
EI NU INDRAZNESC SA-I PRONUNTE NUMELE
SIONISMUL ROTSCHILD

Insa, pentru a intelege criza financiara, evenimentele de la 11 septembrie si multe altele, 
el trebuie rostit  constant. Deoarece incepem un an nou, in mijlocul tiraniei globale in 
continua crestere, aceasta informatie este vitala de stiut pentru oricine. 

de David Icke – Davidicke.com

Am scris si am vorbit in detaliu despre planul care se afla in spatele crizei  financiare 
globale,  aflata  in plina desfasurare,  si  voi demasca acum forta coordonatoare,  sau cel 
putin,  pe  cea  principala,  care  orchestreaza  acest  plan  si  multe  altele,  inclusiv 
evenimentele de la 11 septembrie.
Cei mai multi cercetatori ai conspiratiei fie nu inteleg semnificatia fundamentala a acestei 
retele, fie, daca stiu, le este prea teama s-o divulge. La naiba cu asta!
Este cunoscuta, la nivel global, ca Sionism, sau cum il numesc eu, mult mai exact, ca 
Sionism Rotschild. Am adaugat “Rotschild” pentru a sublinia in mod constant adevaratii 
creatori ai Sionismului si ai controlorilor sai pana in prezent (a se vedea “Rasa Umana: 
ridica-te-n picioare!”).
Voi explica mai tarziu conexiunea cu catastrofa economica acumulata, dar este necesara 
o scurta prezentare, pentru a putea plasa totul in contextul in care trebuie vazut si inteles. 
Intreaba-i pe cei mai multi oameni despre Sionism si-ti vor spune ca “acestia sunt evreii”, 
dar, desi retelele lui Rotschild din politica si media au cautat sa vanda cu succes acest 
concept  drept  “cunoastere  comuna”,  el  nu  este  adevarat.  El  nu  reprezinta  decat  o 
minoritate a evreilor si a multor altora, care nu sunt evrei.

IUDAISM VS. SIONISM
ANTISIONISM 

NU INSEAMNA 
ANTISEMITISM

O CONVERSATIE URMATA DE INTREBARI DE RABINUL ORTODOX EVREU
AHRON COHEN

Sionismul  Rotschild,  in  expresia  sa  publica,  este  o  ideologie  politica  bazata  pe 
constituirea unui stat evreu in Palestina si pe credinta ca evreii sunt “rasa aleasa”, avand 



dreptul dat de Dumnezeu la “tara promisa” al lui Israel (din punct de vedere istoric, asta 
este un nonsens, dupa cum am aratat si in cartile mele).
Ei mai cred si faptul ca  adevaratele granite ale Israelului trebuie sa cuprinda ceea ce 
astazi este Israelul, incluzand fasia Gaza si Bancul de Vest, detinute in mod oficial de 
palestinieni, Libanul, Irak, Siria, Egiptul, Iordania sau, dupa cum afirma Geneza: “de la 
izvoarele Egiptului pana la Eufrat.”

Aceasta este expresia publica a Sionismului,  dar in esenta sa, este o societate secreta 
creata si controlata de Casa Rotschild.
Au urmarit  ca vanda minciuna “Sionismul-inseamna-toti-evreii” ca sa-i poata cataloga 
drept  “antisemiti”  si  “rasisti”  pe  toti  cei  care  demasca  adevarul  despre  Sionismul 
Rotschild si agentii sai din guverne, finante, banci, afaceri, media, fortele armate etc.
Acesta este motivul pentru care cei mai multi cercetatori nu vor atinge acest subiect, chiar 
daca sunt sufficient de contienti ca ar trebui s-o faca. Pentru a dezvalui si demasca ceea 
ce are loc in lume, avem nevoie de toate “C”-urile: creier, coloana, curaj, nicicand mai 
necesare ca acum. 
Oh, da si mai adauga si constiinta, daca vrei sa vezi cat de adanc coboara dincolo de 
lumea celor 5 simturi.
Rasismul este ignoranta suprema prin faptul ca el face legatura dintre “eu” si corp si nu 
dintre Constiinta – Constienta – animata si exprimata prin corp. Este ca si cum ai judeca 
un om dupa costumul spatial si nu dupa cel ce se afla in el. 
Asadar, rasistii sunt ridicoli, infantili si prostuti, dar, in niciun caz,  amenintarea de a fi 
catalogat drept unul (au incercat déjà si au esuat) ma va opri sa demasc ceea ce trebuie 
demascat, daca Sistemul de Control se va prabusi.
Oricum, cei mai verosi si extremisti rasisti ai lumii sunt sionistii lui Rotschild. Israel este 
un stat de tip apartheid, in aceeasi masura ca Africa de Sud si America.

 

Si prin asta, nu spun doar despre raul care este aplicat minut de minut, zi de zi poporului 
Palestinian, ci si despre diviziunile extraordinar de rasiste din cadrul societatii evreiesti la 



adresa evreilor  negri  din Etiopia,  de exemplu,  tratati  o idee mai  bine fata  de drojdia 
societatii.
 
Asadar, hai sa penetram dincolo de protectia premeditata a ideii ca a provoca Sionismul 
Rotschild  si  toate  ororile  Israelului  inseamna a fi  anti-evreu si,  in loc de asta,  hai  sa 
aruncam o privire la lucrurile simple pe care ei nu doresc ca tu sa le stii si sa le socotesti 
adevarate.
 
In primul rand, nu e necesar sa fii evreu pentru a fi sionist Rotschild, asa cum a declarat 
public vicepresedintele SUA, Joe Biden, in timp ce-i pupa-n cur pe stapanii sai la Tel 
Aviv (stapanii sai sunt, in fond, Clanul Rothschild).
 
Unii dintre cei mai vehementi sionisti ai lui Rotschild sunt Sionistii Crestini din SUA si 
din alte parti ale lumii, condusi “vocal” de liderul lor “spiritual”, John C. Hagee. Ganditi-
va la ipocritul extrem de cea mai joasa speta, ce baiguie din Biblie si l-ati dibuit. 
 
Hagee este fondatorul si Presedintele  national al  organizatiei  crestin-sioniste, Crestinii 
Uniti ai Israelului, el este un vizitator frecvent al Israelului si s-a-ntalnit cu fiecare prim-
ministru de la Menachem Begin incoace.

 

Hagee – vocea, dar nu si creierul Sionistilor crestini.
 
Parohia lui  John Hagee a donat peste 8,5 milioane USD pentru relocarea evreilor din 
fosta  Uniune  Sovietica  in  Israel  iar  el  este  fondatorul  si  Directorul  executiv  al  unui 
eveniment  numit  “O noapte  pentru  cinstirea  Israelului”,  care  fagaduieste  solidaritatea 
dintre crestini si statul Israel.
 
Urmariti povestea in expunerea intitulata “Dumnezeu-TV sterge de pe fata pamantului un 



sat israelian de beduini drept a Doua Venire a lui Iisus” pentru a aprecia metoda extrema 
si cruda prin care crestinii  sionisti non-evrei ii  sprijina pe Sionistii  oficiali  – Sionistii 
Rothschild.  
 
Dimpotriva,  un  mare  numar  de  evrei nu  sunt  sionisti,  unii  se  opun  chiar  vehement 
sionismului, si sprijina palestinienii in batalia lor de supravietuire impotriva genocidului 
de exterminare dus de guvernul si armata israeliene finantati de SUA.

 

Evreii  organizeaza  proteste  si  reclama  boicotarea  Israelului  drept  raspuns  la  planul 
Sionismului Rotschild impotriva palestinienilor si, totusi, cati stiu care sunt cei care le 
spicuiesc si le culeg “informatiile” din canalele oficiale media?
 

 
 



Cati oameni cunosc, dupa cum se arata si in imaginea de mai sus, ca multi evrei religiosi 
detesta cererile sionistilor lui Rotschild privind un atac American asupra Iranului si ca au 
avut  intalniri  calduroase  cu  Presedintele  Iranului,  Ahmedinejad,  pentru  a-si  oferi 
sprijinul?
 
Absolut nici unul din cei care urmaresc “stirile” la canalele oficiale media controlate de 
sionistii Rotschild, nu are habar de asta, pentru ca se vehiculeaza o singura idée, aceea ca 
Sionism inseamna tot poporul evreu iar povestea se-ncheie. 
 
Dar  oricine  crede  ca  ar  fi  reala  informatia,  ar  trebui  sa  citeasca  articolul  scris  de 
muzicianul si scriitorul evreu, Gilad Atzmon, care se gaseste undeva mai jos in acest text, 
intitulat “Cum ucid conducatorii israelieni pentru votul poporului lor”. 

  
Clanul Rothschild detine o retea de organizatii, ce include B'nai B'rith cu toate ramurile 
sale, Liga Anti-Defaimare (ADL), care lucreaza impreuna cu alte grupuri controlate de 
Rotschild pentru a depista pe oricine se apropie prea mult de miezul problemei si vede 
adevarul gol-golut si incearca sa-l faca public.
 
Ei ii  ataca si-i submineaza pe toti cei care incearca acest lucru prin toate metodele si 
mijloacele de care dispun, pentru a opri dezvaluirea adevarului simplu si devastator – si 
anume  ca  sionistii  Rothschild  controleaza  canalele  oficiale  media;  Hollywood-ul  si 
industria cinematografica; guvernele, nu numai pe cel din SUA; si hotarator, in lumina 
evenimentelor actuale, faptul ca ei controleaza finantele lumii si comertul mondial.



 

Va voi  trece in  revista  personalul  administratiei  Obama,  pe care  “el”  i-a  numit  dupa 
alegerea sa de la sfarsitul anului 2008, pentru a va face o idée asupra modului in care cei 
putini le dicteaza celor multi prin intermediul retelelor lui Rothschild.
 
Sa  tineti  cont,  cat  timp  vom trece  in  revista  numele  respective,  ca  numai  1.7% din 
populatia SUA este de origine evreiasca iar un numar semnificativ din acest procent nu 
include sionistii Rothschild. 

Obama l-a desemnat  pe Rahm Emanuel  (sionist  Rothschild),  Sef de Personal la Casa 
Alba (agent). Emanuel, care a efectuat stagiul militar in armata israeliana, este fiul unui 
fost spion ce a cooperat cu grupul terorist Irgun, care a ajutat la constituirea exploziva a 
statului  israelian  in  1948  si  a  determinat  parasirea  tarii  de  bastina  a  800.000  de 
palestinieni terifiati. 
 
(Multi dintre israelienii care aveau legatura cu retelele lui Rothschild, au fost trimisi in 
SUA dupa constituirea statului Israel, pentru a procrea copii de cetatenie americana, ce 
urmau a fi inflitrati ulterior in sistemul de guvernare american, la o generatie dupa.)



 

Consultantul Executiv a administratiei Obama de la casa Alba (agent) este David Axelrod 
(sionist  Rothschild),  un  colaborator  apropiat  al  lui  Emanuel  si  omul  care  a  condus 
campanile  electorale  ale  lui  Obama,  sub  sloganul  “schimbarea  in  care  poti  crede”, 
impotriva lui Hillary Clinton si John McCain.
 
Axelrod  supravegheaza  discursurile  lui  Obama  care  apar  pe  monitorul  prompterului, 
chiar si pentru cel mai insignifiant anunt. Axelrod, asemeni lui Emanuel, este produsul 
Mafiei “politice” Sioniste Rotschild care controleaza orasul Chicago, oras in care Rahm 
Emanuel concureaza actualmente la postul de primar.
 
Unul dintre capii  finantatori  si controlori  ai  lui Obama este agentul sionist  Rotschild, 
George  Soros,  speculatorul  financiar  multi-miliardar  si  manipulator  al  multor  tari,  in 
special in fosta Uniune Sovietica. 

 

Obama a desemnat o gramada de “consultanti” si “autocrati” sionisti Rotschild in diferite 
zone de interes, incluzand aici pe infamul agent sionist Rotschild, Henry Kissinger, si pe 
altul, Cass Sunstein, “Administratorul Biroului de Informatii si Afaceri de reglementare 



al  Casei  Albe”,  care  a  cerut  interzicerea sau  impozitarea “teoriilor  conspiratiei”.
 
Acesta este un alt scop al lui Rothschild – de a interzice orice imagine sau cercetare care 
deconspira planul Rothschild.
 
Sunstein (sionist Rotschild) afirma ca opinia conform careia “incalzirea globala” este o 
excrocherie manipulata,  ar putea constitui  un exemplu a ceea ce ar trebui interzis  sau 
impozitat (a se remarca interzis), motiv pentru care, nimic mai nimerit decat numirea de 
catre Obama a lui Carol Browner (sionist Rotschild) si Todd Stern (sionist Rotschild), 
care sa aiba grija de politicile sale de “incalzire globala/schimbare a climei”.

 

Sionistii Rotschild Browner si Stern – transmitand mesajul.
 
Asemanatoare e si tactica aplicata economiei ...
 
Pozitia economica cheie in SUA este cea de Director Executiv sau Presedinte al Rezervei 
Federale, cartelul de banci private si controlate de Rothschild, care se denumesc colectiv, 
in mod hilar, 'banca centrala a Americii'.
 
O banca centrala nationala ar trebui sa raspunda in fata cetatenilor sai, altfel nu este decat 
o alta banca privata ce imprumuta “banii” guvernului, imprumut pe care populatia trebuie 
sa-l ramburseze, plus dobanda aferenta acestuia.
 
Cea din urma descrie Rezerva Federala a SUA, care, dupa cum se spune, nu este mai 
federala decat compania Federal Express, controlata tot de Rotschild. 'Rezerva Federala' 
tipareste bani pentru cativa centi pe dolar si apoi “ii imprumuta” guvernului cu dobanda 
si pentru profit.
 
Ce inselatorie de proportii daca poti scapa cu asa ceva si, pentru ca retele lui Rotschild 
controleaza atat guvernul, media cat si bancile Rezervei Federale – ei pot. 



 

Putem incepe povestea “Fed” cu numirea lui Paul Adolph Volcker ca director al Rezervei 
Federale  in timpul  presedintiilor  lui  Jimmy Carter  si Ronald Reagan (in fapt,  George 
Bush senior).
 
Volcker  era  fostul  vice-presedinte  si  director  de  planificare  al  bancii  controlate  de 
Rockefeller (Rothschild), Chase Manhattan si a parasit Rezerva Federala in 1987 pentru a 
deveni presedintele firmei de investitii  bancare, J. Rothschild, Wolfensohn & Co., din 
New York, condusa de James D. Wolfensohn (sionist Rothschild), care a devenit ulterior 
presedintele Bancii Mondiale. 
 
Urmatorul  la  rand  pentru  conducerea  “Rezervei  Federale”  a  fost  'Mr  Big',  Alan 
Greenspan  (sionist  Rothschild),  un  satanist  practicant,  conform  spuselor  anumitor 
persoane care ar fi participat cu el la aceste ritualuri.



 

Greenspan a fost  'desemnat'  de presedintele  Reagan (presedintii  nu 'desemneaza'  sefii 
Fed, li se spune cine va fi) si a ramas la conducerea Rezervei Federale si, prin urmare, si 
a politicii economice americane pe toata durata mandatului lui Clinton si o mare parte din 
cel al lui Bush Jr., inainte de a parasi definitiv acest post la inceputul anului 2006.
 
In timpul acelei perioade, el a supravegheat prabusirea sistematica a statutului financiar 
care a permis dezlantuirea necontrolata a lacomiei si coruptiei, in aceeasi perioada in care 
tandemul vicios si josnic, Tony Blair si al sau Cancelar, ulterior succesor, Gordon Brown, 
faceau acelasi lucru in Marea Britanie.
 
Greenspan  a  beneficiat  de  un  sprijin  de  neconstestat  pentru  politica  sa,  din  partea 
Secretarilor trezorieri ai lui Bill Clinton, Robert E. Rubin (sionist Rothschild), fost co-
presedinte  al  companiei  controlate  de  Rotschild,  Goldman  Sachs,  si  Larry  Summers 
(sionist Rothschild), fost Economist Sef la Banca Mondiala.
 
In timpul administratiei Clinton si in aceeasi perioada a lui Greenspan, Asistentul Special 
al Presedintelui pentru Politica economica, Economist principal si Consilier principal al 
Consiliului consilierilor economici a fost Peter Orszag (Sionist Rothschild).
 
Un alt sustinator al lui Greenspan in privinta prabusirii situatiei financiare, a fost Timothy 
Geithner  (sionist  Rothschild),  Presedintele  Bancii  Federale  din  New  York,  cea  mai 
puternica din cartelul Rezervei Federale.
 
Fara  demolarea  colectiva  a  checurilor  si  balantelor  financiare  prin  aceasta  cabala  a 
sionistilor  Rotschild,  nu  ar  fi  avut  loc  crahul  financiar  din  septembrie  2008  cu 
consecintele sale catastrofice pentru miliarde de oameni din lumea intreaga.



 
Dar la cateva luni dupa eveniment,  atunci cand Barack Obama a devenit  Presedintele 
SUA, ghici cine se afla in “echipa economica” pe care el a “desemnat-o pentru a rezolva 
mizeria creata”? Ei bine, chiar cei care au creat-o si totul a fost facut de catre o Casa Alba 
controlata de Rahm Emanuel (sionist Rothschild) si David Axelrod (sionist Rothschild).

 

Geithner afirma: Nu stiu unde au disparut banii – cui ii pasa?'
 
Obama l-a numit pe Timothy Geithner (sionist Rothschild) Secretar Trezorier – mama lui 
Obama a lucrat pentru tatal lui Geithner, Peter F. Geithner (sionist Rothschild), directorul 
programului Asia din cadrul Fundatiei Ford din New York.
 
Larry  Summers  (sionist  Rothschild)  a  fost  desemnat  director  al  Consiliului  National 
Economic  de  la  Casa  Alba  iar  Paul  Adolph  Volcker,  partener  de  afaceri  al  casei 
Rothschild,  a  fost  numit  Presedinte  al  Consiliului  de  Consultanta  pentru  Recuperare 
economica.  
 
Banda care a devastat “orasul” era din nou prezenta pentru a-l devasta si mai tare si chiar 
nu veti  ghici… ei  au decis  ca  singura metoda  prin  care  poate  fi  salvata  o  economie 
ingenuncheata de actiunile lor coroborate si sistemul bancar pe care ei il reprezinta ar fi 
sa, ei bine, nu,  sigur nu ... sa inmaneze  trilioane de dolari imprumutati de platitorii de 
impozite  (populatie),  bancilor  si  companiilor  de  asigurari  controlate  de  Rothschild, 
precum CitiGroup (sfatuit sa distruga de catre sionistul Rotschild, Robert E. Rubin, a se 
vedea mai sus), J. P. Morgan, AIG si o lista lunga de multi altii.
 
Controland  toate  acestea,  precum  si  celelalte  cheluieli  ale  guvernului  American,  in 
calitatea sa de Director de buget al lui Obama, déjà mentionatul Peter Orszag (sionist 
Rothschild)  a  lucrat  indeaproape  cu  Rahm  Emanuel  (sionist  Rothschild),  pentru 
impunerea Acordului de Comert Liber pe continentul Nord-american (NAFTA), care a 
devastat industria americana concomitent cu politica lui Rothschild.



 

Summers, Orszag si Geithner: vreo masina uzata careva?

Summers a demisionat la sfarsitul anului 2010 si in momentul redactarii acestui  
material, favoritii la post sunt Roger Altman (sionist Rothschild) si Gene Sperling  

(sionist Rothschild).

Peter Orszag a fost fondatorul si presedintele  firmei de consultanta  economica care a 
sfatuit  Banca  centrala  a  Islandei,  in  perioada  anterioara  falimentarii  sale,  precum  si 
Ministerul  rus  de finante,  pe vremea cand resursele  tarii  au fost  inmanate  oligarhilor 
sionisti Rothschild, precum proprietarul clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovich, 
care a devenit instantaneu miliardar.
 
Orszag a demisionat din functia de Director de buget in iulie 2010, cu treaba terminata, 
dar  fara  nicio  problema,   Obama  a  anuntat  ca  Jacob  Lew (sionist  Rothschild),  sub-
secretar de stat sub conducerea lui Hillary Clinton, va prelua si relua functia respectiva, 
pe care a detinut-o si in timpul mandatului lui Bill Clinton.
 
Inainte  ca  rahatul  sa  fie  imprastiat,  in  septembrie  2008,  Alan  Greenspan  (sionist 
Rothschild)  a  renuntat  la  postul  detinut  la  Fed  anterior  crahului  despre  care  stia  ca 
urmeaza.  Dar, inca o data,  nu conteaza.  A fost  inlocuit  cu Bernard Bernanke (sionist 
Rothschild), care a tiparit si mai multi bani (cu dobanda pentru platitorii de impozite i.e. 
populatie), pentru a-i inmana tovarasilor sai sionisti Rotschild din Wall Street.
 
Intre timp, Secretarul Trezoreriei SUA, Timothy Geithner (sionist Rothschild), care a fost 
pionul principal in inmanarea miilor de miliarde de dolari din banii publici asociatilor sai 
bancari,  fara  niciun  fel  de  urma,  a  cerut  parerea  “fimei  de  avocatura”  internationale 



sioniste Rothschild, “Squire, Sanders & Dempsey” sa constate daca statele americane, asa 
cum au solicitat unii, ar putea sa utilizeze legal banii de evacuare a caselor sau TARP – 
Programul de Active Toxice – pentru a spirjini facturile legale ale persoanelor ce incearca 
sa-si  protejeze  casele  impotriva  prescrierii  ipotecii  instituite  de  sistemul  bancar  de 
evacuare.
 
Firma  privata  sionista  Rotschild,  “Squire,  Sanders  &  Dempsey”,  a  zis  'nu'  si  astfel, 
Timothy  Geithner  (sionist  Rothschild)  a  anuntat  ca  banii  nu  pot  fi  utilizati  pentru  a 
proteja publicul care a platit prescrierea ipotecii caselor proprii la aceleasi banci care au 
impus evacuarea lor.  

 

David Millstone, un sionist Rotschild foarte activ, asociat la Squire, Sanders si Dempsey 
si presedinte regional al comitetului cu probleme internationale al Ligii Anti-Defaimare.  
Firma sa  sustine ca banii publici pot dati bancilor sioniste Rothschild, dar nu victimelor 

inocente ale acestora.
 
Si tot timpul in care aceste evenimente au avut loc, acesti indivizi au fost capii majoritatii 
institutiilor financiare avand puterea sa impuna politici economice globale:
 

 



 
Presedintele  Bancii  Mondiale  este  Robert  Zoellick  (sionist  Rothschild),  un  mare 
cunoscator  al  dedesubturilor  din timpul  administratiei  Bush,  care  a  fost  un sustinator 
fervent al invaziei Irakului, cu mult inaintea evenimentelor din 11 septembrie. Zoellick a 
preluat  conducerea  Bancii  Mondiale  de  la  discreditatul  Paul  Wolfowitz  (sionist 
Rothschild),  un  alt  dirijor  al  invaziei  din  Irak,  in  calitatea  sa  de  Secretar  adjunct  al 
Apararii.
 

 
 
Directorul  general  al  Fondului  International  Monetar  (FMI)  este  Dominique  Strauss-
Kahn  (sionist  Rothschild),  politicianul  francez  de  la  care  se  asteapta  sa  participe  la 
urmatoarele  alegeri  prezidentiale  din Franta  si  sa-l  inlocuiasca  pe actualul  Presedinte, 
Nicolas Sarkozy (sionist Rothschild).

 

Conducatorul  Bancii  Centrale  Europene  (ECB)  este  Jean-Claude  Trichet  (sionist 
Rothschild), un alt francez care a preluat functia respectiva in 2003, ulterior achitarii sale 
intr-un proces privind “neregulile financiare” de la banca franceza Crédit Lyonnais, una 
dintre cele mai mari banci ale Frantei.
 
Date fiind aceste fapte, oare s-ar gandi cineva ca clanul Rothschild ar putea controla  
finantele globale si ca e posibil, oh, doar intr-o masura foarte mica, sa fi dirijat cumva  
crahul din 2008 si tot ceea ce a urmat!?!...



In  inima  “bailout”-ului  din  Irlanda  (solvabilitatea  bancilor  irlandeze  si  a  elitei 
investitorilor, precum clanul Rothschild, a fost platita de poporul irlandez) s-a aflat Jean-
Claude  Trichet  (sionist  Rothschild)  de  la  Banca  Centrala  Europeana  si  Dominique 
Strauss-Kahn (Sionist Rothschild) de la FMI.
 
Iar  bancile  care  au cauzat  crahul,  fata  de care  sunt “razpunzatori”,  doar in  beneficiul 
propriu, sionistii Rotschild aflati la putere, sunt controlate invariabil, direct sau in ultima 
instanta, de sionistii Rotschild.
 
Acestea includ si banca Goldman Sachs condusa de Lloyd Blankfein (Sionist Rothschild) 
si fondata de Sionistii Rothschild Marcus Goldman si Samuel Sachs, care au provenit, ca 
cei  mai  multi  dintre  acesti  indivizi,  din  familii  stabilite  in  America,  venite  din  tara 
originara numelui Rothschild - Germania.
 
Din ce in ce mai pregnant si mai des este mentionata regiunea germana a Bavariei – zona 
de bastina a marsavei grupari bavareze Illuminati infiintata de Adam Weishaupt (pe care 
azi l-as numi sionist Rothschild). Papa si Henry Kissinger sunt doar doua exemple de 
'nascuti in Bavaria'.
 
Goldman Sachs a fost principals responsabila pentru crahul din 2008, dar pana atunci, 
fostul ei presedinte si director general, Henry 'Hank' Paulson, a fost numit in functia de 
Secretar Trezorier al SUA pentru a initia politica de bailout bancar, cu beneficii enorme 
pentru Goldman Sachs, in ultimele saptamani ale administratiei Bush.
 
Goldman Sachs a mai fost utila si in colapsul economiei grecesti, care a generat “panica 
euro” ce a inghitit ulterior si Irlanda. 

 

Simetria este numita Sionism Rothschild 
 
Ei  au  tot  drumul  marcat  pana  sus,  deoarece  reteaua  de  societati  secrete  sioniste 
Rothschild are reprezentatii sai in guverne, sistemul bancar, incluzand aici si insitutiile 



internationale  ca  FMI,  si  controleaza  raportarea  activitatilor  acestora  prin  stapanirea 
deplina a mass mediei mondiale.
 
Drept  urmare,  daca  asta  se  intampla  economic  si  politic,  este  pentru faptul  ca  intreg 
clanul Rothschild o vrea astfel – fie in sistemul bancar, burse de valori, burse de marfuri, 
evaluari monetare, pretul aurului, soarta.
 
Lumea finantelor este dictate de 'increderea investitorului' si cine controleaza asta? Cei 
care  au  puterea  de  a  controla  media,  guvernele  si  declaratiile  financiare  ale  bancilor 
centrale,  nationale,  si  detin  resursele  financiare  de  a  pune  in  circulatie  zilnic  mii  de 
miliarde pe pietele financiare mondiale. Cu alte cuvinte, clanul Rothschild si lacheii sai.
 
Sionismul Rothschild este o societate secreta de elita, in miezul ei putred, iar oamneii pe 
care-i numesc aici  si multi  altii,  nu sunt reprezentanti  ai poporului evreu ca intreg,  ci 
reprezentanti  ai  societatii  secrete  ce  a  manipulat  de  secole  si  fara  mila,  populatia 
evreiasca  pentru a-si indeplini obiectivele si scopurile sale.

 

Este imposibil sa devii Presedintele SUA fara sprijinul Comitetului de Afaceri Publice 
Americano-Israelian  (AIPAC),  un  imens  grup  sionist  Rotschild  de  lobby,  condus  in 
prezent de prietenul lui Obama si fondatorul sau, Lee Rosenberg.
 
De asemena, este foarte greu sa detii vreo functie importanta fara acordul acestui grup si 
devine o adevarata  lupta  daca doresti  sa devii  congressman sau senator,  daca aceasta 
organizatie este impotriva ta. 
 
Ca fost correspondent BBC si al canalului de stiri Independent Television News, Alan 
Hart, a scris in Sionismul: Adevaratul inamic al Evreilor: 'Populatia evreiasca constituie 
un procent  de mai  putin  de 2% din populatia  americana,  dar  justifica  50 la  suta din 
contributiile campaniilor politice.'
Iar  acel  procent de 50% este  covarsitor  alcatuit  din cativa sionisti  Rotschild  si  nu se 
regaseste in partea cea mai putin reprezentativa a jumatatii din populatia evreiasca.



 

Liderii politici americani pot avea usoare neintelegeri asupra anumitor lucruri, dar sunt 
intelesi asupra unui singur lucru...

In  timp  ce  redactez  acest  articol,  ziarele  sioniste  Rotschild  New  York  Times si 
Washington Post ii someaza pe cetateni sa-i respinga pe politicienii de dreapta sau de 
stanga si sa-i sprijine pe “centristi” – asa-zisii 'centristi' si 'moderati' sunt deseori cei mai 
extremisti dintre ei toti si au nevoie de imaginea “de centru” pentru a masca acest lucru. 
Barack Obama a pretins ca este un 'centrist', asemanator lui Tony Blair. 

Editorialistul  ziarului  New  York  Times, Thomas  L.  Friedman  (sionist  Rothschild)  a 
sustinut doua incercare despre care el a afirmat ca sunt pe cale sa creeze un nou “partid 
de centru” in SUA si  Washington Post a raportat ca o noua grupare, cunoscuta ca 'No 
Labels'  (“Fara  etichete”),  a  fost  formata  pentru  a  ocupa  “zona  de  centru”  a  politicii 
americane (au facut acelasi  lucru in Marea Britanie prin crearea Liberal  Democratilor 
care  se  gasesc acum intr-un guvern de coalitie  extremist  cu “aripa  dreapta”,  Partidul 
Conservator).

Se descopera faptul ca un fondator majoritar al gruparii 'No Labels' este miliardul sionist 
Rothschild,  James  Tisch,  presedintele  fondator  al  Forumului  de  Conducere  Evreiesc, 
membrul comitetului exectuiv al Comitetului Mixt de Distributie Americano-Evreiesc si 
presedinte al Fondului Comunal Evreiesc.  

Este, de asemenea, director al Bancii Rezervei Federale (Federal Reserve Bank) din New 
York,  condusa  pana  in  2008  de  Secretarul  Trezoreriei  SUA al  lui  Obama,  Timothy 
Geithner (sionist Rothschild). Intr-adevar, cat de 'moderat' si 'centrist' trebuie sa fii, Dle. 
Tisch!



Familia Tisch, una dintre cele mai bogate din America, a preluat comanda imperiului 
CBS in 1986 cu intentia, afirmata de ei, de a promova interesele Israelului. 

Dupa cum a relatat  Washington Post,  doi dintre fondatorii gruparii No Labels au fost 
David Frum (sionist Rothschild), creatorul de discursuri 'Axa Raului' pentru George W. 
Bush, si William Galston, fost consultant al lui Bill Clinton, apropiat al familiei sionsite 
Rothschild Zilkha, fondatorii Mothercare. Galston detine Catedra Ezra Zilkha in Studii de 
Guvernare la Institutia sionista Rotschild de Stiinte politice, the Brookings Institution.

No Labels este, de asemenea, sustinuta de unul dintre ‘Cetatenii Lideri' ai sai, Kenneth R. 
Weinstein, Presedinte al institutului sionist Rotschild de Stiinte politice, Hudson Institute, 
fodat  de  Herman  Kahn (sionist  Rothschild),  sursa  de  inspiratie  pentru  personajul  lui 
Stanley Kubrick, Dr. Strangelove (Dr. Dragosteciudata).  Institutul  Hudson si Institutia 
Brookings sunt are major strands in the Rothschild 'think tank' network worldwide. 

Scopul organizatiei  No Labels este de a viza pe oricine este ‘partizanul” vederilor lor 
politice (provoaca “consensul” manipulat), bagandu-i astfel cu forta in “zona de centru” 
-  pe  toti  cei  care  sprijina  planul  Rothschild.  Puteti  vedea  cu  ochii  vostri  pe 
http://nolabels.org/.

No Labels este doar o alta organizatie extremista sionista Rothschild ascunzandu-se sub 
mascarada centrului “sensibil”, moderat – tehnica lupului in blana de oaie pe care clanul 
Rotschild o foloseste cu mare efect. 

In Marea Britanie, precum si in multe alte tari din lume, avem aceeasi situatie de control 
a intregului sistem de catre o mana de oameni. Versiunea britanica a Comitetului pentru 

http://nolabels.org/


Afaceri Publice Americano-Israelian (AIPAC) este reteaua Prietenii Israelului din fiecare 
partid majoritar.

O ancheta efectuata a descoperit ca 80% din membrii Parlamentului ai actualului partid 
de conducere, Partidul Conservator, sunt membri ai sus-numitei retele Prietenii Israelului 
– care are scopul declarat de a sprijini tot ceea este benefic pentru Israel (intreg clanul 
Rothschild care detine Israelul).

The  Premierul  britanic,  David  Cameron,  este  un  sionist  Rothschild  ca  si  liderul 
“opozitiei” laburiste, Ed Milliband, care a obtinut postul in urma unei campanii in care 
fratele sau, David Miliband (sionist Rothschild), era celalalt candidat important. Marea 
Britanie este o tara in care populatia evreiasca (multi fiind nesionisti Rothschild) este in 
jur de 280.000 dintr-o puplatie nationala de 62 de milioane.
 
Forta cheie manipulatoare in guvernele anterioare ale lui Tony Blair si Gordon Brown a 
fost Peter Mandelson (sionist Rothschild), care-si etaleaza stransele relatii pe care le are 
cu  clanul  Rotschild,  petrecandu-si  vacantele  in  casa  de vacanta  a  acestora  din insula 
greceasca Corfu.



 

Catelusul Mandelson, la dreapta, impreuna cu stapanul sau, Jacob Rothschild. Cutu,  
cutu, Peter.

 
Calnul Rothschild l-a controlat pe Blair la fel cum i-a controlat pe Bill Clinton si George 
W. Bush si  aceasta  a  fost  legatura care  l-a determinat  pe Blair  sa intre  in razboaiele 
declansate,  venind in sprijinul celor doi presedinti care fusesera somati de catre Israel 
(clanul Rothschild).
 
Reteaua  Rothschild  a  fost  dirijorul  invaziilor  din  Afghanistan  si  Irak,  al  Razboiului 
Terorii si al justificarii acestuia, atentatele de la 11 Septembrie.

9/11: Conexiunea Sionista Rothschild 
 
Inchirierea turnurilor gemene de la World Trade Center, efectuata cu cateva saptamani 
inainte de atentatele de la 11 septembrie,  de catre afaceristii  Larry Silverstein (sionist 
Rothschild) si Frank Lowy (sionist Rothschild), ambii avand legaturi foarte stranse cu 
conducatorii israelieni, inclusiv cu actualul Prim Ministru, Benjamin Netanyahu, care a 
declarat ca ceea ce s-a petrecut la 11 septembrei a fost ‘benefic pentru Israel'.
 
Targul de la World Trade Center a fost incheiat cu Lewis Eisenberg (sionist Rothschild), 
Directorul  Autoritatii  portuare  din  New  York,  vice-presedinte  al  Comitetului  pentru 
Afaceri  Publice  Americano-Israelian  (AIPAC)  si  fost  asociat  al  bancii  controlate  de 
Rotschild, Goldman Sachs. Eisenberg este un alt apropiat al conducerii israeliene.



 

Omul din fotografia de mai sus, care a influentat puternic Autoritatea Portuara din New 
York pentru a vinde dreptul de inchiriere unei companii private, a fost Ronald S. Lauder 
(sionist Rothschild) din familia Estée Lauder, celebra pe piata de produse cosmetice.
 
El  este  implicat  cu  o  multime  de  organizatii  sioniste  Rothschild,  incluzand  Fondul 
National  Evreiesc,  Congresul  Mondial  Evreiesc,  Comitetul  de  Distributie  Mixt 
Americano-Evreiesc si Liga Anti-Defaimare.
 
Cumpararea  dreptului  de  inchiriere  a  World  Trade  Center  a  constituit  o  afacere 
extraordinara pentru Silverstein si Lowy, deoarece turnurile gemene erau cunoscute drept 
“elefantii albi”, data fiind starea in care se aflau, precum si cantiatea fantastica de azbest 
pe  care  o  inglobau.  Intrebat  motivul  pentru  care  a  cumparat  dreptul  de  inchiriere, 
Silverstein a declarat ca: 'Am simtit nevoia irezistibila sa le detin'.
 
Fac pariu ca da.
 
Imediat  dupa  incheierea  targului,  Silverstein  si  compania  au  marit  masiv  asigurarea 
impotriva  unui  'atac  terorist'  si  li  s-au oferit  4,55 miliarde  de dolari  dupa  prabusirea 
turnurilor gemene. Inchirierea a costat 3,2 miliarde de dolari iar Silverstein a raportat c-a 
investit din banii proprii doar 14 milioane de dolari!
 
Judecatorul care a supravegheat litigiul dintre Silverstein si companiile de asigurari a fost 
Michael  B. Mukasey (sionist  Rothschild),  care  a  devenit  ulterior  Procuror  General  al 
SUA.



 

'Larry Norocosul'
 
Silverstein  si  Lowy au fost  initial  depasiti  in  licitatia  pentru  inchirierea  World Trade 
Center, cu 50 milioane de dolari de catre o companie numita Vornado, a carui actionar 
majoritar  era  omul  de  afaceri  evreu,  Bernard  Mendik.  El  este  fostul  cumnat  al  lui 
Silverstein, iar in urma divortului de sora acestuia, relatia celor doi s-a racit foarte mult.
 
Apoi Vornado, in ciuda faptului ca a licitat oferta cea mai ridicata, “s-a razgandit” si “s-a 
retras subit”,  lasand cale libera  lui  Silverstein  si  Lowy. Nu-i  de mirare  ca i  se spune 
'Larry Norocosul'.
 
La  cateva  saptamani  dupa ce Silverstein  si  Lowy si-au prezentat  oferta  finala  pentru 
WTC, Bernard Mendik de la Vornado a murit dupa ce se-mbolnavise “subit”. Cam multe 
chestii “subite”.
 
Silverstein  isi  lua micul-dejun zilnic  impreuna  cu copiii  sai  la  braseria  Windows din 
cadrul restaurantului World Restaurant, situat la peste 100 de etaje in Turnul Nordic, dar 
niciunul dintre ei nu si-a facut aparitia in ziua de 11 septembrie. Silverstein a declarat ca 
a avut o programare de ultim moment la “dermatolog” cand de fapt, potrivit declaratei 
private a unuia dintre bodygarzii sai, a primit un telefon in masina sa, care i-a recomandat 
sa nu se apropie de World Trade Center in acea dimineata.  Apoi, tot  de pe telefonul 
masinii sale, si-a instiintat si copiii. 
 



 
 

'Unde esteLarry astazi?'
 
Silverstein  a fost  cel  care a declarat  in cadrul unui interviu televizat  (ceea ce regreta 
enorm momentan),  ca atunci  cand o alta cladire  din cadrul  complexului  World Trade 
Center, Cladirea nr. 7 sau Cladirea Fartilor Solomon (Salomon Brothers Building), a fost 
cuprinsa  de  flacari,  s-a  luat  decizia  s-o  “darame”  –  termenul  classic  utilizat  pentru 
demolare controlata.

La putin timp dupa aceasta decizie, cladirea care nu fusese lovita de avion, s-a prabusit 
intr-adevar, ca urmare a demolarii controlate.

Problema  povestii  lui  Silverstein  consta  in  faptul  ca  dureaza  saptamani  sa  plasezi 
incarcatura ce urmeaza a fi  detonata  intr-o cladire  cu 47 de etaje,  asa cum era cazul 
Cladirii nr. 7, ca s-o faci sa se darame integral, asa cum s-a-ntamplat. Cum s-a putut sa se 
ia decizia de “demolare” si apoi imediat sa se si-ntample asta?



 
 

Cladirea nr. 7 s-a prabusit perfect ( stilul pliat, sandvis) pe terenul pe care a fost ridicata 
– iar acest lucru e posibil numai prin demolare controlata.

 
E  clar  ca  incarcatura  a  fost  amplasata  cu  mult  inainte  ca  decizia  oficiala  de  “a  fi 
demolata” sa se ia, iar intregul scenariu al evenimentelor din 11 septembrie s-a desfasurat 
conform unei  scheme  planificate  anterior.  BBC-ul  a  anuntat  in  direct  ca   respectiva 
Caldire  nr.  7  s-a  prabusit  cu  jumatate  de  ora inainte  de  a  fi  avut  loc  intr-adevar 
fenomenul, datorita faptului ca autoritatile au anuntat “stirile” prea devreme. 
 
Securitatea intregului complex World Trade Center era asigurata de compania detinuta de 
sionistii  Rothschild,  Kroll  Associates,  ce detine legaturi  stranse cu CIA si Securitatea 
Mossad. Securitatea celor 3 aeroporturi implicate in evenimentele de la 11 septembrie, 
era  condusa  de  ICTS International  /  Huntsleigh  USA,  companii  detinute  de  sionistii 
Rothschild, Ezra Harel si Menachem Atzmon si stapanite de 'fosti'  agenti ai Shin Bet, 
serviciul de securitate israelian si de agentia de contra-spionaj care asigura securitatea 
liniilor aeriene israeliene, EL AL.
 



 
 
Compania  ICTS,  detinuta  de sionisti  Rotschild,  a  fost  responsabila  pentru  securitatea 
aeroportului  din  Paris,  de  unde  presupusul  “terorist  sinucigas”(cu  bomba-n  chiloti), 
Richard  Reid,  s-ar  fi  imbarcat  in  avionul  cu  destinatia  SUA  si  tot  ICTS  asigura  si 
“securitatea” aeroportului din Amsterdam, de la care sinucigasul terorist s-a imbarcat in 
urma escalei, dupa ce a platit cu bani lichizi un bilet de ultima ora foarte scump, nefindu-i 
controlate bagajele si, conform celor raportate, nici chiar pasaportul.  Urmare a acestor 
lucruri, calatorii de azi sunt iradiati din cap pana-n picioare de aparatele de scanat, despre 
care vom vorbi detaliat putin mai incolo.



 

La  momentul  evenimentelor  din  11  septembrie,  CIA  era  condusa  de  George  Tenet 
(sionist  Rothschild)  iar  'investigarea'  atacurilor  era  monitorizata  de  Adjunctul 
Procurorului general, Michael Chertoff (sionist Rothschild), fiul unui agent al agentiei de 
securitate israeliana (Rothschild), Mossad.



 

Chertoff  a  fost  co-autor  al  celebrului  Patriot  Act  care  a  sters  drepturile  si  libertatile 
fundamentale  ca  urmare  si  drept  justificare  a  evenimentelor  de  la  11  septembrie 
(Problema-Reactie-Solutie),  devenind  ulterior  al  doilea  director  al  Homeland Security 
(Siguranta Nationala),  o organizatie creata, de asemena,  in baza evenimentelor din 11 
septembrie.
 
Chertoff isi conduce in prezent propria sa companie, Grupul Chertoff (Chertoff Group), o 
'firma de  consultanta  in  managementul  de  risc  si  siguranta',  care  a  angajat  colegi  cu 
functii importante de la Homeland Security (Siguranta Nationala) si pe Michael Hayden, 
fost director al Agentiei Nationale de Securitate si CIA.
 
Chertoff  a  fost  prezent  pe  toate  canalele  TV  dupa  incidentul  aranjat  cu  “teroristul 
sinucigas” indemnand guvernul  sa introduca aparatele  de scanare integrala  a corpului 
care iradiaza, lucru pe care l-au facut.  Aceste aparate sunt produse de unul dintre clientii 
Grupului Chertoff, compania Rapiscan Systems.
 
“Teoristului cu bomba in chiloti” (ei bine, mai corect spus ar fi “teroristul”-care-si-arde-
curul) i s-a permis, dupa cum spuneam, accesul la avion, in ciuda unui sir de avertizari si, 
aparent, fara pasaport, trecand printr-un sistem de “securitate” operat de firma sionista 
Rotschild, ICTS.
 
La vremea evenimentelor din 11 septembrie, Pentagonul era condus de persoane ca Paul 
Wolfowitz  (sionist  Rothschild),  Secretarul  Adjunct  al  Apararii  care  a  plecat  apoi  la 
conducerea Bancii Mondiale; si Dov Zakheim (Sionist Rothschild), un individ cu dubla 
cetatenie Israeliana/Americana si Supervizor Contabil si Financiar al Pentagonului, care a 
reusit sa 'piarda' mii de miliarde din bugetul Pentagonului – fapt ce a fost anuntat pe 10 
septembrie, 2001.
 
Se  intreba  cumva  cineva  de  ce  acest  anunt  nu  s-a  facut  pe  scara  larga?  Atunci  s-a-
ntamplat cumva ceva in ziua urmatoare? In mod sigur a fost o coincidenta, absolut sigur, 
caci nu se poate ca ei sa fi stiut despre ce urmeaza sa vina, nu-i asa??



 

De asemenea, Zakheim a clasificat eronat escadrilele bombardierelor F16 si F15 ale SUA 
ca  surplus  militar,  astfel  incat  acestea  au fost  vandute  Israelului  la  un pret  derizoriu 
(achizitionate oricum cu bani “de ajutor” american). Aceasta tranzactie impreuna cu toate 
celelalte vanzari militare (adeseori daruri) semnifica faptul ca Israel, avand o populatie de 
doar 7,5 milioane locuitori, detine cea mai mare forta aviatica de pe planeta.

 

Cu dragoste de la Dov.
 
In  aceeasi  perioada  a  evenimentelor  de  la  11  septembrie,  administratia  Bush  era 
controlata cu mare faima de asa-zisii ‘neocons' sau neoconservatori. Acestia erau condusi 
de  o  cabala  de  sionisti  Rothschild  ca  Richard  Perle,  Paul  Wolfowitz,  Dov Zakheim, 
Robert  Kagan,  Douglas  Feith,  Lewis  'Scooter'  Libby,  avocatul  exclus  din  baroul 
American si avand cazier penal, fost “consultant” al lui Dick Cheney, si William Kristol, 
editorul  fituicii  de  propaganda  sionista  Rothschild  neocon,  ziarul  Weekly  Standard, 
detinut la acea vreme de Rupert Murdoch (sionist Rothschild).
 
Oh da,  iar  aceasta  gasca  il  includea  si  pe  Robert  Zoellick,  actual  director  al  Bancii 
Mondiale, care a preluat functia respective de la fostul sau coleg sionist Rotschild, Paul 
Wolfowitz.



Repet – populatia evreieasca reprezinta doar 1,7% din populatia americana si multi dintre 
acestia  nu  sunt  sionisti  Rothschild.  Raportul  pozitiilor  de  putere  este  pur  si  simplu 
fantastic iar eu evidentiez aici ceea ce ati numi o 'lista stirilor principale’. Ea merge cu 
mult mai in profunzime – vedetei, de exemplu, aceasta lista vedeti, de exemplu, aceasta 
lista a sionistilor Rotschild ce controleaza aparent organizatiile neevreiesti ... 

Conducerea neocon i-a scris lui Bill Clinton indemnandu-l sa atace Irakul inainte de 11 
septembrie iar mai apoi, dupa atacarea complexului World Trade Center sub mandatul lui 
Bush Jr., s-au chinuit sa sustina invaziile din Irak si Afghanistan.

 

In mod interesant, tot aceeasi sionisti Rothschild, impreuna cu marioneta de Secretar al 
Apararii, Donald Rumsfeld si Vicepresedintele Dick Cheney, ambii sustinatori ferventi ai 
Israelului, au lansat un institut politic ('think tank') inazinte ca Bush sa preia mandatul, 
numit Proiectul pentru Noul Secol American (Project for the New American Century - 
PNAC)
 
In septembrie 2000, aceasta organizatie a publicat un document denumit Reconstruind 
Apararea  Americii:  Strategii,  Forte  si  Resurse  pentru  un  Nou  Secol  (Rebuilding  
America's Defenses: Strategies, Forces, and Resources For a New Century),  in care au 
solicitat fotelor americane 'sa lupte si sa castige decisiv razboaie multiple si simultane', cu 
accent pe zone ca Irak, Iran si Coreea de Nord.
 
Dar  documentul  stipula  ca acest  '...  process  de  transformare  ...  este  probabil  unul  de 
durata, lipsindu-i anumite evenimente catastrofice si catalizatoare – spre exemplu, un nou 
Pearl Harbor' pentru a-si gasi justificarea la oameni.
 
La un an dupa luna in care acest document a fost publicat  si la 9 luni dupa ce acesti 
sionisti Rothschild au venit la putere in timpul administratiei Bush, America a avut intr-
adevar ‘un nou Pearl Harbor' care a fost mai apoi utilizat pentru a justifica planul expus 
in document.
 
Coincidenta? Bineinteles ca nu.
 
Declaratia  lui  Bush despre  Starea  Uniunii  din  2002,  care  a  denumit  Irakul,  Iranul  si 
Coreea de Nord 'axa raului', a fost conceputa de neoconservatorul, David Frum (sionist 

http://www.jewishtribalreview.org/coopt.htm
http://www.jewishtribalreview.org/coopt.htm


Rothschild), care sprijina in prezent frontul sionist Rothschild, No Labels, si a fost de-a 
dreptul din paginile documentului Proiectului pentru Noul Secol American.

Comisia oficiala de 'investigare' a evenimentelor de la 11 septembrie a fost constituita in 
baza  protestelor  si  tipetelor  lui  Bush  si  Cheney,  iar  primul  om numit  in  functia  de 
conducere a acestei Comisii a fost Henry Kissinger (sionist Rothschild).
 
Motivul demisionarii sale din functia respectiva a fost absolut ridicol, invocand “conflicte 
de interese”, lucru care nu l-a-mpiedicat niciodata inainte.
 
Insa 'investigatia' si raportul final au fost totusi supravegheate de Phillip Zelikow (sionist 
Rothschild) care au decis ca varianta oficiala era fundamental adevarata, dupa ce nu au 
putut fi intervievati sau citati martori cheie, care au oferit o alta versiune a evenimentelor. 
 

 
 

Phillip Zelikow: 'Vrei sa spui ca trebuia sa fie deschisa, aprofundata sis a redea 
adevarul? Henry n-a mentionat asta.'

 
Judecatorul  federal  desemnat  sa  se  ocupe  de  toate  cazurile  de  victime  colaterale  si 
vatamare personala inaintate de familiile celor decedati in timpul evenimentelor de la 11 
septembrie, a fost Alvin K. Hellerstein (sionist Rothschild), care detine legaturi familiale 
importante cu Israelul.
 
Avocatul Kenneth Feinberg (sionist Rothschild) a supravegheat fondul de compensare al 
victimelor  de  la  11 septembrie,  iar  97% dintre  familiile  afectate  au fost  convinse  sa 
accepte banii in schimbul neinsistentei demararii unei investigatii independente privind 
atrocitatile comise la 11 septembrie. 
 
De  cei  care  au  cerut  o  astfel  de  investigatie  sau  au  refuzat  limitarile  fondului  de 
compensare s-a ocupat un “mediator special”, Sheila Birnbaum (sionista Rothschild).



 
Feinberg (sionist Rothschild) a devenit ulterior 'Administratorul Special' al fondului de 
Compensare  executiva  TARP,  legat  de  bailout-ul  bancilor  si  este,  in  prezent, 
administratorul, numit de guvern, al fondului de compensare pentru victimele dezastrului 
provocat de scugerile de titei ale companiei BP in Golful Mexic. 
 

 
 

Kenneth Feinberg (sionist Rothschild) – o viata ocupata.
 
Apoi mai este si povestea celor 5 “Israelieni dansatori”, care au fost arestati in urma unor 
apeluri repetate primite de politie de la rezidentii din  New Jersey, ultragiati de faptul ca 
barbatii  “din  orientul  mijlociu”  erau  bucurosi,  scandau  si  topaiau  in  timp  ce  filmau 
arderea Turnurilor gemene.  .
 
'Stiti, pareau fericiti... Nu-mi pareau “socati” deloc', a declarat unul dintre martori.
 
Ofiterii de politie si agentii FBI au raportat c-au descoperit, in duba alba a israelienilor, 
harti ale New York-ului avand evidentiate locatiile respective, 4.700 USD ascunsi intr-un 
ciorap, pasapoarte straine si taietoare de cutii (cuttere) de genul celor presupuse a fi fost 
utilizate de “arabii care au deturnat avioanele”.  
 
S-a mai mentionat si faptul ca toti cainii politisti au gasit urme de explozibil in duba care 
apartinea companiei paravan a Mossad-ului, denumita Urban Moving Systems, detinuta 
de israelianul Dominick Suter (sionist Rothschild), care a renuntat la tot si a parasit in 
mare viteza compania (judecand dupa graba in care birourile au fost), zburand inapoi in 
Israel, imediat dupa inceperea atacurilor.  
 
Ziarul evreiesc The Forward, a declarat ca FBI a depistat faptul ca cel putin 2 dintre cei 5 
israelieni  arestati  erau  agenti  Mossad  si  ca  Urban Moving  Systems  era  o  operatiune 
paravan a Mossad-ului.
 
Cei  cinci  au  fost  retinuti  pentru  71  zile,  si  apoi  eliberati  fara  nicio  condamnare, 
permitandu-li-se sa se-ntoarca in Israel, unde trei dintre ei au aparut la televizor afirmand 
ca “scopul nostru a fost de a ne documenta asupra evenimentelor”. 
 
Da, un eveniment despre care stiau ca urmeaza sa se-ntample.
 
Dr. Alan Sabrosky, fost director de studii la Colegiul de razboi al Armatei americane, a 



decalrat  public  ca toti  conducatorii  aramatei  americane  stiu acum ca Israelul  si  “acei 
tradatori  din  sanul  natiunii  noastre”  au  fost  responsabili  pentru  atacurile  de  la  11 
septembrie. (puteti sa-i urmariti interviul pe net).
 

 
 

Trei din cei cinci “Israelieni dansatori” la televiziunea israeliana.
 
Incepand  cu  11  septembrie,  am fost  supusi  unor  serii  de filme  marca  'Bin  Laden'  si 
'informatii'  promovand  teama  terorismului  arab,  difuzate  de  2  organizatii  numite 
IntelCenter si S.I.T.E., sau Institutul pentru Depistarea Entitatilor Teroriste Internationale 
-  Search for International Terrorist Entities Institute (atat timp cat acestea nu sunt din 
Israel).
 
IntelCenter este condus de Ben Venzke (sionist Rothschild) iar S.I.T.E a fost co-infiintat 
de Rita Katz (sionista Rothschild).  In articolul  intitulat:  “Cumva Israelul promoveaza 
stiri false despre teroare?”, jurnalistii Gordon Duff si Brian Jobert au pus cateva intrebari 
cheie:
 
Cine spune ca Al Qaeda isi asuma responsabilitatea pentru atacurile cu bombe? Rita  
Katz. Cine ne pune filmari cu bin Laden? Rita Katz. Cine ne ofera cam toate  informatiile  
referitoare la faptul ca musulmanii sunt rai? Rita Katz. Rita Katz este Directorul Sitului  
de  stiri,  Intelligence,  sursa  primara  pentru  spionajul  utilizat  de  serviciile  de  stiri,  
Homeland Security (Siguranta Nationala), FBI si CIA.
 
Ce calificare are ea? A deservit Fortele de Aparare israeliene. Are o diploma de colegiu  
si cei mai multi jurnalistii de investigatii cred ca Mossadul "o ajuta" cu informatiile pe  
care le prezinta. Nu am gasit niciun fel de dovada a oricarei calificari de vreun fel. Pana  
si un barman are mai multa inteligenta provenita in urma experientei. 
 
Nimeni nu-i verifica afirmatiile. SITE spune ca Al Qaeda a facut-o, iar stirea ajunge in  
ziare. SITE spune ca nu Israelul a facut-o, stire care ajunge tot in ziare. Ce face SITE cu 
adevarat? Verifica internetul pentru "informatii", in mod invariabil informatia pe care  



Israelul  o  doreste  transmisa  si  apare  ca  stire  la  televiziunea  americana,  in  ziarele  
noastre si circula pe internet ca si cum ar fi adevarate. Absolut uluitor.'
Dar nu intr-atat  de uluitor daca ai citit  articolul pana aici,  si ai sesizat  cat de departe 
retelele societatilor secrete sioniste Rothschild controleaza si manipuleaza evenimentele 
mondiale.
 

 
Sionistii Rothschild Katz si Venzke furnizeaza 'stirile' si filmarile cu Bin Laden pentru 
agentiile de 'securitate' si media, iar Adam Gadahn, infatisat in cele trei ipostaze de mai 
sus, care este un presupus purtator de cuvant al 'Al Qaeda', transmite filmari cu el insusi 
sprijinind terorismul. Numele sau se afla pe lista FBI cu teroristii “cei mai cautati”.
 
Atunci cat de ciudat este totul cand se descoper ca 'Adam Gadahn' este un evreu numit 
Adam Pearlman, nepotul lui Carl Pearlman, care a facut parte din Consiliul Director al 
Ligii Anti-Defaimare (ADL), un grup inversunat sionist Rothschild.
 
Presedintele Sigurantei Nationale a SUA (US Homeland Security) si al Comitetului de 
Afaceri  Guvernamentale  (Governmental  Affairs  Committee)  este  senatorul  Joseph 
Lieberman (sionist Rothschild) care, asemeni intregii cloace Rothschild in general, este 
disperat  sa  foloseasca  “amenintarea  terorismului”  pentru  a  cenzura  Internetul, 
impiedicand astfel ca adevarul sa iasa la iveala. 



 

Sionistii Rothschild au putut acoperi demascara pana acum, detinand in totalitate mass-
media oficiala. Shahar Ilan, editor al cotidianului israelian de renume, Ha'aretz, a scris:
 
'Evreii [sionistii Rothschild] controleaza intr-adevar mass-media americana. Acest lucru  
este evident, iar sa pretinzi altceva ar fi o insulta la adresa cunoasterii obisnuite.'
 
Nu numai in America, si nu numai “canalele de stiri” ale mogulilor sionsiti Rotschild 
precum Rupert Murdoch. Editorialistul Joel Stein (Sionist Rothschild) de la Los Angeles  
Times,  a  redactat  un  articol  in  care  a  declarat  ca  americanii  care  nu  cred  ca  evreii 
(Sionistii Rothschild) controleaza Hollywood-ul, sunt “pur si simplu batuti in cap”:
 
'A  trebuit  sa cutreier  in  lung si-n  lat  ca  sa  gasesc  sase neevrei  aflati  in  posturi  de  
conducere la companiile de divertisment.   Si,  ce sa vezi? Chiar unul dintre cei  sase,  
Presedintele AMC, Charles Collier, s-a dovedit a fi evreu! ... Ca un evreu mandru ce  
sunt, doresc ca America sa stie despre realizarea noastra. Da, noi controlam Hollywood-
ul.'
 



 
 
Subliniez, inca o data, ca nu ma refer aici la “evreii” care detin mass-media, Hollywood-
ul, politicile, bancile si marile afaceri,  ci la o mica clica care executa intocmai planul 
societatii secrete pe care eu o numesc Sionism Rothschild.
 
Masa poporului evreu a fost folosita fara mila si abuzata de retelele lui Rothschild, care 
nu dau doi bani pe ei. Ei nu urmaresc ce este bine pentru poporul evreu ca intreg, ci ceea 
ce corespunde conspiratiei Rothschild a stapanilor lor secreti privind dominarea globala.
 
Clanul Rothschild si reteaua societatii sale secrete sioniste controleaza politica guvernului 
american privind Israelul si absolute tot restul – si acelasi lucru se intampla in Marea 
Britanie,  tara  dupa  tarainclusiv  in  Franta,  Germania  (bineinteles),  Italia,  Belgia  si 
Uniunea Europeana, care a fost o creatie Rothschild inca de la inceput.
 
Primul discurs important al lui Obama referitor la Orientul Mijlociu,  din 2008, a fost 
scris, conform jurnalului  Wall Street Journal, de James Steinberg (sionist Rothschild), 
Daniel  Kurtzer  (sionist  Rothschild)  si  Dennis  Ross  (sionist  Rothschild).  A fost  livrat 
grupului  de  lobby  sionist  Rothschild,  Comitetul  pentru  Afaceri  Publice  Americano-
Israelian (AIPAC).
 
Credeti c-a existat cea mai mica sansa sa-i defavorizeze pe pakistanezi?!?...



Omul desemnat sa supravegheze razboiul din Afghanistan si bombardarea Pakistanului, a 
fost  Richard  Holbrooke  (sionist  Rothschild),  “Reprezentantul  special”  al  lui  Obama 
pentru Afghanistan si Pakistan, care a decedat in decembrie 2010.

Holbrooke a deservit cabala sionista Rothschild in pozitii de “diplomatie”, incepand cu 
razboiul din Vietnam si pana la conflictul  din Afghanistan; preluand posturi ca trimis 
special in Balcani, inainte si in timpul fostului razboi din Iugoslavia; ca Ambasador al 
ONU; ca om responsabil cu promovarea planului SIDA si multe, multe altele. 

Duelul dintre America si Israel este controlat de Rotschild, ceea ce a condus la sume 
uimitoare de dolari americani, proveniti din taxe si impozite, transferate in Israel pentru 
armata si domeniul “ajutorului” financiar. Un brat al cabalei sioniste Rotschild ii ofera 
celuilalt. 
 
John J. Mearsheimer si Stephen M. Walt au scris in cartea lor,  Influenta Israelului si  
Politica externa SUA (The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy):



'Israelul primeste aproximativ 3 miliarde USD sub forma de asistenta straina directa in  
fiecare  an,  care  reprezinta,  in  mare,  cam  o  cincime  din  bugetul  American  alocat  
ajutorului strain. Raportat pe cap de locuitor, SUA ofera fiecarui israelian o subventie  
anuala de aproximativ 500 USD.
 
Aceasta larghete este in special socanta atunci cand se realizeaza faptul ca Israel est,e in  
prezent, un stat industrial bogat, cu un venit pe cap de locuitor aproximativ egal cu cel  
din Coreea de Sud sau Spania.'
 
Casa Reprezentantilor SUA (US House of Representatives) a aprobat recent un ajutor 
military in valoare de 205 milioane USD pentru un sistem 'anti-racheta'. 'Cand vine vorba 
despre cooperare pentru aparare, armata si spionaj, relatia dintre SUA si Israel este mai 
puternica  ca  oricand’,  a  declarat  reprezentantul  democrat  Steve  Rothman  (sionist 
Rothschild),  membru  al  Subcomitetului  de  Fonduri  nationale  pentru  Aparare  (House 
Appropriations Defense Subcommittee).
 
In  timpul  declaratiei  de  mai  sus,  autoritatile  israeliene  isi  foloseau  puterea  militara 
aprovizionata de americani pentru continuarea blocadei din Fasia Gaza, care a oprit, din 
2007, furnizarea de alimente, combustibil  si necesitati  de baza pentru 1,5 milioane de 
palestinieni.
 

 
 
Mi-am propus sa expun aici adevarata fata a Sionismului – Clanul Rothschild si retelele 
sale  –  si  modul  prin  care  agentii  sai  din  Marele  Guvern SUA, marile  banci,  afaceri, 
concerne farmaceutice, biotehnologie, mass-media etc. lucreaza ca un tot pentru a impune 
o dicatura globala de tip Orwell asupra populatiei umane – incluzand si poporul evreu.
 
Sionismul  este  un subiect  despre  care  cei  mai  multi  sunt  fie  prea  ignoranti,  fie  prea 
inspaimantati ca sa-l abordeze si sa-l expuna, dar el  trebuie facut public, demascat iar 
reteaua demontata daca tirania globala poate fi evitata in viitorul apropiat.



De fapt, nu este vorba despre niciun 'viitor'; tirania este déjà prezenta si este vorba doar 
de cat de mult acceptam sa fim inrobiti de ea.
 
Clanul  Rothschild  si  sionistii  sai  au  sacrificat  un  secol  ascunzand  adevaratele  si 
ramificatele  proportii  ale  controlului  lor  global  iar  acest  val  trebuie  ridicat  pentru  ca 
masele de oameni sa vada adevarul.
 
De asemenea, ar trebui sa subliniez ca atunci cand spun 'Rothschild', nu ma refer la toti 
cei din neamul 'Rothschild', nici macar la cei care poarta acest nume. Sunt extrem de 
multi din familia Rothschild si din ramurile sale care habar n-au de ceea ce infaptuieste 
ierarhia si sunt multi 'Rothschilzi' care nu au acest nume, dar care fac parte din cabala 
sionista.
 
Cand spun 'Rothschild',  ma refer  la  linia  de sange Rothschild  deoarece,  asa cum am 
detaliat in cartile mele, ei urmeaza, de timp indelungat, programe de reproducere care 
produc urmasi prezentati sub alte nume.
 
Asadar,  cand  acesti  oameni  vin  la  putere,  ei  poarta  genele  Rothschild  si  raspund  la 
sistemul  lor  de  control,  dar  ei  nu  sunt  numiti  oficial  'Rothschild',  si  astfel,  rata  de 
inflitrare a liniei de sange Rothschild la nivelul guvernelor, finantelor si asa mai departe, 
ramane tainuita in spatele unei armate de progenituri cunoscute sub diferite alte nume. 
 
Este  vremea ca  sionistii  Rothschild  sa  fie  adusi  in  atentia  publicului,  deoarece  exact 
acesta este utlimul loc in care ar dori sa fie. Au operat din umbra de prea mult timp si 
trebuie sa ne asiguram urgent ca aceste zile au luat sfarsit.  


