0.1

Kaos

Dessa sidor innehåller en diskussion om varför världen befinner sig i kaos.
Den kommer i huvudsak redovisa fakta, använda logik och innehålla resonemang. Några källor anges inte ty i de länkar (länk/grå-markerad text) som
ges finns en uppsjö av källor.
1. Den första diskussionen diskuterar varför förintelsen är en saga.
2. Den andra diskussionen diskuterar banker och vilka som tjänar på
dessa.
3. Den tredje diskussionen diskuterar krig och vilka som tjänar på dessa.
4. Den fjärde diskussionen diskuterar ...
Målsättningen med denna skrift är att bli ett alternativ till en del av
historieundervisningen i den svenska skolan. Aldrig mer skall svenska elever
och studenter lämnas ensamma när det gäller att förstå varför saker inträffar.
Tyvärr är det mesta referensmaterialet på engelska så den som skall ha
verklig behållning måste lägga manken till för att lära sig detta språk. Ni
andra får tro mig på mitt ord.
Nu är det inte möjligt att lära ut utan man kan bara lära in och därför
har jag stoppat in en del uppgifter för läsaren. De handlar alla om att göra
egna undersökningar. Dessa presenteras lämpligen för andra i seminarieform
- till exempel klassen eller studiegruppen.
Skriften finns även som pdf-fil här: kaosbalagan. Det står var och en fritt
att ladda ner och använda materialet efter eget tycke och smak. Rättskaffens
personer anger dock källan. Ser gärna att spegelkopior skapas.
För de av er som är språkligt kunniga, och som kan tänka er att hjälpa
till, så behövs översättningar både till svenska (för att vi är svenskar) och
engelska (för att skapa en engelsk version). Ett möjligt diskussionsforum är
att starta en tråd på flashback. Det kan vem som helst göra. Ni behöver
alltså inte vänta på mig.
Jag har öppnat kommentarsfälten. Kommentarer kommer läsas men endast de kommentarer som bidrar med sakinformation kommer att läggas ut.
Allteftersom informationen blir inarbetad i texten kommer de tas bort.
Målet är att skapa en bok som beskriver den historiska sanningen, utan
skygglappar, oavsett vad denna sanning visar.
Alltså: Hat, men även beröm, är ointressant.
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0.2

Gaskammare

Detta avsnitt ger en inledning till de så kallade gaskamrarna, med tillhörande
krematorier, på av Tyskland kontrollerat område 1939-1945. De följs sedan
av mer uttömmande resonemang.
0.2.1

19 länder

Varför har 19 länder (Österrike, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Kanada,
Tjekiska republiken, Frankrike, Tyskland, Ungern, Israel, Lichtenstein, Litauen,
Luxemburg, Holland, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Rumänien, Ryssland
och Grekland) lagar mot historiska undersökningar av händelser under andra
världskriget? Totalt har minst 19 länder kriminaliserat historisk forskning.
Sverige står på tur.
Beror det på att det i dessa länders arkiv finns dokument som visar en
helt annan sida än den officiella?
Sannolikt, ty anledningen till att Ryssland inlemmat sig i denna illustra
skara beror på två saker: 1) I Rysslands oorganiserade arkiv finns inte mindre
än 80000 till 90000 tyska originaldokument. Där har man hittat dokument
om arbetslägren som motbevisar den officiella bilden och 2) Ryssland behöver
pengar för att försvara sig. Judiska oligarker har pengar.
0.2.2

Jürgen Graf fängslas

En längre artikel som diskuterar de vanligaste vanföreställningarna är Förintelsen
skärskådad av Jürgen Graf, en schweizisk lärare som efter publicering av
böcker om andra världskriget utpekats som förintelseförnekare. För sina arbeten, böcker, fick han dagsböter och fängelse i ett och ett kvarts år. Han flydde och fick slutligen asyl i Ryssland där han numer arbetar som översättare.
Kommer han bli utlämnad nu, när även Ryssland kriminaliserat historisk
forskning?
Någon vetenskaplig diskussion från förintelseteorins företrädare, med tillhörande
rapport, har jag ej funnit. Det enda man hittar är propagandamaterial.
Om nu intet finns fördolt varför kriminaliserar man vanlig historisk forskning?
0.2.3

Lars Adelskogh sparkas från Axevalla

Lars Adelskogh kom fram till samma sak som mig fast före 2002 och det
resulterade i boken En tom säck kan inte stå. Skillnaden är att han mycket
noggrant har gått igenom den ena lögnen efter den andra och avslöjat dem.
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Det hela blir i all sin sorglighet humoristiskt. Låt mig ge ett citat från en
rättegång i Kanada:
Zippel: Ni har sagt att gaskamrarna mätte 10 x 4 x 1,6 meter. Stämmer
det?
Bendel: Ja.
Zippel: Det är 64 kubikmeter, eller hur?
Bendel: Jag är inte helt säker, det där är inte min starka sida.
Zippel: Hur kan det vara möjligt att få in 1000 människor i ett rum på
64 kubikmeter?
Bendel: Det är vad ni måste fråga er själv. Det går endast med tyska
metoder.
Zippel: Hävdar ni på fullt allvar att man kan få in tio människor på en
halv kubikmeters utrymme?
Bendel: De fyra miljoner gasade i Auschwitz är bevis för det. . .
(Lars Adelskogh, En tom säck kan inte stå, sid 36 i pdf-filen och sid 73 i
boken.)
Uppmaning till läsaren: mät upp ditt vardagsrum. Mitt är 6*3.5*2.5=53
kubik. Antag nu att en människa som väger 60 kg upptar ett utrymme
som svarar mot 60 liter vatten (60 kubik-dm). På 53 kubik ryms då 883
människor. Men när vi väl fått in dessa 883 människor i mitt vardagsrum
behöver vi inte gasa dem. De är ju redan köttfärs.
Uppgift 1 Ta reda på vilket utrymme en människa i finfördelat tillstånd
kräver.
Uppgift 2 Ge ett exakt utrymme en människa får uppta enligt de tyska
metoderna. En halv kubik är en grov approximation.
Lars Adelskoghs bok finns att köpa på Nordfronts förlag. Den borde
stå i varje svensk bokhylla så att uppväxande generationer kan lära sig att
sanningen alltid segrar även om det tar 100 år.
0.2.4

Gaskammare och krematorier

Nürnbergrättegångarna avseende gaskammare, tillika krematorier, för människor
var mestadels en tragisk ”fars”. Man dömde folk på erkännande efter tortyr
samt på mytomaner och lögnares vittnesmål. Kriminalteknisk bevisföring
gavs ej och en sanktionerad teknisk undersökning har till dags dato förhindrats.
En kriminalteknisk undersökning kunde dock genomföras i ”smyg” och resulterade i Leuchterrapporten (andra har efteråt bekräftat denna rapports resultat genom liknande undersökningar). I rapporten bevisas att den påstådda
gaskammaren i Auswitch aldrig har varit utsatt för gasen Zyklon B (cyanväte)
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- i sådan mängd att den varit dödlig. Observera att cyanväte förekommer
naturligt på samma sätt som gasen radon.
Varför skulle de effektiva och vetenskapligt kunniga tyskarna använda
Zyklon B när gasen Sarin är så mycket effektivare. En gas som upptäcktes
av det tyska företaget Wuppertal-Elberfeld, Tyskland, 1938.
Fundera över de två avlivningsmetoderna: Inkastade pellets och de berömda
duscharna. Zyklon B är cyanväte (blåsyra) i pelletsform och dylika kan inte
komma ur ett duschmunstycke. Låt oss därför anta att pelletsen lösts upp
i vatten. Envar som tagit en dusch vet hur mycket vatten som sprids i
badrummet. Tänk er 50 duschar i ett rum som sprider vatten uppblandat
med cyanväte - vad vått det blir i rummet.
Avlivningsideen här är att cyanvätet tas upp av huden. Efter genomförd
dusch skall så de våta liken föras till krematoriet av likbärare vilka även de
skulle dö när de kom i kontakt med det cyanvätemättade vattnet. Det finns
ytterligare ett stort problem med duschavlivning. Vilket?
Uppgift 3 Skriv en rapport om logistiken för de två metoderna samt ange
vilka problem som behöver lösas.
0.2.5

Judiskt uppvaknande

Många judar har tröttnat på de upprepade lögnerna och börjat avslöja den
falska historien. Därmed har de själva utsatt sig för risker till liv och hälsa.
Varför skulle de göra detta om de inte bars fram av en önskan om sanning.
Jag har hört talas om folk som offrar sig för sanningen, till exempel Sokrates,
men aldrig att de offrar sig för lögnen.
En ung jude, David Cole, tröttnade på förintelsehistorien och åkte själv
till Auschwitz och gjorde denna film David Cole in Auschwitz Full Documentary. Här visas bland annat att de påstådda gasade och kremerade judarna
har minskat med 5 miljoner och numer anges i Auswitch 1 miljon (tidigare 6
miljoner). I verkligheten rör det sig om mellan 100000-200000 internerade
som har dött i Tysklands arbetsläger under krigsåren och i dessa fall har
det mest rört sig om sjukdomar och svält. Svälten blev extra stor när de
allierade började bomba mattransporter till arbetslägren samt bomba själva
arbetslägren.
Håller ni inte med Ursula Haverbeck om att det minsta man kan förvänta
sig av judeanerna är en ursäkt. Själv anser jag att de även skall betala
tillbaks det som de otillbörligen, via lögner och bedrägerier, har tillskansat
sig. Ursulas hemsida finner ni här. För er som finner tyska obegripligt finns
en del information här. Om någon kan tänka sig att texta hennes föreläsning
lägger jag gärna upp en textad version.
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En amerikansk jude, Brother Nathanael Kapner, tröttnade på den judiska
läran och konverterade till kristendomen. Nåväl det är inte första gången det
händer men han har även tröttnat på lögnerna och fyller Real Jew News med
mängder av information om judarnas liv och leverne. Både nutid och dåtid.
Om andra världskriget skriver han The Holocaust As Convenient UnHistory.
En amerikansk judisk psykolog Robert Litoff, New Haven, Conncticut
skrev följande brev till Broder Nathanael: Jewish Scholar Refutes The Holocaust
Dessa judiska människor beundrar jag lika mycket som jag beundrar det
tyska folket och detta folks kraft att återigen resa sig från noll till ekonomisk
stormakt. Vid en bedömning av tyskarnas kraft skall man ha i åminnelse att
av de fem senaste förbundskanslerna efter andra världskriget har fyra varit
judar och som sådana inte haft tyskarnas bästa för ögonen. Till exempel är
förbundskansler Angela Merkel judinna. Dotter till till den polska judinnan
Herlind Jentzsch.
0.2.6

Lögnare, mytomaner och psykopater

Alla känner vi till att många människor älskar att stå i rampljuset. Vi har till
och med ett ord för dem - ”linslus”. Mest notabelt är sexsåpor som Paradise
Hotell men också människor som tar på sig gärningar som de ej utfört. Här
i Sverige är psedonymen Thomas Quick mest känd och han fick inget betalt,
ändock tog han på sig 18 mord.
Judarna däremot, om de sa rätt saker, fick däremot betalt – av tyska
staten. Även här i Sverige gick helt friska judar varje år till läkare och
begärde intyg över att de var psykiskt skadade. Med detta intyg kunde de
årligen lyfta en summa pengar från Tyskland.
Uppgift 4 Ta reda på vilka tyska företag som tvingas betala skadestånd till
judar i nutid och förgången tid.
0.2.7

Nürnbergrättegångarna

Nürnbergrättegångarna är väl de mest sorgliga ”rättegångarna” i mänsklighetens
moderna historia. Jag skall inte gå närmare in på dessa då de skulle ta upp
minst lika mycket plats som denna text i övrigt. Jag nöjer mig med att
ge två filmer och en uppgift. Filmernas namn ger naturligtvis information
om vem deras skapare tänkt sig vara försvarsadvokat för men du skall som
domare/åklagare pröva bevisningen på ett rättsäkert sätt.
De två filmerna är 1) The Jewish Gas Chamber Hoax och 2) Auschwitz
The Forgotten Evidence History.
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Jag föreslår att du väljer den första filmen, att analysera, via slantsingling.
På så sätt kan du även se, vid jämförelse med andras resultat, hur ditt resultat
påverkats av vilken film du först såg. Det vill säga vem som först får plädera
sin sak.
Uppgift 5 Analysera filmerna utifrån deras propagandistiska och sakliga innehåll. Ange dessutom vilka av påståendena som är verifierbar och som skulle
accepteras i en domstol. Ange även de kriminaltekniska bevis som ges samt
de som inte ges.
För att kunna genomföra denna uppgift behöver du ta reda på hur en
bevisföring går till i ett rättssäkert samhälle.
Det kan även vara bra att känna till effekterna av cyanväte (blåsyra)
på den mänskliga kroppen. Eftersom cyanväte ofta bildas vid bränder är
dess effekter på människan väl kända av läkarvetenskapen. Beskrivningar av
effekterna går att finna på nätet.
0.2.8

Judars psyke

Judarnas handlingar i nutiden visar att de hyser ett allmänomfattande förakt
för andra. De saknar empati. Något som också bekräftas i boken Jewish
Supremacism av David Duke. Boken är något av en encyklopedia över den
judiska folkgruppen, dess religion, dess lagar, dess hat mot icke-judar och
dess arrogans.
För att förstå judarnas psyke är det bra att känna till att de är inget annat
än en stam av jägare och samlare. Sannolikt med en hög andel Neanderthalgener (detta kommer diskuteras längre fram). Den fulla innebörden av detta
påstående kräver studier av till exempel böckerna Before the dawn, A troublesome inheritance och The faith instinct av Nicholas Wade.
Denna inledning avslutas med fyra filmer där den första visar en intevju
med den judiske professorn Norman Finkelstein: Truth about Gaza that BBC
Tried to Suppress och dennes syn på den israeliska ockupationsarmen.
Sen två filmer som bekräftar att judar säger en sak vid ett tillfälle och en
diametralt annan sak vid ett annat tillfälle.
Den första filmen visar judinnan Barbara Lerner som propagerar för invandring till Sverige. För att kunna göra detta erhöll Paideia, år 2001, 40
miljoner av Riksbanken enligt detta års redovisning. Den andra är en film av
juden David Sheen och amerikanen Max Blumenthal som mycket klart visar
att judarna vill bli av med sina invandrare.
Avslutningsvis en mycket kort filmsnutt som visar hur soldater från den
israeliska ockupationsarmen skjuter en pojke i benet därför att denne kastar
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sten. Soldaterna är väl synliga i framkanten. Mittemot dem finns en byggnad
under uppförande. Sex sekunder in ser man två figurer som rör sig på taket
på byggnaden bakom. Elva sekunder in ser man att pojken till vänster ej
längre står upp (blå pil). Sen följer en sekvens som tydligt visar att pojken
är träffad i benet IDF Film Sniping Children Playing on Rooftop in Gaza

0.3

Judea

Engelska wikipedia definerar en nation som ”A nation refers to a large group
of people who share a common language, culture, ethnicity, descent, or history”. Det finns de som anser att territorium är inkluderat i begreppet nation
men det blir då snarare fråga om en nationalstat.
Vi kommer hålla oss till den första definition och då bildar judarna en
nation ty: de har ett judiskt språk, en judisk kultur, en judisk etnicitet, en
judisk härstamning och en judisk historia. Dessa 5 punkter behandlas bland
annat i boken Jewish Supremacism. Här använder jag begreppet Judea för
denna nation och i den inkluderar jag alla sionister (judar liksom icke-judar),
de judar som stödjer dessa och de judar som under falska förespeglingar
tilltvingat/r sig pengar samt de flesta bankirer. På 60-talet kallades denna
grupp monopolkapitalet. I Judeas utkant finns alla de judar som inte tar
klart avstånd från Judeas ledning. Denna ledning kommer jag framgent
kalla Pengaväxlarna.
Uppgift 6 Undersök om tesen den judiska kulturen är rasistisk är sann eller
ej. Du måste då först definiera vad du menar med rasism och utifrån denna
definition bekräfta/motbekräfta tesen.
0.3.1

Varför arbetsläger

Arbetsläger (mer populärt kallade koncentrationsläger, en term som myntades av den brittiska militären under Boerkriget) tillämpas av myndigheter
i orostider eller om en grupp har tagit makten med våld. I dessa läger inhyser de gamla/nya makthavarna de grupper, av befolkningen, som mer eller
mindre strider mot den befintliga/genomdrivna samhällsordningen. Koncentrationsläger kan endast skapas av en härskande makt (ej privata aktörer)
och deras funktion är, förutom billig arbetskraft, att hålla motståndare borta
från medborgarna i övrigt. Detta kan bero på en önskan om att slippa spioner, sabotage, mullvadar eller helt enkelt slippa kritik.
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0.3.2

Historiska arbetsläger

Det är nyttigt att sätta in saker i sina sammanhang och den första frågan man
bör ställa sig är: Vilka är de historiska och nutida arbetslägren i världen?

Figure 1: Lizzie van Zyl, shortly before her death.
Observera att enligt denna sida fanns i Sverige under andra världskriget 8
interneringsläger, varav 2 var arbetsläger (det vill säga: koncentrationsläger).
I dessa läger hamnade de svenskar som inte stödde den svenska regeringens
politik. Deras åsiktsstraff var betydligt större, än åren i läger, ty när lägren
stängdes hade de svårt att finna arbete. Banbullan sträckte sig långt fram i
tiden. Vidare har samtliga dokument bränts så det är mer än tveksamt, ja
nästan säkert, att anordnarna av dessa läger aldrig kan ställas till ansvar.
I Sydafrika fanns under Boerkriget ett brittiskt koncentrationsläger vid
namn Bloemfontein varifrån bilden ovan kommer. Britterna har en historia
av flera läger där fångarna helt enkelt svalt ihjäl. En av dessa lägerfångar
var barnet Lizzie van Zyl som försvagad av svält dog i tyfus. Hon blev 7 år
– slå upp henne på nätet! Läs gärna artikeln A Boer Girl’s Memories of the
War.
Även USA har/hade arbetsläger och från ett av dessa under inbördeskriget,
Andersonville, kommer fotografiet nedan. Mer material hittar ni under:
Inbördeskriget i USA. Läs även Shattering the Icon of Abraham Lincoln
och du finner att Nordsidan använde samma teknik som de Allierade under
andra världskriget.
Uppgift 7 Skriv en rapport över interneringslägren på nord- respektive sydsidan. Ta även reda på villkoren för invånarna på syd- respektive nordsidan
Dock de mest kända interneringslägren i USA torde vara de läger där
japaner internerades - efter bombningarna av Pearl Harbour. Bombningar
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som administrationen Roosevelt (gift med en judinna) väl kände till att de
skulle ske, långt innan anfallet. Man nöjde sig med att flytta på ett par
värdefulla fartyg men brydde sig varken om den civila eller militära befolkningen. Så skapade man sitt skäl för att gå med i kriget. Läs mer
om interneringen av de amerikanska japanerna på engelska wikipedia tråkigt
nog är svenska wikipedia desinformativ och ibland lögnaktig när det gäller
politiska frågor.
För att få full förståelse för det landsförräderi Roosevelt begick mot USA
och dess befolkning, på sionisternas order, rekommenderar jag läsning av
Franklin Delano Roosvelt, My exploited father-in-Law av Curtis B. Dall.
Här några citat från sidorna 161-162:
Admiral Zacharias, was the man who first alerted me (Dall) to
the fact that we had broken the secret Japanese code many weeks
before the attack on Pearl Harbor.
samt
I (Zacharias) had not been long in that Command when an order
came through from Washington for me to transfer several capital
ships and some auxiliaries, including oilers, for duty in other areas, which reduced my strength about 20%. Then, several months
later, in June of 1941, as I recall it, I was ordered to detach and
transfer more capital ships.
Vilka som styrde i kulisserna är inte så svårt att förstå men det är en
senare historia.
Här kommer så en bild ”från” arbetslägret i Buchenwald, Tyskland, och
jag sätter från inom citationstecken ty bilden har bevisats vara redigerad i
efterhand. Den är en blandning av en sann bild och ett tillägg. Till exempel
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är mannen vid stolpen inlagd i efterhand och jämför man männen i den
nedersta raden med männen i de två övre raderna slås man av olikheterna –
två välmående rader, en mager rad och en svältande.

Figure 2: Sjukan på koncentrationslägret Buchenwald
Bilden är tagen från sjukan och visar individer i olika stadier av tyfus. Den
publicerades av The New York Times Magazine den 6/5-1945. I tidningen
kan man hitta samma foto som ovan men den nakne och undernärde mannen
är inte med på bilden.
Man måste vara medveten om att tyskarna behövde all den arbetskraft
de kunde få och att då medvetet svälta den till döds är inte logiskt. Det blir
inget bra utfört arbete av benrangel.
När ni ser dylika bilder som ovan är det bra att känna till biologiska
fakta. En månads svält svarar mot en viktminskning om ca 10 kg. Om nu
de allierade i krigets slutskede inriktade sig på att bomba mattransporter de
sista tre månaderna så erhålls magerlagda interner, som ser ut som benrangel.
Sen är det lämpligt att komma som befriare och skriva sin egen historia.
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0.3.3

Elie Wiesel

På andra raden som nummer 7 lär Elie Wiesel ligga. Elie Wiesel har gjort sig
känd som ett uppburet ögonvittne till förintelsen. Dock i sin självbiografiska
bok, Night, som kom ut i en ny upplaga 2006, översatt av hans hustru Marion
Wiesel, förekommer ordet gaskammare mycket sparsamt (sök själv på orden
gas och chamber och ni hittar ett ställe).
Det roliga med Elie Wiesel är inte att han är en notorisk lögnare utan
när befrielsen kom så gjorde han och hans far gemensam sak med tyskarna
och drog till Tyskland. Inte ville man invänta de sovjetiska befriarna som
närmade sig. Berodde det på att man hade stor kunskap om vad som isåfall
väntade.
För boken Night erhöll Elie Wiesel Nobels Fredspris. Jag är övertygad
om att svensken Alfred Nobel, om han kunde, skulle stiga upp ur sin grav
och frånta norrmännen rätten att dela ut fredspris i hans namn. De delar
ju ut priset till mördare som Menachem Begin och terrorister som Barack
Obama.
Som avslutning på detta avsnitt väljer jag att citera Robert Faurisson
”It is time, in the name of truth and out of respect for the genuine
sufferings of the victims of the Second World War, that historians
return to the proven methods of historical criticism, and that the
testimony of the Holocaust ‘eyewitnesses’ be subjected to rigorous
scrutiny rather than unquestioning acceptance”
0.3.4

Var judarna fiender till Tyskland

Vi skall komma ihåg att många tyska judar aktivt stödde Tyskland under
första världskriget. De betraktades inte som fiender. Många fick medalj för
sina insatser. Det är tveksamt om Hitler själv betraktade dem som fiender i
början. Fakta är att Tyskland var det land i Europa som hade bäst villkor
för judar. Om jag kommer ihåg rätt betraktades de som tyskar.
Definitivt betraktades de som fiender när Judea deklarerade handelskrig
mot Tyskland 1933, se bild, och Tyskarna svarade då med att bojkotta judisk
verksamhet under 24 timmar. Jämför detta med Judeas bojkott som skulle
vara total och världsomspännande. Nu blev det inte så, ty väldigt många
judar tänkte själva. Judeas bojkott blev långt ifrån total och om detta kan
man läsa på Our Race Our Nation.
Vi kan lugnt konstatera att Judea, och därmed judarna, var fiender till
Tyskland. På samma sätt som att Japan, och därmed japanerna, var fiender
till USA.
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Figure 3: London Daily Express, March 24, 1933
Uppgift 8 Är påståendet ovan om villkoren för judarna före 1933 korrekt?
Vissa judar utmärkte sig extra mycket som tex judeanen Theodore Kaufman. I boken Germany must perish, från 1940, pläderar han i vanlig judeansk
stil för utrotning av andra folk än judar, i detta fall av tyskar.
Det var således Judea som framtvingade koncentrationslägren i strid med
de individuella judarnas egna intressen.
Det är faktiskt synd om judarna ty de lider av sjukdomen storhetsvansinne.
0.3.5

Judarnas och de allierades krigsförbrytelser

Mefkura var en turkisk skonare som chartrades för att föra judiska flyktingar
från Rumänien till Istanbul. Hon visade en turkisk flagga och en rödakors
flagga. Den 5 augusti 1944 sänktes hon av en rysk ubåt varvid mer än 300
flyktingar dog.
Struma härbärgerade 781 judiska flyktningar när hon sänktes av en rysk
ubåt den 24 februari 1942.
Den 25 november sänkte den judiska terrororganisationen Haganah skeppet Patria som härbärgerade 1800 judiska flyktingar i Haifas hamn. Av
dessa dog 267 och skadades 172. Anledningen var att skeppets destination
var Mauritius och inte Palestina.
Tungt lastad med interner från koncentrationsläger sänktes Cap Arcona
och Thielbek av brittiska flygvapnet maj 1945, ca 5000 dog.
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Detta är bara några av de krigsförbrytelser de allierade och deras judiska
samarbetspartners sysslade med gentemot judar och andra.
Då har jag inte tagit upp engelsmännens terrorbombningar av de tyska
städernas arbetarkvarter. Om detta kan ni läsa i Churchills War av David
Irving. För att inte tala om Freiburg 1940 och Dresden 1945. För att inte
tala om massmorden på tyskar efter kriget.
0.3.6

Judarnas verklighet i lägren

Många lögner och falska vittnesmål har getts om tyskarna och deras arbetsläger. Den ena efter den andra har falsifierats av senare historisk och
kriminologisk forskning. Det slog mig att även myten om inbrända nummer
på lägerfångarnas armar, en stor sak på 60-talet, borde ha vederlagts. Några
enkla Google-sökningar på nätet gav inte en enda träff och inte en enda bild.
Prövade då sökmotorn DuckDuckGo med i princip samma resultat - inte en
enda bild. Hur de lyckas radera/förhindra information, om den propaganda
jag själv utsattes för som ung, är imponerande.
En lättläst motvikt till alla dessa lögner ges i skriften Auschwitz: The
underground guided tour, som skrivits av Carolyn Yeager, vilken finns att
köpa på adressen The Barnes Review . För den som vill veta mer om lögnerna
rekommenderas The Holocaust Hoax Museum.
0.3.7

Antalet judar före/efter andra världskriget

Det har spridits lögnaktiga rykten om antalet judar som dödades under andra världskriget och man fortsätter sprida dessa lögner. Nu senast på en
utställning i Beijing där man med fanatisk envishet upprepar 6 miljoner.
Låt oss se på en mer realistisk siffra (självklart kan man kritisera denna källa
men jag har via andra källor funnit ungefär samma siffror, se till exempel
World Almanac).
Före andra världskriget fanns 16.9 miljoner judar i världen och de fördelade
sig geografiskt enligt följande siffror, i miljoner, (siffran inom parentes är
sionisternas egna)
• USA: 5,0 (4,8)
• Sovjet: (inklusive Baltikum): 5,3 (3,2)
• Palestina: 0,4 (0,4)
• Europeiska länder som ockuperades av Tyskland: 2,9 (6,1)
• Resten av världen: 2,4 (2,2)
13

• Totalt: 16,9 (16,6)
En miljon judar dog som soldater i Röda armen eller i Sibirien (observera
att gulaglägren fylldes på/sköttes av judar)
Efter andra världskriget fanns 14.7 miljoner judar i världen och de fördelade
sig geografiskt enligt följande
• USA: 5,2 (5,0)
• Sovjet (inklusive Baltikum): 4,3 (2,0)
• Palestina: 0,6 (0,6)
• Europeiska länder som ockuperades av Tyskland: 2,4 (1,1)
• Resten av världen: 2,2 (2,3)
• Totalt 14,7 (11,0)
Källa The Dissolution of the Eastern European Jewry by Walter N. Sanning, 2nd Edition Torrance/California 1985. Sanning måste anses som en
relativt tillförlitlig källa för en övre gräns då ”hans bok har höjts till skyarna
av judar världen över”.
Det vill säga att enligt Sanning dog (16.6-1-14.7) 900 tusen judar under andra världskriget. I själva verket dog mellan 100-200 tusen interner
(varav en del var judar) i de tyska arbetslägren. De flesta av dessa dödsfall
inträffade på grund av sjukdom, de allierades bombningar och den svält som
följde i bombningarnas spår. De allierade hade en förkärlek i att bomba
mattransporter.
Man kan laborera med siffror på många olika sätt och man kan definiera
vad en jude är på många sätt. Antalet mördade är inte det viktiga det som
är viktigt är om det förekommit eller inte. Syftet med denna sifferexercis är
endast att bevisa att den löjliga siffran 6 miljoner är just det - löjlig.
Uppgift 9 Använd demografiska modeller för att simulera en tänkt judisk
total världsbefolkning 1985, uppmätt till 17320140 detta år, med start från
1947, uppmätt till 11266000 detta år. Pröva olika ingångsparametrar. Vilka
val och antaganden måste göras för att få ett förväntat värde på 17320140 år
1985?
Något som oftast glöms bort i dessa sammanhang är det folkmord som
begicks på tyskar efter kriget. Det vill säga när det var fred!
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Totalt dog mer än 17 millioner tyskar och av dessa dog mer än 12
miljoner efter att kriget var slut. Källa: Huttenbrief fuer Volkstum,
Kultur, Wahrheit und Recht - Herausgeber (Publisher): Freundenkreis Ulrich von Hutten e.V.
German Deaths
3 250 000 soldiers due to combat
1 000 000 women, children, and elderly as victims of residential bombing
3 242 000 soldiers in allied prisons
2 000 000 Sovjet camps
1 000 000 American camps
120 000 French camps
100 000 Yugoslavien camps
22 000 Polish and CSSR camps
3 000 000 Ethnic German women, children, and elderly as victims of
expulsion and flight from East bloc countries (numbers do
not include the Black Sea Germans)
500 000 murdered by the Russians marching into east Germany
60 000 murdered by the Russians marching into Austria
120 000 executed or starved to death in the Russian Gulag system
100 000 killed by the Jewish commandos in Poland
5 700 000 killed in the West by forced starvation

0.4

Bank

Detta blir ingen expose över banker och hur dessa fungerar för att skinna
folk. Många andra har redan gjort det, titta till exempel på filmerna Money
as Debt (pengar som skuld). Där påvisas hur banker lånar ut pengar som inte
finns och tar ränta på det. För djupare diskussioner läs till exempel bloggen
Ett nytt penningsystem. Istället skall jag göra några nedslag i historien och
peka på hur banker ligger bakom alla större krig och varför.
Det är välkänt att kyrkan historiskt motarbetade ränta på utlånade pengar och det lämnade fältet öppet för folk med annan moral. Det är här juden
kommer in - ty de hade annan moral och tillgång till pengar. Allt detta är
välkänt. Redan Jesus reagerade kraftigt över deras omoral. Vad som är mindre välkänt är att denna lånehantering utvecklades till att bli banker och då
speciellt centralbanker det vill säga banker med rätt att trycka sedlar utan
täckning. För varje tryckt sedel tar centralbanken rätten att behålla en del
för egen del. På svenska: För varje tryckt tjuga behåller banken 1 krona.
Den första centralbanken av betydelse var Englands Bank of England.
Denna bank var privatägd fram till 1946 då staten tog över. Men säg den
glädje som varar. I The History of the ”Money Changers” kan vi läsa (fritt
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översatt)
1946

Bank of England nationaliseras vilket ytligt sett kan ses som
en stor och viktig händelse. Men i själva verket innebar det ingen
skillnad mot förr. Staten erhöll aktierna i Bank of England som
nu förvaltas av Treasury Solicitor. Men som köpeskilling gavs inte
reda pengar utan statliga depåer på vilka staten betalar ränta.
Kontrollen över peningmängden befinner sig dock fortfarande i
privata händer. Nu via de privata kommersiella bankerna. Vidare
finns ingen insyn i Bank of England.

Bank of England eller rättare sagt Rothschild tvingade, i begynnelsen,
sig på amerikanerna och detta var den egentliga orsaken till den amerikanska
revolutionen. Varför skulle amerikaner skänka pengar till England? Sedan
bildades amerikanska centralbanker och den sista, nu gällande, kallas ”federal
reserve” (podcast). Alla dessa centralbanker, med några få undantag, har
varit och är privatägda.
Historien bakom Englands och USAs centralbanker är för lång för mig
att teckna ned därför har jag angett länkarna ovan.
Bara kort om citat från Benjamin Franklin. Dessa är ibland inte ordagrant återgivna utan citerade till innehåll. Ett exempel: Studera vad han
faktiskt sagt om papperspengar och därefter de citat som finns angivna på
internet varav ett exempel är
In the Colonies, we issue our own paper money. It is called Colonial Scrip. We issue it to pay the government’s approved expenses
and charities. We make sure it is issued in proper proportions to
make the goods pass easily from the producers to the consumers.
0.4.1

Personer bakom banker

Det är ingen hemlighet att mängder av inflytelserika bankirer är judar eller
så är dennes partner jude. Till exempel så är Marcus Wallenberg gift med
judinnan Fanny Sachs. Vi har också den röde bankiren Olof Aschberg (judiskt
namn: Obadja Asch) som smälte om bolsjevikernas stulna guld. Det vill säga
han var en hälare:
Aschberg had already gained the Soviet leaders’ esteem by being one of the
main connections in the early years after 1917 in evading the international
boycott on gold robbed by the Bolsheviks, which he offered on the Stockholm
market after having the bullions melted down and given new markings.
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Arvet från Olof Aschberg använder nu Robert Aschberg för att sprida
desinformation och hat mot svenskar. Som reklam används en bild av en
hotfull Robert med ett lyft brännbollsträ. Är det tänkt att användas på
svenskar på samma sätt som medlemmar i den israeliska ockupationsarmen
rådbråkade palestinerna 1988?
Banker och pengar är ett av det judiska släktets karaktärsdrag. Idag
hittar vi judar överallt inom den finansiella världen. Men vilka judar är det
vi hittar?
I princip finns det två judiska grenar Sepharder och Ashkenazi. De förra
är, så att säga, de ursprungliga judarna från mellanöstern (Canaan). Därifrån
spred de, och deras religion, sig av olika skäl längs nordafrika och mot norr.
Ashkenazi utgör ca 80-90% av världens alla judar och har Khazariskt ursprung.
Olika källor anger att kazharerna i kaukasus konverterad till judendomen.
Därom tvistas det. Ett venskapligt belägg för detta baserat på analys av
DNA är artikeln The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting
the Rhineland and the Khazarian Hypotheses publicerad i Genome Biology
and Evolution 2012. Artikelns slutsats är att ”Our findings thus reject the
Rhineland Hypothesis and uphold the thesis that Eastern European Jews are
Judeo-Khazars in origin”.

Hur förklarar vi detta när det, enligt uppgift, finns så få till inga arkeol17

ogiska bevis för en allmän konvertering till judendomen. Min tes är att
Khazariska aristokratin insåg den judiska lärans användbarhet och de konverterade. Visst belägg för denna tes, i betydelsen att jag inte är ensam
om den, kan man finna på toolwielder.wordpress.com. Därutöver finns där
mängder med intressant material om familjen Rotschilds.
Vidare förklarar den mongoliska härstamningen att ashkenazi är de mer
intelligenta och sepharderna de mindre intelligenta. En intressant utgångspunkt
för vidare studier är AL FIN. Där finner vi bland annat tabellen ovan.
Uppgift 10 Enligt tabellen är den genomsnittliga IQ-nivån i israel 94 och
i Turkiet 90. Befolkningen i israel består av 8.3 miljoner varav ashkenazi
är 2.8 miljoner. Använd dessa siffror för att beräkna den genomsnittliga IQnivån hos ashkenazi judarna om israels övriga befolkning har samma IQ-nivå
som Turkiet.
Jag tror dock att vi lugnt kan konstatera att Sepharder kom till Europa
över Spanien och Italien/Grekland samt Ashkenazi från Khazar (norra och
centrala Kaukasus). Via ingifte har det sedan blivit utomordentligt svårt att
skilja dem åt. Slutsatsen i artikeln blir följdriktigt:
We conclude that the genome of European Jews is a tapestry of
ancient populations including Judaized Khazars, Greco-Romans
Jews, Mesopotamian Jews, and Judeans and that their population structure was formed in the Caucasus and the banks of the
Volga with roots stretching to Canaan and the banks of the Jordan.
Nu har denna tes även accepterats av judarna själva som nu börjar göra
anspråk på Ukraina med motiveringen att deras ursprung är khazariskt. Sic!
0.4.2

Rothschild del 1

Familjens förmögenhet är fördelad på många olika medlemmar varför det är
svårt att uppskatta Rothschilds totala förmögenhet, en undre gräns torde
dock vara minst 350 miljarder USD men familjen lär direkt och indirekt
kontrollera upp till 100 biljoner USD. Om man till det som Rothschild kontrollerar lägger judarnas täta sammanhållning, så inses lätt att familjen Rothschild styr världen. De styr lättare än någon kejsare/kung någonsin kunnat
göra. Det finns de som hävdar att Rothshild ger sina order via tidningen
The Economist. Huruvida det är så eller ej låter jag andra undersöka.
I detta sammanhang kan det vara bra att känna till att världens samlade
BNP år 2014 var 75.6 biljoner USD. Världens samlade BNP var således
mindre värd än den av Rothschilds kontrollerade förmögenheten!
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Uppgift 11 På banker kontrollerade eller ägda räknas det upp ett större antal centralbanker. Tag ut, säg tre, och kontrollera deras ägarstruktur samt
vilka som innehar de två högsta positionerna (vanligtvis ordföranden och
VD). Om ni är en klass om säg 30 kan ni arbeta i grupper om 2 och således
täcka 45 banker.
Något som kan förvåna är att Rothschild liksom andra bankägare skänkt
pengar både till den ryska och kinesiska revolutionen. Något som också
förvånar är att den ryska revolutionen inte var en rysk revolution utan en
judisk statskupp.
Detta för oss osökt in på frågan: Varför stödjer Rothschild, Schiff, Warburg, Sachs med flera judiska bankägare båda sidor i varje konflikt? För
att få ett svar på denna fråga måste man inse deras drivkrafter vilka är 1)
produktion och försäljning av varor och 2) kontroll över människor. Deras
strategi är väl beskriven i Jewish Supremacism av David Duke. Deras taktik
finns ävenså väl beskriven - men då i Zion vises protokoll. Dessa protokoll
skulle mycket väl kunna namnges Politisk Handledning för Socialdemokrater.
Varor kan produceras under många olika produktionsförhållanden varav
två är kommunism och kapitalism. Under kommunismen är produktivkrafterna
gemensamt ägda och under kapitalismen är de privat ägda. Båda är judeanska experiment och båda har samma mål - punkt 1) ovan. Punkt 2) behövs
för genomförandet av punkt 1) och den konkretiseras under kommunismen av
teorin om den demokratiska centralismen och under kapitalismen av teorin
om skuldsättning, ty den som står i skuld är inte fri.
Dessa två ismers mål sammanfattas i följande formel
kapitalism (tes) + socialism (antites) = judeakontroll (syntes)
Ett litet talande exempel på hur de tvingar fram onödig produktion av
varor: Batteriet i min elekriska tandborste Oral B från Braun började sjunga
på sista versen så jag tänkte byta ut det. Det är faktiskt rätt krångligt (som
tur är finns det beskrivningar på yuotube) och inte blev det bättre av att jag
köpte ett batteri som var för stort. Resultat jag köpte en ny tandborste och
har nu som liggande projekt att laga den gamla. Det hade varit så enkelt att
redan på konstruktionsstadiet göra det lätt att byta batteri.
0.4.3

Rothschild del 2

Det torde inte vara överord att påstå att familjen Rothschild är den familj
som skapat mest misär någonsin på denna jord. Till sin hjälp har de haft sin
kontroll av centralbanker och sammanhållningen mellan judar samt bankirer
av alla schatteringar. Man kan följa denna kontrolls tillväxt, genom åren,
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i följande skrift: Den Rothschildska tidslinjen. Här några, fritt översatta,
smakprov ur skriften
1770

Mayer Amschel Rothschild drar upp huvudlinjerna för skapandet av Illuminati och överlåter åt Adam Weishaupt, en Ashkenazi
jude under katolsk täckmantel, att organisera och utveckla organisationen. Illuminati skall baseras på Talmuds lära som också är
den lära som rabbinska judar lär ut. Organisationen skall kallas
Illuminati vilket är en Luciferiansk term som betyder de upplysta.

1812

På order av Nathan Mayer Rothschild och uppbackade av
Rothshilds pengar förklarar britterna krig mot USA. Rothshilds
plan är att få USA att bygga upp en så stor skuld, på grund av
kriget, att USA skall tvingas till att förnya den licens Rotshilds
First Bank tidigare haft ...

1863

Den ryske Tsaren Alexander II (1855-1881) upptäcker att
president Abraham Lincoln har samma problem, med Rothshilds,
som han: Rothshilds ständiga försök att sätta upp en Rothshildsk
centralbank i Ryssland. Tsaren kunde naturligtvis inte acceptera
detta. Denne ger därför president Lincoln oväntad hjälp ...

1917

...Trots att Tsar Nicholas II hade abdikerat i mars detta år
ger Rothschild bolsjevikerna order om att avrätta tsaren och hela
hans familj. Detta för att dels få kontroll över Ryssland och dels
som ren hämnd för att Tsar Alexander I på Wienkongressen 1815
blockerade Rorthschilds planer på en världsregering samt att Tsar
Alexander II hjälpte Abraham Lincoln 1864.
Det var extremt viktigt att slakta hela familjen, inklusive barn
och kvinnor, för att visa världen att det löfte Nathan Mayer Rothschild gav 1815 infriats. Men också för att visa världen vad som
händer om man motsätter sig familjen Rothshild ...

1963

(eget tillägg) Kennedy mördas precis innan USAs skattemyndighet skulle börja distribuera pengar som var tryckta utanför
federal reserves kontroll. Det vill säga det var räntefria pengar. AbrahamLincoln mördades även han för att han lät trycka
räntefria pengar (populärt kallade Greenbacks) istället för att betala mer än 24% ränta på varje dollar.

2006

Edmond De Rothschild Bank, ett dotterbolag till Europas
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Edmond De Rothschilds bankgrupp i Frankrike, blir den första
utländska privata bank som erhåller tillstånd, av China Banking
Regulatory Commission, att verka på Kinas finansiella marknad
...
Uppgift 12 Skriv en rapport över de utländska bankerna i Kina idag och
vilka villkor de har att arbeta under. Vilka kontrollerar, äger, dessa banker.
0.4.4

Kommunism kontra kapitalism

När det gäller kommunismen så har nästan alla förstått att den inte fungerar.
Få har dock förstått att dess oduglighet beror på dess styrelseskick, den
demokratiska centralismen, vilket öppet placerar alltför mycket makt hos en
väldefinierad och synlig klick människor.
Uppgift 13 Studera och analysera den demokratiska centralismens metod
och ange när den är bra respektive när den inte är bra. Skriv rapport.
Kapitalismen är bättre ty den bygger på skulder. Alltfrån bankskulder för
hus och bilar till de riktigt stora skulderna som är krigens resultat. Men även
de skulder en nation ådrar sig vid en ohämmad och okontrollerad invandring.
De som ligger bakom tillkomsten av dessa skulder är inte synliga utan
verkar i det fördolda. Hur många har kläm på familjen Rothschilds skumraskaffärer? Eller varför inte Wallenbergarnas skumraskaffärer. Hur många
av er vet att Wallenbergs rikedom är byggd på stöld av de svensk delarna av
affärsgeniet Ivar Kreugers världsomspännande imperium?
Detta kan man lära sig från Nikola Majstrovics bok Sanningen bakom
Kreugerkraschen. Att det blev en jugoslav och inte svensk som skrev den är
inte så konstigt ty Ivar Kreuger var en sann globalist. Han var inte ute efter
makten för maktens egen skull utan för att skapa en bättre värld - i strid
med judeanerna. De var också judeanerna som, via Wallenberg och Bonnier,
lät avrätta Ivar Kreuger.
De två tog över det mesta av de svenska tillgångarna men även Stenbeck
och andra fick sin del av kakan. Men jag skall inte avslöja allt utan läs
boken. Bitvis långtråkig, bitvis spännande och bitvis upprörande men ack
så viktig. Nåväl denne jugoslav är en ärlig person och delar sin ära med
svensken Gustaf Ericsson som skrev boken Kreuger kommer tillbaka.
Som svensk kan du vara stolt över att Kreuger var av den svenska folkstammen. Låt honom bli en förebild för din egen verksamhet.
Ett aktuellt exempel på hur skulder skapas är Ukraina där det genomfördes
en judeansk statskupp förberedd av judeanen George Soros. Jämför med den
judiska statskuppen i Ryssland 1917.
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I Ukraina blev den judiska chokladoligarken Petro Porosjenko president
- efter ett riggat val. När detta var avklarat satte man snabbt igång med
ett inbördeskrig, stal Ukrainas guldreserv, planerar för stöld av Ukrainas
infrastruktur för gasleveranser med mera samt belånar Ukraina hos IMF.

0.5

Krig

Den enskilde, vanlige, arbetande människan har aldrig velat ha krig! Så
vilka är det som startar krig. Psykopater? Galningar? Nej - långt i förväg
långtidsplanerande maktdespoter! Bland dessa tror jag familjen Rothschild
tar första platsen. Denna familj lär härstamma från Khazaria ett rike som
ej längre existerar.
Om det Khazariska riket kan man läsa i The Thirteenth Tribe av Arthur
Koestler.
Boken ger ytterligare belysning av det nuvarande kriget i Ukraina. I artikeln Israel’s Secret Plan for a <<Second Israel>> in Ukraine ges därmed
en ny möjlig förklaring till varför Ukraina har blivit så intressant. Även
folkmordet på Ukrainare som Stalin beordrade (Holomodor, den påtvingade
svälten med 5-7 miljoner döda) 1932-1933 samt ytterligare folkmord på Ukrainare
under och efter andra världskriget, utfört av ryska judar, ges en ny belysning.
0.5.1

Några historiska krig

Jag skall nu ge några exempel på historiska krig så att du bättre skall kunna
orientera dig bland dagens krig. Texten baserar sig i huvudsak på The history of the ”Money Changers”, (jag kommer använda ordet Pengaväxlare i
betydelsen av en person som växlar sina pengar mot en större volym pengar).
Bank of England Den första centralbanken instiftades i Holland, Amsterdam, år 1609. Med denna som operationsbas påbörjade Pengaväxlarna
sitt krig mot monarkier och folk i Europa. De understödde rebeller och
provokatörer över hela kontinenten med speciellt fokus på England.
År 1642 finansierade Pengaväxlarna Oliver Cromwell för att underblåsa
oro och revolt i England. År 1649 hade han lyckats få parlamentet att
ej längre ge sitt stöd till kung Charles I och resultatet blev att kungen
avrättades.
Nu iscensattes olika kostsamma krig där det mest betydelsefulla var när
Pengaväxlarna stödde William av Oranges invasion av England. Detta krig
var dubbelt lönsamt ty inte bara skuldsattes England utan också Holland.
William av Orange kröntes 1689 till Englands kung William III.

22

Slutligen kunde Pengaväxlarna skapa en centralbank i England, Bank
of England, år 1694. De skulder som skapades fram till detta år avbetalas
fortfarande. En intressant men okänd bakgrund till The City of London ges
på denna blogg.
Napoleon Napoleon sålde år 1803 ett område väster om Mississippi till
USA mot en köpeskilling av 3 millioner dollar i guld. Med dessa pengar
började han erövra stora delar av Europa. Överallt mötte han motstånd som
finansierats av Bank of England. Så Pengaväxlarna gjorde stora förtjänster
på hans motståndare men inga på honom. Napoleon kan således knappast
ha varit populär hos dem.
År 1815 lämnar Napoleon ön Elba och återvände till Paris med 1000
soldater. Dessa utökades för varje fransk arme som sändes mot honom och
väl framme i Paris, utan att en enda kula lossats, bärs han, av folket, in
i det kungliga palatset. (Vår kunskap om Napoleon måsta vara mycket
tillrättalagd.)
Pengaväxlarna sätter dock igång med ytterligare ränker och penningstöd
för att få ett slut på denne klarsynte person. Så vid Waterloo möter han
den, av Bank of England bekostade, engelska armen under ledning av Duke
of Wellington.
För att försäkra sig om sitt informationsövertag fanns en av Rothschild
utsänd kurir, Rothword, som betraktade slaget och när det avgjorts skyndade hem till London. Där rapporterade han resultatet och denna kunskap
utnyttjade Nathan Rotschild för att ytterligare öka sina rikedomar. Övriga
Londonbor fick inget veta förrän Wellingtons kurir anlände 24 timmar senare.
Denna kunskap har familjen Rothschild försökt förneka i en process mot
New York Times men misslyckades gruvligen då domstolen (1915?) dömde
Rothschild till att betala alla domstolskostnader.
Illuminati En amerikansk general, Albert Pike, som lockats till organisationen Illuminati, slutför sin planering av tre världskrig och ett antal revolutioner världen över år 1871. I huvuddrag kan planen (läsning av planen
rekommenderas) skrivas:
1. Första världskriget har som mål att avliva Tsaren med familj (såsom
utlovats av Nathan Mayer Rothschild år 1815). Det ryska riket skall
ersättas med ett kommunistiskt rike. Detta senare rike skall främst
attackera kristendomen. Meningsskiljaktigheter mellan det Brittiska
emperiet och det Tyska empiriet skall användas för att skapa detta
krig.
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2. Andra världskriget har som mål att förstöra Nazismen genom att utnyttja skillnaderna mellan fascisterna och sionisterna (alla politiska
rörelser skapade av Rothschild). Sionismens inflytande skall öka och
kommunismen skall erhålla inflytande till samma nivå som den samlade kristendomens.
Tanken var också att slakta judar så att ett allmänt hat mot tyskar
uppstod. I detta misslyckades Pengaväxlarna ty alltfler börjar upptäcka
att Förintelsen är en lögn. Tyskarna hade ingen lust att slakta judar.
3. Tredje världskriget har som mål att skapa världsstaten. För att få
igång detta skall man spela ut muslimer mot sionister. Något vi ser
pågå just nu. Tanken är att under tiden som detta pågår skall övriga
nationer tvingas börja bekämpa varandra - notera upptrappningen mot
Ryssland.
Detta krig har länge varit högintesivt på det ekonomiska planet och
lågintensivt med bomber och granater. Vad annat är tredje världens
allt ökande skuldböda samt krigen i Irak, Libyen, Syrien med flera
stater.
För att få lite mer förståelse av dessa monstruösa Pengaväxlares planer
se The history of the ”Money Changers” punkt 1871.
Första världskriget 1914 De tyska Rothschilds lånar ut pengar till tyskarna.
De brittiska Rothschilds lånar ut pengar till britterna. De franska Rothschilds lånar ut pengar till fransmännen.
Rothschilds har kontroll över de tre europeiska nyhetsbyråerna: Wolff
i Tyskland (etablerat 1849); Reuters i England (etablerat 1851); Havas i
Frankrike (etablerat 1835).
Rothschilds kan därmed manipulera folken i dessa länder. Speciellt manipuleras tyskarna till att starta kriget. Familjen Rothschild försvinner i
princip från den mediala rapporteringen. Jämför Wallenbergarnas motto
”Esse non videri” (fritt översatt: ”vara utan att synas”) samt Bonniers manipulation av svenskarnas sätt att tänka genom sin nästan totala kontroll
över svensk media.
Den ryska judiska statskuppen Pengaväxlarna förlät aldrig Tsaren för
att han
1. förvägrade dem en centralbank i Ryssland,
2. stödde Lincoln under det amerikanska inbördeskriget.
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På grund av detta spenderade Jacob Schiff, en av Rothschilds kumpaner,
20 millioner dollar genom sitt företag, Kuhn, Loeb & Co, på att finansiera
den ryska revolutionen (det vill säga den ryska judiska statskuppen).
Den kinesiska revolutionen I oktober 1949 tillkännager Mao Tse Tsung
grundandet av Kinas folkrepublik. Kinas kommunistiska parti finansierades
av den av Rothschild skapade kommunismen i Ryssland samt av följande individer Solomon Adler, anställd på USAs finansdepartement tillika sovjetisk
spion; Israel Epstein, son till en judisk bolsjevik som fängslats av Tsaren på
grund av omstörtande verksamhet; Frank Coe, ledande tjänsteman på IMF
som skapades av Rothschild.
Den judiska närvaron i Kina går långt tillbaks och kan spåras till 7:e
till 12:e århundrandet. Men även i opiumhandeln var de verksamma och då
främst genom den irak-judiska familjen Sasson.
Mer om det judiska inflytandet i Kina finns att läsa på denna flashbacktråd.
Ytterligare råmaterial för detta avsnitt Radanites were medieval Jewish merchants och The Alliance Between China and Zionism.
0.5.2

Några moderna krig

Här skall jag diskutera några moderna krig och varför de sattes igång. Nedan
använder jag uttrycket ”falsk flagg” för att beteckna händelser som utmålar
en grupp i samhället, för att vara orsak till händelsen, när det i själva verket
är en helt annan grupp som står bakom, men som använder sig av individer
ur den första gruppen.
Yinonplanen Låt mig återgå till Illuminatis plan från 1871 så som Pike
la fram den:
3. Tredje världskriget har som mål att skapa världsstaten. För att få
igång detta skall man spela ut muslimer mot sionister.
och utifrån denna plan diskutera vilka förberedelserna för det tredje världskriget
är.
En målsättning med andra världskriget var att skapa en judisk stat i
Palestina. Detta har uppfyllts i och med den israeliska ockupationsarmens
stationering. Men planerna har aldrig varit att begränsa ockupationen till
det av FN tilldelade området, titta bara på den israeliska flaggan där de två
blåa fälten illustrerar floderna Eufrat och Nilen. Ganska snart (1947) drogs
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Yinonplanen upp. Denna plan gäller erövrandet av det gråa området i kartan
nedan

För att komma dit skapar man så mycket kaos i världen som möjligt, helt
i enlighet med planen för det tredje världskriget.
Några exempel är kriget i Jugoslavien (där många muslimer bor). Till
detta skall vi lägga krigen i följande stater
1. Libanon
2. Lybien
3. Irak
4. Somalia
5. Sudan
6. Afganistan
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7. Syrien
och det planeras krig i Iran. Skojar jag? Lyssna på den judiske generalen
Wesley Clarke. Skojar han?
Lyssna noga på vad han säger och vet då att både Khadaffi och Sadam
ville ha betalt i annat än amerikanska dollar. Detta var en utmaning gentemot Peningväxlarna som därmed skulle förlora sin kontroll över att växla en
mindre summa pengar till en större när det gäller olja. Därmed skulle första
stenen vara i rullning för att vrida deras monopol ur händerna på dem.
Ta även del av denne generals uttalande för CNN som i april 1999 säger
följande om Jugoslavien
Låt oss inte glömma vad ursprunget till problemet är. Det finns
ingen plats i moderna Europa för etniskt rena stater. Det är en
1900-talsidé och vi försöker gå över till 2000-talet, och vi kommer
att göra det med multietniska stater.
Självaste Bill Clinton bekräftade detta i Die Welt, april 17, 1999, sid 7
I believe it is necessary for us in the future that we engage ourselves permanently in the Balkans in order to foster multi-ethnical
democracies there.
Nu är inte detta den enda orsaken till varför kriget i Jugoslavien startades
av judarna i Washington.

Figure 4: Camp Bondsteel - Kosovo
Andra anledningar är att Rothshild behöver en militär bas för sina förberedelser
för det tredje världskriget, i Kosovo finns nu en jättelik militärbas - Camp
Bondsteel, samt att Sasson behöver ett logistikcenter för sin knarkhandel.
Uppgift 14 Ta reda på vad de verkliga anledningarna till ovanstående krig
är. Tänk brett ty det är inte bara olja.
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Tvillingtornen Tvillingtornen i New York rasar. En händelse under falsk
flagga, det var inte det muslimska samhället, vilket framgår av föreläsningen
at New Horizons av Judy Wood: Where Did The Towers Go. Det finns fler
bevis än dessa tekniska.
Att det går att skapa energier som beskrivs i filmen ovan framgår av
forskningsprojektet HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program).
Det var definitivt inte ett par flygplan som sänkte Tvillingtornen, detta
har motbevisats upprepade gånger. Ej heller var det någon form av vanligt
sprängämne, något som diskuteras av Judy Wood, utan någon annan form
av kraft. Håll utkik, i filmen, efter stora byggelement som rasar men som på
sin väg ner bara lösas upp i intet.
Anders Breivik Det finns väl ingen normalt funtad människa som tror
att en enstaka individ skulle ha kunnat utföra och genomföra det Anders
Breivik påstås ha utfört i Oslo och Utøya.
Koppla istället ihop denna händelse med något som Norge som nation
gjort innan. Det finns vissa som hävdar att Utøya var NATO:s straffexpedition mot Norge för att Norge sommaren 2011 hoppade av kriget mot Libyen.
Vidare lär Norge ha backat upp Palestina i FN 5 dagar innan Utøya.
Uppgift 15 Forska i olika scenarior där Norges agerande kan ha utmanat
Pengaväxlarna.
Charlie Hebdo - Paris Även händelserna i Paris, Charlie Hebdo, är en
händelse under falsk flagg (tyvärr kan jag inte ryska men väl använda googleöversätt). Se även Charlie Hebdo Shootings - Censored Video som numer
är censorerad på youtube och andra media kontrollerade av judar. Massakerns uppgift är att underblåsa fientlighet mellan fransmän och muslimer i
allmänhet. Den massiva invandringen i Sverige har också som, ett av sina,
mål att skapa elakartade konflikter mellan svenskar och muslimer. Självklart
blir även judarna i Sverige drabbade av muslimernas hat (de har en religion
liknande judarna) men vad bryr sig Pengaväxlarna om det. Judeas ledning
är känd för att offra fränder för att Rothschild skall kunna kalla sig Kejsare
av Jorden.
Finns det någon händelse där Frankrike skulle ha utmanat Pengaväxlarna?
Några hävdar att Charlie Hebdo var NATO:s varning till Frankrike för att
de vill hoppa av sanktionskriget mot Ryssland samt att Frankrike planerade
att leverera de krigsfartyg som Ryssland beställt.
Rothschilds har för övrigt sin egen direkta koppling till terrordådet. En
månad innan attacken tog Rothschild över ägandeskapet för veckotidningen.
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Ett blodigt spektakel senare och Simsalabim! Upplagan drar i väg från 70
000 till 7 miljoner ex. En ökning med 10 000 procent.
Uppgift 16 Forska i olika scenarior där Frankrikes agerande kan ha utmanat Pengaväxlarna.
Hela nätet formligen svämmar över av dylika falsk flagg händelser. För
att inte tala om judiskt kontrollerad media. Det är judeanerna som ligger
bakom. Inte muslimer eller enskilda judar.
Allt följer de linjer som generalen Pike drog upp 1871!

0.6

Sammanfattning av kaosforskningen

Här ges en första sammanfattning så att vi får ett första avslut.
De judar som ingår i nationen Judea utgör en kriminell sekt som hålls
samman av en hatisk religion som förordar folkmord på andra folk. Denna
sekt styrs av familjen Rothshild/Illuminati.
Som alla sektmedlemmar skall de interneras och avprogrammeras. Denna
process utförs bäst i Birobidzhan som från början är iordningställt för judarna
och de tillåts lämna området först när de blivit friskförklarade.

Judar som lämnar Birobidzhan skall ej tillåtas verka inom
• bank och finans
• utbildning
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• regering och förvaltning
helt i enlighet med det gamla Byzantinska rikets regler (år 285-1453). Ett
rike som bestod i nästan 1200 år.
De vanliga invånarna i Judea (judarna) är inget annat än nyttiga idioter
som används som bönder i ett mycket avancerat spel som går ut på att
familjen Rothshild skall bli jordens kejsare och deras kumpaner skall utgöra
härskarklassen (filmen The Hunger Games beskriver väl deras mål. Jag tror
inte detta är en tilfällighet).

1
1.1

Kommande ämnen
Slavhandel

Det pågår konstant försök till att skuldbelägga europer för slavhandeln - nu
och i historisk tid. Sanningen är den att judar och araber är de som främst
har sysslat och sysslar med slavhandel. Här skall diskuteras detta område
men till att börja med anger jag endast denna skrift Who Brought The Slaves
to America.
Andra individer att forska kring är (med länk till första dokument att
undersöka):
Juden Monsantos roll inom slavhandeln.
Juden Sassoons roll inom slavhandeln.
Juden Rothschilds roll inom slavhandeln. Se även
http://www.prisonplanet.com/%E2%80%98exposing%E2%80%99-slave-practicesof-rothschild-deflects-real-crime.html
1.1.1

Ytterligare råmaterial för detta avsnitt

Vit sexslavhandel ökar i Israel
Jews and Slavery Throughout History
Al-Hind the making of the indo-islamic world

1.2

Media

Är ett annat område att ta upp framöver. Här hänvisar jag endast till Johan
Galtung och hans åsikt om amerikanska medier.

1.3

Religion

Har vi gener för religion?
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1.4

Ras och DNA

Kom verkligen hela mänskligheten från Afrika?

1.5

IQ och DNA

Hur fördelar sig måttet IQ - i världen och på individer?

1.6

Droger

Sassoon
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