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"Pamiętaj o tym, że każdy żyd mówi prawdę"
Według Finkelsteina jesteś nikim, tylko zwierzęciem do zabicia i poświęcenia “bogu” – Lucyferowi, i dojonym przez
“wybrańców boga” ze wszystkiego co masz i tak długo jak żyjesz..
Finkelstein zachowuje się zupełnie zwyczajnie i mówi wszystko otwarcie, w sposób pół-humorystyczny, o tym jak
wykorzystywani są Goje i niszczą się wzajemnie w tych wszystkich wojnach i rewolucjach zainscenizowanych i
kierowanych przez “wybrańców boga”.
“Rabin Finkelstein w zdumiewający sposób udziela szczerych odpowiedzi o kontroli sprawowanej przez światowe
żydostwo nad bankami, mediami i rządami, stworzonym przez nich komunizmem, założeniem przez nich jezuitów,
oszustwie holokaustu, rytuałem składania oﬁar z ludzi i wielu innych zadziwiających sprawach. Dla mnie jedyną
rzeczą bardziej szokującą niż szczere wyznania rabina Finkelsteina jest jego totalnie bezduszne lekceważenie i
zabawna pogarda wobec nas, skromnych “Gojów”.
Zaczynajmy:
Chciałbym przywitać was Janem 8:44(...) Nazywam się James Wickstrom [JW] , jestem nauczycielem Jahwe, mówię
do was na żywo w radio Turner przez następną godzinę od 21 do 22 wschodniego czasu, w zastępstwie pastora
Boba, który zastępował mnie w ubiegłym tygodniu.
Dzisiaj mamy bardzo, bardzo interesujący program. Jestem pewien, że będziecie tak uważać. Mam gościa, jest nim
rabin Abe Finkelstein [AF]. On jest na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, i dołączy do nas dzisiaj, i
będziemy rozmawiać o prawdziwości rzeczy na świecie.
Rabin Abe Finkelstein, jak powiedziałem, jest na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.
JW: Jest pan z nami dzisiaj?
AF: Szalom, Jestem.
JW: Zastępuję dzisiaj pastora Boba, i wiem, że nigdy nie spotkaliśmy się, ale mam dla ciebie bardzo ciekawe
pytania. Chciałbym dać ci okazję do udzielenia na nie odpowiedzi, gdyż jest wiele plotek i domysłów w tym kraju na
temat społeczności żydowskiej, ok?
AF: Ok.
JW: Jako człowiek spoza synagogi i nauczyciel żydowskiej rasy, bo JESTEŚCIE rasą, tak?
AF: Cóż, niektórzy mówią, że jesteśmy rasą, niektórzy że religią.
JW: Tak, ale jak to jest według CIEBIE?
AF: Po trochu każdego.
JW: Wyobrażam sobie. Chciałbym od razu zająć się poważnymi sprawami. Wiesz że jesteś bardzo znanym
człowiekiem wśród swoich, i oczywiście WIESZ, masz świadomość tego, że nie lubię ani ciebie ani twojej rasy, ok.
Jestem pewien że to wiesz, tak?
AF: To już twój problem.
Holokaust sześciu milionów Żydów
JW: Widzisz, jest ważny temat o którym się mówi, ten holokaust 6 milionów, który miał miejsce w czasie II wojny
światowej Żydów w Buchenwaldzie, Auschwitz i w innych miejscach. Dostaliśmy tu dużo informacji, rabinie, że to
wszystko to mit i wymysł. Czy mógłbyś przedstawić nam swoją opinie na ten temat?
AF: Cóż, każdy wie, że Żydzi nigdy nie kłamali w historii świata. Ale to czy to jest 6 milionów, 600 tysięcy czy 60
tysięcy, to tylko liczba.
JW: Oh, to tylko liczba, ale, ale, chciałbym ci powiedzieć, że Światowa Encyklopedia z roku 1934 pisze, że wtedy w
całej Europie było tylko 3,5 miliona Żydów. W jaki sposób z 3,5 miliona Żydów zrobiło się 6 milionów? I chciałbym
usłyszeć twoją odpowiedź na to pytanie.
AF: Cóż, z pewnością jest to dobre pytanie, nie ulega wątpliwości. Ale liczba, wiesz, liczba, co mogę powiedzieć o
liczbach. Ale ważne jest to, że Żydów zawsze prześladowano w całej historii świata, i są prześladowani nadal.
Nawet kiedy kłamiemy to mówimy prawdę!
JW: Powodem ich prześladowań jest to, że są złodziejami, kłamcami i mordercami, jak mówi księga Jana (8:44). Ale

wy...
AF: [przerywając] Ta cała biblia.
JW: Jesteś kłamliwym Żydem. Jesteś kłamliwym Żydem!
AF: Eeeh, możesz tak mówić, ale nawet kiedy kłamiemy to mówimy prawdę!
JW: Ha ha. Wiesz, to jest ironia, bo wiesz, że nigdy nie myślałem, że dostanę kogoś kto będzie miał nerw być ze
mną w programie na żywo, i właśnie miałem program z emerytowanym pułkownikiem, bardzo udekorowanym
pułkownikiem, rabinie, i weszliśmy w kwestię banków w tym kraju. Wszyscy, wielu ludzi którzy zajmowali się
bankami i ekonomią – oni wiedzą, że system Rezerwy Federalnej to jest prywatny żydowski bank. Czy to prawda?
AF: Aah..., i tak i nie.
JW: Która część jest na tak?
AF: Na pewno jest to instytucja bankowa
JW: Widzisz, to co mi się w tym nie podoba, to że Żyd nigdy nie poznał twardej pracy, nigdy nie poznali, a oprócz
tego, jak wiesz, to jest ta miła rzecz o was: wy, Żydzi, i tak jesteście mordercami Chrystusa.
AF: Tak, to prawda. Zamordowaliśmy, ale on był również Żydem.
JW: O nie, on był potężnym Jehowa, ucieleśnionym. I to jest WASZ problem.
AF: Cóż, my mówimy wszystkim Gojom, że oni wielbią Żyda i w to wierzą, więc co za różnica?
Goje to zwierzęta
JW: A teraz, kiedy poruszyłeś temat Gojów, musimy o tym porozmawiać. Inaczej mówiąc, Goje, popraw mnie jeśli
nie mam racji. Wiem że to zrobisz. Rabinie, Gojem jest każdy człowiek który nie jest Żydem. Goje sklasyﬁkowani są
jako bydło lub zwierzę. Czy to prawda?
AF: Tak, oni SĄ bydłem, gdyż my jesteśmy wybranym narodem.
JW: Tak, jesteście wybrani na nawóz. Na to JESTEŚCIE wybrani. To jest właśnie księga Henocha patriarchy. Nawet
ucieleśniony Jahwe powiedział, że wy WSZYSCY, Żydzi, że [3-4 słowa niezrozumiałe] zginiecie za zło które
zrobiliście na tym świecie. To wy JESTEŚCIE niszczycielami i podpalaczami świata, tak?
AF: Zgadzam się z tym.
JW: Ale co mnie naprawdę niepokoi, nie tak żebym nie mógł spać z powodu ludzi jak ty, jest to, że wszystkie wojny
wywołało żydostwo. Wszystkie były wywołane dla zysków pieniężnych. Nie zgodziłbyś się z tym?
AF: To jest, to jest najlepsza gra na świecie – pomnażanie szekli [izraelska waluta].
George Bush – Goj – to dobry chłopak
JW: Ha ha. Następne pytanie jest takie: wiesz, że tyle rzeczy mówi się o George’u Bushu i Białym Domu. Powiedz
nam co myślisz o nim i Białym Domu.
AF: On jest dobrym Gojem.
JW: Zawsze używasz zwrotu dobry Goj. Dobry do [przerwanie]
AF: To dobry chłopak. Przyjmuje rozkazy od Ariela stamtąd, i on mówi mu co ma zrobić, i on to robi jak dobry Goj.
Rzeź w Palestynie i Iraku
JW: Czy zgodziłbyś się z tym, że kiedy w Anglii podpisano Deklarację Balfoura, i kiedy Żydzi mieli przejąć Palestynę,
ziemię palestyńską, zgodziłbyś się czy nie, że tam faktycznie jest tyle zabijania, i tam było tak wiele rzezi w
Palestynie dokonanych przez Żydów, rzezi i zabijania Palestyńczyków, tak jak zarzynany jest naród iracki w
ostatnich 12 latach?
AF: Cóż, a kto ich liczy, czasem musisz przerzedzić stado. Kiedy masz stado, musisz je przerzedzać.
JW: Rozumiem, rozumiem. Taka jest ﬁlozoﬁa robienia pieniędzy i utrzymania się przy życiu i w czołówce. Zgadza
się? Teraz chciałbym [przerwanie]
AF: Na pewno, weźmy tę sprawę Iraku. Zrobiliśmy tak, żeby biali Goje walczyli z innymi Gojami, i zabijają się
wzajemnie, a my robimy duże pieniądze, i dostajemy ropę, i odsetki, najważniejsze tu są odsetki od szekli, które
pożyczamy obu stronom.
JW: Masz na myśli lichwę.
AF: Racja. Wy nazywacie to lichwą.
JW: Rabinie, jest książka którą czytasz, nazywa się Talmud. Talmud o Chrystusie mówi, że jego matka była
ladacznicą, że był nieślubnym synem rzymskiego żołnierza. Czy tego uczy się w synagogach?
AF: Cóż, każdy dobry Żyd to wie.
JW: Ale powodem tego dlaczego chciałem cię o to zapytać jest, jak wiesz, że powiedziałeś niedawno, że on był
Żydem. Teraz mówisz, że każdy dobry Żyd wie, że był synem rzymskiego żołnierza, a jego matka była prostytutką.

AF: To było dawno temu. Kto wie co było powiedziane wtedy.
Rezerwa Federalna – przejęcie maszynki do pieniędzy w USA
JW: Ha ha. Tak. Masz rację, absolutną rację. Jak wiesz, w tej chwili w kraju mamy wielki problem. Duża produkcja
zagranicą i deindustrializacja tego kraju. Wiesz o tym, że siedem rodzin żydowskich przejęło kontrolę pieniądza w
Ameryce w 1913 roku, a mianowicie Rotszyldowie z Londynu, Izrael Schiﬀ z Włoch, Kuhn i Loeb z Niemiec,
Warburgowie z Hamburga, bracia Lehman z Nowego Jorku, Goldman Sachs z Nowego Jorku i Rockefellerowie z
Nowego Jorku. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy i nie wie, że tych siedem żydowskich rodzin faktycznie kontrolują
pieniądz w tym kraju od 1913 roku. Wiem, że ty to wiesz.
AF: Oczywiście.
JW: Tym sposobem jest to dosyć duży portfel, nie?
Goje to schleppers – oni mają pracować
AF: Słuchaj, to, to, Goje są schleppers [niezaradny lub głupi człowiek]. Wiesz, oni pracują. I to chcą robić. Oni
zawsze chcą pracy. Dlatego my im dajemy pracę. Żydzi nie pracują.
Oszustwo ocalałych z holokaustu
JW: Żydzi nie pracują, i tu masz absolutną rację. Chciałbym wrócić do sprawy holokaustu, ocalałych z holokaustu.
Rabinie Finkelstein, rzekomo spośród Żydów więcej ocalałych z holokaustu otrzymuje pieniądze niż zginęło ich w
holokauście. Skąd biorą się ci wszyscy ludzie?
AF: I znowu, jak wiesz, oni mają dowody, oni mają dowód na to, że oni tam byli w holokauście, więc należą im się
jakieś pieniądze.
JW: Więc inaczej mówiąc, wy Żydzi mówicie o 6 milionach zabitych w obozach koncentracyjnych, i nadal jest 6
milionów, które wciąż otrzymują pieniądze z Niemiec i z innych miejsc, czyli to 12 milionów. W jaki sposób z 3
milionów zrobiło się 12 milionów?
AF: Słuchaj, i znowu liczby. Ty spierasz się o liczby. Najważniejsze jest to, że Żydom należą się one, gdyż byliśmy
prześladowani przez tysiące i tysiące lat, dlatego nam się należy. Nawet za sto lat będą ludzie, którzy będą zbierać
pieniądze z holokaustu. Z powodu tych, tego wstrętnego chłopaka, Hitlera. On był zły.
Ameryka odegrała swoją rolę
JW: Teraz zapytam cie o coś bardzo ważnego. Wiesz, to bardzo ciekawe, Stany Zjednoczone maja ogromny
problem ﬁnansowy, i chciałbym dowiedzieć się co ty mówisz o tym innym Żydom o tej sprawie, gdyż wiem, że
Żydzi nie wykazują się żadną lojalnością, a tylko wobec złota i srebra, zwłaszcza złota. Czego obecnie naucza
synagoga w Ameryce, o tym dokąd ten kraj zmierza?
AF: Więc to wygląda tak, wiesz, że Ameryka odegrała swoją rolę. Przez jakiś czas robiliśmy te szekle tutaj.
Zarobiliśmy wielkie odsetki na szeklach. Ale możemy dostać tańszą siłę roboczą w Chinach, możemy dostać tańszą
siłę roboczą w Indiach. Dlaczego mamy płacić białej rasie Gojów tutaj w Ameryce, jeśli możemy robić lepsze
interesy tam? Tu chodzi tylko o szekle.
JW: Chciałbym porozmawiać teraz o tych szeklach i odsetkach i o tym wszystkim, i to jest bardzo ciekawe, że o tym
mówisz, bo zauważyłem, że żydowscy ﬁnansiści dużo inwestują w Azji, w większości Azji. Ale wiem również, że
żydostwo jest rasą azjatycką. Czy to prawda?
AF: Cóż, jesteśmy na całym świecie, ale tak, myślę, że możesz mówić, że zaczęliśmy się w Azji.
JW: Tak [przerwanie]
AF: [mówi dalej, słabo słychać] wokół Chin.
Naszym bogiem jest Lucyfer
JW: Zgadza się. Hebrajczycy nie zaczęli się tutaj, Izraelczycy nie zaczęli się tutaj. Tak naprawdę nie macie nic
wspólnego z Hebrajczykami czy Izraelitami. Nie jesteście narodem rozproszonym [niezrozumiałe słowa jak
"biedny"], plemieniem Jakuba [niezrozumiałe słowa jak "z przydomkiem Izra"]. Faktycznie oszukańcza gra którą
wprowadzaliście do tego kraju i na świat, przez wiele lat, była dobrą oszukańczą grą, że jesteście wybrańcami
boga.
AF: Hej, JESTEŚMY wybrańcami boga. Tylko większość Żydów nie lubi przyznawać się do tego,
ale naszym bogiem jest Lucyfer.Chcemy żeby Goje pracowali, a my żebyśmy się bawili.

JW: Ha ha. Waszym bogiem jest ZŁOTO!
AF: Wiesz, my lubimy mieć dużo złota, dużo szekli, jakieś karty American Express. Lubimy wydawać pieniądze i
lubimy dobrze się bawić. Chcemy żeby Goje pracowali, a my żebyśmy się bawili.
JW: Oh, inaczej mówiąc, darmowa pomoc zagraniczna, darmowe mieszkanie, darmowa żywność, i tylko chcecie
żeby inne rasy były waszymi gojowskimi niewolnikami zwierzęcymi, tak?
AF: Jeśli oni tego chcą, niech tak będzie.
JW: I to zostało zaplanowane i wprowadza się tutaj także, w Stanach Zjednoczonych.
Niszczenie Stanów Zjednoczonych
AF: Ten kraj, mamy zamiar [niezrozumiałe, jakby "zabrązowić", "spędzić bydło"] Przez granicę przeprowadzamy
wszystkich Meksykanów i wszystkich latynosów. Oni się mieszają, zwłaszcza z wieloma białymi kobietami,
nazywamy je siksy, i one się z nimi mieszają. Wkrótce nie będzie białej rasy, wszyscy będą brązowi.
JW: Mówiąc o rasie, wy jesteście rasą, rabinie Finkelstein, ale wy jesteście [niezrozumiałe] 57 mongolską
[niezrozumiałe] rasą, azjatycką, tak?
Kobiety lubią diamenty, więc je im dajemy i je rżniemy
AF: Żydzi są wszędzie na świecie, musieliśmy się rozmnażać ze wszystkimi pięknymi kobietami w każdym kraju
gdzie byliśmy. Wszystkie piękne kobiety interesuje tylko to byśmy im kupili kilka diamentów, nie że nie są tego
warte. [...] Jeśli mam powiedzieć prawdę, to mamy tyle diamentów, że jeśli jakieś stracimy, to możesz je kupić za tę
samą cenę jak kilkanaście nosów [?].
Ale kobiety, one lubią diamenty, one lubią [niezrozumiałe]. Więc dajemy im diamenty [niezrozumiałe], i umawiamy
się z nimi i uprawiamy seks, czasami się z nimi żenimy, nieważne, bo kiedy już je mamy i chcemy rozwodu, idziemy
tylko do naszych kolegów żydowskich sędziów żeby dostać rozwód. Mamy żydowskiego prawnika i on zatrudni
żydowskiego prawnika. Eh, nie zrobi na tym żadnych szekli, ale może próbować.
11 września
JW: Zadam ci pytanie na bardzo interesujący temat. Ta wojna w Iraku, która wybuchła po rzekomych wieżach w
2001 roku, we wrześniu 2001 roku, ta rzekoma wojna, w wieżach nie było żadnych Żydów. Czy możesz to wyjaśnić?
AF: Cóż, duchowo było wtedy wielu Żydów w wieżach.
JW: Ha ha ha.
AF: Wielu Żydów zginęło w wieżach, duchowo.
JW: Rozumiem, tam było 3.000 Żydów, którzy tego dnia nie pracowali w wieżach. To dało wrażenie wielu ludziom,
że żydowska społeczność w Nowym Jorku wiedziała o tym, że coś miało się wydarzyć i nie chcieli pokazać się w
pracy tego dnia.
AF: Tak, dostaliśmy telefon z Kehilla [władza quasi-rządowa w społeczności żydowskiej w średniowieczu], że Ariel i
jacyś chłopcy w Mosadzie. Oni dogadali się i okablowali budynki, i je zawalili. Miało być trudne zawalenie tych
budynków, bo chcieliśmy budować nowe, a one starzały się i nadszedł czas by je zawalić. W ten sposób zrobiliśmy
trochę szekli niszcząc budynek. Oh, Silverman [niezrozumiałe] był moim dobrym kolegą. Oni mają Larry’ego. On
dostał dwa, dostał dwa za jeden tam, i podwoił ubezpieczenie, magicznie, tylko 3 miesiące zanim to się wydarzyło,
i dostał dwa [?] z tego, czyli zarobił pieniądze cztery razy.
Powinienem uczestniczyć w tym interesie. Zaprosił mnie, ale powiedziałem, oh, pomyślę o tym. Zabrało mi zbyt
długo to myślenie, i wyciągnęli korek/wtyczkę, i budynki się zawaliły. Ale przynajmniej dostałem coś od rynku:
American Airlines, londyńskiego Lloyd’sa, ﬁrma ubezpieczeniowa Alliance... A więc zarobiłem kilka szekli.
JW: Teraz takie pytanie. Jest dużo spekulacji na ten temat. Wiem o tym, że Żydzi są złodziejami i kłamcami w
każdym moralnym społeczeństwie. Chciałbym ci podziękować za dzisiejsze przyjście i rozmowę, gdyż wiem, że
żydostwo nie ma sumienia, i rabinie, nieważne co ci powiem, to spłynie po tobie jak woda po kaczce, tak?
AF: Żydzi zawsze czują się winni. Zawsze czuliśmy winę. Mamy sumienie.
JW: Sumienie macie tylko kiedy nie możecie ukraść wszystkich pieniędzy od nikogo ani od żadnego kraju.
AF: To bardziej osobiste, ale masz rację.
JW: A więc, liczne etykiety na żywności mają symbole “U” i “K”. I te U i K na wszystkich etykietach żywności
sprzedawanej np. w supermarketach itd. Czy to żydowski podatek płacony rabinom takim jak ty w całych Stanach?
Czy to kolejne oszustwo na koszt Gojów, mas kupujących dany produkt?
AF: Nie mam w tym udziału, ale, tak, są inne grupy rabinów. Oni opodatkowują żywność i możesz to nazywać
podatkiem. Wiesz o tym, że masz prawo robienia pieniędzy tam gdzie możesz je zarobić. Jeśli nikt cie nie
powstrzymuje, robisz pieniądze. Ale Goje, tzn. oni są jak bydło. Ta biała rasa – oni są Gojami, oni są bydłem. I

dlatego jeśli chcemy robić to robimy pieniądze na karmieniu naszego bydła, ale kto powie że to złe?
JW: Rabinie, jaka jest największa obawa twoich ludzi w syndykatach gog [niezrozumiałe, być może synagogi], czego
najbardziej się obawiacie na wschodnim wybrzeżu?
AF: Najgorsze będzie, jeśli tu będziemy nadal, albo nasi koledzy tam w Rezerwie Federalnej, Allen, on wyciągnie
wtyczkę na ten amerykański dolar, i będziemy chcieli upewnić się, że jesteśmy we frankach szwajcarskich, euro,
japońskich jenach, zanim to się wydarzy.
Dostaniemy telefon z Kehilla. Już stopniowo upłynniamy. Kilku innych Gojów, są dobrzy i opłacani szabesgoje. Bill
Gates z ﬁrmy komputerowej. I Warren Buﬀet. Obaj pozbyli się amerykańskich dolarów, około rok temu. Mówimy im,
upłynniajcie. Ale my nadal tu wisimy. I robimy ekstra pieniądze, bo ich już nie ma na rynku. Sami mają dużo szekli.
JW: Widzę że wy, Żydzi, przejęliście Krajowe Stowarzyszenie Strzeleckie [NRA], Żydówka o nazwisku Sandra
Perelman [niezrozumiałe, brzmi jak Foman] jest teraz jego szefem.
AF: Tak, ale z NRA mogliśmy być już dawno temu. Charlton Heston, nie jest znany tak bardzo, ale tak, on jest
miłym żydowskim chłopcem. Pozwoliliśmy mu zagrać Mojżesza w ﬁlmie w latach [19]50-tych. Tak, już dawno
przejęliśmy NRA. Wszystkie organizacje kontroluje Żyd. Każdy to wie.
Jeśli będziecie mieć jakąś opozycję, będziecie ją kontrolować
JW: Wiesz, czytałem w Talmudzie, że jeśli będziecie mieć jakąś opozycję, będziecie ją kontrolować.
AF: Oczywiście. Najmądrzejsze jest by mieć obie strony w każdej grze. W ten sposób poznasz jej wynik. Mamy
Republikanów, mamy Demokratów. W obu mamy wielu dobrych żydowskich chłopców, a i pozostali z nich są
dobrzy, kupieni i zapłaceni, szabesgoje, i rzucamy trochę szekli w ich kampanie, które im dajemy, i żydowskie
lobby w Izraelu, a oni, wiesz, biorą pieniądze i robią to co chcemy, żebyśmy mogli zrobić więcej szekli. Jeśli nikt
tego nie zatrzymuje, kto może powiedzieć, że nie powinniśmy tego robić. Nie chciałbyś tego robić? Wy tego nie
robicie, my tak.
JW: Tak, ale wy jesteście złodziejami i kłamcami, wiesz, wszyscy jesteście złodziejami i kłamcami, tak jak mówi św.
Jan 8:44. Ale rabinie Finkelstein, nie masz mnie i mnie nie kontrolujesz, i nie kontrolujesz tożsamości rasowej w tym
kraju, który naprawdę rozumie, w różnym stopniu, jakimi ludźmi jesteście i co zrobiliście.
AF: To prawda. Jesteś jednym z tych Gojów, których nie kontrolujemy, ale powiem ci coś jeszcze. Szanujemy cię za
to co robisz, bo przynajmniej mówisz o swojej rasie. Ale reszta z nich – wszyscy to banda tchórzy, cała biała rasa
Gojów, wszyscy mężczyźni. Większość z nich nosi torebki [może być moszna – przyp. tłum.] i noszą kolczyki. Nic
dziwnego, że wszystkie białe dziewczyny przychodzą do nas, wszystkie shikses.
Ruch na rzecz praw kobiet
JW: Wiesz, niedawno temu rozmawiałem z kimś, i weszliśmy w temat feministycznego programu homoseksualnego
w USA, i powiedziałem, że faktycznie program seksistowski, homoseksualny, stworzyło i ﬁnansowało naprawdę
żydostwo, Żydzi w USA. Chciałbyś o tym podyskutować?
AF: Tak, rozpoczęliśmy go we wczesnych latach 1900. Rozpoczęliśmy ruch na rzecz praw kobiet. Widzisz, musisz
myśleć o grze i musisz myśleć o jej celu. Nie można przepychać się przez coś jak czołg Shermana. Zaczynasz
czymś małym. I powiedzieliśmy: co z płacą dla ludzi wykonujących taką samą pracę. Eh, i niech mają prawo
wyborcze. I wszyscy na to się złapali. I zaczęliśmy od kobiet bo trudno jest zdobyć mężczyzn. Kobiety są płcią
słabszą, o czym wiemy z tej waszej starej historii o Adamie i Ewie.
Ale w każdym razie kobiety zaczęły działać, i spójrz teraz na wszystkie kobiety. Większość z nich na całym świecie,
zwłaszcza tu w Ameryce, mają krótkie włosy, mają czarnego chłopaka, mają kochankę lesbijkę. Za mąż wychodzą
mając 40 lat, ale wtedy nie mogą mieć zbyt wiele dzieci, bo zmarnowały lata w pogoni za wszechmocnym złotem,
dolarem, szeklem, i skończą jako banda starych panien, bo nikt ich nie chce.
A co najlepsze, naprawdę najładniejsze zabieramy do Hollywood, które do nas należy, i robimy tak, żeby myślały
[reszta zdania niezrozumiała].
JW: Rabinie, powiedziałem ci o wykorzystywaniu sprawy, tzn. co jest na opakowaniach żywności. Chodzi o to, że
jest to prywatny żydowski podatek, który ludzie płacą nic nie podejrzewając, prawda?
AF: Cóż, jedni wiedzą, drudzy nie, ale lepiej niech płacą, jeśli nie zapłacą nie dostaną danej rzeczy, rabini też
potrzebują zarobić szekle.Chodzi o to, że to Żydzi ukształtowali Stany Zjednoczone
JW: Wiesz, rozmawiałem z kimś kto podróżował do Izraela. I Stany Zjednoczone zawsze były znane jako kraj mleka i
miodu. Tam mówią, eh, Stany to ziemia mleka i miodu. Chciałbyś powiedzieć coś na ten temat?
AF: Co mogę powiedzieć? Wielu ludzi tu w Ameryce nadal krzyczą o tych 55 facetach, którzy, jak mówią, założyli
ﬁrmę, kraj, kilkaset lat temu. Ale chodzi o to, że to Żydzi założyli ten kraj. My tu przybyliśmy. Rok 1492 był
straszny, wyrzucono nas z Hiszpanii, i Kolumb, który był Żydem, odkrył [niezrozumiałe] żeby nas tu przywieźć.
Zamierzaliśmy osiedlić się w Rio, ale zdecydowaliśmy się na Nowy Jork, bo Nowy Jork ma trochę lepszy klimat, nie

ma tak wiele komarów. Był trochę lepszy. Więc osiedliliśmy się w Nowym Jorku i tu robimy pieniądze.
Na Iraku zarobiliśmy 300 miliardów
JW: Zamierzałem cie zapytać, ta wojna w Iraku, w tę wojnę Żydzi zainwestowali duże pieniądze, prawda?
AF: mamy wszystkie ﬁrmy produkujące amunicję, mamy wszystkie ﬁrmy samolotowe, wszystkie produkujące
karabiny, wszystkie dostawy. Ah, robimy duże pieniądze, a George Bush – on jest dobrym Gojem. On pożycza od
Rezerwy Federalnej, a oni, on musi opodatkować ludzi żeby spłacić odsetki, bo najważniejszą częścią pożyczki są
odsetki. Trzeba płacić odsetki. Nie obchodzi nas kapitał. Ale odsetki muszą być spłacone. Do tej pory poszło nam
dobrze z Irakiem. Zarobiliśmy około 300 miliardów. I ah, ta wojna będzie trwać przez następne 30 lat, jak
powiedział George. Powiedzieliśmy mu, żeby o tym nic nie mówił, i zamknął się, i nie udawał ważniaka. Ale on
gadał. Ale ta wojna będzie się toczyć przez następnych 30 lat. Mamy zamiar dostać się do mniej więcej 60 krajów.
Mamy zamiar podrzucić tu wkrótce wszystkich Gojów. Mężczyzn, kobiety. I tak kobiety nie chcą siedzieć w domu i
mieć rodziny. One chcą mieć karierę. To miłe, ekscytujące dla kobiety – założyć zielony mundurek, jechać tam i
strzelać do ludzi i być ostrzeliwanym. To musi być dla nich ekscytujące.
JW: Wiesz, to bardzo ciekawe. Rabinie ﬁnkelstein, miło się z tobą rozmawia i jestem pewien, że słuchacze radia
Turner słuchają bardzo uważnie, gdyż ujawniliśmy dużo rzeczy, niektóre bardziej niż inne. Ale, wiesz, przynajmniej
wychodzisz i mówisz prawdę. A wiesz, powiedziałeś, że w Irak wsadziliśmy $300 miliardów z odsetkami, a co to jest
1.700 do 3.000 oﬁar w porównaniu z tym ile wy zarobiliście?
AF: Ale co jakiś czas trzeba przerzedzić stado. Inaczej stado staje się zbyt liczne. Kiedy stanie się zbyt duże, zużyje
wszystkie zasoby. Dlatego trzeba co jakiś czas je przerzedzić. Nazywamy to teatrem wojny, bo dla nas zabawne
jest to, że dwaj nasi najwięksi wrogowie, biała rasa i arabska, widzieć kiedy kobiety, to jest zabawne, kiedy sie
widzi jak zabijają się wzajemnie, a my robimy duże pieniądze. Wierz mi, przez to mam duże straty w synagodze.
JW: Chyba zaraz będziemy mieć krótką przerwę, słuchacie programu Jan 8:44 pastora Boba, zatytułowanego
kłamiący Żydzi, w Turner radio. Nazywam się James Wickstrom, jestem nauczycielem Jahwe, i gościem dzisiejszego
programu jest rabin Finkelstein ze wschodniego wybrzeża USA. Wracamy po przerwie, bądźcie z nami, wracamy za
chwilę(...)
Witam ponownie w programie pastora Boba w Turner radio Jan 8:44. Nazywam się James Wickstrom, jestem
nauczycielem Jahwe, dzisiaj za Boba, chcę podziękować mu za zastąpienie mnie w ubiegłym tygodniu w programie
o kłamiących Żydach.
Jest naprawdę ciekawy i jest z nami jeden z nich nieprzypadkowo, przynajmniej mówi prawdę o tym co dzieje się w
tym kraju, to rabin Abe Finkelstein ze wschodniego wybrzeża Ameryki. Rabinie Finkelstein, jesteś jeszcze z nami?
AF: Jestem i pamiętaj: nigdy nie było Żyda w historii świata, który kiedykolwiek kłamał. Zawsze mówimy prawdę.
JW: Tak, rozumiem, ja znam prawdę – wasza prawda dla nas jest kłamstwem, dla nas, ale, ale, w porządku...
Rosyjska rewolucja
Chciałbym przejść do sytuacji, która wydarzyła się wiele lat temu. Wiem, że dobrze o tym wiesz. Nazywała się
rewolucją bolszewicką w chrześcijańskiej Rosji. Mówią o niej dokumenty kongresu w USA i w wielu miejscach, że
faktycznie to Żydzi ﬁnansowali bolszewików – żydowską rewolucje komunistyczną przeciwko carowi. Mógłbyś to
skomentować?
AF: To rodzina Rotszyldów ją sﬁnansowała, bo oni mieli szekle. Aj, powiem ci, oni mieli szekle. Kiedy stary zmarł w
1812 roku, należało do niego pół znanego bogactwa świata. Aj waj!
Reszta z nas odłupała sobie pozostałą część. W każdym razie rozpoczęliśmy tam rewolucję bolszewicką, bo można
równie dobrze zacząć od przejmowania największego kraju na świecie, a była nim Rosja, i żeby zamordować cara
dostaliśmy pomoc od jego kuzynów, cesarza niemieckiego i króla i królowej Anglii, i oni pomogli nam, dali nam
poufne informacje potrzebne do przejęcia kraju. I opróżniliśmy ten kraj całkiem dobrze. Niewiele już zostało, i
dlatego szukaliśmy zieleńszych pastwisk, i od dawna całkiem dobrze nam idzie tu w Ameryce.
Ale nadszedł czas by zrobić coś innego, dlatego zamierzamy rozwijać Chiny i Indie, a Ameryce pozwolimy stać się
pustynią, bo nikogo naprawdę już nie obchodzi Ameryka. To jest, wiesz, nie można zarobić dużo szekli, wiesz, jak
się mówi, nie można wycisnąć krwi z kamienia, wycisnąć tyle krwi z kamienia, ile byśmy chcieli [mówi szybko i
niezrozumiale].
JW: Wiesz, to ciekawe, bo cieszę się że o tym mówisz, bo ten kraj jest w wielkiej rozpaczy. Chciałbym wiedzieć, to
było bardzo sprytne ze strony waszego Kehilla [Kahał, Kagan?] i głównych ośrodków żydowskiej potęgi, ﬁnansowej i
politycznej, w jaki sposób oni całkowicie kontrolują większość agencji federalnych w dystrykcie Columbia.
My wiemy jak w ciągu 45 minut przesłać wiadomość do każdego Żyda na świecie

AF: To bardzo proste. Jak wiesz, Kehilla jest wewnątrz nas, rabinów. Wiemy jak w ciągu 45 minut przesłać
wiadomość do każdego Żyda na świecie, który chodzi do synagogi. Wszystkie inne drukarnie, agencje
informacyjne, TV, radio, czasopisma, i tak one do nas należą, to sączy się w dół, ale kiedy to dotrze do mas, jest za
późno na podjęcie decyzji. Już podjęliśmy decyzję za nich.
JW: Wiesz co jest ciekawe, kiedy w Ameryce zbliżają się problemy, jest wielu białych ludzi, białych jak ja
europejskiego pochodzenia, którzy naprawdę nie wiedzą co się dzieje, i jest duży procent Żydów w tym kraju,
którzy też nie wiedzą co się dzieje. Oni mają również być mięsem armatnim, tak?
AF: Jest niewielu na dole którzy nie chodzą do synagogi, ale oni wiedzą, że usłyszą to na przyjęciach, dyskutujemy
o tym, wiesz, jak zamierzamy wymazać białą rasę i inne rasy. Faktycznie, niech one się wymażą wzajemnie, i
przyniosą nam duże pieniądze, to sprytne. Chcemy mieć własny świat, i nie ma nic co mogłoby sprawić , że
gojowskie bydło [mogło] by nas zatrzymać. Wiesz o tym, że my Żydzi jesteśmy sprytnymi facetami. Wiem, że
faktycznie zdobędziemy wszystkie pozostałe kraje świata. One wymażą się wzajemnie. Ale my, Żydzi – jesteśmy
SZCZEGÓLNI. Jesteśmy wybranym narodem. I jesteśmy najmądrzejszymi ludźmi na świecie i zawsze mówiliśmy, na
przestrzeni dziejów – chcemy mieć własny świat. I go zdobędziemy, i nie ma nic co mogłoby sprawić, że gojowskie
bydło [mogło] by nas zatrzymać. [niezrozumiały okrzyk, brzmiący jak "wha khajem"]

Gdzie tu pasują czarni?
JW: Więc widzisz, bardzo ciekawe to o czym mówisz, bo gdzie tu pasują czarni? Wiem że ich wykorzystujecie. Byli
częścią żydowskiej partii komunistycznej w USA, stanowili większość, ogromną większość. Ow, jaki będzie ich
koniec kiedy to wszystko się skończy?
AF: Cóż, czarni [dosł. schwatzers], niech prawda stanie się znana, przybyli tu z naszym ojcem, Lucyferem, 75.000
lat temu, kiedy on przegrał walkę. Ale tylko chwilowo, w niebie, bo my wracamy. My jesteśmy powracającymi
dziećmi, jeśli w ogóle byli tacy.
Duże pieniądze robimy na sprzedaży narkotyków
Ale, wszyscy, wszyscy schwatzers – eh, co tu mówić? Wiesz, nie mają źle, dobrze tańczą, kilku z nich potraﬁ
śpiewać. Robią rożne fajne grille [?] i są dobrzy w sprzedaży narkotyków bo każdy z nich lubi narkotyki, więc
robimy duże pieniądze na sprzedaży narkotyków. Wiesz o tym, że to my kontrolujemy cały świat narkotyków, a
teraz, od czasu kiedy Rotszyldowie, ta wojna opiumowa w Chinach, możemy kontrolować narkotyki [całe wyrażenie
niezrozumiałe]. Chcemy mieć kilku tu i kilku tam, żeby robić pieniądz, ich się aresztuje i za to mogą traﬁać do
więzienia. Ale my robimy duży pieniądz. My jesteśmy hurtownikami. Jesteśmy hurtownikami wszystkiego na
świecie!
JW: Joe [?], bardzo ciekawe to o czym mówisz, bo, wiesz, przed Franklinem Delano Rooseveltem i jego Eleonorą,
jego pierwszą kuzynką, która również była Żydówką [przerwane kiedy powiedział 'obydwoje są Żydami"], tak, oni
byli Żydami, i to bardzo interesujące, zanim zajęli urząd, Żydzi kontrolowali pieniądz, ale oni, ale nie mieli kontroli
czy mocnej pozycji w Waszyngtonie, DC, prawda?
My sprawowaliśmy kontrolę od czasów wojny domowej. Rotszyld wspierał obie strony w tej wojnie.
Nie, to my sprawowaliśmy kontrolę od wojny domowej. Rotszyld wspierał obie jej strony, a kiedy dym osiadł,
dostawał szekle od nich obu, dużo tego, bo nigdy nie mogliby spłacić kredytów wojennych. To my ich naprawdę
kontrolujemy. W zasadzie co robiliśmy to konsolidację.
Powiem ci coś o tej dziewczynie Eleonorze – miała twarz, która mogłaby zatrzymać zegar [czas].
JW: Ha ha, pociąg!
AF: Pociąg też.
JW: Skoro mówimy o sytuacji w tym kraju, rabinie Finkelstein, ludzie wiedzą, że ich standard życia teraz precyzyjnie
niszczony. Kawałek po kawałku, przez wielkie oszustwa w tym czasie, zamykane są całe zakłady przemysłowe,
fabryki samochodów, 1.500 do 3.000 pracowników w zakładzie tracą źródło utrzymania, to tylko kwestia czasu,
prawda?
My tylko chcemy żeby pogorszyło im sie życie, żeby nigdy nie pozwolili sobie na zakup własnego domu
AF: Oczywiście, ale w ogóle wszystko co kiedykolwiek mieli, kiedy przestajesz pracować na siebie i pracujesz dla
kogoś innego, jesteś niewolnikiem tego człowieka. Co faktycznie robisz – on nie płaci pieniędzy TOBIE, ale za całą
pracę jaką wykonujesz – dajesz mu kawałek akcji. A kiedy dasz mu kawałek akcji, JEGO robisz bogatym

człowiekiem, a nie siebie.
A zatem wszystko co chcemy zrobić to żeby mieli zorganizowane życie. Nigdy nie mogą kupić własnego domu. My
dajemy im plan spłaty. Oczywiście robimy im przysługę, i dlatego zbieramy z tego trochę odsetek, około trzech
domów za każdy który im sprzedajemy.
Ale sam musisz prowadzić biznes. Jeśli nie masz swojego biznesu to nigdy nie będziesz miał szans zrobienia
żadnych pieniędzy. Będziesz harował, niewolnik, poddany. Jesteś schlepper.
JW: Rabinie, dzisiaj jesteś bardzo otwarty, i jestem naprawdę zaskoczony twoją szczerością, odpowiadasz na moje
bardzo bezpośrednie pytania. Dlaczego jest tak trudno... Dlaczego Żydzi czują, albo, czy to tylko paranoidalne,
schizofreniczne poczucie, że każdy w tym kraju, patrząc na nich, chce im coś zrobić itd.?

Lepiej żeby nie przyglądali się nam zbytnio i nas oskarżali, bo to jest antysemityzm, a my
kontrolujemy system sądowniczy
AF: Lepiej żeby nie przyglądali się nam zbytnio i nas oskarżali, bo to jest antysemityzm, a jeśli was złapiemy na
antysemityzmie, jesteś pod naszą kontrolą. Pamiętaj, to my kontrolujemy system sądowniczy, wszystkich
żydowskich sędziów, żydowskich prawników, żydowskich prokuratorów, i piszemy większość prawa. Niekoniecznie
my, ale to my płacimy Gojom w Waszyngtonie, DC, demokratom i republikanom. To oni siadają, a my każemy im
pisać prawa. Mówimy im co mają robić, a oni to piszą. My nie wykonujemy faktycznej roboty.
JW: Rzeczywiście, dwie osoby pochodzące z dwóch przeciwległych części planety, ty rabinie, i ja, James Wickstrom.
Wiesz, stoimy na zupełnie przeciwnych biegunach tej planety, i obaj mamy zupełnie inne potrzeby i pragnienia
względem siebie, ale mimo to, siedzimy tu dzisiaj na żywo w radio Turner, rozmawiamy o ludziach, o rzeczach,
jesteśmy uczciwi i szczerzy, i mówimy masom prawdę. Ale sam wiesz, że masom jest trudno uwierzyć w to
wszystko.
Żydowska Pascha i rytualne oﬁary z dzieci
AF: Na przestrzeni wieków dobrze wypraliśmy im mózgi, zwłaszcza w ostatnich kilkuset latach. My tylko
[niezrozumiałe] zupełnie. Oni wierzą we wszystko co im powiemy. I tak, sam wiesz, to znaczy [niezrozumiałe]
dobrze się bawimy w okolicy Paschy kiedy kradniemy im dzieci. I wiesz, że jesteśmy, wiem że ty wiesz, gdyż
powiedziałem w twoim programie wcześniej, tzn. kradniemy do 300.000 dzieci rocznie w tym kraju. I spuszczamy z
nich krew i mieszamy ją z paschalnym chlebem, potem wyrzucamy zwłoki do należących do nas rzeźni, i mielimy
wszystkie ciała do kiełbasy i hamburgerów. McDonald jest jednym z naszych ulubionych miejsc, ludzie którzy tam
jedzą śniadanie, oni [niezrozumiałe, brzmi jak "jedzą ich"] dzieci na obiad, a wiesz, my Żydzi musimy robić to co
robimy. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania między nami, pastorze Wickstrom, i mną, rabinem Finkelsteinem z
Nowego Jorku, jest to, że mamy dwóch ojców, i dlatego patrzymy na świat na dwa różne sposoby.
JW: I wiemy, że jest ogromna kolizja, która wydarzy się między nami, prawda?
AF: I to mówią wasze księgi. Nasze mówią, że to my przejmiemy świat!
JW: Rozumiem.
AF: I robimy całkiem dobrą robotę.
JW: Tak, Całkiem dobrze ci to wychodzi, ale wiesz, że nadchodzi całkiem ostre przebudzenie, i mój ojciec, który nie
jest twoim ojcem, mój ojciec Jahwe, który nie jest twoim ojcem, oczywiście twój ojciec, o którym mój ojciec mówi w
Janie 8:44, twierdząc, że twoim ojcem był szatan i że jesteś potomkiem Kaina, który był mordercą, i wiesz, że to
prawda, bo tego uczysz w swojej synagodze.
Możemy robić wszystko co chcemy, i to uchodzi nam na sucho, bo biali ludzie / mężczyźni są tchórzami
AF: To prawda, ale wy Goje nie musicie o tym wiedzieć, ale teraz już jest za późno. Koniec dla waszej białej rasy. I
dlatego mówię tutaj tak szczerze – żeby to ujawnić, żebyście mogli sami zobaczy jak to jest...
Naprawdę dobrze nauczaliście ludzi. Ale oni nie budzą się, prawda? Nie masz zbyt wielu zwolenników, prawda?
Wiesz dlaczego? Bo oni boją się nas, Żydów. Bo nie chcą być nazwani antysemitami. I oni wierzą w to, że jesteśmy
wybranym narodem. I dlatego możemy robić wszystko co chcemy, i to uchodzi nam na sucho, bo biali są
tchórzami. A my cały czas chodzimy do synagogi i [następne 4-5 słów niezrozumiałe, brzmi jak "łapiemy jakiegoś
człowieka i popychamy"] i mówi “hava nagila”. [= cieszmy się, przyp. tłum.]

Odwaliliśmy całkiem dobrą robotę w sektorze szkół publicznych

JW: Wiesz, to jest bardzo ciekawe, od lat mówiłem, że nie o to chodzi, że wy, Żydzi, coś ukrywacie. Przychodzicie do
TV i prasy, radio, i mówicie co dokładnie macie zamiar zrobić, zanim to zrobicie, a oni są jak w śpiączce.
AF: Odwaliliśmy bardzo dobrą robotę w sektorze szkół publicznych. Wsadziliśmy do nich wszystkie wasze dzieci.
Zauważ, Żyd nie wysyła do nich swoich dzieci. One chodzą do szkoły hebrajskiej, gdzie uczymy ich prawdziwych
rzeczy, a później idą do synagogi i uczą się naprawdę ważnych rzeczy. Ale my wysyłamy wasze dzieci do szkół
publicznych. My nawet opodatkowujemy wasze nieruchomości, żeby one nigdy do was nie należały. A jeśli nie
płacisz podatku od nieruchomości, przejmujemy ją, możesz być pewien... I zmuszamy was do umieszczania
waszych dzieci na 12 lat w żłobku, po to żeby niczego się nie nauczył[y], a kiedy one stają się nastolatkami, my
dajemy im muzykę. Nie że naprawdę chcemy to nazywać muzyką, bo ‘aj waj’, to nie jest muzyka. Ale one tego
słuchają, potem robią to co chcą robić, i sprzedajemy im narkotyki.
Na waszych dzieciach robimy dużo forsy. Na waszych dzieciach od kołyski do grobu – my robimy forsę. Jesteście
bydłem. Jesteście Gojami – ludzkim bydłem, mazel tov [hebr. = powodzenia, gratulacje – przyp. tłum.]
JW: Wiesz, to jest ciekawe, ha. Wiem jak nas nazywasz, ale wiesz co, możesz nazywać mnie Gojem, a ja nazywam
cię diabłem. Ale wiesz, będę cię dobrze nazywał, bo jesteś dobry.
AF: Cóż, taka jest prawda.
JW: Rabinie Finkelstein, czy w twojej synagodze w Nowym Jorku masz dużo walk wewnętrznych z innymi Żydami,
ortodoksyjnymi Żydami i innymi. Myślę o tym, że w Nowym Jorku toczą się walki wewnętrzne o pieniądze.
Słyszałem, że teraz trwa wielka wojna wśród żydostwa.
AF: Trochę walczymy i trochę się spieramy. Oczywiście, najważniejsze dwie rzeczy jakie robimy to narzekamy i się
obwiniamy, i dlatego to co robimy to nie prawdziwa walka między nami, bo i tak zrobimy forsę. Tu chodzi o to kto
zarobi trochę więcej na tym interesie, a kto trochę mniej.
Bóg stworzył Gojów żeby ktoś płacił ceny detaliczne
Najlepsze jest to, że mamy Gojów. Goje wykonują całą pracę, Goje produkują wszystko. Sprzedają nam to za
grosze. My jesteśmy hurtownikami, pośrednikami. My zajmujemy się tym dalej i sprzedajemy innym Gojom w
detalu. Jest stare powiedzenie w jidysz, że Bóg stworzył Gojów żeby ktoś płacił ceny detaliczne. To na pewno nie
będzie Żyd, bądź pewien. Żyd nie płaci cen detalicznych. Robi to Goj. My kupujemy hurtowo.
Wy jecie wasze dzieci w kiełbasach i hamburgerach
JW: To bardzo ciekawe. Rozumiem. Ale także wiem o spuszczaniu krwi. Wiem że w waszą Paschę, która mnie nie
dotyczy, ginie wiele dzieci, i wiem że wielu policjantów i agencji o tym wie. Ale dzisiaj jesteś bardzo szczery. Jestem
zaskoczony tym, że mówisz o spuszczaniu krwi małych dzieci, że wkładacie ją w kulki matzo [chleb], i jecie je jako
oﬁarę w Paschę.
AF: Jest pewien Goj, który w latach 1930 napisał książkę. Zapomniałem jego nazwisko w tej chwili. Napisał książkę,
ach, ludzie nie kupili jej. Nie chcą tego słuchać. Robiliśmy to od tysięcy i tysięcy lat, od czasów Adama. Więc
bierzemy te dzieci naszych wrogów, które są białe, i przynosimy je w podziemia synagog, spuszczamy z nich krew i
patrzymy jak tam umierają. To bardzo podobne do sposobu składania przez nas oﬁar w koszernych rzeźniach, i tak
to robimy. Następnie mieszamy ją w chleb paschalny, a więc spożywamy krew naszych wrogów.
A ciała, eh, nie jesteśmy kanibalami. Więc zabieramy je żeby zrobić parę szekli, i oddajemy je do rzeźni, a tam jest
wiele, wiele kilogramów mięsa, które mielimy na kiełbasy i w hamburgery, i to dlatego wytwarzamy te najbardziej
popularne rzeczy – kiełbasę na śniadanie, a hamburgera na lunch, i tak wszyscy Goje jedzą swoje dzieci. A jeszcze
kiedy mówimy wam o tym otwarcie, nie wierzycie. Ale to już wasza sprawa.
JW: Wiesz, mam pytanie. Tak, to jest problem. Ale widzisz, zawsze zastanawiałem się jak wy, Żydzi, mogliście
przejąć kontrolę nad tzn. chrześcijańskimi kościołami w tym kraju. Rabinie Finkelstein, zawsze mnie to w różnym
stopniu ciekawiło. Wiesz, twoja synagoga w Nowym Jorku na wschodnim wybrzeżu. Ale zastanawiam się w jaki
sposób zdobyliście kontrolę tych chrześcijańskich kościołów, które wcześniej kazały swoim wiernym trzymać się od
was, Żydów, z daleka? Jak to się stało?
Najpierw je inﬁltrujemy, potem atakujemy
AF: Wiesz, nasz ojciec, Lucyfer, rzecz numer jeden, ze wszystkich istniejących na ziemi organizacji, które
chcielibyśmy inﬁltrować i przejąć od was, Gojów, to oczywiście byłyby kościoły. Dlatego najpierw je atakujemy. Od
samego początku zinﬁltrowaliśmy kościół katolicki. Dlaczego według ciebie papieże i wszyscy kardynałowie i
biskupi noszą yamaka (żydowskie religijne nakrycie głowy]?
Biała rasa nigdy tego nie zgadnie. I dlatego, kiedy przejęliśmy wszystkie wasze księgi zawierające pisma i je
spaliliśmy, następnie napisaliśmy je po łacinie, żebyście nie mogli ich zrozumieć, ale my znaliśmy łacinę, bo Żydzi

są bardzo zdolni i wykształceni. Ale wy Goje nigdy a nigdy się nie uczycie. Nie uznajecie samokształcenia. Zawsze
szukacie kogoś by to zrobił za was. I dlatego kończycie jako schleppers przez całe życie. I dlatego 1.000 lat później,
kiedy banda białej rasy zaczęła się budzić w Europie, i odchodzić od kościoła katolickiego. To były straszne czasy,
bo nie robiliśmy żadnych szekli jak przedtem. Dlatego musieliśmy z tym skończyć.
A zatem królom których mieliśmy w kieszeni, jak obecnie politykom w Waszyngtonie, DC, zapłaciliśmy im by żeby
ogłosili was heretykami, żeby was krzyżowali i zabijali.
Plan “B” – utworzyliśmy jezuitów żeby inﬁltrowali wszystkie kościoły protestanckie
Ale było was zbyt wielu, i otwierał się Zachód, kiedy Żydzi przybyli do Nowego Jorku i Rio i każdy wyjeżdżał na
Zachód, do Ameryk, i wtedy musieliśmy wyjść z planem “B”, a plan “B” to stworzenie jezuitów.
To był miły chłopak, który nie wiedział jak [niezrozumiałe, brzmi jak "spowolnić" lub "przekręcić"]. On zorganizował
jezuitów, i oni postanowili zinﬁltrować tam wszystkie kościoły protestanckie, a tam zawsze my, Żydzi, dochodzimy
na szczyty. A potem przejmujemy linię pieniądza, linie szekla, najważniejszą linię – linię życia, złoto, i w ten sposób
dokonaliśmy przejęcia.
I dlatego, powoli ale zdecydowanie, nauczamy nasze nauki, zmieniamy je trochę tak żeby kierował nimi znowu
kościół katolicki, kościół-matka. To wasza matka, ale kościół-ojciec to synagogi w Izraelu i w Nowym Jorku.
Etiopscy żydzi to nic innego niż schwartzes – zapłać nam kilka dolarów i nauczymy cię jak być żydem
JW: Wiesz, to jest najciekawsze, niedawno wyszedł raport, oh, kilka miesięcy temu, tutaj, rabinie, o etiopskich
żydach w Izraelu. To są czarni żydzi. A Żydzi w Izraelu ich tam nie chcieli, i Etiopczycy, czarni żydzi, powiedzieli: oh,
nie, my jesteśmy żydami, my tu również należymy. Cóż, jak to [niezrozumiałe, brzmi jak "dla nich lud'], dlaczego ci
czarni Żydzi, a Żydzi w Izraelu ich nie chcieli. Czy byli jakąś hańbą, czy co?
AF: Kto chce mieć bandę schwartzów na swojej ziemi? Wy nie chcecie schwartzów tutaj. Tam są pewni rabini,
którzy udali się do Euforii, i powiedzieli: oh, my również chcielibyśmy być żydami. Śmiejemy się i mówimy: OK,
zapłać nam kilka dolarów i nauczymy cię jak być żydem.
Było kilku rabinów, którzy tam, w Etiopii, zarobili trochę pieniędzy. Ale każdy Żyd wie, że schwartzer nigdy nie
może być Żydem. I nie chcemy by zabrudzali sąsiedztwo w Izraelu. Dajemy im sąsiedztwo tu, w Ameryce. Dajemy
im białe kobiety do spółkowania, żeby zniszczyć obie rasy [jakieś wyrażenie w jidysz, brzmi jak 'gezi gezel gevelt
ga haya"], co moge powiedzieć?
Elizabeth Taylor – dobra gojowska siksa przekazująca duże pieniądze na synagogę
JW: Inaczej mówiąc to jest tak jak teraz z Elizabeth Taylor. Była białą kobietą, i jeszcze przejęła sposób życia
żydostwa. Jak ona do tego pasuje?
AF: Poślubiła miłego żydowskiego chłopca o nazwisku Eddie Fisher i mieli córkę Kathy Fisher, i dlatego przekazuje
duże pieniądze synagodze. Jest dobrą gojowską schiksą i uważa, że jest Żydówką. Może myśleć co jej się podoba.
Miejmy nadzieję, że da duże pieniądze naszej synagodze kiedy umrze, co powinno nastąpić wkrótce, bo nie
wygląda na bardzo zdrową.
JW: Rabinie, zbliżamy się do końca programu. Ale chciałem powiedzieć jeszcze coś, bo, jak wiesz, TY i ja jesteśmy
na wojnie. Wojna faktycznie toczy się między dziećmi białej rasy, dziećmi Seta, i dziećmi Kaina, wy nimi jesteście, i
wiemy, że tak napisane jest w aramejskim, i we wszystkich starożytnych tekstach, wiesz o tym tak jak ja, że tylko
jedna rasa przetrwa na tej ziemi, i WIESZ, że jest nią biała rasa.
AF: Tak mówi twoja księga. Nasza, Talmud, mówi, że my będziemy rządzić i będziemy mieć własny świat, i
polecimy w przestrzeń, i będziemy toczyć wojnę z waszym ojcem, i tym razem wygramy.
Kto pożycza staje się niewolnikiem pożyczkodawcy
JW: To będzie najbardziej interesujące, ale do tego czasu masy budzą się na wiele aspektów w tym kraju i w białej
Europie. Wiesz o tym, że wszystkie banki Rotszylda kontrolują białe kraje i zepsuli naród, ale zdumiewa mnie jak
dostaliście się do agencji federalnych takich jak FBI i NSA, i jak zdobyliście w nich wszystkich tych blokerów i
protektorów.
AF: Bardzo łatwo jest przejąć rząd jeśli jesteś bankiem. Ponieważ rząd musi pożyczać pieniądze od banku. I kiedy
już je pożyczysz, o czym nawet mówią wasze księgi, i jak również nasze, ten kto pożycza staje się niewolnikiem
pożyczkodawcy, i dlatego ten tutaj rząd, w Ameryce, jest niewolnikiem Federalnej Rezerwy, należącej do Rotszylda.
Ale niewielu z nas, innych Żydów robi na tym szekle. A umieszczeni przez nas politycy – wszyscy biorą łapówki. To
banda zboczeńców. Oni lubią się napić i lubią brać narkotyki i lubią robić fagalo [homo] z fagalos. Eh, to robią i

dlatego łatwo jest kontrolować rząd. Najtrudniejsze jest przedostanie się do kościołów, bo było w nich kilku dobrych
kaznodziei, ale, z czasem, my Żydzi – jesteśmy tak sprytni, jesteśmy wybranym narodem, zawsze inﬁltrujemy i
przejmujemy wszystko, i wszystko co obecnie istnieje, należy do nas i jest pod naszą kontrolą.
Czy komunizm jest żydowski?
JW: Chciałbym jeszcze zapytać cię coś przed zakończeniem programu. Mamy około dwie minuty. Ważne pytanie:
czy komunizm jest żydowski?
AF: Oczywiście! Karol Marks, Moses Mordechaj Levi, który miał kilku żydowskich dziadków, on był jego twórcą,
razem z Engelsem. On był kolejnym miłym żydowskim chłopcem. I my wprowadziliśmy go i rozpoczęliśmy w Rosji.
Była to wielka [niezrozumiałe, jak "zamówienie" czy "rachunek"] towarów żeby sprzedać je masom. My im mówimy:
hej, jesteście tu na dnie. Nie chcielibyście być równi, wszyscy równi? Oni myśleli, że się podniosą, ale my bogatych
sprowadziliśmy w dół do ich poziomu i zabraliśmy wszystkie pieniądze, i rządzimy, a oni są bandą schleppers. I to
my zarabiamy szekle, i my jesteśmy panami świata, a wszyscy Goje są tylko ludzkim bydłem.
JW: Wiem, rabinie, wiem, że wy wszyscy, Żydzi, wymrzecie. Jest to napisane przez Jahwe. Cieszę się, że byłeś w
tym programie i powiedziałeś słuchaczom prawdę. Był to program Jan 8:44 pastora Boba. Ja go zastępuję.
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