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        Rodzina Rothschild jest najbogatszym klanem na świecie. Finanse baronów słynnej rodziny 

nigdzie nie są publikowane, ponieważ cyfry mogłyby zaszokować społeczeństwo.  

Majątki najbogatszych ludzi świata, jak Bill Gates czy Carlos Slim Helu liczone są w miliardach 

dolarów, natomiast Rothschildów w bilionach dolarów. 

Rothschildowie są bardzo bogaci, ale nie to jest intrygujące.  

Najgorszy jest fakt, że od ponad dwóch wieków rządzą i dzielą ekonomią w większości części 

świata. Przejęli centralny bank Anglii, następnie główny bank w USA, mają udziały w 

największych korporacjach, sprawują kontrolę nad większością branż (np. medycyna, ropa, 

giełda papierów), od wieków używają najskuteczniejszą broń niszczenia gospodarek, czyli 

regulacje podażą pieniądza.  

Po drugiej wojnie światowej zbudowali największe organizacje międzynarodowe, które niszczą 

finanse poszczególnych krajów, jak między innymi: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, BIS, 

Bank światowy czy Unie Europejską.  

Gdyby rządzili finansami świata uczciwie, nikt nie miałby do nich pretensji. Oni natomiast 

wywołują wojny, wdrażają kryzysy, powodując bogacenie się korporacji i doprowadzają do 

wyniszczania finansów poszczególnych krajów i społeczeństwa.  

Przez cały okres swojego rządzenia realizują plan, który sprowadza się do prostego sloganu: im 

kraje i społeczeństwo biedniejsze, tym słabsze. 

System, który zbudowali Rothschildowie, opisałem w innych ebookach. 

W tej publikacji chcę uświadomić Ci: Jak Rothschildowie wykorzystali „projekt Żydzi” do 

zbudowania systemu kredytowo-finansowego? 
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Pochodzenie Rothschildów 

 

        Najstarszym znanym przodkiem Rothschildów był Uri Feibesh, który żył w XVI wieku. 

Moses Bauer był prawnukiem Uri Feibesha, a Mayer Amschel, który rozpoczął potęgę klanu 

Rothschildów, był synem Mosesa Bauera. 

Rothschildowie jako Żydzi aszkenazyjscy posługiwali się symbolami, które identyfikowały ich 

rodzinę. Umieszczali je na frontonach domów. Niektórzy Żydzi przyjmowali nazwiska 

pochodzące od własnych symboli rodzinnych.  

Przodkowie obecnych Rothschildów przyjęli nazwisko Bauer. Po niemiecku oznacza mało 

dostojnie: „chłop”, „rolnik”, „wieśniak”. Mayer Amschel zmienił „chłopa” na „czerwony szyld”.  

Przyjął nazwisko Rothschild od herbu rodzinnego, a raczej opracowanego na poczet przyszłej 

sławy. 

Ogólny podział jest następujący: żydowski Izrael w Palestynie zajmują żydzi Aszkenazyjscy. 

Bankierzy to żydzi Sefardyjczycy.  

Jest to bardzo umowny podział, ponieważ dana rodzina bankowa może mieć korzenie 

Aszkenazyjskie. 

Na przykład w żydowskim Izraelu, Sefardyjczycy z USA traktowani są, jak ludność drugiej 

kategorii. 

Żydzi amerykańscy nie chcieli ratować i pomagać Aszkenadom podczas II wojny światowej. 

Żydzi aszkenazyjscy pochodzili z Francji, Niemiec i Wschodniej Europy. Żydzi sefardyjscy z 

Hiszpanii, Portugalii, Afryki Północnej, i Bliskiego Wschodu. Słowo „aszkenazyjski” pochodzi 

od hebrajskiego określenia Niemiec. Słowo „sefardyjski” wywodzi się od hebrajskiej nazwy 

Hiszpanii. 

 

Kim byli Żydzi, od których pochodzą Rothschildowie ? 

Klan Rothschildów pochodzi od żydów wschodnich – chazarskich lub od mieszanych 

aszkenazyjsko-sefardyjskich. Obydwa te odłamy zostały „zmiksowane” w wiekach poprzednich. 

Mimo że w XI wieku Żydzi aszkenazyjscy stanowili jedynie 3% ludności żydowskiej na świecie, 

to w 1931 roku było ich około 92%.  



“ROTHSCHILD – DEMONY ATAKUJĄ” ZastopujCzas.pl 

 

Grupa Brzoza © robertbrzoza.pl Page 5 
 

Większość osób, gdy słyszy słowo „Żyd”, ma dziwne skojarzenia. Z jednej strony słowo to jest 

negatywnie eksponowane z drugiej strony Chrystus był Nazarejczykiem, a nazywany jest 

Żydem. Wielu wyznawców Boga opisanych w Nowym Testamencie było Judejczykami. 

W Nowym Testamencie nie ma słowo „żyd”. Odwołuję się do katolickiego przekładu 

interlinearnego prof. Popowskiego. 

Nie wiadomo dlaczego słowo Judejczyk, tłumaczone jest na słowo: żyd. 

Przykład: 

Jana 4:9-10 bt 

 

Tam, gdzie jest słowo „Judejczykiem”, „Judejczycy” tłumacze wpisują słowo: „żyd”. Jest to 

błędne tłumaczenie. Słowo „żyd” pojawiło się po Chrystusie i błędnie łączone jest z 

wyznawcami Chrystusa. 

https://zastopujczas.pl/badanie-pism/w-nowym-testamencie-nie-ma-ani-jednego-slowa-zyd  

Słowo „żyd” odnosi się do przebierańców, do Chazarów, którzy przeszli na judaizm i fałszywie 

podszyli się pod biblijnych Judejczyków. 

Jak to wszystko zrozumieć? 

Ten zakłamany i zagmatwany świat, spowodował zbudowanie potęgi żydowskiej kosztem 

biblijnych Izraelitów. 

Otóż należy stwierdzić, że na świecie jest niewielki procent Izraelitów, pochodzących od 

Abrahama. Ponad 80-90%, to „przebierańcy” z Azji znani pod nazwami: Chazar czy Aszkenaz. 

Takimi „przebierańcami” są Rothschildowie ...  

 

 

 

https://zastopujczas.pl/badanie-pism/w-nowym-testamencie-nie-ma-ani-jednego-slowa-zyd
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Bardzo ważna dla rodu Rothschildów jest religia.  

Żydzi (czyli osoby niepochodzące od biblijnego Izraela) uważani  są za wyznawców judaizmu. 

Jest to typowa religia żydowska. Wiele osób traktuje naród Izrael i żydów, jako przedstawicieli 

prawdziwej religii pochodzącej od Chrystusa. Nic bardziej mylnego. 

Jest duża różnica pomiędzy religią żydów – judaizmem a prawdziwymi wyznawcami Boga – 

Judejczykami (inaczej: Izraelitami czy Hebrajczykami). Tę różnicę przedstawia znawca biblijny, 

Krzysztof  Król w artykule – http://www.jeszu.pl/2013/12/synagoga-szatana-czyli-faszywi.html 

Oto fragment tego artykułu: 

„Wyznawców prawdziwego Boga nazywano Judejczykami (czcicielami 

JHWH) od Judy, z którego pokolenia miał pochodzić Mesjasz (Chrystus - 

dopisek). Jednak ci, co twierdzą, że nimi są, faktycznie odrzucili Mesjasza, 

gdy przyszedł, zaparli się jego imienia Jeszu (Chrystusa - dopisek), które 

znaczy Zbawiciel i stali się synagogą szatana. Judejczykiem, więc był ktoś 

pokładający nadzieję w Mesjaszu wywodzącym się z plemienia Judy. Jednak 

wolą Boga było, by nie tylko zapoczątkować od Judy wyczekiwanie na 

Mesjasza, ale także stało się jego wolą, by w pewnym momencie na Judzie 

zamknąć wyczekiwanie. Ten drugi Juda okazał się zdrajcą i zaparł się wiary 

w Boga, a więc zaprzeczył imieniu, które nosił. Znamy go dziś pod nazwą 

Judasz, ale faktycznie to jest dokładnie to samo imię, od którego wywodzi 

się Judaizm.  

Jeśli więc dziś nazywamy religię Żydów (chazarskich - dopisek) judaizmem 

to tylko w tym sensie, że poszli oni drogą Judasza, który zaparł się Boga i 

Jego Syna”. 

Religia Rothschildów  

http://www.jeszu.pl/2013/12/synagoga-szatana-czyli-faszywi.html
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Powyższe rozróżnienie jest o tyle ważne, abyśmy nie utożsamiali Żydów z prawdziwymi 

wyznawcami Boga.  

Tego właśnie chcą Rothschildowie, aby traktować ich jako pokolenie pochodzące od Boga, a tak 

naprawdę uprawiana przez nich religia pochodzi od Judasza i Kabały. 

Mayer Amschel Rothschild był wychowany przez rabinów – dziadków w duchu judaizmu 

tradycyjnego, talmudycznego. Judaizm talmudyczny to nie jest nauka biblijna, 

starotestamentowa, tylko judaizm rabiniczny. Polega on na podporządkowaniu się Kabale.  

Izrael Szahak w książce „Żydowskie dzieje i religia. Żydzi i goje - XXX wieków historii” pisze, 

że judaizm rabiniczny był daleki od monoteizmu i to samo dotyczy współczesnego judaizmu 

ortodoksyjnego.                                                                               

Według Kabały, wszechświatem nie rządzi jeden Bóg, lecz wiele bóstw. Kabała nie jest nauką 

biblijną tylko satanistyczną, ponieważ Bóg zwalczał wszelkie bóstwa rękami Izraelitów.  

Wszędzie tam, gdzie Żydzi postępują zgodnie z Kabałą, uprawiają typowy satanizm. Wielbienie 

bożków jest niczym innym jak oddawanie czci szatanowi i jego demonom. 

Dokładnie taką religię wyniósł z domu Mayer. Poznał on Henryka, książę Hesse-Hanau, który 

był związany z Iluminatami Weishaupta.  

W artykule „Iluminaci – religia satanistyczna” http://robertbrzoza.pl/rzad-nwo/rzad-nwo-

iluminaci/ możemy przeczytać: 

„Adam Weishaupt (1748 - 1839) w maju 1776 roku, założył tajne 

stowarzyszenie  - „Zakon Iluminatów”. Weishaupt wnikliwie studiował 

okultyzm. Wiele znaków satanistycznych zostało przeniesionych do tej 

organizacji. Weishaupt był aktywny w lożach masońskich w Niemczech. Z 

masonów rekrutował członków do swoich obrzędów satanistycznych.  

Uznał, że niewtajemniczonych rekrutów będzie prowadził przez trzy drogi: 

 Deizm, czyli wiara w Boga jako stworzyciela. Oznacza 

nieprzejmowanie się Bogiem, ponieważ zostawił On człowieka, nie 

interesuje się nim, 

 Ateizm, czyli całkowite odejście od Boga, 

 satanizm czyli, przyjęcie wierzeń w szatana jako prawdziwego boga. 

http://robertbrzoza.pl/rzad-nwo/rzad-nwo-iluminaci/
http://robertbrzoza.pl/rzad-nwo/rzad-nwo-iluminaci/
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Profesor John Robinson w „Proof of a Conspiracy” napisał: 

“Prawdziwym celem organizacji była władza nad światem. Aby to osiągnąć, 

należało zniszczyć wszelkie religie, obalić wszelkie rządy i znieść własność 

prywatną”. 

Weishaupt nie wskazywał kierunku w organizacji. Został wybrany przez 

Rothschilda nieprzypadkowo. Odzwierciedlał on dokładnie ich wierzenia. 

Weishaupt był tylko marionetką, przykrywką, która miała odwrócić uwagę 

od prawdziwych „władców””. 

Skąd wiemy, że potomkowie Rothschildów byli satanistami? 

Mayer Amschel Bauer (Rothschild), mieszkał razem z inną rodziną bankierów –Schiffów.  

Na ich domu widniał rodzinny symbol – czerwony heksagram, znany powszechnie jako „pieczęć 

Salomona” inaczej „gwiazda Dawida”.  

Dzisiaj ten znak używany jest przez wiele korporacji, banków czy różnych międzynarodowych 

organizacji. 

Wiele ludzi „gwiazdę Dawida” utożsamia z biblijnym królem Dawidem – wiernym sługą Boga.  

W rzeczywistości król Dawid nie miał nic wspólnego z heksagramem, w przeciwieństwie do 

swego syna Salomona, który dał początek kultowi Astoretha – gwiazdy zwanej jako: Remphan, 

Astarte, Kaiwan, Chiun, czy Saturn. 

Król Salomon był najbogatszym człowiekiem na ziemi. Przez większość swojego życia był 

wierny Bogu, tak samo, jak jego ojciec Dawid. Natomiast pod koniec swojego życia pozwolił 

swoim licznym żonom na wprowadzenie kultu bożków. 

Co w takim razie oznacza „gwiazda Dawida”? 

Jest to ściśle okultystyczny znak, używany przez satanistów. W godle Izraela występuje w 

postaci heksagramu, a nie pentagramu.                                                                                 

O. J. Graham w swojej książce „Sześcioramienna gwiazda” wyjaśnia, że heksagramu używano 

już w starożytnych religiach i kultach. Była symbolem Molocha, Astoretha i innych bóstw. 

Posługiwanie się przez Rothschildów czerwoną gwiazdą, potwierdza ich powiązania z 

żydowskimi kabalistami.  
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Mayer Amschel Bauer uważał ten symbol za tak ważny, że postanowił umieścić gwiazdę 

Dawida w herbie rodzinnym. Był to znak utożsamiający bogatą rodzinę z okultyzmem i kultem 

Saturna. 

Info na temat gwiazdy Davida: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Dawida 

 

 

 

Czasami czytam czy oglądam wypowiedzi historyków, którzy mówią o wybranym narodzie 

żydowskim przez Boga, czyli obecnym Izraelu zbudowanym po drugiej wojnie światowej.  

Ta propaganda powoduje nadanie rodowi Rothschildów, splendoru i powagi. Ludzie 

nieposzukujący prawdy, nie zdają sobie sprawy z kolejnego oszustwa historii. 

Jak jest prawda o Rothschildach? 

Około 80-90% ludzi w dzisiejszym świecie, którzy nazywają siebie Żydami, są rzeczywiście 

Chazarami.  

Wikipedia tak o nich pisze: 

„Chazarowie, Kozarowie (turecki: Hazarlar) – lud koczowniczy pochodzenia 

tureckiego, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z VI wieku n.e. Tereny 

zajmowane przez Chazarów rozciągały się na Stepie Pontyjsko-

Kaspijskim między północnym Kaukazem, Krymem, Morzem Kaspijskim a 

rzeką Jaik i Samarą”. 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie  

 

 

 

Rothschildowie to Chazarzy ?  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Dawida
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie
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Obecni Żydzi świadomie okłamują świat i zamieszkują ziemie Palestyny, które należały do 

prawdziwych wyznawców Boga, potomków biblijnego Izraela.  

Natomiast przybrani Żydzi, jakimi są Chazarowie, swoją ojczyznę mają na stepie pontyjskim 

(obejmował część Rosji, część Ukrainy i część Kazachstanu). 

Co dowiadujemy się z literatury o Chazarach ? 

1 – Chazarowie przyszli z Azji i przeszli na judaizm. 

Encyklopedia Americana (1985): 

„Chazarowie, starożytny mówiący po turecku lud, mieli wielkie i silne 

państwo na stepach północnych gór Kaukazu od VII w. do jego końca w 

połowie XI wieku. W VIII w. jego przywódca polityczny religijny… jak 

również większa część chazarskiej magnaterii, zarzuciła pogaństwo i przeszła 

na judaizm… (o Chazarach mówi się jako o przodkach większości rosyjskich i 

wsch.-europejskich Żydów)”. 

2 – Chazarowie zostali wcieleni przez naród rosyjski, przeszli na judaizm, czyli stali się 

żydami. 

The Jewish Encyklopedia: 

„Chazarowie, nie-semicki, azjatycki, mongolski lud plemienny, przybył do 

Europy Wsch. około I wieku, jako naród przeszli na judaizm w VII wieku 

przez rozwijający się naród rosyjski, który wcielił całą populację chazarską, i 

który wyjaśnia obecność we wsch. Europie wielkiej liczby mówiących jidysz 

Żydów w Rosji, Polsce, Litwie, Galicji, Besarabii i Rumunii”. 

3 – Chazarowie nazywani byli Aszkenadowie. Tę nazwę obrali w Niemczech. 

The Universal Jewish Encyklopedia: 

„Pierwotne znaczenie Ashkenaz i Ashkenazim w języku hebrajskim brzmi 

Niemcy [państwo] i Niemcy [naród]. Ojczyzną starożytnych przodków 

Niemców jest Media, biblijny Ashkenaz…Chazarowie często nazywani byli 



“ROTHSCHILD – DEMONY ATAKUJĄ” ZastopujCzas.pl 

 

Grupa Brzoza © robertbrzoza.pl Page 11 
 

Aszkenazim… Około 92% wszystkich Żydów lub około 14.5 mln to 

Aszkenazim”. 

źródło: http://israelect.com/reference/WillieMartin/Jews_Are_Not_Israelites.htm  

Co stało się z Chazarami? 

American People’s Encyklopedia (1954) pod Nr. 15 292 pisze: 

„W 740 AD Chazarowie oficjalnie przyjęli judaizm. Sto lat później zostali 

pokonani przez przybywające ludy słowiańskie i rozproszeni na tereny 

Europy środkowej, gdzie byli znani jako żydzi”. 

Kto odkrył oszustwo chazarskie? 

Jednym z głośniejszych pisarzy, który dostał się do głównych mediów z teorią o Chazarach, był 

Żyd, Arthur Koestler.  

W 1976 roku napisał sławną książkę ”Trzynaste plemię” (The Thirteenth Tribe). Udowodnił w 

niej, że dzisiejsi Żydzi, byli w większości potomkami Chazarów, którzy przeszli na judaizm, 

siedem wieków po zburzeniu Jerozolimy, w roku 70.  

Przez wieki Chazarowie rościli sobie status wybranej przez Boga rasy.  

Artur Koestler pisze o Żydach stanowiących „pseudo-naród”, który został uformowany pod 

wpływem Talmudu. Talmud jest jedną z podstawowych ksiąg judaizmu. Stanowi komentarz 

do Tory. Tora jest opisem pięciu ksiąg Starego Testament. 

Oto kilka tekstów z Talmudu: 

„Jeżeli goj uderzy żyda musi zostać zabity” – Sanhedrin 58b. 

„Jeżeli żyd zamorduje goja, nie będzie stosowana kara śmierci” – Sanhedrin 57a. 

„To, co żyd ukradnie gojowi, może sobie zatrzymać” – Sanhedrin 57a. 

„Wszystkie dzieci gojów są zwierzętami” – Yebamoth 98a. 

„Nawet najlepsi pośród gojów powinni zostać zabici” – Soferim 15. 

„W razie niebezpieczeństwa śmierci, nie pomagaj gojowi. Nie okazuj gojom litości” – Hikkoth 

AkumX1. 

„Kiedy nadejdzie Mesjasz, każdy żyd będzie mieć 2800 niewolników”. 

http://israelect.com/reference/WillieMartin/Jews_Are_Not_Israelites.htm
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Goj jest to - >>nie-Żyd<< osoba innej rasy, narodowości. 

… 

Wróćmy teraz do Rothschildów.  

Skąd zatem wiemy, że Rothschildowie są chazarskimi Aszkenami? 

1 - Żydzi aszkenazyjscy pochodzili z Francji, Niemiec i Wschodniej Europy. Żydzi sefardyjscy z 

Hiszpanii, Portugalii, Afryki Północnej, i Bliskiego Wschodu. Słowo aszkenazyjski pochodzi od 

hebrajskiego określenia Niemiec. Słowo sefardyjski wywodzi się od hebrajskiej nazwy 

Hiszpanii. 

2 - Chazarowie „powstali” w I wieku. Są Turkami i pochodzą z Azji. Z Azji przeszli na tereny 

Rosji, Ukrainy i Kazachstanu. Następnie zostali rozproszeni do między innymi Polski i Niemiec. 

W Niemczech urodził się Mayer Amschel – ojciec dzisiejszej potęgi Rothschildów. 

Źródło: http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm 

 

Apokalipsa  Jana 2:9 bt 

 

Biblia warszawsko-praska w taki sposób opisuje powyższy werset: 

 

 

Apokalipsa  Jana 3:9 bt 

 

 

http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm
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Biblia warszawsko-praska 3:9:

 

 

 

Przez cały okres dziejów Żydzi finansowali władców świata. Cały czas dążyli do przejęcia 

władzy nad politykami. Jednym ze znanych Żydów, który miał  duże wpływy w świecie, był 

Józef Nasi (Józef Nassi, João Miquez, Yasef Nassi).  

Nasi żył w latach 1524-1579.  Był żydowskim dyplomatą i urzędnikiem na imperialnym dworze 

Osmanów w czasie rządów Sulejmana Wspaniałego i Selima II. 

Miał olbrzymi wpływ na toczące się wojny w Europie, poprzez prawie całkowite przejęcie 

władzy nad sułtanem tureckim. 

W czasie wojny turecko-weneckiej negocjacje Nasiego ze wspólnotą żydowską 

na weneckim Cyprze, spowodowały wypędzenie ich przez Włochów z wyspy w 

czerwcu 1568 roku. 

Nasi, wykorzystując prywatne kontakty przyczynił się do antyhiszpańskiego powstania w 

Niderlandach, które znajdowały się we władzy Habsburgów. 

Za te osiągnięcia Selim mianował Nasiego księciem w zdobytym uprzednio księstwie Naksos, 

potem był też władcą Andros. 

Inną osobą, która zbudowała potęgę bankową, był Mayer Amschel. Był ojcem sukcesu 

żydowskiej rodziny Rothschild, której efekty działania odczuwa każda osoba na ziemi. 

 

 

Jak zdobyli władzę?  
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Skrócona historia wywierania wpływów Rothschildów na politykę światową: 

23 lutego 1744 roku urodził się Mayer Amschel, syn wędrownego żydowskiego złotnika i 

lichwiarza. Na stałe osiadł we Frankfurcie. Mayer był inteligentny. Fach finansowy zdobył w 

banku wuja, który mieścił się w Hanower. 

Po powrocie z Hanoweru w rodzinne strony, przyjął nowe nazwisko - Rothschild. Bardzo szybko 

wykorzystał swoje zdolności, odnosząc sukcesy w bankowości. Do 1800 roku rodzina 

Rothschild była jedną z najbogatszych rodzin w Europie. 

Mayer Amschel Rothschild miał pięciu synów, którzy poznali tajniki bankowości i zaczęli 

budować sprawny system przepływu informacji w całej Europie.  

 

Mayer Rothschild z Synami 

 

Rys.1 Rodzina Rothschild 
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Amschel pracował w Niemczech, Salomon działał w Austrii, Nathan w Wielkiej Brytanii, Karl 

we Włoszech, a Jakub we Francji. 

Dzięki swojej szerokiej działalności szpiegowskiej wiedzieli dokładnie co dzieje się ważnego w 

świecie polityki i finansów. 

Przełomowym wydarzeniem przejęcia władzy nad Bankiem Anglii, była bitwa pod Waterloo w 

1815 roku. Dzięki własnej siatce szpiegowskiej Mayer Amschel Rothschild będąc w Wielkiej 

Brytanii, pierwszy dowiedział się o porażce Napoleona.  

Dokonał najbardziej znaczącego oszustwa w tamtym okresie. 

Po zdobytej informacji o porażce Napoleona, udał się na londyńską giełdę, gdzie czekano z 

niecierpliwością na wynik bitwy.  

Inni gracze obserwowali reakcje Rothschilda, ponieważ był wpływową osobą i rekinem 

finansowym. Zaczął wyprzedawać obligacje rządowe Wielkiej Brytanii. 

Inwestorzy widząc reakcje Rothschilda, domyślili się, że Wielka Brytania przegrała wojnę. W 

takiej sytuacji przetrzymywanie obligacji  rządowych, oznaczało duże straty. Dlatego doszło do 

panicznej wyprzedaży tych papierów.  

Po kilku godzinach, kiedy cena obligacji osiągnęła niski poziom, Rothschild zaczął je kupować. 

Kiedy okazało się, że Wielka Brytania wygrała bitwę, Mayer Amschel posiadał kontrolną emisje 

obligacji rządowych i banku Anglii. 

Od tej chwili mógł kontrolować według swojego uznania podaż pieniądza w Wielkiej Brytanii, 

co dawało mu pełną władzę nad finansami kraju. 

Rothschild zdobywając kontrolę nad pieniądzem w Wielkiej Brytanii, zdobył władzę nad 

London City, które jest centrum finansowym Anglii i jednym z centrów ekonomicznych świata.  

Zajmuje powierzchnię 2,5 km. kwadratowego. Podobnie jak Watykan funkcjonuje jako państwo 

w państwie. 

Słynne zdanie Mayer Amschel Rothschilda brzmi: 

„Nie dbam o to, jaka marionetka jest umieszczana na tronie królewskim, by 

panować nad tym wielkim imperium, nad którym nigdy nie zachodzi 

słońce. Ten, kto kontroluje podaż pieniądza w Imperium Brytyjskim, ten 

kontroluje Imperium Brytyjskie. A ja nim jestem”. 
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Siatka szpiegowska, którą Nathan Rothschild utworzył w Europie, a później na całym świecie, 

przypomina dzisiejsze działanie banku Goldman Sachs.  

Nie jest to największy bank na świecie, ale zawsze zatrudniał polityków i urzędników 

międzynarodowych. 

Jego rolą wśród innych karteli bankowych jest wywoływanie kryzysów i przekrętów bankowych 

oraz utrzymanie siatki agentów na całym świecie. Bardzo odważnie o działalności tego banku 

mówi finansista i makler giełdowy Alessio Rastani.  

W telewizji BBC powiedział: 

„Rządy nie rządzą światem, Goldman Sachs rządzi światem”. 

Rastani mówi tutaj o karterach finansowych, które w każdej chwili mogą zniszczyć gospodarkę 

każdego kraju. Mają odpowiednio duże środki, aby spowodować dewaluacje czy umocnienie 

każdej waluty. Mogą w krótkim czasie wywołać panikę na giełdzie papierów wartościowych, 

sprzedając duże ilości akcji.   

Działania te doprowadzą do recesji w każdym kraju, czego konsekwencją może być upadek 

rządu. Dlatego politycy tak łatwo współpracują z kartelami bankowymi, zostawiając gdzieś za 

sobą patriotyzm do swojego kraju.  

Korporacje kuszą ich wysokimi wynagrodzeniami czego konsekwencją jest stałe poparcie dla 

każdej akcji finansjery. Rezultatem przynależności do korupcyjnego mechanizmu jest działanie 

na szkodę swojego kraju i ekonomii światowej. 

Rothschildowie we Francji 

We Francji działał Jakub i jego starszy brat Karl Rothschild. Byli znanymi i bogatymi 

bankierami, ale nie odnieśli szybko sukcesu w postaci zdobycia wpływów w rządzie Francji.  

Arystokracja francuska traktowała ich jako nowobogackich oraz przykładała uwagę do 

pochodzenia i więzów krwi. 

Rothschildowie postanowili zaatakować.  

Wykorzystali podobną strategię użytą w Wielkiej Brytanii. Od października 1818 roku, zaczęli 

skupywać francuskie obligacje na wszystkich ważnych giełdach Europy.  

Miesiąc później wyprzedali je, rzucając na rynek ogromną ich ilość. Cena obligacji spadała w 

dół. Ludwik XVIII przestraszył się recesji gospodarczej, czego efektem byłaby utrata tronu.  

Jeden z agentów Rothschildów przedstawił list królowi, przekonując go o możliwości pomocy ze 

strony rodziny Rothschildów.  
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Król zgodził się.                                                                                                   Jakob i jego bracia  

Rothschildowie zatrzymali spadek cen obligacji, a arystokracja francuska obdarowała ich 

wdzięcznościami, myśląc, że Rothschildowie uratowali Francję przed klęską.  

Od tej pory majątek i wpływy Rothschildów bardzo wzrosły. Do tego stopnia, że przyczynili się 

do odwołania rządu Louisa Thiersa.  

Rothschildowie w Austrii 

W Austrii znajdował się drugi syn Mayera – Salomon. W tamtym czasie Wiedeń stanowił 

centrum polityczne w Europie. Panowała tam niemiecka dynastia Habsburgów, która  przez 

okres 400 lat rządziła w: Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, 

Czechach, Słowacji, wschodniej Francji i Północnych Włoszech.  

Była to najstarsza europejska dynastia.  

Salomon użył kontaktów dyplomaty austriackiego, hrabi Klemensa von Metternicha w zbliżeniu 

się do rodziny Habsburgów. Czego efektem były systematycznie zaciągane kredyty i emitowanie 

obligacji w banku Rothschildów.  

Cesarstwo wydawało swobodnie pieniądze na różne cele, nie przejmując się konsekwencjami. 

Dlatego w latach 1814-1848, to Rothschildowie poprzez Matternicha sprawowali kontrolę nad 

Habsburgami.                                                                                                                        

Dzięki wpływom i przebiegłości, Salomon zakupił po niskiej cenie dwa największe zakłady, 

które znajdowały się w pierwszej dziesiątce świata: Austro-węgierskie Zakłady Hutnicze i 

Kampanie Górniczą w Witkowicach. 

Rothschildowie w Niemczech i we Włoszech 

We Frankfurcie mieszkał Amschel Rothschild. Został mianowany pierwszym sekretarzem 

skarbu, a w 1822 roku otrzymał tytuł szlachecki z rąk cesarza Austrii.  

Centrum finansowym Niemiec był bank Rothschildów. 

Jednym z przyjaciół Amschela, był Otto von Bismarck. Wszedł do wielkiej polityki w 1848 

roku. Zbudował Cesarstwo Niemieckie, które na początku XIX wieku było jednym z 

najpotężniejszych państw świata.  

Podbił i zintegrował wiele państw wokół Prus. Bismarck był przeciwnikiem Polaków. Nigdy nie 

chciał, aby istniało niepodległe państwo polskie. 

Takiej pozycji jak w Niemczech Rothschildowie nie mieli we Włoszech. Dopiero działanie Karla 

jednego z braci, przyniosło oczekiwane efekty. Wypromował on swojego przyjaciela na ministra 

skarbu w lokalnym neapolitańskim rządzie. 
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Testament Rothschildów 

19 września 1812 roku, Mayer Amschel Rothschild napisał przed śmiercią zasady, jakie mają 

obowiązywać w rodzinie Rothschild. 

 

Ich treść jest następująca: 

1 – We wszystkich bankach Rothschildów, funkcje kierownicze mogą pełnić tylko mężczyźni z 

kręgu rodziny.  

2 – Małżeństwa członków rodziny, mogą być zawierane tylko między kuzynami. (Chciano w ten 

sposób uniknąć utraty majątku. Później ten nakaz zmieniono, dopuszczając małżeństwa z 

rodzinami ważnych żydowskich bankierów). 

3 – Nie wolno ujawniać wartości posiadanego majątku. 

4 – W trakcie spraw spadkowych obowiązuje zakaz zatrudniania prawników. 

5 – Najstarszy syn każdej rodziny ma być przywódcą. Aby młodszy syn mógł sprawować tę 

funkcję, potrzebna jest zgoda całego klanu. 

6 – Każdy, kto złamie jeden z powyższych nakazów, zostanie pozbawiony prawa do spadku. 

 

Powyższy opis testamentu znajduje się w książce „Descent Into Slavery” – Des Griffin. 

W przeciągu 100 lat w rodzinie Rothschildów zawarto 18 małżeństw, z czego 16 między 

kuzynami pierwszego stopnia.  

Dzisiaj wiemy, że małżeństwa pomiędzy najbliższą rodziną doprowadzają do wielu chorób. 

Dlatego dochodzą nas sygnały występowania chorób psychicznych, na którą zapadają 

członkowie najbogatszej rodziny. 

Do początku XX wieku, Rothschildowie mieli banki we wszystkich ważnych miastach Europy. 

Posiadali bardzo sprawny system obiegu informacji. Zbudowali pierwszy międzynarodowy 

system sprzedaży złota, w którym sprzedaż i kupno nie wymagało transportu fizycznego. 

Do połowy XIX wieku Rothschildowie mieli kontrolę nad systemem finansowym w kluczowych 

krajach Europy: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Francja, Austria.  

Ich kolejnym planem był podbój Ameryki. 
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Władza nad Ameryką i potęga Rockefellera 

Po zakończeniu wojny secesyjnej Rothschildowie szukali odpowiednich osób, którzy w ich 

imieniu przejęliby amerykański sektor przemysłowy.  

Do tego czasu sektor finansowy kontrolowali przez firmy: J.P. Morgan i Kuhn and Loeb 

Company.                                       

Zwrócili uwagę na Johna Rockefellera, który zajmował się branżą naftową. Rockefeller widział 

przyszłość w tej branży, ale tylko pod swoim monopolem. Dlatego przejmował konkurencje na 

różne sposoby. Od wykupywania firmy, poprzez niszczenie konkurencji cenami, skończywszy 

na szantażach, pobiciach i aktach sabotażu. 

W 1875 roku Rothschildowie wysłali swojego stratega, Jacoba Shiffa z firmy Kuhn and Loeb, 

aby zaproponował współprace Rockefellerowi. J.P. Morgan i Kuhn and Loeb kontrolowali 95% 

transportu kolejowego. Utworzyli firmę South Improvement Company, która po niskich cenach 

przewoziła ropę Rockefellera.  

W książce „Rockefellerowie łupieżcy czy filantropi?” Alfred Liebfeld pisze, że Rockefeller 

zarabiał na transporcie każdego wagonu z ropą. Nie dość, że sam płacił cenę dumpingową, to z 

każdego przewozu ropy swojej konkurencji, dostawał prowizję od firmy kolejowej. 

Dzięki tej strategii Standard Oil Rockefellera zdobyło całkowity monopol na amerykańskim 

rynku naftowym.  

 

 

Mało jest informacji na temat przynależności rodu Rothschildów do masonerii.         

Wiemy, że James Rothschild był mason 33 stopnia Rytu Szkockiego. Nathan był w Londynie 

członkiem loży „Emulation”.  

Żydowski mason Jacob Katz twierdził w swoim „Jews and Freemasons in Europe 1723-

1939″ /HarwardUniwersytety Press, 1979/, że wysokiej rangi masonem był Solomon Meir 

Rothschild, kolejny syn Mayera Amschela. Został wprowadzony do wolnomularstwa 14 czerwca 

1809 roku. 

 

Czy Rothschildowie są masonami?  
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Rothschildowie należeli również do innych zakonów takich jak: 

 Rycerskiego Zakonu Joannitów (inne nazwy tego zakonu:  „Zakon Kawalerów Maltańskich” 

czy „Zakon Rycerski Św.” zwany też „Szpitalnikami”) 

 Liga Prawości 

 Tugenbund 

 Czarnej Szlachty 

 Rycerzy Królowej Prus 

 I inne. 

 

Obecnie żyjący Rothschildowie muszą należeć do różnych organizacji wyznających kult bóstw.  

Nie wiemy czy są masonami, iluminatami, nie wiemy również, do jakich konkretnie zakonów 

należą. Od lat informacje z tej kategorii są ściśle chronione. Jednak nauki ojca klanu 

Rothschildów, Mayera Amschela dały wyraźny kierunek rodzinie.  

Ich religią jest Kabalizm i kult Saturna.  

Kabalizm jest wiarą w wielu wymyślonych bożków. Natomiast Saturn w mitologii rzymskiej jest 

„bogiem Saturn”, od którego bierze swoją nazwę planeta. Saturn był staroitalskim bogiem 

rolnictwa i zasiewów. Rzymski bóg Saturn jest odpowiednikiem greckiego Kronosa.  

 

 

       

Na różnych stronach anglojęzycznych znajduje się poniższy obrazek.  

Świadczy on o powiązaniu Adolfa Hitlera z rodem Rothschildów.  

Uznałem tę informację na tyle ciekawą, że postanowiłem umieścić ją w tym raporcie.  

Nie jestem w stanie jej sprawdzić, ale uważam, że nie można przejść koło tego tematu bez 

zastanowienia się nad historią.  

 

Czy Rothschildowie spokrewnieni są z Hitlerem?   
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Rys. 2 Czy Adolf Hitler pochodzi z rodu Rothschildów? 

 

O czym mowa jest na powyższym obrazku? 

Maria Anna Schicklgruber, (również Schickelgruber), była służącą w pałacu Rothschildów.  

Urodziła z nieprawego łoża syna, którego ojcem był Lionel Nathan Rothschild. 

Lionel żył w latach 1808 – 1879. 

Ich syn nazywał się Alois Schueckelgruber (Hitler), który żył w latach 1837 – 1903. 
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Rodzina Adolfa Hitlera 

 

Rys. 3 Rodzina Adolfa Hitlera 

 

Alois Schueckelgruber ożenił się z Clare Poltzl i zmienił swoje nazwisko na Hitler, które było 

panieńskim nazwiskiem jego teściowej.  

Alois i Clare mieli trójkę dzieci: Gustav, Adolf, i Paula.  

 

Sprawdźmy co pisze na temat Marii Anny Schicklgruber Wikipedia: 

“Na podstawie dochodzenia zarządzonego przez kanclerza 

Austrii, Engelberta Dollfussa, sporządzono dla niego tajny dokument o 

pochodzeniu Hitlera. Z dokumentu wynikało, iż Schickelgruber, tj. jego 

babka, podczas pobytu w Wiedniu pracowała u barona Salomona Mayera 

Rothschilda, tam zaszła w ciążę. Salomon Mayer w 1837 roku był jedynym 

Rothschildem mieszkającym w Wiedniu. 
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Po wyjściu na jaw, iż Schickelgruber jest brzemienna, Rothshild wyrzucił ją 

z pracy. 

7 czerwca 1837 w miejscowości Strones urodziła ojca Adolfa Hitlera – 

Aloisa. W księdze urodzin prowadzonej w parafii Döllersheim, w rubryce 

imię ojca pozostawiono imię i nazwisko Johann Georg Hüttler (Hütler lub 

Hiedler, zależnie od pisowni). 

Dane na ten temat zostały umieszczone w notatce służbowej 

oficera Gestapo niejakiego Hansjurgena Koehlera, w dopisku do notatki 

zapisał (Raport dla Dollfußa w naszych szeregach) spowodował takie 

spustoszenie, jak żadne akta na świecie nigdy wcześniej.” 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Anna_Schicklgruber  

 

A jednak prawda? 

Z powyższych opisów wynika, że Lionel Nathan Rothschild (wikipedia pisze Salomon 

Mayer Rothschilda ) był dziadkiem Adolfa Hitlera. Oznacza to, że Adolf Hitler był 

chazarskim żydem, którego przodkowie przyjechali z Azji.  

Przypominam, że najwięcej żydów, którzy zostali zamordowani w obozach koncentracyjnych 

było Chazarami.  

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/7_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1837
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strones&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Anna_Schicklgruber
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Ważniejsze osoby z klanu Rothschild 

Rys. 4 Klan Rothschild 

 

 

 

Wizerunki Rothschildów   
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Jacob Rothschild – czwarty baron klanu Rothschild.  

 

 
Urodził się w 1936 roku. 

Obecnie panująca głowa rodziny. Ojcem Jacoba był Victor Rothschild (1910-1990). 

 

Victor Rothschild – trzeci baron klanu Rothschild.  

 

  

Żył w latach 1910-1990. 

Z wykształcenia był biologiem. 
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Lionel Walter Rothschild – drugi baron klanu Rothschild.  

 
Żył w latach 1899-1910. Syn pierwszego barona Nathana Rothschilda.  

Był brytyjskim bankierem, politykiem i zoologiem 

 

Nathan Mayer Rothschild – pierwszy baron klanu Rothschild.  

 
Żył w latach 1840-1915.  

Był brytyjskim bankierem i politykiem. 



“ROTHSCHILD – DEMONY ATAKUJĄ” ZastopujCzas.pl 

 

Grupa Brzoza © robertbrzoza.pl Page 27 
 

 

Zdecydowanie nie. W żydowskim Izraelu toczą się wojny słowne na temat kierunków judaizmu. 

Istnieje wiele odłamów ze sobą walczących o prawdę. 

Dlatego współczuję tym Żydom, którzy bez względu na pochodzenie muszą cały czas 

udowadniać swoją uczciwość. Niestety, ale każda nazwa żydowska została opluta przez 

nieuczciwych przebierańców.  

Rothschildowie czy Sziffowie zniszczyli opinie tej nacji. 

Podobna sytuacja jest w USA z narodem Portoryko (Puerto Rico). Kraj leży na wyspie niedaleko 

Ameryki. Od wielu lat Portorykanie mogą przyjmować obywatelstwo USA i korzystać z pomocy 

socjalnej. Czynią to nagminnie. Dzielnice zamieszkujące ten naród są brudne i niebezpieczne. 

Czy to znaczy, że wszyscy Portorykanie są nieuczciwi? 

Zdecydowanie nie. 

Rozmawiałem z nauczycielką z Portoryko, która opowiadała o swoim pięknym kraju. Mówiła, 

że wraca w rodzinne strony, ponieważ w USA musi cały czas udowadniać swoją uczciwość. 

To jest problem uczciwych Żydów. Nie są w stanie przedostać się do mediów głównego nurtu i 

wyjaśniać „kłamstwa żydowskie”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy każdy Żyd jest zły?  
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Zakończenie 

        Raport „Rothschild – demony atakują” napisałem, aby uświadomić przebiegły plan 

Rothschildów i politykę przebierańców.  

Przez całe wieki Żydzi chazarscy osiągali tak duże wpływy, ponieważ wiele drzwi usłużnie im 

otwierano.  

Wystarczyło przejść na wytworzoną religie judaizm i przyjąć nazwę Żyd, aby ogłupiałe 

społeczeństwo uważało ich za wybrany naród.  

Musisz sobie uświadomić fakt, że Żyd nie ma nic wspólnego z rodem Chrystusa. Nie wolno ich 

utożsamiać z Izraelem biblijnym. Są to przebierańcy, którzy oszukali społeczeństwo światowe, 

dwory, rządy i polityków. Wykorzystali do tego religie. 

Jaki z tego wniosek? 

Opisane w tym raporcie fakty, jak i wiele innych doświadczeń, uczy nas ostrożności w wyborze 

polityków i partii politycznych.  

Każda osoba, która jest lub była żydem, masonem, komunistą, socjalistą, tajnym 

współpracownikiem PRL, współpracowała z obcym wywiadem lub z wymienionymi 

organizacjami, pracowała w korporacjach bankowych i organizacjach finansjery, nie może pełnić 

żadnej funkcji państwowej.  

Jest to daleko idąca ostrożność, ale potwierdzona faktami. 

Mieliśmy przykład okrągłego stołu, którego konsekwencje odczuwamy do dzisiaj. Osoby, które 

tam zasiadały były przebierańcami, nie miały nic wspólnego z prawdziwymi przywódcami 

Solidarności. 

Wszyscy oni zdradzili wolną Polskę. Aby uczestniczyć w okrągłym stole, musieli dostać 

pozwolenie od Jaruzelskiego i Kiszczaka. Byli to ludzie wybrani przez komunistów. 

Dzisiaj politycy omamiają nas troską o gospodarkę, troską o Polaków. Jest to kolejny fałsz i 

nieprawda. Historia Polski powtarza się. Wcześniej były rozbiory, wojny światowe, komunizm, a 

teraz wspólny jeden rząd Unii Europejskiej. 

Powtarzamy te same błędy naszych rodaków. Tylko że dzisiaj wiedzy o przebierańcach jest na 

tyle dużo, aby ich na zawsze odrzucić od władzy. 

 

 Robert Brzoza 

 


