
















Wstęp 

Obiecuję, że ta książka rzuci Ci wyzwanie. Jej zdumiewające świa
dectwo dokumentalne stanie naprzeciw niektórym z Twych najbar
dziej utrwalonych przekonań. 

Jeśli jesteś w stanie odłożyć na bok, najlepiej jak potrafisz, stron
niczość, którą mogłeś wyrażać w tym temacie albo nawet uprzedzenia 
wobec mojej osoby, to będziesz mógł bardziej uczciwie ocenić idee i 
dowody zawarte w tej książce. To wszystko, o co autor może popro
sić swojego czytelnika i właśnie o to Cię proszę. Gorliwie ufam, że 
jeśli postarasz się utrzymywać swój umysł w stanie otwartym, to, co 
przeczytasz, zaskoczy Cię. 

Prawdziwa moc tej książki pochodzi od jej dokumentacji z poważ
nych źródeł. W istocie szybko odkryjesz, że większość moich dowodów 
na temat żydowskiej supremacji i międzynarodowego syjonizmu po
chodzi ze źródeł żydowskich. Argumentują one bardziej przekonująco 
na rzecz mojego punktu widzenia, niż cokolwiek, co mógłbym napisać. 
Zachęcam Cię, byś zajrzał do tych źródeł i sprawdził je dla samego 
siebie. W książce tej zabiorę Cię ze sobą w fascynującą podróż od
krywczą w zakazany obszar. Nalegam, żebyś dzielnie utrzymywał{ a) 
otwartość umysłu podczas badania tematów, które na Ciebie czekają. 
To jedyny sposób, w jaki każdy z nas może dojść do prawdy: 

Niektórzy będą zniesławiać tę książkę, nazywając ją antysemicką. 
A jednak nie jest uznane za antyamerykańskie badać historyczne 
znęcanie się nad Indianami. Nikt nie nazywa antychrześcijańskimi 
rozmów na temat ekscesów Inkwizycji. Czy za anty-białe uważa się 
udokumentowanie historii praw Jima Crowa na Południu? Massme-
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dia są wypełnione po brzegi opowieściami o zagrożeniu ze strony 
islamskiego ekstremizmu. Nikt nie mówi, że antymuzułmańskim jest 
rozpatrywanie skrajnych elementów islamskiego fundamentalizmu. 
Niniejsza książka ośmiela się rozpatrywać temat zakazany: temat 
żydowskiego ekstremizmu. 

Ta książka nie jest antysemicka; ona zwyczajnie bada i dokumen
tuje potężne, ekstremistyczne elementy etnicznej supremacji, która 
istniała wśród społeczności żydowskiej od czasów historycznych 
po obecne. Owa książka udowodni, a uczyni to głównie dzięki źró
dłom żydowskim, istnienie żydowskich supremacyjnych pierwiast
ków wśród najwyższych szczebli rządowej, medialnej i finansowej 
władzy. Ponieważ każdy, kto wypowiada się na ten temat, jest oczer
niany jako „antysemita", to ważne, abym wymownie powtórzył, że 
moja książka nie dotyczy' wszystkich Żydów, a jedynie żydowskich 
ekstremistów. Mam sporo szacunku do poszczególnych Żydów, ta 
książka jest w istocie dedykowana pamięci jednego z nich - nieżyją

cego już prof. Izraela Szahaka. 

Jako wprowadzające, przelotne spojrzenie na żydowską supre
mację, mogę wskazać bliski związek Białego Domu Stanów Zjedno
czonych z potężną, ekstremistyczną organizacją żydowską, Chabad 
Lubawicz. 

Czym jest Chabad Lubawicz? Jest to światowa, ultra
ortodoksyjna, skrajna organizacja żydowska, mająca działaczy w 
każdym z czołowych krajów świata. Jeśli nieznane jest Ci owe zrze
szenie, to jego rasowa supremacja zaszokuje Cię. 

Chabad Lubawicz naucza, że nie-Żydzi są nieczystymi, gorszymi 
rasowo istotami, których jedynym celem istnienia na ziemi jest służba 
Żydom. Wielu chabadzkich rabinów utrzymuje, że Żydzi mają lite
ralnie boskie DNA, podczas gdy nie-Żydzi są „boskim odpadkiem 
kreacji" [1]. Często głoszą oni, że nie jest grzechem, a wręcz czynem 
prawym, zabić lub oszukać nie-Żyda. Niektórzy czytelnicy być może 
nie będą chcieli w to uwierzyć, lecz jakiekolwiek szybkie przeszuka
nie Internetu, na oficjalnych stronach Chabadu i pośród publikacji 
licznych chabadzkich rabinów, potwierdzi każde moje słowo. Od
kryjecie, że wszystko w „Żydowskiej Supremacji" jest gruntownie 
udokumentowane i potwierdzone referencjami. 

Chabad i pozostali eskstremistyczni rabini ortodoksyjni często 
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są autorami kolumn dla najważniejszej żydowskiej gazety w Stanach 
Zjednoczonych „Jewish Week". W tym piśmie znajdziesz suprema
cyjne przekonania, które każda przyzwoita ludzka istota określiłaby 
mianem okropnych. Tylko rozpatrz poniższy cytat: 

„Zaś co do gojów„. Stosunek Zalmana (brzmiał): „Pogańskie du
sze są całkowicie innego i niższego przyporządkowania. Są one total
nie złe, bez zgoła jakichkolwiek wartości odkupiających." [. .. } Jeśli 
każda pojedyncza komórka w żydowskim ciele pociąga za sobą bo
skość, jest częścią Boga, to każde pasmo DNA jest częścią Boga. A 
zatem, w żydowskim DNA jest coś wyjątkowego [„.}" 

„Jeżeli Żyd potrzebuje wątroby, czy można zabrać wątrobę od nie
winnego, odchodzącego nie-Żyda, by go uratować? Tora prawdopo
dobnie by na to zezwoliła. «Żydowskie życie ma nieograniczoną war
tość» wyjaśnił. «Istnieje coś bezgranicznie bardziej świętego i unikal
nego w żydowskim życiu, w porównaniu do nie-żydowskiego życia»". 
- Rabin Chabad Lubawicz, Yitzhak Ginsburgh dla „Jewish Week", 
najważniejszej publikacji prasowej dla Żydów w USA. 

Powyższą deklarację złożył przewodni lubawiczowy rabin o na
zwisku Yitshak Ginsburgh i możecie ją znaleźć w numerze „Jewish 
Week" z 26 kwietnia 1996 roku. Wielu chrześcijan wątpiłoby w au
tentyczność cytatu zwyczajnie dlatego, iż nie mogliby uwierzyć, że 
jakikolwiek religijny przywódca powiedział, że czymś moralnym dla 
Żyda jest zabicie nie-Żyda i odebranie mu wątroby. 
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Na wielu ze swoich wykładów czesto przywołuję horror tego, co 
powiedział rabin Ginsburgh przez wskazywanie obecnym na sali nie
Żydom, iż Żydzi mają moralne prawo, by zamordować twoją matkę 
lub ojca, syna lub córkę, męża lub żonę, by zapewnić Żydowi zdrową 
wątrobę. Zło zawarte w takim stwierdzeniu jest dla większości z nas 
po prostu nie do pojęcia, ale powtarzam, to stwierdzenie zostało 
zamieszczone w największej, najbardziej popularnej żydowskiej pu
blikacji prasowej w Stanach Zjednoczonych. 

Za zwykłe cytowanie Ginsburgha i eksponowanie żydowskiej su
premacji w moich artykułach i prelekcjach byłem potępiany jako 
krzewiciel nienawiści, antysemita i fanatyk. Muszę znosić to trakto
wanie ze strony mediów, podczas gdy Ginsburgh nie doświadczył ani 
odrobiny krytyki. Deklaracja ta nie była jedną z tych, jakie wygła
szają obłąkani ekstremistyczni Żydzi z bezludnego, pustynnego re
jonu Izraela, lecz padła z ust jednego z honorowanych liderów sekty, 
która aktualnie organizuje swoje przyjęcia i konferencje w Białym 
Domu. 

Artykuł w „The New Republic" z 4 maja 1992 roku odsłonił 
nienawistną, anty-pogańską naturę Chabad Lubawicz. 

„[ ... )istnieją pewne silne ironie w chabadzkim nowym, mesjani
stycznym uniwersalizmie, w jego misji wobec pogan; i z pewnością 
najbardziej nieprzyjemna z nich dotyczy skądinąd nieukrywanej, a 
nawet rasowej pogardy dla gojów. " 

,,[. .. )co więcej, ta charakterystyka pogan jako będących z natury 
złymi, jak i będącymi duchowo jak również biologicznie gorszymi od 
Żydów, nie została w żaden sposób zmieniona w następnych publika
cjach Chabadu". (The New Republic)[2} 

„Wielki Rebbe" - to duchowy przywódca Chabadu. Był nim nie
żyjący już rabin Menachem Schneerson, którego wielu Żydów czciło 
niczym Mesjasza. Chabad twierdzi, że rabin Schneerson nie popeł
nił ani jednego grzechu przez całe swoje życie, zebrali się również 
w wielotysięcznej liczbie na miejsce jego pochówku, oczekując, że 
powstanie z martwych. Co rabin Schneerson mówił o poganach? 

Następujące cytaty są zaczerpnięte z książki zawierającej jego na
grane przesłania do wiernych w Izraelu, zatytułowanej „Zbiór Roz
mów" (ang. „Gatherings of Conversations" - tłum.) i wydanej w 
Izraelu w 1965r. W ciągu następujących po sobie trzech dekad swo-
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