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Cartea aceasta este, cu unele mici modificari, originalul in limba romana a editiei a VII-a, 
publicata in limba spaniola, in Mexic, in anul 1971, sub titlul LA GRAN CONSPIRACION 
JUDIA (MAREA CONSPIRATIE EVREIASCA). Prima editie a aparut tot in limba spaniola, 
in traducerea autorului, in anul 1956, la trei ani dupa moartea lui Stalin si dupa ce acelasi autor 
publicase, in anul 1952, tot in spaniola, cartea LA DERROTA MUNDIAL (INFRANGEREA 
MONDIALA)  IN  CARE  TRATA  METODELE  PRIN  CARE  EVREIMEA 
INTERNATIONALA, A PROVOCAT SI CONDUS CU AJUTORUL FRANCMASONERIEI, 
AL COMUNISMULUI SI AL SUPERCAPITALISMULUI – toate trei, creatii iudaice – cel 
de-al  doilea  razboi  mondial,  care  i-a  fost  si  inca  ii  mai  este  atribuit  de  ISTORIA 
FALSIFICATA lui Adolf Hitler. 

LA DERROTA MUNDIAL,  care  inca  se  mai  gaseste  in  circulatie  in  lumea  ibero-
americana si va aparea in curand si in limba romana, a fost publicata pana acum (1996) in 37 
de editii consecutive, cu un tiraj total de circa 500 de mii de exemplare.

Incepem publicarea in limba romana a cartilor lui Traian Romanescu – care este autorul a 
inca 9 lucrari pe teme politice, militare si economice actuale, fiecare de marime comparabila 
cu  prezenta  si  deja  publicate  in  Occident  –  cu  MAREA CONSPIRATIE  EVREIASCA, 
actualizata  pana  in  1996,  deoarece  autorul,  care  se  gasea  in  1956  ca  refugiat  politic  in 
Occident, constatase ca acest Occident ,,democratic si liber" cum se considera, pretinde ca, 
incepand de la blocarea Berlinului occidental de catre Stalin, care incercase prin acest blocaj 
(din anii 1947-1948) sa puna mana pe intregul Berlin, incalcand insesi conventiile Conferintei 
de la Yalta (care a avut loc intre 4 si 11 februarie 1945 in prezenta lui Roosevelt, Churchill si 
Stalin),  ,,a  inceput  lupta  contra  comunismului"  FARA  SA  SE  STIE  INSA  CE  ESTE 
COMUNISMUL IN REALITATE. De aceea a fost blocata la inceput distribuirea cartii LA 
DERROTA MUNDIAL, sub pretextul  ca  autorul  ei  nu ar  fi  cel  indicat  pe  coperta,  ci  un 
,,nazist"  oarecare,  prin  urmare  un  ,,antisemit",  cum  este  calificat  de  evrei  orice  ,,goym" 
(numele generic dat de ei tuturor ne-evreilor) care are ,,impertinenta" sa dezvaluie crimele, 
delictele si  toate matrapazlacurile comise de evrei care se considera inca ,,poporul ales de 
Dumnezeu pentru a domina lumea".

COMUNISMUL  A  FOST  DE  LA  INCEPUT  SI  ESTE  PANA  ASTAZI  UN 
INSTRUMENT  AL  EVREIMII  INTERNATIONALE,  DE  EA  CREAT  SI  DIRIJAT, 
INSTRUMENT  PRIN  INTERMEDIUL  CARUIA  ACEASTA  MAFIE  MONDIALA 
EBRAICA,  AJUTATA  DE  FRANCMASONERIE,  DE  SIONISM,  DE 
SUPERCAPITALISMUL  IUDAIC  SI  DE  MASS-MEDIA,  TOT  DE  EA FUNDATE  SI 
CONTROLATE  ACUM  PE  INTREAGA  PLANETA,  A  INCERCAT  SI  INCA  MAI 
INCEARCA, SI DUPA REVOLUTIILE DIN 1989, CARE AU CONDUS LA PRABUSIREA 
PARTIALA A COMUNISMULUI SI, IN 1991 LA DESTRAMAREA IMPERIULUI IUDEO-
SOVIETIC, DECI A U.R.S.S., SA AJUNGA LA DOMINATIA LUMII, SUB PRETEXTUL 
DEJA MENTIONAT  CA ,,EVREII  SUNT  POPORUL  ALES  DE  DUMNEZEU"  –  DE 
DUMNEZEUL LOR (IAHVE), CARE NU ARE NICI O LEGATURA CU DUMNEZEUL 
CRESTINILOR SAU CU ALLAH AL MAHOMEDANILOR.

Aceasta idee rasiala de origine religioasa, pe care o gasim repetata de nenumarate ori in 
toate scrierile evreiesti incepand cu Pentateuhul (cele 5 carti care se pretinde ca ar fi fost scrise 
de  Moise),  continuand  cu  ,,Profetii  Israelului"  din  Vechiul  Testament,  apoi  cu  Talmudul 
palestinian, aparut in 371 e.n., Talmudul din Babilon, din anul 550 e.n., in Thora, cartea in 
forma de sul care se gaseste in ,,altarul" fiecarei sinagogi evreiesti si din care se citeste in 
fiecare  sambata  (Sabat  –  duminica  evreilor)  cate  un  pasaj,  a  fost  varata  initial  in  capul 
,,israelitilor", acum circa 3300 de ani, de un anume Moshe – pe romaneste Moise. Fugariti din 
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Egipt de catre faraonul Amenhotep al VII-lea, in jurul anului 1350, pentru ca devenisera o 
adevarata pacoste pe capul egiptenilor antici,  Moise i-a condus pe evrei din Egipt pana in 
peninsula  Sinai  de  astazi.  Aceasta  fuga  a  evreilor  din  Egipt,  unde  ei  pretind  ca  erau 
,,sclavizati", cu toate ca venisera acolo de buna voie, atrasi de bogatia tarii, cum au facut-o in 
toata istoria lor si cum fac si astazi, cand mai mult de jumatate din populatia ebraica a lumii se 
gaseste in bogatele Statele Unite ale Americii de Nord, este calificata ca ,,Fuga din Egipt" 
sau  ,,Exodul",  pe care  evreii  il  sarbatoresc  in  fiecare an de  ,,Pessach",  de unde a  derivat 
numele de Pascua spaniol si Pastele ortodox romanesc.

Din timpul fugii evreilor din Egipt dateaza si povestea, cunoscuta din Biblie, ca Moise ar 
fi deschis cu toiagul lui apele Marii Rosii ca sa-si poata salva ,,poporul ales", iar odata trecuti 
in Peninsula Sinai apele marii  ar fi  ,,revenit" inecand armata faraonului care-i urmarea. In 
realitate,  aceasta ,,minune" n-a fost o minune, caci  evreii  lui Moise au mers pe malul  sau 
marginea Marii Rosii in timpul refluxului, iar armata egipteana care-i urmarea a fost surprinsa 
de flux si inecata. Sa nu uitam ca Marea Rosie face parte din Oceanul Indian, la marginile 
caruia nivelul apei variaza cu cativa metri intre flux si reflux.

Evreii au avut initial o religie politeista si ,,zeul" lor nu era Iahve, la singular, ci Elohims 
– care tradus din ebraica antica inseamna ,,zei", la plural, deci erau politeisti, ca si egiptenii 
antici pana in secolul XIV i.e.n, cand a venit la tron faraonul Echnaton (Amenophis al IV-lea, 
1364-1348 i.e.n.), a carui sotie era frumoasa printesa de origine siriana Nefertiti, sub influenta 
careia Echnaton a facut tabula rasa cu religia politeista si preotimea vechiului Egipt, care in 
numele unei multimi de ,,zei" exploata poporul, fortandu-l sa construiasca piramide precum 
cele de la Giseh ale lui Keops, Kefren si Mikerinos sau templele gigantice precum cele de la 
Luxor si Karnak, inlocuind toti ,,zeii" anteriori cu un singur ,,zeu": Ra, Soarele.

Ajunsi  in peninsula  Sinai,  evreii  continuau sa  fie  politeisti,  sa  danseze in  jurul  unuia 
dintre zeii lor, ,,Vitelul de Aur" din Biblie, si sa se bata intre ei; se gaseau deci intr-un razboi 
civil  religios.  Confruntat  cu  situatia  aceasta,  Moise  a  recurs  la  monoteismul  faraonului 
Echnaton al Egiptului, de unde evreii fusesera fugariti, si i-a inlocuit pe zeii Elohims, deci 
politeismul,  cu  un singur  zeu,  Iahve,  transformandu-i  pe  evrei,  impreuna  cu  ,,fratele"  sau 
Aaron, in monoteisti si varandu-le in cap ideea ca ar fi ,,poporul ales" de Dumnezeu, deci de 
Iahve, pentru a domina lumea. Ideea ,,rasei superioare predestinate sa domine lumea" a ramas 
in capul evreimii internationale de-a lungul mileniilor, repetata de ,,profeti", intre care Isaia, si 
de rabini, pana astazi, iar incercarile de a ajunge la dominatia lumii in asteptarea asa-numitului 
,,Mesia", care nu este Isus Christos al crestinilor, i-au dus la repetate conspiratii si conflicte cu 
practic toate popoarele cu care au intrat in contact si la toate persecutiile pe care le-au suferit 
in cursul istoriei, ca rezultat al propriului lor comportament. Ultima dintre aceste persecutii a 
fost cea suferita sub Hitler,  ca rezultat al  incercarii evreimii de a cuceri lumea cu ajutorul 
comunismului, de ea creat si manipulat, dupa cum cititorul acestei carti se va convinge singur 
studiind documentele pe care le contine lucrarea de fata, documente tot atat de valabile acum 
in  1996,  ca  si  in  1956,  cand  a  fost  publicata  in  limba  spaniola  prima  editie,  deoarece 
CONSPIRATIA MONDIALA EBRAICA CONTINUA,  numai  ca  internationala  iudaica  a 
schimbat tactica dupa revolutiile care au dus la daramarea,  cel putin temporara,  a fostului 
Imperiu sovietic si a regimurilor comuniste din Europa orientala in anii 1989 si 1991.

Religia mozaica este motorul tuturor miscarilor subversive evreiesti din istorie, care au 
condus intre altele la revolutia iudaica din Persia in secolul V i.e.n., apoi la cele trei revolutii  
iudaice din interiorul Imperiului roman, intre anii 66 si 146, iar in ultimii circa 350 de ani, deci 
incepand cu secolul al XVII-lea, la ,,revolutia engleza" care a culminat cu decapitarea regelui 
Carol I al Angliei ordonata de francmasonul Oliver Cromwell in 1649, la ,,revolutia franceza" 
din  1789,  dupa  ce  in  1776  fusese  provocata  ,,revolutia  americana",  apoi  la  asa-numitele 
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,,revolutii  liberale"din  secolul  al  XIX-lea,  revolutiile  din  coloniile  spaniole  din  America 
Latina, cu Simon Bolivar, San Martin in America de Sud si Juarez in Mexic, TOATE, incepand 
de la Cromwell, revolutii iudeo-masonice, si, in sfarsit, la prima revolutie comunista in Franta 
– ,,Comuna din Paris" din 1871, al carei imn a fost ,,Internationala", cantata de comunisti si 
socialisti pana astazi, revolutie care a fost finantata de bancherii evrei ROTHSCHILD (ramura 
franceza), apoi la a doua revolutie comunista, din Rusia, din anul 1905, si la ,,Marea revolutie 
socialista" din 1917, finantata de bancherii si bancile evreiesti din Occident, si la extinderea 
comunismului peste aproape o treime din populatia lumii, ramanand sub comunism chiar si 
dupa 1989 mai mult de o patrime din populatia lumii: in China rosie, Vietnam, Lao, Coreea de 
Nord  si  Cuba.  Aceasta  ,,religie"  mozaica,  aflata  in  spatele  tuturor  revolutiilor  mai  sus 
mentionate, ESTE BAZATA EA INSASI PE O MINCIUNA!

Este bine cunoscuta din Vechiul Testament evreiesc povestea cu cele Zece Porunci (,,sa 
nu furi, sa nu ucizi, sa nu faci declaratii false" etc.) pe care Moise le-ar fi ,,primit" pe Muntele 
Sinai  din  partea  lui  Dumnezeu,  deci  Iahve,  pentru  a  le  transmite  ,,poporului  ales",  deci 
evreilor. Aceste ,,Zece Porunci" au fost preluate de religiile crestine; crestinii au inghitit de 
secole si mitul ca evreii ar fi sau ar fi fost ,,poporul ales" de Dumnezeu. Realitatea este ca 
cele ,,Zece Porunci" primite de Moise, chipurile din partea lui Iahve, Dumnezeul evreilor, sunt 
un PLAGIAT, o copie modificata a faimosului COD AL LUI HAMMURABI, unul din regii 
Babilonului, care a trait prin secolul XVIII i.e.n. si a fost primul rege din istoria lumii care a 
alcatuit un Cod de legi scrise, urmatorul fiind – dupa aproape doua mii de ani – DREPTUL 
ROMAN. Codul lui Hammurabi era cunoscut si de egipteni in timpul faraonilor, printre care 
mentionatul  Echnatoh.  De la  egipteni  l-a  preluat  Moise,  care  se  pare  ca  nu era  evreu de 
origine, ci egiptean, gasit si adoptat de evrei, deoarece numele Moise sau Moshe tradus din 
limba copta,  limba egiptenilor  din antichitate,  inseamna ,,cel  scos  din apa".  Asadar,  acest 
Moshe sau Moise care i-a ajutat pe evrei sa scape din Egiptul faraonic vazand ca, ajunsi in 
Peninsula Sinai, evreii incepusera sa se manance intre ei pe motive religioase (fiind politeisti 
credeau in zei diferiti), s-a suit pe Muntele Sinai, unde s-ar fi intalnit cu Iahve, ,,Dumnezeu 
evreilor in persoana", Dumnezeu care asa cum este prezentat de religia mozaica, de fapt nici 
nu exista si care i-ar fi dat cele ,,Zece Porunci" – pe care de fapt Moise le luase de la egipteni,  
derivate  din  Codul  lui  Hammurabi,  prezentandu-le  ca  ,,Porunci  ale  lui  Dumnezeu",  adica 
Iahve,  la singular,  facand din evrei  un popor monoteist  si  in plus ,,POPORUL ALES DE 
DUMNEZEU (IAHVE) PENTRU A DEVENI STAPANII LUMII". Aceasta dupa sosirea unui 
Mesia,  pe  care  evreimea  inca  il  mai  asteapta  deoarece  ei,  evreii,  nu-l  recunosc  pe  Iisus 
Christos al crestinilor ca Mesia deja sosit acum doua mii de ani, fiindca Iisus Christos nascut 
in anul 4 i.e.n. si crucificat de romani in anul 29 al erei noastre, dupa ce fusese condamnat la 
moarte de catre farisei si de saducheii evrei, le promitea ,,Imparatia cerului", pe cand evreimea 
il asteapta inca pe ,,Mesia" ca sa le ofere dominatia asupra globului terestru, cu toate popoarele 
lui de ,,goyms". Iisus Christos a fost asasinat practic de evrei, pe care el ii calificase drept 
,,poporul lui Satana", iar guvernatorul roman al Palestinei de atunci,  Pilat din Pont,  caruia 
evreimea internationala ii atribuie pana astazi acest asasinat, s-a spalat pe maini deoarece a 
executat numai ceea ce evreii insisi au cerut.

Se stie ca romanii erau foarte liberali si toleranti din punct de vedere religios, in sensul ca 
nu numai ca nu se amestecau in chestiunile religioase ale diferitelor popoare ale Imperiului, ci 
le preluau ei insisi religia, asa cum s-a intamplat, la inceput cu grecii, care le-au ,,imprumutat" 
religia  romanilor,  Zeus  al  grecilor  devenind  Jupiter  s.a.m.d.  Aproape  toti  zeii  popoarelor 
Imperiului, inclusiv Isis a egiptenilor, isi aveau templele lor in Roma. Religia crestina derivata 
din religia mozaica, a devenit ,,religie de stat" in anul 313 e.n., cand imparatul Constantin cel 
Mare, convertit la crestinism, a impartit Imperiul roman, care devenise greu de administrat din 
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cauza distantelor enorme, in Imperiul Roman de Rasarit, cu capitala la Constantinopol, vechiul 
Bizant (capitala lumii crestine pana in anul 1453, cand a fost cucerit de barbarii turci, dupa ce 
alti mongoli, bulgarii, incercasera sa-l cucereasca in secolul IX, urmati de mongolii unguri, 
distrusi de armata bizantina in anul 970 e.n., in batalia din fata Constantinopolului, fapt care i-
a determinat pe unguri sa se ,,converteasca" apoi la catolicism sub regele lor ,,Stefan cel Sfant" 
) si in Imperiul Roman de Apus, cu capitala la Roma, care s-a prabusit in anul 476 sub invazia 
barbarilor germani (tribul germanic al herulilor), care sub conducerea lui Odoacru au cucerit 
Roma cu aproape o mie de ani inaintea caderii Constantinopolului sub turci (turci cu care noi, 
romanii, a trebuit sa ne luptam apoi aproape 500 de ani, incepand din 1389 - Batalia de la  
Kosovo, in care a luptat Mircea cel Batran de partea armatei crestine occidentale distrusa de 
turcii sultanului Baiazid Ilderim, Baiazid Fulgerul). Acelasi Baiazid Fulgerul care dispunea de 
o armata de 300 de mii de oameni si se casatorise cu o sarboaica bosniaca trecuta la islamism a 
fost batut in anul 1402 in Anatolia (Turcia de astazi) de catre hanul mongol Tamerland (Timur 
Lenk), care dispunea de o armata de 700 de mii de oameni, fiind urmasul lui Gingis Han si 
Ogodai, hanii mongoli care au invadat Europa in secolul XIII si, dupa ce au batut pe rusi in 
batalia  de  la  Kulikovo  in  anul  1338,  au  cucerit  Moscova  si  Kievul,  Cracovia,  Budapesta 
ajungand pana la Leipzig, in Germania, dar n-au atacat Tarile Romane, deoarece mongolii erau 
un popor de stepa. Samanii (preotii lor) se temeau de ,,spiritul rau al padurilor" si, cum in 
epoca aceea, deci in secolul al XIII-lea, Romania era de la un capat la altul o padure in centrul 
careia se gasea cetatea naturala a Transilvaniei aparata de Muntii Carpati, mongolii lui Ogodai, 
fiul lui Gingis Han, n-au indraznit sa patrunda in Tarile Romane, desi dispuneau de o armata 
colosala ca numar – circa un milion de oameni. Baiazid Fulgerul, batut de Timur Lenk, a fost  
facut prizonier si purtat prin Asia intr-o cusca, iar ,,sultana" sarboaica a fost bagata in haremul 
invingatorului, o injosire de neconceput pentru turci, ai caror ,,sultani", de teama sa nu li se 
mai  intample  pe  viitor  ceva  asemanator,  nu  s-au  mai  casatorit  –  deci  nu  au  mai  avut  o 
,,sultana", ci numai concubine (cadane), pana cand haremul a fost interzis, dupa primul razboi 
mondial, de catre Kemal Ataturk, care le-a scos pe turcoaice din haremuri, a interzis poligamia 
si imbrobodirea de tip mahomedan a femeilor, le-a dat acestora drepturi egale cu ale barbatilor, 
inclusiv  dreptul  de  vot  –  o  adevarata  catastrofa  pentru  turcii  traditionalisti,  pe  care 
,,fundamentalistii mahomedani", prin partidul lui Erbacan, incearca sa o repare de 60 de ani, 
aproximativ, dupa moartea lui Ataturk (in traducere ,,parintele turcilor"), cautand sa ajunga la 
putere pe calea alegerilor, pentru a reintroduce ,,Legea mahomedana" bazata pe Coran, care i-
ar tara pe turci din nou in Evul Mediu si pe turcoaice in haremuri, cum este cazul cu femeile 
din alte tari mahomedane ca Arabia Saudita, Persia, Sudan, Yemen etc.

Incepand cu Baiazid Fulgerul, deci dupa anul 1402, cand ultimul sultan cu sotie ,,oficiala" 
a fost batut de Timur Lenk si capturat impreuna cu ,,sultana" sarboaica, sultanii turci n-au mai 
avut mostenitori ,,legali" la tronul otoman, asa ca dupa moartea fiecarui sultan – care avea cate 
50 sau chiar mai multi fii cu cadanele din seraiul instalat in fostul palat al imparatilor bizantini, 
cazut in mana turcilor in 1453 si transformat in palatul Top-Kapki, al sultanilor – urma un 
teribil masacru intre urmasii decedatului, fiecare dorind sa ajunga pe tron. Izbandea totdeauna 
cel mai bestial si mai criminal dintre toti, care reusise sa-si elimine si ultimii frati de tata inca 
ramasi  in  viata  in  lupta  fratricida  din  Top-Kapki.  Asadar,  toti  sultanii  turci  erau  criminali 
fratricizi inca inainte de a ajunge pe tronul de la ,,Inalta Poarta din Istanbul", cum numesc 
turcii Constantinopolul bizantin. Cu acesti criminali si cu armatele lor am avut de luptat noi, 
romanii, timp de cinci secole, cu nenorocirile pe care ni le-au adus, in special ,,fanariotii", 
originari din cartierul grec Fanar al Constantinopolului. Numele ,,Istanbul" deriva din limba 
greco-latina numita ,,rumuna", limba oficiala a Imperiului bizantin, aproape disparuta, care se 
asemana cu limba romana, si anume din expresia ,,ieste in polis" adica in traducere, ,,au intrat 
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in oras" (turcii). De altfel, si numele tarii noastre, Romania, ne vine tot de la bizantini. In evul  
mediu,  Moldova  (inclusiv  Basarabia)  Valahia  si  Transilvania  se  numeau  ,,Tarile 
Romanesti". ,,Romania" se numea, pana la caderea Constantinopolului sub turci, regiunea din 
jurul Bizantului,  deci a Constantinopolului ortodox scapate din masacrul turcilor – care au 
omorat numai in interiorul catedralei ,,Hagia Sophia" (Sfanta Sofia) 20 de mii de ,,rumuni" 
refugiati in uriasa cladire construita in anul 534 de imparatul Iustinian si imparateasa Teodora 
si  transformata apoi in moschee mahomedana (astazi muzeu) – familii  imperiale intre care 
aceea ale Comnenilor, Cantacuzinilor, Sturza, Ghica etc. s-au refugiat in Tarile Romane, tot 
crestine  si  ortodoxe,  aducand  cu  ele  si  numele  fostei  ,,Romania",  provincia  din  jurul 
Constantinopolului,  care  dupa  anul  1856  a  devenit  numele  comun  al  Tarilor  Romane  - 
ROMANIA,  dupa  1918  ROMANIA MARE,  din  nou  ciuntita  dupa  1940  de  dusmanii  de 
origine asiatica, inclusiv rusii si ucrainienii, fara a mai vorbi de bulgari si de unguri, care au 
invadat Europa incepand din secolul VI.

Estul Europei era locuit in antichitate, deci in timpul regilor daci Burebista si Decebal, de 
catre sciti si sarmanti, care au disparut din istorie; slavii, care nu sunt popoare de origine indo-
europeana, au venit prin secolul VI de undeva din Asia, ei insisi fugariti de mongolii huni, 
avari, pecenegi, cumani si mai tarziu bulgari si unguri. De altfel, rusii insisi nu sunt ,,slavi 
puri", cum se pretind, ci slavi mongolizati sau mongoli slavizati, cum se poate usor observa 
atat din trasaturile lor fizice cat si psihice. Boris Eltin, presedintele Rusiei incepand cu 1991, 
are  ochii  inclinati  ca  ai  lui  Gingis  Han.  De altfel  Gingis  Han insusi,  creatorul  imperiului 
mongol din secolul XIII e.n., avea ,,ochii albastri" dupa descrierea care i-au facut-o cronicarii 
timpului.  Deci  ,,mongol cu ochii  inclinati  insa albastri"!  De unde si  pana unde? Calatorul 
italian (venetian) Marco Polo a fost primul care a adus in Europa, in secolul XIII, informatia 
aceasta.  Marco Polo a  fost  primit  de imparatul  Chinei,  Kublai  Khan,  care  era  nepotul  lui 
Gingis Han, mongolul, si cucerise imperiul chinez, dar a esuat in incercarea de a cuceri si 
imperiul japonez, fiindca flota care ii transporta trupele de invazie a fost distrusa de taifunurile 
numite de japonezi ,,Kami-Kadze", de unde a venit numele aviatorilor japonezi care in timpul 
celui de-al doilea razboi mondial se aruncau cu avioanele lor pline de explozive asupra vaselor 
de razboi americane, sacrificandu-se pentru ,,Teno", imparatul Japoniei, considerat de sintoism 
ca fiind de ,,origine divina", ,,Zeul Soarelui",  care apare ca emblema pe drapelul japonez. 
,,Kamikadze" inseamna in traducere ,,Vant Sacru" sau ,,Vant Divin" – taifunul care i-a salvat 
pe japonezi in secolul XIII de invazia mongola a lui Kublai-Khan.

Revenind acum la tema principala a acestei carti, anume CONSPIRATIA MONDIALA 
EVREIASCA, pe care cel care nu o cunoaste in detaliu nu intelege practic nimic din ceea ce se 
intampla in prezent si  din ceea ce s-a petrecut  in lume in ultimele doua milenii,  vreau sa 
clarific chestiunea cu nasterea lui Iisus Christos si cum s-a ajuns la crestinism, mahomedanism 
si la situatia catastrofala a lumii de astazi, situatie provocata numai de evreimea internationala, 
care continua sa lucreze in scopul realizarii cat mai rapide a visului ei milenar de dominatie 
mondiala.

Yoisel, fiul lui Miriam si al lui Iosif, cunoscut de noi crestinii, sub numele de Iisus, fiul 
Mariei si al lui Dumnezeu, s-a nascut in Betleem pe 12 noiembrie anul 4 i.e.n., asa ca daca am 
utiliza expresia ,,Post Christum" ad literam, ne-am gasi astazi in anul 2000 dupa Christos! S-a 
ajuns  la  constatarea  aceasta  prin  studii  astronomice  in  legatura  cu  cunoscuta  ,,Stea  de  la 
Betleem" care ar fi aparut la nasterea lui Christos, ,,stea" neobisnuita, care a existat, deoarece 
este mentionata in cronicile Babilonului,  unde se gasea cel  mai important centru de studii 
astronomice al antichitatii si de unde au venit catre Ierusalim si Betleem ,,cei Trei Crai de la 
Rasarit"  cunoscuti  de catre crestini  sub numele de ,,Caspar,  Melchior si  Balthazar",  acesti 
,,crai" fiind in realitate astronomi – deci oameni de stiinta din timpurile acelea, originari din 
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Babilon. Cum o ,,stea" ca aceea de la Betleem nu apare si nu dispare din senin, chiar cu vointa 
lui Dumnezeu, care daca exista si  a creat Universul trebuie sa respecte legile create de El 
insusi in ceea ce priveste miscarea ,,stelelor" in Univers, au fost facute in ultimele decenii 
studii  stiintifice  cu mijloacele  astronomiei  moderne,  spre a  determina ce-ar  fi  putut  sa  fie 
acea ,,stea de la Betleem" si, cum cu mijloacele astronomiei moderne de astazi pot fi prevazute 
cu exactitate atat datele eclipselor solare, cat si repetatele sosiri ale diverselor comete, in mod 
invers poate fi determinata si data diverselor fenomene astronomice care au avut loc in trecut. 
S-a constatat deci ca ,,Steaua de la Betleem" care ar fi aparut in noaptea nasterii lui Christos a 
fost o conjunctie a planetelor Marte, Jupiter si Saturn, care vazute impreuna de astronomii 
babilonieni  si  de lumea de acum 2000 de  ani,  le-a  aparut  ca  o stea noua mai  luminoasa, 
,,Steaua de la Betleem", numai ca aceasta conjunctie nu a avut loc la 24-25 decembrie anul 1, 
ci la 12 decembrie anul 4 i.e.n., deci la aceasta data s-a nascut Christos, care a fost crucificat 
de romani, dupa ce fusese condamnat la moarte de catre evrei, in primavara anului 29 e.n., 
crucificare pe care crestinii o „sarbatoresc” sub numele de ,,Paste". Pentru evrei, Pastele este 
sarbatoarea ,,Exodului din Egipt" sub conducerea lui Moise, iar pentru crestini este sarbatoarea 
mortii si reinvierii lui Christos, pe care crestinii catolici si protestanti o sarbatoresc de obicei, 
ca si nasterea, la date diferite, in principal din cauza diferentelor dintre calendarul iulian, inca 
urmat  de  pravoslavnicii  ortodocsi  rusi,  si  cel  gregorian,  utilizat  de  crestinii  occidentali. 
Calendarul  gregorian  a  fost  introdus  de  Papa  Grigore  VIII  dupa  ce  s-a  constatat  ca  si 
calendarul iulian (preluat de Iulius Cesar de la egipteni in timpul faraoanei Cleopatra, care l-au 
sfatuit pe Cesar sa introduca din patru in patru ani o zi in plus, cea de 29 februarie, deoarece 
anul are mai mult de 365 de zile) era inexact si ca pe baza lui primavara ajunsese sa inceapa pe 
la 10 martie in loc de 21 martie – asa ca dupa 10 martie din calendarul iulian a urmat ziua de  
21 martie in calendarul gregorian, pe care pravoslavnicii ortodocsi rusi inca n-au acceptat-o.

Cum s-a ajuns la ziua de 25 decembrie ca ziua nasterii lui Christos? Se stie ca religia  
crestina a fost recunoscuta ca ,,religie" de imparatul Constantin cel Mare in anul 313, stabilit 
de el ca anul de la nasterea lui Christos, si a religiei lui, despre care timp de aproape trei secole 
nu se  vorbise  mai  nimic,  fiind una dintre  atatea alte religii  ce  existau in  Imperiul  roman, 
crestinii  fiind persecutati  din cand in cand nu din cauza religiei  lor  ca  atare,  ci  pentru ca 
preluasera  ideea  mozaica  a  monoteismului,  preluat  de  evrei  de  la  egiptenii  faraonului 
Echnaton,  si  intrasera in conflict  cu religia de stat,  preluata de romani de la grecii  antici. 
Constantin  cel  Mare  a  ,,stabilit"  asadar  anul  nasterii  lui  Iisus  Christos,  creatorul  religiei 
crestine la care se convertise, insa nu cunostea data nasterii lui Christos.

In ziua de 25 decembrie 272 – deci anterior – avusese loc batalia de la Palmira, Siria de 
astazi, intre trupele reginei Palmirei, Zenovia, si armata romana a imparatului Aurelian, cel 
care cu un an inainte, in 271, retrasese trupele si administratia romana de la Dacia Felix, adica 
ROMANIA DE ASTAZI, cucerita de imparatul Traian in anul 106, cucerire care, dupa patru 
razboaie daco-romane intre 101 si 106, a fost urmata de o colonizare romana masiva, deoarece 
Dacia Felix era sau devenise cea mai bogata provincie a Imperiului roman, singura din Europa 
unde se gasea si se gaseste pana astazi in cantitati considerabile aur, in triunghiul aurifer al 
Transilvaniei.

Razboiul de cucerire a Daciei purtat de catre imparatul Traian, nascut in Sevillia, Spania, 
contra lui Decebal, a fost in primul rand un RAZBOI ECONOMIC. La venirea imparatului 
Traian pe tronul imperial  al  Romei,  Imperiul,  care se intindea din Nordul Angliei  pana la 
Maroc  si  de  acolo,  spre  rasarit,  pana  in  apropiere  de  India,  se  gasea  intr-o  CRIZA 
ECONOMICA, nemaiputand plati formidabilul lui aparat administrativ. Criza aceasta nu putea 
fi solutionata decat prin punerea in circulatie a unei mari cantitati de aur; or, cea mai mare 
cantitate de aur din Europa antica se gasea in mainile regilor Daciei, respectiv Decebal, al 
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carui tezaur continea o cantitate de nu mai putin de 500 de tone de aur, o cantitate enorma 
pentru epoca aceea, daca ne gandim ca rezerva de aur a Statelor Unite ale Americii, cea mai 
bogata tara din lume, se ridica la 3.500 de tone si in mare parte a fost transferata de la Forth 
Knox in subteranele bancii Chase Mannhatan, ce apartine fratilor Rockefeller, evrei din New 
York.

Imparatul Traian a atacat Dacia, ca s-o spunem pe scurt, spre a pune mana pe tezaurul lui  
Decebal si pe minele de aur ale Europei, tara mai avand si argint, plus tot felul de alte bogatii. 
Decebal a fost invins in ultimul razboi din 106, nu de legiunile romane, ci de SETE (din cauza 
secetei din anul acela cetatile dacice asezate pe varfuri de munti au ramas fara apa, fapt care i-
a fortat pe soldatii daci insetati sa se predea, dupa cum se vede si pe basoreliefurile Columnei  
lui Traian), iar Decebal s-a sinucis pentru a nu fi luat prizioner si purtat in lanturi la intoarcerea 
triumfala a lui Traian in Roma, cum i se intamplase regelui Vercingetorix al galilor invinsi de 
Iulius Cezar.

De la daci am mostenit noi, romanii, darzenia cu care micul popor al dacilor s-a aparat in 
patru razboaie contra practic tuturor legiunilor Imperiului roman in timpul lui Traian si, dupa 
ce romanii au parasit Dacia in anul 271, ne-am aparat si ne aparam contra tuturor barbarilor 
care  ne-au  invadat  in  cursul  ultimelor  optsprezece  secole,  incepand  cu  gotii,  vizigotii, 
ostrogotii, longobarzii si vandalii germanici, apoi cu hunii, avarii, gepizii, cumanii, pecenegii, 
bulgarii, ungurii, tatarii, turcii – toti mongolii, pana la rusi, ucrainieni si gagauti, plus ,,hutulii" 
de astazi, fara a mai vorbi de tigani si de evreii cu care ne gasim inca intr-un razboi care va fi  
decis tot in favoarea noastra, a romanilor, caci suntem UNICUL POPOR AUTOHTON DIN 
EUROPA ORIENTALA. Toate celelalte popoare din acest spatiu geografic, inclusiv slavii, 
sunt VENETICI rasariti din diverse colturi ale lumii. Tot de la daci mostenim noi, romanii, 
portul national, care de la opinca pana la caciula este costumul dacilor de pe Columna lui 
Traian si care mai tarziu a fost imitat de ucrainieni, bulgari, sarbi, bosniaci, croati etc., ca si 
muzica populara, si ea imitata de unguri, bulgari, sarbi, croati, sloveni, bosniaci, slovaci si, in 
ultimul timp de evrei. Evreii din Israel prezinta muzica si dansurile populare romanesti cum ar 
fi hora, doina, sarba ca muzica si dansuri populare israelite, iar ,,Hatikva", Imnul national al 
Israelului, este melodia populara romaneasca ,,Cucuruz cu frunza-n sus", careia ,,patriotii" de 
la  Ierusalim i-au  schimbat  numai  ritmul,  transformandu-l  din  cantec  popular  romanesc  in 
imnul national al ,,alesilor lui Dumnezeu pentru dominatia lumii"!

Revenind la  imparatul  Aurelian,  care  sub  presiunea  invadatorilor  barbari  germanici  a 
parasit Dacia, retragandu-si legiunile si administratia in sudul Dunarii, in anul 271, cand din 
ordinul lui a fost distrus si podul de la Turnu Severin, construit peste Dunare din ordinul lui 
Traian de catre arhitectul Apolodor din Damasc, spre a impiedica trecerea acelorasi invadatori 
germanici peste Dunare, care devenise ,,limes", linie de aparare a Imperiului roman contra 
barbarilor,  legiunile  aureliene  au  fost  implicate  in  batalia  de  la  Palmira,  din  ziua  de  25 
decembrie 272. Cum acea zi, desi de decembrie, era o zi insorita, armata romana a imparatului 
Aurelian, aflata in inferioritate numerica fata de armata reginei Zenobia, a reusit sa castige 
batalia manevrand in asa fel incat sa aiba soarele in spate, pe cand dusmanii luptau cu el in 
fata. Pe atunci, bataliile se duceau mai ales cu sulite, sageti si pietre aruncate ,,de la distanta" 
inainte de a se ajunge la lupta corp la corp; legionarii romani, care aveau soarele in spate, se 
puteau  apara,  pe  cand  palmirienii,  orbiti  de  soare,  nu  vedeau  sagetile,  lancile  si  pietrele 
aruncate de romani, asa ca au pierdut batalia, orasul le-a fost ocupat, iar regina Zenobia a fost 
facuta prizioniera si dusa in lanturi pentru a sarbatori triumful la Roma.

Ziua de 25 decembrie din anul 272 e.n., cand imparatul Aurelian a obtinut cu ajutorul 
soarelui, victoria impotriva Palmirei, a fost declarata ZIUA SOARELUI, deci zi de sarbatoare 
a Imperiului, in care Soarele era deja celebrat ca zeul Ra in Egipt, zeu al druizilor celti in  

8



Anglia si zeu al dacilor alaturi de ZAMOLXE.
Cum imparatul Constantin cel Mare, care in 313 a fixat anul nasterii lui Christos ca anul 

1, fara sa cunoasca insa data exacta, pe care de altfel nici nu avea de unde o cunoaste, caci la 
romani  nu  a  existat  niciodata  un ,,census"  al  populatiei  cu  data  nasterii  si  mortii  fiecarui 
individ, il considera pe Iisus Christos, la a carui religie se convertise, CA NOUL SOARE SI 
MANTUITOR al omenirii, i-a fixat ca data a nasterii ziua de 25 decembrie, cand imparatul 
Aurelian obtinuse victoria impotriva reginei Zenobia a Palmirei, declarata ZIUA SOARELUI. 
Ziua de 25 decembrie, ziua ,,nasterii lui Christos", pe care noi crestinii, o serbam de atunci 
ca ,,Ziua Craciunului", este in realitate ziua victoriei lui Aurelian contra Zenobiei, din anul 
272, si nicidecum ziua nasterii lui Iisus Christos, care s-a nascut la 12 noiembrie anul 4 i.e.n., 
tot asa cum serbam ,,moartea si invierea lui Iisus Christos", ale caror date exacte nu sunt nici 
ele cunoscute, de ,,Pastele" evreiesc, ziua ,,Exodului din Egipt". Deci crestinii  continua sa 
serbeze victoria lui Aurelian contra reginei Zenobia a Palmirei ca ziua nasterii lui Christos,  
deci Craciunul, si Pesachul evreiesc ca Pastele nostru, cand ar fi avut loc omorarea si invierea 
din morti, urmata apoi de inaltarea la cer a Mantuitorului.

In ceea ce priveste religia crestina insasi, Iisus Christos nici nu s-a gandit la crearea unei 
noi  religii  monoteiste  universale.  Tinand  seama  de  chinezi,  indieni  si  japonezi,  populatia 
pamantului se ridica la 500 de milioane de locuitori, dintre care aproximativ 120 de milioane 
locuiau in Imperiul roman. Roma insasi avea in timpul lui Nero, deci prin anii 44-64, circa 3 
milioane de locuitori, care locuiau in case de pana la zece etaje, dotate cu ascensoare, care inca 
nu se stie cum functionau, deoarece romanii nu cunosteau inca electricitatea, dotate cu apa 
curgatoare cu ,,robinet" si ,,sapun", plus W.C. (Water Closed), deci ,,closet cu apa", toate trei 
inventii  romane,  sapunul fiind preluat de arabi,  in secolul  VII,  de la coloniile romane din 
nordul Africii si reintrat in Europa occidentala de-abia prin secolul XII, deoarece ,,crestinii" 
nostri si ,,sacerdotii" lor ii interzisesera utilizarea inca din secolul V, sub pretextul ca ,,omul 
asa a fost facut de Dumnezeu – SA MIROASA", mai ales femeile, a caror pozitie sociala 
aproape egala cu a barbatilor atat in Egiptul antic, Grecia si Imperiul roman, a fost distrusa de 
religiile monoteiste mozaico-crestino-islamice, deci semitice, care au transformat-o pe femeie 
intr-un fel de sclava si fabrica de copii, situatie in care se gaseste in special in lumea islamica 
pana astazi; iar W.C.-ul si ,,robinetul" au fost descoperite de englezi in secolul XVII, pe cand 
faceau sapaturi in Londinon, fostul oras roman pe care se gaseste Londra de astazi, din Anglia 
raspandindu-se in toata lumea ,,civilizata" actuala.

La origine religiei crestine pe care o practicam de peste optsprezece secole s-a aflat un 
conflict intre trei secte mozaice – cea a fariseilor, cea a saducheilor si ultima a esenienilor, 
fondata de Sfantul Ioan Botezatorul, care in locul circumciziei noilor nascuti – practicata pana 
astazi de mozaici si de fratii lor mahomedani (islamismul fiind tot de origine mozaica) si care 
in anumite tari merge si mai departe, circumcizand la etatea de 13 ani si fetele, in cadrul unei 
ceremonii bestiale practicate in special in Africa mahomedana – a introdus ,,BOTEZUL", pe 
care intr-o forma sau alta il practicam noi, toti crestinii, pana astazi.

Iisus Christos intrase in aceasta secta a esenienilor dupa ce el insusi fusese circumcis, insa 
din lupta dintre esenieni pe de o parte si saduchei si farisei pe de alta au iesit victoriosi ultimii,  
care i-au varat in pat regelui Herodes al Iudeei (mentinut de romani ca ,,rege" pentru ca le 
platea tribut) o prostituata evreica frumoasa, pe nume Salomeea, care a acceptat avansurile lui 
Herodes cu conditia ca acesta sa ordone decapitarea Sfantului Ioan Botezatorul. Iisus Christos 
a  pastrat  ,,linia  ideologica"  (cum am spune  astazi)  a  lui  Ioan  Botezatorul,  devenind  tinta 
urmatoare a evreimii mozaice, mai ales dupa ce, devenind rabin, s-a proclamat si ,,Mesia", 
promitand  insa  ,,poporului  ales"  nu  dominatia  asupra  pamantului,  pe  care  o  asteptau  si  o 
asteapta evreii pana astazi, ci ,,Imparatia Cerului", pe care israelitii n-o doreau si n-o asteptau, 
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fapt care i-a atras condamnarea la moarte prin crucificare, pusa in aplicare de catre romani, dar 
hotarata de fapt de catre evrei.

Evreii sunt specializati nu numai in asasinarea ,,goymilor", adica a ne-evreilor, cum au 
facut in toata istoria lor, ajungand sa omoare cu ajutorul comunismului, cum cititorul va vedea 
studiind pagina cu pagina cartea de fata, numai in Rusia intre 70 si 110 milioane de oameni, 
dupa  marturia  scriitorului  rus  Alexander  Soljenitan  din  bine  cunoscutul  ARHIPELAGUL 
GULAG; din fanatism religios sau politic evreii s-au omorat sau se omoara intre ei, cum s-a 
intamplat  cu ,,eroul  national" al  Israelului,  fostul  terorist  din organizatia  israelita Hananah 
pana in 1948, care in acelasi an a cucerit de la palestinieni partea de vest a Ierusalimului si in 
1967 a fost organizatorul si castigatorul asa-zisului ,,razboi de 6 zile", in care a invins armatele 
reunite  ale  Siriei,  Libanului,  Iordaniei  si  Egiptului,  cucerind  si  restul  Ierusalimului, 
inclusiv ,,Muntele Templului" unde, pe locul templului lui Solomon, distrus de romanul Titus, 
fiul  imparatului  Vespasian,  in  anul  70  e.n.,  se  gasesc  cel  de-al  treilea  ,,loc  sfant"  al 
mahomedanilor,  cu  moscheea  Al  Aksa  si  Domul  aurit  al  lui  Omar,  si  asa-numitul  Zid  al 
Plangerii, ultimul rest al Templului lui Solomon, la care se vaicaresc evreii din toata lumea 
care intentioneaza ,,reconstruirea Templului", bineinteles dupa distrugerea moscheii Al Aksa si 
a Domnului Omar – ma refer la Itzak Rabin, fost general al armatei Israelului, ajuns apoi prim-
ministru, care, cum i se cuvine unui terorist  evreu, a primit Premiul Nobel pentru Pace in 
1993, pentru ca in 4 noiembrie 1995 sa fie asasinat la Tel Aviv (locul lui de nastere) de un alt  
terorist  evreu  –  Igal  Amir,  apartinand  organizatiei  teroriste  Ayal  a  evreilor  ultra-ortodocsi 
proveniti  din  Basarabia,  Bucovina,  Podolia  si  Galitia.  In  spatele  acestora  se  gaseste  alta 
organizatie  terorista  ebraica  dinainte  de  1948,  Irgun Zwei  Leumi,  care  a  fost  condusa  de 
teroristul Menahem Begin, fost prim-ministru al Israelului dupa Golda Meir, care, cum era 
,,normal",  a primit  si  el  Premiul Nobel pentru Pace,  prin 1978, din partea ,,Storting"-ului, 
parlamentul norvegian francmason, care acorda Premiile Nobel pentru Pace, Nobelurile pentru 
Stiinta,  Literatura  si  Economie  fiind  acordate  in  fiecare  an,  la  10-12  decembrie,  de  catre 
,,Academia Carolingia" din Stockholm, Suedia, al carui ,,Comitet de alegere a laureatilor" este 
in realitate o loja iudeo-masonica apartinand ritului numit ,,Schwedenborg". Acest fapt explica 
de ce aproape ca nu trece an in care un evreu oarecare sa nu obtina Premiul Nobel pentru cine 
stie ce ,,opera" sau ,,descoperire", cum s-a intamplat cu Albert Einstein, ridicat la rangul de 
,,super-geniu" al omenirii.

Teoriile  lui  Einstein,  inclusiv  ,,teoria  relativitatii",  teoria  ,,big-bang-ului"  –  marea 
explozie care ar fi adus crearea universului acum circa 15 miliarde de ani – ca si ,,formula 
cheie a fizicii  moderne" anume E=mc2,  sunt pur si  simplu POVESTI. Universul nu a fost 
,,creat" acum 15 miliarde de ani, deoarece din nimic nu se poate face nimic, ci a existat si va 
exista intotdeauna – infinit atat in timp cat si in spatiu, iar ,,faimoasa" formula a lui Einstein 
E=mc2, care de mai bine de 80 de ani tot flutura prin capetele ,,oamenilor de stiinta moderni" 
(litera ,,c" din formula, care vine din cuvantul latin ,,celeritas", inseamna viteza luminii, care 
ar fi o ,,constanta" de 300.000 km/s), este un FALS, dat fiind ca viteza fotonilor, mici particule 
de materie care prin frictiunea cu atmosfera sau lovirea cu alte corpuri ale Universului cum ar 
fi Luna, provoaca efectul de lumina, este o ,,variabila". Daca viteza luminii ar fi o ,,constanta", 
am avea pe pamant o LUMINA PERMANENTA, venita din toate directiile si de o asemenea 
intensitate incat ar provoca o incalzire enorma a planetei, care ar fi facut imposibila aparitia 
vietii. Deoarece in Universul infinit exista un numar infinit de galaxii cu un numar infinit de 
sisteme  solare  care  emit  fotoni  de  un  timp  infinit  de  lung,  lumina,  venind  cu  viteza 
,,constanta", cum pretindea Einstein, de 300.000 km/s, planeta noastra si toate celelalte planete 
ale sistemului solar si ale altor sisteme s-ar gasi sub un bombardament permanent de fotoni, 

10



iarasi  in  numar  infinit,  chiar  daca  la  planeta  noastra  ar  ajunge  numai  cate  UN SINGUR 
FOTON de la fiecare galaxie sau sistem solar, care se gaseste in numar infinit in Univers. Deci 
viata exista pe Pamant,  cum este sigur ca exista si  pe alte planete ale Universului  infinit, 
tocmai pentru ca viteza luminii, adica a fotonilor care produc lumina, nu este ,,constanta", ci 
variaza, fapt care face ca ,,lumina" intregului Univers sa nu ajunga pana la noi, pierzand viteza 
si  oprindu-se  undeva  ,,pe  parcurs",  viata  pe  planeta  noastra  fiind  posibila  numai  datorita 
luminii SOARELUI nostru, pe care egiptenii antici, druizii, celtii, preotii dacilor si, in sfarsit,  
romanii imparatului Aurelian l-au declarat zeu.

Prin propaganda permanenta a iudaismului international, Albert Enstein a fost transformat 
in ,,super-geniul" stiintific al umanitatii, care este acum plina de astfel de ,,genii si super-genii" 
de origine evreiasca, care din motive religioase incearca acum sa limiteze viata din Univers 
numai la planeta noastra, deoarece nu stiu ce se va face ,,poporul ales de Dumnezeu sa domine 
Pamantul"  cand  se  va  pomeni  cu  ,,concurenta”  altor  civilizatii,  superioare  noua,  care  cu 
siguranta exista in Univers. In ultimii 80 de ani, au primit Premiul Nobel un numar de 48 de 
evrei,  numai de ,,origine germana",  printre care,  in afara de Albert Einstein si  Max Plank 
pentru ,,stiinta", Paul Ehrilich pentru ,,medicina", Thomas Mann pentru ,,literatura", Karl von 
Osiewski pentru ,,pace" (care fiind comunist era ,,persecutat" de Hitler) etc., in timp ce marele 
savant german Eugen Saenger, inventatorul rachetei fotonice, cu care se spera sa putem ajunge 
la planete din afara sistemului solar cu viteza ipotetica ,,constanta" a luminii de 300000 km/s, 
proiect care din motive tehnice (nu suntem inca asa de inaintati cu stiinta si tehnologia cum 
credem) nu a putut fi realizat pana acum, Eugen Saenger deci, care in scrierile sau cartile lui s-
a declarat  convins ca in Univers trebuie sa  existe  ,,civilizatii  superioare" – civilizatii  care 
LUCREAZA CU  ENERGII  COMPARABILE  CU  ACEEA A MAI  MULTOR  GALAXII 
IMPREUNA,  a  fost  ,,uitat"  de  ,,responsabilii"  francmasoni  care  acorda  Premiile  Nobel. 
GRADUL DE DEZVOLTARE A UNEI  CIVILIZATII  TEHNICE SE CUNOASTE DUPA 
CANTITATEA DE  ENERGIE  PE  CARE  O  CONSUMA si  de  aceea  cea  mai  avansata 
civilizatie tehnica a planetei noastre astazi, 1996, este civilizatia tehnica a Statelor Unite ale 
Americii de Nord, care are cel mai mare coeficient de consum de energie pe cap de locuitor, in 
timp ce civilizatia generala a Statelor Unite, dominata de iudeo-masonerie inca din anul 1776, 
cand a fost publicata Constitutia americana scrisa de francmasonul Thomas Jefferson, al doilea 
presedinte al Statelor Unite, dupa George Washington, se gaseste cu ,,ani lumina", daca am 
utiliza limbajul lui Einstein, in urma Europei. Fara sa mai vorbesc de Europa occidentala, rusii 
insisi – ca popor – sunt mult mai civilizati decat americanii, care de fapt sunt o adunatura din 
saracimea tuturor natiunilor lumii, al carei unic ,,ideal" este banul, or banii sunt dominati si 
manipulati de evreime, care in felul acesta domina astazi America, practic in toate sectoarele 
vietii si dau ,,tonul" in pretinsa ,,civilizatie americana" pe care vor s-o impuna intregii lumi.

In ceea ce priveste  crestinismul,  el  a fost  creat  de Iisus Christos,  insa propavaduit  si 
raspandit  in  Imperiul  roman de  catre  ,,apostoli",  in  special  de  catre  Simon,  cunoscut  sub 
numele de Sfantul Petru, si de Saul, cunoscut ca Sfantul Pavel, mai ales prin epistolele lui 
catre  corintieni,  atenieni,  salonichieni  etc.  Acest  Saul,  persecutor al  crestinilor  ca  evreu si 
devenit crestinul Paulus, a fost dus si executat la Roma de catre legionari, se pare in anul 63 
e.n., nu pentru ca era ,,crestin", ci pentru ca el, Sfantul Pavel, cel mai activ dintre toti apostolii, 
si discipolii lui ,,crestini" AU PUS FOC SI AU ARS BIBLIOTECA DIN EFESOS, capitala 
provinciei romane Asia, din Turcia de astazi, distrugand-o (biblioteca, se spune, ar fi gazduit 
circa  200.000  de  manuscrise  UNICATE,  practic  operele  tuturor  scriitorilor,  filosofilor  si 
oamenilor de stiinta ai lumii antice) sub pretextul ca aceste scrieri ,,pagane" nu corespundeau 
cu Biblia evreiasca si cu propovaduirile lui Iisus Christos. Un alt fanatic semit, de asta data 
califul mahomedan Omar, a pus foc si  a distrus in anul 634 faimoasa BIBLIOTECA DIN 
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ALEXANDRIA,  cu  cele  600.000  de  manuscrise,  tot  UNICATE,  biblioteca  fundata  de 
Alexandru cel Mare, ctitorul orasului Alexandria in secolul IV i.e.n.

Prin aceste  doua incendieri  provocate  de doi  fanatici  semiti,  unul evreu si  altul  arab, 
civilizatia a fost aruncata inapoi cu aproape doua milenii, deoarece ceea ce mai cunoastem din 
scrierile pe papirus sau pergament al unor scriitori antici ca Sofocle, Eschil, Plutarh, Euripide, 
Seneca,  Vergiliu,  Platon,  Arhimede,  Pitagora  etc.  sunt  numai  FRANTURI  din  operele  lor 
ORIGINALE, gasite mai tarziu tot de arabi prin orasele romane din nordul Africii, traduse de 
ei mai intai in araba si apoi retraduse in italiana si greco-bizantina. Omar a distrus biblioteca 
din  Alexandria  sub  pretextul  ca  manuscrisele  de  acolo  ,,nu  corespundeau"  cu  continutul 
Coranului (si el de inspiratie mozaica), acelasi fanatic incercand sa distruga si PIRAMIDELE 
FARAONILOR,  considerate  de  el  ca  MONUMENTE  ALE  NECREDINCIOSILOR,  dar 
incepand cu piramida lui Keops, cea mai mare de la Giseth, din nordul Egiptului, in care a 
reusit sa faca o gaura care se vede pana astazi, si-a dat seama ca are de-a face cu o lucrare  
imensa, pe care cu arabii lui n-ar fi putut-o distruge nici daca ar fi trait zece vieti.

Urmand  opera  lor  distructiva  in  ,,numele  lui  Dumnezeu",  crestinii  nostri  au  distrus 
sistematic  si  operele  de  arta,  statuile,  templele  si  picturile  antichitatii.  Pictura  exista  si  in 
antichitate, cum se poate vedea in Vila fratilor Veti din Pompeiul acoperit cu lava si cenusa 
vulcanului  Vezuviu  in  eruptia  din  anul  79  e.n.,  eruptie  descrisa  in  opera  scriitorului  si 
istoricului roman Pliniu cel Tanar, care ca ofiter de marina a participat la salvarea pe mare a 
unei parti din populatia Pompeiului si Herculanelui, ambele in curs de reexcavare incepand din 
secolul XIX. Pana acum (1996) au fost scoase de sub lava si cenusa numai o treime din orasele 
antice acoperite de eruptia Vezuviului,  care a aruncat  in aer  circa 300 de metri  din varful 
muntelui,  a  carui  pictura  anterioara  eruptiei  a  fost  gasita  in  una  din  casele  dezgropate  la 
Pompei. Numai colindand strazile geometric trasate, pietrele si casele Pompeiului, care era pe 
atunci doar un mic orasel in apropiere de Neapole, iti poti da seama de gradul de civilizatie si  
cultura urbanistica la care ajunsesera romanii din secolul I e.n. Urand civilizatia greco-romana 
antica ,,crestinii" lui Simon si Saul respectiv Sfintilor Petru si Pavel si a celorlalti ,,apostoli", 
toti evrei, ignorand porunca lui Iisus Christos: ,,Lasati Cezarului ce este al Cezarului si dati lui  
Dumnezeu ce-i a lui Dumnezeu!" au distrus in mod sistematic,  timp de secole, in numele 
aceluiasi  Dumnezeu,  toata  civilizatia  greco-romana,  care  ajunsese  la  o  inaltime neegalata, 
chiar in timpul cezarilor, deci al imparatilor romani, care, in ciuda diverselor excese, au reusit  
pentru prima si pana acum ultima data in istoria cunoscuta a lumii sa instaureze o pace de 400 
de ani, vestita Pax romana, baza tuturor legilor nationale si internationale, inclusiv a ,,Codului 
lui Napoleon" si a jurisdictiei germanice, anglo-saxone si a tuturor tarilor civilizate ale lumii 
moderne, Japonia inclusiv.

Urmasi ,,crestini" ai lui Simon si Saul, respectiv ai ,,Sfintilor" Petru si Pavel au distrus 
statuile sculptorilor antici greci Phidias si Praxiteles, au distrus statuile faimoase ale Athenei 
Parthenos din Partenonul de pe Acropole – statuie in aur si fildes facuta de Phidias, celebra 
statuie a lui Zeus, facuta tot de Phidias, statuia din Templul de la Olimpia, in Peloponez, pe al  
carei  stadion,  care  exista  pana  astazi,  s-au  tinut  timp  de  peste  800  de  ani  JOCURILE 
OLIMPICE  ALE  ANTICHITATII,  interzise  de  Papii  de  la  Roma  ca  ,,jocuri  pagane"  si 
reinviate  in  1896  de  francezul  Pierre  de  Coubertain,  au  distrus  aproape  toate  statuile 
imparatilor de la Roma, inclusiv statuia imparatului Traian din Forul Roman, inlocuind-o cu 
statuia  lui  Saul,  deci  a ,,Sfantului  Pavel",  care se gaseste inca pe Columna lui  Traian din 
Roma. Ce cauta evreul Saul, alias Paulus, pe columna lui Traian?

Toate statuile culturii greco-romane antice au fost distruse de crestinii evreilor Simon si 
Saul sub pretextul poruncii biblice ,,Sa nu-ti faci chip cioplit", insa au fost inlocuite de aceiasi 
crestini, mai ales de crestinii catolici occidentali, cu statuile lui Iisus Christos si ale Sfintilor 
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Apostoli evrei, care inca troneaza pe Catedrala Sfantului Petru din Vaticanul roman, de unde 
Papa ce se pretinde urmasul lui Simon, alias Sfantul Petru, pronunta anual binecuvantarea 
sa ,,Urbis et orbis". Ce cauta apostolii evrei in mijlocul Romei imperiale? Locul lor este la 
Ierusalim.

Fara a tine seama de doctrina religioasa a lui Christos, care propavaduia pacea si iubirea 
intre  oameni,  bunatatea  si  imparatia  cerului,  apostolii  evrei,  incepand  cu  Simon  si  Saul, 
respectiv  Petru  si  Pavel,  propagandisti  antici  ai  crestinismului,  urmati  de  asa-numitii 
evanghelisti  au transformat crestinismul initial intr-un fel de arma pentru distrugerea 
Imperiului roman si tuturor celorlalte religii existente in timpul acela, ceea ce in mare parte 
au reusit cu toate religiile din fostul Imperiu roman si in cele din urma cu insusi Imperiul 
roman de Apus, care inainte de a fi fost distrus de barbarii germani, respectiv de herulii lui  
Odoacru in anul 476, fusese distrus din interior de crestinism, dar nu de crestinismul lui Iisus 
Christos, care fusese crucificat pe Golgota, in Ierusalim, in anul 29, dupa ce fusese condamnat 
la  moarte  de  evreii  lui  Ana  si  Kaiafa,  ci  de  ,,crestinismul”  lui  Simon  si  Saul.  Acest 
,,crestinism"  al  carui  ,,drapel"  era  inca  din  timpul  romanilor  ,,drapelul  rosu"  al  bisericii 
catolice si  al  papilor  din Roma,  pana tarziu,  in  Evul  Mediu,  a fost  de fapt  REVOLUTIA 
BOLSEVICA IUDAICA A ANTICHITATII, revolutie care,  pana cand crestinii  ne-evrei au 
inceput sa-si dea seama despre ce este vorba si sa-i dea afara pe evrei din cler (incepand cu 
Conciliul de la Niceea din anul 325) a reusit sa provoace caderea Imperiului roman de Apus 
care, slabit de ideea crestina iudaica a egalitatii tuturor oamenilor ,,in fata lui Dumnezeu", a 
pierdut controlul asupra armatei, ai carei soldati, in majoritate de origine germanica, celtica si 
dacica,  nu mai  ascultau de ordinele ofiterilor  romani,  ,,egali  cu ei  in fata  lui  Dumnezeu", 
fusese acaparat practic de garzile pretoriene formate in majoritatea lor din legionari straini de 
origine  germanica,  care  au  deschis  practic  portile  Imperiului  in  fata  navalitorilor  barbari 
germanici,  cu rezultate catastrofale pentru civilizatia antica,  asa cum acum in 1996, exista 
pericolul unei renasteri mondiale a comunismului, avand ca baza tari precum China, Coreea de 
Nord si Vietnam, inca dominate de marxisti.

Din studierea acestei carti, cititorul se va convinge ca revolutia comunista a fost numai o 
incercare de a ajunge prin intermediul ei la dominatia lumii, dat fiind ca evreii se considera 
,,poporul ales" de Dumnezeu pentru a stapani pamantul, fapt pe care evreimea vrea sa-l tina 
ascuns, incercand acum sa reduca conspiratia mondiala numai la una din componentele ei, 
anume lupta dintre arabi si  evrei pentru dominatia Palestinei.  Voi mentiona in EPILOGUL 
cartii de fata planurile exacte pe care le are acum, dupa ce comunismul a esuat, de a ajunge la 
aceasta DOMINATIE MONDIALA.

Fara revolutia iudeo-comunista din Rusia, Germania, Ungaria dintre 1917 si 1920 nu s-ar 
fi ajuns nici la aparitia miscarii fasciste a lui Mussolini in Italia, nici la aparitia lui Hitler cu 
miscarea lui national-socialista in Germania, nici la aparitia miscarii legionare a ,,Garzii de 
Fier" a lui Corneliu Zelea-Codreanu in Romania, nici la aparitia asa-zisei miscari ,,fasciste" 
a ,,Sagetilor de Foc" din Ungaria, nici la crearea ,,Falangei" spaniole a lui Primo de Rivera si 
Francisco Franco din Spania, fara sa mai mentionam miscarile asa-zis ,,fasciste" aparute pe 
scara mai mare sau mai mica in aproape toate tarile lumii. Nu s-ar fi ajuns la razboiul civil  
dintre comunistii nationalisti care a devastat Spania intre 1936 si 1939, nu s-ar fi ajuns la al 
doilea  razboi  mondial,  cu  cei  peste  50  de  milioane  de  morti  ai  lui,  nu  s-ar  fi  ajuns  la 
Auschwitz,  Treblinka,  Maidanek,  Bergen-Belsen,  Dachau  etc.,  unde  au  fost,  printre  altii, 
exterminati si  cateva sute de mii de evrei – NU 6 milioane, asa cum pretinde propaganda 
evreiasca de peste 45 de ani, pentru a mentine compatimirea lumii fata de ,,bietii nevinovati 
evrei" exterminati de Hitler, minciuna continuu repetata de evrei ca Simon Wiesenthal, Elie 
Wisel sau Edgar Bronfman (seful Congresului Mondial Evreiesc si in acelasi timp cel mai 
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mare traficant de alcool din lume) si cu scopul de a santaja in permanenta Germania, care a 
platit pana acum Israelului (adica unui stat care, fiind creat in 1948, nici macar nu exista in 
timpul celui de-al doilea razboi modial) despagubiri in valoare de peste 70 de miliarde de 
dolari (peste 100 de miliarde de marci). Presa si mijloacele de comunicare mondiale ii plang 
intruna pe cei 6 milioane de evrei exterminati de nazistul Hitler, insa nu varsa nici o lacrima 
pentru cei peste 60 de milioane de rusi si alte nationalitati asasinati de comunismul iudaic in 
Gulagul lui Lenin si Stalin numai intre anii 1917 si 1953.

Asa-zisele KZ-uri (Konzentration Lagern – lagare de concentare) n-au fost inventia lui 
Hitler, ci sunt o inventie americana, nascuta dupa razboiul civil dintre Nord si Sud, razboi 
castigat  de  yankeii  nordisti  comandati  de  generalul  Grant,  care  la  ordinul  presedintelui 
Abraham Lincoln, omorat si el in 1865 intr-un atentat, a creat ,,campuri de concentrare" pentru 
prizonierii armatei sudiste a generalului Lee, in care au murit sute de mii de oameni, tratati nu 
ca prizonieri de razboi, ci ca ,,banditi rebeli". Aceste campuri de concentrare americane le-au 
dat lui Lenin apoi lui Stalin ideea de a creea Gulagul, in care au murit de zece ori mai multi  
oameni nevinovati decat cei 6 milioane de evrei chipurile exterminati de Hitler, desi in toata 
Europa cucerita de Hitler nu existau 6 milioane de evrei,  iar la sfarsitul celui de-al doilea 
razboi mondial mai ramasesera in viata 4 milioane, dintre care 2 milioane au emigrat in Israel 
si 2 milioane de ,,morti vii" au ramas sa traiasca in Europa, inclusiv in Europa occidentala, dar 
in special in Rusia, de unde evreii cuprinsi de panica la ideea razbunarii popoarelor carora le-
au impus comunismul timp de peste 70 de ani incerca sa fuga acum in masa in Israel, Europa 
occidentala, America, unde asasinii evrei comunisti de ieri se prezinta ca ,,refugiati politici". 
Guvernele din Europa occidentala si  Statele Unite si  Canada n-ar trebui sa-i  primeasca pe 
acesti refugiati evrei, care au format de fapt elita comunismului din Rusia si Europa de Est, ci 
sa-i trimita pe toti in Eretz Israel (Israelul Mare), care mai curand sau mai tarziu va fi anihilat  
de  arabi  –  mai  precis,  cand acestia  isi  vor  procura  arme atomice,  fie  fabricate  de  ei,  fie 
cumparate de la chinezi sau chiar de la rusi. Este putin probabil ca arabii, fara sa mai vorbim 
de palestinieni, sa permita evreilor crearea in Orientul Mijlociu a unui imperiu iudaic de la 
Eufrat  pana la Nil  si  mai  ales  de neconceput ca arabii  si  lumea musulmana in general  sa 
permita evreilor sau Israelului sa distruga moscheea Al Aksa si Domul lui Omar, care sunt al 
treilea loc sfant al mahomedanilor (Mahomed s-ar fi ridicat la ceruri, pe un cal alb, de pe o 
piatra sau stanca aflata in interiorul moscheii Al Aksa din Ierusalim).

Evreii in general si israelitii in special vor sa distruga moscheea Al Aksa si Domul lui 
Omar deoarece acestea sunt construite pe locul unde se inalta Templul lui Solomon, distrus de 
romanii  lui  Titus in anul 70 e.n.,  pentru ca apoi evreimea mondiala  sa-l  reconstruiasca in 
acelasi  loc.  In  momentul  in  care  arabii  vor  ajunge  sa  aiba  arme  atomice  (Israelul  si  le-a 
procurat cu ajutorul Frantei si al Statelor Unite) se va ajunge in mod sigur in Orientul Mijlociu 
la un razboi, de asta data atomic, razboi care poate degenera in al treilea razboi mondial. In 
momentul de fata Israelul dispune nu numai de circa 300 de bombe atomice, nucleare si cu 
neutroni,  si  de  rachete  pentru  transportul  acestora,  dar  incearca  sa  realizeze  cu  ajutorul 
americanilor  un sistem de rachete  antirachete  care  ar  trebui  sa  fie  capabile  sa  apere TOT 
TERITORIUL  ISRAELULUI,  ASA  CUM  IN  RAZBOIUL  DIN  1990-1991,  rachetele 
americane de tipul Patriot au aparat Israelul si Arabia Saudita contra rachetelor irakiene de tip 
sovietic Scoud.

Acum s-a ivit un nou si grav pericol pentru Israel: dupa mai bine de 70 de ani de teroare  
iudeo-comunista, imperiul sovietic s-a prabusit, fara ca evreimea sa poata impiedica aceasta 
prabusire. Incepand cu 1985, dupa moartea lui Leonid Brejnev (rus casatorit cu o evreica), a 
reusit sa puna mana pe putere la Kremlin rusul Mihail Gorbaciov care, desi comunist-leninist, 
a  incercat  sa  reformeze  imperiul  sovietic  cu  perestroika  si  glasnostul  lui,  lucru  practic 
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imposibil,  deoarece ceea ce trebuia  reformat  mai  intai  era  sistemul  economic,  adica sa  se 
treaca de la economia planificata si centralizata de stat la economia de piata. Aceasta trecere 
este posibila doar prin renuntarea totala la comunism si cu un ajutor occidental de circa 500 
(cinci sute) de miliarde de dolari, bani pe care Occidentul nu era dispus sa-i investesca in 
Rusia pentru a salva forma de comunism-leninism a lui Gorbaciov, eliminat ca presedinte de 
Boris Eltin la 21 decembrie 1992. Din lipsa unui concept economic realist si in lipsa banilor 
pentru importuri masive, situatia generala si nivelul de trai din fosta Uniune Sovietica s-au 
inrautatit intre 1985 si 1989 si apoi, incepand cu 1989, fostul imperiu sovietic a inceput sa se 
prabuseasca, pierzand mai intai coloniile pe care si le facuse in Europa orientala, respectiv 
Germania  de  Est,  Polonia,  Romania,  Cehoslovacia,  Ungaria  si  Bulgaria.  Apoi  a  inceput 
destramarea in frontierele de dupa 1940, prin pierderea tarilor baltice – Letonia, Lituania si 
Estonia,  anexate  in urma pactului  Molotov-Ribentrop din 23 august  1939, pact  care  a  dat 
sovieticilor si partea orientala a Poloniei, plus Basarabia, Bucovina si tinutul Hertei. Procesul 
de destramare a fostului imperiu sovietic a continuat prin declararea ca tari independente a 
Georgiei, Armeniei, Moldovei dintre Prut si Nistru, Azerbaidjanului si, ca punct culminant, 
declararea  ca  tara  independenta  a  Rusiei  lui  Boris  Eltan,  a  Ucrainei  lui  Kravciuk  si  a 
Bielorususiei si Kazahstanului, dupa incercarea de lovitura de stat inscenata de vechea garda 
comunista si de armata in zilele de 18-19 august 1991. Lovitura de gratie a fost data fostului 
imperiu sovietic  prin crearea in  locul  lui,  in  decembrie  1991,  a  unei  confederatii  de  state 
independente slave – formata din Rusia, Ucraina si Bielorusia, la care apoi au aderat, printre 
altele, la 13 decembrie 1991, si republicile islamice din fosta Uniune Sovietica – Kazahstan, 
Uzbekistan, Tadjikistan, Azerbaidjan etc.,  Boris Eltan ramanand ,,stapan" practic numai pe 
Kremlin.

Cuprinsa de panica in Rusia si in intreaga fosta Uniune Sovietica, fiindca pe masura ce 
masa populatiei incepe sa-si dea seama ca, de fapt, comunismul sub care a suferit mai bine de 
70 de ani si ale carui consecinte continua sa le sufere si acum (haos, foamete, confuzie totala) 
a fost in totalitate opera evreimii locale si  internationale, ura acestei populatii autohtone si 
antisemitismul crescand pe zi ce trece, intr-o buna zi putandu-se ajunge la un pogrom gigantic, 
evreimea incearca sa fuga spre Israel si  alte tari,  ca America si  Germania, inainte de a se 
produce catastrofa. Israelul nu-i poate absorbi insa pe cei circa 6 milioane de evrei din Rusia,  
Ucraina,  Bielorusia  etc.  (nu  2 milioane,  cat  pretinde  evreimea)  si  nici  americanii  nu sunt 
dispusi sa platesca zeci de miliarde de dolari pentru instalarea in Israel a evreilor refugiati din 
fosta Uniune Sovietica. Si chiar daca evreimea ar reusi aceasta performanta, toti evreii din 
Israel s-ar gasi intr-o cursa fara scapare, deoarece cel putin una din republicile islamice care au 
aderat  la  noua  confederatie  a  lui  Boris  Eltan,  ca  stat  suveran  si  independent,  anume 
Kazahstanul este siita, deci apartine aceleiasi fractiuni islamice ca persii (iranienii) fostului 
imam Khomeiny, al carui scop final era eliberarea Ierusalimului de sub evrei si distrugerea 
statului Israel, pot fi puse, in parte cel putin, la dispozitia Iranului, Kazahstanul insusi putandu-
se alia – ca stat suveran si independent – cu Iranul in lupta contra Israelului, caci nu mai exista 
un  control  central  al  Moscovei  asupra  fortelor  armate  si  a  armamentului  nuclear,  fara  ca 
Israelul, care dispune de circa 300 de bombe atomice, sa poate riposta, caci inca nu dispune de 
rachete cu raza de actiune care sa atinga Kazahstanul si, in plus, suprafata mica de comparatie 
cu  cea  a  Kazahstanului  face  Israelul  mult  mai  vulnerabil,  in  special  in  ceea  ce  priveste 
populatia  civila,  inclusiv  sutele  de  mii  de  evrei  emigrati  in  ultimii  ani  din  fosta  Uniune 
Sovietica.

Se stie  ca  reactia  atomica in  lant,  pe baza careia  au fost  construite  cele doua bombe 
atomice cu care au distrus la 6 si  9 august orasele japoneze Hiroshima si Nagasaki a fost 
descoperita de savantul german Otto Hahn, insa primele bombe atomice propriu-zise au fost 
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construite de americani, in urma unei scrisori trimise in 1939 de Albert Einstein lui Franklin 
Delano Roosevelt si ca aproape intreg personalul care a dirijat asa-zisul ,,Proiect Manhattan" 
de fabricare a primelor bombe atomice era format din evrei condusi de evreul comunist Robert 
Oppenheimer.  Bombele  au  fost  construite  initial  nu  pentru  atacul  Japoniei,  ci  asupra 
Germaniei  si  a  regiunii  petrolifere  (Ploiesti)  din  Romania,  care  era  principala  sursa  de 
carburanti a armatei germane. Iesirea brusca din razboi a Romaniei, datorita tradarii din 1944, 
facuta prin arestarea Maresalului Ion Antonescu de Regele Mihai insusi, a scurtat razboiul cu 6 
luni,  nelasandu-le  germanilor  timpul  necesar  de  a  arunca  in  batalie  noile  arme  de  care 
dispuneau (rachetele  V2 cu  raza  mare  de actiune,  rachetele  antiaeriene,  care  impreuna cu 
avioanele de vanatoare cu reactie ar fi distrus aviatia anglo-americana de bombardament).

De aceea dupa terminarea razboiului in Europa, cu consecintele pe care le cunoastem de 
peste 45 de ani, presedintele Truman si consilierii lui evrei, in spacial Henry Morgenthau, care 
voia sa anihileze poporul german transformand Germania intr-o multime de statulete agricole, 
dupa ce fusesera in prealabil deportati ca sclavi in tarile vecine inca 10 milioane de germani, 
au hotarat sa arunce bombele atomice pregatite pentru Germania si Romania asupra Japoniei. 
Aceasta, cu toate ca Japonia facea toate eforturile posibile pentru a incheia pacea cu Aliatii. 
Pretextul bombardarii Japoniei cu bombe atomice, care este si va ramane cea mai mare crima 
de razboi din istoria umanitatii, a fost ,,scurtarea razboiului" prin capitularea neconditionata a 
Japoniei. Americanii au reusit sa ,,scurteze" razboiul cu ajutorul bombelor construite de evrei 
(un alt evreu, Edward Teller, a facut pentru americani si bomba cu hidrogen), dar sa vedem 
cum vor reusi aceiasi americani, care prin evreii lor au ajutat de la inceput comunismul sa se 
instaleze in Rusia si apoi au dat Europa orientala ,,Unchiului Joe", cum lingusitor era numit 
Stalin  in  America,  sa-i  scape  pe  prietenii  si  aliatii  lor  din  Israel  de  bombele  si  rachetele 
atomice din Kazahstan, Kirkizia si alte state islamice.

Mai multe detalii asupra conspiratiei mondiale evreiesti intre anii 1955 si 1992 va gasi 
cititorul acestei carti in Epilogul ei, insa ca problema acestei conspiratii sa fie bine inteleasa 
trebuie mai intai citita cartea, pagina cu pagina. Numai asa va putea intelege cititorul cauzele 
si  revolutiile  prin  care  evreimea  a  adus  lumea  intreaga  la  situatia  catastrofala  de  astazi.

AUTORUL 
 
 

PLANUL SECRET AL CONSPIRAŢIEI MONDIALE
ŞI CELE 24 DE DIRECTIVE SECRETE

ALE PRIMULUI MARE CONGRES MONDIAL EVREIESC (SIONIST)

Pentru a taia conspiratorilor evrei orice posibilitate de a nega adevarurile dezvaluite in 
aceasta  carte,  voi  include  integral  continutul  celor  24  de  Directive  secrete  ale  Primului 
Congres  Mondial  Evreiesc,  care  a  avut  loc  la  Basel,  Elvetia,  in  1897.  Aceste  directive 
reprezinta programul secret aplicat de catre lobby-ul evreiesc mondial si de instrumentele sale 
masone, socialiste, comuniste, liberale etc. Trebuie sa atrag atentia cititorilor asupra faptului ca 
adevaratul comunism, asa cum este el aplicat in toate tarile subjugate (reamintim ca prima 
editie a lucrarii a aparut in anul 1956), in toate aspectele lui se bazeaza tocmai pe ,,sfaturile" 
cuprinse  in  aceste  directive,  care  pot  fi  socotite  o  adevarata  ,,evanghelie"  a 
COMUNISMULUI.  Ele  constituie,  in  plus,  o  proba  zdrobitoare  a  existentei  conspiratiei 
mondiale evreiesti, cu teluri precise si metode expuse limpede.

De ce comunistii fanatici cum au fost Rajk, in Ungaria, Lucretiu Patrascanu in Romania, 
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,,Taranul" din Spania s.a., mai precis comunistii de origine crestina care traiau in afara Uniunii 
Sovietice si-au schimbat opiniile cand au ajuns sa cunoasca adevarata fata a comunismului 
sovietic? De ce in regiunile lumii dominate de comunism unde traiesc peste 800 de milioane 
de fiinte umane, toate partidele comuniste luate la un loc nu ajung sa aiba 12 milioane de 
membri,  in vreme ce numai  in Europa occidentala  exista  peste  13 milioane de comunisti, 
nemaivorbind de milioanele de filocomunisti, socialisti etc? Raspunsul este urmatorul: toti ne-
evreii care s-au afiliat voluntar la partidele comuniste, inclusiv sefii lor de origine crestina au 
facut acest lucru crezand ca atunci cand partidul lor va ajunge la putere, comunismul care se 
va instaura va fi o aplicare practica a teoriilor lui Marx, Engels si ale celorlati creatori evrei ai 
comunismului  teoretico-propagandistic,  fara  sa-si  dea  seama  ca  acest  comunism  nu  este 
aplicabil  si  ca  nu  constituie  decat  o  falsa  vitrina  a  ceea  ce  reprezinta  in  realitate  un  stat 
comunist. Fireste ca acesti comunisti ,,idealisti" bine intentionati nu realizeaza ce se pregateste 
cu ajutorul lor si contribuie cu toate fortele de care dispun la implantarea DICTATURII ROSII, 
dar in momentul in care vad adevarata fata a comunismului, asa cum este el aplicat de catre 
evrei in tarile subjugate, isi dau seama ca au fost pacaliti si protesteaza. Dar este prea tarziu! 
Odata implantata dictatura, sprijinul lor nu le mai este necesar evreilor, care guverneaza prin 
teroare organizata sistematic. Nefericitii care visau la paradisul rosu nu mai au altceva de facut 
decat sa taca si sa sufere sau sa-si piarda capetele.

Vechii lor sefi comunisti sunt lichidati la cea mai mica dovada de nemultumire, iar cei 
care raman nu mai sunt decat niste automate care executa ordinele evreilor aflati in spatele lor. 
Treptat,  toti  acesti  ,,tovarasi"  sunt  executati,  cu  exceptia  unora  care  reusesc  sa  fuga  in 
Occident. Daca, de exemplu, in Franta si in Italia s-ar instaura numai pentru un an, un regim 
comunist asemanator celui din Rusia sau din orice tara satelit a ei, in urma acestei experiente 
n-ar mai ramane in partidele comuniste francez si italian nici macar o suta de mii de membri 
din cei aproape 12 milioane cat au acum.

Dar,  odata instalat la putere comunismul iudeu,  e greu sa te mai eliberezi de el,  iar 
sarmanii francezi sau italieni care se arunca in bratele conspiratorilor, lasandu-se pacaliti de 
propaganda,  nu ar  mai  avea  dreptul  sa  protesteze,  pentru ca i-ar  paste  lagarele  de munca 
fortata.

Din directivele care urmeaza in acest capitol se va putea vedea viitorul (calificati-l dvs!) 
pe care evreii il pregatesc lumii intregi, viitor prezent inca de pe acum in tarile din blocul 
sovietic.

Directivele au fost redactate intr-un limbaj ,,filozofic" si au unele parti confuze si greu 
de inteles pentru cei nefamiliarizati cu acest tip de limbaj, cunoscut de toti evreii si folosit, de 
asemenea, de catre masonii cuprinsi intre gradele 30 si 33. Secretul limbajului ,,filozofic" se 
bazeaza pe faptul ca unele cuvinte nu au semnificatia normala, ci alta, cunoscuta doar de catre 
ei.  De exemplu,  in toate locurile  unde cititorul  va intalni  cuvantul  ,,crestin" ar  trebui sa-l 
inlocuiasca prin ,,prost destinat sa fie slujitorul evreilor" adica exact semnificatia pe care o are 
in limbajul ,,filozofic" al masonilor de gradul 30 la 33. Ma refer aici la masoni autentici, nu la 
cei ,,onorifici", asa cum sunt regii Angliei, unii presedinti ai Statelor Unite sau diversi inalti 
demnitari din alte tari, carora li se acorda gradul 33 ,,onorific" fara sa ia cunostinta de ce este 
in realitate aceasta organizatie, cine ii sunt adevaratii conducatori si care ii sunt telurile secrete. 
Ei se transforma in instrumente ale iudaismului international, care ii foloseste cu abilitate si pe 
cai nebanuite.

Versiunea directivelor primului Congres Mondial Evreiesc reprezinta o traducere cuvant 
cu cuvant din idis,  realizata de profesorul rus Serghei Nilov, de la Universitatea din Sankt 
Petersburg si publicata in Rusia, in anul 1912, sub titlul BEZAKONIE VELIKAYA TAINA 
(Conspiratia ultrasecreta). Unele exemplare din aceasta carte au fost gasite in Rusia, la diversi 
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anticomunisti locali, in timpul celui de-al doilea razboi mondial, de catre ofiteri ai serviciilor 
secrete  ale  Armatei  Nationale  Romane,  trecand  dupa  terminarea  razboiului  in  mainile 
organizatiilor noastre anticomuniste.

Pe masura parcurgerii textului acestor directive voi preciza intre paranteze – este vorba 
deci de texte care nu trebuie confundate cu textul traducerii propriu-zise – unde si cum sunt 
aplicate de catre evrei diversele ,,sfaturi" ale acestui plan secret, atat in tarile comuniste cat si 
in restul lumii.

Printre  cei  care  au lucrat  la  redactarea  acestui  plan  iudeu,  cel  mai  important  a  fost 
Theodor Herzl, autor al cartii JUDENSTADT (Statul Evreiesc) si creator al miscarii sioniste. 
Mormantul lui Herzl, care se afla la Tel Aviv, este venerat de catre evrei la fel ca mormantul 
lui David sau ruinele Templului lui Solomon din Ierusalim.

Theodor Herzl este cel care a dat citire directivelor la Congresul Mondial Evreiesc de la 
Basel (1897), in fata reprezentantilor intregii evreimi, care apoi au preluat sarcina de a le pune 
in aplicare.

Traducerea este facuta dupa notele luate in timpul acelui congres si, de aceea, cititorul 
nu trebuie  sa  se  astepte  la  o  expunere literara.  Sa studiem cu mare atentie  textul  fiecarei 
directive si comentariile explicative; in felul acesta ne vom explica o multime de probleme si 
realitati ale lumii actuale, ale caror dedesubturi inca nu se cunosc. In acest fel se vor intelege 
mult mai bine celelalte capitole ale cartii, precum si ceea ce eu consider ca este urgent necesar 
sa se faca pentru a evita catastrofa totala.

 
DIRECTIVA NR. 1
,,Sa lasam deoparte vorbaria si sa studiem una cate una fiecare idee, lamurind situatia 

prin comparatii si silogisme. Va voi prezenta sistemul nostru din punctul nostru de vedere si 
din punctul de vedere al crestinilor.

Trebuie sa facem de la inceput constatarea ca oamenii cu instincte rele sunt mult mai 
numerosi  decat  cei  cu instincte  bune.  Din aceasta  cauza,  SE POT OBTINE REZULTATE 
MULT MAI BUNE GUVERNAND OMENIREA PRIN FORTA SI TEROARE DECAT PRIN 
DISCUTII ACADEMICE.

Orice om doreste PUTERE. Fiecare incearca sa devina dictator daca poate si, de aceea, 
putini sunt cei care nu sunt hotarati in orice moment SA SACRIFICE TOATE BUNURILE 
CELORLALTI  PENTRU  A SI  LE  ASIGURA PE  ALE  LOR.  CE  LE-A INFRANT  PE 
ACESTE  FIARE  SALBATICE,  PE  CARE  NOI  LE  NUMIM  OAMENI?  CE  LE-A 
CALAUZIT PANA ACUM?

La  inceputurile  sistemului  de  ordine  publica,  oamenii  s-au  supus  fortei  oarbe  si 
animalice, iar apoi, mai tarziu, LEGII, CARE IN REALITATE NU ESTE ALTCEVA DECAT 
TOT O FORTA, INSA TRANSFORMATA. De aici trag concluzia ca, potrivit legii naturii, 
JUSTITIA se afla mereu de partea puterii, a FORTEI.

LIBERTATEA POLITICA ESTE O IDEE SI NICIDECUM UN LUCRU PALPABIL. 
Cineva trebuie sa stie sa speculeze aceasta idee. Si o face atunci cand are nevoie sa atraga 
masele populare catre partidul sau, prin atractia unei idei, DACA RESPECTIVUL PARTID SI-
A  PROPUS  CA SCOP  FINAL  DISTRUGEREA COMPLETA A PARTIDULUI  RIVAL 
(ADICA A GRUPULUI) CARE ISI EXERCITA PUTEREA".

(Care este astazi acest partid, care speculeaza ideea libertatii pentru a-si atrage masele 
populare cu ajutorul carora incearca sa distruga puterea statala in toate tarile libere, daca nu 
fiecare partid de stanga, in special partidul comunist?)

,,Aceasta se poate realiza cu usurinta daca adversarul partidului aflat la  putere (care 
exercita puterea in stat) detine aceasta forta care deriva din ideea de libertate, forta pe care noi 
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o numim LIBERALISM.
Si in acest punct se iveste triumful teoriei noastre.
Fraiele slabite ale puterii unui guvern sunt smulse imediat din mainile acestuia de catre 

alte  maini,  in  numele  LEGII  EXISTENTEI,  pentru care  forta  oarba a  poporului  nu poate 
ramane nici macar o zi fara conducator si, de asemenea, pentru ca noul guvern nu face decat sa 
ocupe locul celui anterior, IMBOLNAVIT SI CONSUMAT DE LIBERALISM.

In zilele noastre, puterea aurului a ajuns sa inlocuiasca puterea guvernelor liberale. A 
fost  o  vreme  cand  domnea  credinta  in  libertate,  dar  acele  timpuri  au  trecut.  IDEEA DE 
LIBERTATE ESTE IREALIZABILA, pentru ca nimeni nu stie sa profite de aceasta libertate 
asa cum trebuie.

E  DESTUL  CA  CINEVA  SA LASE  POPORUL  SA SE  AUTOGUVERNEZE  O 
VREME,  PENTRU CA ACEASTA AUTONOMIE SA SE TRANSFORME IMEDIAT IN 
ANARHIE  SI,  IN  ACEL  MOMENT,  INCEP  LUPTELE  CIVILE  INTERNE  CARE 
DISTRUG STATELE.

DACA UN STAT ESTE SLABIT DE LUPTE SI TULBURARI POLITICE SAU DE 
DIVERGENTE INTERNE,  EL AJUNGE LA MANA DUSMANULUI  SAU EXTERN SI 
POATE FI CONSIDERAT CA PIERDUT PENTRU TOTDEAUNA.

IN  ACEST  HAOS  (STATUL  RESPECTIV)  CADE  IN  PUTEREA  NOASTRA, 
PENTRU CA SPRIJINUL CAPITALULUI AFLAT CU TOTUL IN MAINILE NOSTRE II 
APARE CA UN COLAC DE SALVARE DE CARE, CU SAU FARA VOIE, TREBUIE SA SE 
AGATE PENTRU A NU SE SCUFUNDA."

(Este  cazul  majoritatii  statelor  democratice  actuale  care,  datorita  conflictelor  interne 
intre diversele partide politice, dublate de o administrare proasta a fondurilor publice si de 
haosul financiar, sunt fortate sa ceara ajutor marelui capital – particular sau strain – pentru a nu 
se scufunda. Cum acest capital se afla in mare parte in mainile bancilor controlate de evrei, ca 
Rotschild,  Warburg, Montagu etc.,  acestea nu inlesnesc imprumuturi  sau ajutoare decat  cu 
respectarea unor conditii secrete. De exemplu, ca guvernele statelor respective sa urmeze o 
politica interna si externa favorabila internationalei iudaice. Cu alte cuvinte, aceste state ajung 
in stapanirea evreilor, fara ca popoarele lor sa-si dea seama.)

,,L-as  intreba  pe  cel  al  carui  suflet  liberal  l-ar  indemna  sa  califice  drept  imorale 
gandurile  noastre:  Daca  fiecare  stat  are  doi  dusmani  si  daca  ii  este  permis  sa  foloseasca 
impotriva dusmanului sau exterior toate fortele sale de lupta – ca de exemplu sa nu-i divulge 
mijloacele de atac sau de aparare, sa-l atace prin surprindere in timpul noptii sau sa-l atace cu 
forte  superioare –,  de ce am numi ilegale  sau imorale  aceleasi  mijloace lansate  impotriva 
dusmanului  sau  inca  si  mai  periculos  care  ar  putea  sa  distruga  ordinea  publica  interna  si 
proprietatea (statului)?

(In acest paragraf este expus pretextul sub care evreii, ajunsi la puterea absoluta in stat,  
introduc regimul de teroare sub toate formele si cu toate mijloacele disponibile, impotriva a 
ceea ce ei numesc ,,dusmanul intern", ceea ce in limbajul propagandistic introdus de ei in 
statele dominate de comunism se numeste ,,dusmanul poporului"; atata doar ca respectivul 
,,popor" nu este format din masa de locuitori ai tarii respective, ci de cei care detin puterea in 
stat,  adica  –  pana  la  urma –  de  catre  mica  minoritate  iudaica  ,,poporul  ales".  Adevaratul 
dusman al ,,poporului" in statele comuniste este chiar masa ne-evreiasca de locuitori ai acestor 
state. Impotriva acestor mase se folosesc toate mijloacele de teroare si opresiune, pentru ca ea 
sa nu poata distuge ,,ordinea publica" si proprietatea ,,poporului")

,,O  minte  echilibrata  trebuie  sa  stie  ca  poate  conduce  cu  succes  multimile  PRIN 
SUPUNEREA LOR SI PRIN PROPUNERI CARE SA PARA JUSTE, chiar daca acest drum 
se  deschide  contradictiilor  sau  nu  este  permis.  Ajunge  doar  ca  acest  drum sa-i  para  just 
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poporului, care isi da seama doar in mod superficial de ceea ce se intampla.
Oamenii care apartin sau nu maselor sunt calauziti doar de micile lor pasiuni, defecte, 

TRADITII SI TEORII SENTIMENTALE. Ei sunt robii divizarii operate de partidele politice, 
partide  carora  li  se  opun,  dincolo  de  logica  intelegerii  elementare.  POPORUL,  PRIN 
NECUNOASTEREA  SECRETELOR  POLITICE,  IA  INTOTDEAUNA  HOTARARI 
GRESITE. UN FEL DE ANARHIE AJUNGE SA DISTRUGA GUVERNELE INCAPABILE 
ALESE CHIAR DE CATRE EL (de catre popor).

POLITICA NU ARE NIMIC IN COMUN CU MORALA. GUVERNUL CARE SE 
LASA CALAUZIT DE MORALA NU ESTE POLITIC SI, IN CONSECINTA, PUTEREA 
LUI ESTE USOR DE DISTRUS."

(Evreii au creat deja guverne ,,politice", care nu respecta nici un principiu moral in tot 
ceea ce intreprind. Sunt guvernele comuniste, in cadrul carora evreimea a detinut si detine 
toate posturile cheie, lucru pe care cititorul il va putea constata in paragrafele si capitolele 
urmatoare.)

,,CEL  CARE  DORESTE  SA  SUPRAVEGHEZE  TREBUIE  SA  FIE  FOARTE 
VICLEAN – IPOCRIT. MARILE CALITATI POPULARE SINCERITATEA SI ONOAREA, 
REPREZINTA DEFECTE IN POLITICA.

Aceste calitati rastoarna regii de pe tronurile lor mult mai usor decat cel mai puternic 
dusman si ELE TREBUIE SA EXISTE DOAR IN STATELE CRESTINE. Noi (evreii)  nu 
suntem obligati in nici-un fel sa le acceptam si sa le urmam. TELUL NOSTRU ESTE SA 
PUNEM MANA PE PUTERE SI SA O PASTRAM.

Cuvantul JUSTITIE reprezinta o notiune confuza pe care nimic nu o poate justifica. 
Acest cuvant inseamna: DA-MI CEEA CE DORESC, CA SA-TI POT DOVEDI IN ACEST 
FEL CA EU SUNT MAI PUTERNIC DECAT TINE. Unde incepe si unde se termina justitia?

Intr-un stat a carui putere este rau organizata, ale carui legi si guverne au ajuns sa fie 
egale pentru toti – din cauza prea MULTOR DREPTURI care au fost create de liberalism – eu 
(evreul) vad ca trebuie sa ajung la putere in virtutea legii celui mai puternic; sa ma impun pe 
deasupra legilor; sa daram totul si sa ma fac stapanul celor care au abandonat drepturile ce le 
erau acordate de propria lor putere (altfel spus, stapanul celor care guvernau inainte)."

(Cu  alte  cuvinte:  in  orice  stat  unde  puterea  guvernului  este  slabita  din  cauza 
LIBERALISMULUI, evreii sunt ,,sfatuiti" sa caute sa preia puterea ,,daramand totul", adica 
organizand LOVITURI DE STAT SI REVOLUTII.)

,,Ca urmare a starii  de INSTABILITATE A FORTELOR POLITICE (in diverse tari) 
puterea noastra va fi  cea mai durabila,  caci va fi invincibila,  pana in clipa cand va prinde 
radacini atat de puternice, incat nu va mai putea fi daramata de nici un fel de stratagema.

DIN RAUL REAL PE CARE SUNTEM OBLIGATI SA-L FACEM ACUM SE VA 
NASTE BINELE UNUI GUVERN AL NOSTRU (al evreilor), DE NEZDRUNCINAT, CARE 
VA  IMPLANTA  FUNCTIONAREA  NORMALA  A  MECANISMULUI  EXISTENTEI 
NOASTRE NATIONALE. Rezultatul va justifica mijloacele pe care le vom folosi. SA DAM 
MAI  PUTINA  ATENTIE  BINELUI  SI  MORALEI  IN  EXECUTAREA  PLANURILOR 
NOASTRE SI MAI MULTA ATENTIE UTILULUI SI NECESARULUI!

AVEM  INAINTEA  NOASTRA  PLANUL  IN  CARE  ESTE  DESFASURATA 
STRATEGIC LINIA DE LA CARE NU NE PUTEM ABATE FARA RISCUL DE A NE 
VEDEA DISTRUSE EFORTURILE DE ATATEA SECOLE."

(Este vorba despre planul general al conspiratiei mondiale iudaice, continut in toate cele 
24 de directive secrete. In ceea ce priveste ,,linia" de la care nu se pot abate evreii, aceasta nu 
este  alta  decat  faimoasa  ,,linie  a  partidului",  prezenta  in  activitatea  tuturor  partidelor 
comuniste, linie de la care niciun comunist nu se poate indeparta fara riscul de a-si pierde 
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viata.)
,,Pentru a gasi mijloacele care conduc la relizarea acestui tel trebuie sa tinem seama de 

TEAMA,  INSTABILITATEA SI  IMPORTANTA celor  multi  in  cantarirea  si  intelegerea 
conditiilor acestui mod de viata oferit de noi precum si de aspectele lui specifice."

(Este vorba de modul de viata ,,atractiv", evident, oferit de propagandistii evrei maselor 
ne-evreiesti, cele care trebuie atrase catre partidele si organizatiile lor politice, iar apoi folosite 
ca instrumente inconstiente in realizarea propriilor planuri. Acest mod de viata nu este altul 
decat cel oferit in teorie de socialism si comunism.)

,,Trebuie sa intelegem ca puterea maselor este oarba si lipsita de experienta. Masa nu 
gandeste, nu rationeaza, ci se lasa calauzita de ceea ce aude in jurul ei. Orbul care calauzeste 
un alt orb nu are cum sa evite caderea amandourora in prapastie. In acest fel, oamenii din 
multime, adica cei care provin din popor, chiar daca sunt dotati cu o inteligenta ceva mai 
ascutita,  nu  pot  avea  pretentia  sa  conduca  poporul  FARA SA DISTRUGA INTREAGA 
NATIUNE,  PENTRU  CA  NU  INTELEG  NIMIC  DIN  POLITICA.  (Acesta  este  cazul 
majoritatii guvernantilor alesi prin vot popular in tarile democratice.) DOAR O PERSOANA 
PREGATITA INCA DIN COPILARIE PENTRU GUVERNARE POATE SA CUNOASCA 
DIALECTICA SI REALITATEA POLITICA.

UN POPOR AUTOGUVERNAT, ADICA GUVERNAT DE GUVERNANTII  ALESI 
DE EL INSUSI, ESTE HARAZIT DISTRUGERII, DIN CAUZA CERTURILOR DINTRE 
CEI  ALESI,  CERTURI  CARE  SUNT PROVOCATE  DE  SETEA DE  PUTERE  SI  DIN 
CAUZA  ANOMALIILOR  SI  INSTABILITATII  PROVOCATE  DE  ACESTE 
DIVERGENTE."

(Acesta  este  cazul  tipic  al  Frantei.  Guvernata  in  secret  de  iudeo-masoneria  care  se 
ascunde in spatele reprezentantilor ,,alesi de popor", Franta traieste intr-o permanenta stare de 
anarhie, necesara conspiratorilor mondiali in cadrul planului lor. Poporul francez, crestin in 
majoritate, este pur si simplu zapacit si dezorientat si prea putin il mai intereseaza daca isi da 
voturile unui partid sau altuia, fiindca experienta l-a invatat ca reprezentantii tuturor partidelor 
sunt din acelasi aluat si nu fac decat sa se infrunte in Adunarea Nationala, sa schimbe guvernul 
in fiecare luna si, condusi de evrei ca Mendes-France, Jules Moch, Rene Meyer etc. sa distruga 
imperiul si sa slabeasca in toate domeniile tara in favoarea comunismului mondial.)

,,E posibil ca masele populare sa gandesca cu calm, fara sa fie divizate de dusmanii 
interne  si  sa  sprijine  conducerea  (guvernul)  in  treburile  statului,  treburi  care  nu  pot  fi 
amestecate  cu  interesele  personale?  Pot  ele  sa  se  apere  de  dusmanii  din  afara?
Acest lucru este imposibil,  pentru ca planul de aparare imprastiat in atatea capete cate are 
multimea isi pierde unitatea si devine necunoscut si irealizabil. Doar conducatorul (monarhul) 
are posibilitatea sa creeze planuri largi si clare si sa dea fiecarui lucru locul potrivit in cadrul 
mecanismului guvernamental.

Afirmam ca un guvern folositor statului (nu poporului, observati limbajul - n.a.) si sa 
ajunga la telul pe care si-l propune trebuie neaparat sa fie concentrat in mainile unei singure 
persoane  raspunzatoare.  FARA  PUTEREA  ABSOLUTA  CIVILIZATIA  NU  POATE  SA 
EXISTE.  Iar  aceasta  (puterea  absoluta)  nu  este  opera  popoarelor,  ci  a  guvernantilor. 
MULTIMEA ESTE BARBARA SI ISI ARATA ACEASTA BARBARIE IN ORICE OCAZIE. 
DACA  MULTIMEA  PRIMESTE  IN  PROPRIILE  MAINI  LIBERTATEA,  O  VA 
TRANSFORMA FOARTE  RAPID  IN  ANARHIE,  CARE  REPREZINTA GRADUL CEL 
MAI INALT DE BARBARIE."

(Toti evreii din lume, in frunte cu Schultzberger si Lippam in America sau Cherburg si 
Ilya  Ehrenburg  in  Rusia,  flutura  lozinci  liberale  in  ,,New York  Times",  ,,Le  Monde"  sau 
,,Pravda", dar atunci cand discuta intre ei si urzesc planuri de dominare nu se jeneaza sa afirme 

21



ca masele populare nu trebuie sa se bucure de nici o libertate fiindca sunt ,,barbare". Fireste ca 
acolo unde ajung sa se instaleze temeinic la putere, asa cum au facut-o in tarile comuniste, 
poporul isi pierde in primul rand libertatile.)

,,Observati aceste ANIMALE CRESTINE, imbatate de alcool si  BESTIALIZATE de 
bautura fara masura la care li s-a dat dreptul in acelasi timp cu LIBERTATEA! Nu putem sa 
permitem ca ai nostrii (evreii) sa ajunga in aceasta stare."

(Asadar,  evreii  ne  considera  pe  noi,  crestinii,  niste  animale  abrutizate  de  alcool,  in 
vreme ce in cadrul lojelor masonice ii numesc pe crestinii atrasi acolo ,,frati". Halal frati!)

,,POPOARELE  CRESTINE  S-AU  ANIMALIZAT  DIN  CAUZA  BAUTURILOR 
ALCOOLICE.  TINERETUL  LOR  A  FOST  IMBECILIZAT  PRIN  INVATATURILE 
CLASICE CA SI PRIN DEPRAVAREA SI CORUPTIA PRECOCE LA CARE AU FOST 
IMPINSI  DE  CATRE  AGENTII  NOSTRI,  CUM  SUNT:  PROFESORII  PARTICULARI, 
SERVITORII,  GUVERNANTELE (acele  fraulein  care  ii  invata  limbi  straine  pe  copii  din 
casele  bogate),  FUNCTIONARII  NOSTRI  DIN  TOATE  PARTILE,  CA  SI  FEMEILE 
NOASTRE,  RASPANDITE IN  LOCURILE  DE DISTRACTIE  ALE CRESTINILOR.  LA 
ACESTEA DIN  URMA (femeile  noastre)  TREBUIE  SA ADAUGAM  SI  FEMEILE  DE 
SOCIETATE (crestine, ca actritele, balerinele, cantaretele, femeile bogate, prostituatele etc.) 
CARE IMITA CU PLACERE LUXUL DESFRANAT SI AMORURILE SENZUALE ALE 
FEMEILOR NOASTRE."

(Iata ca evreii marturisesc ca ei sunt cauza care a adus tineretul crestin si aproape toate 
statele lumii la starea de coruptie si depravare actuala. Iar acesta este rezultatul unei campanii 
sistematice pusa in aplicare de catre evreimea mondiala inca dinainte de Revolutia franceza. 
Metodele folosite, pomenite deja, nu sunt unicele, pentru ca se folosesc de asemenea drogurile, 
fotografiile, revistele pornografice, filmele si teatrele cu femei dezbracate etc.

Observati  doar  ce  se  intampla  in  zilele  noastre  cu  tineretul  francez,  american  sau 
britanic, altfel spus cu tineretul din tarile occidentale in care iudaismul are mai multa putere. 
Majoritatea acestui tineret se gaseste intr-o stare avansata de corupere, depravare si alcoolism. 
Victima  neajutorata  a  evreimii!  Imoralitatea  si  criminalitatea  juvenila  au  ajuns  la  nivele 
nebanuite.  Toate  acestea  sunt  rezultatul  actiunii  demolatoare  si  sistematice  a  evreimii.  De 
exemplu,  in Statele Unite evreii  incurajeaza alcoolismul nu doar prin vanzarea in cantitati 
enorme a alcoolului, din care scot castiguri fabuloase, ci si prin intermediul unei propagande 
viclene realizate cu ajutorul filmelor produse chiar de ei, apoi, prin radio si televiziune, prin 
presa si reclame etc. Aproape ca nu exista film produs la Hollywood, orasul cinematografiei 
americane monopolizat de evrei, in care sa nu fie incluse scene de alcoolism, tabagism, crime, 
gangsterism,  furturi,  divorturi,  conflicte  familiale  si  toate  formele de imoralitate,  ura  intre 
indivizi, clase sociale si popoare etc.

Nimeni nu trebuie sa-si inchipuie ca filmele de acest tip, ca si cele pornografice produse 
mai  ales  de  evreii  din  Franta  sunt  intamplatoare.  Toate  sunt  produse  de  evrei  ca  parte  a 
campaniei  lor  sistematice de  corupere si  imbecilizare  a  tineretului  si  maselor  crestine.  De 
asemenea, atat in S.U.A. cat si Franta sau Anglia se poate constata ca majoritatea localurilor de 
corupere, localurile de dans cu femei aproape dezbracate, varieteurile, cabaretele, casele de 
toleranta, cluburile de nudisti etc., adica locurile ideale pentru coruperea tineretului crestin, 
sunt proprietatea evreilor care, in acelasi timp, castiga bani si corup, slabind astfel pas cu pas 
seva popoarelor. Asta nu e o intamplare.

Sa precizam, de asemenea, ca traficul de stupefiante si comertul cu fotografii si filme 
pornografice,  comert  de  pe  urma  caruia,  potrivit  unor  declaratii  facute  de  o  Comisie  a 
Senatului american insarcinata cu studierea cauzelor delicventei juvenile in anul 1955, se obtin 
castiguri anuale de 350 milioane de dolari, sunt monopolul aproape exclusiv al evreilor, in 

22



special a celor din New York, Londra si Paris.
Depravarea internationala a evreicelor din America, din nefericire imitata de un numar 

mare de americance crestine, este de pe acum bine cunoscuta si, de aceea, multi americani care 
doresc sa-si intemeieze o familie durabila, neconditionata de cantitatea de alcool pe care sotiile 
lor ar urma sa o consume, prefera sa se casatoreasca in afara Statelor Unite, adica in Japonia,  
Germania,  Spania,  Italia  etc.,  tari  unde  ajung  in  calitate  de  militari  sau  functionari  ai 
guvernului.

America este doar un exemplu, deoarece este o tara mare, cu un popor nobil si bun din 
fire si care, in ciuda virtutilor sale - sau poate, tocmai pentru ca ele exista - este coordonata cu 
mai multa inversunare de catre evreimea infiltrata acolo. Dar acelasi lucru se intampla cu mai 
mare sau mai mica intensitate in toate celelalte tari anglo-saxone, ca si in Franta sau America 
Latina. Pe de alta parte, programul de imbecilizare si corupere a maselor crestine, in special a 
tineretului,  este  aplicat  sistematic  si  permanent  de  evrei  si  de  agentii  lor  in  toate  tarile 
comuniste,  folosind alte  metode,  ale  caror  eficienta  si  rezultate  sunt  insa  aceleasi.  Dar  sa 
continuam cu directivele.)

,,DEVIZA NOASTRA ESTE: FORTA SI IPOCRIZIA. Numai forta poate triumfa in 
politica,  mai  ales  daca  ea figureaza  printre  calitatile  necesare politicienilor  nostri.  FORTA 
TREBUIE SA FIE O PREMISA,  IAR VICLENIA SI  IPOCRIZIA O REGULA PENTRU 
GUVERNELE  CARE  NU  VOR  SA PREDEA PUTEREA IN  MAINILE  AGENTILOR 
CELEILALTE  PUTERI.  RAUL  ACESTA  (forta,  viclenia,  ipocrizia)  CONSTITUIE 
SINGURUL  MIJLOC  PRIN  CARE  CINEVA  ISI  POATE  ATINGE  TELUL,  ADICA 
PROPRIUL BINE.

NOI  (evreii)  NU  TREBUIE  SA  NE  DAM  IN  LATURI  DE  LA  CORUPTIE, 
INSELATORIE SI TRADARE ORI DE CATE ORI ACESTEA NE SUNT FOLOSITOARE 
PENTRU A NE ATINGE SCOPUL. PRIN INTERMEDIUL POLITICII TREBUIE SA STIM 
SA PUNEM MANA PE PROPRIETATILE CELORLALTI, FARA NICI O TEAMA, ATATA 
TIMP  CAT  PRIN  INTERMEDIUL  ACESTEI  METODE  PUTEM  SA  OBTINEM 
SUPUNEREA LOR SI PUTEREA NOASTRA."

(Trebuie  sa  pastram mereu  in  minte  aceste  devize  ale  conspiratorilor  internationali 
actuali: forta, ipocrizia, viclenia, coruptia, inselatoria, tradarea, etc., deoarece cu aceste arme - 
pe care noi ne-evreii, le consideram respingatoare - lucreaza astazi ei, evreii din lumea intraga. 
In tarile subjugate de comunism evreii isi aplica toate metodele, in timp ce in lumea libera nu  
au ajuns inca la stadiul de folosire pe fata a fortei, dar spera sa ajunga si vor ajunge daca 
Occidentul crestin nu se trezeste la realitate.)

,,DUPA ACEASTA CUCERIRE  PASNICA A PUTERII,  STATUL  NOSTRU  ARE 
DREPTUL  SA  INLOCUIASCA  ORORILE  RAZBOIULUI  CU  CONDAMNARI  LA 
MOARTE,  MAI  PUTIN  VIZIBILE  DAR  MAI  FOLOSITOARE,  CONDAMNARI 
NECESARE  PENTRU  MENTINEREA PERMANENTA A TERORII  CARE  FACE  CA 
POPOARELE SA NI SE SUPUNA ORBESTE."

(Acest pasaj al primei directive este aplicat cu fidelitate de catre evrei si instrumentele 
lor in toate tarile subjugate de comunism, tari unde domneste o permanenta stare de teroare, 
calculata in asa fel incat sa oblige popoarele inrobite sa se supuna ordinelor lor.)

,,SEVERITATEA EXTERIOARA SI FERMITATEA CONSTITUIE CEL MAI MARE 
SPRIJIN AL PUTERII UNUI STAT. Si nu este doar in avantajul nostru ci este si DATORIA 
NOASTRA  SA  CASTIGAM  VICTORIA  SI  SA  APLICAM  ACEST  PROGRAM  DE 
TEROARE SI IPOCRIZIE."

(A teroriza si a fi ipocrit este o ,,datorie" pentru orice evreu si, evident, cei terorizati si 
inselati de ipocrizia iudaica sunt crestinii, musulmanii, precum si ceilalti ne-evrei.)
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,,ACEASTA DOGMA (severitate, fermitate), bine calculata, este la fel de eficienta ca si 
mijloacele pe care le foloseste (condamnari la moarte, teroare, ipocrizie, viclenie, coruptie, 
escrocherie etc.)

VOM TRIUMFA SI VOM SUPUNE SUB JUGUL SUPERGUVERNULUI NOSTRU 
TOATE POPOARELE. NU DOAR CU AJUTORUL ACESTOR MIJLOACE, CI SI PRIN 
DOGMA DURITATII. VA FI SUFICIENT CA TOTI CRESTINII SA AFLE CA SUNTEM DE 
NEZDRUNCINAT PENTRU CA ASTFEL SA INCETEZE ORICE NESUPUNERE FATA DE 
NOI.

Noi  (evreii)  suntem  cei  care,  primii,  am lansat  popoarelor  cuvintele:  LIBERTATE, 
EGALITATE,  FRATERNITATE!,  cuvinte  care  au  fost  apoi  rostite  de  atatea  ori  de  catre 
PROSTI, care sunt peste tot, atrasi de aceasta momeala. Cuvintele acestea nu sunt folosite de 
noi  decat  pentru  a  DISTRUGE  BUNASTAREA  LUMII  CRESTINE  SI  ADEVARATA 
LIBERTATE PERSONALA, pe care crestinii o pazesc atat de bine de catastrofa inevitabila.

Oamenii care credeau ca vor deveni fericiti (idealistii si revolutionarii crestini) nu au 
reusit sa inteleaga bine sensul ascuns al acestor cuvinte. Au bagat de seama ca, intre chiar 
aceste cuvinte, exista contradictii; nu si-au dat seama ca nu exista EGALITATE nici macar in 
natura;  ca  nu poate  exista  LIBERTATE; ca natura insasi  a  ordonat  inegalitate  spirituala  a 
caracterelor,  a  inteligentei  etc.,  care  se  supun  legilor  ei.  Acesti  oameni  (idealistii  si 
revolutionarii crestini) nu au realizat ca multimile reprezinta o putere oarba, ca toti cei alesi de 
multime pentru a o guverna nu sunt mai putin orbi decat ea insasi si ca individul care nu este 
destinat conducerii nu intelege nimic din treburile politice.

Toate  aceste  teorii  de  mai  sus  pur  si  simplu  NU  AU  INTRAT  IN  MINTEA 
CRESTINILOR. Cu toate acestea, chiar pe ele se bazau inceputurile guvernarilor dinastice. 
Tatal ii transmitea fiului sau secretele politice, necunoscute celor care nu erau membrii familiei 
domnitoare,  pentru  a  nu  se  raspandi  respectivele  secrete.  Mai  tarziu,  modalitatea  de 
transmitere a adevaratelor premise ale politicii s-a pierdut. Din aceasta cauza, posibilitatile 
noastre de trumf in actiunea pe care vrem sa o indeplinim au sporit, ca urmare a faptului ca, in  
lume, cuvintele: LIBERTATE, FRATERNITATE, EGALITATE, lansate maselor populare prin 
intermediul  agentilor  nostri  devotati  (masoni,  socialisti,  comunisti)  au  atras  in  randurile 
noastre  legiuni  intregi  de  oameni  care  ne  ridicau  plini  de  entuziasm steagurile,  in  ciuda 
faptului  ca  respectivele  cuvinte  MINAU  BUNASTAREA  TUTUROR  NE-EVREILOR, 
DISTRUGAND INSESI BAZELE STATELOR LOR.

Veti vedea mai departe ca aceasta stare de lucruri a contribuit foarte mult la triumful 
nostru.  Ne-a  adus,  printre  altele,  posibilitatea  de  a  realiza  principalul,  adica  ANULAREA 
AVANTAJELOR  CUCERITE  DE  CRESTINI  DE-A  LUNGUL  UNEI  PERIOADE 
INDELUNGATE (avantaje pe care evreii nu le detineau) si anularea la propriu a aristocratiei 
crestinilor,  aristocratie care constituia singurul mijloc de aparare pe care l-ar fi  putut avea 
popoarele si natiunile crestine impotriva planurilor noastre."

(Aristocratia crestina putea sa constituie un mijloc de aparare a popoarelor impotriva 
planurilor conspirative ale evreilor deoarece, in afara de a fi o clasa de oameni culti, care putea 
sa  inteleaga mult  mai  bine jocul  murdar  al  iudaismului,  era  si  o  clasa traditionalista,  mai 
apropiata de Biserica si de principiile crestine, astfel ca, avand puterea, se opunea activitatii 
subversive si coruptive permanente, desfasurate de organizatiile iudeo-masonice sau purtate 
direct de catre evrei in interiorul tuturor statelor crestine.)

,,PE RUINELE MOSTENIRII TRECUTULUI SI ALE ARISTOCRATIEI CRESTINE 
DE  DREPT,  NOI  AM  CONSTRUIT  CU  ABILITATE  ARISTOCRATIA  NOASTRA 
ECONOMICA.  AM  IMPUS  BOGATIA  DREPT  CRITERIU  AL  ACESTEI  NOI 
ARISTOCRATII,  BOGATIE CARE DEPINDEA DE NOI,  PRECUM SI  STIINTA CARE 
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ESTE CONDUSA DE INTELEPTII NOSTRI."
(Dupa cum veti vedea intr-unul dintre paragrafele celei de-a treia directive, evreii afirma 

clar ca ei sunt autorii secreti ai Revolutiei Franceze, cu care a inceput ciclul de revolutii ce 
trebuia sa aduca la putere ceea ce ei numesc ,,aristocratia economica". In a treia directiva vom 
studia sub alt unghi aceasta chestiune a Revolutiei franceze, despre care majoritatea crestinilor 
cred ca a fost pur si simplu ,,opera poporului francez", cand, in realitate, a fost opera secreta a 
societatilor  iudeo-masonice care,  incepand cu secolul  al  XVII-lea,  aveau o mare putere in 
Europa occidentala si in Anglia. Ceea ce ne intereseaza deocamdata este faptul ca gasim expus 
in  mod  limpede  unul  din  scopurile  acestei  revolutii,  care  a  constituit  modelul  majoritatii 
revolutiilor  inspirate de aceleasi  societati  masonice in diverse tari  ale Europei  de-a lungul 
secolului al XIX-lea.

Una dintre finalitatile acestor revolutii a fost distrugerea aristocratiei crestine de drept, 
adica aristocratia transmitatoare a mostenirii, traditionalista, care a fost inlocuita cu aristocratia 
economica de astazi, in cadrul careia evreii, detinatori al celei mai mari parti a bogatiilor si 
capitalurilor lumii, se situeaza automat in posturile cele mai importante, datorita faptului ca au 
obtinut drepturi politice si civilie egale cu ale crestinilor.

Cum vechea aristocratie crestina detinea puterea politica in stat, dupa revolutii, evreii si 
agentii lor - transformati in ,,aristocrati de prim rang" in cadrul noii aristocratii economice care 
guverna  statele  crestine  -  au  obtinut  o  influenta  enorma,  ca  si  o  enorma  putere  politica 
inlauntrul acestor state. Acest proces s-a dezvoltat in Franta, in Germania inainte de Hitler, in 
Spania pana la Franco si, printr-o revolutie lenta dar intr-o maniera mult mai rigida in Anglia, 
unde  iudeo-masoneria  detine  o  putere  mai  mare  incepand  din  secolul  al  XVII-lea  si 
conspiratori evrei precum Disraeli, Lord Montagu, Lord Reading, Emmanuel Shinwell etc, au 
ajuns sa ocupe functii politice si titluri nobiliare de maxima importanta.

In Statele Unite,  iudeo-masoneria  a obtinut  o fantastica influenta politica  inca de la 
inceputurile Uniunii  Americane:  datorita prezentei  masonului  Benjanim Franklin in miezul 
treburilor si conducerii noului stat. Constitutia americana a fost redactata in conformitate cu 
interesele iudaismului, care a introdus in respectivele texte ale legii supreme o permanenta 
protectie pentru toate actele sale indreptate catre distrugerea societatii crestine. Rezultatele se 
vad. Iudeo-masoneria a luat in stapanire guvernul american, mai mult sau mai putin in secret, 
iar crestinii americani nu isi dau seama de lucrul acesta. Tot iudeo-masoneria a determinat 
introducerea  in  Constitutie  a  unor  prevederi  speciale  care  ii  protejeaza  pana  si  pe  evreii 
comunisti, asa cum a fost cazul faimosului Amedament al V-lea, si a impins poporul american 
in trei razboaie nedrepte si inutile pentru acest popor: cel de la 1898 contra Spaniei si cele 
doua razboaie mondiale. Adevaratul motiv al acestor razboaie, necunoscut de poporul crestin, 
a  fost  distrugerea puterii  tarilor  crestine din Europa care se  opuneau planurilor  secrete  de 
dominatie  mondiala  ale  internationalei  iudaice.  Pana  acum,  evreii  se  pot  felicita  pentru 
triumfurile lor.

Lumea crestina a fost adusa la starea dezastruoasa de astazi,  cand nu exista decat o 
singura putere crestina capabila sa infrunte pericolul comunist creat de ei, dar chiar si aceasta 
putere - Statele Unite - este in mare parte paralizata in ceea ce priveste actiunile politice si  
militare  impotriva  comunismului,  ca  urmare  a  activitatii  secrete  anti-occidentale  a  iudeo-
masoneriei,  ai  carei  membri  si  agenti  ocupa  inca  pozitii-cheie  in  America,  de  la  nivelul 
guvernului pana la comisia de energie atomica,  fara ca marea masa a poporului,  care este 
anticomunista, sa-si dea seama ca este purtata spre catastrofa.

Intreaga activitate a iudeo-masoneriei si a restului stangii ,,progresiste" din S.U.A. are 
ca scop conducerea poporului american si, o data cu el, a restului lumii spre catastrofa totala, 
paralizandu-i efortul anticomunist pana cand blocul comunist va fi gata pentru razboiul total si 
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va fi sigur de victorie. Sa continuam directiva.)
,,Triumful  nostru  (al  evreilor)  a  fost  usurat,  de  asemenea,  pentru  ca  in  relatiile  cu 

oamenii de care aveam nevoie am reusit mereu sa atingem COARDA CEA MAI SENSIBILA 
A SPIRITULUI UMAN, adica aspectele financiare ale vietii indivizilor, dorinta si lipsa de 
satisfacere a nevoilor materiale.

Fiecare  slabiciune  a  oamenilor,  luata  separat,  este  in  stare  sa  sugrume  spiritul  de 
initiativa, punandu-i vointa la dispozitia celui care il poate cumpara.

VAGA IDEE DE LIBERTATE ne-a dat posibilitatea sa facem multimile sa creada ca 
guvernul nu este altceva decat administratorul propietarului statului, adica al poporului insusi 
si  ca  oricine  il  poate  schimba  la  fel  cum  isi  schimba  camasa.  Inlocuirea  periodica  a 
reprezentantilor poporului ii face pe acestia sa ramana la dispozitia noastra (a evreilor) caci EI 
DEPIND DE ALEGEREA NOASTRA..."

(Aceasta influenta evreiasca asupra reprezentantilor politici eligibili prin vot popular in 
tarile de tip democratic occidental - cum sunt Franta, Anglia, S.U.A. etc. - este evidenta. De 
fiecare data alegerile au loc dupa o intensa campanie de propaganda electorala. Poporul, in 
ignoranta sa politica, ii alege aproape intotdeauna pe acei candidati care au avut o mai buna 
campanie electorala, care au fost sprijiniti de un numar mai mare de ziare sau, mai nou, de un 
numar mai  mare  de posturi  de  radio si  televiziune.  O astfel  de propaganda electorala  are 
nevoie de mari sume de bani si de ajutorul presei, care in tarile occidentale sunt majoritar in 
mainile evreilor sau ale acolitilor lor. Daca pot fi candidatii lor, trebuie sa fie indivizi fara 
scrupule care, urmarind sa fie alesi pentru functii guvernamentale, consimt de la inceput sa 
lucreze in conformitate cu interesele generale ale internationalei iudaice.

In acelasi timp, intervine masoneria, in randurile careia se obisnuieste sa fie alesi si 
inregimentati candidatii respectivi. Inaintea fiecarei alegeri, in lojile masonice - care nu sunt 
decat anexe ale comunitatii evreiesti din fiecare tara - se dau ordine precise, sub forma de 
,,sfaturi", pentru ca masonii sa-si dea votul candidatilor alesi. Masonii, la randul lor, au si ei 
datoria sa-si ,,sfatuiasca" prietenii din afara organizatiei sa-l voteze pe candidatul Cutare. Cei 
sfatuiti  nu stiu ca acel  candidat  provine din randurile masoneriei,  deci  de la evrei.  Asa se 
castiga voturi.

Pe de alta parte, toti membrii comunitatilor evreiesti locale primesc la sinagoga ordinul 
in privinta candidatului, prin intermediul rabinilor. Multumita tuturor acestor ajutoare, castiga 
alegerile  instrumentele  evreimii,  care  ajung  ,,reprezentantii  poporului"  in  parlamentele  si 
guvernele nou create. Dupa cum se vede, parlamentele sau adunarile legislative crestine sunt 
ticsite de instrumentele iudaismului international. Asa se intampla in toate tarile occidentale. 
Cand unul din acesti ,,reprezentanti" nu executa ordinele celor care l-au facut sa triumfe, cei 
care l-au sprijinit preiau sarcina de a-l demola, sub pretextul ca ,,opinia publica" nu-l mai vrea. 
Fireste ca sunt exceptii, dar acestea sunt putine. Avem exemplul presedintelui Eisenhower, 
care a fost ales cu sprijinul evreiesc, dar ar fi putut sa fie ales si fara acest sprijin, datorita 
marii  popularitati  dobandite  in  timpul  razboiului.  Convinsi  ca  nici  un  candidat  din  banda 
Roosevelt-Truman nu ar fi putut sa fie ales de popor care isi daduse in fine seama de catastrofa 
spre  care  fusese  impins  de catre  ei,  evreii  din America  s-au  lansat  oficial  in  sprijinul  lui 
Eisenhower; creatie a Partidului Democrat, el a primit totusi candidatura republicanilor.

Se pare ca acest  lucru s-a datorat  mai  mult  socului  provocat  de destituirea lui  Mac 
Arthur,  opera  democratilor  condusi  de  Truman,  decat  propriilor  sale  convingeri.  Datorita 
sprijinului oficial in alegeri, evreii s-au postat foarte aproape de noul presedinte, care a ramas 
sub  influenta  lui  Bernard  Baruch  -  evreul  sef  al  Consiliului  Imperial  al  Marii  Masonerii 
Universale  si,  ca  urmare,  unul  dintre  cei  mai  periculosi  conspiratori  si  conducatori  ai 
conspiratiei internationale iudaice; drept urmare, Eisenhower nu a facut decat sa-si schimbe 
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complet  programul  initial  de  politica  externa  si  sa  continue  politica  atat  de  catastrofala  a 
Democratilor.

Eisenhower a fost in realitate un presedinte democrat al Partidului Republican, adica 
instrumentul  aceleiasi  organizatii  iudaice  care  a  adus  lumea  la  situatia  actuala.  Aripa  de 
dreapta a Partidului Republican nu poate avea influenta asupra politicii lui Eisenhower, pentru 
ca este paralizata de aripa stanga a aceluiasi partid. Aceasta aripa stanga il are in frunte pe 
evreul Leonard Hall, sef al Partidului Republican si conducator al aripii stangist-masonice a 
partidului. Toate aceste manevre de culise nu sunt cunoscute de poporul american, nici de 
multi senatori si  deputati,  transfomati astfel in simple instrumente fara experienta aflate in 
mainile  evreilor.  Eisenhower  nu  a  fost  un  om politic.  Dar  Bernard  Baruch  este  si  a  fost 
intodeauna,  cu toate caracteristicile  pe care  trebuie  sa  le  intruneasca politicianul  evreu.  Si 
lumea isi inchipuie cu naivitate ca daca Baruch este ,,patriarhul finantelor americane", adica 
mai mult sau mai putin seful economic al lumii capitaliste, el trebuie sa fie si cel mai feroce 
anticomunist, pentru ca - nu-i asa? - comunismul este ,,anticapitalist".

Ar fi bine si necesar sa formulam si o alta intrebare: de ce evreii, care sunt cei mai mari  
capitalisti ai lumii, au facut revolutia comunista din Rusia si au raspandit comunismul in atatea 
tari?  Pentru a-si  pierde capitalurile?  Nu, ci  pentru a  monopoliza toate bogatiile lumii  prin 
intermediul statului comunist, care este cel mai mare capitalist din lume! Cu victoria mondiala 
a comunismului, capitalismul evreiesc nu pierde nimic; castiga mereu, castiga totul, pentru ca 
iudaismul se transforma in singurul detinator de capitaluri, ascuns in spatele statului comunist. 
Evreii din lumea occidentala stiu foarte bine ce fac si isi indeplinesc foarte bine rolul dublu de 
conspiratori si de ,,consilieri" ai presedintilor apolitici din Occident.)

 
DIRECTIVA NR. 2
,,Pentru implinirea directivelor noastre, este necesar ca razboaiele sa nu dea nastere, pe 

cat  posibil,  la  actiuni  de cuceriri  teritoriale.  Razboiul  trebuie  sa  fie  orientat  intr-o directie 
ECONOMICA;  natiunile  sa  vada  cat  de  mare  este  puterea  SUPREMATIEI  NOASTRE 
ECONOMICE, pentru ca acest  lucru sa puna cele  doua tabere la  dispozitia  AGENTILOR 
NOSTRI INTERNATIONALI,  CARE AU MILIOANE DE OCHI SI  PE CARE NU-I  VA 
PUTEA  OPRI  NICI  O  FRONTIERA  PANA  LA  ATINGEREA  TOTALEI  DOMINARI 
MONDIALE."

(Este  vorba  despre  razboaiele  din  tarile  crestine.  Intentia  evreilor  este  de  a  evita 
cuceririle teritoriale, pentru ca acestea ar da invingatorului suprematia asupra invinsului, in 
toate  aspectele  vietii,  dar  mai  ales  asupra  celor  politice  si  economice,  prejudiciind  astfel 
interesele iudaismului mondial. In schimb, secatuirea celor doua tabere crestine adverse intr-
un razboi, in special din punct de vedere economic, le-ar obliga pe amandoua sa ceara ajutor 
financiar  agentilor  si  grupurilor  bancare  evreiesti,  detinatoare de mari  capitaluri.  Si  astfel, 
ambele tabere ar ramane indatorate si la cheremul evreimii.

In razboaiele  dintre tarile  dominate  de comunism si  o  tara  libera,  tactica  iudaica se 
schimba radical pentru ca lumea comunista, aflata sub totala dominare a evreilor, face toate 
eforturile pentru ca un razboi sa se incheie prin cucerirea tarilor libere si dominarea lor totala. 
Asa s-a intamplat si cu tarile din Europa de rasarit si Asia.)

,,Si  atunci  (cand  cele  doua  tabere  crestine  ajung  la  cheremul  capitalului  evreiesc) 
interesele  noastre  INTERNATIONALE  vor  sterge  cu  adevarat  drepturile  nationale,  iar 
interesele noastre vor fi cele care vor guverna popoarele."

(Pe  scurt,  diferitele  natiuni  crestine,  secatuite  de  razboaie  -  din  punct  de  vedere 
economic  -  vor  recunoaste  suprematia  iudaica  si  interesele  sale  internationale,  iar  nevoile 
specifice fiecarui popor nu vor mai avea impotanta in fata intereselor evreimii. Toate acestea 
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ca pret al ajutorului financiar.)
,,GUVERNANTII, FIIND ALESI DE NOI, PRIN INTERMEDIUL POPORULUI, IN 

FUNCTIE  DE  GRADUL  DE  SERVILISM  AL  CARACTERULUI  LOR,  NU  VOR  FI 
PERSOANE PREGATITE PENTRU A CONDUCE RESPECTIVELE TARI. IN ACEST FEL, 
EI  SE  VOR  TRANSFORMA  USOR  IN  PIONI  AI  JOCULUI  NOSTRU,  AFLATI  IN 
MAINILE INTELEPTILOR SI MAESTRILOR NOSTRI - CONSILIERI SPIRITUALI - SI 
IN MAINILE ACELORA DINTRE NOI EDUCATI SPECIAL DIN COPILARIE PENTRU A 
CONDUCE TOATE TREBURILE UMANITATII."

(Iudaismul educa in secret, din cea mai frageda copilarie, evrei haraziti sa guverneze 
,,lumea intreaga", evident amestecati in guvernul fiecarei tari.)

,,Crestinii nu se calauzesc dupa invataminte trase din istorie, ci dupa o rutina teoretica, 
incapabila sa conduca la un rezultat decisiv. Din aceasta cauza, noi (evreii) NU-I LUAM IN 
CALCUL.

LASATI-I  SA SE  MAI  DISTREZE  O  VREME!  LASATI-I  SA TRAIASCA  CU 
SPERANTELE,  CU  NOILE  ASPIRATII  SAU  CU  AMINTIREA DISTRACTIILOR  DE 
CARE AU AVUT PARTE!"

(In timp ce evreii  lucreaza sistematic, de acum 100 de ani,  la punerea in aplicare a 
acestui plan de distrugere a lumii crestine, aceasta lume inconstienta se distreaza, condusa de 
nulitati politice ori de evrei si instrumentele lor. In timp ce milioane de fiinte sufera sub jugul  
iudeo-comunist  si  milioane  de  femei  si  batrani  lupta  cu  moartea  in  sutele  de  lagare  de 
concentrare si munca fortata din lumea comunista sub teroarea politicienilor evrei, cea mai 
mare preocupare a crestinilor inca liberi este SA SE DISTREZE. Distractia, ca scop, inseamna 
sa fii mereu lipsit de aparare; evreii stiu acest lucru si isi fac din el un capital. Locuitorii lumii 
libere se ocupa (nu se preocupa) de treburile lor personale imediate,  de castigurile lor,  de 
petreceri, cocteiluri, receptii - ca pretext pentru a face curte femeilor frumoase -, de sport, de 
jazz si anecdote politice. Jucarioarele acestea le sunt date pentru a uita de propria lor intarire si 
de cea a natiunilor lor. Nu e timp pentru a face bine ambele activitati si tendinta naturala de a 
urma linia de minima rezistenta (munca - distractie) este exploatata de catre evrei, care le 
usureaza  crestinilor  drumul  placut  al  distractiilor.  Ei,  in  schimb,  lucreaza  permanent  si 
constant.  Munca lor  urmareste  atingerea  telurilor  pe  care  si  le-au fixat  in  detrimentul  ne-
evreilor.)

,,SA-I  LASAM  PE  CRESTINI  SA  CREADA  IN  IMPORTANTA  LEGILOR  SI 
TEORIILOR LOR STIINTIFICE, CARE AU FOST, IN REALITATE, INSPIRATE DE NOI 
(actualele teorii  politice).  ASTFEL, PRIN INTERMEDIUL ORGANELOR NOASTRE DE 
PRESA VOM SPORI CONTINUU INCREDEREA LOR OARBA IN ACESTE LEGI."

(Este de ajuns sa observam cu cata veneratie isi privesc americanii si englezii legile, 
chiar atunci cand ele ii protejeaza pe criminalii comunisti sau trimit la spanzuratoare oameni 
nevinovati. Aceleasi legi, asa cum sunt redactate si apoi apreciate de presa iudeo-masonica, 
servesc intereselor conspiratiei.)

,,CLASA INTELECTUALA A CRESTINILOR SE VA MANDRI CU TOATE ACESTE 
CUNOSTINTE  SI  VA  PUNE  IN  APLICARE,  FARA  SA  LE  ANALIZEZE,  TOATE 
INVATATURILE STIINTEI REUNITE DE AGENTII NOSTRI IN SCOPUL ORIENTARII 
SPIRITELOR CRESTINE IN DIRECTIA CARE NE ESTE NECESARA."

(Ei singuri o spun: legile si  teoriile respectate de crestini au fost facute de evrei cu 
ajutorul presei si agentilor lor raspanditi in toate tarile. Interesele iudaice sunt favorizate chiar 
de legi. Iar legea e lege si trebuie sa o respecti si sa faci sa fie respectata chiar cu forta daca 
este  nevoie!  Ce  daca  in  invatamantul  public  au  fost  introduse  idei  contrare  intereselor 
poporului? Ele trebuie respectate, pentru ca asa spune Constitutia! Si ce este Constitutia? Pai 

28



este...  Constitutia! In Constitutie au fost introduse idei si  prevederi impotriva discriminarii 
rasiale, religioase etc. si datorita lor s-au acordat drepturi egale evreilor si crestinilor, cu toate 
ca, pana la urma, se vadeste ca practic cetatenii nu se pot folosi de drepturile lor, acordate si 
recunoscute de legislatia tarilor lor. In schimb, evreii se pot bucura de aceste drepturi si prin 
ele pot actiona in ,,legalitate".)

,,SA NU VA IMAGINATI CA ACESTE AFIRMATII ALE NOASTRE SUNT LIPSITE 
DE O BAZA REALA. OBSERVATI DOAR SUCCESELE PE CARE AM REUSIT SA LE 
OBTINEM  CU  DARWINISMUL,  NIETZCHEISMUL  SI  MARXISMUL.  MULTUMITA 
NOUA, CEL PUTIN INFLUENTA VENINOASA A ACESTOR TENDINTE A CIRCULAT 
MAI EFICIENT PRINTRE CRESTINI.

Pentru a nu comite greseli in politica si conducerea treburilor noastre, nu este nevoie sa 
luam in  consideratie  ideile,  caracteristicile  si  tendintele  PROGRESISTE ALE FIECARUI 
POPOR. Programul nostru, ale carui parti pot fi rezolvate in diverse feluri, IN FUNCTIE DE 
POPOARELE CU CARE AVEM DE-A FACE, nu poate fi incununat de succes decat daca 
punerea lui in aplicare se bazeaza pe rezultatele trecutului, in comparatie cu prezentul."

(Programul  conspiratiei  iudaice  este  unul  singur.  Ceea  ce  se  schimba  sunt 
circumstantele,  caracteristicile fiecarui popor. Scopul programului este acelasi  peste tot:  sa 
distruga crestinismul si celelalte religii pentru a-si putea instaura dominatia mondiala absoluta. 
Iudaismul actioneaza intr-un fel in America, in altul in Anglia, in altul in Franta si complet  
diferit in Rusia comunizata. Ia in consideratie tendintele, caracteristicile, ideile, pasiunile etc. 
Modalitatile de subminare sunt gasite multumita elasticitatii  si  maleabilitatii  proprii  felului 
evreiesc de a fi. Rectitudinea in comportament si in modul de a fi sunt luate in deradere de 
orice evreu.)

,,Noile state detin in mainile lor o mare putere, care este PRESA. Menirea presei este 
aceea  de  a  scoate  in  evidenta  NEVOILE  URGENTE,  DE  A  FACE  CUNOSCUTE 
DORINTELE POPORULUI, DE A CREEA NEMULTUMIRE SI DE A-I DA APOI CHIAR 
POPORULUI CUVANTUL.

Presa intruchipeaza libertatea cuvantului, dar statele crestine nu au reusit sa foloseasca 
aceasta forta si astfel si ea A CAZUT IN MAINILE NOASTRE. PRIN PRESA AM REUSIT 
SA AVEM INFLUENTA, DAR TINANDU-NE IN ACELASI TIMP ASCUNSI. DATORITA 
ACESTUI LUCRU, AM ADUNAT IN MAINILE NOASTRE TOT AURUL DIN LUME, 
IMPREUNA CU TOATE TORENTELE DE SANGE SI LACRIMI PRIN INTERMEDIUL 
CARORA A TREBUIT SA REALIZAM ACEST LUCRU."

(LUAREA IN POSESIE A PRESEI DE CATRE EVREI S-A PETRECUT CU MULT 
INAINTE  DE  1897,  CAND  AU  FOST  ENUNTATE  ACESTE  DIRECTIVE.  Cu  presa 
controlata in proportie de 80% de catre iudeo-masonerie, evreii  au generat nemultumiri in 
randul maselor si au format ,,opinia publica" in Franta, Anglia, Statele Unite etc. Se pretind 
,,aparatorii poporului" facandu-i publice ,,necazurile si doleantele", care exista intr-adevar, dar 
nu acolo unde spun ei; au o mare influenta politica si au acumulat in bancile lor o mare parte 
din aurul lumii. Pentru a-l obtine s-au varsat torente de lacrimi si sange in razboaiele purtate 
intre natiunile crestine, razboaie care au fost mereu declansate de minciunile raspandite prin 
intermediu presei. Aurul statelor ajunge in mainile furnizorilor de armament si materiale de 
razboi, adica in mainile finantei internationalei iudaice.)

,,A  TREBUIT  SA COMPENSAM  ACESTE  ACTIVITATI  SACRIFICANDU-I  PE 
MULTI DINTRE AI NOSTRI, DAR FIECARE DINTRE VICTIMELE NOASTRE FACE 
CAT MILIOANE DE CRESTINI IN FATA LUI DUMNEZEU."

 
DIRECTIVA NR. 3
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,,POT SA VA ANUNT DE PE ACUM CA SUNTEM APROAPE DE OBIECTIVUL 
NOSTRU  FINAL.  INCA  PUTIN  SI  CERCUL  SIMBOLIC  AL  SARPELUI,  CARE 
REPREZINTA  POPORUL  NOSTRU,  SE  VA  INCHIDE  SI  ATUNCI  TOATE  TARILE 
EUROPENE  SI  DE  PE  CELELALTE CONTINENTE VOR  FI  PRINSE IN  EL CA UN 
CLESTE.

Balanta  (echilibrul)  constitutionala  a  STATELOR  CRESTINE  se  va  distruge  peste 
putina vreme, pentru ca noi am dezechilibrat-o atat de tare, incat nu va inceta sa oscileze, pana 
cand va fi complet distrusa.

Crestinii cred ca au construit acest punct de sprijin (respectiv Constitutia) foarte solid si 
spera  mereu  ca  talgerele  balantei  constitutionale  vor  fi  in  echilibru.  (Cu  alte  cuvinte,  ca 
datorita  Constitutiei,  se  va  crea  un  echilibru  politic  intern,  disparand  luptele  si  vrajba 
dinlauntrul fiecarei tari crestine.)

Puterea persoanelor conducatoare si puterea oarba a poporului, fiind despartite de catre 
noi prin intermediul acelor reprezentanti, si-au pierdut importanta. Divizate astfel, aceste doua 
forte sunt la fel de neputincioase ca un orb fara baston."

(Mai devreme sau mai tarziu puterea totala a statului respectiv se duce de rapa, lasand 
drum  deschis  conspiratorilor  evrei  pentru  a  pune  mana  pe  conducerea  suprema  in  stat: 
,,Dezbina si vei invinge!"...)

,,PENTRU A-I IMPINGE PE CEI DORNICI DE GLORIE SA FURE PUTEREA, AM 
GRUPAT  IN  JURUL  NOSTRU  TOATE  FORTELE  POPULARE,  SPORINDU-LE 
TENDINTELE SPRE LIBERTATE SI INDEPENDENTA. AM SPRIJINIT ORICE MISCARE 
CARE AVEA ACEST OBIECTIV, AM INTARIT TOATE PARTIDELE POLITICE SI AM 
DECRETAT PUTEREA CA TEL FINAL AL TUTUROR VANITOSILOR.

AM  SCHIMBAT  STRUCTURA STATELOR  CRESTINE  PENTRU  A FAVORIZA 
DESFASURAREA  LUPTELOR  POLITICE  INLAUNTRUL  LOR.  IN  SCURT  TIMP, 
TULBURARILE SI RUPTURILE VOR APAREA PESTE TOT."

(Toate luptele politice acerbe din Franta, S.U.A. etc. sunt rezultatul manevrelor secrete 
ale evreimii. Pana si anticomunismul lui McCarthy a fost folosit de evreii din S.U.A. pentru a 
rupe unitatea Partidului Republican, fara ca senatorul sa-si dea seama.)

,,VORBARII  NESFARSITE  AU  TRANSFORMAT  SESIUNILE  PUBLICE  ALE 
STATULUI SI SESIUNILE ADMINISTRATIVE IN TEREN DE LUPTE ORATORICE."

(Ce se intampla in Franta,  Italia,  Belgia  etc.  unde adesea sciziunile parlamentare se 
incheie cu schimburi de pumni, incat e necesara interventia politiei? Cine se afla in spatele 
acestor lupte politice care slabesc statele crestine?)

,,ZIARISTII INSOLENTI SE ARUNCA ZILNIC ASUPRA GUVERNULUI."
(E adevarat, in toate tarile exista astfel de ziaristi care se amuza cu atacarea permanenta 

a oricaror guverne, fie ele bune sau rele. Probabil pentru ca actiunea de a ataca un guvern ii 
face  sa  se  simta  importanti.  Dar  cine  sunt  cei  care  instiga  la  aceste  atacuri  si  critici 
nediferentiate, iar apoi le capitalizeaza?)

,,ABUZURILE  DE  PUTERE  VOR  PROVOCA  PANA  LA  URMA  CADEREA 
TUTUROR GUVERNELOR CRESTINE SI TOTUL SE VA PRABUSI SUB LOVITURILE 
TERIBILE ALE POPORULUI INFURIAT, ATATAT DE NOI. Drepturile pe care noi le-am 
inscris  in  legile  popoarelor  crestine  reprezinta  pentru  mase  doar  teorii,  fara  vreo  aplicatie 
practica.  Toate  aceste  probabilitati,  toate  asa-numitele  drepturi  ale  poporului  NU EXISTA 
DECAT IN IMAGINATIE. ELE NU SUNT NICIODATA REALIZABILE.

Ce  importanta  au  ele  pentru  muncitorul  somer?  Pentru  cel  cocarjat  de  munca?  Sau 
pentru cel distrus de propriul destin? Sarlatanilor le dau dreptul sa dea din gura; ziaristilor le 
dau dreptul sa publice tot felul de nimicuri si,  printre ele,  cateva lucruri serioase. Somerii 
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crestini nu au alt avantaj dinspre parte legilor decat FIRIMITURILE MIZERE CARE LI SE 
ARUNCA  DE  LA  MASA  NOASTRA  IN  SCHIMBUL  UNUI  VOT  FAVORABIL 
ORDINELOR, ORGANELOR SI AGENTILOR NOSTRI. DREPTURILE DEMOCRATICE 
SUNT O  IRONIE  AMARA PENTRU  ACESTI  NEFERICITI.  Nevoia  de  a  avea  un  loc 
permanent de munca nu le permite nici macar sa se gandeasca la aceste drepturi; dimpotriva, 
ei raman dependenti de greve, de patroni si de prietenii acestora".

(Nu  degeaba  evreii  sunt  cei  care  conduc  majoritatea  sindicatelor  muncitoresti  din 
Franta,  Anglia  si  America.  Cer  mereu  noi  drepturi  si  mariri  de  salarii  pentru  muncitori. 
Sindicatul le serveste drept arma politica pentru a obtine voturi si alegerea agentilor evrei. 
Apoi  ii  instiga  la  greva  -  zile  de  munca  pierdute  -  pe  muncitori,  cu  pretentii  sindicale 
inacceptabile  pentru patron,  care  adesea  se  vede  obligat  sa-si  inchida  intreprinderea.  Intre 
patroni  si  muncitori  se  produc conflicte  violente,  provocate  de sefii  sindicali  evrei  sau de 
instrumentele lor.)

,,SUB CONDUCEREA NOASTRA,  POPOARELE AU DISTRUS ARISTOCRATIA 
CRESTINA, CARE ERA PENTRU EI CALAUZA, APARATORUL SI SPIRITUL MATERN 
CE II HRANEA SI AL CAREI INTERES ERA IMPLETIT CU BUNASTAREA LOR.

Acum, cand aristocratia crestina este distrusa, popoarele au cazut sub jugul acelor hoti 
bogati (aristocratia economica) CARE II EXPLOATEAZA FARA NICI O MILA. IAR NOI 
NE INFATISAM ACUM DREPT ELIBERATORII MUNCITORILOR DE SUB ACEST JUG 
SI  TOT ACUM ESTE MOMENTUL SA INCEPEM SA LE PROPUNEM SA INTRE IN 
RANDUL ARMATELOR  NOASTRE SOCIALISTE,  COMUNISTE  SI  ANARHISTE,  PE 
CARE LE SPRIJINIM, SUB PRETEXTUL AJUTORULUI RECIPROC, PRIN MEMBRII 
MASONERIEI NOASTRE."

(Doua marturisiri ale evreilor: ca sunt creatorii si conducatorii ,,armatelor" comuniste, 
socialiste si anarhiste; si ca incearca sa ii atraga pe muncitorii crestini cu tot felul de vise, care 
de care mai false. Iudaismul mondial, inclusiv evreii americani, care joaca teatru facand pe 
,,anticomunistii"  pentru  a  se  mentine  in  posturi  cheie,  este  unit  cu  masoneria,  adevarata 
promotoare a comunismului in intreaga lume, precum si a anarhismului care domneste in tarile 
latino-americane, in Afica de Nord si in multe din tarile arabe sau asiatice. Este bine cunoscut 
faptul ca evreii prefera sa lucreze din umbra.)

,,Aristocratia crestina, care beneficia de roadele trudei muncitorilor, avea tot interesul ca 
acestia  sa  fie  bine  hraniti,  sanatosi  si  puternici.  Interesul  nostru  este  ca,  crestinii  sa  fie 
pervertiti. Puterea noastra sta in foame cronica si in slabiciunile muncitorului, pentru ca toate 
aceste il supun vointei noastre si  pentru ca, in acest fel,  nu va avea nici posibilitatea, nici 
energia necesara sa opuna rezistenta aceste vointe."

(Iata aici originea politicii de infometare permanenta promovata de iudeo-comunistii din 
Eurasia. Aceasta criminala politica nu se aplica doar muncitorilor,  ci  si  tuturor ne-evreilor, 
inclusiv comunistilor  crestini  situati  pe treptele de jos ale sistemului.  Foamea este o arma 
teribila  careia  nimeni  nu-i  poate  rezista.  In  Occident  se  spune  ca  lumea  comunista  are  o 
problema acuta in ceea ce priveste alimentele, ca productia agricola nu este suficienta pentru 
alimentarea populatiei si ca de aceea regimurile comuniste se confrunta cu o situatie interna 
foarte agitata  si..  nu reprezinta  un pericol  adevarat  pentru tarile libere.  Toate  acestea sunt 
acceptate de catre Occident si chiar reprezinta o realitate palpabila; ceea ce nu spun insa evreii 
este ca aceasta situatie face parte din schema ampla a planului general.

Da, populatia din tarile subjugate este infometata, dar nu din cauza lipsei de alimente. 
Productia agricola in toate tarile inrobite creste si tot creste, pentru ca li se impune truditorilor 
campului  un regim de munca fortata  si  sunt  obligati  sa predea statului  o cantitate  fixa de 
cereale,  chiar  daca  ei  raman  fara  nimic  pentru  familiile  lor.  Milioane  de  hectare  de  noi 
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pamanturi sunt cultivate de comunisti, in timp ce populatia sufera de foame. Alimente de tot 
felul sunt acumulate in depozite imense, asteptand ocazia de a fi lansate pe piata occidentala la 
preturi de dumping sau pentru a mentine permanent o rezerva necesara pentru razboaiele de 
cucerire.  Populatia,  fie  ea  lucratoare,  fie  prea  studioasa  ori  cea  careia  i  se  impun  munci 
injositoare trebuie sa ramana infometata, pentru ca astfel nimeni nu va mai avea curajul sa 
protesteze impotriva nici uneia dintre infamiile iudeo-comuniste, de frica sa nu-i fie luata pana 
si o bucatica amarata de paine neagra.)

,,FOAMEA ASIGURA capitalului mai multe drepturi asupra muncitorului decat cele pe 
care le avea aristocratia (crestina)  a guvernului  legal  si  al  monarhiei.  Prin mizerie si  frica 
ingrozitoare pe care o produce aceasta foame, ne putem servi  de mase pentru a-i  distruge 
complet pe cei care se opun scopurilor noastre. Cand va sosi momentul pentru a fi incoronat 
MONARHUL NOSTRU MONDIAL, aceste maini (mainile maselor infometate) vor anihila 
tot ceea ce ar putea sa constituie un obstacol in calea noului conducator."

(Asadar nu era o nascocire faptul ca doreau sa stapaneasca lumea? Si iata pe ce mijloace 
mizeaza: rascularea maselor infometate conduse de evrei, pentru a distruge tot ce s-ar opune 
instaurarii domniei lor.

Iudaismul nu a incetat  nici  o clipa sa lucreze la realizarea planurilor  sale:  a distrus 
monarhia rusa care i se opunea; a organizat si provocat revolutiile din Germania, Ungaria si 
Spania si a reusit sa instaleze temeinic la putere sovietele in tarile subjugate.)

,,Crestinii au pierdut obiceiul de a gandi independent de sfaturile noastre stiintifice. De 
aceea ei nu mai vad necesitatea imperioasa de a face ceea ce noi, odata ajunsi la implantarea 
imperiului nostru, vom face si anume sa predam in scolile publice singura stiinta adevarata, 
cea mai importanta dintre stiintele sociale, care este stiinta convietuirii umane si a existentei 
societatii umane, care are nevoie de diviziunea muncii si, ca urmare, de impartirea indivizilor 
in clase si situatii economice.

Trebuie ca fiecare sa inteleaga faptul ca egalitatea este imposibila, din cauza diferentei 
de capacitate, de energie si de predestinare a oricarui individ. Nu pot fi raspunzatori egali in 
fata legii.

Adevarata  stiinta  a  societatii,  a  carei  baza este  necunoscuta  crestinilor,  stabileste  ca 
ocupatiile fiecarui individ trebuie sa fie diferite, pentru a nu se produce o sursa de suferinte, 
aparute din lipsa de proportie dintre cresterea populatiei si munca (in mod cantitativ). Studiind 
aceasta stiinta, popoarele vor asculta de buna voie de Puterea noastra si de superiorii lor din 
statul nostru, care vor forma puterea si clasa sociala superioara din imperiul nostru mondial.

Dimpotriva,  la baza stiintei  sociale de astazi,  asa cum am pervertit-o noi,  poporul  - 
momit de fagaduielile noastre amagitoare si orbit de propria-i ignoranta - se afla in pozitia de 
dusman neimpacat al tuturor claselor sociale, pe care le crede superioare lui doar pentru ca nu 
intelege importanta fiecareia dintre aceste clase. Dusmania aceasta va spori si mai mult odata 
cu crizele economice care, nu peste multa vreme, vor incepe sa paralizeze functionarea Bursei 
si a industriei.

Iar  atunci  cand,  prin  toate  mijloacele  ascunse  de  care  dispunem,  ca  si  prin  puterea 
aurului  aflat  cu  totul  in  mainile  noastre,  VOM  DECLANSA O  CRIZA ECONOMICA 
GENERALA, vom face sa dea navala pe strazi batalioane intregi de muncitori din toate tarile 
Europei si  din celelalte continente,  in acelasi timp. Masele acestea vor incepe sa verse cu 
patima sangele celor pe care ii urasc in simplista si puerila lor nestiinta, jefuindu-le bunurile. 
Dar nu se vor atinge de bunurile noastre, pentru ca momentul loviturii (momentul declansarii 
crizei) il vom sti din timp si vom lua toate masurile necesare pentru a ne apara."

(Evreimea a  fost  cea  care  a  declansat  marea  criza  economica  in  1929,  criza  care  a 
aruncat in mizerie milioane de crestini, iar evreii s-au folosit de situatie pentru a-l impune ca 
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presedinte  al  S.U.A.  pe  evreul  Roosevelt.  In  prezent,  adica  in  1955,  evreimea  americana 
pregateste in secret  o noua criza economica,  ce ar  putea arunca intreaga lume in ghearele 
comunismului international. Vom trata aceasta chestiune pe larg in capitolele urmatoare.)

,,Am stabilit  deci  ca  progresul  ii  va  subordona  pe  toti  crestinii  conducerii  gandirii. 
Puterea  noastra  va  linisti  toate  agitatiile  politice  prin  masuri  severe  si  va  putea  indeparta 
liberalismul din toate categoriile de relatii (umane).

Amintiti-va de Revolutia Franceza, pe care obisnuiam sa o numim Cea Mare! Secretele 
pregatirii  ei  ne erau bine cunoscute, de vreme ce a fost pe de-a-ntregul opera noastra.  De 
atunci purtam popoarele dintr-o mistificare in alta si le facem adesea chiar sa renege, insa toate 
acestea doar in folosul regelui din sangele Sionului, pe care il educam pentru intreaga lume."

(Viitorul Rege din sangele Sionului exista de pe acum. Se numeste Emanuel Samuel 
Sholnik  Abrabanel.  Este  fiul  unui  dentist  evreu  din  Polonia,  care  locuieste  in  prezent  in 
Canada, despre care se pretinde ca ar fi ,,descendentul direct al regelui David" cel care a trait 
acum 3000 de ani. In unul din ultimele capitole ale cartii voi da detaliile neceare asupra acestui 
,,viitor Rege al lumii".)

,,In prezent noi (evreii) suntem invulnerabili, ca forta internationala, de vreme ce atunci 
cand o tara ne ataca, ne apara celelalte...

Ceea ce ne usureaza activitatea este marea lasitate a popoarelor crestine, care se pleaca 
in fata puterii, care sunt rabdatoare pana la martiraj in fata constrangerii si despotismului. Ele 
(popoarele) rabda din partea primilor ministri furturi, pentru care chiar cel mai putin numeros 
dintre ele ar fi decapitat 20 de regi. Cum isi poate explica cineva un atare fenomen sau o atare 
lipsa de consecventa a maselor populare in legatura cu intamplari de acest fel?

Fenomenul se explica prin aceea ca noi dictatorii,  prim-ministri  etc.  aduc indirect la 
cunostinta poporului prin intermediul agentilor lor, faptul ca daca ei comit anumite nereguli in 
dauna statului (e vorba de nereguli in procesul de guvernare a tarii respective), o fac cu scopul 
de a asigura fericirea, fraternitatea internationala si ajutorul intre popoare, precum si drepturi 
egale pentru toti."

(Cel mai recent exemplu al felului in care actioneaza acest ,,prim-ministri slujitori ai 
iudaismului international este cel al lui Eisenhower, care in anul 1955 a dat o lovitura grava 
lumii libere si propriului sau popor prin tradarea de la Geneva. El a urmat de fapt indicatiile 
,,consilierilor"  sai  evrei,  Bernard  Baruch  si  Weinberg,  cu  rezultate  favorabile  doar  pentru 
conspiratia  mondiala  iudaica.  Pentru  a  insela  lumea  crestina,  s-a  folosit  pretextul  ,,pacii 
universale",  al  ,,fraternitatii  intre  popoare",  ,,ajutorul  reciproc"  -  prin  intermediu 
conferintei  ,,Atomul  in  slujba  pacii"  -  precum si  numeroase  ale  lozinci  sonore,  menite  sa 
ascunda  intentiile  de  paralizare  a  actiunii  anticomuniste  din  lumea  libera,  dand  timp 
comunismului sa se pregateasca pentru a se lansa in cucerirea totala a lumii.)

,,Cuvantul «libertate» impune societatilor umane sa treaca la lupta impotriva oricaror 
guverne, impotriva oricarei puteri  si  chiar impotriva puterii  lui Dumnezu si a naturii.  Iata, 
asadar,  de  ce,  sub domnia  noastra,  va  trebui  sa  stergem complet  acest  cuvant  din  lexicul 
umanitatii, pentru ca fiind un principiu salbatic transforma multimile in fiare salbatice."

(La  popoarele  subjugate,  cuvantul  nu  a  fost  sters  din  dictionare,  a  fost  in  schimb 
eliminat din viata de zi cu zi.)

,,Un mare adevar este acela ca aceste fiare salbatice se linistesc (adorm) ori de cate ori 
sunt manjite cu sange si atunci ne este mai usor sa le tinem subjugate. Daca nu li se da sange,  
nu adorm. Lupta..."

(Sangele despre care vorbesc evreii este chiar sangele maselor populare, terorizate si 
asasinate pentru a se potoli si adormi, asa cum se intampla de 38 de ani in Rusia sovietica si de 
zece ani in atatea tari predate comunismului de Roosevelt, Churchill, Truman si bandele lor 
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masono-comuniste din Occident.
A existat  o  versiune  mai  mult  sau  mai  putin  asemanatoare  a  Directivelor  a  caror 

traducere o dam aici. Versiunea a aparut in 1919, in Anglia, sub titlul ,,Protocoalele Inteleptilor 
Sionului", tradusa dintr-o carte editata in ruseste in anul 1905 de profesorul universitar Nilus: 
aceasta  forma  a  fost  cea  mai  cunoscuta  in  Occident.  Desi  continutul  general  al  acestor 
Directive este mai mult sau mai putin acelasi cu cel din ,,Protocoale...", se pare ca traducerea 
din rusa in engleza a luat intentionat o forma literara, excluzand din ,,Protocoale..." partile care 
contineau  violentele  de  exprimare  din  redactarea  initiala  a  Directivelor  si,  de  asemenea, 
formele injurioase la adresa crestinilor. De exemplu, in Directivele originale nu a fost folosit 
cuvantul ,,necredinciosi" asa cum apare in ,,Protocoale...", ci, - mereu - cuvantul ,,crestini". 
Exista, de asemenea, multe cuvinte care au fost complet eliminate din ,,Protocoale..." si multe 
fraze care au fost ,,indulcite".

Toate acestea ma fac sa cred ca traducatorul englez al textului lui Nilus a fost probabil si 
autorul titlului de ,,Protocoalele Inteleptilor Sionului",  sub care au aparut Directivele de la 
Basel. Si ca a trebuit sa schimbe limbajul original fie pentru ca il considera prea violent pentru 
a fi publicat ca atare, fie ca i-a cerut-o in mod expres editorul.

Protocoalele  au  fost  publicate  pentru  prima  data  in  Occident  de  editura  ,,Eyre  and 
Spottiswoode",  imprimerie  oficiala  a  guvernului  britanic,  adica  echivalentul  Imprimeriilor 
statului.  Cum aceasta editura engleza era in legatura inevitabila cu Banca Angliei, al carui 
guvernator de atunci era evreul Norman Montagu si cum existau multi alti evrei bine situati in 
guvern,  este  usor  de  inteles  ca  versiunea  Directivelor  a  trebuit  sa  fie  cenzurata  de  toate 
exprimarile violente si de injuriile la adresa crestinilor, pentru a nu genera o reactie puternica 
impotriva evreilor.

Si atunci de ce au fost publicate? v-ati putea intreba. Ei bine, pentru a ajunge sa fie 
cunoscute, fie si in aceasta forma, de toti evreii din toate colturile lumii, iar acestia sa stie ce 
au de facut pentru a-si aduce contributia. Toata presa lumii urma sa serveasca drept instrument 
publicitar si nu era nevoie sa fie lasate in text cuvinte jignitoare care ar fi provocat reactii  
nedorite.  Miezul planului ramanea intact si  era inteles de evrei in adevaratul sau sens.  De 
aceea sunt mari diferentele intre Directivele originale si ,,Potocoalele Sionului" cunoscute in 
Occident.)

 
DIRECTIVA NR. 4
,,Orice democratie trece prin diverse faze. Cea dintai dintre ele se aseamana cu furia 

unui orb care cauta un sprijin la intamplare. Cea de-a doua este faza demagogiei, din care se 
naste anarhia. Apoi vine, inevitabil,  despotismul, dar nu despotismul legal,  nu despotismul 
normal si declarat - si in consecinta, responsabil - ci despotismul invizibil si necunoscut, dar 
care se face simtit.

Acest despotism este exercitat de catre o organizatie secreta (iudeo-masoneria) care nu 
actioneaza la vedere, pe fata. Si cine ar putea veni de hac, cine ar putea inlatura o putere 
invizibila? Iata care este puterea organizatiei noastre.

Toata desfasurarea in exterior a masoneriei nu are alt folos decat acela de a ne camufla 
mai bine scopurile. Planul de actiune al acestei puteri invizibile, ca si sediul sau (tara unde 
functioneaza) vor ramane intotdeauna ascunse popoarelor."

(Masoneria din Statele Unite are cam doua milioane si jumatate de membri, majoritatea 
necunoscandu-se unii pe altii, si reprezinta puterea dominanta in politica acelei tari. Acelasi 
lucru se intampla si in Anglia si in Franta, unde exista ,,organizatia secreta" condusa de evrei.  
In tarile unde detine puterea, exercita un despotism fara scrupule prin intermediul agentilor sai.

Autorul sau autorii acestei Directive ne spun clar ca aspectul exterior al masoneriei, cu 
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alte cuvinte ceea ce este prezentat  oricui,  la  vedere,  este cel  al  unei  organizatii  care lupta 
pentru  binele  si  idealurile  umanitatii.  Dar  nu  este  decat  o  inselatorie,  menita  sa  ascunda 
adevarata activitate, orientata catre scopul iudaismului international.)

,,Libertatea ar fi putut sa nu fie vatamatoare si sa se manifeste efectiv in cadrul statului,  
fara sa moleseasca viata fireasca a locuitorilor sai, numai ca s-ar fi sprijinit de la inceput pe 
credinta in Dumnezeu, pe spiritul de fraternitate dintre oameni si pe ideea egalitatii lor, toate 
revelate chiar in legile creatiei,  legi care nu stabilisera ideea de supunere, de impilare. Cu 
aceasta credinta poporul s-ar putea guverna singur si ar evolua linistit si smerit, condus de 
constiinta spiritului si primind de la Dumnezeu toate cele priincioase din aceasta lume. Iata de 
ce trebuie sa distrugem credinta, sa smulgem din mintile crestinilor legea insasi a divinitatii, 
cea care stabileste egalitatea intre oameni si pe care se reazama libertatea, pentru a le inlocui 
apoi cu grijile  materiale si  cu studiul  nevoilor  materiale ale omului.  Si  pentru ca spiritele 
crestinilor sa nu aiba timp sa se gandesca si sa analizeze lucrurile din jurul lor, trebuie sa-i 
tinem pe crestini ocupati cu ceva (sa le distragem gandurile). Folosind acest procedeu, vom 
face ca toate natiunile crestine sa umble doar dupa castig, sa lupte fiecare pentru propriul sau 
interes si sa-si neglijeze astfel inamicul comun."

(Toate natiunile crestine din Occident sunt angajate intr-o apriga concurenta industriala 
si comerciala, incercand sa stabileasca legaturi comerciale chiar si cu dusmanii lor, comunistii, 
doar pentru a obtine profit. Adanciti in preocuparile de tip economic, crestinii din Occident nu 
se intereseaza de viitorul propriilor tari, nu-si cunosc ,,dusmanul comun" - desi el se afla in 
propriile lor orase - si nu le vine sa creada ca iudaismul este dusmanul tuturor.)

,,Ca  sa  putem avea  libertatea  de  a  faramita  si  distruge  complet  societatea  crestina, 
trebuie sa impulsionam profilul ca baza a industriei. Nimic din ceea ce se afla pe pamant si 
poate fi industrializat nu va ramane pe mana lor, ci va fi canalizat spre afacerile bursiere, adica 
va ajunge in casele noastre de bani.

Lupta violenta pentru suprematie (economica) si pentru nevoile vietii economice a creat 
si va creea societati deceptionate, reci si lipsite de inima. Asemenea societati vor simti si simt 
deja o repulsie absoluta pentru politica superioara si  pentru religie. Singurul lor ghid va fi 
calculul, adica aurul, pentru care vor simti o adevarata adoratie, din cauza placerilor pe care le 
ofera."

(Sunt deja destul de bine cunoscute raceala si lipsa de sentimente a societatilor engleza 
si  americana precum si  respingerea totala  a chestiunilor  politice,  de care  se  ocupa doar o 
minoritate iudeo-masonica; marea masa a populatiei nu stie ce se intampla la varf si incotro se 
dirijeaza  ,,presedintii"  -  alesi  de  ea.  Se  cunoaste,  de  asemenea  inclinatia  catre  ateism  a 
societatii anglo-saxone, 30% dintre englezi neavand nici o religie si majoritatea americanilor 
neavand convingeri religioase stabile. Ei sunt crestini doar cand se casatoresc sau cand mor.)

,,Atunci (cand societatile crestine vor ajunge la adorarea aurului), clasele inferioare ne 
vor urma contra taberei adverse, a claselor superioare, si ne vor ajuta in lupta noastra pentru 
putere, nu din caritate sau pentru aduna bogatii, ci din cauza urii impotriva celor favorizati de 
soarta."

(Asa ceva s-a intamplat  in timpul  revolutiei  comuniste si  se intampla in toate tarile 
,,democratice" din Occident unde masele de muncitori, locuitorii saraci de la sate, functionarii 
marunti  etc.  voteaza pentru partidele de stanga,  manevrate de evrei,  doar pentru ca aceste 
partide alimenteaza  ura pentru clasele  bogate.  Astfel,  crestinii  ii  sprijina pe evrei  in  lupta 
pentru putere.)

 
DIRECTIVA NR. 5
,,Ce forma de guvernamant se poate da societatilor unde coruptia a patruns peste tot; 
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unde nimeni nu poate ajunge la bogatie decat prin lovituri abile, care sunt de fapt semi-furturi; 
unde domneste pervertirea obiceiurilor, iar morala nu poate fi salvata decat prin intermediul 
unor pedepse si legi implacabile, niciodata prin sentimente frumoase referitoare la patrie si la 
religie, sentimente care sunt sufocate de convingerile cosmopolite? Ce forma de guvernamant 
poate fi menita acestor societati in afara de forma despotica pe care tocmai am anuntat-o?

Vom regla, in mod mecanic, cu legi noi, toate sectoarele vietii supusilor nostri. Aceste 
legi  vor  sufoca,  una  cate  una,  toate  libertatile  prea  mari  pe  care  crestinii  le-au  acordat 
societatii, iar conducerea noastra se va manifesta printr-un despotism atat de impunator, incat 
va fi in stare oricand sa ii reduca la tacere pe crestinii care intentioneaza sa ni se opuna."

(Este deja o realitate in Rusia si in tarile satelit ale acesteia.)
,,Ni se va spune poate ca despotismul de care vorbesc nu este in concordanta cu noile 

progrese.  Voi  demonstra  contrariul:  Cand  poporul  considera  monarhia  ca  fiind  adevarata 
incarnare a vointei divine, se supunea fara ezitare poruncii absolute a regilor. Dar din ziua in 
care am bagat in capul oamenilor ideea propriilor lor drepturi, au inceput sa ii considere pe 
conducatori  drept  simpli  muritori.  Expresia  «Prin  gratia  divina»  s-a  evaporat  dimprejurul 
regilor dupa ce noi am stabilit credinta oamenilor in Dumnezeu. Puterea s-a mutat in strada, 
adica intr-un loc public, si atunci noi, evreii, ne-am transformat in stapanii ei.

In plus, arta de a dirija masele de oameni si persoanele cu ajutorul frazeologiei si al 
teoriilor combinate in mod mestesugit, ca si prin diverse reglementari ale vietii publice si prin 
mijloace ingenioase din care crestinii nu inteleg nimic, toate acestea tin de stiinta noastra de a 
conduce. Ea s-a dezvoltat prin analiza si prin intermediul unei observatii minutioase, numai si 
numai in felul  acesta,  fara a fi  avut concurenti,  dupa cum nici  acum nu ii  avem ca sa ne 
inteleaga planurile polititice si de ajutor reciproc.

Doar iezuitii (ordin catolic) ne-ar putea egala in aceasta directie, dar noi am reusit sa fie 
subestimati de populatia neghioaba, pentru ca ei formeaza o organizatie deschisa, in vreme ce 
noi suntem invizibili datorita organizarii noastre secrete."

(Totul in ceea ce ii priveste este secret.)
,,Dar ce-i pasa lumii cine ii este stapan? Ce-i pasa daca este conducatorul catolicismului 

sau conducatorul nostru de sange sionist? Pentru noi, cei din Poporul Ales, aceasta problema 
nu este indiferenta.

O alianta mondiala a crestinilor ne-ar putea subjuga pentru mult timp, dar suntem in 
afara acestui pericol din cauza discordiei profunde dintre ei, discordie care niciodata nu-i va 
parasi. Noi am opus, unele contra celorlalte, interesele nationale si personale ale crestinilor, 
ura lor religioasa si nationala, pe care o cultivam de peste doua secole. Din aceasta cauza nici 
un guvern nu va avea sprijinul unui alt guvern contra noastra.

(Unirea crestinilor inseamna pentru iudaism sfarsitul scopurilor lor politice, de aceea 
spera ca aceasta unire sa nu se produca niciodata.)

,,Per  me reges regnat.  (Regii  domnesc pentru mine.)  Profetii  nostri  ne-au revelat  ca 
suntem  alesii  lui  Dumnezeu  pentru  a  guverna  lumea  intreaga.  Dumnezeu  ne-a  dat 
intelepciunea pentru a duce la capat aceasta sarcina. Chiar daca ar exista intelepciune si de 
partea cealalta, nu ar putea lupta contra noastra, deoarece colonistul nu are aceeasi valoare ca 
locuitorul stravechi.

Toate rotitele mecanismelor guvernamentale (ale statelor crestine) depind de un arc care 
se afla in mainile noastre. Aceasta parghie este aurul. Stiinta economiei politice, care a fost 
exploatata de inteleptii nostri, ne-a demonstrat de multa vreme atractia invincibila a aurului.

Pentru a avea mainile libere, capitalul este obligat sa obtina monopolul asupra industriei 
si comertului, iar acest fapt s-a si realizat in toate colturile lumii, de catre o mana invizibila. 
Aceasta  libertate  (a  mainilor)  va  da  puterea  politica  industriasilor  (celor  care  au  obtinul 
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monopolul industriei) si poporul li se va supune.
In zilele noastre, ne intereseaza mai mult sa dezarmam popoarele sau sa le impingem la 

razboi."
(In anii  '40,  evreii  au reusit  inca o data sa  ridice popoarele  crestine la razboi unele 

impotriva altora.  Astazi  aceiasi  evrei  fac  toate  eforturile  posibile  pentru  a  slabi  popoarele 
occidentale si a le mentine dezarmate.)

,,Pe noi ne intereseaza mai mult sa reaprindem pasiunile stinse, in folosul nostru, decat 
sa le calmam; ne intereseaza mai mult sa punem stapanire pe ideile celorlalti, comentandu-le 
sau respingandu-le. Problema capitala a puterii  noastre este de a slabi  atentia publica prin 
intermediu  criticii,  pentru a-i  face  PE OAMENI SA PIARDA OBICEIUL DE A GANDI, 
DEOARECE GANDIREA PROVOACA REACTII. Sa transferam, prin urmare, PUTEREA 
GANDIRII PE TERENUL LUPTELOR ORATORICE!

Intotdeauna  popoarele,  ca  si  oamenii,  au  luat  cuvintele  drept  fapte,  pentru  ca  se 
multumesc doar cu aspectul exterior al lucrurilor si foarte rar se deranjeaza sa observe daca 
realizarile efective au fost la inaltimea promisiunilor. Din aceasta cauza, sfaturile noastre vor 
avea intotdeauna o fatada frumoasa si vor arata binefacerile progresului.

Ne vom adapta la fizionomia tuturor partidelor politice, la toate clasele sociale, si le 
vom indica oratorilor nostri sa vorbeasca atat de mult, incat oamenii sa se plictiseasca sa-i mai 
asculte."

(Metoda  folosita  de  diplomatii  comunisti  in  conferintele  internationale,  nu  pentru  a 
spune ceva important, ci pentru a-i obosi si enerva pe ascultatori. Acelasi lucru se petrece cu 
toti  cei  care  tin cuvantari  in tarile subjugate,  unde populatia  este  obligatia sa  dea fuga la 
conferintele propagandistice,  care dureaza adeseori  trei  ore  sau chiar  mai  mult,  pana cand 
publicul oboseste in asemenea hal incat nu vrea sa mai auda in veci conferinte politice.)

,,Pentru a ne asigura ca opinia publica se afla in mainile noastre, trebuie sa o naucim, 
exprimand,  din  diverse  parti  si  pe  o  durata  intensa  de  vreme,  opinii  atat  de  opuse,  incat 
crestinii sa se piarda in labirintul lor si sa sfarseasca prin a gasi de cuviinta ca cel mai bine este 
sa nu aiba nici o opinie politica. Aceasta este o chestiune pe care societatea crestina nu trebuie 
sa o cunoasca, ci doar cel care conduce. Acesta este primul secret.

Al  doilea  secret,  necesar  pentru  a  guverna  cu  succes,  consta  in  a  multiplica  toate 
defectele  poporului,  proastele obiceiuri,  pasiunile  si  regulile politice,  in asemenea maniera 
incat nimeni sa nu poata face ordine in acest haos, iar oamenii sa ajunga in situatia de a nu se 
mai intelege intre ei.  In acelasi timp, aceasta tactica va semana disensiuni in sanul tuturor 
partidelor  si  va dezintegra toate  organizatiile  care nu vor  sa  ni  se  supuna.  Ea (tactica)  va 
paraliza orice initiativa particulara, chiar si  de ordin spiritual,  si  va fi  mai puternica decat 
milioanele de oameni printre care noi am semanat ura."

(Pentru aceasta se folosesc de presa, radio, cinema, televiziune, reviste, carti scrise de 
evrei sau de masoni ne-evrei.)

,,Este necesar pentru noi sa dirijam evolutia societatilor crestine in asa fel incat mainile 
sa le fie paralizate de o neputinta disperata in fata oricarei actiuni care necesita initiativa. 
Efortul care se face sub regimul politic al libertatii nelimitate este neputincios, caci se lupta cu 
fortele libere ale celorlalti. De aici se nasc tot felul de rataciri morale, lupte si esecuri. Ii vom 
obosi atat de mult pe crestini cu aceasta libertate, incat ii vom obliga sa se incredinteze unei 
puteri internationale, ale carei hotarari vor fi de asemenea natura incat sa poata pune fortele 
tuturor statelor lumii sub o comanda suprema."

(Este  vorba  de  Marele  Sanhedrin  secret,  sau  supraguvernul  mondial  iudaic,  a  carui 
actiune se face simtita in toate tarile de pe pamant.)

,,In  locul  guvernelor  actuale,  vom  aduce  o  sperietoare,  pe  care  o  vom  numi 
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Administratia Guvernului Suprem. Mainile sale se vor intinde in toate partile, ca panza de 
paianjen, iar corpul ei va fi atat de urias, incat toate popoarele se vor supune inspaimantate 
acestei sperietori a guvernului nostru."

 
DIRECTIVA NR. 6
,,Nu peste mult timp, vom organiza monopoluri colosale cu rezerve gigantice de bogatii, 

monopoluri de care vor depinde si marile bogatii ale crestinilor, iar aceasta in asa fel incat  
bogatiile lor vor fi la sfarsit risipite, ca si credinta in stat, chiar in ziua care va urma catastrofei 
politice."

(Intai catastrofa economica si apoi cea politica.)
,,Domnilor  economisti  care  sunteti  prezenti  aici,  acordati  atentie  acestei  manevre 

extraordinare!
Este necesar sa demonstram prin toate mijloacele posibile importanta superguvernului 

nostru, prezentandu-l ca pe un protector si sprijin pentru toti cei care se supun de buna voie 
puterii sale.

Aristocratia crestina a disparut ca putere politica. Acum nu mai e nevoie sa o luam in 
considerare. Dar deoarece este posesoarea unor bunuri imobiliare si poate, din aceasta cauza, 
sa ne incomodeze, datorita independentei sale economice, este absolut necesar sa ii sustragem 
posesiunea bunurilor. Cea mai buna solutie in acest sens este sa marim impozitele pe bunurile 
imobiliare, pentru a face dificila conditia de propietar. Aceste masuri vor reduce proprietatea 
particulara la un stadiu de dependenta absoluta. Crestinii, nefiind obisnuiti, din tata in fiu, sa se 
multumeasca cu putin, se vor distruge rapid din punct de vedere economic."

(Aceste masuri sunt aplicate de multi ani in toate statele dominate de iudeo-masonerie, 
in special in Franta, Anglia si Statele Unite, precum si in alte tari europene.)

,,In acelasi timp, trebuie sa acaparam comertul si industria."
(Asa se intampla in toate tarile, saxone si latine, crestine si musulmane. Statele Unite si 

Anglia sunt imperiile lor si aici poseda evreii, inca de mult timp, monopoluri comerciale si 
industriale gigantice.)

,,Fara a avea ca scop castigul, industria ar putea sa multiplice capitalurile particulare si 
sa  imbunatateasaca  situatia  agriculturii,  eliberand  pamantul  de  creditele  bancilor  agricole. 
Industria trebuie sa sustraga pamantului roadele sale, acelasi lucru pe care capitalul nostru l-a 
facut prin specula, pentru ca toti banii lumii sa intre in mainile noastre.

Asvarliti astfel in categoria celor saraciti, toti crestinii se vor inclina inaintea noastra, 
doar pentru a avea dreptul la existenta."

(Trebuie spus ca exact asa se intampla in tarile dominate de comunism, dar prin actiunea 
directa a statului. Directiva nr. 6, pe care tocmai am vazut-o nu este doctrina lui Marx, Engels, 
Lenin si, totusi, in ea este continuta actiunea bolsevica de acaparare a bunurilor crestinilor,  
inrobirea fiintelor umane. ,,Toti crestinii se vor inclina inaintea noastra, doar pentru a avea 
dreptul la existenta". Daca nu se inclina, pierd pana si acest drept.)

,,Pentru  a  ajunge  la  distrugerea  industriei  crestine,  trebuie  sa  dezvoltam specula  si 
slabiciunea pentru lux, care devoreaza totul.

Vom sustine cererea pentru marirea salariilor, marire care, fara indoiala, nu va aduce 
nici-un avantaj muncitorilor, mai ales ca vom provoca in acelasi timp cresteri de preturi la 
produsele  de  prima  necesitate,  cresteri  ce  se  datoreaza  -  vom  spune  noi  -  exploatarii 
nerationale a agriculturii si zootehniei.

In plus vom submina sistematic si in profunzime industria, obisnuindu-i pe muncitori cu 
anarhia si consumul de bauturi alcoolice."

(Iata de unde vine stimulul pentru viciul alcoolismului, care face atata prapad printre 
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muncitorii  crestini  si  pentru  mentinerea  industriei  intr-o  permanenta  stare  de  agitatie,  de 
dezechilibru. Viciile de toate felurile sunt mai numeroase acolo unde este mai mare influenta 
evreilor. Cititori, observati aceste lucruri in tara dumneavoastra si veti intelege.)

,,Sa luam peste tot masuri pentru a-i sterge pe crestinii intelectuali de pe pamant!"
(Pentru ei, masele nu reprezinta o problema prea grava. Evreii se tem de intelectuali. 

Intelectualii sunt capabili sa deschida oamenilor ochii asupra pericolului teribil al dominatiei 
evreiesti. Pentru a elimina acest inamic lucid nu se pot folosi jumatati de masura; trebuie sters 
de pe fata  pamantului  orice element  intelectual.  Aici  se  afla  originea extinctiei  in  masa a 
intelectualilor, executati de evreii-comunisti in U.R.S.S si, mai tarziu in tarile care au cazut in 
aceleasi  maini.  Au scapat  de la moarte numai acei  intelectuali  crestini  care au acceptat  sa 
colaboreze cu bolsevicii pentru inrobirea propriilor popoare sau cei care au reusit sa scape in 
Occident.

Intelectualii  nostri  au  fost  intotdeauna  asasinati  in  carcere  sau  in  lagare  de  munca 
fortata. In majoritatea cazurilor e vorba in primul rand de o anihilare morala a intelectualilor, 
care sunt supusi unui plan diabolic de umilire, presiuni morale, foame si mizerie dupa ce au 
fost privati de posibilitatile materiale de viata, pana cand disperati, ajung la sinucidere sau la 
delicte de drept comun, exact ocaziile asteptate de bolsevici pentru a-i trimite in inchisoare sau 
in lagare de concentrare. Acest destin dantesc este rezervat de regimul comunist in special 
oamenilor care erau echilibrati.)

,,Pentru a reusi ca ei (crestinii) sa nu isi dea seama de adevaratul aspect al situatiei, ne 
vom camufla adevaratele scopuri in spatele asa-numitei dorinte de a ajuta clasa muncitoare."

(Aceasta tactica este utilizata de peste o suta de ani de catre intreaga evreime si a ajuns 
la  apogeu  o  data  cu  agitarea  lumii  muncitoresti  prin  intermediul  partidelor  socialiste  si 
comuniste, ca si prin intermediul sindicatelor americane conduse aproape exclusiv de evrei.)

 
DIRECTIVA NR. 7
,,Sporirea  inarmarii  si  a  personalului  politienesc  sunt  necesare  pentru  completarea 

planului expus. In toate tarile crestine nu trebuie sa existe altceva decat o multime de oameni 
fara slujbe, cativa milionari credinciosi noua, politisti si soldati.

Noi trebuie sa provocam tulburari, disensiuni si vrasmasii in intreaga Europa, ca si pe 
celelalte continente. Avantajul acestei actiuni este clar. Pe de o parte, vom avea la dispozitia 
noastra,  in  acest  fel  toate  guvernele,  care  vor  sti  ca  putem sa dezlantuim tulburari  sau sa 
restabilim ordinea oricand dorim. Toate statele se vor obisnui astfel sa ne considere drept o 
povara necesara. Pe de alta parte, masinatiunile noastre de culise vor incalci totul in cadrul 
ministerelor, atat in politica, cat si in acordurile si obligatiile economice.

Pentru a ne atinge scopul, trebuie sa dam dovada de mare dibacie in timpul tratativelor 
si al incheierii conventiilor (intre state). Dar, in «limba» oficiala, vom urma o tactica contrara, 
pentru a parea cinstiti si conciliatori."

(Nici  macar  un pic  nu se  abat  de la  ceea  ce spun.  Aceasta  este  tactica  lui  Bernard 
Baruch, Mendes-France, Grandval si a altor evrei amestecati in politica tarilor occidentale.)

,,In  acest  fel  poporele  si  guvernele  crestine,  obisnuite  de  noi  sa  ia  in  seama  doar 
suprafata exterioara a lucrurilor, exact asa cum le prezentam noi, ne vor considera o data in 
plus drept binefacatorii si salvatorii rasei umane.

Trebuie  sa  fim  oricand  pregatiti  sa  declaram razboi,  prin  intermediul  vecinilor  sai, 
oricarei tari care ar indrazni sa ni se opuna sau sa ne tina piept. Si daca acesti vecini vor ajunge 
la o intelegere cu tara care e impotriva noastra va trebui sa ii distrugem pe toti printr-un razboi 
mondial."

(Originea  razboaielor  mondiale?  Au  fost  ele  dorite  de  natiunile  sfasiate  material  si 
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moral?  Ultimele  doua razboaie  mondiale  i-au  costat  pe crestini  zeci  de milioane de vieti, 
aducand cu sine orori si suferinte de nedescris; dar evreii continua sa se bucure de putere si 
bogatie in intreaga lume.)

,,Cea mai buna cale catre succes in chestiunile politice este secretul absolut. Cuvantul 
diplomatului nu trebuie sa coincida cu actiunile sale."

(Subtila  lectie  de  diplomatie  insusita  de  diplomatii  iudeo-comunisti,  iudeo-masoni, 
iudeo-rusi.)

,,Avem datoria de a obliga guvernele crestine sa actioneze in concordanta cu planul 
nostru, pe care l-am expus pe larg pana acum si care se apropie de implinire. Opinia publica ne 
va ajuta, mai ales ca marea forta a opiniei publice, adica presa, a cazut pe nestiute in mainile 
noastre. Intr-adevar, cu putine exceptii, pe care nici nu este necesar sa le luam in considerare, 
presa se afla pe de-a-ntregul la dispozitia noastra."

(90% din ceea ce afirma publicatiile si agentiile de stiri in domeniul politicii - in special 
in ceea ce priveste politica internationala - sunt minciuni monstruoase. Totul urmareste numai 
si numai sa ajute iudaismul.)

,,Intr-un cuvant,  sau  pe  scurt  pentru  a  recapitula  sistemul  nostru:  pentru a  aduce  la 
ascultare guvernele Europei vom demonstra unora dintre ele puterea noastra prin intermediu 
atentatelor sau prin teroare si tuturor, daca se vor ridica impotriva noastra, le vom raspunde cu 
mitralierele americane, chinezesti si englezesti."

(Nu este vorba goala, sunt fapte. Exact asa au facut in timpul celui de-al doilea razboi 
mondial. Evreii s-au temut intotdeauna de popoarele crestine ale Europei, mai ales ca aproape 
toate miscarile anti-iudaice ale erei noastre au inceput in Europa.

Pentru a reusi sa ii supuna pe europeni, evreimea s-a folosit in ultimele doua secole mai 
intai  de Anglia,  mai tarziu de Statele  Unite si,  in final,  se  va folosi  de masele  comuniste 
chineze. Viitorul va spune daca vor reusi sa ne supuna in intregime.)

 
DIRECTIVA NR. 8
,,Suntem  obligati  sa  stabilim  legaturi  de  prietenie  cu  toate  organizatiile  pe  care 

adversarii nostri le-ar putea folosi impotriva noastra.
Trebuie sa gasim, prin intermediul subtilitatii cuvantului juridic, o justificare pentru a 

servi la camuflarea actiunilor noastre, care e posibil sa para foarte insolente si nejustificate, dar 
pe  noi  ne  intereseaza  sa  enuntam aceste  actiuni  prin  intermediul  cuvintelor  pentru  a  da 
impresia ca actiunile sunt de o inalta conduita morala, avand in acelesi timp si un caracter 
legal.

Politica noastra trebuie sa fie sustinuta de toate puterile lumii civilizate, prin intermediul 
carora ea trebuie sa fie aplicata. Trebuie sa fie sustinuta de ziaristi, guvernanti, diplomati, de 
catre  cunoscatorii  experimentati  ai  legilor  si,  in  sfarsit,  de oameni  dinainte  pregatiti,  cu o 
educatie speciala, in scoli superioare. Acesti oameni vor cunoaste toate secretele vietii publice, 
vor sti limbajele compuse din litere si cuvinte politice, vor avea habar de toate slabiciunile firii 
umane, de toate corzile sale sensibile, pe care vor trebui sa stie sa le faca sa vibreze. Aceste 
corzi sensibile sunt: starea spirituala a crestinilor, tendintele, carentele, defectele sau calitatile, 
ca si situatia lor sociala (ranguri, grade).

Evident, se subintelege ca acesti intelepti colaboratori ai nostri nu vor fi  alesi dintre 
crestini. Ei vor fi obisnuiti sa realizeze munca de conducere, fara sa acorde atentie rezultatelor. 
Guvernantii  crestini  semneaza  documentele  fara  sa  citeasaca.  Ei  actioneaza  din  interes 
personal sau pentru glorie.

Vom intra in relatie cu o lume intreaga de economisti. Iata de ce stiintele economice 
sunt foarte importante pentru educatia evreilor. Vom fi in mijlocul unei adevarate pleiade de 
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bancheri,  industriasi  si  capitalisti  si,  in  special  milionari,  pentru  ca,  in  general,  totul  se 
hotaraste in cifre."

(Toti  stalpii  principali  ai  ramurii  occidentale  a  conspiratiei  iudaice  sunt  bancheri, 
finantisti, capitalisti, milionari etc. Intre acestia, cei mai cunoscuti sunt Bernard Baruch, care a 
strans  o avere fabuloasa din speculatii  la  Bursa din New York,  Weinberg,  cei  din familia 
Warburg, Rotschild, Aldrich etc., adica indivizi care stiu sa lucreze cu ,,cifrele".)

,,Pentru o vreme,  mai bine zis  pana in momentul  in care nu va mai fi  periculos sa 
incredintezi posturi de responsabilitate fratilor nostri evrei, le vom incredinta persoanelor al 
caror trecut si caracter vor fi de asemenea natura incat sa existe un abis intre ei si popor; numai 
unor asemenea oameni care, in caz de neascultare a ordinelor noastre, nu vor avea altceva de 
asteptat decat fie condamnarea, fie expulzarea si care, din acest motiv, vor fi obligati sa ne 
apere interesele pana la ultima suflare."

(Evreii evita sa ocupe posturi oficiale in guverne, pentru ca masele de crestini sa nu se 
intrebe ce se intampla de exista atatia evrei in guvern.  Pentru a controla guvernele, evreii  
manevreaza masoneria si, prin intermediul ei, controleaza politica. Cel care vrea sa intre in 
masonerie este investigat in secret - aproape cu microscopul - de catre o comisie speciala a 
lojei.  Iar  daca  trecutul  individului  este  patat,  iata-l  destinat  unor  posturi  de  conducere  in 
guvern. Sunt nenumarati reprezentanti de acest fel in tarile occidentale. Datorita trecutului lor, 
ei  sunt  santajati  de  evreime,  care  ii  transforma  in  lachei  si  face  din  ei  o  continuare  a 
tentaculelor sale acolo unde nu se pot afla evreii in persoana. Asa merge inainte lupta evreiasca 
pentru dominatia mondiala...)

 
DIRECTIVA NR. 9
,,Vom aplica Directivele noastre. Luati in seama felul de a fi al poporului in mijlocul 

caruia va gasiti si actionati! O aplicare generala si fidela a acestor directive cu scopul de a 
reeduca mentalitatea oamenilor nu poate avea succes imediat. Plin aplicarea acestor directive 
timp de zece ani, cum veti vedea, se va transforma pana la cel mai incapatanat caracter si vom 
avea astfel un popor mai dependent de noi."

(Chiar in interiorul blocului sovietic, evreii comunisti pun in aplicare procedee diverse, 
in functie de popoare: romani si  chinezi sau bulgari si  germani. Este o variatie de tactica, 
adaptata la caracterul fiecarui popor, dar asta nu face ca rezultatele urmarite sa nu fie aceleasi.)

,,Intr-adevar, noi am distrus deja orice autoritate, cu exceptia autoritatii noastre, desi 
multe inca mai functioneaza pe hartie.

Daca anumite state, in ziua de azi, ridica obiectii impotriva noastra, asta se intampla 
doar de ochii lumii si din vointa conducerii noastre, pentru ca antisemitismul ne este necesar 
ca sa ii dirijam pe fratii nostri mai mici. Nu voi explica acest lucru mai clar, pentru ca aceasta  
problema a fost deja examinata in adunarile noastre."

(Asa se explica de ce, dupa cel  de-al doilea razboi mondial,  U.R.S.S. si  satelitii  sai 
europeni, cu totii dominati de evreime, au adoptat oficial o atitudine antisemita, cand, de fapt, 
antisemitismul nu exista si nu a existat niciodata in cercurile de guvernamant comuniste. Este, 
pur si simplu, o manevra politica ordonata de conducatorii conspiratiei iudaice mondiale, mai 
ales ca acest ,,antisemitism" sovietic le serveste evreilor din Occident ca sa se mentina in 
posturile de comanda din tarile crestine. Acolo ei lucreaza cu aceleasi scopuri ca si comunistii, 
prezentandu-se bineinteles, ca anticomunisti furibunzi. In acelasi timp, evreimea se serveste de 
capcana ,,antisemitismului" sovietic pentru a-i castiga pe ,,fratii mai mici", adica pe evreii fara 
importanta,  si  pe  ,,fratii  masoni"  ne-evrei,  pentru  a  le  dirija  actiunea  in  conformitate  cu 
planurile conspirationiste ale iudaismului.)

,,Conducerea noastra superioara isi desfasoara activitatea in conditii supralegale, care 
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pot fi calificate cu un cuvant foarte puternic, adica: D I C T A T U R A."
(Dictatura evreiasca este mai evidenta ca niciodata. Lasand la o parte dictatura iudeo-

comunista  din  tarile  subjugate,  toate  tarile  occidentale  care  se  bucura  de  asa-numitele 
,,regimuri  democratice"  in  contrast  cu  ,,dictatura"  din  Spania  sau  Portugalia,  se  gasesc  in 
realitate sub dictatura secreta a iudeo-masoneriei. Aceasta dictatura este fireste, foarte diferita 
de cea comunista, pentru ca nu se face pe fata; fiind ,,democratica", se manifesta in special in 
probleme de politica si economie statala. Dictatorul suprem al lumii ,,democratice" actuale a 
Occidentului  este  Bernard  Baruch,  in  ale  carui  maini  presedintii  americani  si  premierii 
britanici sunt papusi de plastilina.)

,,Pot spune, in consecinta, ca acum suntem legislatori, pronuntam hotarari judecatoresti, 
condamnam la moarte si gratiem, adica suntem ca si comandantul armatei noastre, pe calul 
maresalului."

(Asta o spuneau in 1897. Intre timp si-au intarit pozitia. Un exemplu: la mijlocul anilor 
'50, in Statele Unite, trei dintre judecatorii Curtii Supreme de Justitie erau evrei: Frankfurter, 
Brandeis si Cordazo.)

,,De la noi vine teama fara limite care i-a cuprins azi pe toti."
(Toata  starea  de  teama  a  Occidentului  in  fata  amenintarii  sovietice  si  a  razboiului 

atomic,  a  fost  amplificata  printr-o  denaturare  internationala,  desi  blocul  comunist  poate  fi 
invins de lumea libera. Este un pericol cumplit, dar nu de neinvins. Rau este ca nu se face 
nimic, in timp ce comunismul avanseaza nestingherit. Un sarpe este un pericol de moarte cata 
vreme este liber si poate actiona; dar cel amenintat se poate elibera de pericol si poate scapa de 
moarte  distrugand reptila  -  este  de ajuns  o  lovitura  de  bata.  In  ciuda  enormului  potential 
militar,  armatele  comuniste  au  o  lacuna  ireparabila:  moralul  trupelor.  Marea  majoritate  a 
soldatilor din armatele comuniste sunt ei insisi anticomunisti. In caz de razboi, acesti soldati 
vor intoarce armele impotriva opresorilor lor si vor trece de partea combatantilor liberi. Asta o 
spunem noi, cei care am trait sub regimul comunist vreme de multi  ani si cunoastem bine 
mentalitatea trupelor rosii, care sunt formate din civili, adica din elementele ostile regimurilor 
comuniste.

Cei interesati sa sporeasca panica nu o fac de teama ca se va stinge omenirea, ci pentru a 
convinge  lumea  libera  sa  renunte  la  armele  atomice  si  sa  se  incredinteze  fara  rezistenta 
comunismului; se afirma ca Occidentul este, in ceea ce priveste armele, de zece ori superior 
U.R.S.S, dar odata deposedat de armele sale atomice, Occidentul ar ramane la fel de lipsit de 
aparare ca un copil, in ciuda starii de demoralizare a trupelor rosii. Asta o stiu bine evreii. De 
aceea incearca sa creeze panica in lumea occidentala cu ajutorul unor ,,oameni de stiinta" de 
mare reputatie - care au mai multa reputatie decat spirit stintific - toti din neamul ,,Inteleptilor 
Sionului".)

,,Si  ii  avem  in  serviciul  nostru  pe  oamenii  tuturor  guvernelor,  tuturor  dogmelor, 
restauratori ai monarhiei, demagogi, sociologi, revolutionari si toate felurile de utopisti. Am 
supus pe toata lumea. Fiecare din ei submineaza ultimele resturi ale puterii.

Toate statele sufera din cauza acestei masinatiuni, cauta linistea, sunt gata sa sacrifice 
totul pentru pace, dar noi nu le vom acorda aceasta pace pana nu vor recunoaste deschis si cu 
umilinta suprematia guvernului nostru."

(Evreii marturisesc o data in plus ca ei sunt cei care fac imposibile pacea interna si 
externa a statelor, cautand in acest mod sa-i oblige pe toti sa accepte jugul evreiesc ,,pe fata si  
cu umilinta" in schimbul pacii. Pacea oferita de iudaismul international este pacea sovietica 
,,pacea" lagarelor fortate, ,,pacea" carcerelor rosii, ,,pacea" cimitirelor comuniste fara cruci!)

,,Popoarele  au inceput  sa  vocifereze ca este  necesar  sa  se  rezolve problema sociala 
printr-o  intelegere  internationala.  Diviziunea  popoarelor  in  partide  le-a  pus  pe  toate  la 
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dispozitia noastra, caci, pentru a putea sustine o lupta de opozitie este nevoie de bani, iar banii 
se afla in intregime in mainile noastre."

(Pentru ca un partid ,,democratic" sa obtina banii necesari pentru campania electorala, el 
trebuie sa apeleze la banci, iar acestea, aproape totdeauna controlate de mozaici, faciliteaza 
obtinerea banilor, dar numai cu... conditii.)

,,Ne-am putea speria de o alianta  intre forta  intelectuala  a  conducatorilor  si  puterea 
oarba a poporului, dar am luat toate masurile posibile impotriva acestei probabilitati. Intre 
aceste doua parti am ridicat un zid: teama reciproca. In acest mod, forta oarba a poporului 
ramane sa se sprijine pe noi. Si noi, doar noi, o conducem acum. Bineinteles ca o vom conduce 
catre scopurile noastre."

(Aceasta  ,,forta  oarba"  a  popoarelor  este  concentrata  acum  in  partidele  masonice, 
socialiste si comuniste, a caror actiune are loc in acord cu directivele secrete ale iudaismului 
international.)

,,Si pentru ca multimea oarba sa nu se poata sustrage conducerii impuse de noi, avem 
obligatia ca, din cand in cand, sa intram in contact cu poporul, daca nu personal, cel putin prin 
intermediul fratilor nostri, agentii."

(Cine sunt acesti ,,frati agenti" ai iudaismului? Masonii!)
,,Cand ne vom transforma intr-o putere recunoscuta, vom discuta noi insine cu masele 

largi, in pietele publice, pentru a le informa de chestiunile politice in sensul care ne va fi noua 
necesar."

(Vedem, asadar, originea sistemului de perversitate calculata in ce priveste adevarurile 
politice, folosit pe scara uriasa de catre iudeo-masonerie si iudeo-comunisti. Populatia tarilor 
subjugate este obligata sa asiste, in fabrici, aproape zilnic, la sedintele de propaganda in cursul 
carora  iudeo-comunistii  tin  ,,conferinte"  despre  diferite  chestiuni  politice,  interpretate, 
bineinteles, in maniera dorita de ei.)

,,Cum poate cineva controla tot ceea ce se preda in scolile statului? Pentru a nu distruge 
prea in pripa si grosolan invataturile crestine, le vom lovi cu o miscare inteleapta, ocupandu-ne 
de arcul mecanismului.  Aceste arcuri au fost  oranduite (de catre crestini) intr-o clasificare 
severa, dar justa, pe care noi am reusit deja sa o inlocuim cu un sistem dezoronat."

(Evreii urmaresc pretutindeni distrugerea sistemului crestin de invatamant public, pentru 
ca  acesta  poate  forma  viitoarele  elemente,  bune  sau  rele,  ale  societatii  crestine.  Pe  toata 
perioada in care invatatura se desfasoara conform principiilor crestine, influenta iudaica asupra 
maselor era minima, pentru ca adevaratii crestini, si in special tinerii, nu se lasa tarati prea usor 
de miscarile extremiste puse la cale de evrei. Dar, dupa aceea, prin intermediul masoneriei si, 
mai tarziu, din cauza comunismului, evreii au reusit sa dezorganizeze, sa transforme in ateism 
si, in cele din urma, sa distruga invataturile noastre, inlocuindu-le cu unele de tip masonic sau 
comunist. Puterea morala de rezistenta a maselor crestine contra masinatiunilor evreiesti a fost 
slabita, pana cand in unele tari ca Rusia, Anglia, Franta si Statele Unite, masele crestine s-au 
transformat  in  instrumente  oarbe  ale  iudaismului,  luptand  in  serviciul  acestuia  impotriva 
sistemului  nostru  de  viata  crestina.  Victimele  sunt  de  numarul  milioanelor;  cei  care 
victimizeaza constituie o minoritate infima. Da, dar picatura de apa strapunge piatra.)

,,Noi (evreii) am pus mana pe justitie, pe alegeri, presa, pe libertatea individuala si in 
mod special pe educatie, care este piatra fundamentala a existentei libere. Noi am imbecilizat 
si corupt tineretul crestin, printr-o educatie bazata - cum bine stim - pe premise si teorii false,  
inspirate de noi."

(Nu este deloc o exagerare. Tineretul crestin din zilele noastre - se poate sesiza oriunde - 
este un tineret tot mai corupt, care nu se ocupa cu seriozitate decat de sport, cinema, femei, 
distractii, chefuri. Acestea sunt rezultatele unei straduinte intense a iudaismului, care a utilizat 
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in acest scop toate mijloacele imaginabile.)
,,Prin  intermediul  legilor  existente,  fara  sa  le  schimbam  in  mod  fundamental, 

modificandu-le  pe  ici  pe  colo  prin  interpretari  specifice,  am  reusit  sa  obtinem  mijloace 
colosale. Aceste rezultate s-au vadit de la bun inceput, caci vorbaria (rumori, planuri etc.) au 
eclipsat legile si apoi a acoperit definitiv ochii guvernelor, incapabile de a intelege ceva dintr-o 
legislatie atat de incalcita. Sa va temeti de o rebeliune armata a intregii lumi daca aceasta isi va 
da seama rapid despre ce este vorba! Pentru o asemenea eventualitate, avem in toate tarile 
Occidentului un sistem atat de teribil, ca pana si cele mai curajoase spirite tremura. In scurt 
timp,  organizatiile  noastre  secrete  vor  fi  implantate  in  toate  capitalele  din  lume,  gata  sa 
suprime orice actiune a statului impotriva noastra."

(Evreii stiu ca actiunea lor e o crima contra tuturor popoarelor, dar spera sa isi realizeze 
toate  planurile  inainte  ca  lumea intreaga  sa  inteleaga  despre ce e  vorba si  sa  reactioneze. 
Pentru a evita aceasta reactie, evreii au deja in toate tarile lumii organizatii secrete in interiorul 
carora intra pana si crestini renegati. Aceste organizatii fac uz de toate mijloacele posibile, de 
la coruptie pana la asasinate violente, pentru a anula orice activitate anti-iudaica.)

 
DIRECTIVA NR. 10
,,Repet  astazi  ceea  ce  am mai  mentionat  si  va  rog  sa  va  amintiti:  ca  guvernele  si 

popoarele nu vad mai departe de aspectul exterior al lucrurilor. Si cum ar putea ei sa clarifice 
sensul tuturor acestor lucruri, cand reprezentantii lor nu se gandesc decat la petreceri? Pentru 
politica noastra este foarte important sa fie cunoscut acest detaliu.

Ne  va  ajuta,  cand  va  sosi  momentul  repartizarii  puterii,  discutia  asupra  libertatii 
cuvantului,  presei,  a libertatii  constiintei,  a  dreptului  de asociere,  egalitatea in fata legilor, 
inviolabilitatea  domiciliului,  problema  impozitelor  si  a  puterii  retroactive  a  legilor.  Toate 
aceste chestiuni sunt de asemenea natura incat nu trebuie sa le abordam niciodata direct si 
deschis inaintea popoarelor.

Cand va trebui sa dam lovitura (,,chestiunilor" mentionate, nu trebuie sa le enumeram 
una cate una,  ci sa le enuntam intr-o maniera globala, din perspectiva noilor  noastre legi. 
Importanta acestei taceri consta in faptul ca, de la bun inceput, fara sa fi facut precizarea, ne 
ramane libertatea de a extrage cutare sau cutare problema fara ca oamenii sa relizeze, in vreme 
ce, daca enumaram ca atare libertatile, ar trebui sa le recunoastem fara ezitare."

(Iata  tactica  iudaica:  sa  suprime  toate  drepturille  si  toate  libertatile,  dar  fara  s-o 
recunoasca vreodata, in timp ce constitutiile ,,democratice" pretind ca ,,apara si garanteaza" 
toate drepturile si libertatile, dar fara a mentiona care sunt ele. Constitutia sovietica si toate 
celelalte ,,constitutii" sunt redactate pe baza acestor Directive. Sa aflam in continuare ce spun 
Directivele pentru a ne convinge de aceasta realitate.)

,,Poporul are o slabiciune speciala pentru intelepciunea politica si caracterizeaza toate 
actiunile constrangatoare prin expresii ca: «Nu e moral (este imoral si amoral); nu e moral  
deloc, dar asa e intelept! Este un joc murdar, dar e bine jucat!»

Noi intentionam sa atragem toate natiunile spre construirea, pe fundamente solide, a 
unui nou edificiu al carui plan l-am pus deja la punct."

(Care va fi acest nou Edificiu?...)
,,Iata  prin  urmare,  de  ce  avem  nevoie  de  insolenta  si  forta  spirituala  care,  prin 

intermediul organismelor noastre, vor ajuta la anihilarea oricarui obstacol din drumul nostru. 
Dupa realizarea loviturii  (de stat),  vom spune maselor  populare:  inainte,  totul  se  misca si 
evolua dezastruos si toti oamenii sufereau dincolo de orice putere de rezistenta. Dar noi am 
demolat si am anihilat cauzele tuturor nefericirilor voastre, adica nationalitatile, frontierele si 
monedele diferite. Bineinteles, aveti libertatea sa ne jurati supunere si credinta. Dar faceti-o 
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din toata inima inainte de a vedea ceea ce va oferim noi..."
(Iata  propaganda si  pretentiile  comuniste,  expuse  cu 20 de  ani  inainte  de Revolutia 

comunista  din  Rusia.  Baza  propagandei  comuniste  a  tarilor  subjugate  este  chiar  aceasta 
afirmatie a directivei evreiesti ca, inainte de lovitura care a adus la putere regimul comunist, 
totul mergea rau, masa poporului traia in mizerie, oamenii sufereau etc. si ca ei, comunistii, au 
venit pentru a distruge cauzele tuturor relelor.)

,,Atunci  popoarele aflate  in puterea noastra,  fiind animate de o noua speranta  si  de 
convingeri  entuziaste,  ne  vor  aclama.  Poporul  ne va asculta  doar  pe  noi,  cei  care  ii  vom 
promite  sa  ii  rasplatim  supunerea  si  devotamentul.  In  acest  fel,  masele  populare  se  vor 
transforma  intr-o  putere  oarba  si  de  neinvins,  care  nu  se  va  putea  misca  fara  directivele 
agentilor nostri, cu care ii vom inlocui pe guvernantii dinainte. Masele se vor supune orbeste 
politicii noastre, pentru ca vor constata curand ca de noii sefi va depinde, orice castig, orice 
avantaj, orice bine.

Un sistem de guvernare trebuie sa apara si sa fie realizat de catre un singur om, caci ar 
prezenta inconveniente daca de formarea lui s-ar ocupa mai multe minti. Pentru aceasta, nu 
vom  recunoaste  decat  un  plan  realizat,  fara  a-l  discuta,  pentru  a  nu-i  distruge  forma 
grandioasa,  coeziunea  partilor,  puterea  practica  si  sensul  ocult  al  fiecarui  punct.  Planurile 
noastre trebuie sa fie puternice si bine intelese, iar pentru aceasta nu trebuie sa asvarlim la 
picioarele multimii munca grandioasa a conducatorului nostru si nici s-o adaptam unui cerc 
restrans.

In  prezent  aceste  planuri  nu  pot  distruge  societatile,  dar  le  vom  face  dependente 
economic si, in acest fel, dezvoltarea lor sa va conforma planurilor noastre.

Daca  distrugem  o  parte  a  mecanismului  statal,  statul  se  va  imbolnavi  exact  ca  si 
organismul  uman  si  va  muri.  De  cand  am  introdus  in  organismul  statului  veninul 
liberalismului, intreaga sa esenta s-a schimbat.

Statele  sufera  de o boala mortala:  descompunerea sangelui.  Nu mai  ramane,  asadar, 
decat sa asteptam finalul agoniei."

(Iata care este sarcina fiecarui evreu: sa munceasca pentru a distruge buna functionare a 
tuturor serviciilor statului, care trebuie distruse total.)

,,Din  liberalism  s-au  nascut  statele  constitutionale  care  au  inlocuit,  pentru  crestini, 
monarhia salvatoare, iar Constitutia, cum prea bine se cunoaste, nu este altceva decat o scoala 
a disensiunilor, a urii, a discutiilor si polemicilor de partid."

(Cunoastem  deja  relele  prevazute,  suferite  de  natiuni  datorita  exceselor  libertatilor 
garantate  de Constitutie.  In  Statele  Unite,  spre  exemplu,  comunistii  si  ceilalti  conspiratori 
profita si  sunt fericiti  de faimosul Amendament Cinci  la Constitutie; si  nu este doar cazul 
acestei tari mari, cu un popor nobil, ci si al multe altora.)

,,Intr-un  cuvant,  (Constitutia)  este  scoala  a  tot  ce  determina  un  stat  sa-si  pirda 
integritatea si personalitatea.

Opinia  publica  si  presa  condusa  de  noi  i-au  condamnat  pe  regi  la  neputinta  si  la 
imobilitate. Astfel i-a facut inutili si tot astfel se explica de ce au fost detronati.

Instaurarea Democratiei devine in acest moment atotputernica, inlocuind regenta cu un 
guvern de marionete si  cu un presedinte ales de popor dintre cei  creati  de noi  si  aflati  in 
puterea noastra. Acest punct constituie inceputul prapastiei pe care am deschis-o sub picioarele 
popoarelor crestine, mai precis ale natiunilor crestine.

Intr-un viitor apropiat vom creea raspunderea prezidentiala. Si atunci vom gasi, fara sa 
ne ostenim, modalitatea prin care creatia noastra (presedintele) ne va da socoteala. Pentru a 
obtine acest rezultat, vom contribui activ la alegerea unor presedinti care au in trecutul lor o 
pata morala ascunsa. Teama de incurcaturi si dorinta care se naste in fiecare individ ajuns la 
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putere  de  a-si  mentine  avantajele,  venitul  si  onorurile  acordate  de  rang vor  face  din  acei 
presedinti executanti fideli ai ordinelor noastre.

Parlamentul ii va pune in umbra, ii va apara si va putea sa-i aleaga pe presedinti, dar noi 
ii vom suspenda dreptul de a mai propune legi sau a le transforma. Acest drept va fi atribuit 
numai presedintelui responsabil, care va fi o marioneta in mainile noastre.

Puterea guvernamentala va deveni fara indoiala tinta tuturor atacurilor.
Noi ii vom pune la indemana, pentru a se apara, dreptul de a recurge la votul popular, cu 

o majoritate asigurata de noi dinainte, majoritate care va fi mereu servitorul orb al planurilor 
noastre.

Ii vom conferi in acelasi timp presedintelui dreptul de a declara starea de razboi. Vom 
justifica acest lucru, afirmand ca presedintele, ca sef suprem al armatei si al tarii, trebuie sa 
poata uza oricand de acest drept pentru a apara noua politica democratica, al carei garant direct 
este. In aceste coonditii, el ne va fi subordonat si nimeni in afara de noi nu va conduce aceasta  
putere legala.

Odata  implantata  noua  politica  democratica,  vom  suprima  dreptul  la  interpelari  in 
Camera, invocand drept scuza apararea secretelor politice.

Prin  intermediul  noii  politici  vom  limita  la  minimum  numarul  reprezentantilor 
parlamentari, ceea ce va avea drept rezultat reducerea atat a pasiunilor politice, cat si a pasiunii 
pentru politica. In cazul aparatiei unor surprize neasteptate, cand pasiunea pentru politica ar 
putea  sa  reapara  chiar  si  in  conditiile  numarului  mic  de  reprezentanti  ai  poporului,  vom 
suprima parlamentul, apeland la votul majoritatii poporului.

De presedintele tarii va depinde numirea presedintilor si  a vicepresedintilor Camerei 
Deputatilor si Senatului. In locul sesiunilor normale ale Camerei, ii vom reduce sesiunile la 
una la cateva luni. Ca urmare, presedintele, ca sef suprem al puterii executive, va avea dreptul 
sa convoace si sa dizolva Camera, iar in caz de dizolvare, sa amane data noii convocari.

Pentru ca urmarile tuturor acestor fapte, cu adevarat ilegale, sa nu cada in raspunderea 
presedintelui, lucru ce ar dauna planurilor noastre, le vom sugera ministrilor si colaboratorilor 
apropiati  ai  presedintilor ideea de a infaptui ei  toate acestea,  prin mijloacele care le au la 
indemana. Si astfel ei vor fi raspunzatori in locul presedintelui."

(Iata  aici  lectia  bine  invatata  de  toti  evreii  din  Statele  Unite,  care  pretind  ca  nu 
Roosevelt  a  fost  tradatorul  de la Yalta,  ci  Alger Hiss,  colaboratorul  sau.  Exista atatea alte 
exemple din ultimii ani, incat mi-ar fi imposibil sa le mentionez in aceasta paranteza pe toate.  
Presedintele, instrumentul principal al iudaismului, este mereu aparat de critica poporului sau, 
pentru ca cea mai mare parte a ,,faptelor ilegale" sunt comise de ministrii si colaboratorii sai.)

,,Ii vom sfatui sa incredinteze acest rol (cel de comitere al actelor ilegale) mai degraba 
Senatului, Consiliului guvernamental sau Consiliului de Ministri decat unei singure persoane."

(Raspunderea  pentru  delictele  si  crimele  comise  se  dizolva,  se  pierde  atunci  cand 
apartine tuturor ,,reprezentantilor" natiunii si asa nimeni nu mai poate fi tras la raspundere.)

,,Presedintele  va  interpreta  de  fiecare  data  legile  existente  potrivit  directivelor  si 
dorintelor noastre. Va promulga doar ceea ce ii indicam noi. Va avea dreptul sa propuna legi 
provizorii si va schimba chiar politica, sub pretextul apararii interesului suprem al statului."

(,,Schimbarea  politicii..."  asa  cum  a  facut  presedintele  Eisenhower  cu  politica 
anticomunista  a  Americii  la  conferinta  de  la  Geneva  din  1955.  Evident,  ,,pentru  apararea 
interesului suprem al statului" american.)

,,Aceste masuri ne vor da posibilitatea sa distrugem putin cate putin si gradual tot ceea 
ce, la inceput, cand am obtinut puterea pentru noi, am fost nevoiti sa introducem in politica 
statelor. Vom merge astfel, in mod subtil, pana la suprimarea ordinii constitutionale, cand va 
sosi momentul sa strangem toate guvernele sub comanda noastra.
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Recunoasterea  puterii  noastre  de  comanda  este  posibil  sa  se  iveasca  inainte  de 
momentul  interzicerii  Constitutiei,  daca  popoarele  demoralizate  de  atata  instabilitate  si  de 
coruptia guvernelor lor vor striga: Inlaturati-i pe acestia de la putere si dati-ne un rege suprem, 
care sa ne poata uni si care sa poata inlatura motivul invrajbirilor, adica frontierele statelor, 
religiile si bugetele de stat rau calculate! Vrem un rege care sa ne asigure pacea si linistea, pe 
care nu le putem obtine cu ajutorul guvernantilor si reprezentantilor nostri!..."

(Si cand te gandesti ca ii lasam sa-si implineasca visele!...)
,,Dumneavoastra stiti  foarte bine, ca pentru a face posibile aceste dorinte, trebuie sa 

incurcam relatiile dintre popoare si guvernele lor, in toate tarile. Trebuie sa obosim lumea in 
certuri, cu dusmanii, cu ura si infometare, cu inocularea unor boli grave si cu mizerie, pentru 
ca asa, neavand alta salvare, crestinii sa-si plece spinarea in fata hegemoniei noastre totale. 
Daca  le  dam  popoarelor  timp  sa  respire,  acest  moment  favorabil  s-ar  putea  sa  nu  vina 
niciodata!"

(Daca popoarele si-ar da seama de cauza tuturor nenorocirilor care le pasc, cine este 
dusmanul lor comun si cum actioneaza el, atunci - asa cum chiar evreii recunosc - ,,momentul 
favorabil"  pentru  ca  evreimea sa  poata  fi  in  stare  sa  urce  pe  tronul  lumii  nu  ar  mai  sosi 
niciodata.)

 
DIRECTIVA NR. 11
,,Consiliul Guvernamental va fi pregatit sa imparta puterea cu guvernul. Ca organism 

legal, el va fi folosit in realitate ca instrument de raspandire a legilor si directivelor celui care 
guverneaza.

Vom crea legea, dreptul si tribunalul:
1. Sub forma de propuneri in forul legislativ.
2. Prin ordonante ale presedintelui, sub forma de ordonante generale.
3. Prin actiuni ale parlamentului si hotarari ale Consiliului Guvernamental, sub forma 

ordonantelor ministeriale.
4. Daca se va considera necesar, sub forma loviturii de stat."
(Iata ca in regimul comunist  ,,Consiliul Guvernamental" de care se vorbeste nu este 

altceva decat Biroul Politic sovietic, adica prezidiile statelor dominate de comunism. Modul 
general de actiune al acestui prezidiu comunist, functia de presedinte al republicilor sovietice 
comuniste,  precum si  modul  de  promulgare  a  legilor  si  hotararilor  in  chestiuni  de  drept, 
administratie,  educatie  etc.  din  tarile  comuniste  nu  reprezinta  altceva  decat  ceea  ce  este 
specificat  in  cea  de-a  XI-a  directiva  de  la  Basel.  Pentru  cei  care  am trait  in  regimurile 
comuniste  este  si  mai  clar  ca  aceste  directive  constituie  programul  real  al  comunismului 
aplicat.)

,,Asadar,  atunci  cand vom aplica in amanunt aceasta  modalitate de actiune,  ne vom 
ocupa de amanuntele ce ne vor servi pentru a reforma statul in sensul pe care l-am indicat. 
Inteleg  prin  acestea  (amanuntele  masurilor)  libertatea  presei,  dreptul  de  asociere  libera, 
libertatea de credinta, dreptul la vot si multe altele pe care, la nevoie, le vom face sa dispara 
din  lexicul  uman  sau  le  vom transforma  radical  imediat  ce  noua  Constitutie  va  intra  in 
vigoare."

(Cititorul gaseste in acest paragraf un fragment din adevarata teorie care sta la baza 
regimului  comunist.  Aplicand ,,ad literam" aceasta  directiva,  iudeo-comunistii  au suprimat 
libertatea presei, libertatea de asociere, libertatea de credinta si toate celelalte libertati firesti 
ale naturii umane, schimband - adica transformand - sensul diverselor drepturi. De exemplu, 
dreptul de vot a fost pastrat in tarile comuniste, dar este ca si cum n-ar exista fiind un singur 
partid pentru care sa votezi, respectiv partidul comunist. Iar ,,alegerile comuniste" nu sunt in 
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realitate alegeri atata timp cat cei care voteaza nu au de unde sa aleaga si, vor sau nu, trebuie 
sa voteze pentru partidul comunist - singurul. ,,Constitutia" despre care se vorbeste in aceasta 
directiva nu este altceva decat constitutia comunista.)

,,Numai in acest moment (adica imediat dupa promulgarea noii Constitutii) vom putea 
anunta  brusc  toate  noile  noastre  ordine.  Dupa  trecerea  momentului,  orice  schimbare  este 
periculoasa si  iata de ce: Daca aceasta schimbare se va face in stil  autoritar (cu forta), va 
atrage  dupa  sine  si  disperarea  produsa  de  frica  de  noi  schimbari  de  acelasi  fel.  Daca, 
dimpotriva, va avea loc sub pretextul oferirii unor viitoare avantaje, poporul va spune ca ne-
am recunoscut implicit vina si aceasta ar intuneca aureola noii noastre puteri perfecte; sau va 
spune ca ne-a fost frica si ca suntem obligati sa facem unele concesii pentru care nimeni nu ne 
va  multumi,  pentru  ca  se  va  crede  ca  ele  (concesiile)  au  fost  impuse.  Ambele  (ipoteze 
mentionate) vor dauna faimei noii Constitutii atotputernice.

Noi vrem ca in ziua promulgarii sale - cand populatia va fi surprinsa de lovitura, cand 
inca va trai sub teroare si haos -, vrem asadar ca exact in acel moment sa recunoasca faptul ca 
suntem atat de puternici, atat de invulnerabili incat, niciodata, nu o vom lua in seama. Si nu 
numai ca nu vom acorda nici o atentie parerilor si dorintelor ei, ci vom fi gata sa sugruman din 
fasa, cu toata forta, orice manifestare sau rabufnire a acestor dorinte sau pareri. Am devenit 
dintr-o data stapani - pentru ca aveam nevoie de asta - si nu intelegem sa impartim in nici un 
fel puterea cu nimeni. Asa ca popoarele se vor supune si astepta continuarea evenimentelor."

(Cine a trait sub regimul comunist si nu intelege care sunt relatiile dintre guvernele rosii 
si popoarele subjugate gaseste o explicatie foarte ,,limpede" in paragrafele anterioare pentru ca 
in ele, desi nu se spune, este vorba pur si simplu de modul de actiune al iudeo-comunistilor  
care trebuiau sa  ia in stapanire Rusia dupa 20 de ani  de la transmiterea acestor  directive. 
Bandele  guvernamentale  iudeo-comuniste  aplica  azi  acelasi  tratament  tuturor  popoarelor 
oprimate, iar acestea - in conditiile in care occidentalii le tradeaza permanent - nu au altceva 
de facut decat sa astepte urmatoarele lovituri de stat comuniste.)

,,Vor inchide din nou ochii (crestinii) si se vor supune oricaror masuri, pentru ca le vom 
promite ca le vom inapoia toate libertatile suprimate. Iar atunci cand «adversarii pacii» se vor 
fi  calmat,  partidele  vor  fi  devenit  nefolositoare.  Nu e  nevoie  sa  spun ca ei  (crestinii)  vor 
astepta zadarnic sa li se inapoieze ceea ce aveau."

(Iata ca am ajuns la ,,adversarii pacii", atat de frecvent invocati in propaganda iudeo-
comunista  si,  uneori,  de cea  iudeo-masonica.  Peste  tot  in  lume iudeo-comunistii  si  iudeo-
masonii sprijiniti de acolitii lor, lupta pentru ,,pace" . Dar ce inseamna aceasta ,,pace"? Nimic 
altceva decat perpetuarea sclaviei comuniste in multe tari si o neincetata lupta a comunismului 
iudaic pentru a pune mana pe putere in intreaga lume.

Gasim de asemenea in paragraful de mai sus a Directivei nr. 11 originea campaniei de 
promisiuni, permanent intretinuta in tarile subjugate, campanie prin care se incearca insistent 
convingerea maselor oprimate ca ,,va veni o vreme", dupa invingerea totala a ,,adversarilor 
pacii" - mai bine zis dupa ce lumea intraga va cadea sub jugul iudeo-comunist - cand oamenii 
vor trai din nou ,,bine". Se intelege limpede, asa cum o afirma chiar evreii, ca de fapt aceasta 
intoarcere la libertate nu se va produce niciodata atata timp cat exista regimurile comuniste.)

,,O sa intrebati de ce le insuflam crestinilor toata aceasta politica si ii determinam sa o 
mentina, fara sa le dam si mijloacele pentru a o intelege. Pentru a ajunge sa obtinem in secret 
ceea ce ai nostri, raspanditi in toata lumea, nu pot obtine singuri dintr-o data.

Aceasta  idee  a  stat  la  baza  reorganizarii  masoneriei,  intreprinsa  de  noi  pe  ascuns, 
masonerie pe care lumea nu o cunoaste si ale carui teluri nici macar nu sunt banuite de 
crestinii neghiobi. Ei sunt atrasi de noi in lojele masonice pentru a abate atentia fratilor lor."

(Iata aici expus limpede ce este masoneria, care conduce azi Statele Unite ale Americii, 
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Anglia,  Franta  si  in  general  toata  lumea  libera  spre  catastrofa.  Iata  cine  sunt  cei  care  au 
organizat si manipuleaza aceasta secta infama si iata ce sunt si la ce servesc crestinii atrasi in 
lojile masonice.)

,,Dumnezeu ne-a dat  noua,  poporului  ales,  soarta  de  a  fi  raspanditi  prin  lume si  in 
aceasta slabiciune a rasei  noastre a stat  puterea noastra, care ne-a adus azi pana in pragul 
stapanirii mondiale. Ne mai raman putine lucruri de facut pentru a ne aseza domnia pe baze 
solide."

(Asta mai ramane de vazut. Daca reusim sa desteptam lumea, lumea se va scutura de 
purici.)

 
DIRECTIVA NR. 12
,,Cuvantul «libertate», care poate fi interpretat in multe feluri, va fi inteles de catre noi 

in felul urmator: Libertatea este dreptul de a face ceea ce permite legea, prin urmare, aceasta 
interpretare a respectivului cuvant va face ca orice fel de libertate sa fie controlata de noi, 
odata  ce  legile  vor  anula  sau  vor  crea  tot  ceea  ce  ne  convine  noua,  in  conformitate  cu 
programul expus mai inainte.

Contra  presei  vom proceda  in  felul  urmator:  Ce  rol  are  presa?  Ea  trebuie  sa  agite 
spiritele sau sa intretina egoismele de partid. Nu foloseste la nimic, e mincinoasa, nedreapta si 
majoritatea oamenilor nu inteleg de ce exista. Noi ii vom pune zabala si fraie zdravene. Vom 
face la fel si cu celelalte lucrari tiparite, pentru ca la ce ne-ar folosi daca ne-am debarasa de 
presa dar am ramane cu opinia exprimata in carti sau brosuri?"

(Cititorul gaseste in paragrafele de mai sus originea politicii comuniste de suspendare a 
presei libere si a tuturor cartilor si publicatiilor ale caror idei nu coincid cu cele ale iudeo-
comunistilor: Fara a mai pomeni de presa care in toate tarile comuniste a fost transformata pe 
fata  intr-un  instrument  al  regimului,  si  nu  in  secret,  cum  a  ramas  presa  occidentala  un 
instrument al iudeo-masoneriei, vreau sa ma refer la carti si la alte publicatii. In Romania, de 
exemplu, a aparut in anul 1948 un asa-numit ,,Catalog al cartilor interzise", compus din doua 
volume de cate 350 de pagini fiecare, avand pe fiecare pagina trecute titlurile a 10-15 opere 
,,interzise" de regimul comunist. Cititorul cu greu isi poate imagina ce a mai ramas ,,permis" 
in Romania din intreaga literatura nationala si  universala. Acelasi lucru s-a intamplat si  in 
celelalte tari dominate de comunism.)

,,Vom transforma publicitatea, care azi ne costa scump, dar multumita careia controlam 
toate periodicele, intr-o sursa de avantaje pentru stat."

(Acest stat nu este altul decat cel comunist.)
,,Vom crea un impozit special pentru presa. Vom impune o garantie pentru infiintarea de 

ziare si tipografii. In acest fel guvernul nostru va fi aparat de orice atac din partea presei."
(Sunt chiar masurile luate de comunisti imediat dupa ce au reusit sa ia in stapanire o 

tara.)
,,Vom impune amenzi  nemiloase.  Tibrele  fiscale,  garantiile  si  amenzile  vor  oferi  un 

castig  colosal  statului.  E  drept  ca  ziarele  de  partid  s-ar  putea  sa  faca  fata  unor  pierderi 
financiare, dar le vom interzice imediat ce vor lansa un al doilea atac impotriva noastra."

(Sistemul comunist 100%. In tarile unde comunistii ajung sa guverneze, diversele ziare 
nu sunt suprimate imediat, ci dupa catva timp, dupa ce au fost confruntate cu toate greutatile 
posibile, cum sunt amenzile, restrictiile de hartie, grevele etc.)

,,Nimeni nu se va atinge de onoarea guvernarii noastre perfecte fara sa fie pedepsit.
Pretextul pentru interzicere unei publicatii va fi acela ca respectivul organ de presa agita 

spiritele fara motiv si in mod ilegal."
(Este pretextul tipic folosit azi de catre comunisti in toate tarile in care ajung la putere.)

49



,,Va rog sa luati aminte ca printre cele care ne vor ataca vor exista si organe de presa 
create de noi, dar acestea nu vor tinti decat spre anume chestiuni a caror schimbare o dorim 
chiar noi."

(Iata  aici  prezentat  rolul  pe  care  il  joaca  asa  numitele  publicatii  ,,de  opozitie"  sau 
,,independente", care sunt pastrate o vreme in tarile subjugate pentru a crea impresia ca, totusi, 
comunistii permit existenta unei ,,opozitii".)

,,Nimic nu va fi publicat fara sa fie controlat de noi.
Pe de alta parte, acest aspect a fost pus in practica inca de pe acum: stirile sunt primite 

de cateva agentii de presa, care le aduna din toate partile lumii. Aceste agentii vor fi cu totul 
ale noastre si nu vor difuza altceva decat le vom ordona."

(Evreii detin in prezent acest control asupra cvasitotalitatii stirilor, deoarece controleaza 
principalele  agentii  mondiale  de  presa:  United  Press,  Associated  Press,  Reuters,  Stefani, 
Havas, Wolf, Tass, Taniug etc. Toate informatiile care ajung la presa prin intermediu acestor 
agentii  iudaice  si  care  privesc  chestiuni  politice,  militare,  economice  etc,  sunt  prezentate 
distorsionat, fals pentru a crea o opinie favorabila dezvoltarii planurilor conspiratiei mondiale 
iudaice.  Aproape  niciodata  nu  este  atinsa  in  aceste  ,,informatii"  problema  iudaismului 
international, care este problema centrala a epocii noastre si cand se face vreo aluzie la evrei, 
ei sunt intotdeauna prezentati ca ,,binefacatori" ai umanitatii sau ca ,,anticomunisti".)

,,Daca inca de pe acum avem posibilitatea sa ne transforman in stapani ai gandurilor 
societatilor  crestine  in  asa  masura  incat  toti  oamenii  sa  ajunga sa  priveasca  evenimentele 
internationale prin lentilele colorate si dioptriile puse de noi pe ochii lor, cum nu mai exista azi 
in nici un stat dulapuri si lacate care sa ne ascunda ceea ce crestinii numesc prosteste «secrete 
de stat», imaginati-va ce va fi atunci cand noi vom fi stapanii recunoscuti ai universului, prin 
persoana Regelui nostru Mondial."

(Este clar ca pentru evreii infiltrati in intreg aparatul de stat din tarile crestine, nu exista  
nici-un fel de ,,secret de stat", sa luam doar exemplul Statelor Unite ale Americii: in aceasta 
tara crestina evreii  s-au infiltrat in toate sectoarele, de la guvern pana la cinematografie si 
cunosc toate secretele de stat, ceea ce le-a dat posibilitatea sa transmita comunistilor secretele 
atomice ale Americii, lipsind lumea libera de cea mai buna arma de aparare. Ce se va intampla 
cand evreii vor fi stapanii recunoscuti ai universului? Ei bine, nimic altceva decat ceea ce se 
intampla acum in tarile comuniste...)

,,Cine va dori sa devina editor, bibliotecar sau tipograf va fi obligat sa obtina o diploma, 
care ii va fi retrasa in momentul in care se va face vinovat de cea mai mica deviere."

(Devierea de la linia partidului comunist.)
,,Prin astfel de masuri, mijloacele specifice ale propagarii  gandirii  se vor transforma 

intr-un instrument aflat sub conducerea noastra, care nu va permite ca masele populare sa se 
abata de la «drumul bun... progres»."

(Nu este nevoie sa amintim ca in statele dominate de comunism nimeni nu poate sa fie 
editor,  bibliotecar  sau  tipograf  fara  autorizatia  sau  ,,diploma"  comunista,  deoarece  toate 
editurile,  bibliotecile  publice  sau  tipografiile  apartin  statului.  Organismele  specifice  ale 
,,propagarii gandirii" au devenit cu totul instrumente ale statului iudeo-comunist si tot ceea ce 
se scrie sau publica este orientat atent catre educarea maselor in spiritul dorit de bestiile rosii. 
Dupa cum se vede, si aceste paragrafe ale celei de a XII-a directive sunt cu fidelitate puse in 
practica de iudeo-comunisti.)

,,Cine dintre noi nu-si da seama ca aceste binefaceri aparente (ale progresului) ii conduc 
pe toti cu mintea spre visuri irealizabile? Toti cei pe care ii numim «liberali» sunt anarhisti, 
daca nu in fapte, cel putin in modul de gandire. Fiecare dintre ei alearga dupa iluzia libertatii si 
ajunge, in final, la anarhie, protestand doar pentru placerea de a protesta.
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Sa revenim la tiparituri. Vom lovi presa si celelalte publicatii prin impozite in timbre 
fiscale pentru fiecare exemplar si prin impunerea unor garantii. Cartile sub 30 de file vor fi 
taxate dublu. Le vom clasifica in categoria brosurilor, pe de o parte pentru a strange numarul 
periodicelor, care sunt cel mai mare venin, si, pe de alta parte, pentru a-i obliga pe scriitori sa  
produca lucrari  atat  de lungi incat  putini  oameni  sa  le  mai  poata  citi,  mai  ales  din cauza 
pretului lor prea mare.

Dimpotriva, ceea ce vom publica noi in folosul scopurilor noastre, intr-un cadru stabilit, 
va fi foarte ieftin si, prin urmare, citit de toata lumea.

Acest impozit va face sa dispara dorinta vana de a mai scrie si teama de pedeapsa ii va 
aduce  pe  scriitori  sub  influenta  noastra.  Iar  daca  se  vor  mai  gasi  persoane  care  sa  scrie 
impotriva noastra, nu se va mai gasi in schimb nimeni ca sa le publice operele. Inainte de a 
tipari o lucrare, editorul sau tipograful vor fi obligati sa se adreseze autoritatilor noastre pentru 
a primi permisiunea sa o faca. Si asa vom sti din vreme ce capcane ni se pregatesc si le vom 
distruge, aparand inainte cu explicatiile care ne convin asupra subiectului in chestiune."

(Aceste paragrafe trebuie citite cu atentie, deoarece sfaturile cuprinse in ele sunt aplicate 
sub diverse forme de evreimea din intreaga lume, atat in tarile subjugate, cat si in Occident. In 
tarile comuniste totul se face la ordin, pentru ca evreii detin puterea prin intermediul statului. 
In tarile libere se ajunge aproape la acelasi rezultat, prin mijloace subversive ca amenintarea 
editorilor  si  librarilor  care  produc  si  difuzeaza  carti  antievreiesti,  boicotul  economic  prin 
intermediul  bancilor,  atacuri  in  presa  pentru a-i  intimida  etc.  Este  suficient  sa  spunem ca 
volumele antievreiesti nu mai sunt distribuite decat cu mari dificultati in tarile libere, deoarece 
in general editorii sunt iudeo-masoni sau vanduti iudaismului si multi librari crestini se tem sa 
vanda astfel de carti. In schimb, cartile comuniste si, in general orice carte scrisa de evrei se 
gasesc in toate librariile. Spre exemplu, cele ale lui Dallin, Koestler, Nordau, Kautski etc.

In  tarile  subjugate,  cartile  comuniste  se  tiparesc  in  tiraje  enorme  si  sunt  vandute 
publicului  la  preturi  mult  mai  mici  decat  costurile  necesare  pentru  producerea  lor,  toate 
pierderile  fiind  acoperite  de  stat.  In  acest  fel  se  incearca  intoxicarea  maselor  cu  ideile 
raspandite de evreime.)

,,Filologia si ziaristica sunt - in mod deosebit - cele mai importante forte de educare (a 
maselor) si din aceasta cauza guvernul nostru va fi proprietarul majoritatii publicatiilor. Astfel, 
influenta  daunatoare a  presei  particulare  va fi  neutralizata si  noi  vom dobandi  o  influenta 
enorma asupra opiniei publice."

(Trebuie sa reamintesc ca in tarile comuniste masurile specificate mai sus sunt aplicate 
matematic. Majoritatea ziarelor existente sunt proprietatea guvernelor comuniste, iar celelalte 
sunt proprietatea diverselor organizatii rosii. In acest fel oamenii nu pot citi altceva decat ceea 
ce le ofera evreii comunisti.)

,,Daca vom aproba aparitia a zece ziare, noi va trebui sa infiintam alte 30 de-ale noastre 
etc. Publicul nu va banui nimic. Toate periodicele publicate de noi vor cuprinde cele mai mari 
contradictii si vor avea pareri diferite una fata de cealalta. Vor fi de toate culorile (politice) si 
asta va inspira incredere in ele si-i va atrage spre noi pe adversarii nostri, care nu vor banui 
despre ce este vorba. Vor cadea in plasa si ii vom face inofensivi."

(Aici gasim limpede expusa tactica generala a presei iudeo-masone si a celei iudeo-
comuniste.)

,,Organele  (de  presa)  cu  caracter  oficial  vor  fi  cele  care  vor  veghea  mereu  asupra 
intereselor noastre si din acest motiv influenta celorlate va fi mica.)

Pe al doilea plan se vor afla organele semi-oficiale, al caror rol va fi acela de a-i atrage 
pe indiferenti, pe nehotarati.

Pe  al  treilea  plan  vom  pune  unul  pentru  pretinsa  noastra  opozitie.  O  publicatie 
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neinsemnata va fi plasata la extrema opusa a ideilor noastre. Adversarii nostri il vor lua ca aliat 
pe acel fals opozant al nostru si prin ei ne vor dezvalui planurile lor.

Publicatiile noastre vor fi de toate culorile. Unele vor fi aristocratice, altele democratice, 
altele revolutionare si chiar anarhiste. Aceasta, atata timp cat va supravietui constitutia."

(In acest fel este impartita presa controlata de evrei si de instrumentele lor in lumea 
libera. Fiecare cititor din tarile inca libere de comunism, cu exceptia catorva, are posibilitatea 
sa  observe ce  se  intampla cu  presa  ,,libera" a  tarii  si  sa  fie  atent  la  numele  propietarilor, 
redactorilor si corespondentilor diverselor publicatii, aparent total opuse intre ele. Va descoperi 
peste tot evrei. Se subintelege ca evreii nu se supara unii pe altii, desi lucreaza la publicatii de 
diferite ,,culori".)

,,Vom  avea,  ca  zeul  indian  Visnu,  o  suta  de  maini  si  fiecare  dintre  ele  va  grabi 
transformarea  societatii.  Aceste  maini  vor  dirija  opinia  publica  in  directia  convenabila 
scopurilor noastre, pentru ca omul buimacit (de diferite opinii) isi pierde puterea de judecata si 
depinde de sugestiile noastre.  Neghiobii  care vor crede ca primesc opinia partidului o vor 
accepta de fapt pe a noastra, adica opinia care ne va conveni noua."

(Exact asa se intampla in Statele Unite, Anglia, Franta etc.)
,,Ei isi vor inchipui ca urmeaza organul partidului lor; in realitate vor urma un steag 

ridicat de noi pentru ei.
Pentru a dirija in aceasta directie armata de ziaristi trebuie sa organizam lucrurile cu 

maxima atentie. Sub denumirea de «Biroul Central al Presei» vom organiza adunari filologice, 
in timpul carora agentii nostri vor da, fara sa bage cumva de seama, semnalul si indicatiile de 
rigoare.

Discutand si polemizand pe marginea initiativei noastre, dar la modul usor, fara a intra 
in fondul chestiunilor, se va polemiza zadarnic impotriva ziarelor oficiale, iar aceasta, pentru a 
ne da noua prilejul sa ne pronuntam si mai limpede decat am fi avut ocazia sa o facem dupa 
primele noastre declaratii oficiale. Aceste atacuri vor avea in acelasi timp rolul de a-i face pe 
supusii nostri sa-si inchipuie ca sunt liberi sa vorbeasca deschis. Iar asta ne va permite noua, 
pe de alta parte, sa preluam subiectul si vorbind despre el sa dam asigurari ca organele (de 
presa)  care  se  declara  contra  noastra  nu  fac  decat  sa  trancaneasca,  pentru  ca  nu  gasesc 
argumente adevarate impotriva noastra, argumente care sa ameninte serios masurile luate de 
noi. Aceste masuri, neintelese de opinia publica dar sigure, vor atrage fara indoiala atentia si 
increderea publicului asupra noastra.

Multumita  acestor  metode,  vom agita  sau  vom calma spiritele,  de  la  caz  la  caz,  in 
chestiunile politice, convingandu-i sau inselandu-i, spunand ba ca este adevarat, ba ca este o 
minciuna, confirmand unele lucruri sau contestandu-le, in functie de impresia pe care o produc 
asupra publicului, sondand mereu terenul inainte de a pune piciorul pe el.

Vom invinge negresit cu aceste metode luate impotriva adversarilor nostri, deoarece ei 
nu vor avea la indemana organe de presa prin care sa isi poata exprima pana la sfarsit opiniile. 
Iata de ce nu va fi nevoie nici macar sa le combatem...

Daca  va  fi  cazul,  vom contraataca  energic,  prin  presa  noastra  semioficiala,  in  fata 
loviturilor  de  presa  initiate  tot  de  noi,  prin  intermediul  celei  de-a  treia  categorii  a  presei 
noastre. Asta pentru a lua pulsul opiniei publice.

Inca de pe acum (1897), cel putin in presa franceza, EXISTA UN SPRIJIN MASONIC 
RECIPROC. Toate organele de presa sunt legate intre ele prin secretul profesional. La fel ca 
vechii profeti, nimeni nu tradeaza secretul informatiilor sale decat daca primeste ordin sa o 
faca. Nici un ziarist nu va ajunge sa tradeze secretele, pentru ca nici unul nu va fi primit in 
asociatia profesionala daca nu are o pata destul de mare in trecutul sau. Si toti ar sti ca acele 
pete pot fi  imediat date la iveala. Atata timp cat acele pete sunt cunoscute doar de cateva 
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persoane, faima ziaristului va face ca opinia sa sa fie acceptata de majoritatea tarii si urmata cu 
entuziasm."

(Prin urmare, iata cine sunt ziaristii ne-evrei care se afla in slujba presei iudaice: indivizi 
al caror trecut este patat de cine stie ce delicte, indivizi care - bine platiti si in acelasi timp 
supusi unui santaj permanent - scriu ceea ce convine planurilor iudaismului international, dar 
pretinzand bineinteles ca reprezinta opinia publica din tarile lor. Prea putin ii intereseaza pe 
acesti sarlatani renegati ca prin articolele lor contribuie la distrugerea bunastarii propriilor lor 
popoare.)

,,Cand vom ajunge la noua situatie de comanda, ceea ce pregateste preluarea puterii 
depline, nu vom mai permite darea in vileag a nedreptatilor prin intermediul presei. Trebuie sa 
se creada ca noul guvern satisface atat de bine nevoile oamenilor, incat au disparut pana si  
crimele."

(Ultimele paragrafe ale directivei a XII-a sunt aplicate cu fidelitate in presa dirijata din 
tarile subjugate de comunism. In aceste tari ,,opinia poporului" nu este altceva decat opinia 
agentilor  comunisti  imprastiati  abil  in  randul  maselor  si  este  aceeasi,  fireste,  cu  cea  a 
guvernului  comunist.  In  ciuda  terorii  si  a  mizeriei  poporul  este  mereu  ,,multumit",  dupa 
afirmatiile presei  ,,ultrademocratice" din tarile asuprite de comunisti.  Pentru a da impresia 
ca ,,totul  merge bine ca in Paradis",  presa comunista nu scrie nimic despre furturi,  crime, 
sinucideri etc...)

,,Delictele si crimele nu trebuie aflate decat de victime si de eventualii martori."
(Fireste,  cum majoritatea  crimelor  sunt  facute  de  iudeo-comunisti,  nimeni  altcineva 

decat victimele si asasinii nu trebuie sa afle, deoarece poporul ,,traieste mai bine ca oricand"...)
 
DIRECTIVA NR. 13
,,Nevoia painii de fiecare zi ii reduce la tacere pe crestini si ii transforma in servitorii 

nostri umili.
Agentii  nostri  de presa,  alesi  din randul  crestinilor,  vor aduce in  discutie  la ordinul 

nostru tot ceea ce nu ar fi potrivit sa tiparim in texte oficiale si, in acest timp, profitand de 
rumoarea produsa de aceste dezbateri, vom lua masurile pe care le vom considera necesare si 
le vom infatisa publicului ca pe un fapt consumat. Nimeni nu va avea obraznicia sa ceara 
anularea vreuneia dintre acele hotarari, mai ales ca le vom prezenta ca pe un pas inainte. Pe de  
alta parte, presa va atrage imediat atentia spre noi teme. Dupa cum stiti, am obisnuit lumea sa  
ceara mereu lucruri noi.

Cativa neghiobi care se considera alesi pentru asa ceva se vor grabi sa se ocupe de noile 
probleme,  fara  sa-si  dea seama ca nu inteleg nimic  din ceea ce vor  sa  aduca in  discutie. 
Problemele politice nu sunt la indemana nimanui in afara celor care le-au creat si condus de 
cateva secole incoace.

Veti constata din toate acestea ca, sondand opinia multimii, nu facem decat sa usuram 
implinirea telurilor noastre si veti mai observa ca nu cerem aprobare pentru ceea ce facem, ci 
pentru ceea ce spunem in diverse ocazii.

Proclamam neobosit ca in tot ceea ce intreprindem pastram ca un punct de orientare 
permanent speranta, unita cu siguranta de a fi de folos tuturor.

Pentru a-i induce in eroare pe cei framantati de chestiunile politice, vom aseza inaintea 
politicii  problemele  industriale  si  comerciale.  Sa-si  ocupe  timpul  si  atentia  cu  aceste 
probleme!"

(Este  exact  ceea  ce  se  intampla  acum  in  toate  tarile  crestine  occidentale.  Marea 
majoritate a crestinilor se ocupa de problemele industriale si comerciale, lasandu-i pe evrei si 
pe cei lasati in slujba lor sa manipuleze politica. Rezultatele aceste situatii se vad.)
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,,Multimile  vor  ramane  inactive,  preferand  sa  se  odihneasca  si  sa  se  desprinda  de 
,,activitatea politica", cea cu care le-am obisnuit si prin intermediul careia luptam impotriva 
guvernelor  crestine.  Pentru  a  avea  mereu  noi  preocupari,  vom arata  mereu  multimii  cam 
aceeasi situatie (directie) politica.

Pentru a nu mai obtine nimic prin gandire, o vom distrage (multimea) de la aceasta (de 
la prilejurile cugetarii) prin serbari, jocuri, diverse satisfactii, pasiuni si case de toleranta. In 
scurt timp, vom ajunge sa propunem, prin intermediul presei, concursuri artistice, sportive etc. 
Interesul  acordat  acestora  (serbari,  jocuri,  diverse  satisfactii,  pasiuni,  case  de  toleranta, 
concursuri  sportive  si  artistice)  va  distrage  in  mod sigur  spiritul  populatiei  crestine  de  la 
problemele politice, de care ne vom ocupa doar noi (evreii)."

(Intr-adevar, asa se intampla acum in lumea crestina occidentala. Majoritatea crestinilor 
care se cred foarte importanti,  inclusivi  intelectuali,  ministri,  presedinti  de state si,  uneori, 
chiar clerici sunt preocupati de chestiunile prezentate mai sus. Mai ales sporturile au ajuns sa 
fie una dintre armele cele mai puternice ale internationalei iudaice, exagerandu-li-se rolul si 
fiind tot mai incurajate pentru a distrage populatia crestina de la preocuparile serioase. Nu 
scapa de aceasta influenta nici o tara din lume, nici macar cele unde evreii nu au un prea mare 
amestec in politica, asa cum este Spania (franchista).  Ziarele rezerva aproape jumatate din 
spatiu  sporturilor,  anunturilor  de  concursuri  artistice,  anunturilor  de  distractii  facile.  Toate 
aplica fidel ordinele presei iudaice si lupta mana in mana cu evreimea pentru a-i distrage pe 
crestini de la adevaratele probleme de care atarna chiar viitorul lor. O armata de cretini care 
sunt numiti ,,sportivi de performanta" servesc de minune evreimii in actiunea de a-i transforma 
pe crestini intr-o masa naucita de fanatismul distractiilor ieftine.)

,,Pierzand putin cate putin obisnuinta de a gandi din proprie initiativa, crestinii vor sfarsi 
prin a vorbi despre ideile noastre, pentru ca vom fi singurii care vom propune noi directii de 
gandire in cercurile de persoane care nu pot fi considerate drept prieteni de-ai nostri.

Rolul liberalilor utopici se va incheia in mod sigur atunci cand stapanirea noastra va fi 
recunoscuta.  Pana  atunci,  ei  ne  vor  mai  face  tot  felul  de  servicii.  Prin  ei  vom indemna 
imaginatia sa inventeze tot felul de teorii fantastice, asa-zis progresiste, pentru ca noi vom fi 
supus deja, cu deplin succes, turma varandu-i in cap cuvantul ,,progres". Si nimeni nu va mai 
fi  in  stare  sa  priceapa ce pacaleala  se  ascunde in  spatele  acestui  cuvant.  Progresul  este  o 
sarlatanie care ne ajuta sa ascundem adevarul, pentru ca nimeni sa nu il cunoasca in afara de 
noi, cei care suntem alesii lui Dumnezeu si pastorii adevarului Sau.

Cand ceasul stapanirii noastre va sosi, oratorii nostri vor dezbate marile probleme care 
au tulburat omenirea, calauzind-o in sfarsit spre politica noastra izbavitoare. Si cine va mai 
banui oare atunci ca toate aceste lucruri au fost premeditate de noi in conformitate cu un plan 
pe care nimeni nu l-a descoperit timp de cateva secole?"

 
DIRECTIVA NR. 14
,,Cand se va instaura domnia noastra nu vom recunoaste nici o alta religie in afara celei 

care crede in Dumnezeul nostru (Iehova), de care este legat destinul nostru, pentru ca noi 
(evreii) suntem poporul ales prin care acest destin este legat cu evolutia lumii. In consecinta si 
din acest MOTIV TREBUIE SA DISTRUGEM ORICE ALTA RELIGIE."

(Evreii nu urmaresc doar distrugerea religiei crestine, ci distrugerea tuturor religiilor, cu 
exceptia celei mozaice. Comunismul iudaic s-a angajat din 1918 sa rezolve aceasta sarcina si o 
indeplineste  cu  furie  in  toate  tarile  subjugate,  in  care  se  incearca  prin  toate  metodele 
distrugerea  crestinismului,  mahomedanismului,  budismului  si  a  tuturor  celorlalte  religii 
diferite de cea mozaica. Este dovada ca, intr-adevar, comunismul este unul din instrumentele 
iudaismului international.)
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,,Daca aceasta (distrugerea) va da nastere ateilor, noul stadiu de transformare nu ne va 
ingreuna planurile,  ci  va  servi  ca  exemplu pentru generatiile  urmatoare,  care  vor  intelege 
prezicerile noastre despre religia lui Moise, al carei ingenios sistem stoic va sfarsi prin a cuceri 
toate  popoarele.Astfel  vom  dovedi  adevarul  sau  mistic,  despre  care  vom  spune  ca 
fundamenteaza intreaga putere intelectuala. Atunci vom publica peste tot articole in care vom 
compara politica noastra salvatoare cu politica trecutului. Cuceririle pacii, obtinute dupa un 
zbucium  indelungat,  vor  dovedi  caracterul  binefacator  al  stapanirii  noastre.  Greselile 
guvernelor crestine vor fi zugravite in culorile cele mai sumbre."

(Cititorul gaseste in paragraful anterior un alt motiv tipic al propagandei comuniste din 
tarile subjugate, propaganda care prezinta regimul rosu ca pe unul plin de ,,avantaje", in timp 
ce guvernelor anterioare li se pun in carca numai greseli. In aceste paragrafe se mai poate 
observa  ca  religia  mozaica,  asa  cum vom  arata  in  alte  capitole,  este  adevarata  mama  a 
comunismului actual.)

,,Vom starni o ura atat de mare impotriva lor (a vechilor guverne) incat popoarele vor 
prefera  pacea  si  sclavia  oferite  de  faimoasa  libertate  care  i-a  chinuit  atata,  care  le-a  luat  
mijloacele de trai si  i-a lasat prada exploatarii in ghearele unei bande de oameni lipsiti  de 
scrupule care nici nu stiu ce fac."

(Aceasta este originea campaniei de incurajare a urii sustinuta de catre evreii comunisti 
prin presa, radio, conferinte etc. in tarile subjugate. Este ura salbatica impotriva a orice nu este 
de  acord  cu  comunismul,  ura  pe  care  propagandistii  rosii  incearca  sa  o  insufle  mai  ales 
tinerilor.)

,,Schimbarile  inutile  de  guverne  spre  care  sunt  impinsi  crestinii  pentru  a  submina 
propriile lor structuri guvernamentale vor obosi atat de mult popoarele incat vor indura orice 
din parte noastra doar pentru a scapa de noi agitatii politice.

Vom evita in special sa comitem greselile istorice ale guvernelor crestine care - lipsindu-
le  adevarata  bunastare  -  au  martirizat  atatea  secole  omenirea,  aspirand  catre  o  bunastare 
iluzorie, fara sa isi dea seama ca nu faceau decat sa inrautateasca si  nu sa imbunatateasca 
relatiile generale din viata umana.

Filosofii nostri vor aduce in discutie si dezbate toate defectele crestinilor, insa nimeni nu 
se va indoi niciodata de religia noastra in aspectul sau real, deoarece nimeni nu o va cunoaste  
in profunzime, cu exceptia alor nostri, care niciodata nu vor avea curajul sa tradeze secretele."

(,,Secretul"  religiei  mozaice  este  ca  ea  nu  este  o  religie  ca  toate  celelalte,  ci  o 
doctrina  subversiva,  indreptata  contra  celorlalte  religii  si  contra  vietii  tuturor  ne-
evreilor. Acest ,,secret" credeau evreii ca ar putea fi ascuns la nesfarsit, insa in timpul celui de-
al doilea razboi mondial au fost capturate atatea documente, ca presupusul ,,secret" s-a risipit.)

,,In tarile care se intituleaza progresiste am creat o filologie (o ziaristica) murdara si 
respingatoare, o vom mai mentine un timp dupa venirea noastra la putere. Filozofii nostri, 
instruiti  special pentru a-i  guverna pe crestini,  vor compune conferinte, planuri,  articole si 
manifeste care ne vor asigura influenta asupra spiritualitatii si care ne vor permite sa-i manam 
spre idealurile noastre si spre invataturile pe care noi dorim sa le impunem."

(Acesti ,,filozofi" de care se vorbeste nu sunt altii decat propagandistii comunisti, care 
incearca prin toate mijloacele sa perverteasca toti ne-evreii din tarile subjugate si chiar din 
tarile libere.)

 
DIRECTIVA NR. 15
,,Cand prin lovituri  de stat  pregatite  peste  tot  pentru aceeasi  zi,  dupa ce ne vom fi 

asigurat de neputiinta tuturor guvernelor existente (si va mai trece mult timp, probabil un secol 
intreg, pana sa le vina momentul - socotind din 1892), in sfarsit vom incepe sa dominam, vom 
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verifica atent sa nu existe comploturi impotriva noastra. In acest scop ii vom condamna la 
moarte pe toti cei care se vor fi opus ajungerii noastre la putere.

Orice incercare de creare a  unor organizatii  secrete  va fi  de asemenea pedepsita  cu 
moartea.

Organizatiile existente in zilele noastre si  cunoscute noua, organizatii  de care ne-am 
servit si care inca ne mai folosesc, vor fi atunci interzise, iar membrii lor trimisi in regiunile 
cele mai indepartate ale pamantului. Acelasi lucru il vom face cu masonii crestini, deoarece 
stiu mai mult decat trebuie. Aceia (dintre masoni) care dintr-un motiv sau altul vor fi tolerati  
printre noi vor sta mereu cu teroarea deportarii in suflet."

(Cititorul are in paragrafele anterioare o alta lectie de comunism aplicat in toate tarile 
subjugate. Soarta care ii asteapta pe crestinii care s-au lasat atrasi de lojele masonice este clara. 
Masonii  crestini  din tarile inhatate de comunism au suportat  deja consecintele tradarii  lor. 
Majoritatea au fost deportati in Siberia, altii au fugit in Occident, unde pentru ca au ajuns sa 
inteleaga  ce  s-a  intamplat  continua  sa  lucreze  pentru  masonerie,  iar  altii  sunt  folositi  de 
evreimea comunista ca instrument in sanul guvernelor rosii, fara a avea cum sa nu semneze tot 
ceea  ce  li  se  ordona,  sub  amenintarea  de  a-si  incheia  cariera  de  tradatori  in  cine  stie  ce 
inchisoare sau lagar de munca fortata.)

,,Vom vota o lege prin care toti membrii (vechilor) organizatii secrete vor fi obligati sa 
paraseasca Europa, centrul guvernului nostru. Hotararile puterii noastre vor fi ferme si fara 
drept de apel."

(Spre asta se indreapta regimul comunist.)
,,Inauntrul  societatilor  crestine,  in  sanul  carora  vom  fi  semanat  radacini  adanci  de 

neintelegeri  si  proteste,  nu este  posibila  restabilirea ordinii  decat  prin masuri  care  sa  faca 
dovada unei puteri absolute. Este zadarnic sa acorzi atentie victimelor care cad spre binele 
viitorului nostru luminos..."

(Bineinteles. De ce sa-ti pese de victime, daca ele nu sunt evrei? Iudeo-comunistii au 
asasinat milioane de oameni, ii asasineaza si acum si o vor face si in viitor.)

,,Datorita oricarui guvern care are clar constiinta existentei sale nu este doar aceea de a 
profita de aceasta existenta, ci de a-si face datoria si de a obtine bunastarea proprie, chiar cu 
pretul celor mai mari sacrificii."

(,,Datoria" guvernelor iudeo-comuniste...)
,,Pentru ca un guvern sa fie de neclintit trebuie sa-si intareasca faima puterii sale, iar 

aceasta  faima se dobandeste  numai  printr-o mare inflexibilitate,  care este  semnul  harazirii 
divine.  Asa  arata  pana  nu  de  mult  monarhia  rusa,  singurul  noastru  adversar  serios  dupa 
papalitate."

(Aceasta  este  o  afirmatie  clara  de  dusmanie  a  evreimii  fata  de  Vatican.  Aceasta 
dusmanie  exista  de  la  aparitia  Bisericii  catolice  si  se  va  incheia  doar  cu  disparitia 
catolicismului sau a iudaismului, deoarece este vorba de un conflict ideologic intre doua lumi 
total diferite.)

,,Aduceti-va aminte de exemplul Italiei inecata in sange, care nu s-a atins de un fir de 
par din capul lui Sila, cel care facuse sa curga tot acel sange. Sila fusese divinizat pentru 
puterea  lui  chiar  de  poporul  tiranizat  de  el  si  curajoasa  sa  intoarcere  in  Italia  l-a  facut 
invincibil... Poporul nu se atinge de cel care il hipnotizeaza prin curajul de care da dovada.

Asteptand urcarea noastra la putere,  vom crea si  multiplica lojele masonice in toate 
tarile lumii. Ii vom atrage in ele pe toti cei care sunt sau pot fi transformati in agenti de-ai  
nostri. Aceste loje masonice vor constitui principala sursa de informare pentru noi si cel mai 
bun mijloc de influenta de care vom dispune.

Vom centraliza toate aceste loje sub o singura comanda, cunoscuta doar de noi. Ele vor 
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avea reprezentantul lor, in spatele caruia se va ascunde, comandamentul de care am pomenit. 
Si acesti reprezentanti vor fi cei care vor da semnalele si ordinele. Vom crea inlauntrul acestor 
loje samanta tuturor elementelor revolutionare si liberaliste."

(Intr-adevar,  este  exact  ceea  ce  se  intampla.  Toate  miscarile  ,,liberale",  comuniste, 
socialiste etc. isi au originea in lojele masonice si masoneria nu este altceva decat cel mai 
important instrument al internationalei iudaice.)

,,Membrii  acestor  loje vor apartine tuturor claselor sociale.  Cele mai secrete planuri 
politice ne vor fi  aduse la cunstinta si  vor fi  puse sub comanda noastra imediat  ce vor fi 
aparut."

(Aici este prezentata clar metoda de infiltrare a evreimii si a agentilor sai peste tot, cu 
scopul de a paraliza orice miscare antiiudaica.)

,,Cei  care  intra  in organizatiile  noastre  secrete  sunt  de obicei  aventurieri  iubitori  de 
glorie si in general oameni redusi (spiritual), in marea lor majoritate, cu care nu vom avea 
greutati sa ne intelegem sau sa execute ceea ce ne intereseaza.

Daca s-ar produce agitatii contra noastra, ar insemna ca exista o organizatie puternica si 
ca ea trebuie distrusa. Daca in interiorul ei ar aparea un complot, seful complotului va fi unul 
dintre cei mai fideli servitori ai nostri.

Este normal sa fim noi (evreii) si nu altii cei care dirijam afacerile masoneriei, pentru ca 
noi  stim incotro  ne  indreptam,  cunoastem obiectivul  final  al  oricarei  miscari,  in  timp  ce 
crestinii nu au stiinta nici de rezultatul imediat. Ei se vor multumi cu succesele de moment in 
cadrul executarii planului lor, fara sa-si dea seama ca acest plan nu le apartine, ci ca el a fost 
impus si initiat de noi"

(Evident, toate planurile de ,,pace" ale lui Eisenhower si ale altor slujbasi ai iudaismului 
au ca scop sa vanda intreaga lume comunistilor, prin mijloace ,,pasnice".)

,,Crestinii devin membri ai lojelor masonice din curiozitate sau din speranta ca se vor 
bucura de avantaje prin intermediul acestora; unii dintre ei o fac pentru a-si putea exprima 
dinaintea multimii visurile lor irealizabile, care nu se sprijina pe nimic. Toti doresc emotia 
succesului si aplauzele, iar noi li le vom da... Le vom ceda acest succes, pentru ca noi sa putem 
profita de satisfacerea orgoliului lor, multumita caruia oamenii vor primi sugestionarea noastra 
fara sa se mai apere de ea. Fiind pe deplin convinsi ca sunt perfecti, vor fi convinsi ca exprima 
ideile lor personale, deoarece nu sunt in stare sa se familiarizeze cu ideile altora.

Nu va puteti imagina ce usor pot fi adusi chiar si cei mai inteligenti crestini intr-o stare 
de imbecilizare inconstienta, cu conditia sa fie multumiti de ei insisi. Si, in acelasi timp, ce 
usor se demoralizeaza la cea mai mica infrangere, prin simpla oprire a aplauzelor (ce le erau 
adresate) si cum se coboara pana la supunerea servila pentru a obtine noi succese. In aceeasi 
proportie in care ai nostri se multumesc cu ducerea la bun sfarsit a planurilor lor si dispretuiesc 
succesul personal, crestinii sunt gata sa-si sacrifice toate planurile numai ca sa obtina aplauze. 
Aceasta psihologie usureaza enorm sarcina noastra de a-i supune si conduce. Acesti aparenti 
tigri (crestinii) au suflete de oi si capetele lor sunt complet goale.

Noi  le-am  dat,  ca  pe  o  momeala  iluzia  absorbirii  personalitatii  individului  intr-o 
simbolica unire generala. Ei nu au intrevazut pana acum si nu isi vor da seama nici de acum 
inainte  ca  aceasta  momeala  nu  este  altceva  decat  o  evidenta  incalcare  a  principalei  legi 
naturale, cea care din primul moment al creatiunii a facut fiecare fiinta diferita de celelalte, 
pentru ca astfel sa-i puna la incercare personalitatea.

Faptul ca noi (evreii) am avut sansa sa-i aducem pe ei (crestinii) la aceasta stare de 
orbire nu demonstreaza oare cu deosebita claritate cat de limitat este spiritul in comparatie cu 
al nostru? Acest fapt constituie garantia cea mai importanta pentru succesul planului nostru!

Cat au fost de intelepti vechii nostri filozofi atunci cand au spus ca daca cineva vrea sa-
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si atinga scopul pe care si l-a propus nu trebuie sa ezite in ceea ce priveste mijloacele pe care 
le foloseste si nici nu trebuie sa calculeze numarul victimelor sacrificate! Niciodata nu am 
calculat  numarul acestor  animale care sunt crestinii,  chiar  daca i-am sacrificat  si  pe multi 
dintre ai nostri, i-am oferit poporului nostru o putere atat de mare pe pamant, incat nu ar merita 
sa reflectam prea mult la sacrificii. Moartea este sfarsitul fiecaruia dintre noi. Este mai bine sa 
grabesti sfarsitul celor care ne deranjeaza in lucrarea pe care o avem de indeplinit.

II VOM CONDAMNA LA MOARTE PE MASONI (pe cei crestini), dar in asa chip 
incat doar fratii lor sa poata banui ceva. Toti mor cand e nevoie, ca de o boala naturala."

(In  paragrafele  anterioare  se  face  referire  la  asasinate  comise  de  catre  masonerie 
impotriva propriilor sai membri de origine crestina, atunci cand acestia nu executa asa cum 
trebuie ordinele. Masoneria dispune de ,,Consiliul Kadoch", care este un fel de tribunal secret 
format  din  masoni  de  grad  30,  insarcinati  cu  lichidarea  masonilor  neascultatori,  ca  si  a 
celorlalti  dusmani  ai  francmasoneriei.  Multe  asasinate  sunt  comise  pe  cale  chimica,  prin 
intermediul medicilor, membri ai sectei care ,,trateaza pacienti" omorandu-i astfel ca totul sa 
para  moarte  naturala.  Aceeasi  metoda  de  asasinat  pe  cale  chimica  este  folosita  de  iudeo-
comunisti in toate tarile pe care le stapanesc.)

,,Si  chiar  fratia  (masoneria),  avand  cunostinta  de  cele  pomenite,  nu  are  curajul  sa 
protesteze. Aceste masuri au eliminat din sanul masoneriei orice samanta de protest."

(Lucru  perfect  demonstrat.  Multi  masoni  crestini  isi  dau  seama  dupa  o  vreme  ca 
masoneria este un instrument al iudaismului si ca actioneaza pentru inrobirea omenirii, dar nu 
au curajul sa protesteze sau sa se intoarca impotriva organizatiei la care au aderat, pentru ca se 
tem de represalii, inclusiv de posibilitatea de a fi asasinati.)

,,Atata timp cat le vom baga in cap crestinilor liberalismul, vom mentine poporul si pe 
agentii nostri intr-o stare de supunere totala. Datorita influentei pe care o exercitam, punerea in 
aplicare a legilor facute de crestini a fost redus la minimum. Integritatea legilor este mancata 
pe dinauntru de sensurile liberale pe care le-am introdus in ele.

Dintre  chestiunile  politice  care  privesc  conducerea,  tribunalele  hotarasc  ceea  ce  le 
spunem noi dinainte si audiaza chestiunile respective in lumina pe care le-o prezentam noi. 
Pentru obtinerea acestui scop ne folosim de persoanele despre care lumea crede ca nu au de-a 
face cu noi, ca si de parerea ziarelor si chiar a altor mijloace. Chiar senatorii si conducerea 
(crestina) de la cele mai inalte niveluri ne aproba orbeste indrumarile."

(Asta se intampla acum in aproape toate tarile din Occident, mai ales in Franta, Anglia 
si Statele Unite. Este suficient sa observam situatia politica a S.U.A, unde toti sau aproape toti 
senatorii,  deputatii,  ministrii  si  chiar  presedintele  nu  sunt  decat  elemente  obediente  ale 
dorintelor  exprimate de catre evrei  si  agentii  lor,  aceptandu-le orbeste ,,sfaturile" si  tarand 
astfel propria lor tara si lumea intreaga spre infernul comunist.)

,,Spiritul crestinilor, situat evident la nivelul animalelor, nu este in stare sa analizeze, sa 
observe si nici sa prevada ce efect daunator poate sa aiba prezentarea unei chestiuni sub un 
aspect  bine  definit.  Prin  aceasta  diferenta  a  capacitatii  de  intelegere  dintre  crestini  si  noi 
(evreii), oricine isi poate da seama cat se poate de clar ca noi purtam semnul alesilor si ca 
acesta este destinul nostru printre oameni.

Spiritul crestinilor este animalic datorita instinctului. Ei vad si nu vad, cu atat mai putin 
reusind sa descopere ceva in afara aspectelor materiale. De aici rezulta limpede ca natura ne-a 
ales pe noi sa stapanim lumea.

Asa ca, atunci cand va sosi momentul sa conducem pe fata si sa infatisam binefacerile 
stapanirii  noaste,  vom reface  toate  legile.  Legile  noastre  vor  aparea  rapid  si  vor  fi  clare, 
inflexibile si fara comentarii, pentru ca toata lumea sa le invete usor. Caracteristica principala 
a  acestor  legi  va  fi  supunerea  fata  de stapanire,  supunere  impinsa  pana  la  cea  mai  inalta 
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treapta.  Asa  vor  disparea  toate  abuzurile,  datorita  responsabilitatii  tuturor,  pana  la  ultimul 
individ, fata de inalta conducere a reprezentantului puterii centrale.

Abuzurile de putere ale functionarilor vor fi atat de dur pedepsite incat nici unul dintre 
ei  nu  va  mai  avea  curajul  sa  faca  parada  de  aceasta  putere.  Vom  veghea  cu  atentie  la 
desfasurarea oricarei activitati de conducere de care depinde buna functionare a masinariei 
guvernamentale,  pentru  ca  blocarea  guvernului  produce  o  blocare  mondiala.  Orice  caz  de 
ilegalitate sau de frauda va fi pedepsit in mod exemplar. Orice coruptie sau complicitate intre 
functionarii  guvernului va disparea dupa primele exemple de pedeapsa foarte aspra. Bunul 
renume al guvernului noastru ne cere sa dam pedepse extreme pentru cea mai marunta abatere 
de la legi, pentru ca orice abatere raneste amorul propriu al puterii supreme.

Personalul juridic nu va mai lucra dupa varsta de 55 de ani, mai intai pentru ca batranii  
persista cu mai multa obstinatie in propriile lor idei si sunt mai putin ascultatori cand e vorba 
de ordine  noi;  in  al  doilea  rand,  pentru ca vom putea sa  reinnoim cu usurinta  personalul 
(juridic), iar acesta ni se va supune mai usor. Cel care va dori sa-si pastreze functia va accepta 
o supunere oarba pentru a i se face aceasta favoare."

(Toate aceste ,,sfaturi" sunt aplicate de iudeo-comunisti in tarile subjugate, in folosul 
absolut al statului comunist si al evreimii care conduce pe ascuns ceste state.)

,,Judecatorii nostri vor fi in general selectionati dintre noi (evreii) si vor fi alesi doar cei 
care stiu bine ca misiunea lor este sa aplice legea si sa pedepseasca, iar nu sa dea dovada de 
indulgenta - in detrimentul statului - asa cum gandesc crestinii.

Avansarile  in  functie  ne  vor  servi  si  pentru  a  demonta  sistemul  de  ajutor  colegial 
reciproc.  Vom  face  presiuni  asupra  tuturor  in  asa  fel  incat  sa  se  consacre  intereselor 
guvernului, interese de care va depinde soarta lor.

Noua generatie de judecatori va fi instruita sa nu accepte compromisuri ce pot leza clasa 
conducatoare in relatiile dintre noi si supusii nostri. In zilele noastre, judecatorii crestini nu 
inteleg exact care este rolul lor, au tendinta sa arate mila fata de toate delictele, iar asta se 
intampla deoarece guvernanti  de azi,  numindu-i  in functie  pe judecatori,  nu au grija  sa le 
insufle sentimentul datoriei si constiinta muncii pe care ei ar trebui sa o indeplineasca.

Asa cum fiarele isi trimit puii in cautarea hranei, la fel crestinii isi distribuie oamenii in 
posturi care promit sa ofere beneficii, fara sa le explice ratiunea functionarii acestor posturi. 
Din acest  motiv, guvernele lor  se distrug prin propiile lor mijloace si  din cauza activitatii 
guvernantilor.

Din toate acestea sa tragem o invatatura pentru guvernarea noastra!
Noi vom indeparta liberalismul din toate punctele esentiale pentru buna functionare a 

guvernrii noastre! De acele puncte depinde felul in care vom conduce supusii in felul impus de 
noi. Vor fi acceptati in posturile resective doar cei educati direct de noi."

(Gasim aici,  din  nou,  metodele  folosite  de  iudeo-comunisti  in  tarile  subjugate;  este 
vorba de metodele  prin care  sunt  inlocuiti  toti  vechii  functionari  cu  oameni  de incredere, 
selectionati dintre membri partidului comunist.)

,,S-ar  putea  face  observatia  ca  actiunea  de  concediere  a  atator  functionari  va  costa 
scump statul. Vom raspunde ca, in rimul rand, le vom cauta celor dati afara o slujba particulara 
in locul celei de la stat si, in al doilea rand, cum tot aurul din lume este in mainile noastre,  
conducerea noastra nu se va teme de eventualele cheltuieli prea mari."

(Sistemul de inlocuire a vechilor functionari de stat cu unii fideli sistemului rosu este 
cunoscut in tarile dominate de comunism sub numele de ,,epurari". Abia instalati la putere, 
iudeo-comunistii dau afara din posturi zeci de mii de functionari care, in general nu primesc 
alte slujbe echivalente, pentru ca peste tot, comunistii ii instaleaza pe acolitii lor. In acest fel 
,,epuratii" ajung in mizerie impreuna cu familiile lor sau se vad nevoiti sa intre in partid si sa 

59



execute ceea ce li se ordona pentru a avea o sursa de venit.)
,,Din aceasta pricina, vointa noastra superioara va fi respectata si tot ce vom ordona va 

fi indeplinit fara nici o impotrivire. Nu vom tine seama de nici un protest, de nici o drama 
aparuta si vom sugruma in fasa, printr-o pedeapsa exemplara, orice razvratire."

(Acesta este despotismul comunist si astfel este el aplicat azi in toate tarile subjugate. 
Iudeo-comunistii de azi nu fac altceva decat sa aplice lectia care le-a fost predata la sfarsitul 
secolului al XIX-lea.)

,,Vom suspenda dreptul  la recurs,  care va fi  mentinut  doar pentru noi,  conducatorii, 
pentru ca nu trebuie sa-i ingaduim poporului sa inteleaga ca o sentinta nedreapta ar putea fi 
pronuntata de catre judecatorii numiti de noi. Daca se va intampla asa ceva, vom anula chiar 
noi  hotararea,  pedepsindu-l  atat  de  dur  pe  judecatorul  care  nu  si-a  inteles  datoria  si 
responsabilitatea, incat asemenea cazuri nu se vor mai repeta.

Conducerea  noastra  va  avea  infatisarea  unei  comisii  patriarhale  si  paternale  a 
conducatorului nostru. Poporul nostru (evreu) si ascultatorii nostri supusi (restul oamenilor) 
vor vedea in persoana conducatorului pe PARINTELE lor, cel care vegheaza asupra tuturor 
nevoilor, activitatilor si relatiilor reciproce dintre supusi, ca si dintre ei si conducere."

(Gasim aici  originea obiceiului instaurat  de regimurile comuniste de a incerca sa isi 
transforme sefii intr-un fel de zei protectori, in ,,tatucii popoarelor". Unul din acesti ,,tatuci" a 
fost fara indoiala criminalul Stalin, ,,tatucul poporului muncitor". Acea bestie cu chip de om a 
fost divinzata prin impunerea cultului personalitatii de catre propaganda comunista, care azi 
cauta un nou ,,tatuc".)

,,Atunci ei (supusii) vor fi atat de impregnati de ideea si nevoia de a trai in pace si in 
liniste, precum si de aceea ca este imposibil sa se desprinda de calauza si tutela impusa, incat 
ne vor accepta, mai ales atunci cand se vor convinge ca puterea nu emana de la functionari 
care nu fac altceva decat sa urmeze orbeste ordinele. Vor fi foarte multumiti pentru ca le vom 
fi pus la punct toate amanuntele vietii, asa cum fac parintii intelepti care vor sa-si educe copii 
in  spiritul  datoriei  si  al  ascultarii  depline,  pentru  ca  in  ceea  ce  priveste  secretul  politicii 
noastre, popoarele crestine raman vesnic in stadiul de copii, la fel ca si guvernele...

Dupa cum vedeti, fundamentez despotismul nostru pe drepturi si pe indatoriri. Dreptul 
de a cere indeplinirea indatoririlor este primul drept al unui guvern care se poarta parinteste cu 
supusii  sai,  bizuindu-se  pe  dreptul  celui  mai  puternic,  drept  care  trebuie  folosit  pentru  a 
conduce omenirea spre supunerea ce a fost dictata de natura. Totul in aceasta lume se supune. 
Daca nu oamenilor,  atunci  situatiilor sau naturii  insasi  si,  oricum, celui  mai puternic. Prin 
urmare, trebuie sa devenim cei mai puternici, ca sa putem sa ne atingem scopurile.

Trebuie sa invatam sa sacrificam fara teama un anumit numar de persoane, deoarece in 
pedepsirea exemplara a raului exista o mare putere educativa. Daca regele Israelului isi pune 
pe sfantu-i  cap coroana pe care  i-o  ofera  Europa,  el  se  va transforma in patriarhul lumii. 
Victimele ce vor fi sacrificate nu vor egala niciodata numarul victimelor din secolele de furie 
si invidie ale guvernelor crestine. Regele nostru va fi in permanenta legatura cu poporul, va 
tine pentru el discursuri de la tribuna, (discursuri) a caror faima va fi imediat raspandita in 
toata lumea."

 
DIRECTIVA NR. 16
(Trebuie sa precizez de la inceput ca aceasta directiva este aplicata aproape cuvant cu 

cuvant de iudeo-comunisti in toate tarile dominate de comunism.)
,,Cu  scopul  de  a  distruge  orice  punct  de  adunare  strain  noua,  vom  inchide  toate 

universitatile, care reprezinta principalul loc de reuniuni, inaugurand altele sub o forma noua. 
Rectorii si profesorii (ai noilor universitati) vor fi pregatiti in secret pentru treaba pe care o vor 
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avea de facut prin programe, miscari si actiuni amanuntite si secrete, de la care nu se vor putea 
abate sub nici o forma. Vor fi numiti cu deosebita atentie si vor depinde complet de guvern."

(Exact sistemul comunist de azi.)
,,Vom elimina din programa de invatamant dreptul politic si  tot ceea ce se refera la 

problemele politice. Aceste probleme vor fi accesibile doar catorva persoane alese pe baza 
unor capacitati exemplare.

Din universitati nu au voie sa iasa tineri care sa fie in stare sa realizeze proiecte de legi  
constitutionale, asa cum sunt compuse comediile sau tragediile, si nici sa se ocupe de chestiuni 
politice, pe care nici parintii lor nu le inteleg.

Cunoasterea  eronata  pe  care  o  au  majoritatea  oamenilor  despre  chestiunile  politice 
genereaza utopisti si rai cetateni.

Dumneavoastra (evreii) puteti sa va dati seama in ce situatie i-a adus invatamantul pe 
crestini. Am fost obligati sa introducem in sistemul lor de educatie toate premisele care le-au 
slabit  atat de mult categoria sociala. Dar cand noi ne vom afla la putere vom exclude din 
educatie tot ceea ce poate provoca dezordine si  vom face din tineri niste copii ascultatori, 
supusi legilor si care isi iubesc conducatorul, avand in el un sprijin si o speranta de pace si de 
fericire."

(Acestea sunt metodele folosite azi pentru educarea tineretului in toate tarile comuniste.)
,,Vom inlocui clasicismul si orice studiu al istoriei antice - care da mai mult exemple 

rele decat bune - cu studiul progresului viitor."
(Iudeo-comunistii  au redus  la  minimum studiul  istoriei  antice  si  al  operelor  clasice, 

inlocuindu-le cu ,,studiul" marxism-leninismului, care dupa parerea lor este ,,mama si originea 
tuturor stiintelor si cheia progresului viitor.")

,,Vom sterge din memoria si traditia omenilor toate evenimentele care nu ne plac, din 
secolele trecute, pastrandu-le doar pe cele care arata greselile guvernelor crestine."

(Asa  se  actioneaza  in  tarile  comuniste.  Aceasta  este  originea  falsificarii  istoriei, 
practicata in toate tarile asuprite de iudeo-comunisti. A fost scos din istoriile nationale tot ceea 
ce se refera la activitatea funesta a iudaismului in fiecare dintre aceste tari. Toate cartile anti-
evreiesti au fost scoase din bibliotecile publice si li s-a dat foc.)

,,Viata publica a cetatenilor, relatiile oamenilor dintre ei, lipsa oricarei obligatii de a 
evita  exemplele  rele  si  egoiste  care  seamana  in  om  samanta  raului,  ca  si  alte  exemple 
asemanatoare cu caracter pedagogic vor constitui primele puncte ale programei de invatamant, 
care va fi diferita pentru fiecare profesie. Cu nici-un chip nu vom generaliza educatia. Acest 
mod de a prezenta lucrurile are o importanta capitala. Fiecare categorie sociala este obligata sa 
se instruiasca in limite bine stabilite, strict corespunzatoare destinatiei care i-a fost stabilita si 
ocupatiei care i-a fost desemnata."

(Nu este altceva decat sistemul de educatie din tarile comuniste. Este un sistem menit sa 
impiedice formarea unei clase de intelectuali ne-evrei care ar putea ridica masele impotriva 
asupririi comuniste. Se incearca mentinerea fiecarei categorii sociale la un nivel de educatie 
strict  limitat  la  propria-i  ocupatie.  In  felul  acesta  nimeni,  cu  exceptia  infimei  minoritati 
iudaice, nu poate avea un orizont intelectual mai larg. Se cauta pur si simplu sa se atrofieze si 
chiar sa fie distrusa capacitatea spirituala a ne-evreilor, pentru a face imposibila o miscare de 
protest impotriva jugului iudeo-comunist, din lipsa de lideri corespunzatori.)

,,Geniile intamplatoare au reusit si vor reusi mereu sa treaca dintr-o clasa sociala la alta, 
dar permisiunea patrunderii persoanelor fara valoare in sanul altor clase sociale si ocuparea de 
functii care prin nastere si  profesie apartin altor clase este o adevarata nebunie. Stiti  la ce 
urmari i-a adus acest lucru pe crestini, care si-au ingaduit o astfel de nebunie."

(Evreii fac aici aluzie la necesitatea de a nu permite intrarea ne-evreilor in sanul ,,clasei 
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lor conducatoare", pentru a nu ajunge la situatia in care se afla crestinii, care au comis nebunia 
de a-i lasa pe evrei sa se infiltreze in clasele conducatoare.)

,,Pentru ca stapanirea noastra sa isi ocupe asa cum trebuie locul ce i se cuvine in inimile 
si mintile supusilor sai, ea va fi obligata, pe tot timpul ramanerii la putere, sa arate intregului 
popor, in scoli si piete publice, care ii este importanta, care ii sunt indatoririle si ca severitatea 
de care da dovada atrage bunastarea poporului."

(Iata aici sursa mitingurilor populare organizate saptamanal de iudeo comunisti in tarile 
subjugate.  Oamenii  sunt  obligati  sa  asiste  la  aceste  mitinguri,  unde  sunt  tinute  discursuri 
propagandistice de catre agentii rosii, discursuri in care regimurile comuniste sunt prezentate 
ca o binecuvantare pentru popor. Sunt adevarate capodopere de minciuna, care nu sunt crezute 
nici de canaliile care le pronunta, cu atat mai putin de lumea obligata sa le asculte.)

,,Vom interzice orice fel de invatamant particular liber."
(Asta se intampla in toate tarile subjugate.)
,,Elevii  vor  avea  dreptul  sa-si  intalnesca  parintii  in  cercuri  scolare  si  in  cluburi.  In 

timpul acestor adunari si in zilele de sarbatoare, profesorii vor tine conferinte «libere» despre 
relatiile oamenilor intre ei,  despre legi,  despre antagonismul nesfarsit  al  relelor produse in 
trecut  si,  in  final,  despre  filosofia  noilor  teorii  care  le  sunt  necunoscute  oamenilor.  Vom 
transforma aceste teorii in dogme si le vom folosi in scopul de a-i conduce pe toti oamenii spre 
idealurile noastre."

(Exista, asadar, diverse alte metode de propaganda folosite azi de comunisti in tarile 
subjugate. Adunarile de care se vorbeste aici sunt cunoscute sub numele de ,,sesiuni plenare", 
la care sunt obligati sa asiste toti elevii si studentii, aproape in fiecare zi dupa cursuri, ca si in  
timpul zilelor de sarbatoare. In cadrul lor, profesorii de marxism-leninism vorbesc ore intregi 
despre comunism asa cum vor ei sa fie vazut acesta, precum si despre diverse aspecte legate de 
scopurile lor propagandistice. Teoriile care trebuie sa fie transformate in dogma - mentionate 
in paragraful anterior - nu sunt altele decat teoriile marxist-leniniste de azi, care bineinteles 
au ,,filosofia" lor.)

,,Stiind din experienta catorva secole ca oamenii traiesc si se conduc dupa anumite idei 
si ca aceste idei se transmit prin intermediul culturii cu acelasi succes in toate timpurile, se 
subintelege ca prin diverse masuri  vom absorbi  si  ULTIMELE LICARIRI DE GANDIRE 
LIBERA,  care,  de  multa  vreme,  este  indreptata  cu  grija  spre  faptele  si  ideile  care  ne 
intereseaza pe noi.

Sistemul de sugrumare a gandirii a si fost pus in aplicare prin metoda «invatamantului 
prin imagini», care ii transforma pe crestini in animale docile care nu gandesc, ci asteapta sa 
inteleaga lucrurile prin prezentarea lor in imagini. In Franta, «Bourgeois», unul dintre cei mai 
buni agenti ai nostri, a si inaugurat noul program de instruire prin intermediul imaginilor."

 
DIRECTIVA NR. 17
,,Profesiunea  de  avocat  formeaza  oameni  puternici  din  punct  de  vedere  spiritual, 

incapatanati, lipsiti de scrupule, care raman mereu la un nivel impersonal si perfect legal de 
actiune. Au obiceiul sa speculeze orice in folosul apararii, iar asta nu spre binele public. In 
general ei nu refuza nici o actiune de aparare si cauta sa obtina absolvirea de vina a clientului 
lor, speculand cu elasticitate legile. Prin acest sistem infrang tribunalul. Din aceasta cauza, 
vom permite exercitarea profesiunii de avocat doar in cadre restranse si ii vom transforma pe 
membrii ei in organe executive. Avocatii si, de asemenea, judecatorii nu vor avea dreptul sa 
comunice cu inculpatii. Vor primi dosarele, le vor analiza in baza referintelor si documentarii 
cercetarilor juridice si isi vor apara clientii numai dupa interogarea lor de catre tribunal si dupa 
ce vor fi fost lamurite aspectele."
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(Iata prezentat aici sistemul ,,juridic" comunist.  Avocatii din tarile subjugate nu sunt 
aparatorii clientilor lor, ci acuzatori, simple instrumente ale regimului. ,,Apararea" lor este o 
farsa, caci se pun dinainte de acord cu tribunalul comunist asupra pedepsei ce ii va fi, oricum 
aplicata inculpatului.)

,,Asfel,  vom avea o aparare cinstita si  calauzita de convingeri,  nu de interese. Acest 
sistem va impiedica, printre altele, coruperea judecatorilor, care nu vor putea face dreptate 
doar celui care plateste mai bine."

(Aceasta  este,  bineinteles,  scuza.  Apararea  cinstita  si  calauzita  de  ,,convingeri"  este 
apararea comunista, ale carei ,,convingeri" sunt destul de bine cunoscute.)

,,Am avut grija SA DISTRUGEM CLASA PREOTEASCA CRESTINA, influenta ei si 
sa provocam astfel esecul misiunii sale, pentru ca altfel chiar ne-ar fi putut deranja. Influenta 
acestei clase asupra poporului scade de la o zi la alta. Libertatea de constiinta (credinta) a fost 
trambitata sub toate formele. De aceea ne lipsesc doar putini ani pentru a obtine prabusirea 
definitiva a religiei crestine. Mult mai usor vom infrange celelalte religii, de care insa este  
mult prea devreme sa ne ocupam."

(Era prea devreme in 1897, cand au fost lansate de catre evreime aceste directive, dar 
din 1917 iudeo-comunistii dirijeaza o campanie intensa de anihilare a tuturor religiilor, nu doar 
ale celei crestine. In schimb, religia ebraica nu a fost deloc deranjata de comunisti. Campania 
de distrugere a crestinismului,  mahomedanismului,  budismului  se desfasoara acum in mod 
sistematic  in  toate  tarile  acaparate  de  comunismul  iudaic.  Difera  doar  tactica  si  metodele 
folosite de evreime si instrumentele sale ateizate.)

,,Vom limita clerul si preotii la un cerc atat de restrans, incat influenta lor va fi redusa la 
minimum in comparatie cu cea dinainte.

CAND  VA  VENI  MOMENTUL  PENTRU  A  DISTRUGE  COMPLET  CURTEA 
PAPALA, degetul unei maini invizibile va arata poporelor spre aceasta curte. Iar atunci cand 
popoarele vor navali asupra ei, noi (evreii) ne vom infatisa drept aparatorii sai. Prin aceasta 
manevra de pretinsa aparare vom patrunde in interiorul fortaretei (papale), de unde NU VOM 
IESI INAINTE DE A O FI DISTRUS COMPLET."

(Aceasta  este  tactica  actuala,  folosita  de  internationala  iudaica  impotriva  bisericii 
catolice. In timp ce, pe de o parte, iudeo-comunistii ataca prin toate mijloacele catolicismul si 
pe Papa, incercand sa provoace ura popoarelor impotriva bisericii catolice, pe de alta parte 
iudeo-masonii  din lumea libera -  fireste,  nu toti,  ci  doar cei  care  au aceasta  misiune -  se 
prezinta drept ,,prieteni" ai Vaticanului si lasa sa se creada ca sunt ,,aparatorii" sai imotriva 
diverselor  atacuri,  facand  acest  lucru  doar  cu  scopul  de  a  patrunde  sau  de  a-si  plasa 
,,consilierii" in conducerea afacerilor interne si externe ale Vaticanului.)

,,Doar Regele evreilor va fi adevaratul Papa al lumii si patriarhul bisericii internationale.
Deoarece un timp destul de indelungat tineretul nu a apucat sa fie educat in spiritul 

credintei noastre, nu ne vom atinge pe fata de bisericile existente, dar vom lupta contra lor prin 
critici si prin incitare la ura. In general presa noastra va dezvalui toate afacerile de stat, pe cele  
ale religiilor, precum si lipsa de abilitate a crestinilor, totul exprimat prin cele mai imorale 
cuvinte, pentru a le discredita in toate felurile, asa cum numai rasa noastra stie s-o faca."

(Iata aici originea campaniilor de defaimare sustinute de iudeo-comunisti si, in general, 
de intreaga evreime in toate tarile lumii, cu scopul de a discredita toate organismele si toate 
persoanele care sunt contrare planurilor sale.)

,,Politica noastra va fi o reincarnare a Domniei lui Vishnu, simbolul nostru. In fiecare 
dintre cele o suta de maini ale noastre vom tine o parghie a mecanismului vietii publice. Vom 
ramane la curent cu tot ceea ce se intampla, fara a avea nevoie de politia oficiala, pe care asa 
cum am organizat-o acum pentru crestini impiedica guvernele sa vada si sa inteleaga. In cadrul 
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programului nostru, o treime dintre supusii nostri vor veghea ca ceilalti sa-si faca datoria."
(Din nou avem de a face cu sistemul comunist. In tarile subjugate, chiar daca nu s-a 

ajuns  inca  sa  fie  folosita  o  treime  a  populatiei  pentru  a  supraveghea  restul,  stransa  si 
permanenta  supraveghere  a  populatiei  asuprite  este  exercitata  de  catre  o  adevarata  armata 
de ,,militii populare", agenti de securitate, ,,responsabili de strada", ,,responsabili de cladiri”, 
precum si  o  multime de agenti  necunoscuti  a  caror  existenta  si  activitate  este  aproape de 
neconceput in tarile care nu au trait sub regimul comunist.)

,,Atunci nu va fi considerat ca dezonorant fapul de a fi spion sau delator. Dimpotriva, 
acest lucru va fi laudat. Dar denunturile neadevarate vor fi dur pedepsite, pentru a nu se abuza 
de acest drept."

(In  paragrafele  anterioare  se  explica  originea  metodei  comuniste  de  a  recomanda 
supusilor din tarile subjugate sa spioneze si  sa isi  denunte compatriotii  care se arata ostili 
regimului.  Pe  aceste  ,,sfaturi"  se  bazeaza  campania  comunista  de  pervertire  a  tineretului, 
determinandu-i sa-si spioneze si sa-si tradeze proprii parinti si rudele, pentru ca dupa astfel de 
denunturi sa fie laudati de autoritatile rosii.)

,,Ne vom recruta agentii  din randul claselor  inalte sau ale celor de jos,  din sectorul 
guvernamental  aflat  acum la  putere,  ca  si  dintre  editori,  tipografi,  functionari,  muncitori, 
vizitii, valeti personali etc."

(Este procedeul folosit de comunisti pentru a-si recruta agentii.)
,,Politia,  lipsita de drepturi  si  fara sa aiba permisiunea de a actiona de una singura, 

asadar fara nici o putere, va face doar delatiuni. Verificarea exactitatii declaratiilor, ca si a 
arestarilor va depinde de un grup care va raspunde de controlul activitatii politiei."

(Intr-adevar!  Asa  se  intampla  in  tarile  comuniste,  unde  adevaratii  responsabili  de 
problemele  politiei  nu  sunt  membri  ai  politiei  propriu-zise,  ci  un  grup  de  agenti  secreti 
comunisti care formeaza organul de ,,securitate".)

,,Arestarile vor fi facute de jandarmerie sau de militia populara."
(Imi  inchipui  ca  toti  cititorii  au  auzit  de  ,,militiile  populare"  care  slujesc  drept 

instrument de teroare al regimurilor rosii. Iata unde isi are orignea aceasta grupare de asasini.)
,,Cine nu va declara ce a auzit sau a vazut in legatura cu diverse chestiuni politice va fi  

considerat la fel de vinovat ca si cum ar fi comis el insusi aceste crime."
(Gasim din nou procedeele folosite de comunisti. Daca cineva l-a auzit pe un compatriot 

de-al sau vorbind impotriva regimului comunist sau daca l-a vazut actionand contra acestuia si 
nu l-a denuntat, este considerat de banditii rosii la fel de vinovat ca si celalalt, in cazul in care 
este descoperit.  Aceasta metoda este folosita de comunisti  pentru a-i  forta pe cetatenii  din 
tarile asuprite sa se denunte intre ei.)

,,Asa  cum azi  toti  fratii  nostri  sunt  obligati  ca  din  proprie  initiativa  sa  ii  denunte 
comunitatii (evreiesti) pe renegati sau persoanele care intreprind ceva contra comunitatii, tot 
asa  supusii  nostri  din viitorul  nostru  stat  mondial  vor  fi  obligati  sa  ne  serveasca  in  orice 
imprejurare."

(Chiar in interiorul comunitatii evreiesti exista obligatia de a denunta, iar acest lucru a 
fost generalizat in toate tarile comuniste si va fi extins in toata lumea daca evreii reusesc sa-si 
implanteze statul mondial.)

,,Aceasta organizatie de (tip politienesc) va face sa dispara abuzurile de putere, sfasierea 
guvernelor si  tot ceea ce sfaturile si  teoriile noastre despre drepturile super-umane au mai 
introdus in obiceiurile crestinilor.

Ce alta posibilitate mai exista pentru a multiplica dezordinea? Prin ce alte mijloace? 
Printre  cele  mai  importante  mijloace  se  afla  acele  organe  carora  le-a  fost  incredintata 
mentinerea si restabilirea ordinii. Acestora le vom da posibilitatea de a-si dezvolta si practica 
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liber obiceiurile si rautatile specifice, ca si posibiltatea de a abuza la nesfarsit de puterile care 
le-au fost conferite."

(In  aceste  paragrafe  evreii  se  refera  la  posibilitatea  de  a  provoca  tulburari  in  tarile 
crestine,  folosind propriile lor forte publice,  care vor fi  impinse sa comita violente tocmai 
pentru a provoca in replica proteste si dezordine. Este modul de a proceda impus de iudeo-
masoneria  din  Franta  politiei  franceze  din  Africa  de  Nord,  pentru  a  provoca  protestele  si 
rebeliunea arabilor.)

 
DIRECTIVA NR. 18
,,Cand vom avea nevoie sa intarim masurile de securitate ale politiei,  vom declansa 

tulburari directe, prin manifestari de nemultumire care vor fi provocate de oratori priceputi. 
Persoanele ce impartasesc aceleasi sentimente li  se vor alatura. Asta ne va sluji  ca pretext 
pentru a ordona perchezitii la domiciliu si supraveghere, folosindu-i in acest scop pe agentii pe 
care ii avem in politia crestina.

Deoarece majoritatea conspiratorilor actioneaza din pasiune profesionala si le lipseste 
seriozitatea,  nu  ne  vom atinge  de  ei  inainte  sa  treaca  la  actiune.  Ne  vom limita  doar  la  
infiltrarea organelor de supraveghere in randurile lor.

Nu trebuie sa uitam ca renumele unei puteri scade atunci cand se descopera ca impotriva 
sa  au  loc  frecvent  comploturi.  Acest  fapt  demonstreaza  slabiciune  sa  si,  chiar  mai  rau, 
nedreptatea existentei sale. Stiti ca am distrus renumele persoanelor dominatoare crestine prin 
atentate organizate de agentii nostri: oile oarbe ale turmei noastre. Este usor sa impingi pe 
cineva la crima prin cateva fraze liberale. Este suficient ca pentru asta sa existe o necesitate 
politica. Vom obliga guvernele sa-si recunoasca neputiinta si sa impuna mijloace vizibile de 
securitate. In acest fel isi vor distruge faima propriei puteri.

Guvernul  nostru  va  fi  aparat  de  o  garda  aproape  invizibila,  pentru  ca  noi  nu  vom 
recunoaste ca ar putea sa existe vreo forta adversa contra careia trebuie sa ne aparam. Daca am 
recunoaste acest lucru, asa cum faceau crestinii si inca mai fac, am semna condamnarea la 
moarte, daca nu a monarhului nostru, cel putin a dinastiei sale, intr-un viitor foarte apropiat.

Prin luarea masurilor dure, conducatorul nostru nu isi  va folosi puterea decat pentru 
binele poporului nostru si in nici un caz pentru avantajele sale personale sau dinastice. Iata de 
ce, respectand aceste reguli, puterea sa va fi respectata si aparata de proprii sai supusi. Il vor 
venera ca si cum motivul fericirii si viitorul mai bun al fiecarui supus ar depinde de el (de 
conducator), deoarece de el va depinde economia publica.

O  garda  vizibila  a  regelui  (sefului  nostru)  echivaleaza  cu  recunoasterea  neputintei 
organizarii guvernamentale. Asa ca, atunci cand regele nostru se va afla in mijlocul poporului, 
va fi inconjurat de un mare numar de barbati si femei care vor trece drept curiosi si vor ocupa 
ca  din  intamplare  primele  randuri,  tinandu-i  deoparte  pe  ceilalti.  Asta  va  reprezenta  un 
exemplu de mentinere a ordinii chiar din partea poporului."

(O astfel de metoda inselatoare, care urmareste crearea impresiei ca ,,seful" nu are de ce 
sa  se  teama atunci  cand  vrea  sa  vina  in  mijlocul  poporului  este  de  multe  ori  folosita  de 
politrucii din tarile subjugate. Am asistat de multe ori la astfel de reprezentatii in Bucuresti si 
orice persona dotata cat de putin cu spirit de observatie isi putea da seama ce se intampla, 
deoarece  toti  indivizii  care  il  inconjurau pe  vreunul  din ticalosii  comunisti  din conducere 
aveau mana in buzunar pe pistol.)

,,Daca se va gasi cineva din multime care sa incerce sa trimita cine stie ce bilet sau 
scrisoare, trecand prin linile noastre (de agenti), cei din primele randuri vor trebui sa preia 
hartia respectiva si sa i-o prezinte regelui (sefului) pe loc, pentru ca multimea sa isi dea seama 
ca nu conteaza cine o prezinta, scrisoarea ajunge la destinatie si nu exista un control asupra 

65



monarhului.
Renumele puterii impune ca multimea sa-si poata spune: «Ei, daca regele ar sti!...» sau 

«Daca regele ar afla!...». Prin organizarea unei garzi oficiale dispare faima secreta a puterii. 
Orice persoana care isi face destul curaj se poate considera pe sine insasi ca stapan al puterii.  
Agitatorul isi cunoaste puterea si asteapta ocazia pentru a actiona impotriva altei puteri.

Noi ii invatam altceva pe crestini, insa bagam de seama unde i-au dus pe ei masurile 
vizibile de securitate.

Ii vom retine pe criminali la prima banuiala, fie aceasta prea putin sau deloc adevarata. 
Teama de a  nu ne insela  nu are  voie  sa  fie  un motiv  pentru a  actiona,  dand in acest  fel 
posibilitatea sa scape persoanelor suspectate de crime publice sau politice, crime fata de care 
vom fi inflexibili."

(Aceasta modalitate de a actiona contra ,,criminalilor" acuzati de ,,crime" pe care nu le-
au comis niciodata este folosita in toate tarile comunizate. Criminalii iudeo-comunisti, ajunsi 
la putere prin revolutii, lovituri de stat sau impusi de Armata Rosie, ii numesc ,,criminali" pe 
toti cei care se opun regimurilor rosii. Mai mult, sunt retinute persoane care nu au nici un fel 
de amestec in politica, dar care, fiind cinstite, sunt considerate dusmanii regimului. Eu am stat 
in inchisorile comuniste  si  stiu,  din proprie experienta,  cum e acolo.  Exista  mii  si  mii  de 
oameni retinuti de comunisti si inchisi fara sa stie de ce. Sunt tinuti acolo cu lunile, uneori cu 
anii,  pentru ca apoi sa li  se pretinda sa semneze o declaratie prin care sa ,,marturiseasca" 
comiterea cine stie carei ,,crime", pentru ca in acest fel sa devina ,,legala" arestarea. Arestatii 
care refuza sa semneze astfel de declaratii sunt torturati de bestiile iudeo-comuniste pana cand 
semneaza  ,,marturisirea"  si,  uneori,  mor  in  timpul  torturii.  Toate  aceste  acte  bestiale  sunt 
comise in cadrul unui program sistematic de teroare, calculat si aplicat pentru a mentine intr-o 
permanenta stare de tensiune intreaga populatie, infricosand-o pentru a nu conspira impotriva 
regimului.

In urma aplicarii acestui program sistematic de teroare, nimeni din tarile comuniste - 
inclusiv comunistii ne-evrei - nu se culca noaptea fara teama in suflet ca pe la doua sau trei  
dimineata nu va intra ,,militia populara" in casa si ii va scoate in suturi si injuraturi ca sa il  
duca la inchisoare pentru o crima inchipuita. Asa ceva se intampla zilnic in paradisul rosu si 
acesta este felul de viata pe care il doresc mii de nerozi din Franta, Italia si din multe alte tari  
ale lumii libere care sprijina partidul comunist de acolo.)

 
DIRECTIVA NR. 19
,,Pentru  ca  nu  putem accepta  ca  fiecare  sa  se  ocupe  direct  de  politica,  vom lansa 

(artificial, prin agenti) rapoarte si chestionare (sondaje) prin care guvernul nostru ar fi obligat 
sa reduca greutatea jugului impus poporului. Asta ne va permite sa cunoastem defectele si 
fanteziile supusilor nostri, carora le vom raspunde cu demonstrarea incompetentei celor care 
au facut revendicarile.

Grevele nu pot fi caracterizate altfel decat ca latratul unui caine impotriva unui elefant. 
Pentru  un  guvern  bine  organizat,  nu  atat  sub  aspect  politienesc,  cat  sub  aspectul  public, 
catelusul latra la elefant pentru ca nu isi cunoaste locul si valoarea. Este suficient ca cineva sa 
demonstreze printr-un exemplu serios valoarea unuia si a celuilalt pentru ca javrutele sa taca si 
sa dea umili din coada la aparitia elefantului."

(Fabula iudaica a catelusului in fata elefantului reprezinta azi tragedia muncitorului, mai 
bine  zis  a  lumii  muncitoare  din  tarile  ingenunchiate  de  statul  comunist.  Nemultumirea 
muncitorilor din lumea rosie fata de modul lor de viata este cu mult mai mare decat a oricarui 
lucrator din lumea libera, deoarece muncitorii din tarile stapanite de iudeo-comunisti nu sunt 
din punct de vedere moral decat niste sclavi. Acesti sclavi nu pot face nimic, pentru ca statul 
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comunist este in acelasi timp patron, judecator si politie, neinteresat de viata muncitorului, ci 
de cat produce el. Dreptul la greva nu exista si, daca muncitorii intra totusi in greva, se trezesc 
in fata statului comunist la fel ca acel catelus din fabula. Monstruosul stat rosu are puterea de a 
sugruma orice greva - si asa si face, in timp ce propaganda rosie nu pierde nici o ocazie de a-l  
prezenta lumii comuniste ca pe un ,,paradis al muncitorilor".)

,,Pentru a sterge aura de vitejie a crimei politice, ii vom pune pe acestia (pe criminalii 
politici) la acelasi nivel cu cei vinovati de furt, cu delicventii si infractorii de drept comun etc. 
Atunci  opinia  publica  ii  va  privi  pe criminalii  politici  cu acelasi  dispret  ca  pe  delicventii 
obisnuiti".

(Este  exact  procedeul  folosit  de comunisti.  In  tarile  subjugate  nu exista  inchisori  si 
lagare de concentrare speciale pentru detinutii politici, ci acestia sunt incarcerati la un loc cu 
criminalii de drept comun si primesc acelasi tratament ca si ei. Este clara intentia bestiilor rosii 
de a-i cobori pe detinutii politici in ochii maselor populare. Mai mult, acesti detinuti nu au 
dreptul  sa  primeasca  de  la  rudele  lor  pachete  cu  alimente  sau  imbracaminte,  in  timp  ce 
criminalii si delicventii de drept comun, da. In felul acesta, detinutii politici ajung curand la o 
stare totala de anihilare fizica. Nu mai sunt decat niste umbre imbracate in zdrente.)

,,Prin aceste metode, trebuie sa ii impiedicam pe crestini sa se mai ocupe de chestiunile 
politice. Deocamdata, am popularizat prin presa si prin conferintele tinute de noi martiriul pe 
care l-au indurat rebelii pentru binele public. Aceasta publicitate a sporit randurile liberalilor si 
a adus mii de crestini in randurile turmei noastre."

 
DIRECTIVA NR. 20
(Cititorul va gasi in aceasta directiva bazele politicii economice a regimurilor comuniste 

de azi.)
,,Vom  vorbi  astazi  despre  programul  economic,  pe  care  l-am  lasat  pentru  finalul 

expunerii noastre, deoarece este cel mai dificil, cel mai inalt si punctul decisiv al programului 
nostru.  Incepand  studiul  sau,  va  voi  reaminti  ca  actiunile  noastre  in  intregul  lor  sunt  o 
chestiune de cifre.

Cand  va  sosi  domnia  noastra,  GUVERNUL NOSTRU  DICTATORIAL va  evita  sa 
incarce prea tare masele cu impozite, spre binele propriei sale aparari, si nu va uita rolul sau de 
parinte protector. Dar, intrucat organismul guvernamental este scump, va trebui in ciuda celor 
spuse, sa se gaseasca mijloacele (fondurile) necesare. Acesta este motivul pentru care vom 
pregati cu mare grija balanta economica.

In statul nostru, regele (conducatorul) va fi simbolul legal al proprietatii a tot ceea ce se 
gaseste in statul sau."

(Cu alte cuvinte, seful statului dominat de evreime va fi proprietarul legal a tot, la fel ca 
in  statul  comunist  a  azi.  Stalin,  de  exemplu,  ca  si  orice  alt  sef  de  stat  comunist,  a  fost  
proprietarul  ,,legal”  al  intregii  tari  respective.  Este  exact  ceea  ce  se  spune  in  paragraful 
anterior, doar ca inca nu sunt numiti regi.)

,,Va putea, prin urmare, sa recurga la confiscarea legala a oricaror sume de bani pe care 
le considera necesare pentru a regla circulatia monetara in interiorul statului."

(Acest procedeu de confiscare ,,legala" a banilor publici este de mult si periodic folosit 
de  catre  iudeo-comunisti,  in  toate  tarile  inrobite  de  ei.  Este  cunoscut  sub  numele  de 
,,stabilizare monetara" si consta in emiterea unor noi bani, care trebuie sa-i inlocuiasca pe cei 
vechi. Dar schimbul efectuat de bancile statului nu se face la paritatea de unu la unu, ci pentru 
o suta sau o mie de unitati vechi se primeste o unitate noua, fara ca preturile sa fie reduse in 
aceeasi proportie.

In general preturile se dubleaza, adica puterea de cumparare a unei persoane, care avea 
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o ,,X" cantitate de bani inainte de stabilizare, se reduce la jumatate dupa ce se ia masura 
respectiva.  Confiscarea  ,,legala"  facuta  de  stat  consta  in  faptul  ca,  atunci  cand  se  face 
,,stabilizarea", statul nu schimba toti banii de care dispune fiecare persoana, ci doar o cantitate 
fixa, foarte restransa, calculata pentru a acoperi nevoile stricte ale unei familii timp de o luna. 
Dar statul emite o cantitate de bani a caror valoare reala este egala cu cantitatea de bani care se 
va retrage din circulatie prin declararea monedei existente ca scoasa din circulatie. Diferenta 
de bani care ramane in mainile statului, dupa ce s-au efectuat schimburile limitate, reprezinta o 
cantitate enorma. Este intr-adevar o confiscare a banilor populatiei.

Iata  un  exemplu  numeric,  pentru  a  intelege  mecanismul  acestor  confiscari  ,,legale" 
efectuate de comunisti prin ,,stabilizarea monetara". Cantitatea de bani aflata in circulatie intr-
o tara este, de pilda de 10 milioane de unitati. Cea mai mare parte a acestor bani se gaseste in  
mainile populatiei. Si evident, unii cetateni au mai multi, altii mai putini bani, dupa venituri. 
Atunci  vine  statul  cu  ,,stabilizarea",  pe  care  o  prezinta  ca  pe  o  masura  indreptata  spre 
,,ridicarea bunastarii poporului", cu toate ca de fapt constituie un furt oficial. Se anunta ca 
fiecare cetatean va primi o unitate noua pentru 100 vechi, dar numai in limita a 10.000 de 
unitati vechi, chiar daca un cetatean s-ar putea sa aiba in posesie 100.000 de unitati vechi. Ce 
se  intampla cu restul  de 90.000 de unitati?  Se pierd,  pentru ca nimeni  nu are  curaj  sa  le 
schimbe  intr-o  tara  comunista,  nici  macar  pe  numele  cuiva  care  nu  are  bani,  de  teama 
pedepsei, pentru ca i s-ar cere socoteala de unde are atatia bani. Statul a emis pentru cele 10 
milioane existente  in circulatie o suta  de milioane noi,  dar  acestea nu intra  in  buzunarele 
populatiei, pentru ca nu se schimba decat o parte din banii in circulatie, circa 20%. Restul 
ramane in  mainile  statului,  pentru ca  daca inainte  populatia  poseda echivalentul  a  100 de 
milioane de unitati, astazi poseda numai echivalentul a 20 de milioane, iar restul de 80 de 
milioane ramane statului. Exista o afacere mai buna decat aceasta?

De  exemplu,  in  Romania,  din  cauza  invaziei  rosii,  precum si  a  jafului  salbatic,  se 
ajunsese  in  1945-1946  la  o  inflatie  catastrofala.  In  1947,  comunistii  au  facut  prima 
,,stabilizare", fixand ca rata de schimb o unitate noua contra 20.000 de unitati vechi, dar a fost  
limitata cantitatea ce putea fi schimbata la suma de trei milioane si jumatate pentru fiecare 
familie, desi multe familii aveau sute de milioane. In acest fel, toata lumea a pierdut cea mai 
mare parte a banilor pe care ii avea, iar acest lucru, combinat cu cresterea reala a preturilor 
care  a  urmat  ,,stabilizarii"  a  inrautatit  nivelul  de  viata  chiar  mai  mult  decat  inainte,  cand 
trebuia sa mergi cu un sac de bani ca sa cumperi o paine. O noua ,,stabilizare”, adica o noua 
confiscare a banului public de catre stat, s-a facut in Romania in anul 1950. Rezultatele au fost 
la fel de catastrofale pentru populatie si la fel de profitabile pentru regimul rosu.)

,,Impozitele vor fi stranse fara a provoca tulburari, procentual, in functie de proprietate. 
Cei bogati au datoria sa intelega ca trebuie sa puna o parte din excedentul lor la dispozitia 
statului, din moment ce acesta LE GARANTEAZA RESTUL, PRECUM SI DREPTUL LA 
UN  CASTIG  CINSTIT.  Spun  castig  cinstit  DEOARECE  CONTROLUL AVERILOR  VA 
INTERZICE PENTRU TOTDEAUNA ORICE JAF LEGAL."

(Urmand  aceasta  linie,  iudeo-comunistii  au  ajuns  sa  suprime  total  proprietatea 
particulara, trecand in proprietatea statului toate bunurile imobiliare.)

,,Aceasta RECONSTRUCTIE SOCIALA trebuie sa vina de sus (de la centru) deoarece 
i-a sosit momentul si  este necesara pentru castigarea pacii. IMPOZITUL PROGRESIV VA 
OFERI INCASARI MAI MARI DECAT IMPOZITUL PROPORTIONAL DE AZI, CARE NE 
ESTE  DE  FOLOS  ACUM  DOAR  PENTRU  A  PROVOCA   TULBURARI  SI 
NEMULTUMIRI INTRE CRESTINI."

(Mentionez  ca  ,,impozitul  progresiv"  pe  venitul  fiecarui  cetatean  se  afla  la  baza 
sistemului de impozitare comunist din toate tarile subjugate.)
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,,Puterea pe care se va sprijini regele nostru se va baza pe echilibru si castigarea pacii. 
Este necesar ca toti capitalistii evrei sa-si sacrifice o mica parte din castigurile lor pentru a 
garanta functionarea masinariei noastre guvernamentale. Nevoile statului nostru vor trebui sa 
fie acoperite de cei ale caror castiguri le permit sa o faca fara prea mari  eforturi.  Aceasta 
masura va face sa dispara ura celui sarac fata de cel bogat, in a carui figura saracul va vedea o 
putere economica folositoare STATULUI, mentinerii pacii si prosperitatii, deoarece isi va da 
seama ca bogatul este cel care prin mijloacele sale face posibil binele."

(In aceste paragrafe, redactate intr-un limbaj subtil, ,,bogatii" sunt evreii, iar saracii sunt 
ceilalti oameni, pentru ca asa cum am vazut si in alte directive, evreimea incearca prin toate 
mijloacele  sa  distruga  averile  crestinilor  si  ale  celorlalti  ne-evrei,  care  trebuie  sa  fie 
transformati intr-o masa incapabila sa se gandeasca la altceva decat la painea de fiecare zi. Asa 
au procedat  iudeo-comunistii  si  nu trebuie  sa  uitam ca,  in  cadrul  statului  comunist,  evreii 
sunt ,,capitalistii statului", deoarece in afara numeroaselor beneficii, ei ocupa posturile cheie 
peste tot si castiga salarii cu adevarat fantastice in raport cu ceilalti functionari. De exemplu, in 
anul 1950, un director de fabrica evreu lua in Romania aproape 100.000 de lei pe luna, in timp 
ce un muncitor din aceeasi fabrica abia daca ajungea la 4.000, lucrand pana la 12 ore pe zi. 
Evident  ca  asta  nu  se  stie  in  Occident,  unde  comunismul  este  perceput  total  fals,  insa 
popoarele inrobite cunosc asemenea detalii.)

,,REGENTUL NU VA DETINE AVERE PARTICULARA, PENTRU CA TOT CEEA 
CE EXISTA IN STAT II APARTINE SI, ALTFEL, NICI NU AR AVEA SENS. RUDELE 
REGENTULUI,  CU EXCEPTIA MOSTENITORILOR,  CARE VOR  FI  DE  ASEMENEA 
SUBVENTIONATI DE STAT, AU DREPTUL SA OCUPE UN SERVICIU PUBLIC SAU SA 
LUCREZE, PENTRU A OBTINE DREPTUL DE PROPRIETATE. ACEST AVANTAJ AL 
APARTENENTEI LA FAMILIA REGALA NU TREBUIE FOLOSIT CA UN PRILEJ DE A 
JEFUI  AVEREA  STATULUI.  PENTRU  CUMPARAREA  UNEI  PROPRIETATI  SI 
PRIMIREA UNEI MOSTENIRI TAXA FISCALA VA FI PROGRESIVA.

BANCA DE STAT VA FI OBLIGATA SA PASTREZE PERMANENT UN CAPITAL 
DE  REZERVA,  IAR  RESTUL  VA  FI  PUS  IN  CIRCULATIE.  CU  ACEST  CAPITAL 
PASTRAT  VOR  FI  EXECUTATE  LUCRARI  PUBLICE.  Executia  acestor  lucrari  -  din 
rezervele  statului  -  VA ATRAGE  DUPA SINE  LOIALITATEA CLASEI  MUNCITOARE 
FATA DE INTERESELE STATULUI SI ALE GUVERNANTILOR."

(Din nou sistemul comunist 100%. Toate bugetele statelor comuniste prevad o rezerva 
de bani fara o destinatie anume. Din acesti  bani se executa din cand in cand mari  lucrari 
publice, care atrag inevitabil atentia maselor: lacuri de acumulare, poduri, sali de sport etc. Pe 
marginea  lor  se  face  o  imensa  propaganda,  fiind  infatisate  ca  mari  ,,creatii  ale  statului 
socialist", destinate bunastarii ,,poporului muncitor". Evident ca aceste lucrari nu prea tin de 
cald poporului, nici muncitorilor, care nu vor in primul rand poduri si lacuri de acumulare, ci 
case proprii, un trai mai bun si sa se bucure de libertate. Astfel de lucrari au insa un efect  
propagandistic asupra maselor muncitoare din tarile libere, auzind ca in tarile dominate de 
comunisti se realizeaza mari constructii publice isi inchipuie ca sunt pentru binele oamenilor 
de acolo, fara sa priceapa ca se cauta mai mult obtinerea unui efect propagandistic decat binele 
cuiva.)

,,O  PARTE  DIN  ACESTE  SUME  (de  rezerva)  VOR  FI  DISTRIBUITE  PENTRU 
INVENTII SI INOVATII IN PRODUCTIE."

(Exact  ceea  ce  fac  comunistii.  Multi  cititori  au  auzind  vorbindu-se,  probabil,  de 
faimosul ,,Premiu Stalin" pentru inventii, inovatii, diverse lucrari in spirit comunist etc. Iata de 
unde s-a inspirat Stalin pentru a-si crea ,,premiul".)

,,SUB NICI O FORMA NU TREBUIE SA RAMANA IN REZERVELE STATULUI 
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VREO  MONEDA  IN  PLUS  IN  AFARA  SUMELOR  STABILITE  SI  CALCULATE 
DINAINTE, PENTRU CA BANUL A FOST CREAT CA SA CIRCULE SI ORICE BLOCAJ 
AL CIRCULATIEI MONETARE ARE O INFLUENTA REA ASUPRA MECANISMULUI 
STATAL,  EA  (moneda)  TREBUIND  SA  II  UNGA  OSIILE  (STATULUI).  LIPSA 
LUBREFIANTULUI  POATE  SA  IMPIEDICE  FUNCTIONAREA  REGULATA  A 
MECANISMULUI.  REINLOCUIREA  UNEI  PARTI  A  BANILOR  CU  HARTII  DE 
VALOARE A PRODUS EXACT UN BLOCAJ DE ACEST FEL. URMARILE SE RESIMT 
DESTUL DE MULT.

Primirile oficiale,  care consuma un timp pretios conducatorului din cauza receptiilor 
impuse  de  eticheta,  vor  fi  suspendate  pentru  a-i  lasa  timp sa  controleze  si  sa  gandeasca. 
Puterea lui nu va mai depinde de favoritii care roiesc in jurul tronului pentru a-i da stralucire si 
prestanta; acestia se ingrijesc doar de interesele lor personale si nu de interesele statului.

Am mai provocat  si  vom provoca si  in viitor  CRIZE ECONOMICE in scopul de a 
acapara de pe piata aurul aflat in circulatie. Capitaluri uriase au ramas si vor ramane blocate, 
sustragand si banii statului care, astfel, se vede obligat sa se adreseze bancherilor nostri pentru 
a obtine lichiditati."

(Cititorul are aici inca o confirmare a faptului ca evreii sunt cei care au provocat crizele 
economice si probabil vor mai provoca si altele intr-un viitor apropiat. Comunistii sunt siguri 
ca, mai devreme sau mai tarziu, va izbucni o noua criza economica in criza capitalista si, cum 
conducatorii lor sunt evrei, ei stiu foarte bine ce urzeste evreimea internatonala.)

,,ACESTE  CREDITE  VOR  INGREUNA SITUATIA ECONOMICA A STATELOR 
DIN CAUZA DOBANZILOR, ASERVINDU-LE CAPITALULUI NOSTRU.

Concentrarea industriei in mainile capitalistilor a distrus mica industrie, absorbind toate 
energiile poporului si, in acelasi timp, puterea statului.

Circulatia banilor, asa cum se face acum, nu corespunde in general sumei care trebuie sa 
fie  cheltuita  de  fiecare  persoana si,  de  aceea,  nu  are  cum sa  ajunga pentru toate  nevoile. 
Circulatia  banilor  trebuie  sa  fie  proportionala  cu  cresterea  populatiei  si  trebuie  inclusi  in 
aceasta proportionalitate si copiii, pentru ca ei consuma imediat dupa ce se nasc.

Revizuirea  modalitatii  de  emisiune  monetara  este  o  problema de  prim ordin  pentru 
intreaga lume. Stiti  ca schimbul in aur a fost nefast pentru statele care au adoptat aceasta 
metoda, pentru ca nu este suficient consumul banilor, mai ales ca noi am sustras din circulatie 
cat am putut de mult din aurul existent.

Trebuie neaparat sa introducem in circulatie o moneda care sa se sprijine pe munca 
depusa, moneda care nu va fi nici de hartie, nici de lemn. Vom emite bani in raport cu nevoile 
curente, crescand cantitatea proportional cu nasterile si micsorand-o proportional cu decesele. 
Fiecare cladire, fiecare cartier va avea o evidenta a nasterilor si deceselor.

Ca sa nu intervina intarzieri in livrarea banilor pentru nevoile statului, sumele si data 
predarii  lor  vor  fi  hotarate  prin  decret  guvernamental.  Asa  se  va  termina  cu  protectoratul 
Ministerului Economiei, care nu va mai putea sa protejeze o regiune in detrimentul alteia.

Bugetul  crestinilor  creste  de  la  an  la  an  si  iata  de  ce:  ei  tergiverseaza  calcularea 
bugetului pana spre jumatatea anului, iar apoi cer suplimentari; apoi un buget suplimentar. Asa 
se ajunge la un buget dezastruos. Si cum bugetul anului urmator este eleborat pe baza totalului 
din bugetul anterior, diferenta anuala obisnuita este cam de 50%, iar bugetul se tripleaza la 
fiecare deceniu. Urmarea acestei metode, acceptate doar pentru ca statele crestine nu acorda 
atentie  problemei,  este  ca  visteria  lor  este  mereu goala;  creditele  au consumat  si  ultimele 
ramasite financiare si au adus statele la faliment.

Orice  credit  (datorie)  facut  de  stat  demonstreaza  slabiciunea  statului  respectiv  si  o 
neintelegere a drepturilor pe care acesta le are. Creditele atarna ca o sabie a lui Damocles 
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deasupra capetelor guvernantilor care, in loc sa obtina ce este necesar pentru depasirea crizei 
prin impozite temporare de la cetatenii lor, vin cu mainile intanse SA CERSESCA DE LA 
BANCHERII NOSTRI.

Datoriile externe sunt adevarate lipitori care nu mai pot fi desprinse de corpul statului 
decat  daca se  desprind singure sau  daca sunt  smulse  chiar  de statul  respectiv.  Dar  statele 
crestine nu le smulg, ci continua sa adauge altele, aceasta sangerare dorita distrugandu-le in 
cele din urma.

De fapt ce inseamna creditul (datoria), in special cel extern? Creditul este o emisiune de 
chitante guvernamentale de banca (prin care se confirma contractarea unei datorii), ce cuprind 
dobanzi proportionale cu marimea capitalului imprumutat. Daca imprumutul are dobanda de 
5% timp de 20 de ani, statul respectiv va plati fara sa aiba nici un folos, o dobanda egala cu 
creditul (cu suma imprumutata); in 40 de ani, acesta dobanda reprezinta dublul valorii primite; 
in 60 de ani se tripleaza, iar datoria ramane tot datorie. Iata cum, sub pretextul unor impozite 
particulare, statele iau si ultimul banut al saracilor, pentru a le plati strainilor bogati de la care 
au primit bani, in loc sa obtina acesti bani din tarile lor, fara sa mai plateasca dobanzi.

Cat timp imprumuturile au ramas interne, crestinii nu faceau altceva decat sa transfere 
banii  din  buzunarul  saracului  in  cel  al  bogatului.  Dar  atunci  noi  (evreii)  am  cumparat 
persoanele de care aveam nevoie pentru a le determina sa contracteze datorii externe. Si astfel, 
toate bogatiile statelor au inceput sa curga spre casele noastre de bani si TOTI CRESTINII AU 
INCEPUT SA PLATEASCA UN TRIBUT DE SUPUNERE.

Trebuie sa stiti ca ne-a costat multi bani si multe eforturi ca superficialitatea crestinilor 
in  chestiuni  de  stat,  coruperea  ministrilor  sau  ignoranta  in  materie  de  economie  a 
conducatorilor crestini sa le aduca tarile in situatia de a nu mai putea sa-si plateasca datoriile si 
de a avea greutati tot mai mari.

Noi nu vom permite blocarea banilor si, de aceea, nu vor exista obligatiuni de stat, cu 
exceptia unei serii de obligatiuni cu 1%, in asa fel ca statul respectiv sa nu fie lasat prada 
lipitorilor.

Dreptul de a emite actiuni va fi rezervat in exclusivitate societatilor industriale, care nu 
vor intarzia sa plateasca dobanzile din venitul pe care il obtin, pe cata vreme statul nu obtine 
nici-un beneficiu daca face imprumuturi, pentru ca el imprumuta ca sa cheltuie, nu ca sa faca 
afaceri. Actiunile industriale vor fi cumparate de stat care, din creditat - asa cum este acum - se 
va transforma in creditor. O asemenea masura va impiedica blocarea circulatiei monetare."

(Majoritatea acestor sfaturi financiare sunt aplicate azi de regimurile comuniste, copiata 
dupa aceasta directiva, se resimte in tarile respective printr-o permanenta lipsa a banilor, iar 
statul  nu  emite  decat  sumele  calculate  pentu  un  consum  minim  al  fiecarui  cetatean.  De 
asemenea, statele comuniste nu efectueaza imprumuturi externe decat arareori. Dimpotriva, 
atunci cand au nevoie de sume mari de bani, lanseaza ,,imprumuturi interne", prin care toti 
functionarii si muncitorii sunt obligati sa ,,imprumute" statului o cantitate fixata in raport cu 
salariul, iar acesti bani sunt ca si pierduti, deoarece statul nu ii mai inapoiaza niciodata, necum 
sa mai plateasca dobanzi. Si acesta este un ,,furt legal" asemanator faimoaselor ,,stabilizari 
monetare". Iudeo-comunistii au inversat rolurile: daca in tarile libere exista cetateni care fura 
statul, in cele comuniste statul este cel care fura pe cetateni. Si ii fura ,,legal".)

,,Cat de evidenta este lipsa de discernamant a mintii de-a dreptul animalice a crestinilor! 
Ei obtin imprumuturi de la noi platind dobanzi, fara sa se gandesca la faptul ca vor fi obligati 
sa scoata acesti bani, plus sumele aditionale pentru dobanzi, din vistieria statului, pentru a ne 
plati pe noi! Exista pe lume o metoda mai simpla de obtinere a banilor de care avem nevoie 
decat de la supusii nostri (supusii crestini)?

Aceasta demonstreaza SUPERIORITATEA GENERALA a inteligentei noastre, caci am 
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reusit  sa le prezentam afacerea cu imprumuturile intr-o asemenea lumina incat crestinii  au 
ajuns sa intrevada chiar castiguri de pe urma ei.

Calculele  pe care  le vom prezenta  atunci  cand va suna ceasul  potrivit,  iluminati  de 
experienta seculara oferita chiar de statele crestine,  acele calcule deci  se vor distinge prin 
limpezime si exactitate si le vom demonstra tuturor necesitatea masurilor noastre.

Vom pune capat abuzurilor multumita carora ii avem la mana pe crestini, dar care nu pot 
fi ingaduite inlauntrul statului nostru.

Vom aplica, de asemenea, sistemul nostru de contabilitate, pentru ca nici guvernul, nici 
cel mai mic functionar sa nu poata sustrage vreo suma, cat de mica, de la destinatia ei fara ca 
lucrul acesta sa fie cunoscut.

Este imposibila guvernarea fara un plan prestabilit!"
(De aceea, orice activitate politica, economica etc. din tarile supuse de comunism de 

desfasoara dupa un plan bine conceput. Planurile politice sunt, evident, secrete, dar planurile 
economice sunt destul de bine cunoscute sub denumirea de ,,planuri cincinale".)

,,Chiar si eroii pier daca merg pe un anume drum fara sa isi ia masuri de aparare.
Sfatuiti de noi sa discute despre necesitatile statelor lor in cadrul receptiilor oficiale, al 

serbarilor  si  distractiilor,  CONDUCATORII  CRESTINI  NU  SUNT  ALTCEVA  DECAT 
MARIONETELE GUVERNULUI NOSTRU SECRET.

Rapoartele  favoritilor,  care  ii  inlocuiesc  pe  acestia  (pe  conducatori)  in  afaceri,  sunt 
redactate de aceea de catre agentii nostri si satisfac intotdeauna chiar si cele mai pretentioase 
minti, datorita promisiunilor ca viitorul va aduce economii. Economii? De unde? Din datorii? 
ar putea sa se intrebe ei. Dar nu o fac pentru ca nu ne cunosc intentiile si planurile...

Stiti bine unde i-au dus pe crestini aceste neglijente si  nereguli economice, in ciuda 
eforturilor minunate pe care le fac popoarele lor..."

 
DIRECTIVA NR. 21
,,Voi  adauga  la  cele  spuse  in  sesiunea  trecuta  o  explicatie  amanuntita  a  creditelor 

interne. Despre creditele externe nu voi mai adauga nimic, deoarece ele umplu casele noastre 
de bani cu venitul national al crestinilor. Pentru statul nostru nu va mai exista termenul de 
«strainatate»,  deci  de  «extern».  Am  profitat  de  divergentele  dintre  conducatori  si  de 
neglijentele guvernantilor pentru a primi sume duble, triple si chiar mai mari, imprumutand 
guvernelor crestine bani de care statele lor nu aveau nevoie. Cine ar mai fi putut face ca noi? 
De aceea, voi expune in amanunt doar chestiunea creditelor interne.

Cand face un imprumut oarecare, orice stat deschide o subscriptie pentru cumpararea 
actiunilor sale. Pentru ca acestea sa fie accesibile tuturor, se emit actiuni in valoare de la 100 
pana la 1000 de unitati. Astfel se ofera un oarecare avantaj primilor inscrisi (cumparatorilor). 
Apoi, adica in ziua urmatoare, se procedeaza la o ridicare a valorii actiunilor, deoarece toata 
lumea se ingramadeste sa le cumpere. Cateva zile mai tarziu, bancile de stat vor anunta ca sunt 
supraincarcate si ca nu au unde sa mai depoziteze banii. Subscriptiile depasesc de cateva ori 
suma imprumutului. Si asta, datorita increderii pe care o are lumea in cambiile guvernamentale 
(scrisorile financiare de schimb).

Atunci cand incepe comedia, cetatenii se vor gasi in fata unui pasiv incarcat. Pentru a 
putea plati dobanzile, trebuie sa recurga la noi credite (noi imprumuturi), care nu micsoreaza, 
ci maresc datoriile. Din noile imprumuturi nu se plateste creditul, ci dobanzile la credite.

Soseste apoi momentul efectuarii platilor, care modifica doar plata dobanzilor, dar nu 
acopera imprumuturile si,  in plus, se executa fara consimtamantul creditorilor. Anuntand o 
plata  oarecare  se  ofera  bani  celor  care  nu  urmaresc  sa  isi  schimbe  valorile.  Daca  toti 
(creditorii) ar dori sa isi incaseze banii, atunci guvernul ar fi prins in propria plasa si s-ar afla 

72



in imposibilitatea de a plati banii care i se cer inapoi. Din fericire, supusii statelor crestine, 
prea putini  priceputi  in  chestiunile  economice,  au preferat  intotdeauna pierderea costurilor 
actiunilor  si  a  dobanzilor  pericolului  unei  noi  investitii  a  banilor,  OFERIND IN  FELUL 
ACESTA GUVERNELOR  POSIBILITATEA DE  A SE  DESCARCA DE  UN  PASIV DE 
CATEVA MILIOANE.

Recunoasterea saraciei ar demonstra clar lipsa oricarei legaturi intre interesele poporului 
si cele ale guvernantilor sai. Va atrag atentia asupra acestui fapt si a inca unuia: imprumuturile 
interne ajung sa depinda de asa-numitele credite flotante, credite cu scadenta apropiata. Aceste 
credite au acoperire in banii care se depun la banci sau la bursa. Deoarece creditele raman mult 
timp in mainile guvernului, ele dispar si in locul lor sunt puse sume provenite din rezerva 
nationala  (tezaur).  Aceste  ultime  sume  reprezinta  mijloacele  prin  care  le  sunt  astupate 
crestinilor toate gaurile visteriei nationale."

(Toate manevrele economice mentionate in paragrafele anterioare sunt folosite de evreii 
din tarile libere pentru a duce la faliment statele respective si pentru a saraci in acelasi timp 
populatia. Este un joc murdar si putin inteles de cei care nu se ocupa de chestiuni financiare, 
dar  rezultatele  se  vad.  Majoritatea  statelor  crestine  contracteaza  imprumuturi  externe,  in 
special de la bancile evreiesti americane, cum sunt Kuhn, Loeb and Co. sau Chase Bank, apoi 
platesc  dobanzi  cu  banii  proveniti  din impozitele  platite  de  populatie.  Intr-un sfarsit,  sunt 
fortate sa sporeasca aceste impozite ca sa reusesca sa plateasca. In afara de aceasta, guvernele 
care obtin credite contracteaza si obligatii politice, sau mai bine spus se transforma in slugi  
ale grupurilor financiare care le-au inlesnit creditele.)

,,Cand noi (evreii) vom ocupa tronul lumii, vor fi eliminate toate procedeele economice 
care nu coincid cu interesele noastre. Pentru acestea vom fixa un schimb obigatoriu, egal cu 
valoarea lor nominala completa, fara a permite nimanui sa o mai urce sau coboare. Cresterile 
de preturi sunt urmate de coborarea lor: asa ne-am jucat cu titlurile de valori ale statelor ne-
evreiesti.

Vom impune embargoul legal al monedei, pentru a-i regla circulatia.
Va trebui sa implantam o anumita unitate monetara, care sa se bizuie pe valoarea unei 

determinate unitati productive, indiferent daca materialul din care este facuta moneda ar fi 
hartia sau metalul. Noi vom emite in orice clipa atatia bani cati sunt necesari pentru a satisface 
necesitatile fiecarui cetatean, emitand la fiecare nastere o suma si retragand-o la fiecare deces.

Titlurile si valorile vor fi cumparate de guvernul nostru, iar acesta le va garanta bancar, 
in loc sa plateasca tributuri pentru imprumuturi. Un astfel de procedeu in cadrul finantelor 
publice va evita orice blocaj monetar si viata parazitara si de trandavie, conditii si aspecte care 
ne-au fost folositoare atata timp cat crestinii mai erau inca dependenti, dar care nu vor mai fi  
admise o data ce domnia noastra se va instaura.

Vom inlocui bursele cu institutii  financiare ale statului,  a  caror sarcina va consta  in 
fixarea valorii titlurilor oficiale potrivit indicatiilor guvernului. Aceste institutii vor fi puse la 
punct in asa fel incat intr-o singura zi sa poata cumpara sau vinde 500 de milioane de actiuni 
industriale.  In  felul  acesta,  toate  intreprinderile  industriale  vor  depinde  de  noi.  Va  puteti 
inchipui ce putere enorma vom avea prin astfel de masuri."

(Majoritatea  acestor  ,,masuri"  sunt  aplicate  de  iudeo-comunisti  in  tarile  subjugate 
imediat  ce  ajung  la  putere  prin  indiferent  ce  mijloace.  Si,  sub  acest  aspect,  comunismul 
adevarat nu este altceva decat aplicarea in practica a directivelor din 1897. Exista,  fireste, 
anumite  variatii  in  felul  cum  sunt  aplicate  aceste  ,,sfaturi",  variatii  datorate  conditiilor 
economice ale fiecarei tari dar, in plan general, rezultatele sunt aceleasi, urmarind sa dea o 
enorma putere economica statului, adica evreilor care se afla in spatele statului comunist.)
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DIRECTIVA NR. 22
,,In tot ceea ce v-am expus, am cautat sa va aratam SECRETUL EVENIMENTELOR 

TRECUTE  SI  ACTUALE.  TOTUL  ANUNTA VIITORUL,  A CARUI  REALIZARE  SE 
APROPIE. V-AM DEZVALUIT SECRETUL RELATIILOR NOASTRE CU CRESTINII SI 
PROCEDEELE NOASTRE ECONOMICE."

(Nici un crestin nu trebuie sa uite ca ,,secretele" despre care se vorbeste sunt aceleasi in 
toate activitatile internationale iudaice de azi.)

,,Mai raman de adaugat cateva amanunte despre acest subiect. Avem in mainile noastre 
cea mai mare putere din zilele noastre, adica aurul. Putem sa luam in doua zile orice cantitate 
de  aur  dorim  din  seifurile  noastre.  Mai  este  oare  nevoie  sa  demonstram  si  altfel  ca 
DUMNEZEU NE-A HARAZIT STAPANIREA LUMII?  Oare  nu am dovedit-o  cu  aceasta 
BOGATIE?  RAUL PE  CARE  AM  FOST FORTATI  SA-L FACEM  TIMP DE  ATATEA 
SECOLE NU NE-A SLUJIT OARE PANA LA URMA PENTRU ADEVARATUL NOSTRU 
BINE SI PENTRU A PUNE TOTUL IN BUNA RANDUIALA?

Iata confuzia  intelegerii  notiunilor  de bine si  rau.  ORDINEA VA FI RESTABILITA 
PRIN FORTA, DAR, PANA LA URMA, VA FI RESTABILITA. Am putea sa dovedim ca noi 
suntem BINEFACATORII, ca am redat lumii chinuite adevaratul bine, libertatea individului si 
ca acesta se va putea bucura de odihna, de pace si de respectul celor care il cunosc, DAR CU 
CONDITIA - se intelege - sa respecte legile stabilite de noi.

Vom mai  explica  si  ca  libertatea  nu  consta  in  desfranare,  iar  drepturile  omului  nu 
inseamna  dreptul  fiecaruia  de  a  propaga  idei  distructive,  cum  ar  fi:  DREPTUL  DE 
CONSTIINTA SI CREDINTA, DREPTUL LA EGALITATE SI ALTELE LA FEL. Drepturile 
omului nu inseamna in nici un caz dreptul de a te razvrati si  de a-i  razvrati si pe ceilalti,  
afisandu-ti  calitatile  oratorice  in  adunari  zgomotoase.  Adevarata  libertate  consta  in 
inviolabilitatea  persoanei  care  RESPECTA  CINSTIT  SI  NEABATUT  TOATE  LEGILE 
VIETII PUBLICE."

(Cu alte cuvinte, adevarata ,,libertate" oferita de evreime omenirii este aceea de a nu-i 
deranja pe cei  care respecta cinstit  si  neabatut  legile care ii  mentin in sclavie si  care sunt 
dictate de evrei.)

,,Valoarea umana consta in constientizarea drepturilor obtinute, si, de asemenea, a celor 
neobtinute si, in nici-un caz, in iluzoria desfasurare a eului."

(Cu alte cuvinte, nimeni nu trebuie sa se afirme prin calitatile sale spirituale, nimeni nu 
trebuie sa se ridice deasupra maselor. Adica exact ceea ce urmareste, pe fata, comunismul, 
aplicand ,,sfaturile" incluse aici.)

,,Statul nostru va fi glorios pentru ca va fi puternic, va guverna si va ordona si nu va fi la 
remorca sefilor de partide si  a oratorilor care declama cuvinte imbecile care, in fond, sunt 
utopii. Statul nostru va restabili ordinea, care reprezinta culmea fericirii omenesti. Faima si 
nimbul unui astfel de stat ii vor aduce adoratie mistica si respect din partea poporului.

Adevarata putere nu da inapoi in fata nici unui drept, nici macar in fata celui divin. 
Nimeni nu va incerca sa se atinga de aceasta putere pentru a-i rapi fie si cea mai neinsemnata 
parte a fortei sale."

 
DIRECTIVA NR. 23
,,Pentru ca popoarele sa se obisnuiasca cu supunerea, trebuie sa le obisnuim cu traiul 

modest, asadar productia articolelor de lux va fi micsorata."
(Iata  comunismul  de  azi.  Cand  evreii  spun  ,,articole  de  lux",  nu  se  refera  doar  la 

parfumuri, bijuterii sau automobile, ci la articole de consum necesare pentru a duce un trai 
omenesc. Oamenii nu pot fi ,,obisnuiti cu supunerea" lasandu-i fara parfumuri sau bijuterii, 
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care aproape au disparut din toate tarile comuniste, ci lasandu-i fara paine, fara articole de 
imbracaminte, fara sapun, medicamente, vata si atatea alte articole de prima necesitate, in lipsa 
carora omul nu mai este om, ci un fel de animal, un catel ascultator care asteapta o bucatica de 
paine de la stapanul sau si se multumeste cu atat. Suprimand, sau ,,micsorand" asa cum spun 
evreii, productia ,,articolelor de lux", care sunt de fapt articole de consum, iudeo-comunistii isi 
ating scopul de a transforma popoarele intr-o turma de animale. Fara elan si fara ideal decat 
acela de a gasi o bucata de paine necesara pentru a supravietui de la o zi la alta si carpele care 
servesc nu pentru a te imbraca cat de cat omeneste, ci pentru a te apara de frig.)

,,Astfel vom reface mica industrie, care va micsora capitalurile particulare. Acest lucru 
se impune cu necesitate, deoarece marii fabricanti conduc, uneori fara sa isi dea seama, spiritul 
maselor  impotriva  guvernului.  Un  popor  implicat  activ  in  mica  industrie  nu  stie  ce  sunt 
grevele, asculta de clasa conducatoare si ramane la cheremul guvernului."

(Aceasta a fost politica iudeo-comunistilor sovietici pana in anul 1928, cunoscuta sub 
numele de N.E.P., dar nu a rezistat deoarece, atata timp cat crestinii poseda chiar mica lor 
proprietate, raman independenti de guvern si nu se supun orbeste ordinelor sale.)

,,Greva  este  lucrul  cel  mai  periculos  pentru guvern.  Pentru  noi,  rolul  sau  va  inceta 
imediat ce ajungem la putere."

(Intr-adevar.  In  toate  tarile  dominate  de  iudeo-comunisti  grevele  sunt  interzise. 
Muncitorii care incearca sa declare greva sunt acuzati de ,,sabotaj economic" si de ,,revolta", 
pentru care codul penal comunist prevede o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare si, in diverse 
circumstante, chiar pedeapsa capitala. In toate tarile libere muncitorii merg insa din greva in 
greva,  impinsi  de  evrei  si  de  instrumetele  lor  comuniste  si  socialiste  care  controleaza 
majoritatea sindicatelor muncitoresti. Aceasta masa nestiutoare a muncitorilor occidentali vrea 
sa  ajunga  la  paradisul  rosu,  unde  ,,nu  vor  mai  fi  greve",  fiindca  intreprinderile  ,,vor  fi 
proprietatea celor care muncesc in ele". Evident...)

,,Repet ca supusii se supun orbeste unei maini de fier care este total indepententa de ei si 
in care cred ca au gasit o spada care sa-i apere de un sprijin impotriva valurilor vietii. De ce 
este oare nevoie ca sa vada in persoana Regelui nostru un suflet de inger? Ar trebui sa vada in 
ea personificarea puterii si duritatii. Acest monarh va lua locul guvernelor existente azi, care 
conduc societati deznadajduite datorita noua (evreilor), care am tagaduit pana si puterea lui 
Dumnezeu si in sanul careia se inalta peste tot focul anarhiei. Acesta este motivul pentru care 
el (monarhul, conducatorul suprem) va trebui sa condamne la pieire aceste societati si, daca va 
fi nevoie, sa le inece in propriul lor sange, pentru a le reface sub forma unei armate organizate 
care sa lupte darz contra oricarei infectii aparute si capabile sa infecteze corpul guvernamental.

Acest «ales al lui Dumnezeu» a fost ales pe tron pentru a sfarama fortele manate de 
instinct si nu de logica, de bestialitate si nu de umanism; aceste forte triumfa, jefuiesc si se 
dedau la tot felul de constrangeri sub pretextul slujirii libertatii si adevarului. Ele au distrus 
orice fel de societate, pentru a ridica pe ruinele ei tronul REGELUI LUI ISRAEL.

Atunci rolul jucat de ele va inceta si va trebui sa le indepartam (pe acele forte) din calea 
sa (a regelui), care nu trebuie sa fie barata de nici un obstacol, cat de mic. Si atunci vom putea 
spune popoarelor: Multumiti lui Dumnezeu si supuneti-va aceluia care poarta pe fruntea sa 
semnul destinului sau, pentru ca Dumnezeu insusi i-a calauzit steaua, ca sa nu mai fie altul 
decat  el  sa  va  elibereze  de  toate  aceste  forte  nefaste!  (cele  mentionate  in  paragrafele 
anterioare...!)

(Nu i se par cititorului toate acestea o adevarata nebunie?)
 
DIRECTIVA NR. 24
,,Acum voi trece la examinarea mijloacelor care asigura descendenta dinastica a Regelui 
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nostru. Aceleasi forte care au conferit pana acum inteleptilor nostri conducerea treburilor lumii 
ne vor calauzi si in guvernarea gandirii intregii omeniri.

Multi  membri  ai  RASEI  LUI  DAVID  isi  pregatesc  regii  si  pe  urmasii  acestora, 
alegandu-i pe urmasi pe baza aptitudinilor lor exceptionale. Ii vor initia in secretele ascunse 
ale politicii si planurile guvernului, cu conditia ca nimeni sa nu afle acest secret. Ratiunea 
acestui  mod de a  actiona  este  aceea ca TOATA LUMEA SA STIE CA GUVERNUL NU 
POATE FI  INCREDINTAT INDIVIZILOR  NEINITIATI  IN  SECRETELE ARTEI  SALE. 
Doar acestor persoane le va fi incredintata aplicarea planurilor politice, invatarea experientei 
seculare,  toate  observatiile  noaste  despre  chestiunile  politico-economice  si  despre  legile 
sociale. Intr-un cuvant,  tot spiritul acestor legi pe care chiar natura le-a sadit,  de neclintit, 
pentru a stabili felul raporturilor dintre oameni.

Mostenitorii  imediati  vor  fi  exclusi  de  la  tron  daca  in  timpul  studiilor  vor  deveni 
neatenti, lipsiti de energie sau vor da la iveala alte astfel de caracteristici nepotrivite pentru 
guvernare, care ii fac incapabili sa domneasca si care strica faima regala. Doar cei car vor fi 
absolut  capabili  sa  guverneze  dur  si  inflexibil,  pana  la  neinduplecarea  extrema,  vor  primi 
cunostintele adanci de la inteleptii nostri. In cazul unei boli care produce paralizia sau slabirea 
vointei, regii vor avea obligatia - conform legii - sa predea fraiele puterii in maini capabile sa 
le tina.

Planurile de actiune urgente (imediate) ale regelui, din ratiuni de pastrarea unui secret 
absolut, vor ramane necunoscute chiar acelora care vor avea titlul de «consilieri ai Regelui». 
Doar Regele si cei trei secretari ai sai vor cunoaste viitorul."

(Acest  sistem  de  pastrare  a  secretului  absolut  in  toate  activitatile  vitale  ale 
conducatorului  suprem este  aplicat  in  regimurile  comuniste  si  inlauntrul  masoneriei.  Atat 
actiunile conducatorilor comunisti, cat si cele ale sefilor masonerei sunt invaluite in cel mai 
mare secret, asa ca ,,viitorul" nu este cunoscut nici de proprii lor ,,consilieri".)

,,In persoana Regelui, stapan pe sine si pe omenire, datorita vointei sale de neclintit, toti 
vor vedea incarnarea fatalitatii, cu drumurile ei necunoscute. Nimeni nu va sti ce urmareste 
Regele.  Din  ordinul  sau  si  din  aceasta  cauza  nimeni  nu  va  avea  curajul  sa  se  puna de-a 
curmezisul unui drum necunoscut.

Este necesar - se intelege - ca Regele sa se ridice la inaltimea sperantelor puse in el, in 
ceea ce priveste planurile guvernului care are incredere in el si, de aceea, nu se va urca pe tron 
inainte de a fi testat (examinat) de inteleptii nostri.

Pentru ca poporul sa il cunoasca si sa il iubeasca, Regele trebuie sa stea de vorba cu 
supusii sai in pietele publice. Asta va asigura unitatea necesara, pe care noi am distrus-o prin 
intermediul  terorii.  Aceasta teroare ne-a fost  mereu necesara,  pentru ca aceste  doua puteri 
(regele si poporul) sa ajunga separat sub influenta noastra.

Regele evreilor nu trebuie sa se lase prada pasiunilor, in spacial dezmatului. Nu trebuie 
sa ingaduie ca instinctele animalice sa se impuna asupra spiritului sau.  Patima dezmatului 
actioneaza nefast asupra calitatilor spirituale si asupra limpezimii gandirii, abatand gandirea 
spre sferele rele si salbatice ale naturii umane. Cel care va fi persoana monarhului mondial al 
sfintei semintii a lui David, stalp al omenirii, trebuie sa isi sacrifice toate dorintele personale 
pentru poporul sau (poporul evreu se intelege).

Monarhul nostru trebuie sa fie un exemplu de perfectiune."
(Studiind atent aceste Directive ale Primului Congres Mondial Evreiesc, orice cititor 

care vrea sa priceapa va realiza ca intreaga activitate a evreimii de azi se bazeaza pe ,,sfaturile" 
incluse in ele. Atat miscarile evreimii din lumea libera, cat si cele din lumea comunista, nu 
sunt decat o fidela aplicare a celor 24 de directive de la Basel.

In luna iunie 1955 a avut loc la Londra ultimul - pana la publicarea primei editii a cartii 
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de fata - Congres Mondial Evreiesc. Scopurile sale finale au fost, fireste, mai mult sau mai 
putin asemanatoare celor de la Congresul de la Basel din 1897. Intotdeauna cand se intalnesc 
la astfel de congrese,  evreii  o fac in scopul de a-si  coordona eforturile pentru continuarea 
luptei impotriva ne-evereilor, lupta care ar trebui sa ii duca la dominatia absoluta a lumii si la 
inrobirea tuturor ne-evreilor. Acel ultim Congres Mondial Iudaic a fost inaugurat in ziua de 15 
iunie 1955 cu un mesaj personal de succes trimis de presedintele S.U.A., Eisenhower, adica 
seful lumii libere care aparent, lupta impotriva sclavizarii comuniste, care nu e altceva decat 
sclavie iudaica. Cu astfel de ,,sefi", lumea noastra va ajunge inevitabil acolo unde conclavul 
evreiesc de la Londra doreste sa se ajunga. Pentru a se salva de la catastrofa totala, omenirea 
trebuie sa aleaga sefi capabili si integri si sa-i respinga pe toti slujitorii evreimii.)

Notă.  După  cum  s-a  putut  observa  în  lecturarea  acestui  capitol,  autorul  Traian 
Romanescu interpretează Directivele secrete ale Congresului Mondial Evreiesc (Protocoalele 
înţelepţilor Sionului) prin prisma influenţei iudeo-comunismului asupra statelor din epoca în 
care a fost scrisă cartea (anii ”50). Acest lucru este corect, dar între timp au survenit nişte 
modificări.  Evreii  au observat  că instaurarea iudeo-comunismului  la  nivel  planetar  este un 
proces mai greoi si cu mai multe obstacole decat au estimat iniţial. Astfel, la sfârşitul anii ”80 
ei  au  hotarât  “sa  schimbe  macazul”  şi  să  nu  mai  încerce  crearea  Statului  Mondial  prin 
intermediul iudeo-comunismului, ci cu ajutorul iudeo-capitalismului, care era mult mai uşor 
acceptat de mase.  Pentru aceasta ei au proiectat  şi  dezvoltat  noi  instrumente de control  al 
popoarelor, cum ar fi: FMI, UE, Banca Mondială, moneda euro.

Acum evreii  aplica  aceleaşi  Directive stabilite  la  Congresul  Mondial  Evreiesc de  la 
Basel în anul 1897, dar pe frontul iudeo-capitalismului, nu pe cel al iudeo-comunismului, şi 
acţionând nu cu armament convenţional, ci cu arme economice de distrugere în masă (inginerii 
financiare, crize financiare provocate artificial, agentii de rating financiar, burse internationale, 
speculaţii  financiare).  Termenul limita pentru crearea Statului  planetar  ar fi  în jurul anului 
2020.

ROMÂNIA ÎN GHEARELE IUDAISMULUI
 

Fiind vorba despre tara mea, cred ca ma aflu in posesia unor informatii suficiente pentru a 
prezenta istoria cumplitelor tradari ale Romaniei de catre evrei.

Conform legilor de influenta masonica, aproape copiate dupa cele franceze, evreii au avut 
intotdeauna in Romania drepturi egale cu romanii. Fiind o tara bogata, evreimea a fost atrasa 
de bogatiile ei, venind de peste tot, in special din Polonia si Ucraina. Asa se face ca in 1930 
gaseam aici o populatie evreiasca de un milion de suflete, amestecata cu restul celor 20 de 
milioane de locuitori.

Foarte bine organizati, ca de obicei, cu concursul a sute de organizatii secrete, aparati de 
legi,  asa  cum  Constitutia  americana  ii  protejeaza  pe  evreii  din  Statele  Unite,  evreii  din 
Romania,  sprijiniti  cu  fonduri  de  iudaismul  international  s-au  plasat  in  fruntea  tuturor 
domeniilor importante ale vietii romanesti. Ei controlau Casa Regala, fiindca reusisera sa o 
infiltreze pe langa regele Carol al II-lea pe evreica Wolf, cunoscuta sub numele de Lupescu, 
devenita apoi consoarta regelui. Guvernul tarii era controlat prin intermediul masoneriei, 
cel mai periculos instrument al evreilor.  Controlau de asemenea toata viata economica a 
tarii, folosindu-se de coruptie, incurajand literatura obscena, alcoolismul, in special in mediul 
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satesc, importul de filme imorale, mentinerea caselor de toleranta, propaganda defaimatoare, 
prin intermediul ziarelor, la adresa a tot ce era national si sanatos moral etc. Nu se mai putea 
respira.  Avand  bani,  evreii  devenisera  latifundiari,  cumparand  pamanturi  pe  care  apoi  le 
arendau, obtinand beneficii enorme, in timp ce familiile de romani mureau de foame in propria 
lor tara. In paralel, se infiltrasera in armata, in justitie, in invatamantul public, indreptandu-si 
toata activitatea impotriva intereselor generale ale poporului roman.

Nemultumirea  maselor  era  generala,  dar  nu  se  putea  face  nimic,  fiindca  evreii 
paralizasera  viata  politica  a  tarii,  exact  cum se  intampla  in  America  si  Europa.  In  aceste 
conditii a izbucnit o revolta puternica a studentilor. Sub conducerea lui Corneliu Codreanu si 
cu  sprijinul  unor  militari,  printre  care  si  generalul  Antonescu,  s-a  organizat  in  timp scurt 
faimoasa ,,Garda de Fier", sau Miscarea legionara, cum i s-a mai spus, careia i s-au alaturat 
toti oamenii constienti ai tarii. In cativa ani iudaismul, cu toate organizatiile si instrumentele 
sale, a fost scos in afara legii. Desi s-a reusit, cu ajutorul lui Carol al II-lea, asasinarea lui  
Codreanu si a principalilor sai colaboratori, nu s-a putut face nimic impotriva atator tineri si in 
cele din urma Regele cu intreaga sa camarila iudeo-masonica a trebuit sa abdice in 1940.

Cand Rusia a ocupat o parte din Romania, toti evreii din unitatile militare din Basarabia si 
Bucovina au dezertat la rusi sau au devenit sefii unor formatiuni de civili evrei inarmati, care 
atacau unitatile romanesti aflate in retragere din zonele ocupate de sovietici.

Ura populatiei impotriva evreilor crestea, ajungand la cote suficient de inalte pentru a-i 
distruge intr-un termen scurt. Dar maresalul Antonescu, care devenise deja seful statului, i-a 
salvat,  crezand  ca  este  suficient  sa  ii  inchida  in  lagare  de  concentrare,  pentru  a  nu  mai 
reprezenta un pericol in razboiul ce se apropia. Antonescu a respins cererea germanilor de a-i 
preda pe evrei  pentru a  fi  transportati  in  lagarele  Reich-ului.  Astfel  au reusit  evreii  sa  se 
salveze in 1940. Dupa ce Romania a fost ocupata de Armata Rosie, evreii au inceput din nou 
actiunile  impotriva  poporului  roman,  de  data  aceasta  folosind  alte  mijloace,  sub  protectia 
comunismului si a armatei.

Printre primele victime ale evreilor,  acum comisarii  rosii,  nu simplii  negustori,  a  fost 
insusi maresalul Antonescu, omul datorita caruia evreii din Romania au supravietuit. Aceasta a 
fost recompensa lor.

Regimul comunist din Romania a fost, inca de la aparitia lui, in totalitate opera evreilor si  
a  masoneriei.  In  1944,  cand trupele  sovietice,  cu sprijinul  aviatiei  anglo-americane care  a 
bombardat zi si noapte tara, au invadat Romania, partidul comunist avea circa 400 de membrii, 
toti aflati in inchisori, cu exceptia evreilor, care reusisera sa se ascunda cu dibacie, ce formau, 
de fapt, adevarata masa comunista a tarii. In cateva luni, Partidul Comunist a atins cifra de 
200.000 de membrii activi, in marea lor majoritate evrei, care au luat astfel in mainile lor 
destinele tarii, dupa interventia violenta a lui Visinski din 6 martie 1945.

Sa vedem acum cine erau conducatorii, sau mai bine spus tiranii poporului roman, care au 
guvernat ,,in numele poporului" din 1945:

1.  ANA  PAUKER,  evreica,  ministru  al  afacerilor  externe  al  ,,Republicii  Populare 
Romane" si agentul nr. 1 al Kremlinului in Romania pana in 1952, cand a trecut in umbra,  
ramanand insa in libertate. Aceasta hiena, care se numea de fapt Anna Rabinshon, era fiica 
unui  rabin venit  in  Romania din Polonia.  S-a nascut  in Moldova,  in  1892. In 1919 Anna 
Rabinshon a intrat in partidul comunist, iar in 1920 a organizat impreuna cu alt evreu, Max 
Goldstein, asasinarea membrilor Senatului de la Bucuresti, printre care se afla si Greceanu, 
presedintele de atunci al camerei superioare. Max Goldstein a fost prins de politie si impuscat, 
dar  Anna Rabinshon a scapat  fugind in Elvetia,  unde si-a luat  numele de Pauker in urma 
casatoriei cu evreul Marcel Pauker. Impreuna cu acesta a plecat apoi in Rusia, unde sotul ei a 
devenit ofiter al Armatei Rosii. Dupa fuga lui Trotki, Ana Pauker si-a denuntat propriul barbat 
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ca  fiind  tradator  trotkist,  iar  acesta  a  fost  impuscat.  In  1932  a  fost  trimisa  pe  ascuns  in 
Romania pentru a organiza o miscare comunista subterana. Ca sa nu fie descoperita de politie  
ca  agent  comunist,  a  frecventat,  ca  dama  de  consumatie,  cele  mai  ieftine  localuri  din 
Bucuresti, Iasi, Timisoara, pana in 1936. In urma acestei vieti depravate a contactat un sifilis 
care i-a ,,mancat" o ureche. De atunci se coafa in asa fel incat sa-si acopere urechile, pentru a  
nu se observa ca nu avea decat una singura. In 1936 politia i-a descoperit activitatea, asa ca a 
fost arestata si condamnata la 10 ani de inchisoare. A fost inchisa in penitenciarul Vacaresti 
pana in 1940, cand sovieticii au invadat Basarabia si Bucovina si au capturat o personalitate 
romanesca, cerand in schimbul ei eliberarea Anei Pauker. Evreica a fost predata sovieticilor si 
in Rusia i s-au creat conditiile necesare pentru a organiza un partid comunist ,,roman" cu evrei 
din Basarabia si Bucovina.

In timpul razboiului a incercat sa-i converteasca la comunism pe prizonierii romani din 
lagarele sovietice de prizonieri, dar nu a reusit. A revenit in 1944 in Romania, de asta data cu 
gradul de colonel in Armata Rosie si,  sub protectia sovietica, a inceput distrugerea tuturor 
institutiilor crestine, civilizate din tara noastra. I s-a oferit un loc in guvern prin interventia 
brutala a lui Visinski, la 6 martie 1945, si de atunci pana in mai 1952 prostituata Ana Pauker a 
condus teroarea comunista in Romania.

Mai multe incercari de asasinat indreptate impotriva ei, initiate de grupuri de studenti, au 
esuat, fiindca liderii comunisti nu apareau decat rar in public si atunci cand o faceau erau bine 
paziti de o armata intreaga de politisti si de agenti secreti. Cand Ana Pauker trebuia sa treaca 
pe vreo strada in Bucuresti, militia ordona inchiderea magazinelor si ferestrelor caselor, nu 
cumva sa se traga asupra ei din acele locuri.

In  1952,  tensiunea anticomunista  a  crescut  foarte  mult,  atingand culmi  nebanuite,  iar 
comunistii, de frica sa nu se produca revolte, au decis eliminarea celei mai nepopulare figuri a 
regimului,  Ana Pauker.  Prin decizia  Comitetului  Central  al  Partidului  Comunist  ,,Roman", 
urmata de un discurs al lui Gheorghiu-Dej, secretarul general, deci seful oficial al partidului, 
Ana  Pauker  a  fost  acuzata  de  ,,oportunism",  ,,sabotaj  economic",  ,,abatere  de  la  linia 
partidului" etc. si a fost ,,expulzata" din Comitetul Central in mai 1952, fiind insa reabilitata in 
1956. In luna iunie 1952 a pierdut functia de ministru al  Afacerilor  Externe.  Toate  aceste 
actiuni si ecoul lor in presa comunista si iudeo-masona a reusit sa-i insele pe occidentali, care 
au vazut in ele o dovada de ,,antisemitism" al comunistilor, dar poporul roman nu a putut fi  
dus de nas asa de usor, caci el stia ca locul Anei Pauker in Comitetul Central fusese luat de alt  
evreu, Iosif Chisinevski. Totodata, evreica umbla libera prin Bucuresti si se pare ca indeplinea 
o functie secreta in conducerea partidului. Ana Pauker a murit  in 1958 de sifilis,  si a fost 
ingropata in cimitirul evreiesc din Bucuresti.

De obicei, cand un comunist cadea intr-adevar in dizgratie  isi pierdea si capul odata cu 
functia sau disparea pentru totdeauna in vreun lagar de munca fortata ori  vreo inchisoare. 
Faptul ca un evreu comunist a trecut dintr-o functie publica intr-una secreta si a disparut astfel 
pentru un timp din paginile ziarelor, dupa ce glasuri critice ale fratilor sai comunisti au preferat 
bine cunoscutele injurii la adresa-i nu trebuie sa ne induca in eroare.

Dar sa continuam lista iudeo-comunistilor care conduceau regimul sovietic din Romania.
2. ILKA WASSEMANN, fosta secretara particulara a Anei Pauker, care a ajuns sa aiba 

mare putere de decizie in Ministerul de Externe.
3. IOSIF CHISINEVSKI, agentul nr.1 al Kremlinului in Romania dupa inlaturarea Anei 

Pauker, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist si vicepresedinte al Consiliului 
de Ministrii. Evreu din Basarabia, numele sau adevarat era Iosca Broitman. El era adevaratul 
sef  al  Partidului  Comunist  din  Romania,  desi  ,,oficial"  secretarul  general  al  acestuia  era 
ceferistul roman Gheorghe Gheorghiu-Dej, folosit drept paravan politic. Chisinevski si-a luat 
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numele  de  la  orasul  Chisinau,  unde  inainte  de  venirea  Armatei  Rosii  avea  un  atelier  de 
croitorie.

4. TEOHARI GEORGESCU, ministru de interne al guvernului comunist intre 1945 si 
1952; ulterior i s-a dat o functie mai putin importanta, desi ,,oficial" fusese expulzat din partid, 
in aceiasi termeni ca si Ana Pauker. Numele sau adevarat era Burach Tescovici si era evreu 
originar  din Galati.  Inainte de invazia sovietica,  Burach Tescovici  fusese proprietarul  unei 
tipografii din Targoviste si membru al partidului comunist aflat in ilegalitate. A fost arestat in 
1940 si trimis, impreuna cu alti evrei, intr-un lagar de concentrare, de unde a iesit odata cu 
venirea trupelor sovietice, fiind numit ministru de interne, functie care in toate tarile comuniste 
corespunde sefului sovietic al MVD.

In  1945,  fara  stirea  Adunarii  Nationale,  Burach  Tescovici  ,,Georgescu"  a  semnat  un 
decret, in calitatea sa de ministru de interne, prin care au capatat permis de libera intrare in 
Romania  mai  mult  de  200.000  de  evrei  din  Ucraina  si  Polonia,  care  au  primit  automat 
cetatenia  romana  si  functii  pe  linie  administrativa  si  guvernamentala,  mai  ales  in  politia 
comunista,  botezata mai  tarziu  ,,militie  populara".  Acesti  evrei  fusesera  adusi  in  Romania 
pentru a intari iudaismul, care nu se simtea foarte sigur nici macar protejat de Armata Rosie. 
[Exista in prezent in Romania peste un milion de evrei, cu toate ca cifrele intentionat false 
publicate de Comitetul Iudeo-American, indica existenta a doar 400.000 (in anii '50, cand a 
aparut  prima  editie  a  cartii).] Trebuie  sa  recunoastem ca  evreii  sunt  adevarati  vrajitori  ai 
cifrelor. Cand este vorba de recensamantul evreilor din diferitele tari, numarul lor este foarte 
mic, insignifiant, dar, cand e vorba de victimile cazute in razboi, cifrele cresc monstruos si 
ajung la milioane. Dumnezeu stie de unde sunt iesite. Pentru noi, cifrele reprezinta cantitati 
invariabile: 2 este 2 si 5 este intotdeauna 5, pe cand pentru evrei numerele isi pierd valoarea 
intrinseca, devenind simple mijloace pentru atingerea unui scop.

In 1946, Burach Tescovich ,,Georgescu" impreuna cu alti evrei din guvern au falsificat 
alegerile generale, care fusesera favorabile cu 80% din voturi Partidul National Taranesc al lui 
Iuliu Maniu, pe cand Partidul Comunist Roman nu obtinuse nici 5%  din voturi. Evreii sunt 
capabili sa falsifice orice eveniment, cu atat mai mult cand sunt ajutati de baionetele sovietice.

Din ordinul acestui Burach Tescovich, peste 300.000 de romani crestini au fost trimisi in 
inchisori si lagare de munca fortata. Conform unui program de teroare organizat, se faceau 
sute  de  mii  de  arestari de  oameni  nevinovati,  care  timp  de  saptamani  sufereau  torturi  si 
umilinte de tot felul. Dupa aceea erau pusi in libertate, spunandu-li-se ca fusese o ,,greseala". 
Dar se stia foarte bine ca acei oameni erau psihologic distrusi si ca nu mai aveau sa mai fie 
oameni intregi niciodata.

Faptul ca Burach Tescovici a fost suspendat din functiile ministeriale in 1952 nu trebuie 
sa ne induca in eroare: el isi indeplinise misiunea, altii mai putin cunoscuti aveau sa-i preia 
functiile, iar el avea sa se bucure de libertate, traind mai departe in Bucuresti.

5. AVRAM BUNACIU, evreu si el, in 1955 secretar general al Prezidiului Marii Adunari 
Nationale a Republicii Populare Romane, de fapt adevaratul sef al acestei institutii, pentru ca 
Petru Groza, presedintele ,,oficial" era doar un batran mason, un ,,om de paie" casatorit cu o 
evreica. Numele adevarat al lui Avram Bunaciu era Abraham Gutman (Gutman a fost tradus in 
romaneste ,,Bunaciu").

6.  LOTHAR  RADACEANU,  alt  ministru  al  guvernului  comunist  de  la  Bucuresti, 
,,destituit" in 1952 si reaparut la tribuna de onoare in 1955. Era evreu din Transilvania, pe 
nume Lothar Wurtzel. Cum Wurtzel se traduce in romaneste prin ,,radacina", si-a transformat 
cu usurinta numele evreiesc intr-unul romanesc.

7. MIRON CONSTANTINESCU, membru in Comitetul Central al Partidului Comunist si 
Ministru al Petrolului si Minelor, si-a schimbat din cand in cand functiile ministeriale. Era un 
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evreu din Galati si se numea Mehr Kohn, dar a folosit cum se obisnuia, un nume romanesc.
8.  Generalul  locotenent  MOISES  HAUPT,  comandantul  Regiunii  militare  Bucuresti, 

evreu.
9. Generalul  colonel  ZAMFIR,  seful  Securitatii,  raspunzator  pentru  mii  de  asasinate 

comise  de  politia  secreta.  Evreu,  originar  din  Braila,  pe  numele  sau  adevarat  LAURIAN 
RECHLER. 

10.  HEIM GUTMAN,  seful  Serviciului  Secret  Civil  al  Republicii  Populare  Romane, 
evreu.

11. Generalul maior WILLIAM SUDER, seful Serviciului de Informatii si Contraspionaj 
al armatei comuniste romane. Evreu, William Suder, fusese ofiter in armata sovietica.

12. *Colonelul  WALTER NEWLANDER - ROMAN, director al  Serviciului  Educatie, 
Cultura si Propaganda al armatei romane pana in 1949, ulterior ministru in guvernul comunist 
(tatal fostului premier Petre Roman).

13.  ALEXADRU  MOGHIOROS,  ministru  al  nationalitatilor  in  guvernul  rosu,  evreu 
ungur.

14. ALEXANDRU BADAU, seful Serviciului de control al strainilor din Romania. Evreu 
originar din Targoviste, al carui nume era Braunstein. Inainte de 1940 familia lui era propietara 
unui magazin din Targoviste.

15. Maiorul LEWIN, seful Cenzurei presei, evreu, fost ofiter in Armata Rosie.
16.  Colonelul  HOLBAN,  seful  Securitatii  din  Bucuresti,  evreu,  pe  numele  adevarat 

Moscovici, fost lider sindical.
17. GEORGE SILVIU, secretar general administrativ la Ministerul de Interne, evreu pe 

numele adevarat Gersh Golinger.
18. ERWIN VOICULESCU, seful Directiei Pasapoarte din Ministerul Afacerilor Externe. 

Evreu, pe numele adevarat Erwin Weinberg.
19. GHEORGHE APOSTOL, seful Confederatiei Generale a Muncitorilor din Romania. 

Evreu pe numele Gerschwin.
20. STUPINEANU, seful Serviciului de Spionaj Economic; evreu pe nume Stappnau.
21.  EMMERICH STOFFEL, ministru,  reprezentant  al  Republicii  Populare  Romane in 

Elvetia. Evreu ungur, specialist in probleme bancare.
22. HARRY FAINARU, consilier al Legatiei romane la Washington pana in 1954 si apoi 

potentat in M.A.E. Evreu, pe nume Hersch Feiner. Inainte familia sa facea comert cu cereale in 
Galati.

23. IDA SZILLAGY, adevarata sefa a Legatiei romane de la Londra. Evreica, prietena cu 
Ana Pauker.

24. LAZARESCU, insarcinatul cu afaceri al guvernului roman la Paris. Evreu, se numea 
in realitate Burach Lazarovici si era fiul unui comerciant din Bucuresti.

25. SIMON OERU, subsecretar de stat. Evreu pe nume Schaffer.
26. AUREL BARANGA, inspector general al artelor, evreu pe nume Ariel Leibovici.
27.  LIUBA CHISINEVSKI,  presedinta  a  Uniunii  Femeilor  Antifasciste  din  Romania. 

Evreica  originara  din  Cernauti,  Bucovina,  pe  numele  adevarat  Liuba
Broitman, sotia lui Iosif Chisinevski din Comitetul Central al partidului.

28. LEW ZWIGER, director in Ministerul Economiei Nationale, evreu.
29. Doctorul ZEIDER, jurisconsult la Ministerul Afacerilor Externe, evreu.
30. MARCEL BRESLASU, director general al artelor, evreu pe numele Mark Breslau.
31. *SILVIU BRUCAN, redactor sef al ziarului ,,Scanteia", organ oficial al partidului. 

Evreu pe nume Brucker.  El  dirija toata  campania de minciuni  cu care era inselat  poporul 
roman asupra adevaratei situatii create de comunism. In acelasi timp, evreul Brucker conducea 
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falsa campanie ,,antisemita" din presa comunista din Romania.
32.  SAMOILA,  director  administrativ  al  ziarului  ,,Scanteia".  Evreu  pe  nume  Samuel 

Rubinstein.
33. HORIA LIMAN, redactor-sef adjunct la ,,Scanteia", evreu pe nume Lehman.
34. Inginerul SCHNAPP, director administrativ al ziarului ,,Romania libera" al doilea ziar 

comunist ca tiraj, si el evreu.
35. JEAN MIHAI, director al cinematografiei romane (propaganda comunista prin filme), 

evreu al carui nume era Jacob Michael.
36. ALEXANDRU GRAUR, director general al Societatii  Romane de Radiodifuziune, 

total  aservit  partidului  comunist.  Profesor,  pe  numele  adevarat  Alter  Brauer,  originar  din 
Bucuresti.

37.  MIHAIL ROLLER,  un  obscur  profesor  evreu,  total  necunoscut  pana  la  venirea 
sovieticilor in Romania, ajuns ,,presedinte" al Academiei Romane si, mai mult, autor al unor 
noi ,,istorii" a poporului roman care FALSIFICA IN MOD GROSOLAN REALITATILE.

38.  Profesorul  WIGEL,  unul  dintre  tiranii  Universitatii  din  Bucuresti,  conducea 
permanenta  ,,epurare"  a  studentilor  romani,  care  isi  exprimau  deschis  convingerile  ostile 
regimului comunist evreu.

39. Profesorul LEVIN BERCOVICI, alt tiran al universitatii din Bucuresti, care controla 
prin agentii sai activitatea profesorilor romani si relatiile lor sociale. Evreu din Rusia.

40. SILVIAN IOSIFESCU, critic literar oficial, a cenzurat si schimbat forma si fondul 
marilor nostri poeti Eminescu, Alecsandri, Vlahuta, Carlova etc. clasici ai literaturii romane, 
morti de zeci de ani, chiar de o jumatate de secol, pentru ca nu erau in conformitate cu ideile 
marxiste-comuniste. ACEST ASASIN AL LITERATURII ROMANE era evreu si se numea in 
realitate Iacob Winter.

Cei trei secretari ai Confederatiei Generale a Muncii pana in 1950, Alexandru Sencovici, 
Misa Levin si Sam Asriel (Serban) erau toti evrei.

In 1950, Misa Levin, unul dintre cei mai periculosi evrei comunisti din Romania, care 
fusese numit ,,ministru" al Romaniei la Roma, a devenit ,,refugiat politic" in Occident, cerand 
azil politic in Italia, sub pretextul ca ,,nu mai putea suporta comunismul rus". Acest ,,truc" al 
dezertarii din comunism, folosit de mai multi potentati comunisti evrei, servea la obtinerea 
protectiei tarilor libere, acordata refugiatilor politici si astfel puteau intra mai usor in America 
si  in  celelalte  tari  UNDE  TREBUIA  SA  ACTIONEZE  IN  FAVOAREA  ACELEIASI 
CONSPIRATII, FARA A DA DE BANUIT POLITIEI LOCALE.

Serviciile de emigrare ale Statelor Unite sunt aproape in totalitate un monopol al evreilor 
americani.  Este  de  inteles  cat  de  usor  si  repede  puteau  obtine  viza  de  intrare  evreii 
comunisti  ,,refugiati",  pe  cand  sute  de  mii  de  crestini  anticomunisti,  adevaratii  refugiati 
politici, asteptau ani intregi viza americana care nu mai venea.

Numai din cateva zeci de exemple de evrei comunisti cu functii inalte, in mecanismul 
statului comunist roman, fara a tine cont de sutele de mii de evrei care impanzeau societatea 
romaneasca, se poate intelege ce era de fapt comunismul in tara mea.

Bineinteles ca erau si multi ne-evrei in cadrul camarilei comuniste de la Bucuresti, dar 
acestia nu erau decat niste oameni de paie in mainile evreilor.

De cate ori un crestin se afla intr-o functie importanta, pentru a arata poporului ca si 
crestinii ocupa posturi cheie, acest ,,mameluc" era sfatuit de un ,,secretar" sau consilier evreu 
care detinea, de fapt, adevarata putere. Crestinul doar semna sau punea degetul acolo unde i se 
indica.  In  toate  societatile  exista  si  oameni  de  proasta  calitate,  fara  morala.  Sunt  indivizi 
capabili de orice josnicie cand li se ofera un post care lor li se pare ca ii transforma in oameni 
importanti. Cei ce se servesc de ei stiu ce fac si ce vor cu adevarat.
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Si in Romania au existat astfel de oameni fara scrupule. Unul dintre ei era PARHON, un 
mason batran, care a fost cativa ani presedinte al Republicii Populare Romane si apoi a fost 
aruncat la lada de gunoi, altul a fost Petru Groza, presedinte al Marii Adunari Nationale, si el 
un  mason  batran  casatorit  cu  o  evreica,  apoi  Gheorghe  Gheorghiu-Dej,  secretarul  general 
oficial al P.C.R. si prim-ministru, care pana in 1941 fusese ceferist. Rolul jucat de el a fost 
unul pur decorativ.

Toate posturile guvernamentale cheie, 90% sau chiar mai mult in administratia civila, in 
economie, industrie si universitati etc. erau detinute de evrei ascunsi sub false nume romanesti 
si, cu toate acestea, presa evreiasca si publicul ei CREDUL, DEZINFORMAT, PROTESTAU 
CA IN ROMANIA EXISTA ANTISEMITISM.

Aproape  toti  prefectii  de  ,,raioane",  primarii  oraselor,  comisarii  de  politie  din  judete, 
comisarii politici din armata erau evrei. Politia comunista din Bucuresti era formata din evrei, 
de la portarul inarmat de la intrare pana la directorii si sefii ,,Securitatii". Cu ironie amara, 
bucurestenii botezasera sediul Securitatii Statului ,,Tel Aviv", pentru a arata ca membrii acestui 
trust terorist erau in totalitate evrei. Cei mai bestiali comisari comunisti ai ,,militiei populare" 
din Bucuresti erau evreii Solomon si Kweiler, cu sute de crime la activ. Si erau crime oribile. 
Nenumarate  fete,  functionare si  studente  crestine  care  refuzasera sa  devina prostituate  ale 
potentatilor evrei au fost arestate ca ,,dusmani ai poporului" si omorate in chinuri si umilinte 
fara limite in beciurile Ministerului de Interne. CADAVRELE MUTILATE ALE ACESTOR 
NEFERICITE ERAU TRIMISE APOI IN SICRIE INCHISE LA CREMATORII PENTRU A 
FI ARSE SI A STERGE DOVADA TERIBILELOR CRIME.

In comunism, viata, atat de provincie cat si in Capitala, era un adevarat infern. Masinile 
militiei transportau zi si noapte comisarii evrei peste tot. Seara, la culcare, nimeni nu era sigur 
ca dimineata se va scula in patul sau. De obicei, noaptea, in general intre orele 1 si 3, masina 
neagra  a  militiei  populare  se  oprea  in  fata  caselor  in  care  locuiau  victimile  crestine  ale 
comisarilor evrei. Oameni inarmati navaleau in casa ,,in numele legii" si ii ridicau pe bietii 
romani din mijlocul familiei lor, in timp ce copii plangeau inspaimantati. In Occident asta suna 
a tragedie de prost gust, dar in tarile comuniste era o realitate amara si sfasietoare de fiecare zi. 
Arestatii  erau  acuzati  de  aceleasi  crime:  ,,spionaj",  ,,sabotaj",  ,,dusmani  ai  democratiei", 
,,tradatori de tara" etc.

Acesti ,,jidovi ratacitori" internationali, tolerati printre crestini, in Est ca si in Occident, 
odata ajunsi in tara care ii primeste se apuca imediat sa unelteasca pentru a castiga puterea.  
Dupa ce tara a cazut in mainile lor, adevaratii stapani sunt loviti si acuzati de ,,tradare de tara". 
Cui mai apartine tara? Crestinilor cazuti in sclavie sau lui Grunberg, Nathan, David, Eisenberg 
etc., care pana mai ieri fusesera ,,bunii nostri prieteni" si ne invitau in magazinele lor pentru a 
cumpara pantofi si cravate ,,moderne", iar astazi, cand au luat puterea, inrobesc, tortureaza si 
ucid?

Partidul  Comunist  Roman  era  instrumentul  comunitatii  evreiesti  locale.  Membrii 
guvernului, evrei, si cei din celelalte functii ale statului erau toti la ordinile Kahal-ului evreiesc 
din Bucuresti, adevaratul stapan al Romaniei. Pe cand toate institutiile crestine ale poporului 
roman au fost distruse si  au intrat in proprietatea statului,  evreii  si  le-au pastrat pe ale lor 
intacte.  Din  moment  ce  ei  erau  adevaratii  stapani,  comunismul  nu  putea  sa-i  afecteze. 
Comunismul  era  menit  sa  distruga bunurile spirituale  si  materiale  ale  celorlalti,  nu pe ale 
evreilor.

In timp ce viata crestinilor era permanent controlata de o armata de politisti  si  agenti 
secreti, evreii frecventau sinagogile si pe rabinii ce erau in acelasi timp comisari ai regimului 
comunist. In fiecare oras, in afara de sinagogile pline, sambata, de ,,fiii lui Iehova", evreii mai 
aveau si magazine exclusive, secrete, de unde doar ei puteau cumpara tot felul de produse 
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importate din Occident,  via Israel.  Nici macar comunistii  crestini nu aveau acces acolo si, 
cateodata,  nici  nu stiau de existenta  acestor  magazine.  Multe  din produsele  vandute acolo 
disparusera de pe piata o data cu proprietatea particulara a comertului privat. 

Pentru  tinerii  evrei,  pentru  educatia  lor  spirituala  existau  institutiile  religioase  ce  le 
propagau idealurile. Comunitatile evreiesti aveau in fiecare oras centre de studiu conduse de 
rabini, unde educatia data tinerilor evrei este diametral opusa celei primite de tinerii crestini 
din scolile comuniste.

In toate functiile pe care le ocupau in stat,  in toate posturile de conducere pe care le 
monopolizasera  in  economie,  cultura  si  arta  etc.  evreii  primeau  salarii  foarte  mari,  spre 
deosebire de cele primite de salariatii romani. Un muncitor – daca era muncitor, era roman – 
castiga  abia  4.000  lei  (in  1950),  muncind  cateodata  si  14  ore  pe  zi  pentru  a-si  indeplini 
sarcinile de serviciu. Evreul numit de stat director al fabricii castiga in schimb intre 60.000 si  
100.000 de lei lunar.

In felul acesta evreii formau ,,un stat separat" in interiorul statului roman, dominat prin 
intermediul  partidului  comunist.  PE  SCLAVIA,  TEROAREA,  FOAMEA  SI  MIZERIA 
GENERALA  A  CRESTINILOR  ROMANI  SE  CLADEA  FERICIREA  SI  VIATA 
,,NATIONALA" A UNEI MINORITATI EVREIESTI, CARE INTOTDEAUNA AU DUS O 
VIATA PARAZITA PE SPINAREA SOCIETATII NOASTRE.

Pentru  a  intelege  cat  de  puternic  era  in  regimul  comunist  monopolul  everilor  asupra 
posturilor de conducere in toate domeniile vietii romanesti,  vom da numele catorva sefi  ai 
Societatii  Romane  de  Radiodifuziune,  care  aveau  controlul  asupra  tuturor  statiilor  de 
transmisie din Romania:
1. ALEXANDRU GRAUR, director general, evreu pe nume Alter Brauer.
2. Doctorul PETRE IOSIF, director adjunct al societatii, evreu pe nume Josephson.
3. TITU BRATIN, director de programe. Evreu pe nume Braunstein.
4. R. KAMERLING, director de personal, evreu.
5. Inginerul REICH, director tehnic al societatii, evreu.
6. SAMUEL ALPERIN, seful sectiei de crainici radio. Evreu pe nume Helpern
7. LEVIN ROSEMBERG, dirijor al orchestrei radio, evreu.
8. ROSA ROSENTATD, dirijor al orchestrei radio, evreica.

Toti crainicii postului de radio erau evrei care nici macar nu stiau bine limba romana. Toti 
romanii isi dadeau seama ca cei ce vorbesc toata ziua si fac propaganda pro-comunista la radio 
sunt evrei. Pana si muzica populara fusese pervertita, iar in repertoriul radio s-au introdus asa-
zisele  ,,cantece populare evreiesti",  care  nu erau altceva decat  melodii  populare romanesti 
schimbate pe ici pe colo, cu texte in idish, pentru a semana cu cantecele evreiesti. Acelasi 
procedeu  il  folosesc  evreii  din  America,  care  transforma  cantecele  populare  sau  clasice, 
schimbandu-le forma si  ritmul  in  melodii  de jazz.  Astfel  a aparut  procedeul  ,,aranjament" 
muzical.

Dictator in lumea muzicala era evreul Elias Goldberg, cunoscut sub pseudonimul Elly 
Roman. Fara autorizarea lui nu se putea publica nici o partitura noua. Sub conducerea acestui 
individ s-au schimbat cuvintele unor vechi melodii populare, romante sau cantece de muzica 
usoara compuse inainte de venirea regimului comunist. In locul vechilor versuri s-au introdus 
versuri de propaganda rosie, cu ,,tractoare", ,,fabrici", ,,cooperative agricole de stat" si alte 
cuvinte asemenea care nu aveau nimic in comun cu muzica usoara si populara romanesca.

In materie de versuri, alt evreu era stapan deplin – se numea Harry Schwartz si semna 
Harry Negrin (,,schwartz" inseamna ,,negru"), iar fara autorizarea lui nu se putea publica nici-
un vers.

TOATE  CARTILE  IMPORTANTE  DIN  BIBLIOTECILE  PUBLICE,  DAR  ALE 
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CAROR  IDEI  CONTRAVENEAU  DOCTRINEI  COMUNISTE  SAU  INTERESELOR 
GENERALE ALE EVREILOR AU FOST SCOASE DIN BIBLIOTECI SI ARSE. IN 1948, 
STATUL  ROMAN,  SAU  MAI  BINE  ZIS  EVREII  DE  AICI  AU  PUBLICAT  DOUA 
VOLUME DE 350 DE PAGINI CU NUMELE AUTORILOR SI LUCRARILOR INTERZISE 
DIN  LITERATURA ROMANA SI  STRAINA.  MAI  BINE  DE  90% DIN  OPEELE  DE 
LITERATURA,  FILOZOFIE,  SOCIOLOGIE,  TEOLOGIE,  RELIGIE  CRESTINA etc.  AU 
FOST INTERZISE.  Printre  acestea  nu  figurau  operele  evreilor,  care  nu  au  fost  niciodata 
interzise.  MAJORITATEA  CARTILOR  DE  LA  BIBLIOTECA  ACADEMIEI  DIN 
BUCURESTI AU FOST SCOASE PE STRADA, IN PIATA ROMANA SI ARSE, PENTRU 
CA SE ZICEA CA AR FI CONTINUT ,,VENIN SPIRITUAL" etc.

Pe langa multimea de profesori  evrei  care ticseau toate universitatile si  institutiile de 
invatamant superior, au fost infiltrati la toate nivelele de studiu studenti evrei, cu misiunea de 
a-i  spiona  pe  studentii  romani  din  interior.  PE  EVREI  II  INGROZEA  GANDUL  CA 
STUDENTII AR PUTEA SA MISTE DIN NOU MASELE IMPOTRIVA OPRESIUNII, asa 
cum se intamplase inaintea celui de-al doilea razboi mondial. DE ACEEA FACEAU TOT CE 
LE  STATEA  IN  PUTINTA  PENTRU  A  CONTROLA,  PAS  CU  PAS,  ACTIVITATEA 
FIECARUI STUDENT.

 

Nota:  ,,Tinem sa atragem atentia cititorului  ca  informatiile  folosite  de autorul  acestei 
carti, ca si altele scrise si publicate de-a lungul timpului, inclusiv cele referitoare la Romania, 
provin in cea mai mare parte din arhivele serviciilor secrete, incepand din anul 1947, cand 
OSS-ul  (The  Office  of  Strategic  Studies)  a  fost  transformat  in  CIA (Central  Intelligence 
Agency) la sfatul generalului german R. Gehlen, seful serviciului secret al lui Hitler.

Continuand traditia tatalui  sau Alexandru Iliescu (agent NKVD, sub numele de agent 
IGNAT,  comunist  care,  singurul  roman  intre  38  de  askenazo-evrei,  a  semnat  asa-numita 
Rezolutie privind problema nationala, scrisa de askenazo-evreul BELE KUHN SCHLOSSER, 
fostul dictator comunist al Ungariei alungat de la putere in 1919 de catre armata romana a 
generalilor  AVERESCU  si  MARDARESCU,  rezolutie  dictata  de  KOMINTERN  la  asa-
numitul Congres al V-lea al Partidului Comunist Roman, format aproape in exclusivitate din 
askenazo-evrei  si  care  a  avut  loc intre  8  si  28 februarie  1931 in localitatea Goricovo din 
apropierea Moscovei, rezolutie in care Romania era declarata ,,stat imperialist" care in anul 
1918 ar fi cucerit de la rusi, de la austrieci si de la unguri Basarabia, Bucovina, Transilvania si 
Banatul,  ,,supunand  unei  asupririi  nationale  nemaipomenite  pe  cele  opt  milioane  de 
moldoveni, unguri, rusi, ucrainieni, bulgari, turci si altii"), Ion Iliescu a acceptat in numele 
poporului roman, a carui presedinte nici nu fusese ales, ca BASARABIA, BUCOVINA DE 
NORD,  TINUTUL HERTA si  INSULA SERPILOR  (in  jurul  careia,  ca  si  in  fata  Deltei 
Dunarii, se gasesc, sub nivelul marii, importante zacaminte petrolifere), sa ramana integrate in 
fosta  Uniune  Sovietica,  care  le  ocupase  in  1940  pe  baza  Pactului  Ribbentrop-Molotov, 
respectiv  Hitler-Stalin,  din  23  august  1939,  pact  prin  care  Uniunea  Sovietica  stalinista  si 
Germania hitlerista impartisera Europa rasariteana in sfere de influenta. In sfera de influenta 
sovietica  intrau  tarile  baltice  (Letonia,  Estonia  si  Lituania),  Polonia  orientala  pana la  asa-
numita Linie Curzon si BASARABIA, plus INSULA SERPILOR, deci fara BUCOVINA DE 
NORD  si  TINUTUL HERTA,  care  au  fost  ocupate  in  1940  de  trupele  sovietice  (Stalin 
nerespectand nici  macar Pactul  de neagresiune pe care el  insusi  il  convenise cu Hitler)  si 
ulterior retinute pentru 20 de ani, ca ,,reparatii de razboi", prin Tratatul de pace din 1947 - si 
,,reparatii"  au  ramas  pana  astazi.  Ion  Iliescu  nu  numai  ca  nu  a  cerut  restituirea  tuturor 
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teritoriilor ocupate de sovietici (desi pactul Hitler-Stalin din 23 august 1939 a fost anulat de 
insasi Duma din Moscova, fapt care a facut posibila proclamarea independentei statelor baltice 
in 1991), dar a mai si recunoscut frontierele stabilite prin pacea din 1947 (bazata pe acelasi 
pact din 1939) si asa-numita Republica Moldova, infiintata de Stalin in 1940, cu o parte din 
Basarabia si Transnistria, cu gandul de a pune mana pe restul Moldovei, pana la Carpati, spre a 
,,reintregi" poporul moldovenesc, care este mai roman decat romanii din Bucuresti.

Este  insa  timpul  sa  spunem lucrurilor  pe  nume  si  sa  inceteze  povestea  cu  ,,poporul 
moldovenesc"  si  cu  recunoasterea  impartirii  Romaniei  in  doua  state,  unul  Romania 
comunistului ION ILIESCU si altul Republica Moldova a comunistului moldovean MIRCEA 
SNEGUR  si  a  rusilor  -  tot  comunisti,  tot  moldoveni  ,  ANDREI  SANGHELI  si  PETRU 
LUCINSKI, ambii agenti ai KGB-ului, fara sa mai vorbim de rusul IGOR SMIRNOV, care cu 
ajutorul Armatei Rosii a lui ALEXANDRU LEBED, fostul comandant al armatei a 14-a, a 
creat Republica Transnistreana, cu capitala la Tiraspol, rupta din Republica Moldova in urma 
razboiului civil inscenat de rusi in 1992, dupa ce singurul moldovean roman, nu moldovean 
tradator, anume MIRCEA DRUC, a fost fortat sa demisioneze din functia de prim-ministru al 
R.  Moldova  si  sa  fuga  in  Romania,  si  dupa  ce  imnul  Rep.  Moldova  ,,DESTEAPTA-TE 
ROMANE!" a fost schimbat cu unul de origine ruseasca.

La 16 septembrie 1996, tot Ion Iliescu a semnat si Tratatul de prietenie romano-maghiar, 
care  contine  celebra  Rezolutie  1201  (impusa  Romaniei  de  Bill  Clinton),  tradand  si 
Transilvania cedata practic in favoarea ungurilor, atatati din Munchen de Otto von Habsburg 
(pretendentul la tronul imperial al Austro-Ungariei, desi este, de peste 20 de ani, deputat in 
Landstagul/parlamentul  Bavariei,  deci  cetatean  german  care  tot  mai  viseaza  la  refacerea 
Imperiului  austro-ungar).  Acelasi  Ion  Iliescu  mai  pregatea  inca  o  tradare,  de  asta  data  in 
favoarea Ucrainei. Independenta numai din 1991, dupa tratatul de la Blagovescensk semnat cu 
Rusia  si  Bielorusia  (al  carei  presedinte  a  ajuns  fostul  comisar  politic  al  Armatei  Rosii, 
Alexandr  Lukasenko),  Ucraina  a  devenit  ea  insasi,  de-abia  renascuta  dupa 300 de  ani  de 
sclavie ruseasca, o tara imperialista care vrea, ajutata de indivizi precum Ion Iliescu, nu numai 
sa  ramana  cu  NORDUL  BUCOVINEI,  TINUTUL  HERTA,  SUDUL  BASARABIEI 
(BUCEAGUL) si  INSULA SERPILOR,  care  ne-au  fost  furate  de  Stalin  pe  baza  pactului 
Hitler-Stalin, intre timp denuntat, ci sa i se recunoasca printr-un tratat suveranitatea asupra 
Cernautiului si  Cetatii  Albe ale lui Stefan cel Mare, pe motivul inviolabilitatii teritoriale a 
tarilor europene stabilit de Conferinta din 1975 de la Helsinki, cu toate ca Tarile Baltice si-au 
recapatat independenta in 1991, schimband granitele Uniunii Sovietice!

Acum  ajungem  la  problema  evreului/askenaz/khazar  de  origine  lituaniana  BORIS 
BIRSTEIN, care incepand din 1992, a devenit in mod practic proprietarul Rep. Moldova, de 
parca Moldova ar fi  o republica bananiera de tipul Hondurasului (tara al carei propietar a 
devenit familia unui askenazo-evreu, GOLDSTEIN, care o stapaneste de aproape 30 de ani, 
presedintii  alesi  ai  Hondurasului  nefiind  decat  servitorii  askenazului  sus-numit,  asa  cum 
servitorii  lui  BIRSTEIN  erau  in  1996  atat  MIRCEA SNEGUR,  PETRU  LUCHINSKI  si 
ANDREI SANGHELI din  Basarabia,  cat  si  IGOR IVANOV din  Rep.  Transnistreana,  toti 
mituiti de askenaz, care i-a mituit si pe rusul ALEXANDR RUTKOI si pe incoruptibilul fost 
general si sef al Armatei a 14-a, ALEXANDR LEBED, cu scopul de a rupe Transnistria din 
Rep. Moldova).

Cine este acest Birstein? Este un askenaz (evreu) din Lituania, emigrat in Israel prin anii 
'80, reemigrat cu pasaport israelian in Canada, unde prin cine stie ce afaceri a ajuns milionar in 
dolari,  obtinand  si  cetatenia,  respectiv  pasaportul  canadian,  pe  care-l  are  alaturi  de  cel 
israelian,  pentru ca,  utilizand si  vechiul  pasaport sovietic,  sa revina in anul 1991, in fosta 
Uniune Sovietica, respectiv in Rep. Moldova, de unde si-a luat si un pasaport moldovenesc, cu 
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care poate calatori nestingherit si in China comunista, asa cum se cuvine unui askenaz/evreu 
international de tipul celui descris de HENRY FORD I in cartea  "The International Jew". 
Askenazului/evreu BORIS BIRSTEIN i s-a permis (mituise pe cine trebuie!) sa fundeze in 
intraga Moldova (inclusiv in  Rep.  Transnistreana) un mare concern economic,  SEABECO 
CONCERN, care a devenit stapanul Moldovei independente a lui SNEGUR si al Tiraspolului 
lui IVANOV.

BORIS  BIRSTEIN,  devenit  moldovean  100%,  detinea  in  1996  cvasi-monopolul 
exportului de materii prime, intre care cel al lemnului, monopolul bancilor din Moldova si al 
societatilor  de  asigurare,  controlate  sau  detinute  de  concernul  SEABECO,  care  are  si 
monopolul  intreprinderii  guvernamentale  de  la  Chisinau,  care  imprima leii  -  deci  moneda 
nationala  -  si  pasapoartele Rep.  Moldova;  acelasi  concern detine societatile  moldovene de 
turism din Chisinau si Tiraspol, fiind de asemenea proprietarul luxosului Hotel Moldova din 
Chisinau,  inclusiv al  unicului  cazinou din tara,  instalat  in  acelasi  Hotel  Moldova,  hotel  si 
cazinou care pana in anul 1991 au apartinut KGB-ului. BIRSTEIN are rezervat din trei in trei 
saptamani,  un  ultraluxos  apartament  personal  la  ultimul  etaj  al  hotelului  inconjurat  de  o 
adevarata companie de body-guarzi formata din fosti membri ai KGB-ului. Tot o intreprindere 
a lui BIRSTEIN detine si monopolul fabricarii permiselor de conducere auto din Moldova si 
monopolul import-exporturilor de motorina si benzina ale Rep. Moldova si ale Transnistriei, al 
carei presedinte, rusul IGOR IVANOV, a instalat puncte sau posturi de graniceri intre Moldova 
si  Transnistria (teritoriu care nu a fost  recunoscut de nimeni, nici macar de Rusia, ca tara 
separata de Moldova), iar motorina, controlata de concernul lui BIRSTEIN, a devenit moneda 
oficiala  de  schimb  a  Rep.  Moldova,  leul  moldovenesc  imprimat  de  acelasi  concern 
SEABECO, nemaiavand nici o valoare in afara granitelor tarii. Granicerii instalati de IGOR 
IVANOV la punctele  de trecere spre Moldova iau ca taxa,  la intrarea sau iesirea din/spre 
Moldova, 10 dolari SUA sau 20 de litri de motorina pentru un automobil si  30 de litri de 
motorina sau 15 dolari pentru un camion. Acesti bani reprezinta o sursa de venituri pentru 
statul transnistrean al lui IGOR IVANOV si impulsioneaza totodata afacerile cu motorina ale 
lui BIRSTEIN (moldovenii, nedispunand de dolari, sunt fortati sa cumpere motorina spre a 
trece in sau a veni din Transnistria - aceasta in timp ce tractoarele nu au suficienta motorina, 
importata de acelasi concern al lui BIRSTEIN).

Acest  escroc  il  are  la  mana  si  pe  ex-presedintele  (ex-comunist)  MIRCEA SNEGUR, 
caruia i-a oferit o mare cantitate de motorina vanzand-o apoi, in numele lui SNEGUR si cu 
participarea aceluiasi la castig, la un pret mai mare in Suedia si Finlanda. Asa se explica faptul 
ca l-a putut santaja in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din toamna lui 1996, 
fortandu-l  sa  nu  intervina  in  nici-un  fel  in  favoarea  eliberarii  grupului  de  patrioti  al  lui 
ILASCU, condamnati si detinuti in Transnistria si pe care BIRSTEIN ii considera antisemiti. 
Din  acelasi  motiv  nu  a  intervenit  in  favoarea  grupului  ILASCU,  nici  fostul  presedinte  al 
Romaniei,  ION ILIESCU, manipulat  in aceasta afacere de ALFRED MOSES, presedintele 
Comitetului  American askenazo-vreiesc,  care  incepand din 1994,  in  calitate  de ambasador 
american a devenit practic gauleiterul francmasonului WILLIAM JEFFERSON CLINTON, 
trimis sa administreze democratia socialista a comunistului ION ILIESCU din Romania. Cum 
si  ALFRED MOSES considera  grupul  lui  ILASCU drept  un  grup  de  romani  nationalisti 
antisemiti, l-a impiedicat pe ILIESCU sa intreprinda ceva, desi o asemenea interventie i-ar fi 
servit lui ILIESCU in campania electorala.

Concernul SEABECO mai dispunea in Moldova, in 1996, si de 12 ferme-crescatorii care 
produceau anual  3500 de tone de carne de curcan pentru pietele occidentale,  realizand un 
castig enorm, caci pretul pe aceste piete este de circa 10 dolari/Kg, in timp ce BIRSTEIN ii 
plateste pe muncitorii moldoveni in lei moldovenesti la echivalentul de 34 de dolari/luna.
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BIRSTEIN este in acelasi timp seful mafiei moldovenesti care face trafic cu narcotice 
aduse prin Turcia si cu masini furate din Germania si Austria. Una dintre aceste masini, un 
Audi 90, i-a fost facuta cadou ministrului de justitie al Moldovei, cu care acesta a fost prins la 
Viena in 1996. Automobilul  fusese furat  de mafia  moldoveneasca in orasul  Heilbronn din 
Germania, iar ministrul moldovean avea asupra lui 20.000 de dolari. De fapt el era un simplu 
curier al mafiei lui BIRSTEIN, in ale carui afaceri intra si traficul cu moldovence plasate in 
bordelurile occidentale, afacere practicata de toate mafiile est-europene. Ministrul de justitie al 
Moldovei era utilizat de BIRSTEIN PENTRU A ADUCE BANII DE LA BORDELURILE 
DIN GERMANIA, unde moldovencele fusesera ,,date spre exploatare". Titlul de ministru de 
justitie al unei tari de-abia iesita din imperiul sovietic ar fi trebuit sa faca mai usoara calatoria 
cu o masina furata din Germania si sa nu trezeasca banuieli cu privire la originea celor 20.000 
de dolari, suma pe care un moldovean de rand nu o castiga din salariu in toata viata lui.

In ceea ce priveste celelalte mafii rusesti, circa 40 la numar, numele sefilor lor si locul 
cartierelor de comanda sunt cunoscute autorului cartii de fata. Serviciile secrete occidentale au 
constatat  ca  aproape toti  sefii  lor,  ca  si  cei  ai  mafiei  poloneze,  unguresti,  slovace  etc.  au 
pasapoarte israeliene, cu care pot circula fara probleme in toata lumea. Care este explicatia? 
Raspunsul este simplu: toti sefii celor 40 de mafii rusesti sunt askenazi/khazari/evrei. Aceste 
mafii au impartit intre ele Rusia si Europa de Est, iar sefii lor, aproape toti, traiesc ascunsi sub 
nume false in Europa de Est si cu totii sunt fosti membrii ai KGB-ului, capabili de orice crima 
imaginabila.

Seful  suprem  al  mafiei  ruse  era  in  1996  askenazul/evreu/israelit  JACOB 
BENJAMINOWICH (VENIAMINOVICI) JUSBASCHEW, cu resedinta in Tel Aviv, Israel, 
si ,,centrala" de directie a ,,operatiunilor" din Europa la Berlin, sub acoperirea firmei ALEX, 
oficial o firma germana de import-export! Toti sefii mafiei rusesti si-au cumparat vile si si-au 
depus banii in bancile din Cipru (partea greceasca), iar moldoveanul nostru BORIS BIRSTEIN 
se ocupa ca om de afaceri international, si cu asa-numita spalare a banilor obtinuti de mafia 
ruseaca, pe care-i baga in circuitul bancar mondial in numele concernului SEABECO. Bani 
obtinuti din traficul cu narcotice, cu femei, cu masini furate etc. ajung ,,curatati" in conturi 
secrete din Elvetia, dupa ce BIRSTEIN si SEABECO si-au retinut procentajul cuvenit.

Acest askenaz/evreu sovieto-lituaniano-israelito-canadiano-moldovean a fost in 1992 si 
mediatorul  crizei  care a dus la dezlipirea ,,Rep. Transnistrene" a lui  IGOR SMIRNOV de 
Moldova (pe atunci a moldoveanului roman MIRCEA DRUC), mituindu-l in primul rand pe 
fostul general ALEXANDR RUTKOI (care pana in 1993 a fost vicepresedintele lui BORIS 
ELTIN). Rep. Transnistreana este singura regiune din fosta Uniune Sovietica unde a ramas la 
putere regimul askenaz/iudeo-comunist,  IGOR SMIRNOV fiind numai o vitrina ruseasca a 
askenazimii/evreimii internationale care, cu ajutorul super-capitalismului bancar, incearca sa 
restaureze  comunismul  si  fosta  Uniune  Sovietica  sub  masca  SOCIALISMULUI 
DEMOCRATIC, daca nu a COMUNISMULUI DIRECT DEMOCRATIZAT, cum este cazul in 
Rusia. Sub jugul lui BIRSTEIN si a lui SMIRNOV, Transnistria este de asemenea singura 
regiune din fosta Uniune Sovietica unde painea ramane rationalizata (se da pe cartele ca in 
timpul lui Stalin) si unica regiune din fostul imperiu comunist a lui Stalin unde anticomunistii  
de tipul grupului nationalistilor romani moldoveni ai lui ILASCU sunt tinuti in inchisoare. 
Aceasta  ,,Rep.  Transnistreana"  este  mentinuta  de  askenazo-evreime  prin  intermediul  lui 
Birstin,  ca O BAZA care ar urma sa fie utilizata IN CADRUL UNUI POSIBIL RAZBOI 
CIVIL in Moldova sau, cand ar veni momentul, pentru invadarea Ucrainei si a Rusiei insasi, 
pe de o parte, si a Romaniei pe de alta parte, in incercarea de a restaura imperiul askenazo-
iudeo-comunist sovietic, sub pretestul apararii Rusiei contra extinderii catre est a NATO prin 
inglobarea Romaniei,  Poloniei,  Ungariei,  Cehiei  etc.  in  structurile  Pactului  Atlanticului  de 
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Nord, ceea ce ar duce frontierele la cele ale Uniunii Sovietice din anul 1938.
Conform datelor detinute de serviciile secrete americane si germane, inca din anul 1991 a 

fost creat in aceasta ,,Republica Transnistreana" un formidabil depozit de armament, inclusiv 
armament nuclear, suficient pentru a inarma, echipa si trimite in lupta un milion de soldati. 
Acest armament se gaseste ascuns intr-un sistem de tunele ce insumeaza sute de kilometri,  
construit inca de pe timpul lui Stalin si  Brejnev in subteranele de unde a fost scos nisipul 
necesar constuctiilor si fortificatiilor militare. In aceste tuneluri a fost adus armamentul tuturor 
trupelor sovietice retrase din Ungaria, Cehoslovacia si Polonia, caruia dupa anul 1994 i s-au 
adaugat si armamentul si munitia trupelor sovietice de ocupatie din Germania de Est, care sub 
comanda mai intai a maresalului Jukov, dupa cel de-al doilea razboi mondial, iar mai tarziu a 
maresalului  Burlakov,  numarau peste  500000 de  oameni  dotati  cu  cel  mai  bun armament 
sovietic  si  pregatiti  pentru invadarea Germaniei  si  a  Europei  occidentale.  Dupa prabusirea 
comunismului  si  retragerea  trupelor  sovietice  din  Germania,  cea  mai  mare  parte  a 
armamentului acestor trupe, inclusiv proiectilele si rachetele atomice cu o raza de actiune de 
pana la 600 de kilometri, au fost transferate in amintitul sistem de tuneluri din Transnistria. 
Circa 5000 de trenuri de transport le-au adus si pus sub paza Armatei a 14-a sovietica, mai 
tarziu rusa, comandata pana in anul 1994 de generalul rus Alexandr Lebed, devenit apoi seful 
Consiliului de Securitate al lui Boris Eltin, insarcinat cu solutionarea conflictului din Cecenia 
si  aspirant  la  presedentia  Rusiei  dupa  moartea  sau  demisia  alcoolicului  Boris,  pentru 
succesiunea  caruia  la  Kremlin  s-a  dezlantuit  batalia  pentru  putere  intre  prim-ministrul  rus 
Viktor  Cernomardin  si  Alexandr  Lebed.  Acesta  din  urma,  considerat  ,,incoruptibil",  a 
contribuit la secesiunea Transnistriei de Moldova, aparand ,,Republica" creata prin intrigile lui 
Birstein si Alexandr Rutkoi. De altfel, evreul Birstein are relatii speciale cu tot establishmentul 
comunist al fostei Uniuni Sovietice, inclusiv KGB-ul si mafia rusa.

Lebed a facut tot ce a putut pentru ca uriasul depozit de armament, evaluat de serviciile 
secrete  la  circa  160  de  miliarde  de  dolari,  sa  nu  cada  in  mainile  nationalistilor  romani 
moldoveni. Dar Lebed a fost fortat sa demisioneze de la comanda Armatei a 14-a ruse, dupa ce 
cineva din FSB, noul nume al KGB-ului, a reusit sa-l imprime in timp ce il califica pe Eltin  
drept ,,porc betivan". Caseta prezentata lui Eltin, a dus la demiterea generalului. Si totusi dupa 
retragerea lui Eltin ca presedinte al Rusiei, in iulie 1996, acelasi Lebed a fost numit de acelasi 
Eltin, pe care-l insultase in 1994, ca sef al Consiliului de Securitate al Rusiei. Lumea trebuie sa 
se obisnuiasca in fine cu ideea ca din spatele zidurilor Kremlinului nu poate veni nimic bun.

Lebed a plecat, insa Armata a 14-a a ramas in Transnistria si in tunelurile depozitului 
secret de armament a fost adus si ultimul tip de tanc rusesc, T95, care este in prezent cel mai 
bun din lume, superior atat tancului german Leopard II cat si tancului american Abrams. Este 
vorba de un colos de 100 de tone,  construit  dintr-un aliaj  metalic  practic  indistructibil  cu 
armamentul actual si dotat cu un tun de 140mm, ale carui proiectile sunt capabile sa distruga 
dintr-o singura lovitura orice tanc occidental. Singura industrie care continua sa functioneze 
normal in Rusia este industria de razboi.

Tradatorul Ion Iliescu, devenit presedintele Romaniei dupa lovitura de stat, camuflata in 
revolutie in 1989, agent sovietic ca si tatal sau, Alexandru, considera Basarabia si Bucovina ca 
fiind provincii cucerite de imperialistii romani de la rusi si austrieci, si sub pretextul ca la 
Conferinta paneuropeana de la Helsinki din anul 1975 s-a decis ca frontierele tarilor europene 
sa  ramana  neschimbate,  n-a  cerut  restituirea  lor.  In  mod  implicit,  Ion  Iliescu  accepta  si 
existenta asa-numitului popor moldovenesc, despre care in timpul lui Stalin se spunea ca este 
un popor de origine latina a carui limba seamana cu italiana si spaniola, dar in nici un caz nu 
este limba romana. In plus in 1991 in Republica Moldova se scria cu litere chirilice.
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Renuntarea  la  cererea  de  retrocedare  a  Basarabiei  si  a  Bucovinei  ocupate  de  Rusia 
sovietica  in urma Pactului  Hitler-Stalin este  UN ACT DE INALTA TRADARE FATA DE 
POPORUL ROMAN, act pentru care lui Ion Iliescu ar trebui sa i se ceara socoteala. ACEST 
ION ILIESCU ESTE CU MULT MAI PERICULOS PENTRU ROMANIA decat au fost Petru 
Groza, Gheorghe Gheorghiu-Dej si Nicolae Ceausescu impreuna.

In momentul in care scriu aceste randuri, Ion Iliescu s-a lansat in mod ilegal in a treia 
campanie electorala pentru presedintia Romaniei, ajutat in acest efort de o banda de gangsteri 
politici  americani  condusa de grupul NORTON-DRESNER-SCHUMATE (grup implicat  in 
1975  in  bine  cunoscutul  scandal  Watergate,  care  a  dus  la  rasturnarea  presedintelui 
anticomunist  Richard  Nixon;  implicat  in  instalarea  regimului  procomunist  al  generalului 
traficant de narcotice Noriega in Panama, dupa anul 1980; implicat in alegerea lui Clinton ca 
guvernator al statului Arkansas, post care i-a servit ca trambulina pentru presedintia Statelor 
Unite; si, in sfarsit, implicat in realegerea lui Boris Eltin ca presedinte al Rusiei in 3 iulie 
1996.), grup platit de Ion Iliescu spre a-l ajuta sa recapete presedintia prin MANIPULAREA 
OPINIEI PUBLICE. Sub despotismul democratic al comunistului Ion Iliescu au fost eliminati, 
prin "sinucidere" sau boli incurabile o serie intreaga de ofiteri superiori ai armatei romane, 
cazuti in dizgratia Cotroceniului. Printre acestia trebuie enumerati mai intai generalul Gica 
Popa, presedintele completului  de judecata care l-a condamnat la moarte pe Ceausescu, in 
decembrie 1989, "sinucis" deoarece nu a acceptat sentinta de baza careia a fost asasinat cuplul 
Ceausescu;  generalul  Stefan Guse,  fost  sef  al  Marelui  Stat  Major  al  armatei  in  timpul  lui 
Ceausescu; generalul Macri, fost sef al Directiei a II-a Contraspionaj (infiintata de Ceausescu 
pentru  a  contracara  actiunile  KGB-ului);  generalul  Mihale,  generalul  Nuta,  colonelul 
Gheorghe Ardeleanu si, in sfarsit colonelul Vasile Malutan, pilotul elicopterului care a luat 
cuplul  Ceausescu,  in  ziua  de  22  decembrie  1989,  de  pe  acoperisul  Comitetului  Central. 
Malutan  vazuse  valiza  in  care  se  gasea  LISTA  CONTURILOR  BANCARE  DIN 
STRAINATATE, ALE CEAUSESTILOR, PLUS O SERIE INTRAGA DE DOCUMENTE CU 
SECRETE DE STAT.  CONTURILE SECRETE ALE CEAUSESTILOR DE ORDINUL A 
MILIARDE  DE  DOLARI,  AU  FOST TRECUTE  PE  NUMELE  BORFASILOR  DE  LA 
COTROCENI, NUMELE NOILOR PROPRIETARI FIIND CUNOSCUTE DE SERVICIILE 
SECRETE OCCIDENTALE. Prin asasinarea numitilor generali si colonei romani, Ion Iliescu 
A  INCERCAT  SA  ELIMINE  SAU  SA  DECAPITEZE  GRUPUL  OFITERILOR 
ANISOVIETICI (anti-rusi) din Armata romana. Deoarece au rapoartele zilnice ale serviciilor 
secrete, in special CIA, care dispune de un buget anual de peste 30 de miliarde de dolari, si 
BND-ul  german (Bundes  Nachrichten Dienst  -  Serviciul  Federal  de Informatii),  guvernele 
occidentale  cunosc  toate  aceste  detalii  asupra  evenimentelor  politice  ,  ca  si  escrocheriile 
bandei  guvernamentale  a  comunistului  Ion Ilici  Iliescu  si  ale  grupului  de borfasi  de  tipul 
Vacaroiu,  Nastase,  Hrebenciuc,  Temesan,  Taracila,  etc.  care-l  inconjoara  si  care  au  reusit 
numai in 7 ani sa aduca Romania pe ultimul loc al mizeriei, in urma Albaniei.

 
 

Maresalul Ion Antonescu - DOGMA HOLOCAUSTULUI -  POPORUL ROMAN 
NEVINOVAT DE MOARTEA A 400.000 DE EVREI!

 
[...] precum pretinde Biblia iudaica, devenita pentru noi, crestinii, Cartea Sfanta pe care 

juram, carte plina de minciuni, de falsuri si de propaganda iudaica, transformata in dogma a 
crestinilor, tot asa cum evreimea de astazi incearca sa transforme in dogma, deci in realitate 
indiscutabila minciuna celor 6 milioane de evrei care ar fi fost omorati de Hitler in cursul celui 
de-al doilea razboi mondial.
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Intre cele 6 milioane sunt inclusi nu mai putin de 700.000 de evrei din Romania, cu toate 
ca Safran, fostul mare rabin al comunitatii  evreilor din Romania atat in epoca maresalului 
Antonescu (1940-1944) cat si intre 1944-1947, cand evreimea, cu ajutorul Armatei rosii a lui 
Stalin,  a  instalat  bestialul  regim comunist  intruchipat  pe atunci  de  evreica  Ana Pauker,  A 
NEGAT IN  MOD  CATEGORIC  SI  PUBLIC  MOARTEA UNUI  SINGUR  EVREU  DIN 
ROMANIA IN LAGARELE DE CONCENTRARE. Aceasta deoarece MARESALUL ION 
ANTONESCU A REFUZAT TRIMITEREA EVREILOR IN GERMANIA.

Antonescu NU A FOST UN CRIMINAL DE RAZBOI, CI UN MARE PATRIOT, care in 
1940, cand Romania fusese tradata atat de Franta cat si de celelalte puteri occidentale, a facut  
cel mai bun lucru care putea fi facut: a aliat Romania Germaniei, care cu sau fara Hitler era si  
a ramas o tara civilizata. Antonescu a fost predat de Mihai I lui Stalin. Dus la Moscova, a fost  
torturat timp de doi ani de zile, din 1944 pana in 1946, apoi a fost readus in Romania, judecat  
de un tribunal militar instalat cu acordul aceluiasi Mihai I si condamnat la moarte (sentinta 
executata in 1946 la Jilava, de o banda de criminali imbracati in uniforme de politisti romani,  
banda a carei sef a fost evreul Abraham Gutman, cunoscut pe atunci sub numele romanesc de 
Avram Bunaciu),  pe  baza  marturiilor  mincinoase  ale  unui  evreu pe  nume  Filderman,  sub 
acuzatia ca ar fi asasinat evrei. Nimic mai neadevarat: Maresalul Antonescu A SALVAT DE 
LA POSIBILA MOARTE IN LAGARELE DE CONCENTRARE A LUI HITLER MII DE 
EVREI  DIN  CEI  700.000  PE  CARE  IUDAISMUL INTERNTIONAL II  INCLUDE  IN 
NUMARUL FALS AL CELOR 6 MILIOANE CHIPURILE OMORATI DE HOLOCAUST, 
cu care santajeaza Germania de peste 50 de ani, in scopul de a obtine din ce in ce mai multe 
reparatii si despagubiri de razboi pentru statul Israel, care in timpul celui de al doilea razboi 
mondial  nici  macar  nu  exista.  (Israelul  a  aparut  ca  stat  in  anul  1948,  pe  teritoriul  vechii 
Palestine,  al  carei  popor  a  fost  fortat  sa-si  paraseasca  propria  tara,  palestinienii  traind  de 
aproape 50 de ani ca refugiati  in diverse tari arabe, unde nu sunt bine vazuti de localnici, 
deoarece palestinienii sunt cei mai ridicati din punct de vedere cultural dintre toti arabii si, in 
plus, multi dintre ei convertiti de secole la crestinism.)

Maresalul ION ANTONESCU A FOST CEL MAI MARE OM DE STAT DIN ISTORIA 
ROMANIEI, barbat pe langa care politicienii de tipul Bratienilor,  al lui Nicolae Titulescu, 
Iuliu Maniu, I.G. Duca, Octavian Goga, Armand Calinescu au fost si raman palide figuri. In 
majoritatea  lor,  acestia  erau  francmasoni  (ca  Nicolae  Titulescu  si  Armand  Calinescu)  sau 
manipulati de catre francmasonerie (cum a fost cazul Bratienilor, al lui Iuliu Maniu, al lui 
Duca, Octavian Goga si chiar Nicolae Iorga). Aceasta a fost si cauza reala a urii pe care Iorga 
o nutrea pentru legionarii  lui  Corneliu Codreanu si,  in consecinta,  a  omorarii  lui  de catre 
oamenii  lui  Horia  Sima.  Maresalul  Ion  Antonescu,  care  in  1942  a  inabusit  rascoala 
legionarilor, l-a obligat pe Horia Sima sa fuga in Germania.
 
 

Monopolul Sistemului Bancar Mondial, industria si comertul
 

Sistemul bancar este sufletul economiei in toate tarile civilizate; cine controleaza sistemul 
bancar controleaza si economia statului respectiv. Banca Centrala a Statelor Unite, ,,Federal 
Reserve  Bank",  a  fost  creata  de  evreul  Paul  Warburg  si  incorporeaza  cinci  uriase  grupuri 
bancare:  National  City  Bank,  Khun-Loeb  and  Co.  Bank,  Waranty  Trust  Company,  Chase 
National  Bank  si  Bankers  Trust.  In  afara  capitalului  imens,  aceste  cinci  grupuri  bancare 
dispuneau in anii ”50 de o rezerva de aur evaluata la 21 de miliarde de dolari. Cel mai mare 
grup bancar dintre acestea era Khun-Loeb and Co. Bank, cu sediul in Wall Street, New York, 
in totalitate proprietate evreiasca. Avea in anii '50 un capital de 22 de miliarde de dolari si 
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controla imprumuturile internationale si speculatiile financiare, ceea ce ii da o putere foarte 
mare in cadrul Bursei din New York si o mare influenta politica in afara tarii, fiindca toate 
guvernele straine care primesc imprumuturi de la acest grup bancar ajung in mod inevitabil la 
mana  evreilor.  Khun-Loeb  and  Co.  Bank  finanteaza,  de  asemenea,  industria  si  comertul 
american, avand la dispozitie 112 banci, numeroase cartele financiare si industriale, cinci mari 
centre de credit raspandite in toata America si in alte tari din lumea "libera", exercitand deci o 
enorma influenta asupra economiei mondiale.

Cealalta banca din Federal Reserve Bank controlata de evrei este Chase National, al carei 
director pana in 1953 a fost evreul Winthrop W. Aldrich, numit apoi ambasador al Statelor 
Unite la Londra. Fara indoiala ca influenta evreilor se extinde si asupra celorlalte banci din 
Federal Reserve Bank si, mai mult decat atat, mai poseda alte cinci grupuri bancare uriase care 
controleaza sectoare importante ale economiei americane: W. Seligman and Co., Lazard Brots, 
Lademburg,  Thalman  and  Co.,  Hallgarten  and  Co.,  Kuand,  Nachod  and  Khune  Bank  si 
Golman Sachs and Co. Aproape jumatate din agentii Bursei din New York, de care depind 
finantele si economia lumii "libere", sunt evrei.

EVREII IN INDUSTRIE SI COMERT:
Industrii  intregi  americane  sunt  monopolizate  de  evrei,  ca  si  pietele  de desfacere  ale 

acestora. Iata monopolurile industriale si comerciale ale evreilor din America:
1. Industria si piata de desfacere a mercurului, monopolizata de familia Rothschild;
2. Piata diamantelor, monopol a familiei Baranto si al societatii evreiesti Werner Beit and Co.;
3. Industria tutunului;
4. Industria si desfacerea argintului si cuprului, monopol al familiei Lewinsohn;
5. Industria zaharului;
6.  Industria  cinematografica,  monopol  aproape  exclusiv  evreiesc.  Iata  societatile 
cinematografice controlate de evrei: Metro Goldwyn Mayer Corp., fundata de evreul Marcus 
Loew si apoi controlata de evreul Samuel Goldwyn; Universal Film Co., fundata de evreul 
Julius  Baruch,  cunoscut  sub  pseodonimul  Carl  Lammle;  United  Artists  Corp.,  fundata  de 
evreul  Hiram  Abrams,  Fox  Film  Corp,  fundata  de  evreul  William  Fuchs,  cunoscut  sub 
pseudonimul de FOX; Warner Bros Co., a fratilor evrei Warner. Alti magnati evrei ai industriei 
cinematografe americane: Adolph Zukor, Jesse Lasky, Joseph Schenck etc. si peste 80% din 
regizori.  CINEMATOGRAFIA IUDEO-AMERICANA ESTE UNUL DINTRE CELE MAI 
TERIBILE  MIJLOACE  DE  DEZINTEGRARE  MORALA  A  LUMII  CRESTINE,  IN 
SPECIAL  IN  CAZUL  TINERILOR,  SUPUSI  CORUPTIEI  MORALE  PRIN  FILME 
IMORALE AMESTECATE PRINTRE CELELALTE INOFENSIVE.
7. Industria confectiilor pentru barbati, controlata de evrei in proportie de 90%;
8. Comertul cu bumbac, monopol evreiesc 90%;
9. Piata bijuteriilor, 90% in mainile evreilor;
10. Industia metalurgica din Colorado, monopol evreiesc;
11. Comertul cu bauturi alcoolice, monopol evreiesc;
12. Agentiile de transport si informatii, in mare parte in mainile evreilor;
13. Comertul cu instrumente muzicale, monopol evreiesc;
14. Comertul cu filme, fotografii si carti pornografice, monopol evreiesc, cu un castig de 350 
de milioane de dolari anual;
15. COMERTUL CU NARCOTICE, monopol evreiesc (de aceea nu i se vine de hac);
16. Industria carnii, 50% in mana evreilor;
17. Industria incaltamintei, 60% in mainile evreilor;
18. Casele de discuri muzicale, monopol evreiesc, prin care se difuzeaza muzica infernala;
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19. Editurile muzicale specializate in muzica de jazz, monopol evreiesc. Evreii controleaza, de 
asemenea, in mare parte industria electrica: ,,General Electric" l-a avut ca presedinte mai multi 
ani pe evreul Gerard Swape. Controleaza radiodifuziunea si televiziunea din America, ai caror 
sefi erau in anii '50 evreii David Sarnoff, presedintele RCA (Radio Corporation of America) si 
William  Paley,  presedinte  la  ,,Columbia  Broadcasting  System".  Efectul  programelor  de 
televiziune, in majoritate posturile fiind proprietatea evreilor, este CATASTROFAL PENTRU 
EDUCATIA TINERILOR AMERICANI. Subiectele programelor TV realizate de evrei sunt 
identice cu cele ale filmelor evreiesti produse la Hollywood. In toate industriile mentionate 
anterior erau implicate familiile iudeo-americane Warburg, Belmont, Schiff si Kahn, interesant 
fiind faptul ca presa iudeo-masona nu mentioneaza decat foarte rar numele marilor magnati 
evrei  care  AU  MONOPOLIZAT  ATATEA  SECTOARE  ALE  VIETII  AMERICANE  SI 
TRAIESC DIN MUNCA A MILIOANE DE CRESTINI. Nu doresc de fapt sa atraga atentia 
asupra tragicei realitati.

NOTA: Ne poate fi foarte clar, de ce programele tv din Romania sunt pline de diferite 
forme de prostitutie si sex (inclusiv la orele dupa-amiezii, cand copii se uita la TV! Sa ne mai 
miram de ce auzim la stiri despre copii de clasa a V-a care faceau sex oral in closet, violuri, 
criminalitate etc. CINE LE MANIPULEAZA SUBCONSTIENTUL?) De cine sunt controlate 
oare aceste programe, surse de dereglari hormonale grave?! Nu recunoastem cliseul!?

CINE  SUNT  TRAFICANTII  MONDIALI  DE  DROGURI?  DE  CE  SUNT 
INCHISORILE PLINE CU "MARII CULTIVATORI SI TRAFICANTI INTERNATIONALI" 
DE  MARIJUANA  SI  HASIS,  IN  TIMP  CE  MAGNATII  HEROINEI  (Mortii  albe), 
COCAINEI, LSD-ului isi fac tranzactiile interguvernamentale fara nicio problema?! 
 

ZECE PUNCTE FUNDAMENTALE ALE PROBLEMEI EVREIESTI
Un articol publicat in ,,Vita italiana", in numarul din 15 august 1937, din care reproducem o 

mare parte
 

Evreii fideli traditiilor sunt mult mai numerosi decat se presupune. In mare parte, aceasta 
fidelitate se refera la un mod de a fi. Efectul unei legi respectate fara intrerupere de-a lungul 
secolelor nu dispare de pe o zi pe alta; ea a creat un tip, a format anumite instincte, a dat 
nastere unui comportament specific: evreul traditional.

Exista si isi face simtita prezenta o internationala evreiasca... unitatea (evreilor) exista in 
mare parte ca ,,esenta" si instinct. Activitatea evreilor in domenii diverse ca economia, arta, 
literatura, psihologia, sociologia are urmari distrugatoare si subversive, care duc intotdeauna 
spre aceleasi efecte. Evreii insisi sunt de acord in a afirma ca ,,esenta" lor este inalterabila si 
perena.  Evreul  este  evreu,  indiferent  de  nationalitatea  lui.  Evreul  este  evreu  indiferent  de 
crezul lui politic. Evreul ramane evreu chiar si atunci cand se crestineaza.

Rasa, pentru evrei, nu este doar un simplu dat biologic sau antropologic. Rasa este legea. 
Aceasta, inteleasa ca o forta care modeleaza pe dinauntru - si intr-un anume sens din inalturi -, 
este pentru evreu una cu rasa. Legea nu se afla doar in Biblie. Este o mare gresala sa credem 
ca iudaismul se termina cu Vechiul Testament; el continua in Talmud, care, asa cum arata si 
numele,  este  o  urmare,  o  incununare,  o  desavarsire.  Legea  ebraica  decreteaza  ca  exista  o 
diferenta fundamentala intre evrei si restul omenirii. Legea spune: ,,Evreul este zeul viu, este 
zeul incarnat, este omul ceresc. Ceilalti oameni sunt terestrii, de rasa inferioara. Ei exista doar 
pentru a-i sluji pe evrei".

Legea ii promite evreului dominatia universala, caci ,,il vor sluji si i se vor supune toate 
natiile". ,,Eu voi uni toate popoarele sub sceptrul lui Iuda." ,,Daca voi ma veti urma, veti fi o 
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imparatie de preoti." ,,Eu iti voi da drept mostenire natiile si, ca imparatie, intregul pamant 
pana la marginile lui." ,,Toate bogatiile pamantului iti vor apartine." Aceasta este promisiunea, 
acesta este legea.

,,Regatul"  iudaic  nu  este  abstract  si  supranatural,  el  trebuie  sa  se  realizeze  pe  acest 
pamant, avand in frunte o stirpe anume. Si atata timp cat acest lucru nu s-a realizat, evreii 
trebuie sa se considere dezradacinati si prizonieri. Acestia sunt termenii ,,adevaratei dreptati" 
si  instituie  dreptul  si  obligatia  evreului  de  a  promova  intotdeauna  aversiunea  si  revolta 
impotriva oricarei ordini si civilizatii neevreiesti, oricare ar fi ea. Aceeasi logica a legii impune 
distrugerea  totala,  prin  orice  mijloace,  pentru  a  pregatii  drumul  venirii  ,,regatului"  lui 
Israel. ,,Tu vei devora toate natiile pe care Domnul tau ti le indica." ,,Pe cel mai bun dintre 
goim (neevrei),  omoara-l", spune textual un cunoscut pasaj din Talmud. In Ehomene Esre, 
rugaciunea pe care toti evreii trebuie sa o rosteasca in fiecare zi, se afla urmatoarele: ,,Fie ca 
nazaritenii si crestinii (,,minim") sa piara intr-o clipa, sa fie stersi din cartea vietii si sa nu se  
numere printre cei drepti".

Trebuie  sa  fii  miop  ca  sa  vezi  in  miscarea  subversiva  si  revolutionara,  condusa 
indiscutabil, peste tot si intotdeauna, de evrei, ceva care are un inceput si un sfarsit in sine,  
doar pentru ca unii agenti izolati s-ar putea sa nu aiba nici o intentie anume, urmand doar 
impulsul propriei lor firi si a propriei lor mosteniri. Din aceste 9 puncte fundamentale se poate 
deduce al zecelea, adica acela ca marea majoritate a atitudinilor antisemite se invart, in jurul 
adevaratei  probleme:  mai  clar,  chestiunile  legate  de  rasa,  natiune,  contrarevolutie, 
antibolsevism si anticapitalism ating un aspect sau altul din miscarea iudaica, insa nu ajung 
niciodata in miezul problemei. 

punctul 4 - ALT DOCUMENT
Este  vorba  de  o  circulara  emisa  de  ,,Comitetul  Central  al  filialei  Petrograd  a  Ligii 

Internationale  Evreiesti"  din  luna  decembrie  1919.  A fost  publicata  pentru  prima  data  de 
catre ,,Action Francaise", dupa ce a fost capturata de la un ofiter evreu al Armatei Rosii. Iata 
traducerea:

 
SECRET
Reprezentantilor tuturor sectiunilor Ligii Fii ai lui Israel!
Ora victoriei noastre finale se apropie. Ne aflam in pragul dominatiei lumii. Ceea ce, cu 

putin timp in urma, era doar un vis este pe punctul de a se realiza. Am fost slabi si fara putere; 
catastrofa mondiala ne-a transformat si, datorita ei, ne putem ridica iar capetele cu mandrie. 
Ne-am  descotorosit  de  cultura,  civilizatia,  traditiile  si  de  regii  natiunilor  crestine.  Opera 
noastra este pe punctul de a fi dusa la bun sfarsit in ceea ce priveste alte natiuni, dar trebuie sa 
dam dovada de multa prudenta, fiindca Rusia imblanzita este marea noastra dusmana.

Am cucerit Rusia si o tinem nemiscata sub talpa noastra, dar sa nu uitati nici-un moment 
ca  trebuie  sa  actionam cu atentie  si  prudenta.  Grija  sfanta  pentru siguranta  noastra  nu ne 
permite sa aratam mila sau sa acordam iertare. Sa fim prudenti si tacuti. Sa nu avem pic de 
mila fata de dusmanii nostrii. Trebuie sa-i distrugem pe cei mai buni conducatori ai poporului 
rus,  pentru ca aceasta  tara  sa  nu mai  poata  avea conducatori.  O vom lipsi  astfel  de orice 
posibilitate de a se opune puterii noastre.

Razboiul,  lupta  de  clasa  vor  distruge  cultura  popoarelor  crestine.  Dar  trebuie  sa  fim 
prudenti si rezervati.

O,  fii  ai  lui  Israel!  Victoria  noastra  este  aproape,  fiindca  puterea  noastra  politica  si 
economica  si  influenta  noastra  asupra  maselor  cresc  cu  repeziciune.  Noi  suntem stapanii 
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bogatiilor si ai aurului guvernelor si, in consecinta, suntem omnipotenti la bursele tradatorilor 
si ale manevrelor secrete. Bronstein, Apfelbaum, Rosenfeld, Steinberg sunt, printre atatia altii, 
adevarati fii ai lui Israel. In Rusia puterea noastra nu cunoaste limite. In orase, comitetele si  
comisiile de locatari ne sunt fidele. Dar sa nu ne lasam imbatati de succes. Fiti prudenti si  
circumspecti, trebuie sa avem incredere doar in noi insine. Nu putem sa acordam incredere 
Armatei Rosii, care intr-o buna zi ar putea sa intoarca armele impotriva noastra.

Fie ca inteligenta si geniul nostru sa ne protejeze si sa ne indrume!
 
Punctul 5 - IN FATA MORMANTULUI LUI SIMEON BEN IUDA
Discursul, rostit la Praga de catre rabinul Reichhorn, la o reuniune a rabinilor, in fata 

mormantului marelui rabin Simeon Ben Iuda, a fost publicat de ziarul ,,Bauernbundler" din 
Viena, la 1 noiembrie 1912.

“Stramosii nostrii au lasat prin testament alesilor lui Israel datoria de a se intalni odata la 
o suta de ani, in jurul mormantului marelui maestru ,,Caleb", sfantul rabin Simeon Ben Iuda, a 
carui stiinta transmite tuturor alesilor din toate timpurile puteri asupra fetei intregului Pamant 
si autoritate asupra tuturor descendentilor lui Israel. Sunt 18 secole de cand dureaza razboiul 
lui Israel cu aceasta putere care i-a fost promisa lui Abraham, dar pe care crucea a uzurpat-o.

Calcat in picioare, umilit  de dusmani, fara incetare amenintat  cu moartea,  poporul lui 
Israel nu a disparut, ci s-a raspandit pe toata suprafata Pamantului, fiindca tot pamantul trebuie 
sa-i  apartina.  De  multe  secole  inteleptii  nostri  lupta  cu  un  curaj  si  o  perseverenta  de 
nezdruncinat impotriva crucii.

Cand vom fi ajuns sa fim singurii stapani ai aurului din intreaga lume, adevarata putere va 
trece in mainile noastre si atunci se vor implini promisiunile care i s-au facut lui Abraham. 
aurul cea mai mare putere din lume, aurul care este forta, recompensa si instrumentul intregii 
puteri, acest tot de care omul se teme si pe care il doreste este singurul mister, stiinta cea mai 
profunda, spiritul care conduce lumea. Acesta este viitorul.

Optsprezece secole a apartinut dusmanilor nostri, secolul acesta si cele care vor veni va 
trebui sa fie al nostru, trebuie sa ne apartina noua, poporul lui Israel. Si va fi al nostru, fara nici 
o indoiala. Aceasta este a zecea oara, de-a lungul a o mie de ani de lupta acerba, neincetata cu 
dusmanii nostri, cand ne strangem in acest cimitir, in fata mormantului marelui nostru maestru, 
Caleb, sfantul rabin Simeon Ben Iuda, alesii tuturor generatiilor poporului lui Israel pentru a 
ne concentra asupra tuturor mijloacelor care sa ne permita obtinerea de avantaje pentru cauza 
noastra, exploatand toate marile greseli pe care dusmanii nostri crestini le comit continuu. De 
fiecare data Sanhedrinul nostru a decretat lupta fara odihna impotriva acestor dusmani, dar in 
nici  unul dintre secolele anterioare stramosii  nostri  nu au reusit  sa  concentreze in mainile 
noastre atata aur si in consecinta, atata putere cat a reusit sa ne lase mostenire secolul al XIX-
lea. Putem, deci,  sa ne bucuram, privind increzatori spre viitor, caci foarte curand ne vom 
realiza scopurile.

In zilele noastre toti  imparatii,  regii,  principii  etc.  s-au inglodat in datorii,  pentru a-si 
putea intretine armate numeroase,  indispensabile pentru a-si  mentine tronurile.  Trebuie,  de 
aceea, sa incercam sa inmultim imprumuturile,  pentru a putea deveni manipulatorii tuturor 
valorilor si pentru a detine, ca o garantie pentru capitalurile pe care le acordam tuturor tarilor, 
cai ferate, paduri, mine, mari ateliere si fabrici, precum si imobilele si strangerea impozitelor.

Agricultura va fi intotdeauna bogatia fundamentala a tuturor tarilor. Detinerea de mari 
suprafete de pamant va aduce in toate timpurile mare cinste si putere posesorilor lor. De aceea 
eforturile  noastre  vor  tinde  spre  aceasta,  fratii  nostri  evrei  trebuind sa  achizitioneze  vaste 
intinderi  de pamant.  Prin toate  mijloacele posibile trebuie sa  favorizam impartirea marilor 
proprietati, pentru a fi apoi mai usor de insusit.
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Sub pretextul de a ajuta clasa muncitoare trebuie sa-i impovaram pe marii proprietari de 
pamanturi sub greutatea impozitelor. Cand aceste proprietati vor fi in mainile noastre, munca 
proprietarilor crestini va fi pentru noi o imensa sursa de bogatie.

Biserica crestina fiind unul din dusmanii nostri cei mai periculosi, trebuie sa actionam cu 
perseverenta  pentru  a-i  micsora  influenta.  Este  in  folosul  nostru  deci  sa  actionam  cu 
consecventa pentru a intipari in mintea crestinilor ideile de libertate ale gandirii, de scepticism, 
de  schisma  si  sa  provocam  discutii  religioase,  urmate  in  mod  firesc  de  impartirea 
crestinismului in secte.

In mod logic, trebuie sa incepem prin a-i descredita pe ministrii crestini, declarandu-le 
razboi deschis, starnind suspiciuni in privinta devotamentului si a comportamentului lor; prin 
satira si ridiculizare vom distruge respectul pentru statutul si haina lor.

Comertul si bursa, doua sectoare bogate in beneficii, nu trebuie niciodata sa fie scapate 
din mainile evreilor si, inainte de toate, trebuie sa controlam comertul cu alcool, unt, paine si 
vin, fiindca acestea ne fac stapanii absoluti ai agriculturii si in general ai economiei rurale. Noi 
vom fi cei care livram cerealele pentru toti, dar daca vor aparea nemultumiri datorita mizeriei,  
ne va fi usor sa dam vina pe guverne.

Toate posturile publice trebuie sa fie la dispozitia evreilor si, o data ce le-am ocupat, vom 
sti, prin ce darnicie si perspicacitate, calitati specifice noua, sa ajungem la principalele surse 
ale adevaratei influente si puteri.

Magistratura este pentru noi o institutie de mare importanta. Tribunalele au cea mai mare 
influenta asupra civilizatiei si sunt cele care ne ajuta ca in chip firesc sa devenim judecatori ai 
problemelor dusmanilor nostri naturali, crestinii; astfel, putem sa-i subjugam.

Nu trebuie sa trecem cu vederea nimic din ceea ce ne-ar putea ajuta sa castigam un loc 
privilegiat in societate: filosofia, medicina, dreptul, economia, politica, intr-un cuvant, toate 
disciplinele stiintifice, indeletnicirile artistice si literare sunt un camp vast in care trebuie sa 
obtinem noi succese, demonstrand astfel talentele noastre. Aceste vocatii presupun un grad 
inalt de subiectivitate in apreciere. Astfel o compozitie muzicala, chiar mediocra, va oferi un 
motiv plauzibil pentru a-l urca pe un piedestral si a-l inconjura cu o aura de celebritate pe 
evreul care a compus-o.

In ceea ce priveste stiinta, medicina, filozofia, si ele vor fi parte integranta din dominatia 
noastra intelectuala.

Un medic cunoaste secretele cele mai ascunse ale familiei si in consecinta are in mainile 
sale sanatatea si viata dusmanilor nostri de moarte, crestinii...

Daca  aurul  este  instrumentul  principal  de putere  in  lume,  fara  indoiala  ca  cel  care  il 
urmeaza imediat ca importanta este presa. Dar ce ar fi aceasta fara primul? Fiindca nu putem 
obtine tot ceea ce dorim fara ajutorul presei, trebuie ca fratii nostri sa obtina controlul asupra 
tuturor ziarelor din toate tarile.  Faptul ca avem aurul si in acelasi timp marea pricepere in 
alegerea mijloacelor necesare pentru a controla apucaturile venale ne va transforma in arbitrii 
ai opiniei publice, dandu-ne putere absoluta asupra maselor. Urmand pas cu pas acest drum, cu 
perseverenta care ne caracterizeaza, ii vom indeparta pe crestini si le vom anihila influenta. 
Noi vom dicta lumii ce trebuie sa creada, ce trebuie sa aprecieze si sa respinga. Poate ca vor 
exista personalitati care se vor ridica impotriva noastra, insa masele docile si ignorante ne vor 
credita si ni se vor alatura.

Odata ce am devenit stapani ai presei, putem schimba conceptiile curente despre onoare, 
virtute,  onestitate,  dand prima lovitura  institutiei  care  pana acum a  fost  considerata  sacra, 
familia, pe care trebuie sa o distrugem.

Ii putem face pe dusmanii nostri crestini sa-si piarda credinta in tot ceea ce au venerat 
pana acum; folosindu-ne de forta pasiunii ca arma, vom declara razboi impotriva a tot ceea ce 
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venereaza si  respecta crestinii.  Cand unul dintre noi face un pas inainte, altul trebuie sa il 
urmeze de apoape, si daca aluneca trebuie sa fie ajutat de coreligionari. Daca un evreu va fi 
citat in fata unui tribunal din tara unde traieste, fratii sai intru religie trebuie sa il ajute si sa-i 
acorde asistenta, dar numai daca acest acuzat a actionat conform legilor lui Israel, urmate cu 
grija de atatea secole.

Interesul  nostru  este  sa  simulam interes  pentru  problemele  sociale  curente,  mai  ales 
imbunatatirea conditiilor de munca ale muncitorilor,  dar,  in realitate,  ne vom dirija fortele 
pentru a castiga increderea opiniei publice si a ne folosi de ea. Orbirea maselor, predispozitia 
lor de a se lasa inselate de discursuri frumoase, pe cat de goale in continut pe atat de sonore, pe 
care le auzim pe toate drumurile, le fac sa devina o prada usoara, iar pentru noi sunt un dublu 
instrument care ne asigura popularitatea si creditul.”

 
Comparand  acest  discurs  al  reprezentantului  ,,spiritual"  al  iudaismului  cu  activitatea 

evreilor din toata lumea se va vedea ca exista o identitate perfecta intre cuvintele rabinului si 
comportamentul ,,fiilor" lui. Evreii au invadat toate domeniile de activitate in lumea crestina: 
politica,  economia,  cultura,  stiinta,  arta,  etc.  Familia  crestina a fost  aproape distrusa,  fiind 
redusa la un simplu contract care poate fi rupt intr-un minut dupa ce a fost semnat. Evreii sunt 
considerati ,,genii" in toate domeniile vietii de catre agentiile de stiri, pe care tot ei le conduc. 

SIONISM SI COMUNISM (NEOMESIANISM)
de Dr. Luis Bielski

 
Poporul lui Israel este evident un popor nomad. Dar, daca inainte de distrugerea statului 

evreu de catre romani (in anul 70 e.n.), acum aprope 19 secole era deja, la fel ca fratii sai de 
rasa, fenicienii, un popor care isi stabilea colonii migratoare in sanul altor natiuni, desi isi avea 
propriul teritoriu statal, cand romanii au distrus statul evreu si au daramat al doilea templu, 
iudaismul, deja diseminat inauntrul diverselor populatii de pe pamant, a continuat sa existe 
prin intermediul coloniilor israelite stabilite pe teritoriile acelor popoare, ba a mai fost si intarit 
si sporit ca numar de evreii care au emigrat, fugind cand le-a fost distrus statul.

Toate aceste colonii israelite au fost organizate institutional, ceea ce - asa cum am mai 
spus- le-a conferit o mare soliditate organica si politica, constituind celulele de baza din care 
este  formata  natiunea  iudaica  raspandita  in  toata  lumea  si  au  fost  conduse  la  scara 
internationala de sinoduri rabinice care, de-a lungul secolelor, si-au desfasurat activitatea, cel 
mai adesea in secret. Regelui din vechiul stat evreu si Marelui Sanhedrin le-a urmat Nasi (print 
sau patriarh), avand autoritatea suprema asupra Israelului din diaspora. Nasi era inainte seful 
Marelui  Sanhedrin.  Schisma  babilonica  i  l-a  adus  ca  oponent  pe  Exilarh  sau  Princepele 
Exilului, care avea aceeasi autoritate ca si Nasi asupra comunitatilor israelite ce ii erau supuse. 
In timpul lui Napoleon Bonaparte si din initiativa acestuia s-a reunit din nou in public Marele 
Sanhedrin sub conducerea lui Nasi.

In secolul XX au iesit  din nou la lumina institutiile guvernului mondial israelit. Dupa 
primul razboi mondial, vedem aparand ,,Comitetul delegatiilor evreiesti", care a participat cu 
succes la Conferinta de pace, facand sa prevaleze punctele de vedere israelite. In august 1932, 
septembrie 1933, si august 1934 s-au reunit la Geneva, Sinodurile mondiale israelite in mod 
public, chiar daca majoritatea acordurilor stabilite au ramas secrete. S-a adoptat numele oficial 
de ,,Conferinta Mondiala  Evreiasca".  La ultima dintre ele s-a aprobat  orgnizarea in forma 
permanenta  a  ,,Congresului  Mondial  Evreiesc"  ca  organ  oficial,  public  si  permanent  al 

97



guvernului universal al natiunii israelite raspandite in toata lumea. Acest Congres Mondial 
Evreiesc  si-a  fixat  definitiv  sediul  chiar  in  orasul  Geneva,  in  anul  1936,  prin  persoana 
rabinului Stephen S. Wise,  presedinte al vechiului ,,Comitet  al  Delegatiilor  Evreiesti" deja 
mentionat si care a facut in numele Israelului Mondial o declaratie demna de luat in seama, 
respectiv ca evreii ,,nu mai sunt o credinta, nici o religie, ci sunt un popor, un tot evreiesc care 
ne include pe noi toti".  In realitate, asa cum am spus, in prezent sunt incadrate in Israelul 
mondial nu doar diferite fractiuni religioase care inainte purtau lupte grele intre ele, din cauza 
interpretarilor diferite ale religiei lui Israel, ci si evreii necredinciosi, deistii, materialistii sau 
atei  care,  desi  nu  sunt  de  religie  iudaica,  fac  parte  din  poporul  lui  Israel  si  din  natiunea 
israelita, cu aceleasi drepturi, ca si evreii credinciosi.

Dar unul dintre cele mai mari idealuri ale Isrelului Mondial din diaspora a fost acela de a  
constitui din nou, pe cat era cu putinta, statul Israel, nu pentru a se intoarce in el toti evreii,  
raspanditi in toate tarile lumii, asa cum au afirmat in mod fals, deoarece nu le convine sa isi 
abandoneze pozitiile care le-au permis sa realizeze in mai mare sau mai mica masura cucerirea 
politica si economica a popoarelor pagane (din punctul lor de vedere). Nu, ci pur si simplu din 
motive  patriotice  si  religioase,  precum si  din  puternica  trasatura  revendicativa  care  intr-o 
masura sau alta ii caracterizeaza pe israeliti.

Reconstituirea  statului  Israel  si  a  Templului  lui  Solomon  a  fost  pentru  ei  o  obsesie 
seculara. Totusi, inca din secolul II e.n. au avut loc intre israeliti certuri pe aceasta tema. Cei la 
care sentimentul nationalist precumpanea asupra celui de stricta ortodoxie religioasa continuau 
sa viseze la recucerirea Palestinei prin mijloace politice sau militare. In schimb, ortodoxia 
iudaica privea infaptuirea unor asemenea lucruri ca pe un pacat grav daca el avea loc inainte 
de venirea lui Mesia cel proorocit de Sfintele Scripturi si care trebuie sa fie realizatorul unor 
idealuri asa de scumpe. Triumful rabinismului, dupa infrangerea lui Bar-Kosba (anul 135 e.n), 
cand s-a incercat eliberarea Palestinei  de sub dominatia romana,  a facut  sa triumfe pentru 
multe secole acest punct de vedere teologic asupra chestiunii, considerandu-se ca este ilicita, 
ba chiar un pacat grav incercarea de recucerire a Palestinei inainte de venirea lui Mesia. De 
aceea, poate, incercarile cele mai insemnate orientate in acest sens au fost imbratisate de o 
serie de falsi Mesia, care si-au facut aparitia in diversele colonii israelite ale lumii, incepand cu 
Sereno (anul 720 e.n.) si pana la Sabbatai-Zevi (1626-1676) si Jacob Frank (1757), ceea ce nu 
i-a  impiedicat  in  anumite  ocazii  pe  conducatorii  israeliti,  mai  degraba  nationalisti  decat 
inclinati spre aspectele sacre, sa planuiasca sub o anumita forma asa-numita intoarcere la Sion 
si  recucerirea  Palestinei,  fara  sa  mai  astepte  venirea  lui  Mesia,  chiar  daca  in  felul  acesta 
trezeau opozitia si mania ortodoxiei rabinice, ale carei retineri de ordin teologic in legatura cu 
acest aspect au fost doborate in secolul XIX, din doua cauze principale.

In prima schisma, cea care a rupt temporar unitatea organica si institutionala a Isrealului 
Mondial,  provocata de reforma religioasa initiata  in secolul  XVIII  de Moise Mendelssohn 
(Moise Ben Mendell)  si  care a dat  nastere Miscarii  Hascala,  precum si  Neomesianismului 
(despre care voi vorbi mai incolo), a aparut, in cadrul acelei parti a iudaismului care ramasese 
credincioasa vechii ortodoxii rabinice, un mare teolog, rabinul Tzvi-Hirsh-Kalischer (1795-
1874), care si-a publicat in anul 1862 opera intitulata Dershat Tziyon, care, printr-o dialectica 
geniala,  a  reusit  in  cea  mai  mare  masura  sa  elimine  retinerile  teologice  despre  care  am 
pomenit,  sustinand ca era legala si  de dorit  recucerirea Palestinei,  fara a mai trebui sa fie 
asteptata venirea lui Mesia. Predicile acestui rabin, urmat apoi si de altii in comunitatile inca 
ortodoxe, au pregatit in mod hotarator terenul pentru miscarea sionista care, mai tarziu, avea sa 
apara.

Celalalt  factor care a deschis in mod hotarator  portile sionismului  in cadrul  Israelului 
Mondial  a  fost  Neomesianismul.  Principalii  sai  sustinatori  au  fost  ucenicii  reformelor  lui 
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Moise Mendelssohn, printre care membrii Miscarii Hascala si cei ai ,,Uniunii Evreilor pentru 
stiinta si  civilizatie" -  nume mai cunoscute fiind ale rabinilor Moise Hess si  Baruch Levi. 
Acesta din urma a fost unul dintre mentorii fondatorului comunismului modern, Karl Marx, al 
carui tata, desi se convertise la protestantism pe cand micul Karl avea numai 6 ani, si-a trimis 
fiul - la implinirea varstei cuvenite - sa primeasca educatia rabinica, in conformitate cu traditia 
familiei. Marx a fost deci un marrano (cripto-evreu, in fapt crestin doar cu numele, crestin 
fals) si un purtator de cuvant al noii tendinte neomesianice in cadrul iudaismului, alaturi de H. 
Heine,  alt  cripto-evreu,  si  de  istoricul  israelit  Graetz,  care  prin  ampla  sa  lucrare  ,,Istoria 
evreilor" a contribuit la raspandirea neomesianismului.

Eminentul  cercetator  francez  Sallustre,  in  lucrarea  sa  ,,Originile  secrete  ale 
bolsevismului",  ofera  date  foarte  valoroase  despre  toate  acestea  si  include  un  document 
extrem de important, document care a dat nastere la numeroase polemici in Europa si care 
explica foarte clar semnificatiile neomesianismului in cadrul Israelului Mondial. Este vorba de 
cunoscuta scrisoare a rabinului Baruch Levi catre discipolul sau Karl Marx, in care primul ii 
explica celui din urma ce este neomesianismul: ,,Poporul evreu in intregime va fi propriul sau 
Mesia.  Domnia  sa  asupra  universului  se  va  face  prin  unificarea  celorlalte  rase  umane, 
eliminarea monarhiilor si a frontierelor, care nu sunt decat bastioane ale individualismului, si 
prin  instaurarea  unei  republici  universale  care  va  recunoaste  pretutindeni  drepturile  de 
cetatenie ale evreilor. In aceasta noua organizatie a omenirii, fiii lui Israel, raspanditi acum pe 
toata fata pamantului, cu totii de aceeasi rasa si cu aceeasi formatie traditionala, vor ajunge 
fara mari oprelisti sa fie elementul conducator peste tot,  mai ales daca reusesc sa impuna  
maselor muncitoare o conducere formata din evrei. Astfel, datorita victoriei proletariatului, 
vor ajunge in mainile israelitilor guvernele tuturor natiunilor o data cu formarea republicii 
universale.  Atunci  proprietatea  individuala  va  putea  fi  inlaturata  de  catre  guvernele  rasei 
evreiesti, care vor putea administra astfel peste tot bogatiile popoarelor. Si asa se va implini 
fagaduiala Talmudului, anume ca atunci cand timpurile mesianice vor veni, evreii vor tine sub 
cheile lor bunurile tuturor neamurilor lumii". Prin aceste cateva fraze, rabinul Baruch Levi ii 
rezuma  tanarului  sau  discipol  Marx  intelesul  Neomesianismului  si  realizarea  lui  prin 
intermediul  revolutiei  comuniste  universale,  folosind  clasa  muncitoare  pur  si  simplu  ca  o 
unealta oarba. Ingeniozitatii lui Marx i-a revenit apoi misiunea de a conferi acestor principii de 
baza marea dezvoltare pe care a reusit sa le-o imprime.

De  fapt,  renuntand  la  ideea  unui  Mesia  personalizat  pentru  a-l  inlocui  cu  natiunea 
evreiasca  drept  propriul  sau  Mesia  si  dand  totodata  nastere  socialismului  marxist  sau 
comunismului modern, Neomesianismul a facut posibila lansarea Sionismului, caci a maturat 
dintr-o singura miscare toate scrupulele rabinice legate de ideea ca recucerirea Palestinei si 
crearea statului Israel pot fi implinite doar de fagaduitul Mesia. Poporul lui Israel, raspindit 
prin intreaga lume fiind propriul sau Mesia, lui ii revine misiunea sa refaca in Palestina regatul 
lui Israel. De aceea, chiar daca unii membri ai Miscarii Hascala, printre ei detasandu-se Joseph 
Pearl,  ajunsesera  sa  renunte  deocamdata,  din  ratiuni  politice,  la  refacerea  unei  Palestine 
israelite pe un teritoriu populat de arabi si,  la acea vreme, provincie a Imperiului otoman, 
Neomesianismul, dand la o parte obiectiile teologice, deschidea calea Sionismului in randul 
israelitilor care, in numar tot mai mare, renuntau la ideea unui Mesia concret si adoptau noua 
idee a Israelului ca Mesia si care avea de refacut el insusi regatul evreiesc in Palestina. Am 
avut ocazia sa constat ca pana si rabini ortodocsi (dogmatici) au ajuns sa creada ca Mesia este 
o simpla alegorie si ca poporul lui Israel este propriul sau Mesia, chiar daca acesti rabini sustin 
in mod oficial dogma traditionala.

Juramantul de credinta al iudaismului ortodox care spune: ,,Cred cu tarie in venirea lui 
Mesia si, chiar de va veni tarziu, ii astept zilnic sosirea" [Acest articol din Crezul iudaismului 
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ortodox este al doisprezecelea din cele treisprezece stabilite de rabinul Moise Mamonide, unul 
dintre  fondatorii  actualei  religii  israelite  si  care  a  glorificat  pseudoconvertirile,  trecand  el 
insusi de forma la islamism.] este interpretat de unii in sens neomesianic, prin el trebuind sa se 
inteleaga ,,venirea sau sosirea vremurilor mesianice". In plus, printre sionistii contemporani 
abunda elementele neomesianice, Sionismul fiind considerat o miscare mesianica, separata de 
aparitia unui Mesia personalizat.

Ideea Sionismului ca miscare mesianica, acceptata in general in cadrul iudaismului, este o 
idee de tip evident neomesianic, asa cum neomesianic este si socialismul comunist al lui Karl 
Marx,  ambii  constituind  tentaculele  aceleiasi  caracatite  israelite  CARE  CAUTA  SA 
STAPANEASCA LUMEA PENTRU A-SI IMPLINI ASTFEL IDEALUL MESIANIC. Exista 
totusi sectoare ultradogmatice inlauntrul Israelului Mondial care continua sa considere ilegala 
si pacatoasa crearea statului Israel mai inainte de venirea unui Mesia concret. Dar aceasta secta 
reprezinta doar o infima minoritate in ansamblul Israelului Universal. Acesti ultraortodocsi au 
prevestit chiar ca mania lui Dumnezeu va distruge in chip infricosator un stat al Israelului creat 
intr-o forma care contrazice dogme divine. In realitate, cei care sustin aceasta teza sunt atasati 
dogmei rabinice initiale, sustinuta de-a lungul multor secole si modificata abia in secolul trecut 
in forma pe care am prezentat-o. Din punctul lor de vedere, daca statul Israel este distrus intr-o 
maniera inspaimantatoare de catre pagani (neevrei), actiunea acestora nu ar fi altceva decat un 
semnal  al  maniei  lui  Dumnezeu.  Dar,  asa  cum  precizam  inainte,  acest  mic  segment  al 
autenticei  ortodoxii  iudaice  este  atat  de  mic,  incat  nu  a  reusit  sa  tulbure  in  mod  serios 
dezvoltarea si propasirea Sionismului.

Revenind la nasterea Sionismului, trebuie semnalat ca teza rabinului ortodox Kalischer, 
cel care a deschis in fata Sionismului portile credintei stravechi, a avut o influenta hotaratoare 
si asupra rabinului comunist si neomesianic Moise Hess, preocupat la vremea respectiva de 
organizarea revolutiei comuniste a proletariatului. Hess si-a insusit exigenta lui Kalischer ca 
Palestina sa fie inapoiata poporului evreu si, in cartea sa ,,Roma si Ierusalimul", ii ataca in 
egala  masura  pe  rabinii  ortodocsi  si  pe  cei  reformatori,  care  sacrificasera  ideea  nationala 
evreiasca, lansand totodata ideea de a convoca un Congres evreiesc care sa preia sarcina de 
colonizare a Palestinei. Hess a admis ca prin pozitia sa in favoarea unei Palestine israelite, a 
exercitat o anumita influenta si  neomesianicul Graetz. Se vede clar cum au stat alaturi,  in 
perioada de formare a sionismului, conducatorii ortodoxiei iudaice, cei ai Neomesianismului si 
cei ai comunismului. Comunistul Moise Hess a murit in anul 1875, cand fusesera anihilate 
ezitarile teologice care impiedicau nasterea si dezvoltarea unei miscari sioniste importante si 
cand lipsea doar liderul potrivit pentru a-i da impulsul necesar. Si acest lider a fost Theodor 
Herzl, pe care fanatismul israelit, ca si in cazul intemeietorilor evrei ai comunismului modern, 
Marx si Engels, l-a impins sa poarte ca si ei barba traditionala impusa de Tora, de ale carei 
percepte in acest sens a ascultat si pseudoconvertitul Fidel Castro, pe care fanatismul ebraic l-a 
impins pana la a impune tuturor membrilor gruparii sale de revolutionari sa poarte barba, chiar 
daca pentru justificarea acestei obligatii oferea public alte pretexte. Numele de familie Castro 
este, cum se stie, unul dintre cele mai tipice adoptate de pseudoconvertitii de origine spaniola.

Theodor  Herzl  s-a  nascut  la  Budapesta  in  1860.  In  anul  1896  si-a  publicat  lucrarea 
intitulata ,,Statul Evreu", prin care a reusit sa infranga in sanul comunitatilor israelite din lume 
multe  obiectii  si  sa  obtina  un  sprijin  insemnat  pentru  atingerea  idealului  sionist,  numele 
miscarii venind de la ideea intoarcerii la Sion. Herzl a trecut si la intemeierea si extinderea 
universala a ,,Organizatiei Mondiale Sioniste" si a obtinut acordul conducatorilor Israelului 
Mondial pentru a incepe organizarea a ceea ce in mod oficial a fost cunoscut drept Primul 
Congres Sionist de la Basel (Elvetia), dar care in realitate a fost un adevarat Sinod Universal 
Israelit,  autentica reprezentare generala a natiunii evreiesti  imprastiata prin lume, in cadrul 
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caruia,  in  afara  de  aprobarea  iudaismului  international  al  miscarii  sioniste,  s-au  incheiat 
acorduri privind strategia politica a evreilor in lume, s-a reusit potolirea anumitor conflicte 
care  izbucnisera  chiar  intre  sionisti  si  dominarea  pe  moment  a  opozitiei  multor  sectoare 
israelite la miscare sionista, chiar daca nu a fost posibil sa fie aplanate alte rivalitati care, nu 
duceau la  destramarea unitatii  organice institutionale  a  Israelului  Mondial,  continuau sa  ii 
provoace mari daune. Cea mai importanta disputa in acea epoca era cea aparuta in cadrul 
miscarii comuniste, aflata inca la inceputurile sale, intre gruparea care il recunostea pe Lenin 
ca sef si cea intitulata ,,Bund-ul Socialist Evreiesc", care a dus la impartirea in bolsevici si  
mensevici a Partidului Rus Social-Democrat al Muncitorilor (comunist). Desi avea la baza o 
discrepanta reala cu privire la tipurile de strategie care trebuiau urmate de catre evrei pentru 
conducerea revolutiei si realizarea ei practica, conflictul ascundea de fapt si rivalitati provenite 
din ambitiile nemasurate pentru putere, atat ale lui Lenin, cat si ale concurentilor sai. Aceasta 
disputa intre evrei in sanul abia nascutei miscari comuniste avea sa constituie preludiul a ceea 
ce  mai  tarziu  avea  sa  sfasie  maruntaiele  comunismului  mondial  si,  in  consecinta  ale 
iudaismului insusi.

Revenind la Sionism, in 1898 Theodor Herzl a organizat tot la Basel un alt Congres, dupa 
cat  se  pare  doar  sionist,  apoi  inca  unul  in  anul  1899,  asigurand viitorul  miscarii  sioniste 
mondiale. Planul era ca mai intai sa fie invadata Palestina, locuita de arabi, cu emigranti evrei, 
pana cand se reusea implantarea acolo a unei populatii israelite destul de puternice pentru a 
reusi,  cu  ajutorul  marilor  puteri  controlate  de  iudaism,  expulzarea  populatiei  arabe  din 
teritoriul  pe  care  il  ocupase  timp  de  peste  douazeci  de  secole,  confiscandu-i  in  plus 
proprietatile si, la nevoie omorand-o (comitand astfel o urisa operatie de genocid). Evident ca 
aceasta ticalosie enorma ar fi putut avea consecinte politice grave pentru multe sectoare ale 
Iudaismului Mondial, ceea ce in anii care au urmat a facut sa creasca opozitia fata de Sionism 
a unor fractiuni ale Iudaismului, in special cele reformiste sau liberale. Basel a continuat sa fie 
sediul celor mai multe Congrese Sioniste, ultimul care s-a desfasurat acolo, al 22-lea, avand 
loc in 1946.

Theodor Herzl nu numai ca si-a consacrat intreaga viata acestui ideal, dar si-a sacrificat si 
toata averea personala. Ce bine ar fi sa fie imitat in aceasta privinta, macar o parte, de atatia 
burghezi ne-evrei cu dare de mana si egoisti, incapabili sa isi sacrifice o parte a timpului si  
bogatiei ca sa lupte pentru apararea popoarelor lor, daca nu chiar a propriilor averi in fata 
amenintarii  iudeo-comuniste.  Acest  egoism sinucigas  al  majoritatii  burgheziei  ne-evreiesti 
constituie  in  buna  masura  cauza  dezastrului  ingrozitor  care  ameninta  toate  popoarele 
neiudaice, caci miscarile patriotice de aparare nationala lipsite de puterea economica necesara 
si de indispensabila colaborare a capacitatilor marii burghezii crestine ajung sa se stinga pe 
picioare si majoritatea esueaza din lipsa unei finantari adecvate, asa cum ar trebui sa aiba orice 
miscare politica pentru a se putea sustine si pentru a triumfa. Refuzandu-le acest sprijin, cei 
avuti le condamna la infrangere, infrangere care reprezinta, cum spuneam, o sinucidere lenta 
chiar pentru burghezie.

In mai 1901, neobositul Theodor Herzl a reusit sa obtina o audienta la sultanul Turciei, 
Abdul Hamid, ca si la marele vizir, care au acceptat sa primeasca emigranti evrei in diverse 
parti ale Imperiului otoman, in mod individual. Dar au refuzat sa permita o emigrare masiva in 
Palestina,  asa cum le  cerea Herzl,  pretentie in  care califul  Islamului,  cu marea sa  intuitie 
politica, a intrevazut o mare primejdie pentru Islam in Palestina. In urma refuzului, Israelul 
Mondial si marioneta sa, masoneria, au lansat impotriva califului patriot si bun mahomedan o 
campanie mondiala de calomnii ale caror ecouri nu s-au stins nici pana acum, campanie care il 
face sa para ca nebun si unul dintre tiranii cei mai sangerosi ai tuturor timpurilor. Acelasi refuz 
a  facut  sa  se  nasca  in  galeriile  oculte  ale  Israelului  Mondial  ideea  ca  este  necesara 
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dezintegrarea Imperiului otoman, pentru a pune Palestina sub protectia unei puteri marioneta a 
iudaismului care, permitand emigrarea a sute de mii de israeliti, ar fi facut posibila crearea 
viitorului stat Israel. Dar pentru a dezintegra Imperiul otoman si a elibera Palestina de sub 
stapanirea lui era nevoie de un razboi, si nu era suficient un razboi balcanic, ci un razboi in 
care sa se implice marile puteri navale, cu suficienta forta pentru a sfarama in bucatele Impriul 
otoman.  Acesta a  fost  unul  dintre  obiectivele  pe care  Israelul  Mondial  si  le-a propus 
atunci cand a pregatit si provocat izbucnirea primului razboi mondial, prin asasinarea 
primului mostenitor al tronului Austro-Ungariei la Sarajevo, de catre doi tineri israeliti 
sarbi, aprizand astfel scanteia necesara declansarii incendiului devastator care trebuia sa 
ajute la prabusirea celei mai puternice monarhii din Europa si sa inlesneasca triumful 
revolutiei  comuniste  in  Rusia. Caci  aceasta  a  fost  recolta  culeasa  de  evrei  de  pe  urma 
primului  razboi  mondial.  Aceste  fapte  imposibil  de  negat  ofera  dovada  clara  a  implicarii 
iudaismului international ca principal promotor al acestui razboi.

Guvernul  britanic,  marioneta  a  iudaismului,  nu  a  avut  nici  cel  mai  mic  scrupul  sa 
folosesca nobilul si justificatul nationalism arab pentru a distruge Turcia, pentru ca apoi sa-i 
tradeze pe nationalistii arabi, dupa cum bine stim cu totii. Machiavelismul evreiesc a impins 
lucrurile pana la folosirea unui mare patriot arian, un autentic cavaler englez, Lawrence al 
Arabiei,  ca principal  element al  aceste  manevre,  pacalindu-l  intr-un mod josnic  pentru ca, 
odata pacalit, sa-i poata pacali la randul sau pe prietenii sai arabi. Trebuie precizat clar ca 
Lawrence a fost in aceeasi masura o victima a inselatoriei puterilor israelite de la Londra ca si  
conducatorii arabi. Dupa ce mai demult folosisera Imperiul otoman impotriva Spaniei anti-
iudaice si impotriva crestinatatii europene, gasind in Turcia un loc de refugiu si de aparare, 
primind de la sultani tot felul de avantaje, acum cand Turcia ajunsese o piedica pentru Israelul 
Mondial in planurile sale de cucerire a Palestinei, evreii nu au avut nici-un fel de scrupule sa 
isi doboare vechiul si generosul protector, folosind de aceasta data armate crestine drept unelte 
pentru  distrugerea  fortei  care  pastra  unitatea  islamica,  la  fel  cum inainte  se  folosisera  de 
armatele musulmane pentru a dobora puterile crestine care luptau contra iudaismului. Dar, asa 
cum spune pe buna dreptate Maurice Pinay, pana cand le vom mai permite israelitilor sa ne 
foloseasca drept carne de tun pe toti, faramitandu-ne puterile si asmutindu-ne pe unii contra 
altora, crestini contra musulmani, occidentali contra orientali, rase contra rase, natiuni contra 
natiuni, muncitori contra patroni, partide contra partide? Nu este oare timpul sa ne gandim 
serios si sa incetam sa mai fim simple marionete in mainile dusmanilor nostri comuni, 
unindu-ne toti impotriva lor si scapand astfel de sfarsitul crud pe care ni l-au pregatit?

Nerusinata participare a israelitilor la actiunea revolutionara, mai intai nihilista si apoi 
marxista, contra Rusiei imperiale a atras dupa sine, in mod logic, represaliile firesti la care 
guvernul  si  poporul  rus  i-au  supus  pe  agitatorii  israeliti,  fapt  ce  a  impus  grabirea  crearii 
statului evreu, unde s-ar fi putut stabili evreii fugari care nu mai puteau ramane in alte tari.  
Aceasta  situatie  si  alte  cateva  motive  au  facut  sa  se  intareasca  miscarea  sionista  si  sa  se 
intensifice translatarea de colonisti evrei spre Palestina musulmana, foarte semnificativ fiind 
faptul ca exact conducatorii neomesianici ai miscarii Hascala din Rusia au fost cei care au dat 
in aceasta tara impulsul initial Sionismului.

Primul razboi mondial a oferit iudaismului ocazia de a face un pas urias spre crearea in 
Palestina a statului Israel. Proiectata dezintegrare a Imperiului otoman, pregatita de iudaism, i-
ar fi dat ocazia sa cucereasca Palestina. Anglia era pe atunci guvernata de un guvern mason si 
cripto-iudaic. In plin razboi, in 1916, cabinetul britanic de razboi compus din francmasoni a 
promis  sa  ajute  la  stabilirea  unui  ,,Camin  National  Evreiesc  in  Palestina".  In  1917,  Lord 
Balfour, si el francmason, a facut istorica sa declaratie in acelasi sens. In 1919, nou nascuta 
Societate a Natiunilor a ramas in mainile francmasoneriei si a puterii secrete a iudaismului. In 
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acest fel, au reusit sa plaseze Palestina, smulsa Turciei, sub mandatul incredintat Angliei de 
Societatea Natiunilor, guvernul englez nefiind la acea vreme decat un satelit al iudaismului si 
al marionetei sale, masoneria. Masoneriei i-a fost impusa de catre sefii ei secreti cripto-evrei 
misiunea de a reconstrui Templul lui Solomon, fara ca masonii ne-evrei sa isi dea seama de 
semnificatia pe care o are aceasta, in aparenta inofensiva, alegorie: in afara de a se referi la 
reconstruirea reala a Templului lui Solomon si a statului Israel, ea semnifica, in ezoterismul 
iudaic, reconstruirea puterii Israelului raspandit in toata lumea, distrus de catre papi, regi si 
clasele  propietare  si  conducatoare  ale  popoarelor  ne-evreiesti,  adevaratii  ,,asasini"  ai  lui 
Hiram, care in ezoterismul ebraic simbolizeaza poporul lui Israel, pe care trebuie sa il razbune 
ordinul masonic, desi in cadrul acestuia i se dau legendei lui Hiram semnificatii diferite, in 
functie  de  gradul  de  initiere  masonica,  totul  pentru  a-i  indrepta  pe  francmasonii  ne-evrei 
pacaliti,  ca  pe  niste  instrumente  ascultatoare  si  oarbe,  catre  o  activitate  care  are  ca  tel 
OBTINEREA STAPANIRII LUMII DE CATRE ISRAELITI.

Cu toate ca la inceput evreii britanici au patronat cu fervoare Sionismul, adica miscarea 
orientata  spre  formarea  statului  Israel,  iar  mandatul  britanic  asupra  Palestinei  a  servit  la 
usurarea  emigratiei  in  masa  a  peste  jumatate  de  milion  de  evrei  acolo,  inmultind  cu  12 
numarul locuitorilor israeliti al Palestinei, ulterior au aparut intre magnatii evrei ai petrolului si 
finantelor din Anglia si din alte tari occidentale contradictii puternice in legatura cu instaurarea 
imediata a unui stat evreiesc in Palestina, deoarece se considera ca acest lucru va provoca 
reactii  violente in lumea araba, punand in pericol interesele financiare israelite in Orientul 
Mijlociu, in special cele legate de petrol. In plus, opozitia fata de Sionism se considerase in 
ultima  vreme  in  comunitatile  reformiste  ale  iudaismului  liberal,  existand  temerea  ca  prin 
crearea statului Israel ar fi devenit evident ca evreii din toata lumea erau agentii unei natiuni 
straine. Chiar daca, in 1935, iudaismul liberal din Statele Unite si-a declarat neutralitatea in 
chestiunea sionista, opozitia fata de Sionism nu a incetat in multe comunitati ale iudaismului 
reformist.  Toate  acestea  au  atras  o  intarziere  a  planurilor  guvernului  britanic  -  pe  atunci 
controlat de puterea secreta iudaica - de creare imediata a statului Israel. Pe de alta parte, 
razboiul impotriva lui Hitler, pe care in mai 1939 iudaismul il hotarase deja, nu constituia 
deloc momentul cel mai bun pentru a risca alinierea arabilor de parte Axei Roma-Berlin-Tokio 
in cazul in care ar fi fost creat in acele momente un stat israelit in Palestina, in defavoarea 
populatiei arabe a acestei tari. Aceasta a motivat declaratia guvernului britanic din mai 1939, 
prin care se promitea independenta Palestinei intr-un rastimp de 10 ani incepand de la data 
respectiva,  cu  salvgardarea  intereselor  majoritatii  arabe  si  minoritatii  evreiesti.  Aceasta 
declaratie a guvernului britanic, cu toate ca fusese inspirata de inalte cercuri conducatoare ale 
Israelului  Mondial,  i-a  nemultumit  foarte  tare  pe  sionistii  fanatici,  provocand  o  ciocnire 
violenta cu organizatiile cele mai nerabdatoare si extremiste ale Sionismului, ciocnire care, 
fara  sa  rupa  pe  moment  unitatea  institutionala  mondiala  ebraica,  s-a  tradus  prin  atentate 
teroriste ale fanaticilor sionisti (organizatiile Igrum, Zwai, Leumi, Stern, Hagana), urmarind sa 
forteze guvernul englez sa indeplineasca rapid vechile promisiuni ale Lordului Balfour. Unii 
magnati evrei, care se opuneau cu tarie unui asemenea plan, nu au fost doar acuzati de catre 
sionisti  ca sunt adoratori  ai  ,,vitelului de aur", ci  au devenit  tinta unor atentate comise de 
organizatiile sioniste cele mai fanatice. Insa persecutiile suferite de evrei in cel de-al doilea 
razboi  mondial  au  intarit  in  interiorul  iudaismului  pozitia  sionistilor,  in  favoarea  crearii 
imediate a statului Israel, reusindu-se unificarea interna a evreilor certati pe aceasta tema si 
rezolvarea tuturor  aspectelor  legate  de crearea  imediata  a  controversatului  stat  israelit.  Iar 
guvernul marioneta al Angliei s-a supus ordinelor primite de la sefii sai secreti, in timp ce 
Uniunea  Sovietica,  transformandu-se  in  nasul  cel  mai  important  al  Sionismului,  cerea  in 
aprilie  1947  ca  problema  Palestinei  sa  fie  inclusa  pe  agenda  Natiunilor  Unite,  aproband 
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totodata  proiectul  de  impartire  a  Palestinei  intre  evrei  si  arabi.  Pe  29  noiembrie  1947, 
Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite (O.N.U.), cu sprijinul delegatiilor Uniunii 
Sovietice  si  statelor  comuniste  satelite,  a  aprobat  crearea  unui  stat  evreu  independent  in 
Palestina si, in fine, guvernul britanic si-a manifestat hotararea de a parasi Palestina la 15 mai 
1948, cand i se incheia mandatul ce ii fusese oferit de catre Societatea Natiunilor. Si, intr-
adevar, s-a grabit sa puna in aplicare operatiunile de evacuare. Evreii nu au asteptat ziua de 15 
mai, pentru ca aceasta cadea sambata, si au proclamat independenta statului Israel pe data de 
14 mai 1948, dupa amiaza.  Semnificativ ramane faptul  ca Uniunea Sovietica a fost prima 
putere care a recunoscut statul Israel, precum si cea care a propus admiterea acestuia la O.N.U. 
Sprijinul comunist acordat Sionismului nu putea fi mai hotarator.

In ce priveste conflictul dintre Stalin si statul Israel, pe care ,,tatucul" il nasise cu atata 
entuziasm, el a izbucnit in felul urmator. Dupa ce evreii Roosevelt si Harry Salomon Truman 
au dat pe mana fratelui lor israelit Stalin atat Europa de Est cat si China, aplicand planurile 
ebraice de instaurare in intreaga lume a dictaturii comuniste, ambitiile paranoice de putere ale 
lui  Stalin l-au facut  sa  se  simta aproape stapanul  lumii,  dorind sa  devina seful  suprem al 
iudaismului universal. Acest lucru a provocat, la sfarsitul anului 1948, o ruptura intre Stalin si 
comunitatile evreiesti staliniste, pe de o parte, si cu restul iudaismului mondial, pe de alta.

Cu aceasta ocazie, divergentele cu Stalin si iudaismul stalinist, care se negociasera si se 
rezolvasera o vreme in forma parlamentara descrisa in capitolul XI, au ajuns la limita ruperii 
totale a unitatii institutionale a Israelului Mondial. Stalin si secta sa secreta au refuzat orice 
autoritate a Congresului Mondial Evreiesc si a lui Bernard Baruch asupra comunitatilor 
israelite  de pe teritoriul  U.R.S.S.  si  al  statelor satelite  din Europa de Est,  largind in 
acelasi timp schisma in toata lumea si incercand sa atraga un numar cat mai mare de 
evrei de partea sa. In U.R.S.S. si in statele satelite au reusit sa impuna schisma prin forta, 
omorand sau arestand orice israelit care i se opunea. In schimb, in lumea libera nu au reusit sa 
atraga de partea schismei staliniste decat o mica minoritate fanatica si activa de evrei.

Rezultatele acestei rupturi temporare in sanul poporului lui Israel, raspandit in intreaga 
lume, au fost daunatoare pentru actiunea sa revolutionara. In noul stat Israel, evreii stalinisti au 
incercat sa controleze guvernul, dar nu au reusit si acesta a ramas in mainile evreilor fideli 
Congresului  Mondial Evreiesc din New York si seful  sau secret,  Bernard Baruch. Asta l-a 
infuriat pe Stalin, care a dezlantuit atat in U.R.S.S, cat si in dictaturile comuniste din Europa 
de Est o persecutie feroce nu doar contra sionistilor, ci si contra rabinilor si sefilor comunitatii  
evreiesti  despre  care  credea  ca  ramasesera  credinciosi  centrului  de  comanda  ebraic  new-
yorkez.  El  i-a  inlocuit  la  conducerea  respectivelor  comunitati  cu  rabini  si  sefi  de  filiatie 
stalinista. S-au umplut inchisorile de evrei antistalinisti, ba chiar au fost asasinati in aceste 
imprejurari multi conducatori si demitari evrei din lumea comunista.

Comandamentul  iudaic  din  New York a  reactionat  la  randul  sau  impotriva  lui  Stalin, 
impunandu-i lacheului sau evreu, presedintele S.U.A., Harry Salomon Truman, ca si celorlalti 
cripto-evrei care controlau sau influentau guvernele Angliei si ale celorlalte puteri occidentale, 
aceasta cotitura in politica internationala, cotitura pe care multi nu o inteleg nici acum si care a 
salvat lumea libera de PERICOLUL DE A CADEA RAPID IN MAINILE COMUNISMULUI, 
catre  care  o  conduceau,  practic,  complicatiile  guvernelor  de  la  Washington  si  Londra, 
manevrate din umbra de catre masonerie si iudaism.

Truman si cercurile ebraice care ii cedasera lui Stalin, Europa de Est si China conduceau 
acum lupta  pentru a-l  impiedica pe ,,tatuc" sa  domine lumea;  in  felul  acesta,  la  inceputul 
anului 1949 a aparut N.A.T.O., alianta Atlanticului de Nord, iar mai apoi aliantele Mediteranei, 
de  la  Bagdad,  si  din  Sud-Estul  Asiei.  Asa  s-a  transformat  O.S.A.,  Organizatia  Statelor 
Americane, intr-o alianta anticomunista, creandu-se cea mai mare retea de aliante din toata 

104



istoria  omenirii.  Conducatorii  mondiali  ai  evreilor  trotkisti,  sinovievisti,  buharinisti  etc.  de 
catre  Stalin  se  simteau expusi  primirii  unui  glont  in  ceafa,  daca  nu se  grabeau sa  bareze 
inaintarea impetuoasa a  lui  Stalin,  pe care  ei  o  patronasera la  inceput.  Inainte  de ruptura, 
Truman proiectase sa ii lase lui Stalin, India si nordul Japoniei, dar ceea ce a urmat a prevenit,  
din  fericire,  alte  crime  grave.  Rupandu-se  axa  cripto-iudaica  New York-Londra-Moscova, 
evreii Truman si Marshal nu l-au putut impiedica pe Stalin sa isi intinda puterea asupra Chinei 
desi il inarmasera in secret si pana in dinti pe Mao-Tse-Dong, credinciosul colaborator al lui 
Stalin,  facand tot posibilul  sa il  doboare pe Chiang-Kai-Shek. Au trimis insa Flota a VI-a 
americana pentru a impiedica macar caderea insulei Formosa-Taiwan in mainile lui Stalin, 
protejand astfel ultima reduta a regimului nationalist chinez, pe care l-au impiedicat insa sa 
intrerupa actiuni ofensive impotriva regimului comunist din China continentala, caci in timpul 
schismei iudaice trecatoare, chiar daca iudaismul condus de cercurile de la New York dorea sa 
il impiedice pe Stalin sa domine lumea, nu dorea sub nici un motiv sa distruga comunismul, 
pentru ca asta ar fi insemnat sa isi distruga propria opera, sa piarda tot ceea ce castigasera in 
32 de ani prin revolutia israelita mondiala. Se vede de aici ca politica Iudaismului condus de la 
New York a fost doar defensiva, incercand sa recupereze Rusia, statele satelite si China prin 
eliminarea lui Stalin si a stalinismului in general, punand in loc evrei comunisti fideli puterii 
israelite new-yorkeze.

In ceea ce il priveste pe Mao, politica iudaismului occidental a fost aceea de a incerca sa il 
transforme intr-un fel de Tito, adica un pion care sa-l tradeze pe Stalin si sa supuna dictatura 
comunista  intereselor  puterii  ebraice  cu  sediul  in  Statele  Unite.  AICI  SE  ASCUNDE 
SECRETUL MULTOR  CONTRADICTII  ALE  POLITICII  PROMOVATE  de  Washington, 
care in timp ce trimitea trupe in Coreea si lua masuri defensive foarte eficiente si zgomotoase 
pentru  a-i  opri  pe  Stalin  si  pe  Mao,  se  opunea  oricaror  masuri  ce  ar  fi  putut  duce  la  o  
infrangere completa a comunistilor,  ceea ce ar fi  deschis posibilitatea DE ELIBERARE A 
POPOARELOR  INROBITE  DE  ROSII  SI  DE  DISTRUGERE  A  REGIMURILOR 
COMUNISTE DEJA EXISTENTE.
 

UNDE DUCE COLABORATIONISMUL CU EVREII
 

Peste  tot  pe  unde  traiesc  imprastiati,  evreii  constituie  minoritati  de  multe  ori 
nesemnificative ca numar fata de masa populatiei din tarile respective. Pentru a-si pune in 
practica planurile de dominare, ei au nevoie intotdeauna de ajutorul unui numar mare de ne-
evrei,  ATRASI  PRIN  MINCIUNI,  PROMISIUNI,  INSELACIUNE  sau  BANI  si  care 
INGROASA  RANDURILE  ORGANIZATIILOR  SAU  PARTIDELOR  SUBORDONATE 
EVREILOR,  IN  SPECIAL  MASONERIA,  PARTIDELE  LIBERAL-DEMOCRATICE, 
SOCIALISTE si COMUNISTE.

Cand cei racolati sunt membrii ai partidelor socialiste sau comuniste, evreii CAUTA IN 
MOD  DEOSEBIT  COLABORATORI  DIN  RANDUL  MINORITATILOR  TARII 
RESPECTIVE,  PENTRU  A-I  FOLOSI  IN  LUPTA  IMPOTRIVA  POPULATIEI 
MAJORITARE.  In  timpul  revolutiei  comuniste  din  Rusia  evreii  au  colaborat  mult  cu 
estonienii,  lituanienii,  armenii,  georgienii,  mongolii  si  chiar  cu  germani  si  mahomedani, 
SPECULAND MICILE PASIUNI DE TIP NATIONALIST si folosindu-le impotriva masei 
poporului rus.

Dupa 1944, cand poporul roman, cu armata sovietica pe teritoriul sau, incerca sa lupte 
pentru  a  nu  cadea  sub  jugul  comunist,  minoritatea  evreiasca,  organizatoarea  partidului 
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comunist, a reusit sa obtina sprijinul UNGURILOR DIN TRANSILVANIA, al ARMENILOR 
DIN DOBROGEA si MUNTENIA, al populatiei SLAVE DIN MOLDOVA si BANAT si chiar 
pe cel al tiganilor. Toate aceste minoritati AU FOST ATATATE IMPOTRIVA POPORULUI 
ROMAN, recrutandu-se din randul lor AGENTI DE POLITIE, MEMBRII AI UNOR BANDE 
TERORISTE, FUNCTIONARI DE GRAD INFERIOR IN ADMINISTRATIE etc.

Daca evreii vor putea instaura vreodata comunismul in Statele Unite, daca isi vor intari 
puterea, ei ii vor folosi cu siguranta pe negri impotriva masei de albi vorbitori de engleza, pe 
indienii scosi din rezervatii, pe chinezii de pe coasta Pacificului etc. Dupa ce vor deveni pe 
deplin stapani pe situatie, atunci primii lichidati vor fi vechii lor ,,colaboratori". In plus, evreii 
ii vor aduna in jurul lor pe toti POLITICIENII NE-EVREI care vor crede ca pot face cariera 
alaturi de ,,poporul ales". Acestia sunt in general, membri ai masoneriei, dispusi sa faca orice 
PENTRU A AJUNGE INTR-O FUNCTIE POLITICA si a-si citi numele in ziare. Se adauga la 
cei mentionati toata scursura societatii, compusa din detinuti de drept comun, hoti si criminali 
scosi din puscarie, prostituate, paraziti care nu au facut niciodata o munca cinstita sau imbecili 
vrajiti de teoriile propagandistice marxist-leniniste. Indiferent de rasa, religie, clasa sociala, 
educatie, aceasta pleava sociala va fi folosita de conducatorii partidului comunist atata timp 
cat va avea nevoie de ea.

Daca puterea trebuie obtinuta prin REVOLUTIE, atunci toata aceasta masa imorala de 
oportunisti va colabora cu evreii la distrugerea propriei tari si va obtine functii de mana a doua 
in aparatul revolutionar. Ea va furniza si carnea de tun in lupta impotriva autoritatilor legale. 
Fireste ca aceste instrumente vor fi, o vreme, bine platite si vor PROFITA DE PRAZILE DE 
BUNURI PUBLICE SAU PARTICULARE, care nu numai ca le vor fi permise, ci chiar oferite 
de stapanii lor mozaici.

Cand puterea trebuie obtinuta prin alegeri, conspiratorii intemeiaza un instrument electoral 
cunoscut  sub numele  de ,,Front  Popular"  sau  ,,Front  Patriotic",  in  cadrul  caruia,  pe langa 
scursura  societatii  concentrata  in  partidul  comunist  intra  toate  PARTIDELE MASONICE, 
PARTIDUL SOCIALIST si  alte  partide  formate  din  populatia  minoritara,  cum  a  fost  in 
Romania, in timpul alegerilor din 1946 ,,Uniunea Populara Maghiara", si alte partide mici, 
chiar  partide de dreapta  create  de politicieni  dezorientati  care  cauta  sa  castige  vreun post 
guvernamental.  Cu  aceasta  ,,turma  populara",  evreii,  de  multe  ori  ascunsi  in  SPATELE 
MARIONETELOR  ALESE DINTRE OPORTUNISTII  LOCALI,  se  prezinta  in  alegeri  si 
reusesc sa ia puterea, asa cum s-a intamplat in Spania in 1936 sau in Franta, care in acelasi an 
a cazut in mana evreului Leon Blum.

Nu la fel s-a intamplat cu ,,fronturile populare" comuniste organizate de evrei in tarile 
europene  invadate  de  sovietici.  ,,Fronturile  populare"  cunoscute  sub  nume  diferite,  ca  de 
exemplu, ,,Blocul partidelor democratice" in Romania, nu au reusit sa obtina nici 10% din 
voturi, fiindca masele populare cunosteau deja democratia pe care le-o promiteau ,,partidele 
democratice". Cunoscusera ,,democratia" adusa de tancurile rusesti si nu s-au lasat inselate de 
promisiuni.  Dar  cum  iudeo-comunistii  aveau  puterea  armelor  de  partea  lor,  au  falsificat 
rezultatele alegerilor si astfel au obtinut 99,97% din voturi, devenind conducatori ,,legali".

Odata  ajunsi  stapani  pe  guverne,  prin  mijloace  ,,legale",  evreii  au  inceput 
ELIMINAREA  ,,COLABORATORILOR  POLITICI"  NE-EVREI,  iar  ,,PRIETENII  DE 
LUPTA PENTRU DEMOCRATIE SI  PENTRU O VIATA MAI BUNA" au devenit  peste 
noapte ,,TRADATORI FASCISTI" sau ,,DUSMANI AI POPORULUI" care ,,reusisera sa se 
infiltreze in guvernele democratice, ca sa saboteze interesele poporului" etc. Partidele politice 
care au participat pe listele electorale cu comunistii in cadrul ,,Frontului Popular" au inceput sa 
se  ,,autodizolve"  unul  cate  unul,  fiindca  rolul  lor  in  conspiratia  iudaica  luase  sfarsit. 
Aventurierii  si  oportunistii  politici  care  ii  ajutasera  pe  evrei  au  fost  scosi  din  functiile 
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guvernamentale ocupate dupa ,,alegeri" si bandele evreiesti, camuflate sub nume autohtone, s-
au instalat ca sa se bucure singure de beneficiile puterii. Tradatorii propriilor tari si asasinii 
propriilor  popoare,  daca  n-au  reusit  sa  scape  la  timp,  au  primit  de  la  ,,prietenii"  evrei  o 
recompensa meritata si majoritatea au sfarsit in inchisori sau gropi comune. Vreau sa dau un 
exemplu concret pentru a ilustra cele spuse in acest capitol: ce s-a intamplat cu membrii ne-
evrei  ai  guvernului  comunist  de ,,concentrare democratica" instaurat  in ROMANIA DUPA 
ALEGERILE FALSIFICATE DIN 1946. Fara a vorbi despre evreii care conduceau ,,delegatia 
romana" la Conferinta de pace,  fiindca Ana Rabinson Pauker era adevarata lidera, ma voi 
referi la situatia ne-evreilor care au colaborat atunci cu regimul comunist:

1.  Gheorghe  Tatarascu,  presedintele  Partidului  Liberal,  colaborator  al  comunistilor  in 
,,alegeri"  si  apoi  vicepresedinte  al  Consiliului  de  Ministri  al  ,,guvernului  de  concentrare 
democratica" si presedintele ,,oficial" al delegatiei romane la Conferinta de pace din 1946. A 
FOST INCHIS.

2. Gheorghe Gheorghiu-Dej, secretar general al P.C.R., de fapt o marioneta in mainile lui 
Kisinevski-Broitman, adevaratul sef al P.C.R. Dej a fost mentinut pe postul de prim-ministru 
de paie, apoi a fost ucis prin iradiere.

3. Lucretiu Patrascanu, fostul secretar al P.C.R., arestat si inchis in 1948; ASASINAT.
4. Stefan Voitec, fost ministru si vicepresedinte al guvernului Groza pana in 1948. Cazut 

in dizgratie apoi.
5. Mitita Constantinescu, membru al delegatiei. MORT.
6. Vasile Badulescu, administrator al Bancii Nationale a Romaniei, despre care nu se mai 

stie nimic. A fost ,,lasat la vatra".
7. D. Danielopol, fost functionar superior al Bancii Nationale, fugit in Occident.
8. Generalul Damaceanu, fost subsecretar de stat la Ministerul de Razboi, apoi inchis.
9. Romeo Plesoianu, mason, fost subsecretar de stat al economiei nationale, dat afara.
10.  I.  Gheorghe  Maurer  (de  origine  germana),  fost  subsecretar  de  stat  al  economie 

nationale, dat afara.
11. Horia Georgescu, fost ministru al Romaniei la Praga; fugit in Occident.
12. E. Oprisan, fost consilier al legatiei, condamnat pentru ,,tradare".
13. Mihai Ralea, fost ministru al Romaniei la Washington, disparut.
14. I. Christu, fost ministru al comertului exterior, inchis.
15. Florica Bagdazar, fost ministru al Romaniei la Londra, fugita in Occident.
16. Richard Franasovici, fost ministru al Romaniei la Londra, fugit in Occident.
17.  Titus  Mihailescu,  fost  functionar  superior  in  Ministerul  Propagandei  in  guvernul 

comunist, fugit in Occident.
18. Titi Christureanu, fost director de minister in guvernul comunist, arestat si disparut.
19. Christache Emanoil, fost sef de serviciu la Banca Nationala, dat afara.
20. Pavel Pavel, prieten personal al lui Groza, mort.
21. Paclisanu, fost consilier al Ministerului Afacerilor Externe, inchis.
22.  Z.  Barbu,  membru al  PC,  numit  consilier  al  Legatiei  Romane la  Londra,  fugit  in 

Occident.
23. E. Filotti, fost ministru al Romaniei la Budapesta, dat afara din serviciu.
24. Dumitru Dimanescu, fost secretar general al delegatiei romane la Conferinta de Pace, 

fugit in Occident.
Cred ca nu este nevoie de alte comentarii pentru ca cititorii sa inteleaga cum si-au incheiat 

,,cariera" toti ne-evreii care au devenit instrumente ale iudaismului, colaborand la instaurarea 
regimului comunist. Ceea ce s-a intamplat cu acesti oportunisti din Romania s-a intamplat cu 
toti ceilalti din celelalte tari subjugate, de aceeasi teapa cu ei: Traico Kostoff in Bulgaria sau 
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Laszlo Rajk in Ungaria, ca sa mentionez doar doua nume mai cunoscute.  CEI CARE AU 
COLABORAT CU EVREII IN CADRUL ACESTEI IMENSE CONSPIRATII MONDIALE 
AU PRIMIT MAI DEVREME SAU MAI TARZIU O BINE MERITATA RECOMPENSA CE 
A CONSTAT UNEORI  DIN CATEVA GLOANTE PE CARE LE-AU LUAT CU EI  CA 
AMINTIRE IN LUMEA DE DINCOLO. 

MASONERIA – INSTRUMENTUL SECRET
AL IUDAISMULUI /SIONISMULUI

 
Un proverb romanesc spune: ,,Apara-ma, Doamne, de prieteni, ca de dusmani ma apar 

singur", adica sunt mai periculosi dusmanii ascunsi sub masca de ,,prieteni" decat dusmanii 
adevarati, pe care ii cunosti si de care te poti apara singur. In aceasta situatie se afla astazi 
lumea  libera,  in  mod deosebit  cea  crestina,  in  relatie  cu  iudeo-masoneria  si  comunismul. 
Comunismul este deja un dusman cunoscut, un dusman impotriva caruia se poate lupta daca 
vrei,  si  care  va  fi  infrant  in  momentul  in  care  lumea  crestina  occidentala  va  scapa  din 
ghearele ,,amicilor" iudeo-masoni.

IUDEO-MASONERIA  ESTE  INSA  CEA  MAI  PERICULOASA  ARMA  A 
IUDAISMULUI, pentru ca este considerata  prietena si  aliata a tarilor  libere si  dusmana a 
comunismului.  REALITATEA ESTE CA LUCRURILE STAU EXACT PE DOS. IUDEO-
MASONERIA ESTE DUSMANUL NECUNOSCUT,  CARE SE ASCUNDE IN CASA SI 
FATA DE CARE NU EXISTA IMPOTRIVIRE. Fara oprelisti, el slabeste din interior, macina 
corpul intregii umanitati asa cum tuberculoza roade si slabeste, pana cand omoara bolnavul. 
Nici un bolnav de tuberculoza nu simte vreo durere si nu este brusc doborat de boala, el nu 
realizeaza decat ca, pe zi ce trece devine tot mai slabit, fara a sti de unde vine aceasta stare. 
Lumea crestina, inca libera, dar infestata cu ciuma alba iudeo-masonica, nu-si da seama de 
boala de care sufera, dar realizeaza ca pe masura ce trece timpul devine tot mai neputincioasa 
in  fata  comunismului,  fara  a  sti  care  este  adevarata  cauza.  Cauza  este  masoneria,  a  carei 
activitate secreta este in perfecta armonie cu activitatea iudaismului si  a comunismului,  in 
scopul  victoriei  absolute,  in  intreaga  lume,  a  iudaismului.  Majoritatea  crestinilor  atrasi  in 
randurile masoneriei nu cunosc dedesubturile adevarate ale actiunilor ei si nici nu stiu ce rol 
joaca ea in treburile politice. Cancelarul Bismarck, vorbind despre masonii crestini, i-a numit 
lachei ai evreilor - iar Bismarck a fost un geniu politic al crestinilor, care a paralizat activitatea 
iudaismului in Europa, in cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea.

Asa cum comunistii ne-evrei nu banuiesc ce este de fapt comunismul si traiesc cu iluzia 
ca vor fauri  lumea iluzorie din teoriile propagandistice  si  mincinoase ale  lui  Marx,  asa si 
masonii ne-evrei s-au lasat amagiti de teoriile sectei, care sunt foarte atragatoare. Toate cartile 
scrise de masoni despre masonerie o zugravesc in culori stralucitoare. Scriitorii antimasoni, in 
schimb,  cei  care  si-au  dat  seama  de  enormul  pericol  pe  care  il  reprezinta  aceasta  pentru 
umanitate,  au inceput  studiul  activitatii  masoneriei  de la  aparitia  lojelor  mixte  de evrei  si 
crestini,  fara  a  cauta  originile mai  indepartate ale  ei  si  in consecinta,  nu au putut  explica 
originile, directiile si adevaratul ei scop. Se afirma, de obicei, ca masoneria a aparut o data cu 
infiintarea, in secolul al XVII-lea, a primei loje care, dupa cat se pare, purta numele de ,,Roza-
Cruce". Acesti cercetatori insa ar fi trebuit sa studieze mai intai istoria poporului evreu si a 
institutiilor sale,  fiindca astfel ar fi  aflat toate raspunsurile la intrebarile nelamurite despre 
masonerie.

IUDEO-MASONERIA ESTE CEA MAI VECHE SECTA INTERNATIONALA. De-a 
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lungul istoriei ei, masoneria a fost de mai multe ori reorganizata, iar activitatile ei secrete au 
fost readaptate la necesitatile politico-religioase ale evreilor. Adevaratii sefi ai sectei au fost 
intotdeauna conducatorii politici si religiosi ai evreilor.

Masoneria  a  fost  de  la  inceputuri  (secolul  I  sau  II  e.n.)  o  institutie  in  exclusivitate 
evreiasca, ai carei membri erau in totalitate evrei, pana in anul 926, cand un grup de evrei din 
Alexandria s-au stabilit in Anglia si, pentru a castiga simpatia regelui Aethelstan, l-au facut 
membru al masoneriei, prezentand-o suveranului drept ,,societate frateasca".

Acest inceput al infiltrarii iudaice in Anglia si a extinderii masoneriei printre crestini, a 
fost oprit de regele Carol cel Mare, care i-a expulzat pe evrei din tara in anul 1020. Reveniti in 
1066 cu Wilhelm Cuceritorul,  regele Normandiei,  evreii  au fost  din nou expulzati  si  toate 
institutiile lor au fost dizolvate in 1290 si n-au mai putut sa revina in masa in Anglia pana in 
1650, cand au fost primiti de Cromwell.

Atata timp cat evreii n-au fost primiti oficial in Anglia, masoneria nu a existat oficial in 
aceasta tara. A existat doar, in Scotia, loja masonica nr.1 din Edinburg, creata in iulie 1599 de 
evrei, care aveau o libertate mai mare de miscare in acesta tara, Scotia nefiind la acea data  
unita cu Anglia. Abia reveniti oficial in Anglia sub Cromwell, in 1650, evreii au si inceput sa 
extinda  masoneria.  Intre  1652 si  1696 au creat  nu mai  putin de  30 de  loje  si  organizatii  
masonice mixte in Anglia, loje in care erau cooptati in egala masura evrei si crestini. Aceasta, 
in  afara  lojelor  secrete  evreiesti,  care  au  existat  dintotdeauna,  care  exista  si  astazi  si  care 
reprezinta adevarata masonerie, cea care conduce si care nu are in componenta decat evrei.

Printre  primele  loje  mixte  fondate  in  Anglia,  cele  mai  importante  erau  ,,Aberdeen 
Lodge", creata in 1670, si ,,Melrove Lodge", creata in 1674. In aceeasi tara au aparut in 1701 
loja ,,Alnwich" si in 1705 loja ,,York". Primul mason cunoscut in Anglia a fost evreul Elias 
Ashmole, fondatorul lojei Warrinngton-Lancashire, in jurul anului 1650. In 1716, patru loje 
masonice din Londra s-au unit, formand ,,Marea Loja a Angliei", al carei prim ,,mare maestru" 
a fost evreul Anthony Sayer, ,,consacrat" la 24 iunie 1717.

In anul 1725, toate lojele din Anglia, inclusiv cea de York, care era cea mai importanta, s-
au unit  in ,,Marea Loja a Intregii  Anglii".  Orasul York din Anglia, unde se zice ca regele 
Aethelstan a convocat prima ,,adunare generala" masonica (mixta) in anul 926, a devenit un 
fel de ,,oras sacru" al masonilor.  Incetul cu incetul evreii  au reusit  sa atraga in masonerie 
aristocratia  engleza,  inclusiv  familiile  regale,  fapt  care  le-a  permis  sa  se  infiltreze  in 
conducerea  politica  a  tarii,  sfarsind  prin  a  o  acapara  in  totalitate  in  jurul  anului  1800  si 
ramanand pe pozitie pana astazi, cand totul este controlat in Anglia de iudeo-masonerie, sub 
conducerea unor evrei ca Norman Montagu, directorul Bancii Angliei la mijlocul anilor '50, 
Lord  Reading  (Ruffus  Isaac),  Lord  Samuel  (eminente  cenusii  ale  aceleiasi  perioade)  etc. 
Familia regala engleza si Biserica anglicana nu sunt decat simple instrumente sau mai bine zis 
paravane in spatele carora lucreaza si dirijeaza iudeo-masonii.

Sistemul  prin  care  evreii  controleaza  masoneria  este  foarte  simplu:  au  propria  lor 
masonerie,  cea  adevarata  cu  un rit  diferit  de  cel  care  il  invoca  pe  ,,Supremul  Arhitect  al 
Universului", lojele exclusiv evreiesti inchinandu-se lui Iehova, dumnezeul mozaicilor. Evreii 
sunt  si  sefii  lojelor  mixte,  crestinii  ateizati,  membri  ai  lojelor,  nestiind nimic despre acest 
lucru.

Toate hotararile luate de lojele masonice evreiesti sunt imediat transmise lojelor mixte de 
catre evrei, devenind ,,propuneri" care trebuie adoptate. Si cum evreii detin posturile cheie in 
lojele mixte, formate in majoritate din crestini (folosim termenul de crestin pentru a face astfel 
o  diferenta,  nu  pentru  ca  cei  desemnati  prin  el  l-ar  merita)  si,  cum  crestinii  nu  cunosc 
activitatea evreilor si nici macar nu stiu ca sunt evrei ascunsi sub nume false, ,,propunerile" 
sunt aprobate. Intotdeauana ele favorizeaza insa doar interesele generale ale evreilor.
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Faptul  ca  masoneria  este  vlastarul  si  instrumentul  iudaismului  este  aprobat  de 
terminologia riturilor si de numele diverselor loje si ordine, toate de origine evreiasca. Desi 
pare de necrezut,  Stephen Wise, marele rabin al New-York-ului a recunoscut public acesta 
realitate.

Daca  evreii  au  reusit  sa  creeze  o  masonerie  mixta,  in  afara  celei  proprii,  aceasta  se 
datoreaza faptului ca Anglia a adoptat un regim mai mult sau mai putin democrat cu mult 
inaintea  altor  tari  europene,  iar  evreii  au  profitat  de  libertatile  acordate  de  acest  regim. 
Totodata, Biserica catolica, care s-a opus intotdeauna masinatiunilor evreiesti, a fost inlocuita 
de Henric al VIII-lea, in 1534, cu biserica anglicana, ceea ce a permis evreilor sa scape de sub 
supravegherea catolica si sa lucreze in Anglia fara nici o impotrivire din partea crestinilor. Din 
Anglia,  evreii  si-au  raspandit  loje  masonice,  in  care  puteau  intra  oameni  din  toate  tarile, 
iniferent de origine, religie, convingeri politice si altele. Este o regula generala ca acolo unde 
exista evrei exista si loje masonice, iar unde nu sunt evrei lipsesc si lojele.

Marea Loja Engleza a fundat prima loja de pe continent la Gibraltar, in 1729, iar aceasta  
la randul ei,  a  creat  mai  tarziu lojele  ,,Suveranul Capitol"  si  ,,Atelierul  Sublim" la Cadiz, 
primele loje din Spania. In 1732, Marea Loja Engleza a creat prima loja din Paris. Alte loje s-
au creat, dupa acelsi model, in Germania, in 1733, in Olanda in 1735, in Portugalia in 1735, in 
Elvetia in 1740, in Danemarca in 1745, in Italia in 1763, in Belgia in 1765, in Rusia in 1771 si 
in Suedia in 1773.

In 1730 a fost creata loja din Calcutta si in 1752 cea de la Madras. In tarile Lumii Noi, 
lojele masonice, fundate de iudeo-masoneria din Anglia, au aparut aproape in acelasi timp cu 
cele din Europa. Astfel, au fost create in 1730, treisprezece loje masonice in cele treisprezece 
mari orase din coloniile spaniole din America. In 1738, cea din insulele Antigua, in 1739 in 
San Cristobal, in 1752 in Jamaica. Primul mason cunoscut in coloniile engleze din America de 
Nord a fost evreul Jonathan Belcher, care a introdus secta masonica in Lumea Noua, ajungand 
aici in 1704. Prima loja de pe continentul nord-american fost creata la Boston in 1720, iar a 
doua la Philadelphia in 1730, cea mai veche loja americana constituita cu aprobarea scrisa a 
Marii Loje ,,Mame" din Anglia a aparut in 1733 la Boston, sub conducerea evreului Viscunt 
Montagu, ,,Provincial Grand Master of New England and Dominions and Territories thereon 
to belonging".

Activitatea  iudeo-masonica  in  Europa  secolului  al  XVIII-lea  a  dus  la  rezultate 
catastrofale pentru lumea crestina, daca ar fi sa ne referim numai la Revolutia franceza, care a 
fost  in  totalitate  opera  evreimii.  Toti  scriitorii  care  au pregatit  din punct  de vedere moral 
terenul pentru revolutie,  ca si  conducatorii revolutionari francezi au fost masoni,  printre ei 
numarandu-se Voltaire, D'Alambert, Diderot, Rousseau si apoi Robespierre, Marat si Danton, 
marii calai ai Revolutiei.

Pentru  a-si  ,,camufla"  interventia  in  miscarea  pregatita  tot  de  ea  in  Franta,  iudeo-
masoneria franceza s-a ,,autodizolvat" in 1789, in chiar anul Revolutiei. Patrunsese in cele mai 
inalte sfere ale aristocratiei franceze, dand titlu de ,,mare maestru", titlu onorific, ducelui de 
Orleans, varul regelui Ludovic al XVI-lea; este de la sine inteles ca in momentul in care s-a 
dezlantuit  revolutia,  iudeo-masoneria  a  paralizat  activitatea  guvernului  si  a  armatei,  astfel 
incat, in mod inevitabil anarhia a triumfat. (Aceeasi strategie a fost aplicata in 1917 de iudeo-
masoneria  din  Rusia,  a  carei  activitate  a  paralizat  guvernul  tarist  si  armata,  dand  astfel 
posibilitatea iudeo-comunistilor sa invinga.)

Napoleon Bonaparte a inteles pericolul iudeo-masoneriei si i-a interzis orice activitate in 
tarile ocupate de el. Tocmai din aceasta cauza iudeo-masoneria engleza si-a concentrat toate 
fortele pentru a-l inlatura, reusind pana la urma, cu concursul imparatilor si al regilor crestini 
din Europa. In 1804, anul in care Napoleon a proclamat Imperiul, iudeo-masoneria franceza a 
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incercat  sa  se  amestece  in  politica  franceza.  In  acel  an  iudeo-masoneria  din  Franta  s-a 
reorganizat, creandu-se la Paris un Consiliu Superior Masonic al celor 33 de grade ale sectei, 
insa Napoleon i-a paralizat activitatea.

In 1849 a luat fiinta loja ,,Marele Orient al Frantei" cu sediul la Paris, insa masinatiile ei  
politice au dus la ruptura de masonii de origine crestina, care au iesit din Marele Orient in 
1914 si au format Marea Loja National Independenta si Regulata a Frantei. Cum identitatea si 
activitatea evreilor  in interiorul  masoneriei  nu erau cunoscute,  evreii  au ajuns in posturile 
cheie si in aceasta noua loja si au reusit sa numeasca pe evreul Deschanel prim-ministru al 
tarii, imediat dupa sfarsitul primului razboi mondial. Apoi au creat in Franta o permanenta 
stare de haos politic, social, economic, care mai exista si astazi.

Aparuta in Rusia in 1771, iudeo-masoneria a incercat sa ajunga la guvernare in 1825, prin 
,,revolutia decembristilor", fapt care a stat la baza dizolvarii  ei  in acelasi an de catre tarul 
Nicolae  I  (1825-1855).  Reaparuta  oficial  in  1860,  iudeo-masoneria  din  Rusia  si-a  inceput 
activitatea subversiva creand o multime de societati anarhiste, nihiliste, revolutionare etc. a 
caror  activitate  a  culminat  cu  asasinarea  tarului  Alexandru  al  II-lea  in  1881.  Mai  tarziu, 
activitatea iudeo-masoneriei ruse a condus la revolutiile din 1905 si 1917. Dupa aceasta din 
urma revolutie, toate lojele masonice mixte din Rusia au fost dizolvate, fiindca rolul lor in 
planurile evreilor luase sfarsit. Au mai ramas doar, functionand in secret absolut, lojele pur 
evreiesti  din  ramura  Mizraim.  Politburo-ul  comunist  de  la  Moscova  nu  era  altceva  decat 
Consiliul Central al masoneriei secrete iudaice din Rusia, iar actiunile sale au fost intotdeauna 
in acord cu planurile mondiale ale evreilor.

In secolul nostru, iudeo-masoneria si-a intins tentaculele peste intreg pamantul, contand 
la ora actuala pe guvernele din multe tari in special crestine. Efectele dezastruoase pe care le-
au provocat iudeo-masonii in viata politica a statelor crestine au determinat guvernele italian si 
maghiar sa declare lojile masonice drept un ,,pericol pentru stat".

Inaintea celui  de-al  doilea razboi  mondial,  in  afara  lojelor  masonice  din fiecare tara, 
existau  cincisprezece  consilii  masonice  care  coordonau  activitatea  iudeo-masoneriei  pe 
continent.  Masurile luate de Hitler au fost dezastruoase pentru iudeo-masoni,  fiindca, intre 
1933  si  1943  au  fost  suprimate  toate  lojele  masonice,  toate  consiliile  si  toate  celelalte 
organizatii sau societati din tarile europene, cu exceptia Elvetiei si Suediei. Acelasi lucru l-au 
facut  si  Franco cu  masoneria  din  Spania,  la  fel  Oliveira  Salazar  cu  cea  din  Portugalia  si 
Mussolini cu cea din Italia. Dupa victoria iudeo-masonico-comunista, iudeo-masoneria a fost 
reorganizata in Europa si, cu ajutorul primit din America si Anglia a reusit sa obtina controlul 
politic aproape absolut in toate tarile, exceptie facand doar Spania si Portugalia. Acest control 
le permitea evreilor sa impinga vechiul continent spre catastrofa finala, creand si mentinand in 
aproape toate tarile crestine o stare permanenta de confuzie politica si  instabilitate interna, 
pentru a fi usor cucerite de sovietici, cand se va fi decis lovitura finala impotriva lumii libere.

In anii care au urmat celui de-al doilea razboi mondial, activitatea distructiva a iudeo-
masoneriei a ajuns sa ameninte linistea interna a fiecarei tari din lumea libera. 

In Africa de Sud, iudaismul masonic actiona prin ,,United Party", Partidul Unit, condus 
de evreul Jacobus Gedeon (Nel Straus), care folosea metoda bine cunoscuta de a-i ridica pe 
negri impotriva albilor. Regimul nationalist al doctorului Malan era numit de agentiile de presa 
iudeo-masonice  din  toata  lumea  un  ,,regim de  dictatura",  iar  doctorul  Malan  era  calificat 
drept ,,rasist si nazist". Spiritul crestin al populatiei albe a acestei tari i-a impiedicat pe iudeo-
masoni sa obtina puterea prin alegeri si toata propaganda pentru dreptul de vot al negrilor avea 
ca scop doar utilizarea acestei mase de votanti negri pentru obtinerea ,,legala" a controlului 
asupra guvernului.

Actiunile initiate de generalul Peron, in special de Eva Peron in Argentina, i-a paralizat 

111



pe evreii masoni si pe fratii lor comunisti. Regimul justitiar al lui Peron a reusit sa scoata 
poporul argentinian, pentru un timp, din ghearele evreilor care avau sub control atat guvernul, 
cat si viata economica. Dupa ce au pierdut lupta politica in Argentina prin mijloace legale, 
iudeo-masonii  au recurs la infiltrarea in guvernul peronist,  pentru a-l  distruge din interior. 
Atata timp cat evreii nu reusisera infiltrarea, toata presa iudeo-masonica din lume il ataca pe 
Peron, in mod deosebit pe Eva Peron, calificand regimul drept ,,dictatorial". Reusind sa se 
infiltreze, dupa moartea Evei Peron, iudeo-masoneria si-a schimbat tactica si Peron a inceput 
sa fie tratat cu oarecare blandete. Obiectivul urmarit era de a provoca un conflict intern care sa 
impinga regimul spre o politica extremista sub pretextul ca aceasta este ceruta de starea de 
spirit  populara.  In  felul  acesta  au  ajuns  iudeo-masonii  sa  creeze  un conflict  intre  regimul 
peronist si  Biserica catolica. In acest  joc murdar un rol important l-a avut evreul Eduardo 
Vuletich, comunist, fost membru al brigazilor internationale din Spania, care a ajuns sef al 
CONFEDERATIEI GENERALE ARGENTINIENE A MUNCII, secondat de evreul Abraham 
Krislavin, subsecretar de stat la Interne, ,,consilier" al ministrului Angel Borlenghi.

Ascunsa in spatele ,,bunelor intentii" care trebuiau sa asigure prosperitatea statului, banda 
iudeo-masona a lui Vuletich a reusit sa convinga regimul peronist, intr-un interval de sase luni, 
intre  1954  si  1955,  sa  accepte  aproape  intreg  programul  secret  al  masoneriei,  indreptat 
impotriva bisericii si a institutilor crestine, in special catolice, pentru a le micsora influenta in 
viata privata a crestinilor. Programul iudeo-masonic propus de banda lui Vuletich si acceptat 
cu  inconstienta  de  catre  peronisti  cuprindea:  legalizarea  divortului  si  autorizarea  unei  noi 
casatorii pentru cei divortati. (Separarea trupurilor fara ruperea juramantului, poate fi necesara 
in  unele  cazuri,  dar  nu trebuie uitat  faptul  ca  libertatea neingradita  care  permite  oricui  sa 
divorteze  si  sa  se  recasatoreasca  oricand  a  adus  instabilitate  in  familia  crestina.  40% din 
casatoriile americane, de exemplu, sunt desfacute prin divort legal si astfel familia crestina si-a 
pierdut menirea, iar evreii sunt singurii interesati de acest lucru.) S-a legalizat prostitutia in 
toata  Argentina.  A fost  scoasa  din  scolile  publice  predarea  religiei  crestine,  pana  atunci 
obligatorie, si au fost taiate subventiile guvernamentale pentru scolile catolice. (Masura luata 
de iudeo-masonii si iudeo-comunistii din toata lumea cu scopul de a ateiza tineretul crestin, 
ceea ce ar usura distrugerea moralei si anularea potentialului de aparare al acestuia.)

S-a  hotarat  ca  cinci  zile  de  mari  sarbatori  religioase  crestine,  recunoscute  in  toata 
Argentina, sa fie declarate zile lucratoare. (Iudeo-comunistii au declarat zile de munca pana si 
Craciunul si Pastele in tarile unde au ajuns la putere.) Biserica trebuia sa plateasca impozite 
pentru toate  bunurile  pe care  le  avea,  (aceasta  masura  urmarea  sa  ingreuneze  sau  sa  faca 
imposibila functionarea institutiilor publice ca scoli, spitale, azile etc. intretinute de Biserica 
catolica din fonduri proprii.) interzicerea manifestarilor publice, a procesiunilor si adunarilor 
religioase in aer liber, fara acordul politiei. Evreul Eduardo Vuletich a prezentat o motiune prin 
care se cerea amendarea Constitutiei argentiniene in sensul separarii bisericii de stat (Biserica 
catolica a fost oficiala de la separarea tarii de Imperiul spaniol.)

Impotrivirea catolicilor fata de aceste masuri au atras persecutii si reactia politiei, care 
primea ordine de la subsecretarul ministerului de interne, evreul Abraham Krislevin. Aceasta 
situatie  nu  putea  sa  dureze  prea  mult  fara  a  crea  tulburari  interne,  caci  iudeo-masoneria 
calculase foarte bine efectul demersurilor ei. Rebeliunea militara din iunie 1955 a pus capat 
regimului lui Peron. Rebelii militari erau catolici, folositi ca piesele de sah de catre iudeo-
masoni si iudeo-comunisti pentru incendierea bisericilor crestine si obtinerea unor noi libertati 
politice.

In timpul tulburarilor din iunie 1955 din Buenos Aires au fost  retinuti  ca participanti 
multi  comunisti  si  iudeo-masoni  notorii,  printre  ei  conducatorul  radical  sau  ,,ziaristul" 
(tradator) David Michel Torino si deputatii Santiago Mudelman si Emilio Mercader. Caderea 
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regimului peronist a insemnat triumful iudeo-masoneriei si al comunismului, desi majoritatea 
rebelilor erau catolici.

In Belgia, activitatea iudeo-masoneriei, al carei reprezentant oficial era in deceniul sase 
Paul Henri Spaak, a adus la putere un guvern mason format din liberali si socialisti, guvern 
care  in  lupta  cu crestinismul  a  suprimat  cea mai  mare parte  a  subventiilor  oficiale  pentru 
scolile  catolice.  Tulburarile  provocate  in  aceasta  tara  in  1955  s-au  datorat  masurilor 
anticrestine luate de catre un guvern evreizat.

Daca India si-a obtinut independenta de Marea Britanie, aceasta nu a insemnat ca iudeo-
masonii au pierdut controlul in aceasta mare tara. Dimpotriva, dupa obtinerea independentei 
controlul a devenit si mai puternic. Pandit Nehru era membru al masoneriei engleze, de la care 
a obtinut conducerea guvernului indian, dar cel mai periculos membru al guvernului lui Nehru 
era  evreul  Khrisna  Menon,  ambasador  itinerant  al  acestei  tari.  Menon  conducea  politica 
externa  a  Indiei  si  astfel  orienta  tara  spre  comunism.  Partidul  Congresului  era  un  partid 
masonic. Relatiile cordiale intre Nehru si diversi iudeo-masoni si filocomunisti, precum David 
Lilenthal, care a vizat India in 1952, Eleanor Roosevelt, care a fost aici in 1952, sunt suficiente 
pentru a  intelege  ca  Nehru lupta  cu disperare  pentru  impunerea  ,,pacii  sovietice"  in  toata 
lumea.

Dupa ce banda iudeo-masona a lui Roosevelt a dus la foamete si mizerie poporul japonez, 
prin razboiul pe care l-a obligat sa-l poarte, dupa ce a distrus prin ,,legi democratice" mare 
parte din institutiile politice si traditiile tarii, iudeo-masoneria internationala a reusit sa puna 
mana pe guvernul japonez in 1955, prin intermeiul unei gasti de japonezi vanduti, in frunte cu 
Hatoyama, fost prim-ministru al Japoniei. Pe 27 martie 1955, in cadrul unei ceremonii oficiale 
tinute de Hatoyama, acesta, impreuna cu alte 70 de ,,personalitati" japoneze a fost investit cu 
titlul  de  ,,maestru"  al  masoneriei.  Hatoyama  a  plans  de  fericire  ca  devenise  oficial  un 
instrument al iudaismului international.

Existau in lume, la mijlocul anilor '50, 3.900.000 de masoni, in majoritatea lor evrei. Cei  
mai multi se aflau in Statele Unite. Existau in America de Nord 2.500.000 de masoni, impartiti 
in  49  de  mari  loje  si  mai  mult  de  15.000  de  loje  subordonate  diverselor  societati  ale 
masoneriei. Alti 1.400.000 de iudeo-masoni erau imprastiati prin toate tarile lumii, organizati 
in 60 de Mari loje si aproape 11.000 de loje subordonate, ateliere masonice si alte organizatii 
ale masoneriei. Toate aceste centre formau Marea Masonerie Universala, cel mai periculos 
instrument al iudaismului in lupta sa impotriva crestinilor.

Dupa Anglia, sediul central al Marii Masonerii Universale s-a mutat la Geneva, apoi la 
Chicago, cu o puternica filiala la New York, sediul O.N.U. Acest organism iudeo-masonic 
conduce  lumea  libera  spre  catastrofa  finala:  dominatia  evreiasca  universala  cu  ajutorul 
comunismului sovietic.

Marea  Masonerie  Universala  este  condusa  de  Consiliul  Imperial  al  Templului  din 
America de Nord; marele sau sef secret era in anii '50 evreul Bernard Baruch, ,,consilier" al 
presedintilor Americii crestine, tara de la care intreaga lume astepta salvarea de comunism... 
Astfel se explica de ce politica americana a adus lumea crestina in pragul catastrofei totale. 
Presedintele adevarat al Americii crestine era un evreu, Bernard Baruch, unul dintre cei mai 
mari  dusmani  ai  crestinatatii.  Bernard  Baruch  executa  el  insusi  ordinele  date  de  Marele 
Sanhedrin,  super-guvernul  mondial  secret  al  evreimii,  cu  sediul  in  America.  Acest  super-
guvern reprezenta toata evreimea din lume, inclusiv pe cea din U.R.S.S. In 1953 s-a constituit 
oficial, cu numele Marea Loja de Israel, o organizatie masonica autonoma, exclusiv evreiasca, 
in care au fuzionat diverse loje care nu existasera pana atunci in Israel. Este posibil ca, daca 
evreimea va reusi sa-si puna in practica planurile de dominatie asupra lumii, acesta Mare Loja 
a  Israelului  sa  devina Loja Imperiala  a  Israelului,  care  ar  lua locul  actualului  Templu din 
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America.
Pentru  a  intelege  mai  bine  cum isi  organizeaza  evreii  masoneria  intr-o  tara,  cum isi 

ascund scopurile murdare sub vorbe frumoase si cum stau ascunsi printre crestini renegati, voi 
face un mic rezumat al iudeo-masoneriei in ROMANIA.

Lojele masonice din tara mea au aparut in urmatoarea ordine ,,Steaua Dunarii", loja cu 
sediul la Galati s-a constituit in 1859; ,,Inteleptii din Heliopolis", cu sediul la Bucuresti, in 
1863; ,,Discipolii  lui  Pitagora",  cu sediul  la Galati,  in 1865; ,,Farul  Primitor" cu sediul  la 
Braila, in 1865; ,,Egalitatea" cu sediul la Bucuresti, in 1871; ,,Fratia" fundata la Bucuresti in 
1871; ,,Coroana lui Mihai Bravul”, la Pitesti, in 1872. Asadar, lojele au aparut la Bucuresti, 
Galati, Braila si Pitesti,  tocmai orasele care la acea ora aveau cele mai mari comunitati 
evreiesti din tara.

Iata acum numele celor care conduceau masoneria in Principatele Romane in anul 1874: 
doctorul Ludwig P. Bors, evreu, ,,venerabil" al lojei ,,Armonia", fundata in 1874 in Bucuresti; 
Topler, evreu; Weiss, evreu; Jul Schein evreu; Gunther, evreu; Israelo Preciado, evreu sefard; 
Lateiner, evreu; Jules Szekulies, evreu; G. Dietz, evreu; Ede Hartz, evreu; T. D. Costin, roman; 
I. Kromberg, evreu; A. Stein, evreu; M. Ramniceanu, evreu; D. Nicolaescu, roman; Edward 
Ludwig,  evreu;  Cristopher Czerkenti,  ungur;  doctorul  Grecescu,  roman;  doctorul  Bernarth, 
evreu; doctorul Georgescu Dima, roman. Acestia au fost fondatorii masoneriei ,,romanesti", 
care era la inceput dependenta de ,,Marele Orient" din Franta. 

Masoneria a indus o stare permanenta de agitatie prin partidele politice ,,democratice" 
care dirijau politica tarii. In 1922 au fost infiintate noi ateliere masonice in Bucuresti si cu 
aceasta  ocazie  ,,Marele  Orient"  din  Franta  l-a  trimis  ca  reprezentant  la  ,,solemnitatile"  de 
deschidere pe evreul Bernard Raymond. In 1934 a fost reorganizata loja ,,Steaua Dunarii" de 
la  Galati,  in  prezenta  evreului  Emmanuel  Hibel,  ,,Mare  Inspector"  delegat  de  masoneria 
franceza, si a spaniolului Perez, delegat al masoneriei din Spania.

Regele Carol al II-lea, care a abdicat de la tron in favoarea fiului sau Mihai, a fost readus 
pe tron in 1930 gratie influentei masonice in politica tarii. Politica sa a fost in totalitate in 
conconcordanta cu directivele iudeo-masonice si, mai mult, s-a casatorit cu evreica Wolf (lup, 
in germana), mai apoi devenita ,,printesa Lupescu", Magda Lupescu sau ,,madame Lupescu", 
cu numele original tradus in romaneste. Carol si iudeo-masonii din anturajul lui au adus tara in 
pragul catastrofei, asasinandu-i pe cei mai buni fii ai poporului roman, furand bogatiile tarii si 
ducandu-le in strainatate.

Dupa venirea la putere a Maresalului Ion Antonescu, masoneria a incetat sa existe cativa 
ani, iar in Bucuresti s-a deschis pentru public o mare expozitie anti-masonica in care se puteau 
vedea obiectele  folosite de masonerie in ritualurile ei  macabre,  inclusiv sortul  Cavalerului 
Kadosch, insarcinat cu executarea sentintei de condamnare la moarte pronuntata in secret de 
Camera  Kadosch,  care  era  mai  degraba  un  ,,tribunal"  secret  format  din  masoni  de  grade 
superioare care ordona asasinarea dezertorilor sau a dusmanilor iudeo-masoneriei.

Acest sort pe care masonul de gradul 30 si-l pune la ceremoniile masonice, are pictata pe 
el o mana care tine de par un cap de om taiat, din al carui gat se scurg picaturi de sange si o 
alta care sustine o spada din care se scurge, de asemenea, sange. Acestea sunt simbolurile unor 
societati  care  in  propaganda  si  actiunile  ei  oficiale  pretinde  ca  lupta  pentru  libertatea 
oamenilor, pentru egalitate, pentru fraternitate universala, pentru justitie, munca si stiinta... de 
a taia capete...

In  1944,  cand  sovieticii  au  invadat  Romania,  masoneria  a  reaparut  in  tara  noastra, 
condusa de Ana Pauker, mason de grad 33 si, in acelasi timp, cea mai periculoasa comunista 
venita  din  Rusia  in  uniforma  militara  sovietica.  Toti  cei  care  oficial  nu  erau  membri  ai 
partidului  comunist,  dar  care  aveau  functii  importante  in  guvern,  erau  vechi  membri  ai 
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masoneriei. Printre ei se afla si Petru Groza, presedintele Marii Adunari Nationale a Republicii 
Populare Romane.

Multi masoni care nu intelesesera prea bine ce este masoneria si care, in fata obligatiei de 
a colabora cu iudeo-comunistii, au refuzat sa o faca, au fost asasinati. Masonii ne-evrei care 
acceptau sa colaboreze cu comunistii aveau ,,privilegiul" de a rade la comanda in fata maselor 
si de a semna hotararile luate de iudeo-comunisti cand li se ordona sa o faca.

In 1948, la patru ani de la ocuparea rosie a Romaniei, iudeo-masoneria din tara a avut o 
intalnire secreta la Bucuresti,  prezidata de doctorul  Antonin ca ,,mare maestru",  D. Cocea 
ca ,,mare maestru adjunct"  si  de generalul  evreu Pandelea Grau ca secretar  al  Marii  Loje 
Masonice din Romania. Cu acea ocazie, iudeo-masoneria era intru totul de acord cu regimul 
sovietic,  ca  noua  ordine  impusa  de  regimul  comunist  era  singura  capabila  sa  realizeze 
dorintele omenirii  si  ca ideologia masona si cea comunista aveau acelasi scop. Din ratiuni 
tactice, masoneria a incetat sa mai existe in Romania, in mod oficial, dupa 1950. Evreii aveau 
de acum la dispozitie partidul comunist, instrumentul ce a luat locul masoneriei in toate tarile 
aflate sub jugul sovietic.

Din momentul in care comunismul realizeaza scopurile ascunse ale masoneriei, existenta 
oficiala a acesteia nu mai este necesara. O colaborare pe fata intre masonerie si comunism ar fi 
pus masoneria din lumea occidentala intr-o situatie delicata, fiindca lumea libera si-ar fi dat 
seama ce reprezinta de fapt aceasta secta. Iar iudeo-masonilor li  se pot aduce orice fel  de 
acuzatii, numai ca nu stiu sa-si ascunda scopurile de ochii occidentalilor nu, in fata acestora ei 
dorind sa apara drept luptatori pentru cele mai inalte ,,cuceriri umane".

 
Societati si asociatii afiliate masoneriei
Iudeo-masoneria are in toata lumea o multime de societati afiliate in secret, care lucreaza 

in  perfecta  concordanta  cu  programul  conspiratiei  mondiale.  Oficial,  ele  functioneaza  ca 
asociatii educative, culturale, filantropice, profesionale etc.

Iata cateva dintre cele mai importante, in exclusivitate evreiesti:
- ,,Binai B'rith" , care numare 330 de loje in America de Nord si 81 in Europa, Africa de Nord 
si Orientul Mijlociu. Ea conduce celelalte ordine masonice.
- ,,Berth Abraham" are in evidenta 90.000 de membri, impartiti in 365 de loje, cea mai mare 
parte in Statele Unite.
- ,,Fii liberi ai lui Benjamin", cu 192 de loje in America.
- ,,Fii liberi ai lui Israel", cu 97 de loje in Statele Unite si alte tari.
- ,,Arbeiter Ring", cu loje aflate majoritatea in Europa.
- ,,I.O. Berith Abraham" (internationala), fundata in 1887 in Statele Unite, numara 302 loje si 
peste 65.000 de membri.
- ,,I.O. Berith Abraham (locala) cu 760 de loje si 200.000 de membri, majoritatea in Statele 
Unite.
- ,,Ordinul Alavas Israel", cu 124 de loje raspandite in toata lumea.
- ,,Kesher Shel Barzel, cu seiul in Cleveland.
- Ordinul ,,Fii liberi ai lui Iuda", cu 30.000 de membri.
- ,,Fratia Iudaica I.O.B.P" cu 442 de loje in Europa, America si Asia, plus sase scoli de 
,,Sabbath" si scoli pentru imigranti, un mare club in San Francisco, un birou de plasare in 
Chicago si altul in Pittsburg si alte diverse agentii in diferite state din America.
- ,,I.O. Berith Sholom" cu 371 de loje si peste 60.000 de membri doar in Statele Unite.
- ,,Steaua Occidentului" (Independent Western Star Order), cu 23.000 de membri.
- Ordinul international ,,I.O. of Star Sisters", ordin masonic independent pentru femei.
- ,,Fiicele lui Iov", pentru fiicele masonilor, cu sediul in America.
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- ,,De Molay", pentru tinere, cu sediul in America de Nord.
- ,,Monitorul Secret", cu ramificatii in toata lumea, mixta.
- ,,Fratia Lui David si Ionatan" (Brotherhood of David snd Jonathan), cu ramificatii masonice 
in toata lumea.
- ,,Ordinul Regal al Scotiei" (Royal Order of Scotland), unul dintre cele mai vechi ordine 
masonice mixte.
- ,,Steaua Orientului", cu loje in Europa si Asia, mixte. 
- ,,Armaranth", mixta, cu ramificatii in toata lumea.
- ,,Cedrii Inalti din Liban", mixta, cu ramificatii in Orient.
- ,,Grotta", mixta, cu ramificatii in toata lumea.
- ,,Sciots", cu ramificatii in toata lumea.
- ,,Vechiul Ordin Arab", cu loje in lumea araba si in diverse tari orientale.
- ,,Nobilii Sanctuarului Mistic" (Nobles of the Mistic Shrine), cu ramificatii in toata lumea.
- ,,Ordinul Oriental ,,Memphis si Mizraim", cu sediul in Neapole.
- ,,Cavalerii Masoni", cu sediul in Philadelphia.
- ,,Isis si Osiris", cu sediul in Mexic.
- ,,Bambitianii", cu sediul in Salt Lake City.
- ,,Druizii", cu sediul in Berlin.
- ,,Mobo", cu sediul in Berlin.
- ,,Cavalerii Masoneriei Mondiale", cu sediul la Paris.
- ,,San-Ho-Key", cu sediul la Beijing, pentru masonii chinezi.
- ,,Imperiul Cerului", cu ramificatii in China.
- ,,Soare Rasare" cu ramificatii in China si Japonia.
- ,,Erezia Albului Latis", cu loje secrete in Yokohama, Macao, Hong Kong, Saigon, Bangkok si 
in orasele din Congo belgian, Angola si Africa de Sud.
- ,,Fratia Ghisonga", cu acelesi ramificatii ca si cea dinainte.
- ,,Fratia Cerului cu Pamantul", ordin secret care formeaza impreuna cu cele doua anterior 
mentionate asa-numita ,,trinitate" masonica, ai carei agenti isi desfasoara activitatea in Asia si 
Africa.
- ,,Bambecii" cu loje in Persia.
- ,,Harmaka", cu ramificatii in Persia si India.
- ,,Satanistii", cu ramificatii in Europa si America.
- ,,Teosofistii", cu loje in toata lumea.
- ,,Iluminatii", pentru masonii germani.
- ,,Templierii", cu ramificatii in toata lumea.
- ,,Kabalistii", cu membri exclusiv evrei, cu ramificatii in toata lumea.
- ,,Asasinii", cu ramificatii in toata lumea.
- ,,Kamitagistii", cu ramificatii in Europa, Africa de Nord si America.
- ,,Maniheistii", cu ramificatii in toata lumea.
- ,,Fatinizii", la fel.
- ,,Gnosticii", cu ramificatii in Europa si America.
- ,,Chatangua Evreiasca", organizatie evreiasca americana pentru studentii evrei, actioneaza in 
conformitate cu directivele iudeo-masonice. Dispune de 60 de ,,cercuri" in Statele Unite.
- ,,Federatia Socialista Iudaica" (Jewish Socialist Federation), organizatie iudeo-masonica 
comunista cu 90 de ramuri in Statele Unite, are ca rol principal organizarea muncitorilor din 
America in ,,sindicatele muncitoresti" care lucreaza in interesul iudaismului. (Aproape toate 
sindicatele americane au fost create de evrei, sub pretextul ca ,,apara interesul clasei 
muncitoare" dar, in realitate, pentru a face din proletariatul american un instrument politic al 
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evreilor, asa cum prin partidele comuniste si socialiste se incearca acelasi lucru la scara 
mondiala. Nu mai putin de 15 milioane de muncitori americani, membri ai sindicatelor 
controlate de evrei, au fuzionat devenind instrumente crestine in mana iudeo-masoneriei, 
folositi impotriva patronilor crestini si pentru a sprijini cu voturi partidele democrat sau 
republican, dupa cum este cazul, conducerea lor fiind in intregime iudeo-masonica.)
- ,,Poale Zion Socialist Labor Party", asociatie evreiasca din America de Nord, lucreaza in 
colaborare secreta cu masoneria si comunismul iudaic pentru a duce la bun sfarsit 
PROGRAMUL SIONIST. Dispune de 77 de organizatii locale in diverse orase din Statele 
Unite. Majoritatea evreilor americani care au luat parte la organizarea si conducerea revolutiei 
comuniste din Rusia erau membri ai Poale Zion.
- ,,Partidul Socialist Teritorialist al Muncii", asociatie evreiasca din America, dispune de 45 de 
ramuri raspandite in Statele Unite. Este o asociatie ,,camuflata" a partidului comunist.
- ,,Consiliul Femeilor Evreice", fundat in septembrie 1893, numara 90 de filiale in Statele 
Unite.
- ,,Uniunea Congregatiilor Iudeo-Americane", dispune de 200 de congregatii religioase 
mozaice in Statele Unite. Majoritatea membrilor, incluzand rabinii, sunt masoni.
- ,,Uniunea Colegiilor Evreiesti", controleaza invatamantul si educatia tinerilor evrei.
- ,,Uniunea Congregatiilor Evreiesti Ortodoxe", cu sediul in Statele Unite.
- ,,Uniunea Rabinilor Ortodocsi" din America. Toti rabinii sunt in acelasi timp si masoni.
- Ordinul ,,Fiii Sionului", cu 87 de loje in America de Nord.
- ,,Tineretul Socialist Poale Zion", dependenta de organizatia ,,Poale Zion". Membrii sunt 
tineri evrei care dispun de 19 centre, raspandite in diverse orase din Statele Unite.
- ,,Tanara Iudee", asociatie subversiva de tip masonic, cu 360 de centre in Statele Unite.
- ,,Mizrahi" din America, asociatie masonica exclusiv evreiasca, dispune de 4 sedii centrale si 
100 de organizatii raspandite in America de Nord.
- ,,Federatia Sionismului American", una dintre cele mai periculoase asociatii evreiesti din 
America, lucreaza in cooperare cu masoneria si comunismul. Are doar in Statele Unite 156 de 
societati, dusmane de moarte ale crestinismului.
- ,,Ordinul Cavalerilor Sionului", in exclusivitate evreiesc; toti membri sunt masoni.
,,Societatea Hadassah a Femeilor Sioniste", aceeasi activitate ca si celelalte societati iudeo-
masono-comuniste.
- ,,Hebrew Sheltering and Immigrant Aid", societate pentru ajutorarea imigrantilor evrei din 
Statele Unite. Membrii acestei societati, dependenta de Comitetul Iudeo-American si de 
diverse loje masonice evreiesti, erau infiltrati in serviciile de imigratie si faceau posibila 
intrarea in tara a agentilor iudeo-comunisti care lucrau pentru serviciile de spionaj sovietice. 
Peste 76.000 de membri activi in America.
- ,,Federatia Cultivatorilor Evrei" cu 45 de asociatii raspandite in Statele Unite, al caror rol 
este influentarea activitatii politice a agricultorilor crestini.
- ,,Societatea Iudaica de Ajutor Agricol si Industrial", iudeo-masonica, a-l carei rol este de a 
sprijini pe evreii care vor sa detina pozitii cheie in industria si agricultura americana.
- ,,Federatia Nationala a Surorilor Templului", pentru femei, cu 180 de loje in America de 
Nord.
- ,,Consiliul Y.M.H.A.", asociatie masona americana, cu 327 de societati raspandite prin 
Statele Unite.
- ,,Conferinta Nationala a Caritatii Iudaice", formata din evrei masoni, al carei rol este de a 
ajuta diverse organizatii evreiesti, in special in afara Statelor Unite. Peste 200 de asociatii in 
America.
- ,,Jewish Social Workers", cu sediul in Pittsburg.
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- ,,Scoala Nationala Agricola", din Dayleston, Bucks Country, Pennsylvania, pepiniera de 
agenti evrei pentru zonele rurale din America de Nord.
- ,,Societatea Iudeo-americana a Publicatiilor" se ocupa de publicarea cartilor care educa masa 
crestinilor in spirtul iudeo-masonico-marxist si, pe langa aceasta, a operelor scrise de evrei. 
Are un rol asemanator celui al presei controlate de evrei cu scopul de a-i obliga pe crestini sa 
citeasca doar ceea ce le convine evreilor si este in conformitate cu ideile conspiratiei mondiale.
- ,,Asociatia Intercolegiala Menorah", care se ocupa cu propaganda evreiasca in Statele Unite.
- ,,Societatea Istorica Iudeo-americana", de asemenea de propaganda.

Comitetul Iudeo-american este organismul conducator pentru toata activitatea subversiva 
a evreimii americane si o parte din membrii fac parte din ,,Marele Sanhedrin", superguvernul 
secret evreiesc.

Marile  Loje,  sau  Marile  Orienturi,  isi  desfasoara  activitatea  cu  scopul  de  a  distruge 
progresiv toate religiile, traditiile, obiceiurile si sistemele organizate de viata ale popoarelor 
ne-iudaice din lume. Iar daca masoneriei ii alaturam comunismul si toate miscarile anarhiste, a 
caror activitate  afecteaza omenirea de azi,  trebuie sa  admitem ca toate relele care se abat 
asupra noastra sunt generate de politica evreiasca, ai carei conducatori nu reprezinta, de fapt, 
nici 1% din populatia globului.

Unii ar putea spune ca NU SE POATE FACE NIMIC IMPOTRIVA UNEI CONSPIRATII 
DE  ASEMENEA PROPORTII,  PREA PUTERNICA PENTRU  A PUTEA FI  INVINSA. 
ACEST  LUCRU  NU  ESTE  ADEVARAT.  Membrii  conspiratiei,  incluzandu-i  pe  evrei, 
masoni, comunisti si alte forte de stanga pot fi cel mult 40 de milioane in toata lumea, pe cand 
statisticile  din  anul  1955 dadeau  un total  de  2,572 miliarde  de  locuitori  ai  Terrei.  AR FI 
SUFICIENT SA EXISTE O ORGANIZATIE IN LUPTA CONSPIRATORILOR, IN CARE 
SA FIE CUPRINSA DOAR 5% DIN POPULATIA LUMII, excluzandu-i pe cei neputinciosi si 
pe lasi si UNELTIRILE LOR NU AR MAI AVEA SORTI DE IZBANDA. Apararea trebuie 
indreptata impotriva evreimii si a masoneriei din Statele Unite, pentru ca acolo se afla centrul 
de greutate al conspiratiei mondiale. Daca puterea iudeo-masonica ar fi demascata in Statele 
Unite, lucru ce nu este imposibil, ar fi suficient pentru a le deschide ochii crestinilor americani 
si TOATA CONSPIRATIA MONDIALA AR PRIMI O LOVITURA DECISIVA. Capacitatea 
industriala  a  Americii  de  Nord,  combinata  cu  insurectia  popoarelor  oprimate  sunt  factori 
hotaratori in favoarea lumii libere.
 

ACTIVITATEA SECRETA SI CEA OFICIALA A MASONERIEI

Voi face in continuare o sinteza a modului in care actioneaza iudeo-masoneria pe doua 
planuri, unul ,,oficial" si altul secret.

Iudeo-masoneria este o SECTA POLITICO-RELIGIOASA a caror membri evrei il adora 
in ritualurile lor pe Iehova, in timp ce ne-evreii atrasi de ea isi parasesc propriile religii. Pentru 
a intra in masonerie trebuie sa fii  ,,initiat" de un mason, care nu iti  va expune insa decat 
scopurile ,,oficiale" sau de propaganda ale organizatiei. Adevaratele obiective ale sectei nu 
sunt cunoscute decat de evrei si de masonii de grade superioare, de la 30 la 33. Organizarea 
sectei este riguros ierarhica, impartita in 33 de grupuri. 

Masoneria dispune de loje si ateliere, unite in Marea Loja ,,Nationala", care se supune 
direct Consiliului Imperial al Marii Masonerii Universale, aflat in Statele Unite (la mijlocul 
anilor  '50 era  condus de evreul  Bernard M. Baruch);  toti  masonii  dintr-o tara  formeaza o 
familie.

Simbolul oficial al masoneriei este un compas deschis, incrucisat cu un echer de zidarie. 
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Semnul distinctiv dupa care masonii se recunosc imediat intre ei este format din trei stelute in 
cinci colturi, iar cateodata doar trei puncte dispuse intr-un triunghi echilateral fictiv. Edificiul 
unde se afla sediul unei loje sau atelier se numeste ,,templu", ceea ce dovedeste ca secta are un 
fond religios mistic.

In fiecare tara masoneria are un guvern propriu, organizat ca si guvernul oficial local si ai 
carui membri sunt chiar ministrii si inalti functionari ai regimului oficial. Totul insa intr-un 
secret  absolut,  necunoscut  de  popor  si  de  masonii  de  grade  inferioare.  Iudeo-masoneria 
formeaza  un  stat  secret  in  cadrul  statelor  nationale. In  consecinta,  secta  are  putere 
legislativa,  executiva si  judecatoreasca in mainile sale.  Masonii  nu recunosc inceputul erei 
crestine  si  numara  anii  cu  1430 inainte  de  Christos.  Masonii  sunt  dusmanii  de  moarte  ai 
crestinilor, chiar daca din ratiuni tactice nu recunosc acest lucru oficial. Prin activitatea sa, 
iudeo-masoneria  ataca  interesele  crestinilor  ori  de  cate  ori  este  posibil  si  cauta  prin  orice 
mijloace sa-i ateizeze pe crestini prin educatie, carti, reviste, brosuri, filme etc.

Lozincile iudeo-masoneriei sunt sonore, dar false. Printre ele se numara conceptele de 
,,libertate",  ,,egalitate",  ,,fraternitate" ale  Revolutiei  franceze din 1789 si  cele  de ,,stiinta", 
,,justitie",  ,,munca" ale  comunismului,  toate insa folosite  ca momeala pentru a-i  atrage pe 
naivi.  Iudeo-masonii  se  considera  fiinte  ,,superioare"  si  ii  privesc  pe  ceilalti  cu  dispret, 
neezitand niciodata sa sacrifice vieti si bunuri pentru interesele sectei.

In ,,Camera Kadosch" sunt CONDAMNATI MASONII DEZERTORI SAU INAMICII 
MASONERIEI.  CONDAMNARILE  LA  MOARTE  SE  FAC  IN  SECRET  SI  SUNT 
EXECUTATE DE MASONI SAU DE AGENTII MASONERIEI. In general, ASASINAREA 
se face PRIN MIJLOACE ,,MEDICALE", pentru ca moartea sa survina intr-un mod aparent 
natural.  Multe  personalitati  politice  anticomuniste  din  tarile  libere  care  au  murit  subit  de 
,,ATACURI  DE  CORD"  ar  putea  fi,  foarte  bine,  victimele  tratamentelor  ,,medicale"  ale 
agentilor masoneriei.

Pentru a-si apara agentii asasini de condamnarea la moarte, in cazul ca ar fi prinsi de 
autoritati,  iudeo-masonii  LUPTA IMPOTRIVA  PEDEPSEI  CAPITALE.  Invoca,  desigur, 
sentimentele ,,umanitare" si fac apel la trezirea ,,constiintei" publice, dar este evident ca nu se 
gandesc la victimele asasinatelor, ci la salvarea unor criminali inraiti. Cand ajung la putere, 
insa, introduc imediat pedeapsa capitala si cele mai bestiale moduri de executie pentru a-si 
lichida ,,legal" adeversarii.

Membrii masoni de grad inferior, care formeaza ,,infanteria", sunt supusi unei discipline 
de tip militar si primesc pedepse dure daca nu se supun orbeste ordinelor primite. Principala 
ocupatie a iudeo-masoneriei este activitatea politica, prin care incearca sa acapareze guvernele, 
pentru a conduce cu ajutorul lor toate afacerile interne si externe, in concordanta cu interesele 
internationalei evreiesti. In ciuda acestor evidente, masoneria afirma peste tot ca nu are nici o 
legatura cu politica, ci este o asociatie care propaga ,,fraternitatea" intre oameni si popoare, 
dezvoltarea ,,stiintei" si cele mai frumoase idealuri ale umanitatii.

Lojele isi lanseaza in alegeri candidatii, pentru care se face multa propaganda; odata alesi, 
acestia nu isi indeplinesc promisiunile fata de popor, ci servesc interesele si executa ordinele 
stapanilor lor masoni.

Toate partidele si miscarile revolutionar-stangiste, a caror activitate a umplut de sange 
istoria Europei si multe alte tari din lume in ultimii 200 de ani, au fost fundate de membrii  
iudeo-masoneriei, care se subordonau iudaismului international. Printre acestea se numara si 
partidele ,,liberale" din Europa si din intreaga lume, cele socialiste, comuniste si, mai nou, 
miscarile nationaliste de stanga, cum sunt Partidul Congresului din India, cel ,,popular" din 
Guyana Britanica si Sukarno din Indonezia.

MAJORITATEA COMUNISTILOR NE-EVREI AU FOST MEMBRI AI MASONERIEI.
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PENTRU A-SI ATINGE MAI USOR SCOPURILE SI A ,,CAMUFLA" MAI BINE IN 
FATA  OPINIEI  PUBLICE  CRESTINE  ACTIVITATEA  LOR  CRIMINALA  DE 
DEZINTEGRARE  SI  DISTRUGERE  A  LUMII  CRESTINE,  IUDEO-MASONERIA 
ATRAGE  IN  RANDURILE  EI  MEMBRI  AI  FAMILIILOR  REGALE  AI  AI 
ARISTOCRATIEI CRESTINE. Majoritatea regilor  Europei,  printre  care si  casa regala  din 
Marea Britanie, sunt masoni si au fost atrasi de secta iudaica prezentandu-li-se caracterul ei 
,,umanitar". Li s-au acordat foarte repede grade intre 15 si 18 si apoi au primit brusc gradul 
33 ,,onorific". Capul incoronat este insa doar un ,,Mare Maestru" decorativ, o papusa expusa in 
vitrina masoneriei pentru a fi vazuta de public.

Acelasi grad ,,onorific" 33 l-au avut si multi  presedinti americani si ai altor tari, mari 
personalitati crestine, scriitori, generali, oameni de stiinta etc. care servesc prin imaginea lor 
iudeo-masoneriei si, in plus, activitatea lor, ce ar putea contraveni intereselor masoneriei, este 
astfel  anihilata.  Multi  generali  si  amirali  americani,  englezi  si  francezi  sunt  membri  ai 
masoneriei.

Peste  tot  iudeo-masoneria  actioneaza  cu  multa  incapatanare  si  ipocrizie.  Jocul  ei  este 
intotdeauna dublu.  Marii  sefi  ai  masoneriei,  spre  exemplu Bernard  Baruch,  nu se  implica 
direct in activitatea nici unui partid, desi incearca sa fie ,,consilieri" pe langa marii sefi politici 
ai statelor libere. Conducerea iudeo-masoneriei este tinuta secreta, atat cea suprema a Marii 
Masonerii Universale, cat si conducerile locale din fiecare tara.

Pe langa partidele recunoscute oficial ca fiind de stanga si care au fost fundate de iudeo-
masonerie, exista o multime de partide politice cu nume rasunatoare care, de asemenea, sunt 
instrumentele  ei.  Printre  acestea  se  afla  Partidul  Democrat  din  Statele  Unite,  Partidul 
Conservator din Marea Britanie si Partidul Democrat-Crestin din Italia. Desi oficial se prezinta 
ca anticomuniste, politica lor generala a sprijinit comunismul, atat cel din tara cat si cel din 
exterior. Iudeo-masoneria a reusit de asemenea sa se infiltreze serios si in randul partidelor cu 
adevarat anticomuniste.

Asa cum isi creaza noi partide politice proprii sau se infiltreaza in cele deja existente, 
masoneria isi ceeaza si propriile periodice, aproape toate de orientare liberal-stangista, precum 
faimoasele ziare evreiesti ,,The New York Times" din S.U.A. sau ,,Le Monde" din Franta, care 
actioneaza subtil  pentru propagarea ideilor  masonico-stangiste.  Se incearca si  infiltrarea in 
ziarele de dreapta, pentru a le impiedica sa desfasoare o activitate eficienta anticomunista sau 
antimasonica. Acesta strategie a reusit in S.U.A., Marea Britanie si Franta, iudeo-masoneria 
patrunzand in plus si in presa catolica din Franta si Italia.

In  toate  tarile  unde  isi  desfasoara  activitatea,  iudeo-masoneria  militeaza  in  favoarea 
divortului, incercand legalizarea lui si libertatea absoluta, cu unicul scop de a slabi si distruge 
familia, care este unitatea de baza a lumii crestine occidentale. In calitate de ministri, deputati 
sau senatori in tarile crestine, iudeo-masonii propun ,,bunastarea poporului", desi nu lasa sa se 
inteleaga bine daca este vorba de poporul crestin sau de cel evreu.

Iudeo-masoneria cauta prin orice mijloace sa influenteze educatia tinerilor. Se inceaca, si 
s-a reusit in multe tari, numirea unor masoni ca ministri ai educatiei, pentru a-i indeparta pe 
tineri  cat  mai  mult  posibil  de  principiile  crestine.  Acest  tip  de  invatamant  iudeo-masonic 
propaga rationalismul extremist si ateismul in randul tinerilor, pregatind, deci, terenul moral 
pentru ideologia comunista. Urmarind aceleasi scopuri, iudeo-masoneria incearca suprimarea 
invatamantului  religios  in  toate  scolile  publice  si  particulare,  interzicand  sau  limitand 
subventionarea de catre stat a scolilor catolice, cum s-a intamplat in Argentina.

Toate tulburarile politice si cele de tip ,,nationalist" ale popoarelor coloniale, care s-au 
ridicat dupa razboi impotriva popoarelor albe occidentale, au fost rezultatul activitatii secrete a 
iudeo-masoneriei internationale, cand nu au fost rezultatul actiunii directe a comunistilor sau a 
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membrilor ramurii orientale a conspiratiei evreiesti mondiale.
Iudeo-masonii  incearca  mereu  sa-si  atraga  simpatia  maselor  ignorante,  prezentand  in 

forurile publice idei care ating sentimentele poporului.  Desi iudeo-masoneria internationala 
lucreaza mana in mana cu iudaismul si comunismul pentru a supune intreaga lume si a aduce 
popoarele  in  sclavie,  membrii  ei  se  prezinta  mereu  ca  ,,aparatori  ai  drepturilor  omului", 
,,inamici  ai  crimei",  ,,aparatori  ai  pacii",  ,,luptatori  pentru  libertate  in  lume"  etc.  Cititorii 
acestei carti nu trebuie sa piarda din vedere nici un moment aceste amanunte.

 

 
PROFETIILE EVREILOR despre viitor (doctrina mozaica)

 

EVREII DESPRE EI INSUSI
Scrierile  iudaice,  care  initial  aveau  valoare  religioasa  si  morala,  au  fost  mai  apoi 

transformate in surse de inspiratie pentru politica. Iata ce spunea Tora, cea mai veche scriere 
iudaica:

-,,Tu esti popor sfant pentru Dumnezeu, El te-a ales pentru a fi poporul sau dintre toate 
celelalte popoare de pe suprafata pamantului." (I.Moise,12,2-3)

-,,Eu  te  voi  binecuvanta  si  voi  inmulti  samanta  ta...  Semintia  ta  va  stapani  asupra 
dusmanilor si in ea vor fi binecuvantate toate popoarele pamantului." (I. Moise 22, 17, 18)

-,,Si  El  ii  va  pune pe regii  lor  in  mainile  tale  si  tu  vei  sterge numele lor  de pe fata 
pamantului, nimeni nu-ti va putea face fata, pana le vei nimici." (5, Moise, 7, 24)

-,,Tu vei imprumuta multora, dar nu vei lua niciodata cu imprumut. Dumnezeu te va aseza 
in fata, nu la spate, si mereu vei fi deasupra si nu dedesupt." (5. Moise 28, 12-13)

-,,Inghite deci toate popoarele pe care ti le va da in mana Domnul tau, fii insensibil si nu 
servi divinitatilor lor." (5. Moise, 7, 16)

-,,Azi voi incepe sa imprastii teama printre popoarele de sub soare si se vor inspaimanta la 
auzirea numelui tau." (5. Moise, 2, 25)

Iata si alte profetii:
-,,Si domnia si stapanirea asupra tuturor imparatiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se 

vor da poporului de sfinti  al  Preasfantului.  Imparatia lui va fi  o imparatie vesnica si  toate 
puterile Ii vor sluji si-L vor asculta." (Daniel, 7, 27)

-,,Si fiii strainilor iti vor ridica zidurile, si regii lor te vor sluji." (Isaia, 69, 12)
-,,Vei suge laptele neamurilor, vei suge tata imparatilor." (Isaia 60, 12)
-,,Semintia strainilor este ca si cea a animalelor." (Iebamoth, f.94, c. 2)
-Va veti numi preoti ai Domnului nostru, veti manca forta oamenilor si va veti fali cu fala 

lor." (Isaia 61, 6)
-,,Voi israelitilor, purtati numele de oameni, pe cand celelalte popoare ale lumii nu merita 

numele de oameni, ci de dobitoace." (Talmudul-Baba Mezia. f. 114 c. 2)
-,,Mesia va aduce evreilor domnia asupra lumii si ei ii vor fi supuse toate popoarele." 

(Talmudul-Bat. Trat. Schabbath, f. 120, c.1, si Sanhedrin f.88, c.2 si f. 99, c.1)
-,,Ce inseamna Har Sinai, adica Muntele Sinai? Adica muntele de unde s-a raspandit Sina, 

adica ura impotriva tuturor popoarelor lumii." (Schabbath f. 89, c.2)
-,,Pe cel mai bun dintre ne-evrei omoara-l." (Aboda Zara, 26-b Tosephoth - Talmud)
-,,Este interzis sa imprumuti ne-evreilor fara camata." (Sanhedrin, f.76 c.2)
-,,Preainaltul le-a vorbit astfel evreilor: Voi Ma-ti recunoscut ca singur stapan al lumii si 

de aceea trebuie sa va fac singurii stapani ai lumii." (Chaniga f. 3-a si 3-b)
-,,Ce este o prostituata? Orice femeie care nu este evreica." (Eben Ha Eser, 6)
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-,,Un ,,goim" (ne-evreu) care studiaza Talmudul si un evreu care il ajuta trebuie sa fie 
condamnati la moarte." (Sanhedrin, f. 57 a, Aboda Zara f. 6-8, Szagita f. 13)

-,,Dumnezeu se arata pe pamant sub chipul evreului. Evreu, Iuda sau Iehova sunt unul si 
acelasi lucru; evreul este Dumnezeul viu, Dumnezeul incarnat este omul din ceruri,  Adam 
Kadmon. Ceilalti oameni sunt pamanteni, de rasa inferioara. Exista doar pentru a-i sluji pe 
evrei. Sunt ca niste dobitoace." (Caballah ad-Pentateucum, f.97 c.3)

-,,Oriunde s-ar aseza evreii, ei trebuie sa ajunga sa fie stapani si  atata timp cat nu au 
stapanirea absoluta trebuie sa se considere dezradacinati  si  prizonieri.  Chiar daca ajung sa 
stapanesca popoare, pana cand nu le stapanesc pe toate nu trebuie sa inceteze a striga: Cate 
chinuri! Cate umilinte! (Talmud Bal. Trat. Sanhedrin f. 104, c. 1)

-,,Cand va veni Mesia, fiul lui David, ii va omori pe toti dusmanii." (Isaac Abravanel - 
1437-1508- in ,,Manjene Jeshua", f. 76, c. 1)

-,,Proorocul Isaia a profetit si el ca Domnul l-a uns ca sa le spuna evreilor ca vor stapani 
toate popoarele si ca strainii vor trebui sa are si sa munceasca pentru ca fii lui Israel sa nu faca 
nici-o munca grea si sa poata sa-l serveasca pe Dumnezeu doar rugandu-se. Pentru a avea timp 
sa-l  slujiti  pe Dumnezeu cel  Binecuvantat  trebuie  sa  devorati  bunurile  popoarelor."  (Isaac 
Abravanel, ,,Misha Jeshua", f. 89, c. 4)

-,,Doar Israel justifica, drept scop, crearea lumii." (Abraham Seba in ,,Zeror hammor", c. 
6, c.4 din anul 1505)

-,,Toate popoarele vor veni la Muntele  Domnului  si  la  Dumnezeul  lui  Iacob si  vor fi 
subjugate de evrei." (Isaac Abravanel, Comentariu la Isaia, f.4, c.2)

-,,In  timpul  lui  Mesia,  evreii  vor  starpi  toate  popoarele  de  pe  intregul  pamant."  (Bar 
Nachmani, in ,,Bammidbar raba", f. 172, c. 4 si f. 173, c. 1, din 1973)

-,,Atunci pamantul lui Israel se va lati pana va cuprinde intreaga lume." (R. Naphtali in 
,,Emmek Mammelech", f. 44, c. 1, din 1653)

-,,Tu vei devora toate natiile pe care Domnul tau ti le indica."
-,,Pe cel mai bun dintre goim (neevrei), omoara-l." ( spune textual un cunoscut pasaj din 

Talmud)
In Ehomene Esre, rugaciunea pe care toti evreii trebuie sa o rosteasca in fiecare zi, se afla 

urmatoarele: ,,Fie ca narazitenii si crestinii (,,minim") sa piara intr-o clipa, sa fie stersi din 
cartea vietii si sa nu se numere printre cei drepti."

 
Profetiile evreilor/askenazi
In Manifestul lojei ruso-evreiesti ,,Inteleptii Sionului" citat in Meister (Judas Schulbuch, 

ed. a 5-a, p. 171) gasim scris cu claritate si, mai ales de curand: ,,Obiectivul principal, care 
este stapanirea evreiasca asupra lumii, nu s-a realizat inca. Dar il vom realiza, mult mai curand 
decat isi inchipuie popoarele statelor crestine. Tarismul rus, imperiul german si militarismul au 
fost  rasturnate.  Toate popoarele se  simt  impinse spre ruina.  Acesta  este  momentul  in care 
incepe adevarata stapanire a iudaismului."

Intr-un articol intitulat  ,,Forta si slabiciunea Angliei", aparut in ziarul englez  ,,G.K.'s  
Weekly", scriitorul catolic englez Hilaire Belloc spune: ,,Toata viata engleza este impletita cu 
cea a evreilor.  Marile noastre familii  sunt  unite cu ea prin casatorii;  universitatile noastre, 
legile noastre, chiar si sistemul financiar si,  ca factor de cea mai mare importanta, traditia 
morala a societatii engleze sunt inseparabile de puterea financiara evreiasca".

Referindu-se la enorma influenta pe care iudaismul a obtinut-o in lume, evreul Moritz 
Cohn declara in una din operele sale: ,,Departe de a fi fost absorbit, astazi spiritul evreiesc 
stapaneste  acolo unde inainte abia  era tolerat.  Nu mai  trebuie  sa  ne inchidem in ghetouri 
medievale, fiindca de mult suntem stapanii a tot ce ni s-a promis. Fara noi, nici un potentat al 
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lumii nu poate intreprinde ceva, fiindca noi controlam piata aurului. Nici un cuvant nedorit de 
noi nu poate fi dat publicitatii, pentru ca avem controlul presei. Nici o idee care nu ne e pe plac 
nu ajunge in lumea intelectuala, pentru ca stapanim teatrul. Spiritul iudaic a cucerit lumea."

In cartea sa  La litterature des Pauvres dans la Bible, la pagina 218, rabinul francez 
Isidor Loeb, secretar general al ,,Aliantei Israelite Universale" in 1869, spunea foarte clar: ,,Nu 
se poate afirma cu certitudine daca Isaia (proorocul), s-a gandit sau nu la aparitia unui Mesia 
in carne si oase... Dar, fara indoiala, cu sau fara Mesia-rege, evreii vor forma nucleul omenirii. 
In jurul caruia se vor alatura, dupa ce se vor converti, ne-evreii. Popoarele se vor uni pentru a  
aduce un omagiu poporului lui Dumnezeu. Toate bogatiile popoarelor vor ajunge in mainile 
poporului evreu,  toate popoarele il  vor urma si  se vor tari  la picioarele lui.  Evident ca in 
recladirea poporului evreu, Ierusalimul si Pamantul Sfant vor avea un rol foarte important." 
(Reamintiti-va crearea statului Israel in 1948.)

Iata  si  o  scrisoare  a  evreului  Baruch  Levi  adresata  lui  Karl  Marx,  autorul  evreu  al 
comunismului  teoretic,  care  a  indoctrinat  lumea.  Scrisoarea a  fost  publicata  in  ,,Revue  de 
Paris", anul 35, nr. II, p. 574, si spunea: ,,Poporul evreu, considerat in ansamblu, va fi propriul 
lui Mesia, va reusi sa stapaneasca lumea prin unificarea celorlalte rase umane, prin desfiintarea 
granitelor si a monarhiilor, care sunt bastioane ale individualismului, si prin constituirea unei 
republici mondiale,  care va garanta peste tot drepturile civile ale evreilor.  In aceasta noua 
organizare a omenirii,  fiii  lui  Israel  vor ajunge sa  fie  peste tot,  fara a mai  intalni  piedici, 
elementul conducator mai ales daca vor reusi sa aseze masele proletare sub conducerea unora 
dintre  ei.  Guvernele  popoarelor  cuprinse  in  aceasta  republica  mondiala,  cu  ajutorul 
proletariatului victorios, vor cadea fara probleme in mainile evreilor. Proprietatea privata va fi 
sufocata atunci de conducatorii evrei, care peste tot vor administra patrimoniul statului. Astfel 
se va implini profetia Talmudului, adica promisiunea ca cei ajunsi in vremurile mesianice vor 
avea cheia tuturor bogatiilor si a tuturor popoarelor de pe pamant." 

Un alt individ, pe nume B. Cremieux, evreu francez si mason de gradul 33, membru al 
Aliantei Israelite Universale, scria in 1861 in ,,Archives Israelites": ,,Doctrina ebraica va trebui 
sa cuprinda, intr-o zi, toata lumea... Nu este departe ziua in care toate bogatiile pamantului vor 
apartine in exclusivitate evreilor. Natiunile vor disparea, religiile vor decadea. Va trebui sa 
apara un mesianism al timpurilor moderne, un Ierusalim de tip nou, asezat cu sfintenie intre 
Orient si  Occident,  care va trebui sa inlocuiasca domnia imperiala papala. Alianta Israelita 
Universala  nu a  intrat  decat  de  curand in actiune,  dar  isi  manifesta  deja  influenta.  Nu se 
limiteaza doar la cultul nostru, vrea sa patrunda in toate religiile. Nationalitatile vor trebui sa 
dispara, religiile se vor afla in declin. Dar Israel va subzista, caci acest mic popor este alesul 
lui Dumnezeu".

Economistul  francez  evreu Du Mesnil-Marigny  scria  in  Istoria  economiei  politice  a 
popoarelor antice,  p.  275,  vol.  II,  editia  din  1878:  ,,Epoca  actuala  se  caracterizeaza  fara 
indoiala prin domnia aurului si omnipotentei... Cel care stapaneste in mod absolut aurul este 
cel care stapaneste lumea. Si cine altul ar putea fi acest stapan, daca nu evreul? Nu are el deja 
monopolul bancilor, al cailor ferate, al comertului cu aur? Nu ofera el o educatie superioara 
fiilor lui si astfel, poate sa le asigure posturi de conducere in arte, in literatura, in stiinta si in 
functiile  publice?  In  Franta,  cine  sunt  la  Sorbona,  la  Universitate  si  in  celelalte  institute 
franceze  masonice,  cei  mai  buni  profesori?  Evreii!  Cine  sunt  cei  mai  renumiti  filozofi  si 
scriitori? Evreii! Este de notorietate coruptia presei. Cine sunt cei care pun in miscare aceasta 
masinarie  teribila,  a  carei  putere  atat  distructiva  cat  si  constructiva,  este  bine  cunoscuta? 
Evreii... Adica, cei care detin aurul. Ridicarea Israelului pe cele mai inalte culmi este un lucru 
cert... Noi vom vedea curand cum va conduce popoarele, dupa ce le va fi luat toate bogatiile, 
pe care astfel le va inmulti peste masura, si il vom vedea cum matura din jurul lui pe toti  
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locuitorii pamantului, cum a facut si cu cananeenii".
Referindu-se la revolutia rusa din 1905, evreul Jacob de Hass scria in ,,The Macabean", 

in  acelasi  an:  ,,Revolutia  rusa  este  o  revolutie  iudaica  si  inseamna  o  intoarcere  la  istoria 
iudaica. Ea s-a produs datorita faptului ca Rusia este patria a aproape jumatate din evreii de pe 
pamant. De aceea prabusirea regimului tarist ar putea avea o mare influenta asupra destinului 
multor mii de evrei recent emigrati  in alte state. Revolutia rusa este o revolutie iudaica si 
pentru ca evreii au fost revolutionarii cei mai activi din Rusia tarista".

In 1919, rabinul evreu nord-american Judas L. Magnes a facut la New York urmatoarea 
declaratie, reprodusa de L. de Ponciss, in vol. II, p. 24 al cartii Judestum und Weltumsturz 
(Evreii si revolutia mondiala): ,,Sa comparam actuala situatie din Germania cu cea a Rusiei. In 
ambele tari revolutia a emancipat forte creatoare. Noi suntem mandri sa constatam cu cata 
promtitudine si  in ce numar mare evreii din aceste tari  au trecut la actiune. Revolutionari, 
socialisti,  mensevici, marxisti, ortodocsi si  independenti,  spuneti-le cum vreti,  dar sunt toti 
evrei si in toate grupurile revolutionare evreii detineau functii de conducere".

Vorbeste un evreu din Romania.  Vom reproduce in continuare cateva pasaje din doua 
articole publicate de evreul Marcus Eli Ravage, originar din Barlad, Romania, in numerele 3 si 
4/1928  ale  revistei  americane  ,,Century  Magazine".  Iata  parerile  lui  despre  crestini:  ,,Ne 
acuzati ca am aprins flacara revolutiei moscovite. Fie: acceptam acuzatiile. Si ce e cu asta? 
Comparata cu ce a facut evreul Pavel din Tars la Roma, revolutia rusa a fost doar o mica cearta 
intre vecini. Pamantul nostru din vechime s-a transformat in Pamantul vostru Sfant. Literatura 
noastra nationala a devenit Biblia voastra. O tanara fecioara evreica este idealul vostru de 
maternitate si feminitate. Un prooroc razvratit evreu ocupa locul central in credinta voastra... 
Luand in considerare cele trei mari revolutii moderne, cea franceza, americana si cea rusa, ce 
altceva au fost ele daca nu triumful ideilor evreiesti? Cu usurare recunoastem ca un goim (ne-
evreu) niciodata nu va reusi sa descopere adevarata gravitate a vinei noastre..."

Ceea ce ati citit mai sus nu este o utopie sau un vis al evreilor, ci ceva absolut real, care se 
desfasoara, in secret sau nu, in zilele noastre. Evreii urmaresc distrugerea rasei albe, singura 
care ii poate impiedica sa institue domnia universala cu ajutorul comunismului. De aceea sunt 
in fruntea unei adevarate revolutii a popoarelor de culoare impotriva albilor si in acelasi timp 
urmaresc coruperea si  degradarea rasei noastre prin cele mai diferite si  diabolice mijloace. 
Evreii  conduc aceasta  lupta criminala  din New York,  Londra,  Paris si  Moscova,  din chiar 
inima tarilor cu populatie alba, avandu-i drept complici pe masoni, socialisti si comunisti si 
masele  de  crestini  inselati  de  propaganda,  sexualism,  alcoolism  si  filmele  produse  de 
Hollywood.

IISUS CHRISTOS, PAGINI DE ISTORIE - VERSUS ABERANTELE POVESTI 
BIBLICE

 
Toata  catastrofa  actuala  a  omenirii,  si  ma  refer  la  intreaga  omenire,  inclusiv  Europa 

occidentala  si  Statele  Unite  ale  Americii  (unde  90% din  bogatia  tarii  este  concentrata  in 
mainile a 10% din populatie, in majoritate papusari si francmasoni, aceste State Unite in care 
peste  40  de  milioane  de  ,,americani"  pe  care  lumea  din  afara  Statelor  Unite  ii  considera 
,,bogati", traiesc in mizerie absoluta, comparabila cu mizeria celor doua treimi din populatia 
lumii care vegeteaza in tarile numitelor ,,lumi a II-a, a III-a si a IV-a"), toata aceasta catastrofa, 
nu numai  cea economica,  ci  si  cea politica,  sociala,  morala,  se  datoreste  in mod exclusiv 
activitatii conspirative globale a evreimii, care pe deasupra se mai prezinta si ca ,,victima" a 
,,antisemitilor" fascisti si a comunismului, de ea insasi creat.
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* Eu autorul acestei carti sunt crestin ortodox si nu-mi reneg religia. Am scris cartea de 
fata in anul 1955, in primul rand pentru a deschide ochii lumii crestine occidentale asupra 
conspiratiei mondiale evreiesti, bazata pe pretentia ca evreii ar fi ,,poporul ales de Dumnezeu" 
spre a domina lumea. Povestea cu ,,poporul ales" a fost preluata si de crestinism, care nu este 
in fond decat o secta a iudaismului, secta pe care Iisus Christos, fiul legionarului roman de 
origine galica Demetrius Pandera si al evreicei Miriam, sotia oficiala a lui Iosif, care la varsta  
de 16 ani a fost probabil fortata de familie, cum este obiceiul pana astazi la semiti, in special la 
arabi, sa se casatoreasca. Iosif era pe atunci in varta de 42 de ani, echivalentul varstei de 70 de 
ani astazi, tinand seama ca in antichitate majoritatea oamenilor mureau pe la 30 de ani. Deci 
aceasta Miriam a avut un copil cu legionarul roman Demetrius Pandera, in varsta de 20-25 de 
ani, care fiind de origine galica, deci celtica, era urias chiar in comparatie cu legionarii romani, 
a caror inaltime medie, era in antichitate de 150 centimetri. Pandera avea insa peste 1,80 m si  
in plus, par rosu. De aici povestea cu ,,Duhul Sfant" care a pricopsit-o pe Miriam cu un fiu, ea  
ramanand pana astazi, pentru noi, crestinii de toate confesiunile, ,,fecioara" Maria, iar Yoisel, 
numele original  evreiesc  din care  provine Iisus.  Acest  Yoisel,  deci  Iisus Christos (numele 
Christos vine din greaca antica , de la ,,Christo", care insemneaza ,,aurit" sau ,,omul de aur") il  
avea ca TATA ADEVARAT PE LEGIONARUL ROMAN DE ORIGINE GALICA, Demetrius 
Pandera, cum se gaseste documentat in scrisoarea consulului roman Publius Letulus, care la 
cererea  evreilor,  dupa  ce  acestia  in  frunte  cu  ,,rabinii"  apartinand  sectelor  Saducheilor  si 
Fariseilor  il  condamnasera  la  moarte  pe  Christos,  deoarece  apartinea  sectei  Esenienilor, 
fondata de Ioan Botezatorul, l-a rastignit pe cruce, dupa cum cerusera papusarii, tocmai in ziua 
de Pessach, in care evreimea serbeaza pana astazi ,,fuga din robia egipteana". De la Pessach 
vine numele nostru, al crestinilor, de Pascua sau Paste. Deci Christos a fost asasinat de evrei 
cu mana romanilor, asupra carora evreimea internationala arunca ,,vina", pana astazi.

* SCRISOAREA LUI Publius Letulus catre imparatul Tiberius SE GASESTE pana astazi 
in ARHIVELE SECRETE ALE VATICANULUI si, deoarece continutul ei nu corespunde cu 
legenda varata pe gat crestinilor timp de secole de propaganda religioasa, a fost declarata de 
catre ,,apostolii" si preotii crestini ca ,,apocrifa", deci falsa, desi Publius Letulus, ca functionar 
al  Imperiului  roman,  nu  a  facut  decat  sa  comunice  imparatului  Tiberius,  rezultatul 
investigatiilor sale si nu sa vina cu povesti despre o anumita Miriam din Nazareth - Iudea, care 
ar fi nascut un copil fara barbat. Daca ar fi comunicat asa ceva impartului Tiberius, Letulus si-
ar fi pierut pur si simplu capul. Cam acelasi lucru il gasim cu privire la Iisus Christos, in opera 
istoricului evreu Josephus Flavius, care a trait intre anii 36 si 100 e.n si influentat de helenism, 
a venit in anul 64 la Roma, si a scris in limba greaca, o istorie a iudaismului, in 20 de volume,  
istorie obiectiva care nu are nimic de a face cu povestile din Biblie.

Si mai interesanta inca, in scrisoarea lui Publius Letulus care imparatul Tiberius, in afara 
de identitatea tatalui adevarat al lui Christos este descrierea fizica a ,,Mantuitorului" prezentat 
ca  un  barbat  inalt,  frumos,  cu  parul  si  barba  roscate,  deci  total  deosebit  de  evreii  din 
antichitate, a caror medie de inaltime era de 140 de centimetri si aveau culoarea pielii aproape 
neagra, asemanatoare cu a tuturor celorlalti semiti. Iisus fiul lui Miriam si a lui Demetrius 
Pandera era insa alb. Nascut dintr-o evreica, a fost considerat de la inceput a fi evreu, caci 
pana astazi evreii ,,puri" sunt considerat numai cei din mama evreica. Cand era vorba de tatii 
copiilor  evrei,  nu  se  stia  niciodata  cine  sunt.  Acesta  a  fost  si  cazul  lui  Christos,  fiul  lui 
Demetrius Pandera, pe care Iosif insusi, barbatul oficial al lui Miriam, l-a acceptat ca ,,Fiul lui 
Dumnezeu" dupa cum ii povestise Miriam, adica ,,Fecioara" Maria. Ce ar fi putut face Iosif 
altceva?  A preferat  sa-l  accepte  pe  fiul  lui  Miriam ca  ,,Fiul  lui  Dumnezeu"  decat  ca  fiul 
legionarului roman Pandera si l-a educat in spiritul religiei mozaice, ajungand Christos intai 
rabin in Iudea, realitate pe care asa-numitii ,,exegeti" sau preoti crestini de toate rangurile, de 
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la  Papa  de  la  Roma  pana  la  Patriarhul  de  la  Constantinopol  sau  de  la  Moscova,  cu  toti 
,,cardinalii",  ,,mitropolitii"  sau  ,,episcopii"  si  preotii  lor,  n-o  recunosc  sau  nu  vor  s-o 
recunoasca. 

Rabin fiind, Iisus Christos nici nu s-a gandit sa creeze o noua religie, crestinismul, ci doar 
sa reformeze mozaismul. A intrat in conflict cu saducheii si cu fariseii, ceilalti rabini mozaici, 
atunci  cand el,  Christos,  ca  membru a  sectei  esenienilor  fondata  de Ioan Botezatorul,  s-a 
ridicat contra obiceiului circumciziei pe care Ioan Botezatorul si Christos, amandoi circumcisi 
dupa nastere, au inlocuit-o cu botezul.

In noul testament e specificat ca numele noului Mesia este “Emanuel”.
 
Fanaticii evrei pretind ca Mesia al lor, pe care il tot asteapta pentru a-i face stapanii lumii,  

care ar urma sa preia coroana o data cu venirea lui Mesia, exista in carne si oase, se numeste 
EMANUEL SAMUEL SHOLNIK ABRABAMEL, s-a nascut in Nathania, Palestina (viitorul 
rege al lumii trebuie sa fie nascut in Eretz Israel), in 1942, este de profesie dentist si pretinde 
ca ar fi urmasul direct al regilor evrei David si Solomon, din Vechiul Testament. Acum in 
varsta de 67 de ani,  el are si mostenitori,  intre acestia pe un anume David, ca strabunicul 
strabunicilor  din  antichitate.  Distrugerea  a  doua  treimi  din  populatia  lumii  nu  poate  fi 
provocata decat de un razboi atomic, pe care dupa pierderea controlului asupra fostei Uniuni 
Sovietice, evreimea internationala il pregateste acum inarmand China comunista. Secretele 
construirii  bombelor  nucleare  si  ale  rachetelor  intercontinentale  au  fost  furate  din 
America si le-au fost transmise chinezilor via Mossad (serviciul secret al Israelului). 

 
 
 

BIBLIA, CORANUL SI HOMOSEXUALITATEA/sodomia
 

Numele sodomiei, adica homosexualitate, vine de la orasul Sodoma, care conform Bibliei 
ar fi existat pe malul Marii Moarte (cea mai sarata mare din lume, unde nici pestii nu pot trai).  
Impreuna cu orasul Gomora, mentionat tot in Biblie, Sodoma ar fi fost distrus de zei albi si  
blonzi  pe  care  locuitorii  Sodomei  au  incercat  sa-i  violeze  (foarte  probabil  echipaje  ale 
farfuriilor  zburatoare,  a  caror  descriere  din  Mahabharata  si  Ramayana,  cartile  mitologiei 
indiene seamana izbitor cu discurile zburatoare din zilele noastre). Urmarea a fost ca zeii au 
distrus atat  Sodoma cat  si  Gomora,  aruncand asupra lor  bombe,  care  par  a  fi  fost  bombe 
atomice.

In Biblia evreiasca exista povestea lui Loth, a carui sotie ar fi fost transformata in stana de 
piatra pentru ca nu a ascultat ordinul zeilor de a nu-si intoarce fata catre orasul Sodoma, din 
care Loth fugise impreuna cu sotia si  fiicele lor. Tot conform Bibliei ebraice, dupa ce si-a 
pierdut sotia, Loth si-a facut amante propriile fiice, faptuind asadar incest.

Spre deosebire de toate celelalte mitologii, ca Iliada si Odiseea graca, Eneida romana, 
Mahabharata si Ramayana hindusilor sau Popl-vuh al ameridienilor, fara sa mai vorbim de 
mitologia noastra, a romanilor, plina de Feti Frumosi, Ilene Cosanzene, Zmei, Stramba-Lemne 
si Sfarama-Piatra, Biblia (si ma refer la Vechiul Testament), adica mitologia ebraica, este plina 
de toate perversiunile si crimele imaginabile. In Sfanta Biblie a evreilor gasim masochismul 
(autoflagelarea sau autobiciuirea, de la evreul Masoch), gasim onania (de la evreul Onan), 
sodomia, deci homosexualitatea, asasinatele si masacrele numite astazi de evrei genocid (prin 
Josua, care navalind in Canaan a masacrat mai intai toata populatia Ierihonului, si prin David, 
care i-a masacrat pe filisteni in propria lor tara si a asasinat in masa iubusitii in jurul anului 
1000 i.e.n spre a le fura capitala Urusalem, devenita apoi Ierusalim, orasul sfant al evreilor, 
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crestinilor, mahomedanilor), poligamia (prin regle Solomon, care avea un harem de 700 de 
femei, obicei preluat, prin Coran [Coranul nu a fost scris de Mahomed, beduin si hot de cai 
fugarit  din  Mecca  la  Medina  si,  in  plus  analfabet.  Coranul  i-a  fost  plasat  de  evrei  prin 
intermediul  amantei  lui evreice,  Zeniab. Iata de ce Iisus Christos apare in coran ca profet 
evreu),  de  catre  mahomedani,  la  care  femeia  libera  in  antichitatea  egipto-romana  a  fost 
transformata intr-o sclava), adulterul si imortalitatea regelui Solomon, cel mai intelept rege al 
lumii  antice,  precum  pretinde  Biblia  iudaica,  DEVENITA  PENTRU  NOI  CRESTINII, 
CARTEA SFANTA, PE CARE JURAM, CARTE PLINA DE MINCIUNI, DE FALSURI SI 
DE PROPAGANDA IUDAICA,  TRANSFORMATA IN DOGMA A CRESTINILOR,  TOT 
ASA CUM EVREIMEA DE ASTAZI INCEARCA SA TRANSFORME IN DOGMA, DECI 
IN REALITATE INDISCUTABILA MINCIUNA CELOR 6.000.000 de evrei care ar fi fost 
omorati de Hitler in cursul celui de-al doilea razboi mondial!

 

Influenta navalitorilor si refugiatilor asupra vietii romanesti -
DOGMA HOLOCAUSTULUI

 
Unul dintre marile defecte ale romanilor este toleranta excesiva fata de minoritati, care au 

venit in Romania fie ca navalitori, fie ca refugiati. Acesta din urma este de pilda cazul grecilor, 
sositi in tara noastra dupa caderea Constantinopolelui. Apoi au inceput sa vina si armeni, sasi 
si svabi, adusi de unguri si austrieci in Transilvania. Dupa ce au fost primiti de romani cu 
bratele deschise, toti veneticii in frunte cu grecii, evreii si tiganii ni s-au suit in cap. Grecii ne-
au adus epoca fanariota,  cu jaful sistematic si  degradarea morala,  mostenita de politicienii 
romani de astazi, corupti pana in maduva oaselor; evreii au devenit exploatatorii pana la sange 
ai  poporului  roman si,  de parca nu ar  fi  fost  de  ajuns,  tot  ei  ne-au adus  pe cap bestialul 
comunism iudaic, cu care ne-au terorizat timp de 45 de ani, chiar daca astazi pozeaza in... 
victime ale comunismului.

*Bazandu-se pe minciuna monumentala ca evreii ar fi fost omorati cu sutele de mii din 
ordinul maresalului Antonescu si ca aceiasi evrei (morti in perioada ,,fascista" si reinviati ca 
prin minune in 1945) ar fi fost persecutati de comunism (chiar de ei inventat!), EVREII CER 
ACUM ROMANIEI  RESTITUIREA AVERILOR FACUTE PE SPINAREA POPORULUI 
ROMAN, dupa modelul  averilor  platite in Germania,  care de 50 de ani nu mai ajunge sa 
termine de achitat. Pretentiile de despagubire ale evreimii sunt orchestrate la ora actuala de 
Edgar Bronfman, cetatean canadian, proprietarul celui mai mare concern de trafic cu alcool, 
concernul  Seagram,  si  in  acelasi  timp  presedintele  numitului  JWC  (Congresul  mondial 
evreiesc),  al  carui vicepresedinte este un anume Israel  Singer, amandoi santajand continuu 
poporul german, pentru a plati noi si noi sume astronomice.

Pana in 1996 s-au platit peste 100 de miliarde de dolari pentru evreii omorati de Hitler,  
care din 600.000, constatati de Crucea Rosie elvetiana in anul 1947, au devenit 6 milioane - 
deci mai multi evrei decat existau in toata Europa ocupata de Hitler intre anii 1938 si 1945. La 
sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial mai traiau in tarile europene circa 4 milioane de 
evrei, dintre care 2 milioane au emigrat, dupa 1948, in Israel, iar un milion au emigrat catre 
Statele  Unite,  Mexic,  Brazilia  si  Argentina;  restul  mortilor  au ,,reinviat"  si  traiesc inca in 
Europa. Circa 800.000 traiesc numai in Franta, unde prezenta si afacerile lor, combinata cu 
amestecul in politica franceza a provocat o violenta reactie a nationalistilor francezi grupati 
atat in jurul Frontului National al fostului colonel Le Pen, cat si a unui fost comunist, numit 
Roger  Garaudy,  care  in  1996 a  publicat  la  Librairie  Roumaine  de  Paris  o  carte  Miturile 
politicii israeliene, in care ataca violent sionismul si iudaismul, negand cifra celor 6 milioane 
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de evrei omorati de Hitler, dupa cum neaga si existenta in campurile de concentrare ale lui  
Hitler a camerelor de gazare si a crematoriilor, instalate dupa razboi de sovietici in lagarul de 
la  Auschwitz,  din  Polonia,  unde  evreimea  internationala  pretindea  ca  au  fost  omorati  4 
milioane de evrei, asa cum statea scris pe Placa comemorativa pusa acolo si sfintita de insasi 
Carol Voityla, actualul papa Ioan Paul al II-lea. Placa a fost schimbata in 1991 din ordinul lui 
Lech Walesa, fondatorul sindicatului Solidaritatea si presedinte al Poloniei pana in anul 1995, 
cand  a  fost  inlocuit  prin  vot  cu  comunistul  Kwasniewski.  Pe  noua  placa  comemorativa 
instalata din ordinul lui Walesa, la Auschwitz este indicat numarul total de circa un milion de 
victime din 23 de nationalitati diferite, in majoritatea lor PRIZONIERI DE RAZBOI RUSI. La 
25 ianuarie 1995, a fost inscenat de evreime un adevarat circ pentru comemorarea eliberarii 
Auschwitzului de catre Armata Rosie. Evreimea a incercat sa umfle cifra victimelor, de asta 
data  la  numai  un  milion  si  jumatate  (natural,  numai  evrei),  afacerea  terminandu-se  cu un 
adevarat  scandal,  deoarece  Lech  Walesa,  presedintele  Poloniei,  refuza  sa-i  mentioneze  in 
discursul  sau pe evrei ca victime aparte. Totusi,  a  fost fortat de oamenii politici  europeni, 
prezenti  la  ordin la  comemorare,  sa-i  mentioneze separat.  Dar  scandalul  nu s-a  oprit  aici, 
deoarece  marele  rabin al  Poloniei  a  refuzat  sa  stea alaturi  de preotii  catolici,  ortodocsi  si 
protestanti, invitati pe buna dreptate de catre Walesa la slujba religioasa, din moment ce 90% 
DINTRE VICTIME FUSESERA CRESTINI.

Rabinul voia sa transforme comemorarea intr-una dedicata exclusiv evreilor. Iar crestinii 
prezenti intre care regii Norvegiei, ai Belgiei si Olandei, plus toti presedintii europeni, intre 
care, natural, si zambaretul Ion Iliescu al Romaniei, au semnat unul dupa altul, sub privirea 
amenintatoare a marelui rabin al Poloniei, intr-o carte de onoare. Acestui circ hollywoodian i-a 
fost trimisa o telegrama de condoleante si de catre sanctitatea sa papa Paul al II-lea, primul 
papa care a pus piciorul intr-o sinagoga. Tot el a ajuns sa-i numeasca pe evrei ,,nostri fratelli 
hebrei"  si  a  recunoscut  ca  legal  statul  sionist  al  Israelului,  unde  atat  crestinii  cat  si 
mahomedanii sunt persecutati de ,,fratii evrei" ai sanctitatii sale, polonezul anti-hitlerist. Carol 
Voityla,  care  in  cursul  celui  de-al  doilea  razboi  mondial  a  fost  inchis  intr-un  lagar  de 
concentrare  german,  nu  a  fost  bagat  nici  in  camerele  de  gaze,  nici  in  crematorii  ci  a 
transformat intr-un instrument al iudaismului international in actuala incercare a evreimii de a 
provoca un conflict armat intre lumea catolica si lumea ortodoxa sau intre lumea mahomedana 
si lumea crestina (a se vedea fosta Iugoslavie, Afganistanul, Abhazia, Cecenia). Probabil ca 
polonezul ajuns papa nici macar nu intelegea modul cum era utilizat de evreime in cadrul 
conspiratiei  mondiale israelite si  asculta mai mult  de fratele evreu. TOAF, marele rabin al 
Romei, care are acces permanent la Papa, a carui biografie este scrisa acum de un evreu, Carol 
Bernstein, jurnalist la ziarul evreiesc Washington Post, acelasi care a declansat Watergate-ul, 
scandalul ce a dus la rasturnarea presedintelui Nixon, in 1975 (Richard Nixon este unul dintre 
cei 5 presedinti ai Americii care nu a apartinut francmasoneriei; patru au fost: republicani si 
unul singur, John Fitzgerald Kennedy, democrat). Pentru a se documenta in vederea scrierii 
biografiei lui Ioan Paul al II-lea, evreul Bernstein a obtinut acces direct la arhivele secrete ale 
Vaticanului. Intre altele, in aceste arhive se gasesc protocoalele celor 8 milioane de procese 
facute de biserica catolica intre secolele XIV-XVIII asa numitelor vrajitoare, care majoritatea 
lor femei tinere care refuzau sa devina amante ale preotilor si calugarilor catolici celibatari; 
pentru acest refuz erau declarate vrajitoare si,  dupa torturi bestiale, isi  recunosteau ,,vina", 
pantru ca apoi sa fie arse de vii pe rug. Asemenea bestialitate nu s-au petrecut niciodata in 
sinul bisericii ortodoxe, pe care actualul Papa, umar la umar cu evreimea, incearca sa o azvarle 
intr-un razboi religios cu lumea catolica si lumea mahomedana.

Revenind la Lech Walesa,  acesta a refuzat  sa se distanteze de mentorul sau spiritual, 
preotul catolic Iankowski, care intr-o predica tinuta in prezenta presedintelui Walesa a atacat in 
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mod violent iudaismul international, care este dusman al Poloniei si se gaseste atat in spatele 
comunismului cat si a supercapitalismului care incearca sa domine lumea. Urland de furie, 
evreimea s-a adresat fratelui ei intru Moise, El Papa Polaco, cum ii spun spaniolii, cerandu-i sa 
dezavueze predica lui Iankowski. Papa la dezavuat pe Iankowski , cerandu-i si lui Walesa sa o 
faca, cerere-ordin pe care Walesa a refuzat s-o indeplineasca, ramanand fara mana papala pe 
capul lui, in timp ce evreimea a dezlantuit o campanie de denigrare, acuzandu-l pe Walesa de 
antisemitism. Dar nu numai pe el, ci intreg poporul polonez, caruia ii reproseaza acum o vina 
colectiva - un pogrom care a avut loc in Polonia in anul 1946, deci la un an dupa moartea lui 
Hitler, intr-o localitate din Polonia, unde POLONEZII AU OMORAT VREO 40 DE EVREI,  
PRINSI CA PARTICIPASERA LA UN ASASINAT RITUAL AL UNUI COPIL POLONEZ.  
EVREII  CONTINUA SA PRACTICE ASEMENEA ASASINATE RITUALE DE COPII  
CRESTINI,  AL  CAROR  SANGE  ESTE  AMESTECAT  IN  PAINE  EVREIASCA,  CU  
OCAZIA DIVERSELOR SARBATORI EVREIESTI.

Alexandr Kwasniwski, actualul presedinte al Poloniei, fost comunist, este manipulat de 
doi evrei Iatzek (Itac) Kuton si de fostul purtator de cuvant al guvernului comunist, evreul 
Urban, care se ocupa cu tiparirea si distribuirea de ziare si reviste pornografice.

Am amintit ceva mai sus ca 800.000 de evrei traiesc in Franta. “Alesii lui Dumnezeu” au 
ajuns sa fie o plaga si pe capul poporului francez, asa cum o plaga au fost incepand din secolul 
al XIII-lea, cand au fost primiti in tarile Romane. Evreii francezi au facut mai intai revolutia 
franceza din 1789, apoi revolutia din 1848, apoi revolutia comunista din Paris, finantata de 
ramura  franceza  a  bancherilor  ROTSCHILD  -  si  ma  refer  la  prima  revolutie  comunista, 
cunoscuta sub numele de Comuna din Paris, din anul 1871, al carei imn a fost Internationala, 
astazi imnul tuturor comunistilor si al socialistilor (Partidul socialist a fost creat in anul 1864 
de evreul german Ferdinand Lassale, omorat intr-un duel de ofiterul roman Racovita deoarece 
evreul ii insultase logodnica), apoi i-au bagat pe francezi in doua razboaie mondiale, facand 
ca, dupa 1954, cand evreul Pierre Mendez France a predat Vietnamul de Nord comunistilor si 
continuand  cu  evreul  Michel  Debre,  mana  dreapta  a  lui  De  Gaulle,  Franta  sa-si  piarda 
imperiul, cazut in bezna anarhiilor tribale sau a fundamentalismului islamic cum este cazul 
Algeriei de astazi. Franta care se pretinde inca democratie si tara libera, a ajuns sa voteze in 
1990  in  parlament  legea  Guyssot-Laurent  Fabiot  (evreu,  fost  prim-ministru  in  timpul  lui 
Fracois  Mitterrand),  lege  care  interzice  francezilor  sa  puna  la  indoiala  CIFRA CELOR 6 
MILOANE DE EVREI care se pretinde ca au fost omorati de Hitler, numar ridicat in Franta 
LA RANGUL DE DOGMA.

Aceeasi  lege  a  introdus  in  Dreptul  francez  delictul  de  NEGATIONISM,  care  face 
condamnabil pana la 5 ani de inchisoare pe oricine indrazneste sa puna la indoiala povestea 
camerele de gaze si a crematoriilor in care evreii au fost arsi de nazistii lui Hitler, o Franta care 
trimite ca presedinta a Parlamentului european din Strasbourg pe evreica franceza de origine 
germana Simone Weil si ca deputat in Parlamentul european pe evreul Paul Levy, inventatorul 
drapelului european, albastru cu 12 stele masonice galbene, cum galbena era steaua lui David 
pe care erau obligati s-o poarte evreii din Germania lui Hitler. Despre acest drapel s-a spus la  
inceput ca fiecarea stea simbolizeaza cate una din cele 12 tari care au facut initial parte din 
Piata  Comuna  europeana,  dar  cand  acestea  s-au  inmultit  la  15,  prin  aderarea  Austriei, 
Finlandei si  Suediei,  numarul stelelor nu s-a inmultit,  deoarece drapelul inventat de evreul 
francez Paul Levy nu simbolizeaza nici-o tara europeana, ci  dominatia asupra Europei a 
celor 12 triburi  ale  Israelului  antic,  evreimea incercand acum sa  puna mana pe  Europa 
Unita, asa cum a pus mana si pe Statele Unite ale Americii, al carui drapel englez (alb, rosu si  
albastru in forma de cruce) a fost transformat in drapelul francmasonic al Statelor Unite, cu 
acelesi culori ca drapelul englez, dar cu 13 stele masonice, corespunzand primelor 13 state ale 

129



confederatiei americane, ajungand astazi la 52, corespunzand celor 52 de state care formeaza 
Statele Unite ale Americii. Asadar 12 fii a avut Iacob din Vechiul Testament, 12 triburi a avut 
Iudeea antica, 12 apostoli a avut Christos si 12 stele masonice, de asta data galbene, trebuie sa 
aiba si stindardul Europei, ca simbol a dominatiei Israelului asupra ei!

Se pare ca, confruntata cu dominatia evreiasca, vechea Franta a inceput sa se redestepte, 
fapt care a dus la aparitia partidului nationalist antisemit al lui Jean-Marie Le Pen, care numai 
in cativa ani a ajuns sa fie votat de 20% din electoratul francez, cu toata propaganda indreptata 
impotriva lui de opinia publica franceza, controlata de evreii din presa, radio, televiziune si 
casele de editura. De pilda, cartea Miturile politice israelite, scrisa de Roger Garudy n-a fost 
primita spre publicare de nici o editura franceza, asa ca a aparut in samizdat (publicatie platita 
de autor), spre furia evreimii, care a incercat sa o distruga in depozitul librariei, aruncand pe ea 
vopsea rosie. Autorul a fost dat in judecata, iar cea mai mare personalitate a Frantei de astazi, 
anume L'Abee Pierre,  preotul  catolic francez care a luat  apararea lui  Garaudy si  cartii  lui 
antisemite, aproape ca a fost dat afara din Franta ,,democratica", fiind acoperit de injurii si 
insulte de toata elita intelectualitatii franceze iudaizate.
 

In Prologul cartii de fata, autorul a afirmat ca existenta unei CONSPIRATII MONDIALE 
EVREIESTI,  CARE  URMARESTE  INSTAURAREA  UNEI  DOMINATII  EBRAICE 
ABSOLUTE  ASUPRA  TUTUROR  POPOARELOR  PLANETEI  NOASTRE  este  o 
REALITATE INDISCUTABILA si ca oricine nu cunoaste aceasta realitate si MODUL CUM A 
FUNCTIONAT  DE-A LUNGUL SECOLELOR  SI  CUM  FUNCTIONEAZA SI  ASTAZI 
ACEASTA CONSPIRATIE CRIMINALA nu a inteles si  nu intelege nimic din ceea ce se 
petrece pe planeta noastra, practic in toate domeniile de activitate (politic, social, economic, 
cultural)  etc,  indiferent  daca  este  vorba  de  asa  numitul  ,,om  de  rand"  sau  de  profesori 
universitari, de ministri, prim-ministri, cancelari, presedinti, regi sau de imparatul Japoniei - 
toti acesti ,,goymi", cum ii numesc evreii pe cei care nu apartin rasei iudaice, deci ,,poporul 
ales de Dumnezeu", de fapt cel mai RASIST POPOR AL LUMII. Atat de rasist, incat s-a ajuns 
ca pana si statul Israel de astazi, ,,marele rabinat", ministerul cultelor si religiilor si ministerul 
de interne din Ierusalim sa detina liste secrete in care sute de mii de evrei,  din cele patru 
milioane cati  locuiesc in Palestina israelita,  sa fie considerati  ,,  evrei  impuri",  carora li  se 
bareaza accesul la functiile inalte de stat.  Toti cei  care nu cunosc sau nu vor sa cunoasca 
existenta conspiratiei mondiale evreiesti sunt fie oportunisti, fie analfabeti politici, care-si duc 
in  mod  constient  sau  inconstient  propriile  lor  popoare  in  GHEARELE  DOMINATIEI 
MONDIALE EVREIESTI.

In cursul acestui secol CONSPIRATIA INTERNATIONALA EVREIASCA a suferit deja 
doua lovituri teribile, una din partea lui Hitler, intre 1933 si 1945, si ultima intre anii 1989 si  
1991, cand imperiul iudeo-comunist din fosta Uniune Sovietica si din Europa orientala a fost 
daramat  din  interior  prin revolutii  sau  lovituri  de  stat  (cum este  cazul  Romaniei,  unde in 
decembrie 1989 un grup iudeo-comunist promoscovit a organizat cu ajutorul K.G.B.-ului, pe 
atunci inca sovietic, o lovitura de stat contra national-comunistului NICOLAE CEAUSESCU, 
ASASINAT DIN ORDINUL lui Mihail  Gorbaciov in urma unui proces-mascarada. Grupul 
iudeo-comunist  prosovietic  condus de agentul  roman al  K.G.B.-ului  Ion Ilici  Iliescu  si  de 
evreii Silviu Brucan (Brukner), Petre Neulaender, cunoscut sub pseudonimul Petre Roman si 
de  ungurul  Virgil  Asztalos  ,,Magureanu",  ulterior  seful  S.R.I.,  a  incercat  sa  acopere 
LOVITURA DE  STAT  sub  o  ,,revolutie"  care  le-a  scapat  din  mana).  Dupa  ce  Mihail 
Gorbaciov a fost rasturnat de la putere, INTERNATIONALA EBRAICA SI-A PROPUS SA 
OBTINA  DOMINAREA  LUMII  PE  CALE  ECONOMICA,  CU  AJUTORUL 
SUPERCAPITALISMULUI BANCAR IUDAIC,  care  intre  1916-1919 a  finantat  revolutia 
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iudeo-comunista din Rusia si care acum incearca SA OBTINA ACEEASI DOMINATIE CU 
AJUTORUL  ASA-ZISEI  ,,GLOBALIZARI"  A  ECONOMIEI,  prin  care  EVREIMEA 
INTERNATIONALA cauta sa puna mana CU AJUTORUL BURSEI DE PE Wall Street, New 
York, si a bursei materiilor prime din Chicago, pe bogatiile limii intregi. Atat Bursa de pe Wall 
Street CARE MANIPULEAZA VALOAREA ACTIUNILOR MONDIALE SI A TUTUROR 
MONEDELOR LUMII (raportata la dolar), cat si Bursa din Chicago, CARE MANIPULEAZA 
IN SPECIAL VALOAREA DIVERSELOR  MATERII  PRIME  ALE LUMII  (tot  in  dolari 
americani) SUNT CONTROLATE DE EVREI. PRIN CONTROLUL ASUPRA ACESTOR 
BURSE SI AL SISTEMULUI BANCAR INTERNATIONAL, CARE ASTAZI SE GASESTE 
TOT IN MAINILE EVREILOR, SE INCEARCA ACUM SA SE AJUNGA LA DOMINAREA 
LUMII  ACAPARAND  MAI  INTAI  BOGATIA TUTUROR  POPOARELOR.  EVREII  AU 
CREAT O CRIZA ECONOMICA MONDIALA DE PE URMA CAREIA SUFERA ASTAZI 
PRACTIC TOATE POPOARELE PLANETEI, mai putin evreii insisi.

A existat  odata in Europa o tara apartinand Lumii  I,  tara  care timp de decenii  a  fost 
considerata tara ,,miracolului economic" - si aceasta este GERMANIA. Conflictul dintre evrei 
si germani a inceput de fapt in anul 134 e.n. cand imparatul roman Adrian, dupa ce a sfaramat 
a treia revolutie iudaica indreptata contra Imperiului roman, omorandu-i pe sefii de atunci Bar 
Kochba si Akiba Ben Josef, a comis eroarea tragica pentru toata umanitatea de a-i deporta pe 
evrei in aproape tot imperiul roman, deci si  in provincia romana de atunci,  Germania. Cu 
aceasta deportare a inceput asa numita ,,diaspora" evreiasca, care a durat peste 1800 de ani, 
pana  in  1948,  cand  evreii  SIONISTI  ajutati  de  OCCIDENTUL IUDEO-MASONIC si  de 
ORIENTUL IUDEO-COMUNIST (ma refer la fosta Uniune Sovietica dominata in 1948 de un 
alt Bar Kochba: Iosif Visarionovici Djugasvili, alias STALIN), au reusit sa refaca statul ebraic, 
dar nu sub numele de Iudeea, cum era cunoscut ca provincie a Imperiului roman, ci de ,,Statul 
Israel",  proclamat  in  1948  de  David  Ben  Gurion.  Si  totusi  ,,diaspora"  CONTINUA SA 
EXISTE,  DEOARECE  EVREIMEA  INTERNATIONALA  INCEARCA  SA  OBTINA 
DOMINATIA  TOCMAI  CU  AJUTORUL  ACESTOR  EVREI  CARE  SE  GASESC  SI 
CONSPIRA IN TOATE TARILE LUMII.

Imparatul Adrian, desi a fost cel mai cult si probabil cel mai intelept dintre toti imparatii 
romani, nu citise opera celui mai mare istoric al antichitatii romane, Corneliu Tacitus, care-si 
daduse seama inca de pe atunci  de existenta  UNUI COMPLOT EVREIESC INDREPTAT 
SPRE DOMINATIA LUMII.  In  ,,Historae",  Tacitus  scria  acum aproape  doua  mii  de  ani, 
textual:  ,,Orientul  vrea  sa  se  rascoale  si  judas  (evreul)  VREA SA INTRE  IN  POSESIA 
DOMINATIEI MONDIALE". Daca ar fi cunoscut opera lui Tacitus, mort in anul 120, deci cu 
numai 14 ani inainte de zdrobirea celei de a treia revolutii iudaice din interiorul Imperiului 
roman (prima fiind cea din anul 66 de sub Nero si a doua cea din anul 116, sub imparatul 
Traian), imparatul Adrian ar fi procedat altfel cu iudeii.

Adusi de imparatul Adrian in Germania, ca de altfel si in Franta, Anglia si Spania, evreii 
au ramas de la inceput un corp strain, neacceptat nici de populatia germana, nici de celelalte 
popoare europene. Situatia aceasta a durat pana in anul 451 al erei noastre, cand Europa a 
suferit prin invazia hunilor mongoli, prima mare catastrofa a istoriei cunoscute (a doua fiind 
invazia mongolilor lui Gingishan si Ogodai, in secolul XIII, iar a treia catastrofa revolutia 
iudeo-comunista din Rusia, din 1917, urmata de cel de-al doilea razboi mondial, PROVOCAT 
NU  DE  HITLER,  CI  DE  EVREIMEA  INTERNATIONALA  CU  AJUTORUL 
FRANCMASONERIEI EBRAICE, in 1939, cu consecintele cunoscute, de care Europa nu s-a 
vindecat nici pana azi). Invazia hunilor, rudele prietenilor nostri unguri, al caror nume si vine 
de altfel de la huni (ungar=hungar, tara hunilor), a provocat o enorma migratie a popoarelor 
europene, toate fugind din fata lor. In momentul invaziei hunilor, Daco-Romania, parasita de 
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imparatul Adrian in anul 271 deoarece n-o mai putea apara contra invaziilor germanice ale 
gotilor, vizigotilor, ostrogotilor si vandalilor, se gasea sub atacul gotilor.

De frica hunilor, gotii au parasit Daco-Romania si au fugit pana in Spania, unde au fondat 
statul crestin catolic al gotilor cu capitala la Toledo, stat care a durat pana in anul 711 al erei 
noastre, cand peninsula Iberica a fost invadata de arabii de sub conducerea lui Geb El Tarik, de 
unde vine numele stramtorii Gibraltar, care in antichitate se numea ,,Coloanele lui Hercule". 
Luati prin surprindere de invazia araba, gotii si populatia romano-iberica de atunci s-au retras 
mai intai in orasele fortificate, dintre care cel mai important era, in secolele VII-VIII, capitala 
regatului  catolic  gotic,  adica  Toledo,  unde  incepand  din  anul  136 fusesera  adusi  de  catre 
romani,  evrei  deportati  din Palestina,  din ordinul  imparatului  Adrian.  Putini  oameni,  chiar 
catolici fiind, stiu cum este serbata pana in zilele noastre, in Spania, moartea lui Christos in 
seara de Vinerea Mare, inainte de Paste. Am avut impresia ca Spania se gaseste dintr-o data cu 
o  mie  si  ceva  de  ani  in  urma.  La  procesiune  participa  sau  asista  aproape toata  populatia 
Madridului, masata pe o lungime de cativa kilometri de-a lungul arterei principale a orasului, 
care se numea pe atunci Calea Jose Antonio si se intindea de la fantana Cibeles din fata Postei 
centrale a Madridului pana la statuia lui Don Quijote de la Mancha. La procesiunea propriu-
zisa participau zeci de mii de catolici imbracati cu un fel de manta de culoare inchisa si cu 
capul acoperit cu un capison, barbatii, in majoritate desculti, tarand cu ei cruci masive din 
lemn, cum a tarat Christos propria-i cruce spre Golgota; in plus, multi dintre catolicii spanioli 
tarau dupa ei lanturi groase legate de picioare, in semn de pocainta, spre a le fi iertate pacatele 
facute in anul trecut, iar din balcoanele neluminate ale caselor de pe traseu se auzeau voci de 
femei cantand ,,saetas", imnuri religioase care nu sunt cantate decat o data pe an, in cursul 
procesiunii catolice din Vinerea Mare. Este de neconceput in Spania de astazi si cu atat de mai 
neconceput ar fi  fost in anul 711, cand arabii  mahomedani invadasera Peninsula Iberica si 
asediasera orasul Toledo, ca un spaniol sa comita o crima sau un delict oarecare in cursul 
procesiunilor catolice din Vinerea Mare.

Ei bine, in anul 711, cand toata populatia orasului Toledo, inclusiv soldatii care aparau 
cetatea, participau la procesiunea din Vinerea Mare, evreii care se gaseau in oras si nu erau 
supusi nici unui fel de persecutie de catre goti, au deschis portile cetatii in fata invadatorilor 
mahomedani, care au comis un masacru oribil, asemanator doar cu ceea ce, peste circa 700 de 
ani,  aveau  sa  faca  alti  mahomedani:  in  anul  1452  turcii  au  masacrat  numai  in  interiorul 
catedralei  Sfanta  Sofia  peste  20.000  de  bizantini  ortodocsi.  Asa  cum  prin  cucerirea 
Constantinopolului turcii au reusit sa distruga Imperiul bizantin, cucerirea Toledoului in anul 
711  de  catre  arabi  (cu  ajutorul  evreilor)  a  dus  la  prabusirea  Spaniei  catolice,  a  carei 
,,recoquista"  (recucerire)  a  durat  peste  700 de  ani,  pana  in  1492,  cand ultimul  calif  arab, 
Boabdil din Cordoba, a capitulat in fata Regilor Catolici ai Spaniei - Ferdinand de Aragon si 
Isabela de Castillia, fiind lasat sa se retraga in Marocul de astazi. Primul lucru pe care l-au 
decis  Regii  Catolici  a  fost  EXPULZAREA DIN SPANIA A EVREILOR,  VINOVATI NU 
NUMAI DE CADEREA TOLEDOULUI IN MANA ARABILOR, CI SI DE TERORIZAREA 
POPULATIEI  CATOLICE  (pe  care  evreii  o  numeau  Sefard,  de  unde  numele  evreilor 
,,sefarditi", deosebiti de ,,aschenaritii" germani si de ,,hazarii" rusi). In numele arabilor, evreii  
sefarditi au terorizat poporul spaniol timp de 700 de ani, epoca socotita de EVREIMEA 
INTERNATIONALA drept una din ,,epocile de aur" ale iudaismului. Expulzati din Spania, 
majoritatea evreilor sefarditi au fost primiti in imperiul turc si s-au stabilit in mare parte in 
regiunea orasului Salonic din nordul Greciei, de unde au fost din nou deportati de germanii lui 
Hitler in cursul celui de-al doilea razboi mondial.

Invazia hunilor in Europa a provocat si fuga unei parti a saxonilor in Anglia, care prin 
unirea cu anglii celti au format poporul anglo-saxon, deci pe englezii, americanii, parte din 
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canadienii  si  australienii  de astazi.  Aceeasi  invazie  a hunilor  a  provocat  fuga unei  parti  a 
franconilor din Franconia de azi, cu capitala la Nuremberg, in provincia romana Galia, Franta 
de astazi, al carei nume vine de la franconi. Franconul Karl Martell este cel care a oprit invazia 
araba in Europa, invingandu-i pe arabi in batalia de la Poitiers. Tot francon a fost imparatul 
Carol cel Mare, Karl der Grosse, Charlemagne, a carui capitala se gasea in Trierul german de 
azi (in franceza Aix-la-Chapelle).

Invaziile mongolice initiate de huni in anul 451 al erei noastre au provocat si deplasarea 
slavilor, veniti din Siberia prin secolul al VI-lea. In antichitate, Europa orientala de dincolo de 
Nistru era locuita de sciti si de sarmanti, cu care a avut razboaie regele Burebista al Daciei, in 
secolul I i.e.n. Scitii si  sarmantii au disparut din istorie, probabil distrusi tot de huni si de 
ceilalti  invadatori  mongoli,  venind in  locul  lor,  incepand de prin secolul  al  VI-lea  al  erei 
noastre,  slavii,  care  desi  albi,  nu  apartin  popoarelor  indo-germanice  sau  asa-numitei  rase 
caucaziene ci, tinand seama de fizicul si psihicul lor, sunt mai degraba inruditi cu mongolii.  
Nu trebuie uitat ca cel mai cunoscut mongol, anume Gingishan, care a creat Imperiul mongol 
in secolul al XIII-lea al erei noastre, avea ochii albastri si parul rosu, dupa cum a fost descris 
de cronicarii timpului, informatie care a fost adusa pentru prima data in Europa de venetianul 
Marco Polo, care a petrecut multi ani la curtea din Kublai, nepotul lui Gingishan. Cand in 
lumea de astazi se vorbeste de slavi, majoritatea oamenilor se gandesc la rusi, dar rusii desi 
blonzi si cu ochi albastri, sunt fie slavi mongolizati, fie mongoli slavizati. Este suficient sa te 
uiti la rusul de rasa pura, Boris Eltin, nascut in Urali, ca sa-i vezi ochii mongolici inclinati si 
comportamentul  ca  om  politic,  aproape  imprevizibil  pentru  occidentali.  Pana  si  muzica 
populara ruseasca - si ma refer la muzica vocala, care sare la sfarsit cu o octava mai sus pe cel 
putin una din voci - este o copie a muzicii mongolilor; cantata mai ales in cor, muzica aceasta 
da nota oarecum tipica, stranie si  placuta a faimoaselor coruri de muzica populara ,,rusa". 
Rusii insisi nu stiu de unde le vine aceasta muzica, deosebita de muzica populara a celorlalte 
popoare  slave,  care  nu  au  trait  sub  jugul  mongolilor.  Ramura  occidentala  a  hunilor  au 
constituit-o tatarii apartinand asa-numitei ,,Hoarde de Aur", care-si avea capitala la Kazan, pe 
Volga si a dominat practic cea mai mare parte a Rusiei de astazi incepand din anul 1238, cand 
rusii au fost batuti la Kulikovo si au ramas sub jugul tatarilor pana in secolul al XVI-lea, cand  
Ivan cel Groaznic a reusit sa scoata Rusia de sub tatari, cucerind in anul 1552 orasul Kazan, 
capitala acestora, si in 1556 Astrahanul, a doua lor capitala (aflata tot pe Volga), ramanand 
din ,,Hoarda de Aur" numai tatarii din Crimeea, aliati cu turcii. Acesti tatari aliati cu turcii au 
invadat  neincetat  tarile  romane,  pana cand Rusia  a  cucerit  Crimeea,  in  timpul  imparatesei 
Ecaterina a II-a ,,cea Mare" (1762-1796).

Singurii care au profitat de navalirea hunilor lui Atila in Europa secolului al V-lea au fost  
evreii, care fusesera deportati in Germania (pe atunci Germania cuprindea si Austria de astazi) 
incepand din anul 134 al erei noastre de imparatul roman Adrian.  Profitand de debandada 
provocata de invazia hunilor,  evreii  s-au adunat in orasele romane-cetati  de atunci,  anume 
Vindenbona (Viena  de azi),  Regina  Castra  (Regensburgul),  Augusta  Castra  (  Augsburgul), 
Moguntia pe Main (Mainz), Colonia Agripina pe Rin (Kolnul de astazi) si, in sfarsit, Treverum 
(Trierul  de  astazi).  Trierul  ajunsese  a  doua  capitala  a  Imperiului  roman  din  Occident  si 
resedinta  imparatului  Constantin  cel  Mare.  Sub  influenta  mamei  sale  Elena,  convertita  la 
crestinism, Constantin cel Mare a proclamat religia crestina ca religie de stat, in anul 313, si a 
impartit si Imperiul roman in Imperiul roman de Apus, cu capitala oficiala la Roma, desi era 
condus de Constantin de la Trier, si Imperiul roman de Rasarit, cu capitala la Constantinopol, 
vechiul Bizant. Fara Constantin cel Mare si mama sa Elena, Europa n-ar fi devenit crestina si 
civilizatia  de  astazi  ar  fi  fost  cu  mult  mai  avansata,  deoarece  ceea  ce  au  facut  crestinii,  
sprijiniti de Biblia ebraica, si mai tarziu mahomedanii, sprijiniti pe Coranul lor (care-si are 
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originea tot in Biblia ebraica),  a  fost  distrugerea sistematica a civilizatiei  egipteano-greco-
latine a antichitatii, pierzandu-se nu numai cea mai mare parte a operelor scriitorilor antici prin 
incendierea Bibliotecii din Efesos, capitala provinciei romane Asia, care continea 200.000 de 
opere-unicate, chintesenta a intregii literaturi si culturi antice. Incendierea a fost ordonata sau 
aranjata de evreul Saulus, sub pretextul ca operele continute de biblioteca nu ,,corespund" cu 
povestiile evreiesti din Biblie, fapt pentru care Saulus alias Paulus, a fost arestat de romani, 
dus la Roma, judecat si executat in anul 64 al erei noastre. Peste aproape 600 de ani, un alt  
fanatic  religios  semit,  Califul  Omar,  a  distrus  (in  anul  634)  cea  mai  mare  biblioteca  a 
antichitatii,  care  continea  600.000  de  manuscrise  (tot  unicate):  biblioteca  din  Alexandria, 
fondata de Alexandru cel Mare, o data cu orasul, in anul 332 inainte de era noastra. Motivul lui 
Omar  a  fost  acelasi  cu  al  ,,crestinului"  Paulus:  continutul  cartilor  si  papirusurilor  nu 
corespundea povestilor din Coranul islamic.

Prin distrugerea bibliotecilor din Efesos si Alexandria de catre semiti, respectiv evreii lui 
Saulus si arabii lui Omar, nu a fost distrusa numai literatura antica, ci si stiinta antichitatii 
egipteano-greco-romane.  Noi  nu  stim nici  pana  astazi  cum au  reusit  egiptenii  din  timpul 
faraonilor sa construiasca in timp relativ scurt piramidele de la Giseh ale lui Keops, Kefren si 
Mikerinos, care cantaresc milioane de tone fiecare, deoarece planurile preotilor egipteni, care 
erau in acelasi  timp oameni de stiinta,  ingineri,  doctori,  arhitecti  etc.  si  care se gaseau in 
bibliotaca din Alexandria, au fost arse de Omar. Din studiul ramasitelor, hieroglifelor egiptene 
s-a aflat ca in cadrul uriaselor temple egiptene antice de la Luxor si Karnak lucrau circa 80.000 
de oameni practicand nu mai putin de 127 de meserii diferite.

Se stie  ca  in  antichitate au existat  asa-numitele  ,,Sapte  Minuni"  ale lumii:  piramidele 
egiptene construite intre anii 2700 si 1780 i.e.n., ,,gradinile suspendate" ale reginei Semiramis 
din  Babilonia,  templul  lui  Artemis  din  Efesos,  construit  in  secolul  VI  i.e.n.  si  distrus  de 
,,cruciatii crestini" occidentali in secolul XII al erei noastre, ,,statuia lui Zeus", de 12 metri 
inaltime, facuta din marmura, aur si fildes de Phidias in secolul V i.e.n. si instalata in templul 
lui Zeus din Olympia, unde se tineau din patru in patru ani jocurile atletice ale antichitatii,  
,,mausoleul Halikarnos", construit in secolul IV i.e.n. si distrus tot de crestini circa 1000 de ani 
mai tarziu, ,,colosul din Rhodos", statuie de 32 de metri inaltime, construita in anul 285 i.e.n.,  
si, in fine ,,farul din Alexandria" de circa 100 de metri inaltime, construit de arhitectul grec 
Sostraros in anul 278, din blocuri de piatra cantarind pana la 70 de tone fiecare. Nu se stie insa 
cum au putut fi construite aceste ,,Sapte Minuni" ale lumii antice cu mijloacele ,,primitive" de 
atunci, deoarece planurile si metodele de constructie erau depuse in bibliotecile din Efesos si 
Alexandria. De asemenea, o data cu bibliotecile din Efesos si Alexandria a disparut si formula 
vestitului ,,ciment roman", neegalat ca duritate pana acum, ciment cu care au fost construiti 
pilonii podului de la Turnul Severin (pod construit de arhitectul Apolodor din Damasc din 
ordinul imparatului Traian si distrus in anul 271 din ordinul imparatului Aurelian, la retragerea 
romanilor din Dacia), piloni care inca se mai gasesc pe fundul Dunarii, rezistand de aproape 
1900 de ani eroziunii apelor.

Se stie ca civilizatia noastra tehnica moderna a inceput o data cu asa-numita ,,revolutie 
industriala"  din  Anglia  prin  utilizarea  ,,masinii  cu  aburi",  in  secolul  XVIII,  pe  baza 
descoperirii facute de Francezul Denis Papin in secolul XVII, adaugandu-se in secolul XIX 
utilizarea practica a curentului electric, descoperit si studiat in secolul XVIII de catre Volta, 
Ampere  si  Galvani,  prin  fabricarea  primului  motor  electric  -  dinam -  de  catre  germanul 
Siemens si a curentului alternativ descoperit de Nicola Tesla (1856-1943). Ceea ce nu se stie 
sau s-a uitat este faptul ca in Orientul Mijlociu au fost descoperite si resturi de baterii electrice, 
care au existat acum peste 2500 de ani. Curentul electric era asadar cunoscut in antichitate si 
probabil  ca  in  bibliotecile  din  Efesos  si  Alexandria  existau  manuscrisele  referitoare  la 
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utilizarea  lui,  cel  putin  pentru  utilizarea  luminii,  facand  posibila  pictarea  interioara  a 
mormintelor  din asa-numita ,,Vale a Faraonilor", morminte sapate in stanci  si  in interiorul 
carora nu se poate ajunge decat de-a lungul unor culoare intortocheate. Astazi, mormintele 
(care pot fi vizitate) sunt luminate electric si culorile picturilor sunt asa de vii, incat ai impresia 
ca au fost pictate ieri, neexistand nicaieri urme de funingine, obligatorii daca pictorii Egiptului 
antic ar fi lucrat la lumina unor lampi cu ulei, lumanari, torte etc.

De asemenea nu se stie sau s-a uitat ca ,,masina cu aburi" a fost inventata, in anul 92 al  
erei noastre, de Heron din Alexandria, matematician care este si autorul asa-numitei ,,formule 
heronice" pentru calcularea suprafetei unui triunghi cu trei laturi de dimensiuni diferite. Heron 
a fost asasinat de evreii crestini din Alexandria in jurul anului 100, aparatul lui fiind calificat 
ca  ,,opera  lui  Satana"  si  a  trebuit  sa  mai  treaca  1700  de  ani  pana  cand  Denis  Papin  a 
redescoperit ,,masina cu aburi" si pe baza acesteia a fost posibila ,,revolutia industriala" din 
Angia secolului XVIII. Cu ,,aparatul lui Heron" si ,,bateria electrica" aceasta ,,revolutie" ar fi 
fost posibila acum aproape 2000 de ani, iar omenirea de astazi s-ar fi gasit de mult in epoca 
voiajelor  interplanetare,  pentru  care  acum  abia  incepem  sa  ne  pregatim.  MOZAISMUL, 
CRESTINISMUL  si  ISLAMISMUL,  TOATE  DE  ORIGINE  IUDAICA,  AU  FOST  O 
ADEVARATA CATASTROFA PENTRU  CIVILIZATIA EGIPTEANO-GRECO-ROMANA 
ANTICA SI CONTINUA SA FIE O CATASTROFA SI PENTRU CIVILIZATIA DE ASTAZI, 
deoarece, dupa cum cred ca cititorul si-a dat seama din cartea de fata, intreaga nenorocire a 
lumii  ,,civilizate"  de  astazi  SE  DATORESTE  CONSPIRATIEI  MONDIALE  IN  CARE 
EVREIMEA  ESTE  ANGAJATA  SUB  PRETEXTUL  RELIGIOS  CA  EVREII  AR  FI 
,,POPORUL ALES" DE IAHVE PENTRU A DOMINA LUMEA.

Noi, crestinii, consideram Biblia evreiasca ,,Cartea Sfanta" si toate povestile din Biblie au 
devenit  ,,dogme",  adica ,,adevaruri  incontestabile".  Juram pe Biblia  evreiasca -  credem ca 
regele Solomon al evreilor antici ar fi  fost ,,cel mai intelept" om al antichitatii,  credem in 
povestile de la Pentateuh, adica cele cinci carti care i se atribuie lui Moise, carti care nu cred 
ca au fost scrise de el, deoarece dupa ,,fuga din Egipt" Moise a ratacit cu ,,poporul sau ales" 
ani  de zile prin Peninsula  Sinai,  unde s-a prezentat  cu cele  ,,Zece Porunci" ale lui  Iahve, 
trecandu-i pe evrei la monoteism si apoi a disparut practic din istorie, probabil fiind asasinat 
de coreligionari. Se pretinde ca Aaron, fratele lui Moise, ar avea mormantul in orasul Petra din 
Iordania de astazi, dar nu se stie nimic despre mormantul lui Moise si de imprejurarile in care 
a murit.

Cele cinci ,,carti" ale lui Moise sunt cunoscute sub numele de Geneza, Exodul, Leviticul, 
Numerele si Deuteronomul, dar cred ca este vorba de falsuri evreiesti atribuite mai tarziu lui 
Moise,  care  a  trait  in  jurul  anului  1350 i.e.n.  Gasindu-se  cu  ,,poporul  ales"  in  pustiu,  in 
Peninsula Sinai si nordul Arabiei de astazi, unde se spune ca evreii au ratacit 40 de ani, pe ce 
sa fi scris Moise cele cinci carti ale lui? A avut oare cu el o rezerva de papirusuri egiptene sau 
de pergamente?

Evreii au fost in toata istoria lor specialisti in falsificari, asa ca autorul cartii de fata este 
convins ca insusi  Pentateuhul  este  un fals scris la cel  putin 400 de ani  dupa moartea sau 
asasinarea lui Moise. Acum, in secolul XX, asistam la o falsificare masiva evreiasca in toate 
domeniile,  incepand cu povestea ca Hitler ar fi  dezlantuit  cel de-al doilea razboi mondial, 
declansat  in  1939  de  evreimea  internationala  prin  intermediul  Angliei  si  Frantei 
francmasonice, sub pretextul ca ,,apara Polonia" de invazia lui Hitler -- pentru ca in 1945 
aceeasi  Polonie  sa  fie  predata  lui  Stalin  de  aceeasi  IUDEO-FRANCMASONERIE 
OCCIDENTALA.  Falsul  continua  cu  povestea  asa-numitului  HOLOCAUST sau  SZOAH, 
facand din cei  circa 600 de mii  de evrei  morti  in lagarele de concentrare ale lui  Hitler  6 
milioane, adica mai multi evrei decat s-au gasit in toata Europa ocupata de Hitler. Pana si mult 
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laudatul ,,Jurnal al Annei Frank", care se pretinde ca ar fi fost scris pana in 1945 de o evreica 
de 15 ani, ascunsa undeva in Olanda, este un fals, deoarece ,,originalul" este scris cu pixul - or 
pixul a fost inventat si pus pe piata in anul 1949! Falsificatorul a fost, daca nu ma insel, chiar  
tatal Annei Frank, care se pare ca a supravietuit Holocaustului si a castigat o multime de bani  
vanzand Memoriile fiicei sale. Undeva in Olanda exista un muzeu dedicat Annei Frank, muzeu 
pe care, daca vrei sa-l vizitezi ca sa inveti mai bine minciuna, natural ca trebuie sa platesti un 
bilet de intrare!

Razboiul contra lui Hitler a fost declansat de catre evreime chiar in anul 1933, cand Hitler 
a fost ales cancelar al Germaniei prin alegeri democratice. In toate ziarele evreiesti din lume, 
ca  New York  Times si  Washington  Post,  au  aparut  pe  prima  pagina,  scrise  cu  litere  de-o 
schioapa,  articole  cu  titlul  Judea  Declare  War  On  Germany  -  deci  Iudeea  declara  razboi 
Germaniei. Decizia concreta de a se declara razboi Germaniei a fost luata de evreul Rosenfeld, 
cunoscut sub pseudonimul  Roosevelt,  presedinte al  Statelor  Unite intre anii  1933 si  1945, 
reales de patru ori,  desi  Constitutia americana limiteaza presedintia unei  persoane la doua 
legislaturi. Decizia de a se decreta razboi Germaniei lui Hitler a fost luata de acel Roosevelt in 
anul 1935, dupa o convorbire secreta la Casa Alba cu scriitorul evreu german Thomas Mann, 
care se autoexilase in Statele Unite, chipurile pentru ca fusese persecutat de Hitler. Au trebuit 
sa  mai  treaca  inca  patru  ani  pana  cand  evreimea  internationala  a  francmasonului  evreu 
Franklin Delano Roosevelt a gasit pretextul de a dezlantui cel de-al doilea razboi mondial: la 2 
septembrie 1939, Anglia francmasonului Winston Churchill si Franta francmasonului Edouard 
Daladier (ambii crestini de origine) au declarat razboi Germaniei, sub pretextul ca vor sa apere 
Polonia  invadata  de  Hitler  si  de Stalin  in  acelasi  timp.  Sovieticii  insa nu au fost  acuzati, 
deoarece  evreimea  internationala  avea  deja  planuita  invadarea  Germaniei  de  catre  Stalin. 
Hitler n-a facut altceva, in 21 iunie 1941, decat sa atace primul, asa ca trupele sovietice au fost 
surprinse de atacul german. S-a constatat atunci ca sovieticii aveau asupra lor hartile de stat-
major ale Poloniei, Romaniei, Ungariei, Cehiei, Slovaciei si Germaniei, dar nu aveau hartile 
propriului  teritoriu,  fapt  care  a  contribuit  la  dezastrul  militar  suferit  de  ei  in  1941,  cand 
aproape  toata  armata  sovietica  din  Europa  a  fost  distrusa  de  trupele  germane  si  romane. 
Moscova a fost salvata de cucerirea germana in iarna anului 1941-1942 de catre cele 100 de 
divizii siberiene sub comanda maresalului Jukov, ramase disponibile dupa ce Stalin reusise sa 
semneze cu japonezii, aliatii lui Hitler, un pact de neagresiune, care a facut posibila deplasarea 
celor 100 de divizii siberiene, care pana atunci fusesera concentrate la frontiera cu Manciuria 
ocupata de japonezi. Tot folosindu-se de japonezi a reusit Roosevelt sa bage Statele Unite in 
razboi, dupa atacul de la Pearl Harbor din Hawaii, atac asupra caruia Washingtonul fusese 
informat cu doua luni inainte, deoarece americanii descifrasera codul militar japonez, dar a 
lasat  intentionat  baza  navala  si  aeriana  neinformata  sacrificand  peste  2000  de  americani 
militari  si  civili  luati  prin  surprindere  de  atacul  japonez.  Numai  in  felul  acesta  a  putut 
Roosevelt  sa  bage  Statele  Unite  in  razboi  contra  Germaniei,  aliata  prin  faimoasa  Axa  cu 
Japonia. Criminalul Roosevelt, ,,sfatuit" de alti criminali  evrei de tipul lui Albert Einstein, 
Oppenheimer, Taylor a fost si cel care a ordonat construirea bombei atomice, al carei secret 
fusese furat de evreica Lise Meintel, asistenta lui Otto Han, descoperitorul reactiei atomice in 
lant. Evreica Lise Meintel a fugit cu secretul atomic in Suedia, unde o astepta Niels Bohr, cu 
care a ajuns intai in Anglia si apoi in Statele Unite ,,The Bomb Woman" - ,,femeia cu bomba"!  
Ca rezultat al tradarii din 1941 in favoarea lui Stalin, japonezii s-au pomenit cu atacul atomic 
american din august 1945 asupra oraselor Hirosima si Nagasaki. Cele doua bombe atomice 
aruncate  asupra  Japoniei  fusesera  construite  in  Nevada,  de  evreii  Robert  Oppenheimer, 
Edward Teller (,,parintele bombei cu hidrogen"), Klaus Fuchs, spion comunist sovietic, ca de 
altfel si Oppenheimer. Bombardamentul cu bombe construite din ordinul evreului Roosevelt a 
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fost ordonat in 1945 de evreul Hary Salomon Shippe, cunoscut sub pseudonimul Hary Spencer 
Truman,  care  a  venit  la  putere  ca  presedinte  al  Statelor  Unite  dupa  paraliticul  iudeo-
francmason Franklin Delano Roosevelt, mort la 12 aprilie 1945, deci cu o luna inainte de a-si  
vedea visul de ,,capitulare neconditionata a Germaniei", careia dorea sa-i aplice vestitul ,,Plan 
Morgenthau"  al  evreului  Henry  Morgenthau,  care  prevedea  trimiterea  a  10  milioane  de 
germani ca sclavi in Siberia lui Stalin, distrugerea totala a industriei germane si impartirea 
Germaniei in mai multe ,,state agricole". Bombardamentul atomic asupra Japoniei a fost cea 
mai mare crima cunoscuta de omenire pana astazi.

Criminaul evreu Truman, impreuna cu Roosevelt, ordonase si distrugerea orasului deschis 
Dresda, in 13 -14 februarie 1945, oras intesat de refugiati,  femei si  copii veniti din Prusia 
Orientala, Pomenaria si  Silezia, fugiti din fata hoardelor sovietice. Truman a fost reales in 
1948, pentru ca in 1952 sa-i urmeze la presedintia Statelor Unite alt evreu ai carui stramosi, 
originari din regiunea Odenwald din Germania, numiti ,,Eisenhewer" (Fierar, pe romaneste) 
emigrasera  in  secolul  XVII  in  Statele  Unite,  americanizandu-si  numele  in  Eisenhower. 
Eisenhower  a  fost  comandantul  suprem al  trupelor  aliate  din Europa in  cursul  celui  de-al 
doilea razboi mondial, dupa ce a primit patru grade de ofiter in curs de 2 ani, trecand de la 
gradul de colonel in Statul Major al generalului Douglas McArthur in Filipine in 1939, la 
general cu trei stele in 1942. Eisehower a condus masacrul facut de nord-americani in cursul 
celui de-al doilea razboi mondial, nu numai in Germania, dar si in restul Europei. Romania, 
spre exemplu, incepand din 1943 era bombardata aproape zilnic de americanii lui Eisenhower, 
care veneau mai intai din Egipt si apoi de pe aeroportul Foggia din Italia cu cate 1000 de 
avioane ,,Liberator" ,  de doua ori  pe zi,  in jurul  orei  10 dimineata  si  in  jurul  orei  23,  sa 
bombardeze orasele noastre, in special Ploiesti, Bucuresti si Targoviste. Aceasta in timp ce 
armata  romana  lupta  contra  bolsevismului  in  Rusia!  Eisenhower,  care  se  pretindea 
,,eliberatorul Europei", i-a urmat lui Truman ca presedinte al Statelor Unite. A fost ales pentru 
functia aceasta in noiembrie 1952, fiind prezentat, de iudeo-masonerie (el insusi era franc-
mason) ca erou national.  Cum Constitutia americana prevede ca numai un ,,crestin" poate 
candida la presedintie, Eisenhower s-a ,,convertit" la crestinism (la o secta metodista) cu doar 
cateva  luni  inainte  de  a-si  anunta  candidatura,  luandu-l  ca  vicepresedinte  pe  Richard  M. 
Nixon, care era crestin si nu apartinea nici francmasoneriei. Cum Eisenhower era in practica 
analfabet  in  chestiuni  de  administratie  interna,  economie  si  politica  internationala, 
vicepresedintele  Nixon  a  fost  cel  care  a  condus  Statele  Unite  in  timpul  presedintiei 
Eisenhower,  fapt  care  i-a  atras  adversitatea  evreimii  si  asa-numitilor  ,,liberali"  din 
,,establishmentul" din Est (,,Easter Establishment-ul" iudeo-masonic-capitalist stabilit e coasta 
de est (atlantica) a Statelor Unite, in Washington, New York, Boston si Philadelphia, dicteaza 
politica Statelor Unite incepand inca din anul 1776, deci de la crearea Statelor Unite), pentru 
care Nixon era un ,,corp strain" un ,,venetic" venit din California. In plus, Nixon a refuzat sa 
mai execute ordinele evreimii, mai ales in timpul crizei din 1956 din Orientul Mijlociu, cand, 
profitand de zgomotul international provocat de revolutia anticomunista din Ungaria, statul 
Israel, ajutat de englezi si de francezi, a invadat Egiptul, cu scopul de a pune din nou mana pe  
canalul de Suez, cel mai important canal al lumii, care fusese nationalizat de Nasser. Sfatuit de 
vicepresedintele Nixon, Eisenhower i-a fortat pe englezi, francezi si israeliti sa se retraga, insa 
invazia aceasta a Egiptului de catre ,,occidentali" (Egiptul lui Nasser fiind un aliat al Uniunii 
Sovietice) a fost folosita de Hrusciov ca pretext pentru a invada Ungaria.)

Dusmanit de evreime si de ,,Eastern Establishment", Nixon a fost impiedicat sa ajunga la 
presedintia Statelor Unite dupa Eisenhower, declansandu-se intai un mare scandal in presa si la 
televiziune, pe motiv ca ar fi fost ,,mituit" primind in dar... un caine! Mai tarziu a avut loc o 
,,confruntare" la televiziune intre Nixon, candidatul Partidului Republican, si John F. Kennedy 
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(francmason, catolic de origine irlandeza), candidatul Partidului Democrat. Cum televiziunea 
juca si acum 50 de ani rolul principal in alegerile prezidentiale din America si cum practic 
toate canalele principale ale televiziunii nord-americane, ca ABC, CBS, CNN se gasesc ca si 
presa,  radioul,  cinematografia  in  mainile  evreilor,  camerele  de  televiziune,  in  mentionata 
confruntare  Nixon-Kennedy din  1958,  au  fost  manipulate  in  asa  fel  incat  Kennedy a  fost 
prezentat publicului ca o figura ,,puternica" si ,,stralucitoare", pe cand Nixon a aparut ca un 
idiot. Consecinta? Masele alegatorilor americani, care habar nu au de politica si economie, si 
se lasa manipulate de televiziunea si presa evreiasca, l-au ales pe candidatul cel mai ,,frumos", 
deci pe Kennedy.

Ca sa revenim la lupta dintre poporul german si evrei, lupta care inca nu s-a terminat,  
antisemitismul nu a fost adus in Germania de Hitler, ci a fost provocat, ca in toate tarile lumii,  
de  insusi  comportamentul  evreilor,  CARE ORIUNDE AJUNG INCEARCA SA DEVINA 
STAPANII POPOARELOR RESPECTIVE, sub pretextul ca ei sunt alesii lui Dumnezeu spre 
a-i domina pe toti ceilalti, lucru care n-a fost si nu va fi acceptat niciodata de nimeni, nici  
macar de indienii din Amazonia, de pigmeii din Congo sau de urmasii vanatorilor de capete 
din Noua Guinee. Se pretinde ca in lagarul de concentrare de la Auschwitz-Birkenau ar fi 
existat camere de gazare si crematorii in care ar fi fost arse trupurile evreilor, insa crematoriile 
au fost construite de sovietici dupa 8 mai 1945, cand Germania a fost fortata sa capituleze fara 
conditii  asa  cum  stabilisera  Roosvelt  si  Churchill  inca  de  la  Conferinta  din  1943  de  la 
Casablanca.  Arsi  in  aceste  crematorii  de  la  Auschwitz  AU  FOST  ZECI  DE  MII  DE 
PRIZONIERI DE RAZBOI GERMANI CAZUTI IN MAINILE ARMATEI ROSII  A LUI 
STALIN,  CARE  INCEPAND CU  1945  A UTILIZAT AUSCHWITZUL CA LAGAR  DE 
CONCENTRARE SOVIETIC, PENTRU PRIZONIERII DE RAZBOI GERMANI. Cu sute de 
ani inaintea lui Hitler - in evul mediu - evreii au fost arsi de vii de populatia crestina din 
diverse orase germane, infuriata de comportamentul lor, asa cum s-a intamplat in anul 1475 in 
Colonia. Or, catolicii germani din secolul XV nu purtau camasa bruna a nazistilor antisemiti ai 
lui Hitler.

Cartea de fata a fost scrisa in anul 1955, pe baza materialului informativ si documentar pe 
care  autorul  l-a  avut  la  dispozitie  atunci.  Intre  timp  CONSPIRATIA  MONDIALA 
EVREIASCA a avansat  si  continua sa  avanseze,  chiar  dupa lovitura  primita  in  1989 prin 
rasturnarea  regimurilor  iudeo-comuniste  din  Europa  orientala  si  apoi,  in  1991,  din  Rusia. 
Aproape a patra parte a umanitatii (si ne referim aici la China continentala, Coreea de Nord, 
Vietnam, Laos si Cuba) continua sa ramana in ghearele comunismului iudaic.

Se stie ca Partidul Comunist Chinez a fost fondat in 1927 in Shangai de Mao-Tze-Dong si 
de Che-en-Lai, fost prim-ministru al Chinei comuniste sub Mao, dar nu se stie ca in spatele 
acestor chinezi se gasea comunitatea evreilor chinezi, numiti Chiao, care isi aveau si isi au 
pana astazi centrul sau Cahalul pentru China in Shangai, ca sotia lui Mao-Tze-Dong era o 
,,Chiao" si ca actualii sefi al Partidului Comunist Chinez, presedintele Jiao Zemin si premierul 
Li Peng (prietenul lui Ion Iliescu de prin anii '50, cand ambii isi faceau studiile la Moscova), 
banditii comunisti care au trimis tancurile contra studentilor din Beijing in 1989, sunt amandoi 
Chiaos, adica evrei chinezi. Originea evreiasca a conducatorilor Partidului Comunist Chinez 
este ,,secretul" care a dus la tradarea americana a Chinei nationaliste a maresalului Chan-Kai-
Shek in favoarea  comunistilor  lui  Mao-Tze-Dong in  1949 si  duce,  in  1997,  la  inmanarea 
Hong-Kong-ului  capitalist  Chinei  comuniste  de  catre  guvernul  Maiestatii  sale  Regina 
Elisabeta  a  II-a  care,  ca  si  inaintasii  ei,  este  ,,mare maestru" onorific  a  Lojei  masonice  a 
Angliei. Marele maestru real al francmasoneriei engleze este evreul Rothschild, seful bancii 
Rothschild din Londra, care intre altele controleaza comertul mondial al aurului si fixeaza in 
fiecare zi, deci manipuleaza pretul unciei (31 grame) de aur, manipulare care a facut ca in 
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prezent aproape intreaga rezerva de aur a lumii, cu exceptia celei a Rusiei, sa se gaseasca in 
mainile evreimii si ale bancilor internationale evreiesti. Insasi rezerva de aur a Statelor Unite 
ale  Americii,  calculata la circa 3500 de tone,  a  fost  transferata in subteranele  blindate ale 
Chase Manhattan Bank, apartinand evreilor familiei Rockfeller, dintre care cel mai cunoscut 
era Nelson, fost guvernator al statului New York si candidat la presedintia Statelor Unite - cel 
care a ,,donat" terenul pe care a fost construit sediul din New York al Organizatiei Natiunilor 
Unite, organizatie fondata de evreimea internationala in 1945, la San Francisco, cu scopul de a 
juca rolul unui fel de ,,guvern mondial" controlat de evrei. Personalul administrativ al ONU 
este  in  proportie  de  80%  format  din  evrei,  in  special  americani,  care  primesc  salarii 
astronomice,  platite din cotizatiile celor 197 de tari  membre,  numar la care s-a ajuns prin 
decolonizarea  lumii.  Au  fost  declarate  tari  cu  drept  de  vot  egal  la  ONU,  insulite  practic 
necunoscute de prin Pacific, Atlantic, Caraibe etc.

CU PRIVIRE LA ,,CAMPURILE DE CONCENTRARE SI EXTERMINARE" despre 
care se spune ca au fost ,,inventate" de Hitler in cursul ,,dictaturii hitleriste" dintre 1933 si  
1945 pentru a-i extermina pe evrei, trebuie spus ca sunt o inventie americana, fiind create de 
yankeii presedintelui francmason Abraham Lincoln, in 1861, pentru exterminarea si lichidarea 
prin foamete si torturi a soldatilor generalului Lee, comandantul armatei sudiste in razboiul de 
secesiune dintre anii 1860-1865, pe care evreimea aflata in spatele lui Lincoln l-a declansat 
sub pretextul ,,eliberarii negrilor" de pe plantatiile de bumbac si tutun ale sudistilor, democrati 
si bogati, dar mai ales, atunci ca si astazi, antisemiti. A fost desfiintata sclavia negrilor in Sud, 
dar a fost pusa in locul ei sclavia negrilor in orasele Nordului, unde negrii traiesc in ghetouri 
precum  Harlemul  din  New  York.  Cand  primesc  acest  lucru,  intreprinderile  evreiesti  ii 
exploateaza pana la sange,  platindu-le salarii  infime, in timp ce evreii  traiesc in alt  tip de 
ghetouri,  in  Mannhathan,  Bronx si  East  River,  intr-un lux exorbitant,  cu  sinagogi  si  scoli 
talmudice. Kahalul evreiesc nord-american este un stat in stat, Sanhedrinul (guvernul mondial 
evreiesc, cu sediul la New York) controleaza astazi si America, inclusiv pe presedintii de la 
Casa  Alba  si  Congresul  de  pe  Capitoliu.  Circula  prin  Statele  Unite  zvonul  ca  fiecare 
congressman, senator sau reprezentant (deputat) are in jurul lui, indiferent daca este republican 
sau democrat, cel putin doi evrei nevazuti - unul care-l mituieste si unul care-l sfatuieste. Acest 
zvon ar parea o exagerare, insa lobby-ul (grupul de influenta) evreiesc in Washington este 
formidabil  si,  desi  democratii  si  republicanii  se  cearta intre  ei  cand este  vorba de politica 
interna sau internationala, atunci cand este vorba de Israel se coalizeaza cu totii in sprijinul 
,,statului evreiesc", fara sa mai conteze crimele pe care de apropae 50 de ani le comit teroristii  
israeliti contra palestinienilor la ei acasa, nici atacurile prin surprindere si razboaiele contra 
vecinilor arabi (cum au fost razboiul din 1948, razboiul de ,,sase zile" din 1967 sau razboiul 
contra Libanului din 1982, plus atacul prin surprindere asupra centralei atomice din Irak, in 
1978).

Razboiul  din  1991  contra  Irakului  a  fost  PROVOCAT  DE  EVREIMEA 
INTERNATIONALA prin  presedintele  George  Bush,  nu  pentru  apararea  Kuweitului,  care 
istoric  este  o  provincie  a  Irakului,  care  prin  inarmarea  cu  rachete,  cu  gaze  (chimice)  si 
probabila  inarmare  cu  arme  nucleare  devenise  un  pericol  mortal  pentru  Israelul  iubit  al 
Americii  iudaizate.  Acest  razboi  dezlantuit  de  Bush  la  instigarea  evreimii  internationale 
continua si astazi, cand francmasonul Bill Clinton, inconjurat de evreii si francmasonii de la 
Casa Alba si  de pe Capitoliul din Washington,  comite crima de a tine infometat un popor 
intreg,  prin  blocada  economica,  impiedicandu-l  sa  exporte  petrol  pentru  a  putea  cumpara 
alimente. In plus, americanii ii inarmeaza pe comunistii curzi ai lui Barzani, care lupta contra 
Irakului si in acelasi timp se bat intre ei. Nu am nimic contra kurzilor, peste 40 de milioane de 
oameni care nu li se permite sa aiba propria lor tara - locuiesc in Irak, in Iran, in Siria si circa  
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20 de milioane in Turcia,  unde sunt  in continuu terorizati  de catre turci,  iar  americanii  si 
europenii, in frunte cu germanii, in loc sa-i ajute pe curzi sa-si faca propria lor tara, ii ajuta cu 
armament pe turci, ca sa lupte contra curzilor. Aceiasi americani impinsi tot de evrei, l-au 
rasturnat  pe  Sahul  Iranului,  inlocuindu-l  cu  fanaticul  mahomedan  Khomeiny,  pentru  ca 
incepuse construirea centralei atomice de la Buschir, in apropierea Golfului Persic, ceea ce ii 
deranja pe evrei, tematori ca in uzina atomica s-ar putea produce bombe destinate distrugerii 
statului Israel.  Iranul a devenit cel mai fanatic dusman al Israelului, pe teritoriul caruia se 
gaseste El Kum (Ierusalimul) si in El Kum se gaseste moscheea Al Aksa, unde, dupa Coran, se 
gasea stanca de pe care Mahomed s-ar fi ,,ridicat la ceruri calare pe un cal alb".

Cu privire la Bill Clinton, presedintele actual al Americii, cititorii trebuie sa fie informati 
ca pe timpul cat Clintonii, ,,Bill  si  Hillary", erau guvernatorii Statului Arkansas, cu stirea, 
consensul si probabil profitul in doari pentru Cliton, Arkansansul se transformase IN UNA 
DIN PRINCIPALELE PORTI DE INTRARE IN AMERICA A DROGURILOR, IN SPECIAL 
COCAINA,  TRIMISA  CU  AVIONUL  DE  CARTELUL  DROGURILOR  din  Medellin, 
Columbia, condus pe atunci de vestitul traficant de droguri Escobar, care a fost localizat de 
Serviciul secret german, aflat tocmai in Europa, si impuscat apoi de politia columbiana care nu 
reusise sa-l prinda pe Esteban Escobar timp de ani de zile.

Bill Clinton este un dezertor din armata (a fugit in Anglia, pentru a nu fi trimis in razboiul 
anticomunist  din  Vietnam,  participand  la  manifestatii  contra  razboiului  din  Vietnam,  deci 
contra  propriei  lui  tari),  dar  in  1992 a  fost  ales  presedintele  Statelor  Unite de catre  masa 
manipulata de evreime prin televiziune, presa si cinematograf. Bill Clinton a fost si este inca 
un Junky (consumator de droguri) si este foarte probabil ca in alegerile din 1992 o parte din 
banii utilizati de Clinton in campania electorala sa fi provenit de la mafia de traficanti din 
Columbia,  pentru  care  ale  carui  avioane  guvernatorul  Clinton  instalase  in  Arkansas  piste 
speciale,  izolate,  de  aterizare.  Toate  acestea  fara  sa  mai  tinem  seama  de  escrocheria 
Whitewater din Arkansas, cand Clinton si Hillary au vrut sa investeasca in turism, afacere in 
care a pierdut 60 de milioane de dolari, platiti din banii contribuabililor. Doamna Clinton este 
avocata de meserie si, in combinatie cu un avocat evreu pe nume Weintraub, a reusit pana 
acum sa scape de proces, dand vina pe altii, dar escrocheria nu poate fi acoperita la infinit. In 
plus, sotii Clinton au transformat Casa Alba intr-un adevarat bordel - Clinton cu amantele lui, 
o adevarata armata de prostituate, dintre care una Joan Corvin, il santajeaza in mod public, iar 
doamna Hillary cu amantii ei, dintre care unul, Vicent Forster, s-a sinucis in apropierea Casei 
Albe. Aceasta familie a ajuns la presedintia Statelor Unite ale Americii (si ma refer la plural 
deoarece in America domneste impresia ca ea, doamna Hillary, poreclita de functionarii Casei 
Albe  ,,Tornada"  este  mai  presedinta  a  Statelor  Unite  decat  el  Bill,  poreclit  de  aceiasi 
functionari ,,Monstrul") adusa de catre evreime.

Autorul acestei carti se afla in posesia unei casete video de doua ore, facuta de un agent al 
Serviciului secret american in octombrie 1992, care prezinta modul cum a lucrat stafful in 
campania  electorala  a  lui  Clinton,  stabilit  atunci  in  orasul  Little  Rock,  capitala  statului 
Arkansas, al carui guvernator (ceea ce in Europa s-ar numi prim-ministru) era. Este vorba de 
un adevarat grup de gangsteri politici evrei, greci si neidentificabili ca origine, condusi de un 
anume James Carlsville, un evreu Meyer si un grec Stefanopoulus, asistati de evreice care 
aveau in permanenta legatura cu marile posturi de televiziune de tipul CNN - Cable News 
Network, proprietatea evreului David Levy, asociat cu un alt evreu, Turner, care la randul lui 
este casatorit cu bine cunoscuta actrita Jane Fonda. In timpul razboiului contra comunistilor 
Vietcong condusi  de  generalul  nord-vietnamez Giap  si  de  succesorul  lui  Ho-Si-Min,  Jane 
Fonda calatorea la Hanoi, in Vietnamul de Nord, de unde facea propaganda antiamericana, 
cerandu-le soldatilor americani din Sud sa nu lupte sau sa se predea comunistilor.
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Presedintele anticomunist Diem al Vietnamului de Sud a fost asasinat in 1962 din ordinul 
presedintelui  american  Kennedy,  care  la  randul  lui  a  fost  asasinat  in  Dallas,  Texas,  in 
noiembrie 1963, de trei agenti ai Serviciului secret american si nu de Lee Oswald Harvey, care 
a fost folosit numai ca un fel de paravan si tap ispasitor, el insusi fiind asasinat o zi mai tarziu 
de  evreul  Rubinstein,  Ruby,  seful  organizatiei  comuniste  careia  ii  apartinea  Lee  Oswald 
Harvey. In decurs de cateva luni au fost asasinati, tot de catre membri ai Serviciului secret  
american,  CIA si  FBI,  atat  Rubinstein cat  si  alti  23 de membri  ai  grupului  comunist  pro-
castrist. Kennedy a fost lichidat de catre Serviciul secret american din cauza numeroaselor 
tradari pro-comuniste ale noului presedinte catolic si democrat, tradari soldate cu permiterea 
construirii zidului Berlinului in 1961, dupa o intelegere secreta intre Kennedy si Hrusciov, cu 
scopul de a fi oprita emigrarea spre Vest a inginerilor si specialistilor est-germani (Germania 
comunista livra masini de calitate, superioare celor de productie sovietica, necesare industriei 
de armament a Moscovei). A doua tradare procomunista a lui Kennedy a fost nerespectarea de 
catre americani a conventiei facute cu refugiatii anticomunisti cubanezi, pregatiti de CIA in 
Panama pentru a invada Cuba si  a rasturna regimul comunist  al  lui Castro. Havana a fost 
informata la timp de evreii  din jurul lui Kennedy cu privire la ziua si locul (Bahia de los 
Cerdos,  Golful  Porcilor)  unde vor fi  debarcati  anticomunisti  cubanezi,  asteptati  de trupele 
comuniste si de artileria lui Castro, care n-a fost distrusa de aviatia americana, cum se stabilise 
in planul de atac, deoarece Kennedy personal, in calitatea lui de presedinte si de sef al armatei 
americane,  a  dat  ordinul  de  neinterventie.  Tradarea  aceasta  a  dus  la  dezastrul  suferit  de 
anticomunistii cubanezi, dar Kennedy a dat vina pe CIA. A urmat asasinarea, din ordinul lui 
Kennedy, a presedintelui Diem al Vietnamului de Sud, pe care Kennedy intentiona inca din 
anii 1960 sa-l predea comunismului (Armata americana a intervenit masiv in Vietnamul de 
Sud din ordinul lui Jonhson, care a luat  presedintia dupa eliminarea lui Kennedy), si  apoi 
marea tradare facuta prin inscenarea asa-zisei crize a rachetelor atomice rusesti din Cuba lui 
Castro (1962). Criza aceasta a fost doar o inscenare, deoarece Hrusciov si-a ,,retras" rachetele 
(care nici nu fusesera instalate in Cuba), dar, pe baza unui acord secret ce fusese deja aranjat 
cu Hrusciov, Kennedy a ordonat retragerea rachetelor atomice americane Titan, care fusesera 
de mult instalate in Turcia si in a caror raza de actiune se gasea practic toata partea europeana 
a  Uniunii  Sovietice,  inclusiv  90%  din  industria  sovietica  de  razboi.  Cand  a  proclamat 
,,solutionarea crizei" Kennedy si-a semnat condamnarea la moarte, deoarece pe de alta parte, 
continua asupra tarilor europene presiunea in sensul  decolonizarii,  fapt  care ducea in mod 
automat la creearea unui vid favorabil expansiunii iudeo-comuniste. Serviciul secret american 
a decis eliminarea lui Kennedy, lovit in noiembrie 1963 de trei gloante trase aproape in acelasi 
timp, din trei directii diferite.

Revenind la continutul  casetei  video facute de Serviciul secret  american in octombrie 
1992, se observa ca acest grup de gangsteri politici condus de Carlsville nu facea altceva, in 
convorbirile si actiunile dirijate de la Little Rock, decat sa gaseasca metodele si pretextele de a 
insela poporul american prin tot felul de minciuni destinate sa il discrediteze pe presedintele 
republican Bush, minciuni si calomnii care erau transmise imediat tuturor marilor retele de 
televiziune ca CNN, ABC, CBS, controlate de evrei. Tot din videocaseta se vede rolul exact 
jucat atunci de francmasonul miliardar de origine crestina Ross Perot, care si in alegerile din 5 
noiembrie 1996 s-a prezentat drept candidat la presedintie al unui nou partid, situat la dreapta 
Partidului Republican. Gangsterii politici condusi de James Carrlsville discutau intre ei rolul 
pe care iudeo-masoneria il atribuise miliardarului Ross Perot: sa preia parte din voturile celor 
care in mod normal ar fi  votat cu republicanii, deci cu presedintele George Bush. In felul 
acesta, in multe din asa-numitele state cheie, care pe baza sistemului electoral american decid 
prin numarul lor de delegati, rezultatul final al alegerilor prezidentiale, a castigat Clinton. Desi 
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in cele 52 de state Clinton avea mai  putine voturi  decat  George Bush si  Ross Perot  luati 
impreuna,  majoritatea  colegiului  electoral  de  271  de  voturi  a  fost  castigata  de  Clinton, 
presedintelui Bush lipsindu-i exact voturile obtinute de Ross Perot, care in nici un caz nu putea 
ajunge presedintele Statelor Unite.

Cititorii  acestei  carti,  in  care  este  dezvaluita  direct  si  fara  ocolisuri  actuala 
CONSPIRATIE MONDIALA EVREIASCA PENTRU DOMINATIA LUMII, confruntati cu 
aceasta masa de informatii, documente si teorii care par sa nu aiba nici o legatura cu subiectul 
(conspiratia iudaica, OZN-uri, felul cum functioneaza in realitate universul etc.) nu trebuie sa-
si imagineze ca autorul este un fantast.

Continutul  cartii  de  fata  este  rezultatul  unor  studii  de  peste  50  de  ani,  bazate  pe 
documente si date precise, multe obtinute pe linia serviciilor secrete. Multe dintre realitatile si  
datele expuse in aceasta lucrare sunt cunoscute de numeroase persoane din intreaga lume. Desi 
s-au scris numeroase carti asupra conspiratiei evreiesti, data fiind enormitatea si complexitatea 
acesteia, toate sunt insa incomplete. Mai intervine si faptul ca multi dintre cunoscatorii multor 
detalii ale acestei criminale conspiratii ebraice, se tem sa vorbeasca sau sa scrie din cauza 
represaliilor iudaice, in special ale MOSSADULUI, serviciului secret israelian, condus astazi 
de un fost  terorist  al  organizatiei  sioniste Stern, un anume general  Nanny Yatou,  el  insusi 
asasinul catorva zeci de palestinieni si al altor adversari ai statului Israel. MOSSADUL este 
actualmente cel  mai eficient  serviciu secret,  deoarece lucreaza cu ajutorul  evreilor  stabiliti 
practic in toate tarile lumii, ai caror cetateni cu drepturi depline sunt, constituind asa-numita 
QUINTA COLUMNA, Coloana a cincea.  Sintagma ,,Coloana a cincea",  care se utilizeaza 
acum nu numai in limbajul militar, ci si in cel diplomatic international, a fost utilizata pentru 
prima data de generalul Francisco Franco Bajamontes, in anul 1938, in timpul razboiului civil 
din Spania, razboiul prin care evreimea internationala ascunsa in spatele asa-numitului guvern 
republican a incercat sa puna din nou mana pe tara catolica din care evreii fusesera expulzati 
in anul 1492.

In anul 1936, iudeo-comunistii republicani pusesera mana pe Madrid, fapt care a dus la 
rascoala trupelor spaniole din nordul Marocului, sub comanda generalului Franco, ajutat de 
Hitler si de Moussolini, pe cand comunistii erau ajutati de Stalin si, indirect, de americanii lui 
Roosvelt,  care au finantat crearea asa-numitelor brigazi internationale, compuse aproape in 
exclusivitate din evrei (intre care s-a gasit si Walter Neulander, tatal lui Petre Roman, actualul 
presedinte  evreu si  francmason  al  Senatului  Romaniei  -1996).  Trupele  nationaliste  ale  lui 
Franco au debarcat in Spania si  recucerind-o pas cu pas, au ajuns in 1938 in apropiere de 
Madrid, aflat inca in mana comunistilor, dar atacat de patru coloane de nationalisti, din patru 
directii,  intrebat  daca  va  reusi  sa  cucereasca  Madridul,  Franco  a  raspuns  ca  il  va  cuceri, 
deoarece dispune in interiorul orasului de ,,una quinta columna", o a cincea coloana formata 
din spanioli  care traiau sub teroarea iudeo-comunistilor republicani,  care in ultimii  doi ani 
asasinasera nu mai putin de 200.000 de catolici  spanioli.  De atunci  se utilizeaza sintagma 
,,Quinta  Columna",  coloana  a  cincea  pe  care  MOSSADUL O  ARE  ACUM  IN  TOATE 
TARILE LUMII, formata din evreii locali.

Cu ajutorul  acestor  evrei  locali  Mossadul  l-a  rapit  prin  anii  '60 pe Adolph Eichman, 
ajutorul lui Reinchard Heinrich in solutionarea problemei evreiesti, fiind adus din Argentina si 
judecat intr-un proces-mascarada in Israel, condamnat la moarte in 1962 si apoi se pare ars de 
viu, deoarece cenusa lui a fost aruncata in Marea Mediterana, ca sa nu profaneze pamantul 
sfant al Isrelului. Tot cu ajutorul evreilor locali din Peru si Brazilia, MOSSADUL israelit l-a 
localizat prin anii '80 pe Klaus Barbie, fost ofiter german acuzat de atrocitati contra copiilor 
evrei din Franta, in cursul celui de-al doilea razboi mondial. Barbie a fost rapit din Brazilia cu 
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ajutorul serviciului secret francez si adus la Lyon, unde i s-a inscenat un proces-mascarada. 
Opinia  publica,  dominata  de  evrei,  il  condamnase  dinainte  de a  fi  judecat.  Condamnat  la 
inchisoare pe viata, Barbie a murit (se pare asasinat) la scurt timp dupa incarcerare. In acelasi  
mod a fost asasinat, de asta data de englezi, in anul 1987, Rudolf Hess, fostul loctiitor al lui 
Hitler, trimis de acesta in Anglia, in 1941, sa incerce sa faca pace cu Churchill si sa-i propuna 
unirea  celor  doua  tari  pentru  a  distruge  bolsevismul.  Francmasonul  Winston  Churchill  a 
refuzat, arestandu-l pe Hess (a carui mama era englezoaica). Tribunalul de la Nurenberg l-a 
condamnat pe Hess la inchisoare pe viata, socotindu-l criminal de razboi, cu toate ca intre 
1941 si 1945, cand evreimea internationala pretinde ca regimul lui Hitler a comis cele mai 
multa crime impotriva umanitatii,  inclusiv asa-numita solutia finala, Hess fusese detinut in 
Anglia.

Condamnat pe viata, Hess ispasea pedeapsa la inchisoarea Spandau din Berlin, ajungand 
la un moment dat sa fie unicul detinut care se incapatana sa nu mai moara. Ajunsese la varsta 
de 93 de ani si avea mintea clara. Era pazit, cu mari cheltueli, in ture de cate o saptamana de 
americani, francezi, sovietici si englezi. Opinia publica mondiala incepuse sa ceara eliberarea 
lui datorita varstei inaintate si nenumaratilor ani petrecuti neintrerupt in inchisori (in Anglia, 
apoi la Nurenberg si, in sfarsit in Spandau). Englezii se temeau insa ca, odata eliberat din 
inchisoare, batranul Hess va face public scopul fugii lui in Anglia, in 1941, demascand in felul  
acesta rolul criminal jucat de Anglia francmasonului Winston Churchill in cursul celui de-al 
doilea razboi mondial,  asa ca l-au sugrumat in timpul turului lor de paza, raspandind apoi 
minciuna ca Hess s-ar fi spanzurat cu un cablu electric. De unde ar fi putut obtine Hess, care 
era pazit zi si noapte, acest cablu electric si de ce s-ar fi spanzurat un batran de 93 de ani, care, 
numai cateva zile inainte fusese vazut de fiul lui, singura persoana care-l putea vizita din cand 
in cand? Dupa asasinarea lui Hess a urmat un joc macabru cu cadavrul lui, care nu a fost dat 
familiei ca sa-l inmormanteze, ci tinut cateva saptamani pentru a putrezi si impiedica autopsia. 
Intr-un tarziu sicriul a fost inmanat familiei cu conditia de nu a fi deschis si a nu se face public  
locul inmormantarii, care ar fi putut deveni loc de pelerinaj pentru vechii nazisti germani. Asa 
au procedat engezii, care se considera poporul cel mai civilizat al lumii!

Tot cu ajutorul evreilor locali, de asta data din Argentina, a fost descoperit prin 1994 
ofiterul  german Erich  Priebcke,  acuzat  in  Italia  de  impuscarea  la  Roma,  in  1944,  a  unor 
comunisti, intre care si evrei, ca represalii dupa ce un comando comunist asasinase un grup de 
soldati germani. Cand a fost descoperit de evreii locali, Priebcke traia liber de cira 40 de ani,  
in  Argentina.  Mossadul,  care  organizase  deja  rapirea  lui  Adolf  Eichmann,  nu  a  mai  avut 
curajul sa se angajese intr-o asemenea operatie criminala pe teritoriul aceleiasi tari, in schimb 
a organizat o campanie internationala, diplomatica si de presa, care a facut ca presedintele 
francmason Menen (de origine libaneza) sa-l predea pe Priebcke guvernului italian, spre a fi 
judecat pentru crime de razboi. Tribunalul militar italian l-a achitat pe Priebcke. Crima pentru 
care  era  acuzat  nu  a  fost  deloc  neobisnuita  in  cursul  celui  de-al  doilea  razboi  mondial 
(represalii  si  masuri  de  intimidare  a  populatiei  din  teritoriile  ocupate,  in  urma  asasinarii 
soldatilor germani), mai ales ca totul se petrecuse in anul 1944, iar procesul i-a fost inscenat in 
1994, cand delictul era de mult prescris. Dupa achitarea lui Priebcke de catre tribunalul militar 
italian a urmat o uriasa campanie de presa si diplomatica, montata de asta data nu numai de 
catre EVREIMEA MONDIALA, ci si  de Benjamin Netanyahu, prim-ministru al Israelului, 
pentru redeschiderea procesului, fapt acceptat de guvernul francmasonic italian, asa ca acum 
asistam la un nou circ juridic in Roma fostilor imparati Vespasian, Titus, Traian si Adrian. 
Rezultatul procesului nu-mi este cunoscut la ora cand scriu aceste randuri, dar nu m-ar mira 
daca de asta data Priebcke ar fi condamnat de dragul evreimii internationale, care numai in 
Rusia a asasinat, dupa Alexandr Soljenitzin, peste 100 de milioane de crestini ortodocsi intre 
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1917 si 1980.
Revenind la ACTIVITATILE MOSSADULUI, banditii care-l compun AU MISIUNEA 

DE  A-I  LICHIDA PE  ZIARISTII  SI  SCRIITORII  CARE  VOR  SA DESCHIDA OCHII 
UMANITATII ASUPRA PERICOLULUI IUDAIC. MULTI DINTRE ACESTI SCRIITORI 
AU  FOST  OMORATI  DE  EVREIME,  chiar  inainte  de  existenta  statului  Israel  si  a 
Mossadului.

In  secolul  XIX a  fost  ASASINAT MEDICAL POETUL SI  SCRIITORUL POLITIC 
ROMAN MIHAI EMINESCU, autorul cartii antisemite ,,NE E SILA", iar in secolul XX (intr-
un accident  de automobil,  in  1947)  industriasul  si  scriitorul  american Henry Ford,  care  a 
publicat  prin  1920  cartea  THE  INTERNATIONAL JEW.  In  1945,  a  fost  asasinat  tot  de 
evreime,  tot  intr-un  accident  de  automobil,  generalul  american  George  Platton,  declarat 
antisemit,  deoarece,  exasperat  de  pretentiile  evreilor  pe  care  ii  eliberase  din  lagarele  de 
concentrare ale lui Hitler de a le acorda un tratament preferential fata de ceilalti detinuti, a 
rabufnit, afirmand ca evreii sunt mai rai decat animalele. Generalul Platton a fost primit cu 
onoruri in America, dar reintors in Germania invinsa a fost asasinat de evrei.

*In cazul meu, autorul cartii de fata si a inca 8 carti antisemite, cum sunt considerate de 
evrei, Mossadul n-a incercat pana acum nici o lovitura directa, INSA A RECURS LA ALTE 
METODE:  DE  INDATA  CE  CARTILE  MELE  APAREAU  IN  DIVERSE  LIMBI 
OCCIDENTALE,  ERAU  CUMPARATE  DE  EVREII  INSISI,  CA SA NU  AJUNGA IN 
MANA MASELOR, IAR IN JURUL LOR S-A DECLANSAT O CAMPANIE A TACERII, 
NEFIIND PUBLICATE IN MAJORITATEA PRESEI OCCIDENTALE CONTROLATE DE 
EVREIME NICI O CRITICA - ERAU IGNORATE SPRE A NU LI SE FACE PUBLICITATE. 
Cand cartile mele au fost bagate in biblioteca Congresului american (cea mai mare biblioteca a 
lumii),  chiar  de  SERVICIUL SECRET AMERICAN,  ca  sa  poate  fi  studiate  de  membrii 
Senatului  si  ai  Camerei  Reprezentantilor,  a  aparut  in  aceeasi  biblioteca  un  studiu  despre 
antisemitismul  mondial,  facut  de  Universitatea  din  Mexico  si  publicat,  natural,  cu  banii 
evreilor.  In studiul  acesta, cartea cea mai antisemita este considerata MEIN KAMPF a lui 
HITLER si, imediat dupa ea, apar titlurile a patru dintre cartile mele. Ce am eu insa in comun 
cu Hitler, in afara de faptul ca am sesizat pericolul iudaic si l-am facut cunoscut fara ocolisuri  
lumii? Intre timp insa ,,cartea de fata a devenit MANUAL DE STUDIU OBLIGATORIU IN 
ACADEMIILE MILITARE din tarile latino-americane, din Mexic pana in Argentina. Ma pot 
mandri prin urmare ca am contribuit prin scrisul meu, deschizand ochii corpului ofiteresc al 
armatelor latino-americane asupra PERICOLULUI IUDAIC CARE SE AFLA IN SPATELE 
COMUNISMULUI  INTERNATIONAL,  LA  LOVITURILE  MILITARE  CARE  AU 
RASTURNAT PRIN  ANII  '60  SI  '70  TOATE  GUVERNELE  IUDEO-MASONICE  care, 
terminand cu cel al lui Salvador Allende din Chile, erau pe cale de a introduce si in America 
Latina  IUDEO-COMUNISMUL,  vopsit  in  SOCIALISM  DEMOCRATIC.  Evreimii 
internationale aceasta manevra nu i-a reusit decat in Cuba lui Fidel Castro.

Nereusind sa stopeze raspandirea cartilor mele, evreimea a recurs la un nou truc: AM 
FOST DECLARAT MORT! Prin anul 1974 au aparut in presa americana articole anuntand 
decesul  la  New York  al  scriitorului  antisemit  Traian  Romanescu.  In  felul  acesta  se  putea 
pretinde  ca  urmatoarele  carti  aparute  sub  numele  meu  sunt  simple  plagiate  fabricate  de 
antisemiti de profesie. Evreimea a continuat insa si continua sa cumpere plagiatele, deoarece 
isi da perfect de bine seama CA OMENIREA VA AJUNGE SA-I CUNOASCA PLANURILE 
CRIMINALE DE DOMINATIE, REACTIA VA FI UNIVERSALA.

CEA  MAI  IMPORTANTA  ARMA  A  NOASTRA  A  GOIMILOR,  ESTE 
INFORMATIA! Popoarele trebuie informate asupra celor ce se petrec in CULISELE 
POLITICII,  ECONOMIEI,  CULTURII  SI  ARTEI  LUMII  DE  ASTAZI,  UNDE 
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LUCREAZA MANA CRIMINALA A EVREULUI INTERNATIONAL, EVREU CARE 
IN NUMELE LUI IAHVE INCEARCA SA NE INROBEASCA PE TOTI NE-ALESII.

Ca o completare a continutului acestei  carti,  pun acum la dispozitia cititorului cateva 
informatii suplimentare legate intr-un fel sau altul de conspiratia evreiasca:

1. Actualul guvern democratic al lui William Jefferson Blythe, alias Bill Clinton, este 
controlat  de  evreime  prin  intermediul  a  47  de  evrei,  detinatori  ai  unor  posturi  cheie  in 
administratia centrala de la Washington. Printre ei ii mentionez pe Samuel Sandy Berger, seful 
Consiliului  National  de  Securitate,  care  este  de  fapt  politbiroul  Americii,  Leon  Perth, 
vicepresedintele aceluias Consiliu, William Cohen, actualul ministru de razboi al Americii, si 
evreica de origine ceha Madelaine Allbright (al carui nume inainte de a se americaniza a fost 
Iana Maria  Korbel),  ministrul  de externe al  Americii  lui  Clinton.  Sunt  in  posesia  listei  si 
functiilor  ocupate  de  cei  47,  insa  este  prea  lunga  pentru  a  o  mentiona  in  intregime  aici. 
Presedintele Clinton si sotia lui Hillary Roadham sunt simple marionete in mana acestor 47 de 
evrei plasati in inima administratiei americane democrate.

2.  Guvernul  roman  al  lui  Emil  Constantinescu  si  Victor  Ciorbea,  cu  care  eu  am 
simpatizat, fiind vorba de un guvern care incerca in mod clar sa scoata Romania din sfera de 
influenta ruseasca, in care predecesorul lui Constantinescu, comunistul si agentul KGB Ion 
Iliescu incearca sa o introduca, ajutat de ambasadorul american Alfred Moses, a comis deja o 
serie de erori:

a) A acceptat SA PLATEASCA EVREIMII (care a adus comunismul in Romania in 1944, 
a comis crime oribile contra poporului roman, in special intre 1944 si 1952, si apoi a fugit in 
Israel,  de  unde  se  reintoarce  acum  pe  tacute),  REPARATII  MATERIALE  PENTRU 
SUFERINTELE INDURATE DE EVREI SUB COMUNISM. Tot guvernul Constantinescu-
Ciorbea VREA SA RESTITUIE BUNURILE COMUNITATII EVREIESTI DIN ROMANIA, 
BUNURI OBTINUTE DE CATRE EVREI PRIN SPECULAREA SI FURTUL ORGANIZAT 
AL POPORULUI NOSTRU TIMP DE SECOLE. EVREII PRETIND SI RESTITUIREA A 
400.000 DE CASE. Stim deja ca evreii  pretind sa li  se restituie si  ce nu a fost  al  lor (In 
Germania, spre exemplu, evreii pretind ca au fost propietari a doua treimi din orasul Leipzig, a 
jumatate din orasul Frankfurt am Main si un sfert din Berlin). NE VOM POMENI ASADAR 
CA NE VOR CERE JUMATATE DIN BUCURESTI, DOUA TREIMI DIN IASI SI ORASE 
INTREGI  CA  SIRETUL  SI  FOCSANI!  Daca  guvernul  Constantinescu-Ciorbea  VA 
CONTINUA SA CEDEZE  LA CERERILE  EVREIESTI  IN  TIMP CE  TARA SUFERA 
DATORITA INDRODUCERII IN GALOP A ASA-NUMITEI ECONOMII DE PIATA, CARE 
A DUS DEJA LA CRESTEREA EXORBITANTA A PRETURILOR SI LA ARUNCAREA IN 
STRADA A SUTE  DE  MII  DE  MUNCITORI  DIN  FABRICILE  DECLARATE  PESTE 
NOAPTE FALIMENTARE, acest  guvern desi  bine intentionat,  va fi  rasturnat  la viitoarele 
alegeri. MASA POPULATIEI TRAIESTE ACUM MAI RAU decat in timpul lui Ceausescu, 
pe  cand  O  MINORITATE  DE  BORFASI  ROMANI,  EVREI,  TURCI  SAU  GRECI  S-A 
IMBOGATIT PESTE NOAPTE SI PARE A CONTINUA SA SE IMBOGATEASCA si sub 
guvernul  Constantinescu-Ciorbea.  Aceasta  situatie  inacceptabila  trebuie  modificata  cat  mai 
repede posibil daca nu vrem sa ne reintoarcem in PARADISUL IUDEO-COMUNIST.

b)  Guvernul  Constantinescu-Ciorbea  a  comis  O  EROARE  EXTREM  DE  GRAVA 
ALERGAND  DUPA  AJUTORUL  FINANCIAR  AL  BANCILOR  INTERNATIONALE 
EVREIESTI.  De-abia  ajuns  la  putere  in  tara  saracita  de  comunism  si  post-comunism,  a 
acceptat conditiile puse de Fondul Monetar International si Banca Mondiala (al carei director 
este evreul Wolfensohn), dintre care FOARTE GRAVA ESTE PRIVATIZAREA BANCILOR 
DE  STAT,  cumparate  de  STRAINI.  OBTINAND  BANCILE  (care  se  stie  ca  domina 
economia),  BANCILE  INTERNATIONALE  EVREIESTI  VOR  PUNE  GHEARELE  PE 
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ECONOMIA ROMANIEI, AJUTATE DE OAMENI POLITICI crestini si democrati de tipul 
lui Emil Constantinescu si Victor Ciorbea.

c)  O  alta  GRAVA EROARE  a  fost  facuta  de  guvernul  Constantinescu-Ciorbea  prin 
REPRIMIREA CU ONORURI IN TARA A FOSTULUI REGE MIHAI I, care prin arestarea 
maresalului  Antonescu  la  23  august  1944  si  deschiderea  frontului  romanesc  din  Moldova 
hoardelor  rosii  ale lui  Stalin,  A COMIS O TRADARE FARA EGAL IN ISTORIE,  ATAT 
CONTRA ROMANIEI CAT SI CONTRA TARII DE ORIGINE, GERMANIA.

Confruntati  cu  actuala  situatie,  multi  care  cunosc  fie  si  partial  EXISTENTA 
CONSPIRATIEI  MONDIALE  EVREIESTI  cauta  solutionarea  cat  mai  grabnica  a  acestei 
probleme,  inainte  de  a  fi  prea  tarziu.  Un  singur  lucru  este  insa  sigur:  ASA-NUMITELE 
DEMOCRATII  ACTUALE  NU  POT  STOPA  CONSPIRATIA,  ELE  INSESI  FIIND 
PRODUSUL IUDEO-FRANCMASONERIEI. Pentru unii antisemiti chiar daca nu o declara 
in public, solutia ar fi revenirea la status quo-ul dinainte de 1918, adica refacerea imperiului 
tarist, pentru care Romanovii au deja un pretendent la tron, a imperiului german, pentru care 
ramura protestanta a Hohenzollernilor are si ea un pretendent la tron, a imperiului austro-ungar 
(in granitele din 1917) pentru care candidatul la tron este unul din fii lui Otto von Habsburg. Si 
fostele  regate  si-au descoperit  pretendenti  la  tronuri:  un descendent  al  lui  Victor  Emanuel 
pentru Italia, regele Leka I pentru Albania, regele Simon pentru bulgari, printul Alexandru 
pentru Serbia si nepotul Nicolae al regelui Mihai I pentru Romania. Numai pentru refacerea 
imperiului otoman nu exista niciun pretendent si la tronul imperial al Chinei.

Reinstaurarea monarhiilor,  chiar  constitutionale,  este pe de o parte o imposibilitate in 
lumea de astazi, iar pe de alta parte ar insemna sa fie luat jocul de la inceput, cu aceleasi 
CONSECINTE PE TERMEN LUNG: RAZBOAIE DE ASTA DATA CU ARME ATOMICE, 
SI  POSIBILITATEA DATA EVREIMII  DE  A RASTURNA DIN  NOU  MONARHIILE, 
OPERAND DIN INTERIORUL LOR, cum au facut-o pana in 1918.

PENTRU  COMBATEREA  CONSPIRATIEI  IUDAICE,  o  alternativa  la  instaurarea 
monarhiilor AR FI CREAREA UNEI INTERNATIONALE A NATIONALISTILOR, CARE 
SA  LUPTE  CONTRA  INTERNATIONALISMULUI  IUDAIC.  Prin  internationalism  si 
organizatii  de  tipul  Natiunilor  Unite,  Europei  Unite,  Organizatiei  Statelor  Africane, 
Organizatiei Statelor din sud-estul Asiei etc EVREIMEA INCEARCA SA DISTRUGA MAI 
INTAI  NATIUNILE  EUROPENE,  IMPUNANDU-LE  LIMBA  ENGLEZA  CA  NOUA 
LINGUA  FRANCA,  MONEDA  EURO  CA  MONEDA  COMUNA,  UN  PARLAMENT 
EUROPEAN DE TIPUL CELUI DE LA STRASBURG, MANIPULAT DE EVREI ca Simone 
Weil, Paul Levy, sau Leon Brittan.

Aceasta internationala a nationalistilor, in curs de constituire in Europa, reprezentata prin 
Jean Marie  Le  Pen,  seful  Frontului  National  din  Franta,  Eduard Frey,  seful  miscarilor  de 
dreapta din Germania, Giancarlo Fini, seful miscarii nationale (fosta miscare neofascista) din 
Italia, Corneliu Vadim Tudor, seful partidului Romania Mare, a fost deja infiltrata de evreime 
prin participarea la  crearea ei  a  organizatiei  ultranationaliste  ruse  condusa de evreul  Wolf 
Isaakewich Edelstein, fost agent al KGB-ului, care a aparut pe scena politica a Rusiei sub 
pseodonimul de Vladimir Jirinovski. Acest Jirinovski a participat alaturi de Corneliu Vadim 
Tudor la congresul lui Jean Marie Le Pen, tinut la Strasbourg intre 23-31 martie 1997. Oare 
nici Jean Marie Le Pen nici Corneliu Vadim Tudor nu stiu sau au uitat ca acelasi Jirinovski a 
scris Main Kampf-ul lui personal sub forma unei carti care preconizeaza refacerea imperiului 
rus  in  granitele  lui  din  1864  (cand  includea,  in  afara  de  Finlanda,  jumatate  din  Polonia, 
Basarabia  romanesca,  Sinkiangul  si  Manciuria  chinezesti,  plus  Alaska,  vanduta  de  tari 
americanilor in anul 1867)? In aceeasi carte, acelasi Jirinovski anunta iesirea imperiului rus 
nou  creat  la  Oceanul  Indian,  prin  Afganistan  si  Pakistan,  distrugerea  Japoniei  cu  bombe 
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atomice, ocuparea Germaniei (unde la sfarsitul celui de-al treilea razboi mondial ar fi trebuit sa 
fie omorati 26 de milioane de germani, spre a-i razbuna pe cei 25 de milioane de rusi morti in  
razboi), iar pe noi, romanii, ne califica drept tigani italieni. Ma intreb cum s-a simtit ,,tiganul 
italian" Corneliu Vadim Tudor alaturi de ultranationalistul rus Vladimir Jirinovski.

DUSMANUL DE MOARTE AL POPORULUI ROMAN
 

Dusmanul de moarte al poporului roman, inca de acum 17 secole, nu sunt nici ungurii, 
nici ucrainienii, nici rusii, care nu existau pe atunci, ci evreii. Din cauza evreimii, care ne 
uraste  de  moarte  si  incearca  sa  ne  distruga  acum si  ca  stat,  am trait  numai  din  tradare 
exterioara in tradare exterioara, asasinat interior dupa asasinat interior, incepand cu 1918, de la 
Versailles, cand am fost tradati de presedintele francmason american Woodrow Wilson, a carui 
mana dreapta era evreul colonel Mandel House, pana la recenta tradare din 12 iulie 1997 a 
presedintelui francmason Bill Clinton, al carui consilier si mana dreapta este evreul Samuel 
(Sandy) Berger seful NSC, POLITBIROUL CARE CONDUCE AMERICA, MAI PUTERNIC 
DECAT  PRESEDINTELE  SI  CONGRESUL  IMPREUNA.  Prin  tratatul  de  pace  de  la 
Versailles, ROMANIA A FOST PRIVATA DE PARTEA DE VEST A TRANSILVANIEI. In 
prezenta lui  Woodrow Wilson,  regina Maria, sotia regelui  Ferdinand, a protestat  impotriva 
interventiei Aliantei israelite universale din Paris, care incerca sa impuna Romaniei conditii 
privitore la evreimea nationala, cu rezultatul ca Wilson a luat creionul si a tras pe harta granita 
de vest a Romniei in favoarea ungurilor si a noii Iugoslavii, stat artificial care de-abia fusese 
creat pentru ca in anul 1992 sa se descompuna complet.

A urmat apoi tradarea din interior a tarii, facuta in 1930 de national-taranistul Iuliu Maniu 
care, incalcand legea votata de Parlamentul roman in 1925, la cererea regelui Ferdinand I, 
mort in 1927, de a interzice reintoarcerea in tara si suirea pe tron a depravatului rege Carol al  
II-lea, intre altele din cauza aventurilor amoroase ale acestuia cu Zizi Lambrino, l-a readus pe 
Carol al II-lea in tara. Banditul regal a carui concubina era evreica Magda Wolf Lupescu s-a 
reintors in compania unei adevarate armate de evrei si francmasoni, care au transformat tara 
intr-o colonie  evreiasca.  S-a ajuns la o democratie  care schimba prim-ministrii  aproape in 
fiecare an, au fost asasinati in 1938 Corneliu Codreanu si ceilalti sefi ai miscarii legionare, a 
fost  instaurata  dictatura  regala  in  1938,  dictatura  terminata  cu  dezastrul  din  1940,  cand 
Romania Mare a fost privata de nordul Transilvaniei (ocupat imediat de unguri), de Cadrilater 
(cedat  Bulgariei),  de  Basarabia,  Tinutul  Herta  si  de  Bucovina  de  nord,  rapite  de Uniunea 
Sovietica si  acum din nou tradate de guvernul crestin-democrat Emil Constantinecu-Victor 
Ciorbea.

In urma acestei catastrofe nationale, Carol al II-lea a parasit tara, instalandu-se cu evreica 
lui la Estoril in Portugalia, iar conducerea tarii a fost preluata de Maresalul Antonescu si de 
legionarii lui Horia Sima, care in iarna anului 1941 n-au avut altceva mai bun de facut decat sa 
incerce sa dea o lovitura de stat spre a-l inlatura pe Maresal.

In 1941, pe 22 iunie, a urmat intrarea Romaniei alaturi de Germania in razboiul contra 
Uniunii Sovietice care cu un an inainte ne rapise, pe baza clauzelor secrete ale tratatului Hitler-
Stalin, Basarabia, Bucovina de nord si Tinutul Herta. In situatia geopolitica de atunci Romania 
nu avea de ales decat lupta contra Rusiei comuniste alaturi de germanii lui Hitler, deoarece 
comunismul reprezenta,  dupa cum s-a dovedit  mai tarziu, un pericol  mult  mai mare decat 
nazismul lui Hitler. Cum neutru nu putea ramane (am fi fost confruntati cu un atac german, 
deoarece  masina  de  razboi  germana  avea  nevoie  de  petrolul  romanesc  de  la  Ploiesti), 
Antonescu a preferat o alianta cu Germania.
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A urmat  razboiul  contra  Rusiei,  care  practic  a  fost  decis  in  favoarea  coalitiei  iudeo-
masonico-comunista a lui Roosvelt, Churchil si Stalin de tradarea regelui Mihai I, care in plin 
razboi l-a arestat in Palatul regal din Bucuresti pe seful armatei,  maresalul Ion Antonescu, 
predandu-l sovieticilor prin intermediul agentului comunist Emil Bodnarenco, cunoscut mai 
tarziu sub numele de Emil  Bodnaras,  si  dand ordin trupelor  sa deschida drumul hoardelor 
sovietice, cu care peste cateva zile ne-am pomenit pe cap.

A urmat instalarea comunismului de catre evrei, in frunte cu Ana Pauker, asasinarea de 
catre evrei a maresalului Antonescu, apoi, in 1947, alungarea regelui tradator care-si facuse 
datoria fata de internationala iudaica, dupa plecarea lui urmand teribilii 40 de ani de teroare 
comunista.

In 1952 a fost rasturnata de la putere (trecuta pe linie moarta) odioasa evreica Ana Pauker, 
dar national-comunistul Gheorghe Gheorghiu-Dej a ramas inconjurat tot de criminali evrei de 
tipul lui Iosif si Liuba Kisinevski, Walter Neulander Roman, Silviu Brucan, Boris Grunberg, 
cunoscut sub numele de Nikoloski, torturatorul de elita etc. In 1965 a murit, sau mai bine spus 
a fost omorat si Gheorghe Gheorghiu-Dej, in urma iradierii cu o capsula de cobalt radioactiv 
care i-a fost plasata de KGB sub fotoliul in care a stat in cursul conferintei Pactului de la 
Varsovia,  radiatiile provocandu-i  un cancer  de prostata  care l-a curatat  intr-un an.  Aceasta 
drept pedeapsa pentru ca reusise sa-l convinga pe Hrusciov insusi, inlocuit in 1964 de Brejnev, 
care a ordonat lichidarea lui Gheorghiu Dej.

Nicolae Ceausescu, urmasul lui Gheorghiu Dej, era tot national-comunist, fapt care l-a 
pus in conflict direct atat cu evreimea internationala cat si cu Brejnev, Andropov, Cernenko si, 
in sfarsit, cu reformatorul Mihail Gorbaciov, care dupa noua Yalta care a fost conferinta de la 
Malta dintre super-marii vremii, preseditele Bush al Americii si Mihail Gorbaciov al Uniunii 
Sovietice, a dus la reimpartirea Europei in sfera de influenta sovieto-americana, in noiembrie 
1989, Romania fiind tradata din nou de americani si  lasata in sfera de influenta sovietica, 
devenita  intre  timp  ruseasca.  A urmat  comunistul  Ion  Iliescu,  care  a  preluat  puterea  prin 
lovitura de stat din decembrie 1989. Iliescu a semnat un tratat cu Uniunea Sovietica si unul cu 
Ungaria, care-i face pe unguri aproape stapani la noi acasa.

In 2 iunie 1997, crestin democratii care se declara urmasii lui Maniu (Maniu a stat pe 
spatele regelui Mihai si in arestarea lui Antonescu in 1944, pentru ca apoi el insusi sa moara in 
inchisoarea comunista  de la Sighet)  au semnat  si  actul  de inalta tradare de la Neptun,  cu 
Ucraina. Cu asemenea naivi sau tradatori, noi romanii nu putem decat striga mai departe, asa 
cum eu o faceam cu colegii de liceu in copilarie:

TRAIASCA ROMANIA MARE!

Pentru o documentare mai amplă va invităm să lecturaţi şi articolele dl. prof. Ion Coja de  
pe site-ul www.ioncoja.ro
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