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„Izrael” azt jelenti: Rothschild
Az illuminátus-hálózatot átható jelenséget – e másik kötőerőt – Rothschild‑cionizmusnak hívom. Azért adtam hozzá a Rothschild nevet, hogy hangsúlyozzam, kik a cionizmus megalapítói és irányítói mind a mai napig. A „cion” a „szaturn” törvénykönyve. A cionizmus egyenlő
a szaturnizmussal, mint ahogy a sátánizmus megegyezik a szaturnizmussal. (237. ábra). Ez
a szaturnália-kultusz másik arca, ám a legtöbb támogatója és pártolója nem tudja ezt.
Az Emberi faj, emelkedj fel és a The David Icke Guide To The Global Conspiracy című
műveimben összegeztem történelmi hátterét, és részletesen kifejtettem a Rothschild‑cio
nizmust. A legtöbb kutató vagy
nem fogja fel e hálózat elsöprő
jelentőségét, vagy túlságosan félnek kimondani ezt. – Akárhogyan!
Kérdezzetek meg egy csomó embert arról, mit jelent a cionizmus,
és a legtöbbjük azt fogja válaszolni: az a zsidóság. A Rothschild politikai‑ és médiahálózatnak nagyon
jól sikerült e hamis benyomás‑keltés, így „mindenki tudja”‑ként beépült a köztudatba. De ez nem igaz!.
A zsidó emberek és a cionizmus
nem azonos fogalmak, bár ezt hitették el velünk. Sok zsidó vehemensen ellenzi a cionizmust, illetve sok
cionista nem is zsidó. A Rothschildcionizmus nyilvános arca egy politikai ideológia, mely azon alapul,
hogy a zsidók földje Palesztina,
illetve az alapvető hiedelem, hogy
a zsidók Isten választott népe, akiknek alapvető joguk van az „ígéret
földjére” (ami már önmagában is
ostobaság, ahogy azt már korábban kifejtettem). Abban is hisznek,
hogy Izrael valódi határai körülveszik a mai Izraelt, beleértve Gázát
és Ciszjordániát, melyek még most 237. ábra: a szaturnizmus‑hálózat

6

Emlékezz, ki vagy!

is hivatalosan Palesztinához tartoznak, továbbá
Libanont, Irakot, Szíriát, Egyiptomot és Jordániát,
vagy ahogyan a Genezis mondja: „Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig”. Ez
a cionizmus nyilvános arca, ám valójában egy fő
titkos társaság, rejtett irányító rendszerrel. A cionizmust a Rothschild‑ház alapította és irányítja a mai
napig. Arra törekedtek, hogy elhitessék: a cionizmus az összes zsidót felöleli, így antiszemitának
vagy rasszistának bélyegezhetnek mindenkit, aki
terjeszti az igazságot a Rothschildokról és ügynö238. ábra: a Nagy Rebbe. Bájos pasas
keikről a kormányokban, bankszektorban, az üzleti
világban, a médiában és a hadseregben. A legtöbb kutató ezért nem folyik bele ebbe
a témába, még akkor sem, ha tudják ennek fontosságát. Bátraknak kell lennünk, hogy
felfedjük, és kifejtsük, mi folyik a világban. Soha inkább, mint most! Tudatosnak is kell
lennünk, hogy meglássuk, milyen mély is a nyúl ürege. A rasszizmus határtalan tudatlanságot jelent abban az értelemben, hogy az ‚ént’ a testhez kapcsolja a testet éltető, és
azon keresztül tapasztaló Tudatosság, Ébredtség helyett. A rasszizmus nem más, mint az
ember megítélése űrruhája alapján, figyelmen kívül hagyva a ruhát viselő embert. A ras�szisták nevetségesek, éretlenek és ostobák, de nincs a megbélyegző fenyegetésnek (már
megpróbálták és kudarcot vallottak) olyan módja, mely megakadályozna, hogy leleplezzem, amit le kell, hogy az irányító rendszer összeomolhasson. Mindenesetre, a világ
legszélsőségesebb rasszistái a Rothschild-cionisták. – A legsokkolóbbak, a szélsőségesek szélsőségese, a zsidó felsőbbrendűségi szervezet, a Chábád Lubavics. E szervezet
világszerte széles körű kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik. A Chábád Lubavics
a 18. században jött létre, legünnepeltebb vezére pedig Menachem Mendel Schneerson
volt, ismertebb nevén, a „Nagy Rebbe”, aki 1994‑ben hunyt el (238. ábra). Ő írta, hogy:
„két ellentétes lélek létezik; a nem‑zsidó lélek a három sátáni körből ered, míg a zsidó
lélek a  szentségből fakad”. „A zsidó nem holmi más cél eszközeként jött létre” – mondta. Minden isteni kisugárzás azért teremtetett, hogy a zsidókat szolgálja, ebből pedig az
következik, hogy a „zsidóság maga a cél”. Az Egyesült Államok kongresszusa egyhangúlag fogadta el, hogy kongresszusi aranyéremmel tüntessék ki Schneersont, aki azt hirdette, hogy a nem‑zsidók eredendően gonoszak, és genetikailag alsóbbrendűek. De nem
ez az, amit a hüllő‑hibrid vérvonal mindig is hitt? Azt hiszem, igen. – Micsoda véletlen
egybeesés! Mi jöhet még? A kongresszus olyasvalakit tüntet ki kongresszusi aranyéremmel, aki azt hirdeti, hogy a nem‑zsidók egyetlen feladata, hogy a zsidókat szolgálja?
Yitzchak Ginsburgh rabbi, a Chábád rabbik vezére hite szerint a zsidók megtehetik,
hogy elveszik a nem‑zsidók szerveit, hiszen a nem‑zsidók alsóbbrendűek. A The Jewish
Weekly‑ben a következőt írta a Chábád Lubavics Schneur Zalmanról:
Zalman a nem‑zsidókról alkotott véleménye a következő volt: a nem‑zsidó lelkek abszolút
mások és alsóbbrendűek. Teljes mértékben gonoszak, mindenféle megváltó minőség nélkül.
Amennyiben a zsidó test valamennyi sejtje az isteniség hordozója, Isten része, akkor minden
egyes DNS-szál is Isten része. Ebből az következik, hogy a zsidók DNS‑se különleges.
Tehát ha egy zsidónak májra lenne szüksége, elvehetné egy ártatlan nem‑zsidó embertől?
A Tóra minden bizonnyal engedélyezné. Egy zsidó élet végtelen értéket képvisel!

El tudod képzelni, mi történne, ha egy nem‑zsidó ember ennek töredékét, vagy ehhez
hasonlót mondana egy fehér, fekete vagy éppen kínai emberrel kapcsolatban? Manis
Friedman, Chábád rabbi zsidó publikációkban arra a kérdésre válaszolva, hogy miként
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kellene viselkedniük a zsidóknak arab szomszédjaikkal, a következőket írta: „Az erkölcsi háború egyetlen módja csak zsidó módon történhet: el kell pusztítani szent helyeiket.
Meg kell ölni a nőket, férfiakat, gyermekeket (és jószágaikat)”. – Tudom, hogy ezt szinte
képtelenség elhinni, de ezek ugyanazok az emberek, akik azt kiabálják másokra, hogy
„rasszisták”. A politikai „baloldal” segít nekik évtizedről évtizedre azzal, hogy megbélyegzi azokat, akik felelősségre vonnák a Rothschild‑cionistákat. Arra törekednek – és
sokszor sikeresek is –, hogy akadályozzák azokat, akik a nyilvánosság előtt beszélnének
a Rothschild‑cionistákról, és felhívnák a figyelmet arra, ami a világban folyik. Ez történt
velem is évekkel ezelőtt, a Rothschild‑cionisták vezette Kanadában, ahol az egyik főkolompos a kormány munkatársa, Richard Warman volt. Figyelemmel kísérheted tevékenységét, ahogyan próbálja betiltani az egyik Vancouverben tartott rendezvényemet, ha beírod
a youtube keresőjébe: „David Icke, the Lizards and the Jews”. A „baloldali” mentalitás
legklasszikusabb példáját láthatod. Elég sokan belebonyolódtak, de még kollektíven sem
volt semmilyen ismert technológiával mérhető agysejti működés. Dedikálás közben tejszínes pitékkel dobáltak, ám engem csak hangyányit, a karomon találtak el, többségük
a gyermekkönyv‑részlegen kötött ki. Isten áldja őket. A youtube videóban láthatod, hogy
Richard Warman adja nekik a pite‑ötletet. Vicces, hogy sosem kérdőjelezik meg, vagy
vonják felelősségre Izrael rasszizmusát, bár Izrael legalább annyira apartheid politikát
folytató állam, mint amilyen Dél‑Afrika vagy Amerika volt. Nemcsak arra gondolok, hogy
időről időre gonosznak kiáltja ki a palesztin embereket, hanem beleértem a meglehetősen
hierarchikus izraeli társadalom szélsőségesen rasszista csoportjait is, melyek az etióp fekete zsidóságot pl. csak kicsivel tekintik többnek, mint a férgeket. Még egyszer sem hallottam ezeket a bal‑agyfélteke rabjai, „Csak nézz rám, tisztán antirasszista vagyok”, szájából.
Sajnálom őket, de tényleg. – Gondolj csak bele, milyen lehet nekik, minden reggel úgy
ébredni, hogy még mindig ugyanott tartanak. Tyűha! – Lépjünk tovább!
A szándékos elterelés mögé kell néznünk, mely kihívást jelent a Rothschild‑cionisták
és Izrael zsidóellenes horrorja tekintetében, de ráláthatunk azokra a tényekre, amelyeket a Rothschild‑hálózat nem akarja, hogy lássuk. Először is, nem kell zsidónak lenni ahhoz, hogy valaki Rothschild‑cionista legyen. Az Egyesült Államok alelnöke, Joe
Biden mondta ezt nyilvánosság előtt Tel‑Avivban, miközben (végső soron a chateaui
Rothschild) mesterei seggét nyalta. Az egyik legvehemensebb Rothschild‑cionista csoport az Egyesült Államokbeli (de másutt is) keresztény cionisták. Őket kétségbevonhatatlanul „spirituális mesterük”, John C. Hagee vezeti. Gondolj a legszélsőségesebben
álszent hittérítőre, és eljutsz ehhez az emberhez. Azt mondja, hogy amit Hitler és a nácik tettek a zsidókkal, az Isten akaratának beteljesítése volt Izraelért. Hozz egy csésze
mézédes teát, mielőtt elolvasod, mit mondott:
Theodor Hertzl (Rothschild‑frontember) a cionizmus atyja. Zsidóként a 19. század fordulóján
ezt mondta: „Ez a föld a mi földünk, Isten azt akarja, hogy itt éljünk.” Fogta magát, elment
az európai zsidókhoz, és így szólt: „Azt akarom, hogy gyertek, és csatlakozzatok hozzánk
Izrael földjén”. Néhányan ugyan mentek is, de kevesen, így Hertzl depresszióba esett. Azok,
akik elmentek, megalapították Izraelt. Azok pedig, akik nem, megjárták a holokauszt poklát.
Isten küldött egy vadászt. A vadász az, akinek fegyvere van, és kényszerít. Hitler vadász volt.

Hihetetlen! Hitlert és a nácikat végső soron a Rothschildok és a Rockefellerek küldték, főleg
azért, hogy kényszerítsék a zsidókat: oda menjenek, ahova a túlnyomó többség nem akart
menni – Izraelbe. Az első Rothschild‑cionista kongresszust 1897‑ben tartották Baselben,
Svájcban, ugyanis át kellett költöztetni az eredeti helyszínről, a németországi Münchenből,
a cionisták Izraelbe települési tervét nem támogató zsidók ellenállása miatt. Aztán megérkeztek a nácik, a többi pedig már történelem. Theodor Hertzl ezt írta naplójába:
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Alapvető fontosságú, hogy a zsidóság szenvedése... fokozódjék… ez segíteni fogja tervünk
megvalósulását… Van egy kitűnő ötletem… Rá kell vennem az antiszemitákat, hogy kobozzák
el a zsidók vagyonát… Az antiszemiták támogatni fognak bennünket, hiszen erősíthetik
a zsidók üldözését és elnyomását. Az antiszemiták lesznek a legjobb barátaink.

A Rothschild‑cionisták azt akarják, ami a legjobb a zsidók számára? Biztosan. John
Hagee alapítója és nemzetközi elnöke a keresztény‑cionista, a Keresztények Egyesülete
Izraelért szervezetnek. Izrael rendszeres látogatója, találkozott az összes miniszterelnökkel Menachem Begin óta. John Hagee minisztériumai 8,5 millió dollárt kaptak arra, hogy
zsidókat telepítsenek át az akkori Szovjetunióból Izraelbe, illetve ő a megálmodója és
ügyvezető igazgatója az „Egy estét Izrael tiszteletére” nevű eseménynek. Ez a keresztények és az izraeli állam közti szolidaritás jelképe.
Ezzel szemben nem minden zsidó cionista. Sokan ellenzik a cionizmust, és támogatják a palesztinokat a hadviselésben a Rothschild‑cionista tulajdonú Egyesült Államok
pénzelte támadásokkal és népirtással szemben. A zsidók tüntetéseket szerveznek, és
bojkottra hívják fel az embereket Izraelben,
válaszul a Rothschild‑cionisták Palesztina
elleni politikájára (239. ábra). De hány olyan
ember tudja ezeket a dolgokat, akik a főáramlatú médiákból gyűjtik információjukat?
Hányan tudják – mint ahogy a 240. ábrán
is látható –, hogy a vallásos zsidók irtóznak a Rothschild‑cionisták követeléseitől,
pl. hogy az USA támadja meg Iránt, ezzel
szemben melegen üdvözlik az iráni miniszterelnököt Ahmadinezsádot, és biztosítják
239. ábra: az a hiedelem, hogy a Rothschild‑cionisták
őt támogatásukról? Senki sem tudja, aki
ugyanazok, mint a zsidó emberek – egy manipulált tévhit
a Rothschild‑cionisták által uralt főáramlatú médiákat figyeli. Hiszen ezek a médiák
egyetlenegy vonalat sulykolnak: a cionizmus az összes zsidó embert jelenti. Történet
vége. Aki kételkedik, olvassa el Norman
Finkelstein, a káprázatos zsidó író munkáját, akinek a szülei a náci koncentrációs táborban szenvedtek; illetve a zsidó zenész és
író Gilad Atzmon írásait a www.gilad.co.uk
honlapon. A Rothschild‑hálózatnak olyan
szervezetei vannak, mint a B’nai B’rith és
ennek oldalhajtásai, a Rágalmazásellenes
Liga (Anti‑Defamation League, ADL), mely
együtt dolgozik más Rothschildok‑irányította
240. ábra: minden zsidó Rothschild‑cionista?
csoportokkal, hogy megcélozzák mindazokat, akik közel kerülnek ahhoz, hogy a kulisszák mögé lássanak. Minden létező módon
megtámadják és megbélyegzik őket, hogy megakadályozzák az elsöprő erejű igazság
napvilágra kerülését – miszerint a Rothschildok titkos társaságai és ügynökeik irányítják
a kormányt, nemcsak Nagy‑Britanniában, de az Egyesült Államokban is; az egész világ
pénzügyeit és kereskedelmét; a fő médiákat; Hollywoodot; és a zeneipart. Ez csak birodalmuk rövid felsorolása.
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A dinasztiát Mayer Amschel Rothschild (született 1744‑ben, apja pénzváltó) Frank
furtban, Németországban alapította. A családot korábban „Bauer”‑ként ismerték. Mayer
Rothschild nagyon közeli és jövedelmező kapcsolatot alakított ki a német királysággal,
legfőképpen William of Hesse‑Hanau herceggel. A brit és a belga királyság is a német
Saxe–Coburg–Gotha‑házhoz tartozott. Nem lehet véletlen, hogy ugyanaz a vérvonal
áll kapcsolatban a többi európai királyi családdal is. A Rothschild gének mindig megjelennek valahol. A legjelentősebb amerikai Rothschild‑cionista bankárcsaládok közül
sokan, mint a Goldman, Sachs, Lazard és Lehman a németországi Rothschild erődből
származnak. Mayer Rothschild a fiait Londonba, Párizsba, Nápolyba és Bécsbe küldte,
hogy kiterjesszék birodalmukat, és nem sokkal később már ők irányították Európa pénzügyi rendszerét, majd később az egész világét. A Rothschildok ismertek voltak arról,
hogy a házasságokat családon belül kötötték, például első‑ és másodunokatestvérek között. A hivatalos életrajzok szerint ezzel tartották a pénzt családon belül, ám a genetika is
ugyanilyen fontos volt. A Rothschildok tevékenységének fő alapelve: titokban háború
szítása, és mindkét fél pénzelése. Már előre hitelt adtak a harcban álló országoknak, hogy
a háború után újjáépíthessék közlekedésüket, gazdaságukat, mielőtt újra harcba vinnék
őket. Az adósságokon keresztül magukhoz ragadták az országok tulajdonait. Az izraeli
író és kutató, Barry Chamish beszámolt a 2006‑ban Izrael‑Libanon közt dúló háború során Sir Evelyn de Rothschild unokájával történt találkozójáról. Az unoka azt mondta, elhagyta családját, hogy mormon lehessen. Ez ironikus, ha belegondolunk, hogy a Mormon
Egyház és az Őrtorony Társulat, vagy a Jehova Tanúi mind a Rothschildok által jöttek
létre, és a mai napig Rothschild‑cionista szervezetek. Ezen vallások mind azt ígérték,
hogy létrehozzák az Új Jeruzsálemet, a Ciont. A mormon alapítói, Joseph Smith, Hiram
Smith és Brigham Young, vérvonalbeli szabadkőművesek voltak, és elég sok szabadkőművesi elgondolást beépítettek a mormon hitrendszerbe és rituálékba. Charles Taze
Russell és Joseph Franklin Rutherford, az Őrtorony Társulat alapítói szintén szabadkőművesek és Rothschild-kifutófiúk voltak. Mindkét „vallás” belső magját tekintve a sátánizmus fedőszerve. Hosszasan beszélgettem több nővel is, akik elmondták hogyan erőszakolták és termékenyítették meg őket Hüllő‑entitások jelenlétében, sátánista rituálék
során a mormon templom oltárán, Salt Lake Cityben. E magzatokat később elborzasztó
rituálék során áldozták fel, hasonlókban, mint amit Stewart Swerdlow is leírt korábban.
A Rothschild‑unoka azt mondta Chamishnak, hogy csupán hét család élvezi a „háború
gyümölcseit” Libanonban. Azt állította a Rothschildokról: „Ők hozták létre Izraelt, hogy
legyen mivel játszaniuk. Gazdagabbá teszi őket, és erősebb irányítást biztosít”. Már közel
20 éve mondom, és írom egyfolytában, hogy a Rothschildok birtokolják Izraelt, és bármi,
amit Izrael tesz, az a Rothschildok műve. A Rothschildok építették az izraeli parlament,
a Knesset és a legfelsőbb bíróság épületét, az okkult szimbólumokkal együtt.
A Rothschild család ágait megtaláljuk Nagy‑Britanniában, Németországban, Francia
országban, Ausztriában, Olaszországban és Svájcban is, illetve rengeteg szervezetben,
amelyeken keresztül más nevek alatt irányítják a világot. Ahol pénz és manipuláció
van, ott vannak a Rothschildok is. A család nápolyi ága szoros együttműködésben áll
a Római Egyházzal, és biztos vagyok abban, hogy ezen senki sem lepődik meg. A dinasztia legjelentősebb tagjai közé tartozik Sir Evelyn de Rothschild, II. Erzsébet királynő
és a Vatikán pénzügyi tanácsadója és a London School of Economics vezetője; és a bankár Jacob Rothschild – IV. Rothschild báró, Henry Kissinger közeli barátja és munkatársa (241. és 242. ábra). Számíthatsz rá, hogy a Rothschildok kapcsolatban állnak az illuminátusok‑alapította és -irányította London School of Economics‑szal, ahol rengeteg
ügynökük tanult. Erről majd később írok. Jacob Rothschild szintén barátja és munkatársa
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Rupert Murdochnak, a Rothschild‑cionista médiamágnás
és a BskyB szatellit televízió társaság (ebben jelentős érdekeltsége van) elnökhelyettesének. Senki sem épít médiabirodalmat, kivéve, ha Rothschildok állnak a háttérben.
Murdoch 2011‑ben bezárni kényszerült vacak brit bulvárlapját, a News of the World‑öt, amikor nyilvánosságra került több ezer bizalmas telefonbeszélgetés illetéktelen lehallgatása, köztük hírességek, de elhunyt katonák és megölt gyermekek családjainak telefonbeszélgetései is. Több
tízezer fonttal megvesztegették az ugyanolyan korrupt rendőrség, a London Metropolitan Police embereit, hogy nekik kedvezően nyilatkozzanak arról, hogy mit tekintenek
bizalmas információnak. Sir Paul Stephenson, a rendőrkapitány lemondott, miután kiderült, hogy személyes tanácsadójaként a News of the World helyettes szerkesztőjét
241. ábra: Sir Evelyn de Rothschild
alkalmazta, akit aztán telefonos beszélgetések feltörésének alapos gyanúja miatt letartóztattak. Rupert Murdoch,
a Rothschildok propagandavezére volt felelős „alakváltó”
Tony Blair megválasztásáért, és most már tudjuk azt is,
hogy ők ketten 2003‑ban, az iraki invázió előtt 9 nap alatt
háromszor is találkoztak. Murdochnak világszerte 127 újságja van, és mindegyik támogatta a támadást. Amikor
kitört a News of the World botrány, kiderült, hogy David
Cameron és Murdoch vezetősége 26‑szor találkozott kicsit több mint egy évvel azelőtt, hogy Blairt 2010‑ben
megválasztották miniszterelnöknek. További 27 találkozó
követte ezt kormányzásának első évében. A nemzetvédelmi miniszter, Liam Fox bizalmas védelmi eligazításokat
tartott Murdoch vezetőségének. George Osborne‑nak,
a Rothschild irányította államkincstári kancellárnak első
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hivatali évében 16 találkozója volt Murdoch szerkesztőivel és vezetőivel. Cameron a News of the World volt riporterét, Andy Coulsont a Downing Street kommunikációs igazgatójának nevezte ki, mielőtt
Coulson lemondott a lehallgatási botrány miatt. Sean Hoare‑t, a News of the World korábbi
riporterét a botrány kitörésekor holtan találták watfordi otthonában, Észak Londonban.
Egy évvel korábban nyilvánosságra hozta, hogy Coulson tudott a lehallgatásokról, amelyek „helyi jellegűek” voltak, sőt a (Rupert Murdoch‑féle) News International‑nél hozzátartoztak az újságírási kultúrához. Azt mondta, ezek a lehallgatások ipari méretet öltöttek.
A rendőrség úgy nyilatkozott Hoare haláláról, hogy oka ismeretlen, de nem gyanús. Ezt
a különös állítást még a nyomozást és a boncolást megelőzően tették. Hoare halála azt jelentette, hogy állításai nem kerültek a bizonyítékok közé. – Milyen kényelmes! Írásommal
egyidőben az FBI nyomozást folytat, ugyanis állítások szerint Murdoch munkatársai
a 9/11 támadást követően az áldozatok családjainak telefonjait is lehallgatták. Ha beigazolódik, ennek komoly következményei lehetnek Murdoch amerikai cégeit illetően, mint
a Fox News, a New York Post és a Wall Street Journal. Ezek mind betekintést biztosítottak az otthonokba. Hangsúlyozom, hogy a Rothschild kifejezést az összes vérvonalbeli‑
re használom, akik végtelen számú, különböző neveken futnak. Azonban rengeteg olyan
Rothschild nevű ember van a világon, akiknek semmi közük a manipulációkhoz, illetve
semmi közük a családhoz, csak annyi, hogy ugyanaz a nevük.

