
Zalożony w 1923 przez czterech braci Jack, Albert,
Harry i Samuel Warner (pochodzenia żydowskiego)
Firma “przejęła” konsorcjum Ted Turner i AOL.
CEO (dyrektor naczelny) jest Dick Parsons                   
 ( poprawny politycznie wybór )

STUDIA FILMOWE:
Warner Brother Studio, New Line Cinema,
Castle Rock Entertainment, 
Fine Line Features, MGM,
RKO, UCI, WF Cinema Holdings

MUZYKA
Warner Music 50 firm “labels” takich jak Warner
Bros., Atlantic, Elektra, London-Sire, Rhino
Records i inne.
Firma ta wprowadzila na rynek “gangsta rap”muzyke,
ktora promuje przemoc przeciwko bialym ( “kill
whitey”) i traktowanie dziewczyn (bialych) jak dziwki
i szmaty a murzynow jako wzor sily i meskosci.

TIME WARNER
Dochód w 2003 39,5 mld $

Ted Turner (goj) zostal
“wycyckany” przez
Levina i innych. Nie ma
juz kontroli nad firma.
Posiadal: CNN, Castle
Rock, New Line, Classic
Movies, Houston
Industries, MGM. Prawie
ze przejal CBS ale zydzi
mu to uniemozliwili. Ted
Turner nigdy nie krytykowal zydow ani Izraela. Fakt
ze byl gojem byl zbyt duzym ryzykiem.
 
SIECI TELEWIZYJNE
WB, HBO.(26 milionów abonentów) Cinemax,
TBS, TNT, Cartoon Network, Turner
Classic Movies, CNN, Headline News,
TVKO, Music Choice,

Norman Pearlstine  
kontroluje wszystkie
magazyny.

MAGAZYNY ( okolo 50 magazynów )
Time (tygodniowa sprzedaz 4.1 miliona ) , Life,
Sport Illustrated, People, MAD Magazine,
DC Comics, IPC ( w Angli )

Gerald Levin kierowal
frima Time Warner do
2003,
Wyeliminowal wplywy Ted
Turner.

FIRMY PODLEGLE
Time Inc. kierowany przez Norman Pearlstine, Jodi
Kahn, Meg Siesfeld,Ned Desmond (goj)

WYDAWNICTWA
Time-Life Books, Book-of-the-Month Club,
Little Brown,  i wiele innych.

INTERNET
-Ameryka Online, Compuserve, Netscape,
ICQ, AOL Instant Messenger, MusicNet,
Digitalcity, Moviefone, Mapquest,
Spinner.com, Winamp, SHOUTcast, i wiele
innych.

KLUBY SPORTOWE
Atlanta Braves, Atlanta Hawks, Atlanta
Thrashes, Goodwill Games, Philips Arena,
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Po smierci Walt Disnay firma wykupiona w 1984
przez Michael Eisner (pochodzenia żydowskiego)
Firma calkowicie zmienila profil produkcji. W
miejsce propagowania wartosci chrzescianskich takich
jak uczciwosc, odwaga, honor, pracowitosc zaczela
szerzyc nowe postawy jak: cwaniactwo, przemoc,
homoseksualizm, zboczenia, posluszenstwo,

poprawnosc polityczna
gdzie rodzimi
Amerykanie sa
obwiniani za Holocaust,
za niewolnictwo, za
przestepczosc
murzynow i wszystko
mozliwe zlo.
   
 Michael Eisner

STUDIA FILMOWE:
Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures,
Hollywood Pictures, Caravan Pictures,
Miramax Films, .Dimension, Buena Vista
International 

Harvey
Weinstein
kieruje  
Miramax
Films

Walt DISNEY Company
Dochód w 2003 27.1 mld $

SIECI TELEWIZYJNE
Walt Disney Television, Touchstone
Television, Buena Vista Television, ABC,
Disney Channel, Toon Disney, Soap Net,
ESPN, ESPN2, ESPN Classic, ESPNEWS,
A&E, History Channel, Biography
Channel, Lifetime, Lifetime Movie
Network, E!, Style,  (ponad 100 milionów
abonentów w 140 krajach) 
ABC posiada 10 stacji telewizyjnych, 225 podleglych
stacji, posiada 54 stacji radiowych i 2900 podleglych
stacji radiowych, 
ABC kontroluje ESPN, Disnay Channel, Toon
Disnay, A&E, Lifetime TV, SOAPnet, History
Channel . Kazdy z powyzszych posiada miedzy 86 a
88 milionow abonentow. ABC Family TV ma 84
miliony abonentow.  
 
George W. Bodenheimer (z lewej) kontroluje ABC  

ABC dostarcza rowniez siec telewizyjna dla Pat
Robertson ( Christian - Zionist ) ewangelisty zwanego
“protestantem”.

WYDAWNICTWA
Walt Disney Company Book Publishing,
Hyperion Books,
Miramax Books, Talk, ESPN Books, ABC
Daytime Press.
Publikuja w 55 jezykach w 74 krajach ze sprzedaza ponad
100 milionow miesiecznie.

MAGAZYNY
US Weekly, Discover, Family Fun, Disney
Adventures, ESPN, The Magazine, Talk,
Jane, LA Magazine, W,

INTERNET
Buena Vista Internet Group, ABC Internet
Group, ABC.com, ABCNEWS.com,
Oscar.com, Mr. Showbiz, Disney Online,  
Daily Blast, Disney.com, Family.com, ESPN
Internet Group, ESPN.sportzone.com,
Soccernet.com, NFL.com, NBA.com,
Infoseek (partial ownership), i Disney
Interactive.
KLUBY SPORTOWE
Mighty Ducks, Anaheim Angels
PARKI REKREACYJNE
Disnay World, Disnayland, Disnay Cruise
Line, Disney Vacation Club, ESPN Zone,
Disnayland w Paryzu, Tokio, Hong Kong, 

TEATRY, SKLEPY,DYSTRYBUCJA, ITD, ITD.
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Wlasnosc i kierownictwo żydowskie  
Firma powstala w 1971 , zeby “rozbic” monopol CBS
Oczywisci wyszedl jeszcze wiekszy moloch

Numer 1
W firmie
Summer Redstone
urodzony jako
Murray Rothstein
Posiada 76%
udzialow firmy

Numer 2 do roku
2004 
Melvin Karmazin
Poprzednio szef CBS

Zastapiony przez
Leslie Moonves
Kuzyn Davida
Ben-Guriona
kontroluje CBS

VIACOM, Inc,
Dochód w 2003 26.5 mld $

STUDIA FILMOWE:
Paramount Pictures. Nicleldeon Movies,
MTV Films, BET Arabesque Films,
Blockbuster, UCI, WF Cinema Holdings
Posiada okolo 1800 kin na wszystkich kontynentach
poprzez firme Famous Players.

Sherry Lansing
urodzona jako
Sherrly Heimann
Kieruje Paramount
Pictures

SIECI TELEWIZYJNE
CBS,UPN,MTV, MTV2, VH1, Showtime,
Nicklodeon, Noggin, Niclodeon GAS, TV
Land, Comedy Central, TNN, CMT, The
Movie Channel, Sundance Channel, FLIX,
BET, BET on Jazz, Country Music TV,
Nashville Network
Produkcja i dystrybucja programow dla wlasnych
sieci. 39 stacji TV z 200 powiazanymi stacjami w
CBC sieci.185 stacji radiowych w sieci zrzeszonych
stacji “Infinity radio group” i 1500 stacji podleglych
w CBS Radio Network.

MTV “specializuje sie” w tworzeniu nowych idoli dla
mlodziezy w wieku 12 do 24 lat. Tym idolem ma byc
silny  i  meski murzyn. Bialy mezczyzna to kompletna
sierota, slaby i nieudolny. Celem tej propagandy,
ktora odnosi duze sukcesy, jest doprowadzenie do
tego , zeby mlode ( bilae ) dziewczyny wybieraly za
partnerow murzynow. 342 miliony domow ma dostep
do MTV w 140 krajach.
Nickeldeon “zajmuje sie” dziecmi w wieku od 4 do 11
lat. Spustoszenie , ktore powoduja te programy jest
podobne do MTV. Nickeldeon ma 87 milionow
abonentow.

WYDAWNICTWA I REKLAMA
Simon & Schuster, Pocket Books, Scribner,
The Free Press, Arabesque Books, Fireside,
Archway Paperbacks.
Posiada 8000 “Blockbusters stores” punktow
dystrybucji video. 

MAGAZYNY
BET Weekend, Emerge, Heart&Soul,
Nickelodeon Magazine

REKLAMA
Naiwieksze firmy reklamowe i dystrybucyjne w USA.

INTERNET
MTVi, MTV.com, VH1.com, Nickelodeon
Online, udzialy w : iWon, Sportsline.com,
MarketWatch.com, hollywood.com,
storerunner.com, Thirdage.com, Webvan I
inne
PARKI REKREACYJNE
Paramount, Star Trek, i inne.
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Wlasnosc i kierownictwo żydowskie  
Firma powstawala poprzez wykupywanie, laczenie z
innymi firmami, ostatnio nazywala sie Vivendi
Firma kieruje Edgar Bronfman syn Edgara , ktory jest
prezydentem Swiatowego Kongresu Zydowskiego.
Firma Vivendi byla firma francuska , ktora kierowal
Jean-Marie Messier (goj) W 2002 roku goj zostal

wykopany z firmy.

Bob Wright (goj) jest
prezydentem firmy (
dawny pracownik NBC)

Edgar Bronfman
Fortuna odziedziczona z
handlu alkoholem -
firma Seagram.

STUDIA FILMOWE:
Universal Studios, StudiCanal, PolyGram
Films, Gramercy Pictures, Interscope
Communications and Propaganda,
CANAL+, Polygram Home Video, United
Cinemas International Multiplex BV,
Cinema International Corporation, 

MUZYKA
Interscope Records i Warner Music zostala
wykupiona od Warner I zajumje sie propagowaniem
“gangsta rap” - murzynska muzyka.
PolyGram wykupiona od Philipsa za 10.6mld USD
Geffen, A&M, Island, Def Jam, MCA,
Mercury, Motown, Universal I inne.

NBC Universal
Obrót w 2005 135 mld $

Ron Meyer kieruje firma Universal Studios

                                              Stacy Snider kieruje 
                                             firma Universal Pictures

Barry Diller 
Byly wlasciciel InterActive
Corporation, ktora posiada:
Expedia, Ticketmaster, The
Home Shopping Network,
Lending Tree, Hotels.com,
CitySearch, Evite,
Match.com, I inne.

Jeff Zucker
kieruje NBC
Universal TV

SIECI TELEWIZYJNE
USA Network, Sci-Fi Channel, HSN,
Sundance Channel, CANAL+ 30 kanalow w 14
krajach, CANALSATELLITE, NBC News
(Neal Shapiro ), NBC Cable (David M Zaslaw)
MultiThematiques channels
15.3 milionow abonentow w 11 krajach

WYDAWNICTWA
Glowny wydawca we Francji, Houghton
Mifflin, medyczne i wydawnictwa
encyklopedyczne.

MAGAZYNY
L’Express , L’Expansion, i inne magazyny
medyczne, technologiczne , biznesowe.
INTERNET
Vizzavi, Internet access portal we Francji,
Angli, Niemczech i Wloszech, Get Music,
iWon.com, game site, Hotels.com,
CitySearch, Evite, Match.com.
PARKI REKREACYJNE
Universal Studios, CityWalk, SEGA
GameWorks, 
INNE
InteraActive Corporation, Expedia, Home
Shopping Network, Lending Tree, Cegetel, (
sieci tel. Komorkowej we Francji, Maroko, Monako,
Polska, Wegry, Hiszpania I Kenia,) Ticketmaster,
151 firm utilizacji, 119 firm budowlanych, 83 firm jak
oczyszczalnie sciekow, oczyszczalni wody, 26 sieci
kolejowych, 186 lini autobusowych, i wiele wiele
innych firm ( okolo 100 tysiecy )
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Wlasciciel  Rupert Murdoch Syjonista oficjalnie “goj”
Jego matka Elisabeth
Joy Greene byla
zydowka.
Firma zajmuje sie
miedzy innymi
szerzeniem
syjonistycznych idei i
jest silnym
przyczulkiem
neokonserwatystow.
Mocno popierala wojne
w Iraku

STUDIA FILMOWE:
20th Century Fox Films, Fox 2000, Fox
Searchlight, Fox Animation Studios, Fox
Studios, New Regency (20%), Fox Home
Entertainmant, Greenblatt Janollari, XYZ
Telstra Corporation, Telstra Publishing
and Broadcasting Ltd, Main Event
Television, Singtel, Foxtel, TiVo(David M
Zaslaw)

“Drugi” w firmie   Peter
Chernin kieruje Fox
News, New York Post,
TV Guide, 

MUZYKA
Rawkus, Festival Mushroom group

Rupert Murdoch’s
NEWS CORPORATION

Dochód w 2003 19.2 mld $

SIECI TELEWIZYJNE
Fox Television Network, Fox News, the FX,
FMC, National Geographic, Speedviaion,
Outdoor Life, Fox internation sport
channels, Golf Channel, Time Mirror,
Arnold Palmer, Health Network, Television
Games Network, TV Guide Channel, TV
Guide Interactive, TV Guide Sneak Prevue,
BSkyB, STAR TV, Channel V, Sky News,
British Sky Broadcasting, VOX (niemcy),
FOXTEL ( am.poludniowa ) Canal Fox, 
26 stacji TV i 58% udzialow w 7 stacjach.
Primestar Satelitarne systemy TV
DirecTV  ma ponad 12 milionow abonentow, pod
kontrola Mitchell Stern

Gail Borman  kieruje
Fox Entertainment
Group

WYDAWNICTWA
HarperCollins kierowana przez Jane Friedman
HouZondervan Najwiekszy na swiecie wydawca
bibli

MAGAZYNY
NY Post, Sun, the Times, News of the
World, the Australian, the Daily Telegraph,
The Weekly Standard, the Herald Sun, TV
Guide i inne gazety i magazyny ( razem
132+25 )

William Kristol (
Bilderberger )  kieruje
magazynem “The
Weekly Standard”,
ktory jest wiodacym
pismem dla
neokonserwatystow.
Jego ojciec Irving
Kristol byl tworca
neokonserwatyzmu -
komunizmu w innej

czapce

INTERNET
ChinaByte.com, broadsystem.com

KLUBY SPORTOWE
New York Knicks, New York Ranges, New
York Liberty, New England Seamwolves,
Hartford Wolfpack, Madison Square
Garden, Hartford Civic Centre, New York
Liberty, Los Abgeles Dodgers, Staples
Center, Dodger Stadium, Dodgertown,
National Rugby League
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Dream Works SKG
Kupiona za 1.6 mld$ prez Paramount - VIACOM

Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg, David Geffen

Zajmuje sie osmieszaniem
wartosci chrzescianskich i
kosciola, przepisywaniem i
falszowaniem historii,
propagowaniem Holocaustu,
poprawnosci politycznej w
tym wielokulturowosci,
mieszanych malzenstw jak
rowniez zakrzewieniu
poczucia winy wsrod bialych
przez co staja sie bezsilni

wobec poprawnosci politycznej i najazdu milionow
imigrantow z trzeciego swiata. Integracja +
poprawnosc polityczna ( zanik przyrostu naturalnego )
= powolna eksterminacja bialych ludzi. 

Pierwszy Western 
( dwoch
homoseksualistow )

SONY
Firma japonska ale wszystkie operacje w USA zostaly
pod kontrola poprzednich wlascicieli.(moze do czasu )

Columbia Pictures

Pod kierownictwem :
Amy Pascal

Sony BMG ( najwiekszy na swiecie dystrybutor
muzyki )

Pod kierownictwem :
Andrew Lack

Wszystkimi operacjami
SONY w USA kieruje
Howard Stringer

Siedem studio :Disney, Warner Brothers, Paramount
(Viacom), Universal (NBC Universal), 20th Century Fox
(NewsCorp.), DreamWorks, i Columbia (Sony) wypuscily w
roku 2003   94%  wszystkich filmow. 
Najwieksze sieci telewizyjne ABC, NBC, CBS nawet przed
wykupieniem przez koncerny zydowskie , byly pod calkowita
kontrola zydowska.
ABC - Leonard Goldenson, NBC - Robert Sarnoff,
CBS - Laurence Tisch
Ponizej “koncowe” ZAMIERZONE rezultaty
wieloletniej pracy kontrolowanych przez zydow mass
mediow. Takich bialych nazywa sie (bialymurzyn)
 “whigger” = white + nigger. Oni sa STRACENI

Ona tez jest
STRACONA
Jej rodzice zmarli
dwukrotnie. Raz
naturalna smiercia
, po drugie ich
geny zmarly.
Dziecko tez nie
bedzie mialo
swojego miejsca.
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GAZETY i MAGAZYNY
Fdziennie sprzedaje sie w USA 1456 gazet o lacznej
dziennej sprzedazy 58 milionow.
The Associated Press ( AP )
Zajmuje sie “rozprowadzaniem” wiadomosci do

wiekszosci gazet na swiecie.

Kontrolowane przez 
Jonathan Wolman, Ann
Levin, Michael Silverman

The Newhouse
Najwiekszy wlasciciel gazet i magazynow w USA
Parade (tygodnik 35 milionow sprzedazy
tygodniowo) The New Yorker, Vogue, Wired,
Glamour, Vanity Fair, Bride’s,
Gentelman’s Quarterly, Self, House &
Garden, i wiele innych wydawanych przez ich
wydawnictwo Conde Nast Group.
Obsada w kazdym magazynie jest podobna do tej w
magazynie Parade: wydawca Randy Siegel, edytor i
wiceprezydent Lee Kravitz, dyrektor Ira Yoffe, dzial
naukowy David Levy, dzial zdrowotny Dr. Isadore
Rosenfeld itd.

Samuel Newhouse 
IV syn tego z
prawej

Samuel Newhouse , Jr
Wlasciciel firmy
Doprowadzil do
wyeliminowanie
wiekszosci niezaleznej
prasy w USA
Najlepsza metoda do
wyeliminowania
konkurencji jest
poproszenie swoich
“przyjaciol” z firm
przemyslowych , zeby

nie zamieszczali tam ogloszen.

The New York Times
Zalozony przez gojow w 1851 H. Raymond I G.
Jones. Po ich smierci wykupione przez A. Ochs 

Obecnie wlascicielem
jest rodzina
Sulzerberger

Arthur Sulzerberger Jr,
Dodatkowo w zespole
kontrolujacym firme sa :
T. Lewis, M.Golden, M.
Nisenholtz
Sprzedaz dzienna 1.19
miliona exemplazy.

Ponadto rodzina posiada
Boston Globe (Sprzedaz dzienna 1.1 miliona
exemplazy), posiada 8 stacji TV, 2 stacje radiowe, 40
stron internetowych ( wiadomosci ) , jak rowniez
posiada International Herald Tribune.
Najwieksa angielska gazeta na swiecie.

Washington Post
Specjalizuje sie tzw.”przeciekami” z instytucji
rzadowych. Zalozona przez goja w 1877 - S.
Hutchins, Podczas depresji ekonomicznej w 1933

zostala wykupiona za
bezcen przez Eugene
Meyer i Bernarda Barucha
Od tego czasu jest w rekach
zydowskich.

Donald Graham kieruje
firma.
Dzienna sprzedaz 732
tysiace. Rodzina Graham 
Posiada rowniez 11
publikacji militarnych 6

stacji TV, jak i tygodniowy magazyn Newsweek
(3.2 miliony) Ich programy TV dochodza do 12
milionow domow I telewizja kablowa ma 750 tysiecy
abonentow. 

Dow Jones & Company, Inc
Wlasnosc i
kontrola
zydowska. 

Peter R. Kann
kontroluje Dow
Jones i 33 innych
gazet. 
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Wall Street Journal jest wlasnoscia Dow
Jones. Tygodniowa sprzedaz 1.82 miliona. Wydaje  

rowniez 33 gazety I tabloid Barron’s . 

New York Daily News (729 tys) jest w
rekach Mortimer B. Zuckerman. Pod kierownictwem
Les Goodstein , Zuckerman  posiada rowniez:
 
U.S. News & World Report (2.0

miliony) i: Daily News

Mortimer B. Zuckerman

New York Post  (652 tys) jest w rekach News
Corporation i pod kontrola Peter Chernin
Time (4.1 mln ) w rekach Time Warner

Podsumowanie
    Zydzi calkowicie zdominowali wszystkie srodki
masowego przekazu. Sa jeszcze gdzieniegdzie media
w rekach gojow ale musza one uwazac zeby nie wejsc
w droge interesom zydowskim. Kazda najmniejsze
odstapienie od oficjalnej polityki zydowskich mediow
spotyka sie natychmiast ze zmasowanym atakiem
finansowym, medialnym i politycznym.
     Zydzi kontroluja nie tylko media, ale rowniez
finanse, wiekszosc koncernow przemyslowych,
kontroluja rzad poprzez calkowite podporzadkowanie
politykow, ktore jest osiagniete poprzez lapowki i
szantaz ( nasylanie “dziewczyn “ - robienie video ) jak
i nacisk mediow. Kontroluja rowniez szkolnictwo, te
od podstawowego az do uniwersytetow wlacznie.
    Kontroluja koscioly , sluzby specjalne i
wywiadowcze.
Wszystko to dzieje sie w “bialy
dzien” i nie jest to ukrywane przed
ludzmi , ludzmi, ktorzy moga
znalezc wszystkie te informacje bez
lamania prawa.
Teroryzm jest dodatkowym
czynnikiem, ktory jest bardzo
pomocny przy egzekucji
dalekosieznych planow. Teroryzm
jest pretekstem do utajnienia
krytycznych wiadomosci  i
ograniczenia i wyeliminowania
wolnosci slowa. Kazdy
opozycjonista jest klasyfikowany
jako terorysta. A granice z
Meksykiem stoja otworem.

Podobna sytuacja jest w wiekszosci
krajow swiata , zwlaszcza tych
stworzonych przez ludzi
europejskiego pochodzenia. 

Jak zydzi doszli do takich wplywow?
Wedlug zrodel zydowskich jest to rezultatem ich
wysokiej inteligencji i pracowitosci.
Dwa przyklady obalaja ta teorie.
      Przyklad 1. Izrael . Zydzi pomimo
wielomiliardowych zapomog z USA nie stworzyli
panstwa o wysokim poziomie, a wprost przeciwnie
sasiedni Liban zanim nie zostal zniszczony przez
Izrael stal na wiele wyzszym poziomie. Zydzi w
Izraelu wysluguja sie arabami do wykonywania
wiekszosci prac poczawszy od sprzatacek az do
dentystow. W Izraelu, ktory w wiekszosci przypomina
polskie przedwojenne zydowskie mejsca nie ma zbyt
wielu czystych i zadbanych miejsc. Architektura jest
koszmarna tak jak stworzona przez nich “modern art”.
   
 Przyklad 2
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Po Rozbrojach Polskich Car stworzyl na obszarch
Polski wschodniej, Ukrainy zachodniej, Bialorusi
obszar wydzielony gdzie wszyscy zydzi z Rosji I
Polski musieli zyc. Wiekszosc zydow z calego swiata
zyla tam. Przez 150 lat posiadajac wolnosc
gospodarcza , ci “inteligentni i pracowici “ zydzi nie
stworzyli NIC, a przeciwnie te regiony byly i sa
najmniej rozwiniete w calej Europie.
  W praktyce okazuje sie, ze zydzia sa “inteligentni i
pracowici” tylko wtedy gdy maja wokol siebie duzo
gojow, ktorych moga omamic, oszukac, podzielic i
kontrolowac.
   Picasso, Freud, Einstein i wielu innych
hohsztaplerow i oszustow nie stworzylo nic dla
ludzkosci. Ten ostatni ( Einstein ) zwykly oszust ,
ktory pracujac w biurze patentowym w Zurychu
ukradl wszystkie idee i pomysly od naukowcow z
Wloch , Francji i Niemczech. Juz wtedy mass media
bedac w rekach zydowskich wywindowaly go na
geniusza nie wspominajac o jego jedynym
niedorozwinietym dziecku.
   Rewolucja zydowska w Rosji ( zwana bolszewicka )
Kierownictwo NKWD  na 36 , 24 to zydzi ( dwoch
Rosjan )
Komitet centralny na 61 czlonkow- 42 zydow , pieciu
rosjan,
Rada komisarzy ludowych - na 22 czlonkow - 17
zydow i trzech rosjan.
Znakomita wiekszosc tych zydow przyjechala z
Nowego jorku.
    Mozna tu podawac bez konca destrukcyjny wplyw
zydow na nasze zycie. Poczawszy od Egiptu 1600 BC,
a skonczywszy na wojnie w Iraku.
    DLACZEGO zydzi doszli do takich wplywow?
 Generalizujac.
Zydzi roznia sie od nas i to duzo. Roznica ta jest w
genach, ktore dyktuja i ksztaltuja nasze zachowania i
sposob zycia. Sa dwie grupy zydow : sefardyk  ( 8%)i
aszkenazi ( 92%). Aszkenazi to dawni khazarowie

ktorzy pod koniec osmego wieku przeszlii na judaizm.
Sa oni genetycznie zblizeni do turkow I troche
zmieszani z sefardykami , ktorzy najbardziej
przypominaja semitow zmieszanych troche z
murzynami I bialymi. Sefardykowie traktowali
Khazarie jako swoj kraj i wiekszosc
“przesladowanych” zydow tam sie osiedlala.
Aszkenazi tak jak i turkowie sa plemionami

azjatyckimi, ktore przywedrowaly do Europy gdzies
kolo 100 AD.
Khazarowie zostali pobici przez rosjan pozniej
przepedzeni przez mongolow. Ostatecznie osiedlili sie
na Wegrzech, Bulgarii, Polsce, Slowacji, Litwie,
Ukrainie i Bialorusi.
 Oni sie zmieszali troche z nami a my troche z nimi.
Ludzie europejskiego pochodzenia - biali, maja pewna

 ceche ktorej nie maja inne rasy. Biali sie rumienia,
inni nie.( moze z wyjatkiem japonczykow I
koreanczykow ) Co to oznacza. Oznacza to , ze my
mamy wstyd, mamy sumienie, mamy godnosc, mamy
honor i mamy zasady.
My dodatkowo jestemy latwoeirni, dobroduszni i
litosciwi. To wystepuje u nas w znacznie wiekszym
stopniu niz u innych ras , gzie te cechy sa w

minimalnej “ilosci”
My rowniez jestesmy indywidualistami.
Zydzi w wiekszosci wypadkow nie maja
skrupulow, wstydu, zasad, sumienia. Sa
bezlitosni, chciwi, zawistni i bezwzgledni.
Ponadto maja swiadomosc stada. Jeden zyd
zagrozony to reszta wystepuje w jego
obronie. U nas takiej cechy nie ma. My nie
mamy swiadomosci rasowej , ktora
wystepuje absolutnie u wszystkich ras jak u
murzynow, chinczykow, semitow, zydow i
innych. Nasza swiadomosc rasowa zostala
wykrzewiona przez lata indoktrynacji
srodkow masowego przekazu. 
Sa oczywiscie wyjatki, ale generalnie to jest
fakt czego najlepszym dowodem jest
“sukces” zydow w robieniu biznesu. 
Obecna sytuacja na swiecie jak iw kraju
doprowadzi w niedalekiej przyszlosci do
fizycznego wyeliminowania naszej rasy,
czyli bialych ludzi. Jest to rezultatem
celowej jak i podswiadomej dzialalnosci

zydow. To zydzi poprzez kontrole Banku
Swiatowego, IMF, kontrole nad rzadami i mediami sa
odpowiedzalni za miliony imigrantow z Afryki I
Azji.w krajach “bialych”. 9 milionow kolorowych w
Angli przy rocznym naplywie 400 tysiecy nowych
imigrantow, ktorzy nienawidza i gardza rodzima
ludnoscia doprowadza w niedalekiej przyszlosci do
calkowitego zniszczenia Angli. Trend ten wystepuje w
KAZDYM  kraju. Nie ma tej imigracji do innych
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“niebialych” krajow jak Japonia, Korea, Chiny itd, itd.
Nie ma bo w tych krajach ludzie maja swiadomosc
rasowa. Japonczyk, chinczyk nigdy nie zaadoptuje
murzynskiego dziecka. My to zrobimy, nikt inny.
To co czeka Anglie , zakladajac wstrzymanie
imigracji w roku 2000 ( nierealne )

To samo jest we Francji, Hiszpani, Szwecji,
Niemczech, Holandi, Belgi i w mniejszym stopniu we
wszystkich krajach. Polska ma “na razie” 300 tysiecy
wietnamczykow ale to sie zmieni kiedy sytuacja
gospodarza sie poprawi i proces prania muzgow
zostanie dokonczony. Osrodek “przesiedlencow” kolo
Gorzowa Wielkopolskiego jest przepelniony
wietnamczykami. Potem przyjada imigranci z Iraku (
bo jestesmy zamieszani tam ). Jak Polacy przestana
byc rasistami to dostaniemy Somalijczykow i innych..
 
Biali ludzie nie maja dzieci i to jest rezultatem
trendow kulturalnych , spolecznych i ekonomicznych.
Feminizm, homoseksualizm, coraz wieksze podatki na
utrzymanie nieproduktywnej imigracji z trzeciego
swiata jak i zlodziejstwo zydowskich elyt
doprowadzily do zniszczenia rodziny.Poprawnosc
polityczna w tym globalizm, wielokulturowosc,
tolerancja dla przestepcow, roznorodnosc i inne
doprowadzily do naplywu imigracji i zabily wszelkie
mozliwosci samoobrony wsrod bialych ludzi.Wzrost
przestepczosci za ktora wini sie bialych, affirmative

action ( preferencje rasowe dla kolorowych i zydow ),
cala reszta oblednej poprawnosci politycznej czyni
nasza sytuacje beznadziejna.
Wszystko powyzsze jest rezultatem swiadomej
dzialalnosci zydow. Wszelkie “izmy” byly
wprowadzone przez zydowskich intelektualistow.

Detroit -  Proces Integracji zakonczony calkowitym
sukcesem.

Pranie muzgu dokonane przez mass media
spowodowalo , ze biali ludzie stali sie bezbronni i
pozbawieni woli do zycia. Filmy pokazaly im , ze sa
rasistami, ze zniszczyli inne cywilizacjie i kultury.
Ci sposrod bialych , ktorzy zrozumieli “co jest grane”
sa odizolowani od spoleczenstwa i traktowani przez
reszte bialych jako rasisci, oszolomy, chorzy
psychicznie i nebezpeczni dla ludzkosci.  W tym

samym czasie Izrael ma prawdziwy apartheid gdzie
osiedlac sie moga tylko “czysci” zydzi. Nie ma tam
imigracji z treciego swiata, nie ma tam marszow
rownosci i tolerancji dla przestepcow.

Jesli SZATAN istnieje i ma swoje dzieci to zydzi sa
tymi “wybranymi”
Tak mowil o nich Jezus.
Jesli SZATAN istnieje i
napisal ksiazke to ta
ksiazka nazywa sie
TALMUD. Ta
najswietsza zydowska
biblia jest zbiorem
nienawisci, okrucienstwa
i zboczen seksualnych.

TALMUD
Pare cytatow z Talmudu:
Moed Kattan 17a
Jesli zyd chce zgrzeszyc
to musi isc do miasta
gdzie go nie znaja i moze
tam greszyc,
Baba Mezia 114a-114b.
Tylko zydzi sa ludzmi
Sanhedrin 58b:
Zydzi sa swietym

narodem. Jesli goj uderzy zyda to  goj musi byc
zabity. Uderzenie zyda to tak jak uderzenie boga.

Sanhedrin 57a:
Zyd nie musi placic wynagrodzenia za prace
wykonana przez goji.

Baba Mezia 24a
Zyd mose okrasc goja. Jesli zyd znajdzie rzecz
zgubiona przez goja, to nie musi mu jej zwracac.
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Zmiany ludnosciowe w Angli
biali kolorowi rok
52 8 2000
36 16 2030
25 32 2060
18 64 2090
12 128 2120
9 256 2150



Sanhedrin 57a:
Zyd moze obrabowac i zamordowac goja.
Za zamordowanie goja nie moze byc kary smierci.
Baba Kamma 37b: 
Goje nie maja praw i bog dopomoze przekazac ich
pieniadze do Izraela. 
Baba Kamma 113a:
Zyd moze klamac , zeby mogl gojowi sprzedac
podrobke lub uszkodzony produkt. 
Yebamoth 98a:
Wszystkie dzieci goji sa zwierzetami.
Abodah Zarah 36b:
Dziewczynki goji od urodzenia sa szmatami.
Sanhedrin 106a
Matka Jezusa byla ladacznica.
Gittin 57a
Jezus gotuje sie we wrzacym kale
Rosh Hashanah 17a
Chrzescianie , ktorzy odrzuca talmud pojda do piekla
a ich potomkowie beda ukarani przez wszystkie
pokolenia
Shabbath 116a
Zydzi musza zniszczyc wszystkie chrzescianskie
ksiazki
Gittin 69a
Zyd zeby zagoic swoje rany na ciele musi wsiasc kurz
z cienia kolo kibla , zmieszac z miodem i zjesc.
Shabbath 41a.
Ustala w jaki sposob sikac , zeby to byl swiety sposob
Yebamoth 63a.
Adam w raju mial seks ze wszystkimi zwierzetami.
Sanhedrin 55b
Zyd moze poslubic dziewczynke , ktora ma trzy lata i
jeden dzien.
Sanhedrin 54b
Zyd i zydowka moze miec sex z dzieckiem (
niezaleznie od plci ) gdy te dziecko ma wiecej niz 9
lat.Dziecko powyzej 9 lat jest doroslym czlowiekiem i
moze miec seks.

Kethuboth 11b
Zyd moze miec sex z mala dziewczynka to nic bo
cnota jej odrosnie. 
Yebamoth 59b
Zydowka ktora miala seks z bestia lub demonem moze
poslubic zydowskiego ksiedza.
Abodah Zarah 17a.
Oswiadcza ze rabin Eleazar mial seks ze wszystkimi
prostytutkami.
Hagigah 27a
Rabin nigdy nie pojdzie do piekla.
Gittin 70a
Zyd nie powinien miec seksu po wyjsciu z toalety
dopuki nie odczeka czasu wymaganego na przejszie
600 metrow.Jak nie to jego dzieci beda cierpiec na
epilepsie.
Menahoth 43b-44a
Kazdy zyd codziennie musi sie modlic : dzieki ci boze
, ze nie zrobiles mnie gojem , kobieta albo
niewolnikiem.
Shabbath 86a-86b
Zyd nie moze miec seksu w dzien , chyba ze w
zacienionym miejscu.
Gittin 58a
Rzymianie spalili zywcem 16 milionow zydowskich
dzieci
Soferim 15, Rule 10.
Najlepsi z goji powinni byc zamordowani.
Sotah 26b
Mozna miec seks z psem i prostytutka.
Yebamoth 55b,
Seks ze zmarla kobieta jest dozwolony, poniewaz nie
mozna jej zaplodnic.
Sanhedrin 77a-77b
Kiedy mozna legalnie zamordowac swego sasiada (
goja ):
Kiedy sie go zwiaze i zaglodzi na smierc, 

Kiedy sie go zwiaze i on umrze od slonca,lub zimna,
Kiedy sie go zwiaze i lew go zje.
Kiedy sie go zwiaze i komary go zabija.
Kiedy go wrzucisz do studni i on tam umrze.
Kiedy go zranisz strzala i od tej rany on umrze.
Kiedy sie go podtopi i zostawi daleko od brzegu, zeby
sie sam utopil.
Mozna goja zamordowac jesli mordu dokonuje wiecej
niz dziewieciu zydow.
Sanhedrin 77b-78a,
Mozna zamordowac inna osobe jesli jest ona
nieuleczalnie chora.
Sanhedrin 55b-56a
Mozna wyzywac rodzicow pod warunkiem , ze nie
uzyje sie slowa bog. ( yahwe )
Mozna uderzyc rodzicow ale nie tak zeby ich zranic.
Yebamoth 63a
Nie ma bardziej ponizajacego zawodu jak zawod
rolnika.
Nedarim 20b
Maz podczas seksu moze robic wszystko co mu
pasuje. Sodomia jest dozwolona
Sodomia z chlopcem , ktory ma mniej niz 9 lat jest
dozwolona. Dozwolona jest tez sodomia z
dziewczynka, ktora ma mniej niz trzy lata.
Inne brednie
Wino dotkniete przez goja staje sie trucizna.,
Abodah Zara 11b-12a
Zawszy zarabiaj pieniadze kosztem goji
Baba Bathra, 54b,
Goj nie ma prawa wlasnosci
Sanhedrin 58b:
Goj nie ma prawa do dnia odpoczynku
Baba Kamma, 113b
W czasie procesu sadowego wolno oszukiwac zeby
zyd zawsze wygral
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