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Palestinci mohou být skutečnými potomky biblických 
Hebrejů 

 
 

od Edwarda Meneze 

 
 

Dnešní služby testování DNA, jako je „23andMe“, umožňují 
normálním lidem poskytnout vzorek slin, který je testován v 
laboratoři.....a voila!....váš původ lze rozdělit na procenta s poměrně 
přesnými výsledky.  
 
Moje sestra to nechala udělat a výsledky byly takové, jaké jsme si 
mysleli, že budou založeny na tom, co jsme věděli o etnickém původu 
našich rodičů, prarodičů a praprarodičů. Jak jednoduché by tedy bylo 
pro dnešní aškenázské Židy hromadně podstoupit takový test, 
který by určil jejich procento semitského dědictví, a ověřil tak svůj 
nárok na Izrael? 

 

No, to už se stalo a není divu, že jsme o těchto studiích moc neslyšeli. 
Dr. Areilla Oppenheim z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě provedla 
první komplexní studii DNA Izraelců a Palestinců v roce 2001. Dospěla 
k závěru, že Aškenázové byli mongolského 40% a 40% tureckého 
genomu. 
 

Neexistovala žádná semitská krev, která by je spojovala s původními 
blízkovýchodními Hebrejci z doby před 4000 lety v Jeruzalémě nebo na 
biblickém území. Bylo zjištěno, že Židé jsou blíže příbuzní skupinám na 
severu Úrodného půlměsíce (Kurdové, Turci a Arméni) než jejich 
arabským sousedům. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1274378/ 
 

To bylo potvrzeno dalším projektem DNA od Dr. Erana Elhaika z 
McKusick-Namansova institutu genetické medicíny na John Hopkins 
University of Medicine v roce 2012. Jeho závěry byly stejné! 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1274378/


Výsledky byly konzistentní v zobrazení kavkazského původu pro 
všechny evropské Židy. Analýza ukázala těsný genetický vztah mezi 
evropskými Židy a kavkazskou populací a určila biogeografický původ 
evropských Židů na jih od Chazarie. tedy Ukrajina. 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130116195333.htm 

 
Rozsáhlé důkazy DNA zároveň ukázaly, že Palestinci měli 80 % 
víceméně semitské krve ve svých předcích, kteří tedy byli určeni jako 
skuteční Semité. 

ODRAZY 

 

V poslední době jsme toho viděli hodně, toto "nahoře je dole" a "černá 
je bílá" obrácení pravdy od aškenázských médií a vlád vlastněných 
Židy: muži mohou mít děti, vakcíny chrání vaše zdraví a zemědělství 
zabíjí. nás.   
 
Od 11. září jsem se rozhodl přijmout filozofii prostě myslet opak toho, 
co mi říkají média. Když média řekla, že muslimové provedli útoky z 11. 
září, jen jsem nahradil slovo muslimové jejich smrtelnými nepřáteli, 
aškenázskými Židy. Také jsem si začal uvědomovat, že tato taktika 
obracení pravdy sahá mnohem dále, než jsem si představoval.   
 
Říkají nám, že lidé evropského původu poslali otroky do Severní 
Ameriky z Afriky: ne, to dělali především aškenázští Židé. Říkají nám, 
že jezuité byli katolíci: ne, Ignatius Loyola byl Marrano, neboli „krypto-
žid“. Stejně tak Kryštof Kolumbus.   
 
Jde o to, že tito aškenázští Židé se vždy vydávají za někoho jiného 
nebo nechají někoho jiného nést vinu za jejich přečiny. Proč by se tedy 
nenazývali Semité, i když skutečnými Semity jsou jejich nepřátelé 
Palestinci? Test DNA by to dokázal téměř okamžitě.   
 
Moje předpověď: až lidé konečně prohlédnou cestu, kterou si 
aškenázští Židé činili nárok na Izrael pod falešnou záminkou, přesunou 
se z Blízkého východu zpět do své původní vlasti – země, která je v 
současnosti známá jako Ukrajina. Rusko-ukrajinská válka v roce 2022 
byla plánována už nějakou dobu právě z tohoto důvodu. 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130116195333.htm

