor mi bíráskodni fogunk és ellenõrzõ bizottságokat küldünk minden tönkretett
országba. Ez a háború minden idõkre be fogja fejezni a harcunkat a
gójok ellen.
Nyilvánosan felfedjük magunkat
Ázsia és Afrika népei elõtt. Biztonsággal állíthatom,
hogy most születik a fehér gyerekek utolsó nemzedéke!
A mi ellenõrzõ bizottságunk a népek békéje és a fajok közötti feszültségek megakadályozása érdekében
meg fogja tiltani a fehérek egymás közötti házasságát.
A fehér férfinak sötét bõrû nõkkel kell együtt élnie míg
a fehér nõnek fekete férfiakkal. Így majd eltûnik a fehér
faj, mert a sötétekkel való keveredés a fehér ember végét jelenti, és legveszélyesebb ellenségünk így csak
emlék marad.
“Elindulunk az ezeréves béke útján, a Pax Ju daica útján és fajunk lesz a világ vitathatatlan
ura”
Elindulunk az ezeréves béke útján, a Pax Judaica útján, és fajunk lesz a világ vitathatatlan ura. A mi magasabb rendû szellemi képességeink könnyen lehetõvé
teszik számunkra a sötét emberek fölötti uralmat.
Kérdés a hallgatóságból: Rabinovich Rabbi, mi lesz
a vallásokkal a harmadik világháború után?
Rabinovich: Nem lesznek többé vallások. Egy papi
osztály megmaradása uralkodásunkra állandó veszélyt
jelentene, a túlvilágba vetett hit lelkierõt adna kiengesz-

sekre, amelyek során Amerika és Oroszország vezetõit,
mint háborús bûnösöket kivégeztetjük, miután a béke
feltételeit mi szabjuk meg. Biztos vagyok benne, hogy
nektek még kell kis elõkészület ilyen feladatra, mivel az
‘áldozat’ szó mindig is népünk jelszava volt, és egy pár
ezer zsidó áldozat a világ kormányzásáért valóban nem
nagy ár.
Hogy annak a vezetõ szerepnek
a biztos eljövetelérõl meggyõzzelek
benneteket, megmutatom, hogyan
fordítottuk a saját találmányait a fehér ember ellen. Sajtója és rádiója
a mi kívánságaink szószólója, nehéziparának termékei pedig azokat
az eszközöket adják, amit Afrika és
Ázsia felfegyverzésére szállít saját
maga ellen.
Érdekeink képviselõi Washingtonban erõsen terjesztik a 4. Pont
programját (Colombo Plan), amely
a világ elmaradottabb részeinek
iparosítását tûzi ki céljául úgy, hogy
miután Amerika és Európa ipari létesítményei és városai megsemmisülnek az atomháború után, a fehéreknek nem lesz erejük a sötét fajok nagy
tömegeinek ellenállni, akiknek vitathatatlan lesz a technológiai felsõbbrendûsége.
A világ feletti gyõzelem víziójával a szemetek elõtt,
térjetek vissza országaitokba és erõsítsétek eddigi jó
munkátokat addig a közeli napig, amikor Izrael felfedi hivatását, mint a világ dicsõ fénye.”
Források, amelyekben a besz éd megjelent:
Eustace Mullins: “New History of the Jews” (A zsidók új
története), 1968 William Guy Carr: “Pawns In The Game”
(Bábuk egy sakkjátszmában), 1957

Angolul elérhetõ interneten:
http://www.whale.to/c/rabbi_rabinovich1.html

Megjegyzés:
Mindkét idézet állítólag antiszemita hamisítás. A kérdés
most már csak az, hogy miért igazodik a világtörténelem folyamata hamisítványokhoz?

A Szabad Riport megjegyzése:
És ez már a jelen, mely kezd hasonlítani a “hamisítványokhoz”...

Forrás: 2012.03.10. – Szabad Riport

ket sújtó bajokról és szerencsétlenségekrõl. Panaszaid és ügyvédek legyenek, hassatok oda, hogy belefolyva

hallván minket is áthat a ti nagy fájdalmatok.
az államügyek intézésébe, a keresztényeket jármuk alá
Sagittarius:
A Nagy Satrafák és Rabbik tanácsa a következõ:
hajtván, a világhatalom birtokában bosszút állhassatok
1. Arra vonatkozóan, amit mondasz, hogy Franciaor- rajtuk.
A rabbik tanácsa szág királya a keresztény hitre térést kényszeríti rátok; 6. Ne térjetek el ettõl a parancstól, amit nektek
A zsidók elõtt alázkodó keresztények
szíves tudomására!
Naiv okoskodás, hogy a zsidók azért érvényesülnek,
mert okosabbak, mint a keresztények. A zsidókat nem
“magasabbrendû” intelligenciájuk juttatta mai pozíció jukba; sikerük egyetlen titka: eszközeik aljassága.
Bizonyságképpen közrebocsátunk egy XV. századi
levelet. 1489. január 13-án Chemor, a franciaországi
Provance Arles városának rabbija tanácsért folyamodott az akkortájt Konstantinápolyban székelõ Nagy Sanhedrinhez. Tudakolta, mitévõ legyen a zsinagógát fenyegetõ arlesi polgárokkal szemben. A Sanhedrin Chemor rabbinak küldött válasza:
“Szeretett Hívünk Mózesben!
Kézhez vettük leveled, amelyben tudatsz a bennete-

engedelmeskedjetek, mivel nem tehettek másként, de
tartsátok meg Mózes törvényeit szívetekben.
2. Arra vonatkozóan, amit mondasz, hogy a parancs
megfoszt benneteket vagyonotoktól: fiaitokat tegyétek
meg kereskedõknek, hogy ily módon õk foszthassák
meg lépésrõl-lépésre vagyonuktól a keresztényeket.
3. Arra vonatkozóan, amit mondasz, hogy életetek
ellen merényleteket követnek el: fiaitokat taníttassátok
doktoroknak és patikusoknak, hogy õk vehessenek el
keresztény életeket.
4. Arra vonatkozóan, amit mondasz, hogy lerombolják zsinagógáitokat: fiaitokból képezzetek papokat és kanonokokat, hogy õk rombolhassák le a keresztények
templomait.
5. Arra vonatkozóan, amiket egyéb panaszaidban
elõadsz: tegyétek lehetõvé, hogy fiaitokból törvénytudók

adunk, mert tapasztalni fogjátok, hogy a megalázottságból a tényleges hatalomra fogtok emelkedni.
V.S.S.V.F.F. a Zsidók Hercege,
1489. Caslue (november) 21-én.”
A fenti levél James de Rothschild, prominens zsidó
milliomos támogatásával jelent meg 1889-ben a REVUE DES ETUDES JUTVES-ben - eredetiségéhes tehát
semmi kétség sem férhet. A benne foglalt és az elmúlt
500 év során híven követett parancs biztosította a zsidóságnak az elõnyt az anyagi elõmenetel és a politikai
sikerek terén a keresztény becsülettel szemben. A parancs erkölcstelensége azonban éppen a zsidóság alacsonyabbrendûségét bizonyítja. Alacsonyabbrendûsége pedig bukásának záloga.
2013. jan. 20. – betiltva.com

