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“Hitler ønsker ikke krig, men han vil blive tvunget
ind i den, ikke i år men senere…”
Emil Ludwig [Jew], Les Annales, June 1934

"Vi besidder flere hundrede atomsprænghoveder og raketter og kan
affyre dem mod mål i alle retninger, måske endda Rom. De fleste
europæiske hovedstæder er mål for vores luftvåben. Lad mig citere
General Moshe Dayan: 'Israel må være som en gal hund, for farlig at
genere. Jeg anser det hele for at være håbløst på nuværende tidspunkt.
Vi må forsøge at forhindre tingene til at komme til det, hvis det
overhovedet er muligt. Vores væbnede styrker er dog ikke de tredivte
stærkeste i verden, men snarere de anden eller tredje stærkeste. Vi har
mulighed for at bringe verden ned med os. Og jeg kan forsikre dig, at det
vil ske, før Israel går under."
-- Martin van Creveld, Israelsk professor i militærhistorie ved Hebrev
University i Jerusalem i et interview med det hollandske ugemagasin:
Elsevier, 200, nr. 17, s. 52-53

"Vi bliver måske aldrig nødt til at bruge dette atomvåben i militære
operationer, da selv truslen om brugen vil overtale enhver modstander
til at overgive sig til os."
-Chaim Weizmann [jøde]
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"Jøder erklærede krig mod Tyskland. Selv før krigen startede, havde de jødiske
ledere på verdensplan erklæret, at verdens jøder var i krig mod Tyskland, og at
de ville udnytte deres enorme økonomiske, moralske og politiske beføjelser til
at ødelægge Hitler og Nazityskland.

Ovehovedet blandt disse var Chaim Weizmann, den zionitiske leder, der så
erklærede krig d. 5. september 1939. Han blev, på verdensplan, entusiastisk
støttet af en bred vifte jøder i denne erklæring."
- Ben Klassen [CoTC]
"Jeg lærte, at Hitler IKKE ønskede at erobre verden eller nogen anden nation,
men at han kun at få de dele af Tyskland tilbage, som var blevet afskåret af
Versaillestraktaten."
"Han sagde offentligt, at han ønskede de dele af Tyskland givet til Polen,
Tjekkoslovakiet osv., tilbage. De eneste steder, han nogensinde "angreb" var
engang dele af TYSKLAND, såsom Preussen og Østrig, stjålet af Versailles - hvis
vi engang mistede Florida og Texas, ville du helt sikkert "angribe" disse stater,
indtil de igen blev amerikanske”.
"Måske endda mere chockerende, opgagede jeg længe efter krigen, hvor arrogante
jøderne havde været i at hævde, at Hitler "startede" anden verdenskrig - på trods af,
at jøderne, før de gik ind i krigen, udgav en bog kaldet "Germany Must Perish"
("Tyskland Må Forgå"), som faktisk forkyndte udryddelsen af det tyske folk [længe
før nogen påstande om gaskamre].
Og mere chockerende er det, at jøderne lagde Tysklands deling ud på et kort i 1940,
og at linjen som jøderne trak på deres kort tilbage i 1940, stort set er den samme,
som den linje der i dag deler Tyskland!"
[Overstående blev skrevet før Tysklands genforening]
"Da jeg kom tilbage fra at have kæmpet i anden verdenskrig, troede jeg virkelig på
al propagandaen; at jeg havde hjulpet "de gode" med at kæmpe verdens sidste
krig, indtil der ikke længere var tyranni og "aggression". Jeg huskede, at verden
erklærede krig, i realiteten, mod Tyskland for at marchere ind i Preussen og
Schlesien - tidligere tyske stater der var blevet til Polen. Og jeg fik at vide, det var
for at få disse mennesker væk fra tyrannerne, at jeg risikerede mit liv og så
tusinder dø. Men da så jeg vores "ledere" GIVE alle disse lande, som jeg skulle
kæmpe for at "befri", til Sovjetrusland. Jeg troede, at jeg havde "frelst"
Tjekkoslovakiet, Polen, Ungarn, Rumænien, Jugoslavien osv. Så kunne jeg ikke
undgå at bemærke, at vi IKKE havde stoppet tyrannien i disse lande. I stedet
forekom det mig, at vi, ved at have kæmpet i anden verdenskrig, havde hjulpet
med at give det meste af verden til SOVJETUNIONEN og KOMMUNISME.
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Alle disse lande, som jeg tog afsted for at redde: hvem havde dem efter anden
verdenskrig, og hvem har dem NU?
Jeg begyndte, for første gang, at lægge mærke til, at der var noget meget
besynderligt ved denne kamp for "frihed", som de fik millioner, som mig, med i. Når
nogensinde noget land var i hænderne på ANTI-kommunisterne, fik vi at vide, at de
var "tyranner og undertrykkere", og at vi måtte bekæmpe dem for enhver pris, som vi
gjorde med Tyskland, Italien og Japan. Men når et land var i hænderne på
kommunister, HJALP vi dem, og jeg hørte intet om "tyranni". Da jeg gennemgik min
karriere i anden verdenskrig, kom jeg faktisk til konklusionen, at jeg er en sovjetisk
krigsveteran. Jeg kæmpede for at slå den største del af jordens overflade over til
sovjetterne. Dette gjorde mig til gengæld, for første gang, politisk bevidst. Jeg
begyndte at lægge mærke til, hvad der kunne være BAG det, jeg læste i aviserne, så
på film osv."
-George Lincoln Rockwell
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Opfinderne Af Atombomben: ALLE JØDER
En Jødisk Gave Til Menneskeheden: Det Nukleare Mareridt
Understående er kun en delvis liste. Det samlede antal involverede jøder er
overvældende og chokerende, og listen nedenfor er ufuldstændig på grund af
tidsbegrænsninger. Listen nedenfor indeholder de mest prominente jødiske
videnskabsmænd, der direkte arbejdede med Manhattanprojektet.
Individerne på listen herunder var næsten alle hard-core kommunister, som gav
formlen for atombomben til sovjetterne. Efter nærmere undersøgelse, var jeg rystet
over, hvordan forfatterne (hovedsageligt jøder), der skrev artikler og biografier om
individerne nedenfor, potrætterede disse massemordere i et meget positivt lys og
ophøjede mange til at have heltestatus. Du er velkommen til at gøre din egen
research givet oplysningerne på denne hjemmeside.
Nedenfor er en delvis liste over jøder, der var direkte involveret i Manhattanprojektet.
Der var mange flere jøder involveret i alle niveauer af forskning, konstruktion og
fremmelse af brugen af atombomben, end der kan vises her.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J. Robert Oppenheimer (amerikansk jøde) - Videnskabelig Leder - Project "Y"
Frank Oppenheimer (amerikansk jøde) - Bror til, og assistent for J.
Robert Oppenheimer
Albert Einstein (tyskfødt jøde) - Projektkonsulent
Niels Bohr (danskfødt jøde) - Projektkonsulent
Leó Szilárd (ungarsk-født jøde) - Gruppeleder - Metallurgisk
Laboratorium
Nicholas Kürti (ungarnsk-født jøde) - Arbejdede med Franz Eugen Simon
(tyskfødt jøde) og udviklede en metode til at seperere uran-235 fra rå
uranmalm
David Bohm (amerikansk jøde) - Udførte de teoretiske beregninger for
calutronerne på Y-12 anlægget i Oak Ridge, der elektromagnetisk blev
brugt til uranberigning til brugen af bomben kastet over Hiroshima i 1945
Rudolf Peierls (tyskfødt jøde) - British Mission
Felix Bloch (schweizisk-født jøde) - Arbejdede under Hans Albrecht
Bethe hvor han forskede i nuklear fission
Eugene [Paul] Wigner (ungarnsk-født jøde) - Gruppeleder Metallurgisk Labaratorium
James Chadwick (britisk-født jøde) – Chef - British Mission
James Franck (tyskfødt jøde) - Direktør - Kemigruppen
Otto Frisch (tyskfødt jøde) - British Mission
Edward Teller (ungarnsk-født jøde) - Termonuklear Research
Emilio Gino Segrè (italiensk-født jøde) - Gruppeleder
Hans Albrecht Bethe (tyskfødt jøde) - Chef - Teoretisk Division
Klaus Fuchs (tyskfødt jøde) - Teoretisk Division (Kommunistspion)
Richard Phillips Feynman (amerikansk jøde) - Gruppeleder – Teoretisk
Division
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Morris Kolodney (amerikansk jøde) - Manager – DP-Site
Louis Rosen (amerikansk jøde) – ”Faderen” af Los Alamos Neutron
Science Center
Louis Slotin (canadisk-født jøde) - Critical Testing - dette resulterede i
hans utilsigtede død
Jacob Beser (amerikansk jøde) - Affyring af våben og fusion
Theodore Alvin Hall (amerikansk jøde) - Yngste forsker ved Los Alamos
Samuel T. Cohen (amerikansk jøde) - Arbejdede i "Efficiency"-gruppen
Samuel Goudsmit - (danskfødt jøde) - Videnskabelig Leder af AlsosMissionen
George Placzek – (moravisk-født jøde) - British Mission
Eugene Rabinowitch - (russisk-født jøde) - Metallurgisk Labaratorium
Joseph Rotblat - (polskfødt jøde) - Arbejdede med James Chadwick
(kommunistspion)
Gregory Breit - (russisk-født jøde) - J. Robert Oppenheimers
forgænger
David Greenglass (amerikansk jøde) - Manhattan Project Infiltration
(kommunistspion)
George Abramovich Koval (amerikansk jøde) - Special Engineer Detachment
(kommunistspion)
Victor Weisskopf (østrisk-født jøde) - Teoretisk Division
Alvin Martin Weinberg (amerikansk jøde) - Teoretisk Fysik under
Eugene (Paul) Wigner
Isidor Isaac Rabi (polskfødt jøde) - Projektkonsulent
Stan Frankel (amerikansk jøde) - Teoretisk Division
Enrico Fermi (italiensk-født ikke-jøde) – var gift med en jødinde
– Gruppeleder -Teoretisk Division

Den første atombombe blev udformet og konstrueret i Los Alamos, New Mexico. Det
tophemmelige kodenavn givet til dette værk var "The Manhattan Project"
("Manhattanprojektet"). Baggrunden for navnet var, at Bernard Baruch (jøde) boede i
Manhattan, New York. Ligeså gjorde mange andre af de højstående individer, som
var involveret i projektet. Den ledende forsker af Los Alamos Labaratoriet, fra 1943 til
1945, var J. Robert Oppenheimer - en anden prominent jøde. Oppenheimers bror,
Frank, en kortbærende kommunist, var også en ledende atomforsker, som arbejdede
på Los Alamos.
"En af de centrale figurer i, ikke kun at udlægge det teoretiske grundarbejde, men
også at overtale Præsident Roosevelt til at lancere hele atombombe-programmet var
Albert Einstein, en udenlandsk-født jøde med 16 tilhørsforhold til kommunistiske
fronte."
"Den første kommisær for USA's Atomic Energy Comission var jøden David
E. Lilienthal, der tilhørte til mindst to kommunistiske fronte. Han forblev i
denne stilling i længere tid.”1
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”Niels Bohr (danskfødt jøde - givet Nobelprisen i 1922), flygtede fra Danmark i 1943.
I september 1943, nåede pålideligt ord frem til Bohr om hans forestående arrestation
af det tyske politi, og den danske modstandsbevægelse formåede hurtigt at hjælpe
ham med at flygte ad søvejen til Sverige. Snart efter, blev Bohr fløjet til
Storbritannien i et militært fly. Der blev han introduceret til det dengang hemmelige
atombombeprojekt. Til sidst blev han vist til projektets primære placering i Amerikas
Forenede Stater. Bohr arbejdede på Manhattanprojektet i det tophemmelige Los
Alamos laboratorie i New Mexico, hvor han gik under navnet Nicholas Baker af
sikkerhedsmæssige årsager.”2
Leó Szilárd (ungarnsk-født jøde), født i Budapest, assisterede Enrico Fermi i at
udføre den første kontrollerede nukleare kædereaktion.
Nicholas Kürti (ungarnsk-født jøde: Kürti Miklós) og Franz Eugen Simon
(tyskfødt jøde som flygtede til Storbritannien, efter Hitler kom til magten) fandt
frem til måden at adskille uran-235 fra uranmalm, hvilket var nødvendigt for
atombombens konstruktion.3
"Det er af allerstørste betydning at påpege, at både atom-og brintbomben i stor
udstrækning var jødiske produktioner. Men atombomben og dens videre
udbredelse er en jødisk idé. En af de centrale figurer i, ikke kun at udlægge det
teoretiske grundarbejde, men også at overtale Præsident Roosevelt til at lancere
hele atombombe-programmet var Albert Einstein, en udenlandsk-født jøde med
16 tilhørsforhold til kommunistiske fronte."
"Det var på dette tidspunkt, at de fleste af de atomare hemmeligheder blev stjålet og
vidergivet til sovjetterne. Når det kommer til notering af spionerne og forræderne der
var involverede, er det nærmest som en jødisk "Hvem er Hvem". De mest berygtede
var Julius og Ethel Rosenberg, der blev dømt og henrettet for landsforræderi - de
eneste forrædere i moderne amerikansk historie, der har lidt denne skæbne.
Yderligere involverede i dette spionnetværk var Harry Gold, Abraham Brothman,
David Greenglass, (Ethel Rosenberg's brother), Israel Weinbaum, Miriam Moscowitz,
Sidney Weinbaum og Morton Sobell. Disse var jøder og blev alle dømt for forræderi.
Det er også af betydning, at jøder også var i spidsen for den videre udvikling af
brintbomben, såsom J. Robert Oppenheimer, Steve Nelsen (hans sande navn var
Joseph W. Weinberg) og Edward Teller."
"For at komme videre med kernen i vores redegørelse, nævnes den komercielle og
industrielle spredning af nukleart affald i USA, som, mere end noget andet, hænger
som en ildevarslende skygge over vores hoveder. Den truer med af bringe død,
kræft, leukæmi og fosterskader til størstedelen af befolkningen og endda at udrydde
menneskeheden selv.”

"Det er af allerstørste betydning, at påpege at det jødiske netværk har holdt nøje
kontrol over udviklingen og udbredelsen af denne yderst ødelæggende tekniske
præstation - nuklear fission og fusion. 4
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Ben Klassen, Racial Loyalty issue 27, Creativity Movement

2

Wikipedia artikel om Niels Bohr

3

International Council for Science (ICSU) Committee on Data for Science and
Technology CODATA Newsletter Number 79 March 1999
4

Ben Klassen, Racial Loyalty issue 27, Creativity Movement
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Den Jødiske Verdenskongres Erklærede Krig Mod Tyskland Længe
Før Tyskland Handlede Mod Jøderne

Følgende artikel er sammensat af uddrag fra "The White Man's Bibel" skrevet af Ben
Klassen:
Krigen mod det tyske folk har foregået i flere århundreder. Vi har yderligere vist
dette i vores foregående kapitel vedr. den vedholdende krigsførsel mellem de
parasitiske jøder og deres uheldige ofre.
Total krig mod Tyskland
De startede fuldt ud en af de mest hektiske og ondsindede propagandakrige,
som en godtroende og uforstående verden nogensinde har været vidne til.
Kort sagt, erklærede Judea total krig mod Tyskland og Hitler - finansielt,
økonomisk, militært, racemæssigt, med propaganda og ethvert andet aspekt
som lå i deres magt - og den magt, som vi vil se, var formidabel.
Før Hitler overhovedet ville, eller kunne, løfte en finger mod dem, var jøderne
klar og lancerede straks en massiv, verdensomspændende kampagne mod
ham. For at illustrere denne indlysende kendsgerning, vil vi igen citere jøderne
selv og deres presse vha. begrænset sampling. Der er store mængder af
beviser, men disse få citater bør illustrere pointen endegyldigt.
Planerne lagt inden Hitler kom til magten
Så tidligt som i august 1933, sammenkaldte formanden for World Jewish
Economic Federation, Samuel Untermeyer, en stor kongres af jødiske ledere fra
hele verden for at erklære Tyskland krig i jødernes navn.
Mødet blev holdt i Amsterdam, Holland. Efter at vende tilbage til USA fra mødet,
holdt Untermeyer, d. 6 august 1933, en tale på radiostationen "WABC (N.Y.)",
hvori han meddelte, at verdens jøder havde erklæret krig mod Tyskland og ville
sulte dem ihjel.
Dette var længe før nogen handling af enhver slags var blevet taget mod nogen
som helst jøde, og seks år før millitær handling blev indledt i 1939.
"Vi har været i krig med ham (Hitler) fra den dag, han fik magt" skrev London Jewish
Chronicle, 8. maj 1942, i dens "Sermon of the Week" (ugens prædiken).
Chefen for den britiske afdeling af World Jewish Congress, Rabbiner M. Perlzweig,
udtalte følgende, da han talte i Canada: "The World Jewish Congress har været i krig
med Tyskland i syv år" (Toronto Evening Telegram - 26. februar 1940).
Den hollandsk-jødiske avis, Centraal-Blaad Voor Israeliten in Nederland, erklærede
d. 13 september 1939 følgende: "De millioner af jøder, der bor i USA, England og
Frankrig, Nord-og Sydafrika og, for ikke at glemme, de i Palæstina er fast
besluttede på at bringe den udslettende krig mod Tyskland til dens endelige
afslutning".
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Vi må huske, at krigen på dette tidspunkt (13. september 1939) var mindre end to
uger gammel, og ingen koncentrationslejre, gaskamre el.lign. var blevet oprettet eller
overhovedet påstået værende eksisterende (hele "gaskammer"-historien er intet
andet end en anden jødisk løgn, som vi vil se i et andet kapitel).
The Chicago Jewish Sentinel erklærede d. 8 oktober 1942 følgende:
"Anden Verdenskrig udkæmpes for at forsvare de grundlæggende elementer i
jødedommen".
Det gjorde den bestemt - for at være mere specifik; på vegne af jøderne selv. De
vidste det; de iværksatte den, var ansvarlige for den og iscenesatte den.
De naive og godtroende goyim (deres ord for ikke-jøder) slagtede i mellemtiden
hinanden i hævn - uvidende om, eller uden ønske om at vide, hvem de virkelige
gerningsmænd - de virkelige krigsforbrydere - var.
Vladimir Jabotinsky (jødekommunist og stifter af terroristorganisationen
Irgun) skrev følgende i januar 1934-udgaven af Natcha Retch:
"Kampen mod Tyskland har været udøvet i flere måneder af alle jødiske
samfund, konferencer, kongresser, brancheorganisationer - af alle jøder i
verden. Der er grund til at tro, at vores del i kampen vil være af generel
værdi. Vi vil slippe en spirituel og materiel krig, i hele verden, løs mod
Tyskland. Tysklands ambition er, igen at blive en stor nation og at
generobre hendes tabte territorier og kolonier. På den anden side, kræver
vores jødiske interesser fuldstændig destruktion af Tyskland. Den tyske
nation er kollektivt og individuelt en fare for os jøder”.
Hitler tilbød venskab til England
Hitler, hvis bekymring ikke kun var for tyskerne, forstod den parasitiske jødes
dødelige program. Han bad forgæves England om ikke at spille det jødiske spil.
Da han talte i september 1939 sagde han:
"Ved talrige lejligheder har jeg tilbudt det tyske folks venskab til England og det
engelske folk. Hele min politik blev bygget på idéen om denne forståelse. Jeg
blev altid blankt afvist... Vi ved, at det britiske folk, som en helhed, ikke kan
gøres ansvarligt. Det er det jødiske plutokrati og regerende demokratiske klasse,
der hader vores Reich”.
Engelske forrædere dækkede for jøder
På vegne af den ikke-jødiske regerende klasse, skal det påpeges, at de,
samarbejdede og gik med jøderne (såsom Winston Churchill) var i jødernes gæld
og underlagt deres tvang. Den jødiske kontrol over det britiske folk (samt det
franske, amerikanske, polske og andre) var så fast, at det faktisk lykkedes jøderne
at kaste verden ind i en broderkrig af ødelæggelse, i et omfang verden aldrig
havde oplevet før.
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Planer om at udrydde det tyske folk
Nogle af jøderne ønskede, ved sterilisation, at udrydde de tyskere, der
overlevede krigens ødelæggelser.
Theodore N. Kaufman redegjorde for programmet i bogen med titlen
"Germany Must Perish" ("Tyskland Må Forgå"):
"For at opnå formålet med tysk udryddelse, ville det kun være nødvendigt at
sterilisere nogle 48.000.000 - et tal der, på grund af deres begrænsede evne
til at formere sig, udelukker mænd over 60 og kvinder over 45..."
http://webzoom.freewebs.com/gblt/Germany_Must_Perish_1941.pdf
Ved udsultning
Andre grupper af jøder ønskede at udrydde tyskerne ved udsultning.
En notorisk fortaler for denne metode var Henry Morgenthau, undersekretær
for statskassen i Roosevelt administrationen. Følgende citater er fra The
Memoirs of Cordell Hut, hvem var statssekretær i samme forvaltning.
"Morgenthau's plan, tilføjede jeg, ville udslette alt i Tyskland undtaget tysk jord, og
tyskerne ville blive nødt til at bo på jorden. Dette betød, at kun 60% af den tyske
befolkning ville kunne støtte dem selv på den tyske jord, og de andre 40% ville dø."
Tyskere plyndrede og sultede. En version af den onde jødiske plan blev faktisk
iværksat i en periode umiddelbart efter krigen. Enorme mængder af alle former
for maskiner, fabrikker og rullende materiel, der overlevede krigen, blev sendt til
det kommunistiske rusland. Mens han overså dette, erklærede Hr. R.R. Stokes
(en Labor MP i Storbrittanien) på det tidspunkt:
"I dag i Tyskland, seks måneder efter vores sejr, bliver der gravet grave for folk,
der endnu ikke er døde – mennesker, der vil dø af sult i de næste par
måneder."
Morgenthauplanen
Den amerikanske senator af North Dakota sagde følgende om Morgenthauplanen,
og hans bemærkninger blev skrevet ind i USA's Congressional Record
(kongressionelle optegnelse) af 18. april 1946:
"Hr. Morgenthau står nu dømt, før verdens samvittighed, som en intiativtager til
systematisk udslettelse af det tysktalende folk. Hævet over ethvert spørgsmål,
beviser optegnelsen yderligere, at disse fanatiske og reaktionære ypperstepræster
af had og hævn aldrig mere vil være i stand til at forsvare deres sammensværgelse
før bar menneskelig fornuft og menneskelig anstændighed".
Seks million-svindlen opfundet. Det var kun gennem modstand fra folk som senator
Langer, som ikke kunne døje det jødiske netværks onde mordssammensværgelse,
at det jødiske sterilisationsprogram, udsultningsprogram eller en kombination af
begge ikke blev gennemført.
Ved, til vanvid, at piske had op om de mytiske "seks millioner", lykkedes det
næsten, men dog ikke, jøderne at massemyrde den tyske race.
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DET SANDE HOLOCAUST
Bombningen af Dresden: Et Folkedrab

"Efter meget kort tid", fortæller en
kvinde, som selv var evakueret fra
Cologne og fanget i en anden
kælder, "var vi nødt til at tage vores
gasmasker og briller på.
Røg og dampe væltede gennem
brud i kældervæggene fra kældrene
på begge sider. Der var dog ingen
gasmasker til spædbørnene. De
mennesker der led mest, var de
ældre og børnene.
Med mine egne øjne, måtte jeg se
en tre uger gammel baby kvæles i
sin mors arme."

"På pladsen, var stod tusindvis af mennesker pakket skulder til skulder, uden at
være i panik, men meget stumme og stille. Brandene rasede over dem. Ved
indgangen til stationen, blev dynger af døde børn og andre allerede stakket op,
da de blev bragt ud af stationen. 'Der må have været et børnetog på stationen.
Flere og flere blev stakket op. Jeg tog et af deres tæpper til en af mine babyer,
der ikke var død men i live og frygtelig kold'. Om morgenen kom nogle ældre SA.
mænd, og en af dem hjalp mig og min familie med at komme igennem byen og i
sikkerhed."
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Bombningen af Dresden var lige så rædselsvækkende som bombningerne af
Hiroshima og Nagasaki.
Dresden var en ubevæbnet by og var et af de vigtigste centre for kultur i
Tyskland. Bombningen af Dresden var et folkemord mod det tyske folk, og
givet at dette skete meget sent i krigen (marts 1945), blev angrebet
gennemført for yderligere at svække den tyske korpsånd. Angrebet blev udført
med brandbomber til så stort et omfang, at næsten al ilten blev suget ud af
byen, og Dresden blev reduceret til aske. Lidelsen som uskyldige blev udsat
for var ud over fantasiens grænser. Denne bombning var, som bombningerne
af Hiroshima og Nagasaki, et direkte angreb på ubevæbnede civile.
Datoerne valgt til dette specifikke angreb på det tyske folk, faldt sammen
med den kristne helligdag "Askeonsdag". Få mennesker er klar over, at
den "Hellige Bibel" ikke er andet end en bog af jødisk trolddom.
For mere information om dette, se www.afslørkristendommen.dk
Jøderne brugte denne specifikke dato [og dirigerede kristnes spirituelle
energi til at reducere Dresden til ASKE.
"Storbranden i Dresden nærede
mistanken om, at det eneste vigtie for
de vestlige allierede var likvidationen
af det tyske Volk." foreslog
Inspektøren af det tyske Brandværn i
memoirer skrevet efter krigen.
"For de i Dresden, der havde
overlevet det første angreb, så det ud
som om, at alt de havde fået fortalt
om De Allieredes Morgenthauplan,
kun skete for hurtigt"
.
"Som de fleste historiske jødiske
militære operationer, indtraf de
store massakrer i anden
verdenskrig ikke på slagmarken
men i fredelige nabolagssamfund.
Dette var i overensstemmelse med principperne fra Esters Bog, der leder
Jøderne til at massakrere kvinder og børn, og at udrydde familierne til de der
vover at modsætte sig dem
"Således var det i Dresden, et historisk tysk kulturelt centrum, hvor mange
tusinde tyske kvinder, børn og flygtninge fra kommunismen havde samlet
sig. De var, af Røde Kors, blevet forsikrede om, at de ville være i sikkerhed,
selv mens de jødiske generaler planlagde at myrde mændene. De
vanvittige, blodtørstige jøder ønskede ikke blot at myrde så mange civile
tyskere som muligt, men også at slette alle beviser for vestlig civilisation fra
historien - det største eksempler på hvid kultur der var blevet samlet i
Dresden var det uerstattelige porcelæn, de uvurderlige malerier, barok
møbler og rokokopalæerne med deres poesi hugget i sten. Alt blev lagt øde i
et massebombeangreb hvor omkring 300.000 civile tyskere døde, i en by der
ikke engang var et militært mål!
18

Som Dresden, var Hiroshima også et gammelt kulturelt centrum uden noget
synligt militært mål. Hundrede til tusinde af byens ikke-kæmpende familier døde
også forfærdeligt. Mange blev pulveriseret øjeblikkeligt ved den første
atombombe nogensinde brugt i en militær operation, men tusindvis af andre ofre
levede i årevis - lemlæstede og brændte mens deres lemmer og organer
langsomt rodnede væk pga. strålesyge. Selv mens de japanske embedsmænd
desperat forsøgte at indgå fred, fik jøderne hastigt bestilt endnu en nedkastning
af en atombombe - denne gang på Nagasaki - for at udføre en "anden test" af
deres helvedesbombe, igen mod hjælpeløse non-kombattanter som foreskrevet i
Esters Bog. Hundredtusindvis af civile døde igen forfærdeligt.”
"Før Anden Verdenskrig, blev Dresden kaldt 'Elbens Firenze" og var anset for at
være en af verdens smukkeste byer pga. dens arkitektur og museer. Dresdens
bidrag til krigsindsatsen var minimal i forhold til andre tyske byer. I februar 1945,
søgte flygtninge fra den russiske fremgang tilflugt der.”
"Natten til d. 13. februar, steg hundredvis af RAF-bombefly ned mod Dresden i to
bølger for, vilkårligt, at nedkaste deres dødbringende last ned over byen. Byens
luftforsvar var så svagt, at kun seks Lancaster-bombefly blev skudt ned. Da det blev
morgen, nedkastede omkring 800 britiske bombefly 1.478 tons højeksplosive
bomber og 1.182 tons brandbomber ned over Dresden, hvilket skabte en stor
ildstorm, som ødelagde det meste af byen og dræbte masser af civile. Senere
samme dag, da de overlevende forsøgte at komme ud af den ødelagte by, begyndte
over 300 amerikanske bombefly at bombe Dresdens jernbaner, broer,
transportfaciliteter og dræbte derved yderligere tusinder. D. 15 februar, fortsatte
yderligere 200 amerikanske bombefly deres angreb på byens infrastruktur. Alt i alt,
nedkastede det amerikanske "Eighth Air Force (8 AF)" 954 tons højeksplosive
bomber og 294 tons brandbomber over Dresden. Det amerikanske Eighth Air Force
nedkastede senere 2.800 bomber ned over Dresden i tre yderligere angreb før
krigens ende."
"Ved krigens ende, var Dresden så beskadiget, at byen dybest set var jævnet med
jorden. En håndfuld af historiske bygninger - Zwinger Paladset, Semperoper og
adskillige fine kirker - blev omhyggeligt rekonstrueret af ruinernes murbrokker, men
resten af byen blev bygget med almindelige, moderne bygninger. Den amerikanske
forfatter, Kurt Vonnegut, der var krigsfange i Dresden under De Allieredes angreb og
tog fat på den kontroversielle hændelse i sin bog "Slaughterhouse-Five"
("Slagterhus-fem"), sagde følgende om efterkrigstidens Dresden: 'Det lignede meget
Dayton i Ohio, med mange flere åbne områder end Dayton har. Der må være tonsvis
af menneskelig benmel i jorden.'"
”’Gaderne var fyldt med hundredvis af lig', beskrev SS Obergruppenführer Kehrl,
'Mødre med deres børn, unge og ældre; sommetider var deres kroppe forkullede
og brændt, undertiden uberørte; sommetider var de klædt på, undertiden nøgne
med en voksagtig bleghed som skrædderdukker. De lå i forskellige stillinger,
nogle stille og rolige, andre fælt forvredne med den endelige kamp mod døden
skrigende fra hver eneste linje af deres ansigter.'
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Selv de der var nået til de offentlige beskyttelsesrum slap ikke; scenerne var lidt
forskellige; kun usædvanlige når panikken brød ud, efter folk indså karakteren af
den skæbne, de aldrig ville undvige. ' Her og der, afbildede de resterende knogler,
hvordan beboerne havde kæmpet mod hinanden for at slippe ud af deres
begravede fængsler. Da redninshold endelig ryddede vejen til de hermetisk
lukkede bunkere og beskyttelsesrum efter flere uger, havde varmen, der var
blevet genereret inde i dem, været så intens, at der intet var tilbage af beboerne;
et blødt, bølgende lag af grå aske blev efterladt i en bunker, hvorfra antallet af ofre
kun kunne vurderes til at være 'mellem 250 og 300' af lægerne.
Læger blev ofte ansat til disse grusomme optællingsopgaver, da Tysklands
Reich Statistiske Kontor (indtil 31. januar 1945) var yderst omhyggelige med
udarbejdelsen af deres statistiske tabeller og data. Bassiner af smeltet metal,
hvilket tidligere havde været potter, pander og køkkenredskaber, som
medbragtes, bevidnede yderligere om de ualmindelige temperaturer i disse
bunkere. Opgaven med at hente kroppene blev tildelt Sicherheitsund
Hilfsdienst (S.H.D.), Rednings- og Reparationstjenesten, som var organiseret
i fem afdelinger: brandvæsen, som består af lokale brandstationer og er
særskilt fra paramilitær værnepligt; Instandsetzungsdienst, hvilket var
tjenesten, der reparerede ødelagte gasledninger, istandsatte el- og
vandforsyning og nedrev farlige strukturer; den medicinske tjeneste, som var
tilrettelagt af det tyske Røde Kors; dekontamineringstjenesten, som stod for
modforanstaltninger under allierede gasangreb og endelig den veterinære
tjeneste, som tog sig af sårede husdyr og kvæg.4
"Nogle mennesker havde mødt ekstremt ubehagelige døde, da
centralvarmesystemerne blev ramt og kældrene oversømmet med skoldende
varmt vand. Folk der havde søgt tilfllugt i de statiske vandtanke blev, nogle
steder, også skoldet ihjel.
Vandtanken på hjørnet af Muschinski-Strasse havde for eksempel kogt i den
intense varme fra nattens ildstorm. Store mængder lig blev fundet flydende i
vandet - deres hud var hummerrød fra varmen."5
"I meterologi, [fortsatte han] er forskellene på temperaturen involveret af
størrelsesordenen 20°C - 30°C. I denne ildstorm var de af størrelsesordenen 600°C,
800°C eller helt op til 1000°C. Dette forklarer blæsten af ildstormens kolossale vold.
Personer blev kastet op og slynget hen ad gaderne, da orkanen rev tøjet fra deres
kroppe. Skarer af mennesker, der flygtede mod sikkerhed, blev taget af tornadoen,
slynget ind i flammerne og brændt levende - et holocaust i ordets sandeste
betydning".
Filmen "Dresden" [2006] er en meget realistisk skildring af den forfærdelige
tragedie. Denne film er meget grafisk og ekstremt sørgelig.
http://www.imdb.com/title/tt0461658/
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Kurt Vonnegut Jr's "Slaughterhouse-Five" [1972] indeholder også brandbombningen
af Dresden.
http://www.imdb.com/title/tt0069280/
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Hiroshima & Nagasaki: Et Jødisk Eksperiment

Hiroshima før

Hiroshima efter

"Det var først efter krigen, at den amerikanske offentlighed lærte om Japans
bestræbelser på at bringe konflikten til ophør. Reporter Walter Trohan fra ’Chicago
Tribune’, var f.eks. forpligtet til at overholde krigstidscensur og derved, i syv
måneder, tilbageholde en krigens vigtigste historier.”
I en artikel, der endelig dukkede op d. 19. august 1945, afslørede Trohan på
forsiderne af the ’Chicago Tribune’ og ’Washingtom Times-Herald’, at præsident
Roosevelt - d. 20. januar 1945, to dage før hans afrejse til Jaltakonferencen med
Stalin og Churchill - modtog en 40-siders skrivelse fra General Douglas
MacArthur, der beskrev fem seperate kapitulationserklæringer fra højtstående
japanske embedsmænd (den fuldstændige tekst fra Thohans artikel findes i ’the
Winter 1985-86 Journal’, sider 508-512).
Dette notat viste, at japanerne tilbød kapitulationsbetingelser, der næsten var
identiske med de, der i sidste ende, blev accepteret af amerikanerne ved den
formelle kapitulationsceremoni d. 2. september - altså den fuldstændige
kapitulation af alt på nær kejserens person. Disse fredsbetingelser inkluderede
specifikt følgende vilkår:

• Total kapitulation af alle japanske styrker, i eget land, på besiddende øer og i
besatte lande.
• Besættelse af Japan og dets besiddelser af Allierede tropper under
amerikansk ledelse.
• Japansk afkald på al territorium beslaglægt under krigen, samt Manchuriet,
Korea og Taiwan.
• Regulering af japansk industri, for at standse produktionen af alle våben og andre
krigsværktøjer.
• Frigivelse af alle krigsfanger og internerede
•Overgivelse af udpegede krigsforbrydere
.
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Få mennesker kan
forstå omfanget af
de rædsler, der
resulterede fra
brugen af
atomvåben.
De civile i Hiroshima blev
angrebet tidligt om
morgenen. Indbyggere
gjorde sig klar til deres
arbejde, børn gjorde sig
klar til skole og ingen
kendte til det, der skulle
ske. Da Oberst Tibbits
smed bomben, var
chockbølgerne så intense,
at flyet tumlede rundt I luften. Centeret af området, hvor bomben ramte, var så varmt
som solens overflade. Folk smeltede ind i murene og kun skyggerne af deres
forkullede billeder forblev.
Forholdene for de overlevende var langt værre. Huden
kunne pilles af knoglerne hos de, der stadig var i live.
Håret faldt af deres hoveder. Fostre faldt ret ud af gravide
kvinders maver. Mange andre fik
tredjegradsforbrændinger og andre langsigtede mén
såsom keloide ar forårsaget af termisk stråling. "President
Truming forsvarede vedholdende sin brug af
atombomben ved at hævde, at den "reddede millioner af
liv" ved at bringe krigen til en hurtig afslutning.
For at begrunde sin beslutning, gik han endda så vidt at
erklære: "Verden vil bemærke, at atombomben blev
kastet over en militærbase. Det var fordi, vi, i dette første
angreb, så vidt muligt ønskede at undgå drab på civile."

Dette var en absurd udtalelse.
Faktisk, var næsten alle ofrene
civile, og "United States Strategic
Bombing Survey” (udstedt i 1946)
fastslog følgende i den officielle
rapport : "Hiroshima og Nagasaki
blev valgt som mål på grund af
deres koncentration af aktiviteter og
befolkning." Hvis atombomben blev
smidt for at imponere de japanske
ledere med den enormt destruktive
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kraft af et nyt våben, kunne dette have være opnået ved at indsætte den på en
isoleret militærbase. Det var ikke nødvendigt at tilintetgøre en stor by. Og uanset
begrundelsen for bombningen af Hiroshima, er det meget sværere at forsvare den
anden bombning af Nagasaki."
Efter ildstormsødelæggelsen
af Hamburg i juli 1943,
holocaustet af Dresden i midtfebruar 1945 og
brandbombningerne af Tokyo
og andre japanske byer, var
USA's ledere (som USA's
hærgeneral Leslie Groves
senere udtalte) "generelt vante
til massedrab på civile." 2
"Forsøget har været en overvældende succes" fortalte præsident Harry S.
Truman efter sigende sine skibskammerater, efter han lærte, at det
amerikanske militær havde smidt atombomben over Hiroshima.
"Efter bombningerne, forsøgte japanske filmskabere at dokumentere den rædsel,
atombomberne efterlod i Japan. USA's militær anså dette som værende en potentiel
trussel og beslaglagde alle japanske optagelser, hvorefter de forbød al fremtidig
optagelse." 3

Hiroshima og Nagasaki - Fakta og Fiktion:

• Løgnen: Foldere blev smidt ned over japanske byer for at advare
civilbefolkningen til at evakuere.
• Sandheden: Foldere blev smidt efter bombningen af Nagasaki.

• Løgnen: Brugen af atombomber forkortede krigen.
• Sandheden: Japanerne søgte fred, da de vendte tilbage fra
Potsdamkonferencen d. 3. august 1945 - tre dage før det amerikanske militær
bombede Hiroshima.

• Løgnen: USA bombede Hiroshima, hvilket var en vigtig japansk militærbase.
• Sandheden: USA bombede Hiroshima's bycentrum, som havde en befolkning
på 350.000.
• Sandheden: Kun fire ud af de 30 mål var faktisk af militær natur.4

I virkeligheden var atombombningerne af Hiroshima og Nagasaki eksperimenter
udtænkt og foreslået af jøder.
" Vi bliver måske aldrig nødt til at bruge dette atomvåben i militære operationer, da
selv truslen om brugen vil overtale enhver modstander til at overgive sig til os.
-Chaim Weizmann (jøde)
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Folkedrab ER Og Har Altid Været Et Jødisk Ideal
Alt som jøderne er og gør, beskylder de deres fjender for. Dette skaber den
nødvendige psykologiske forvirring, så de kan udføre deres dagsorden. Jøderne
er mestre i løgn og bedrag. Mens de afpresser milliarder og atter milliarder fra
Tyskland i form af såkalte "erstatninger" for et "holocaust", der aldrig skete, [se
"Holocaust Svindlen: 'Seks Million'-løgnen"] og uophørligt annoncerer denne
svindel i medierne, via. film, bøger, skoler og andre kilder, skaber dette en meget
stærk distraktion og afledning med hensyn til deres egne forbrydelser mod
menneskeheden.
Den kommunistiske leder Grigory Zinoview (jøde) syntes at være fortaler for
folkedrab, da han, i midten af september 1918, sagde: "For at overvinde vore
fjender, må vi have vores egne socialistiske militarisme. Vi må have 90
millioner med os ud af de 100 millioner af Sovjetruslands befolkning. Hvad
angår resten, har vi intet at sige til dem. De skal tilintetgøres"
Følgende uddrag viser, over enhver tvivl, at jøderne planlagde udslettelsen af det
tyske folk, selv før Anden Verdenskrig brød ud. Se World Jewish Congress
Erklærede Krig Mod Tyskland Længe Før Tyskland Handlede Mod Jøderne.
Følgende planer er for bevidst folkemord på det tyske folk - dette er blot én
kilde, og der er mange flere:
Uddrag fra bogen "Germany Must Perish" ("Tyskland Må Forgå") skrevet af
Theodore N. Kaufman (jøde), 1941:
http://webzoom.freewebs.com/gblt/Germany_Must_Perish_1941.pdf
"Denne dynamiske samling skitserer en omfattende plan for udryddelsen af
den tyske nation og total udryddelse af alle jordens mennesker. Også heri, er
et kort der illustrerer den mulige territoriale dissektion af Tyskland og
fordelingen af hendes jord."
"Tysklands befolkningstal, undtaget erobrede og annekterede territorier, er
omkring 70.000.000 - næsten lige fordelt mellem mænd og kvinder. For at
opnå formålet med tysk udryddelse, ville det kun være nødvendigt at sterilisere
nogle 48.000.000 - et tal der, på grund af deres begrænsede evne til at
formere sig, udelukker mænd over 60 og kvinder over 45."
" Hvad hannerne underlagt sterilisering angår, ville armégrupperne, som
organiserede enheder, være de letteste og hurtigste at håndtere. Ved at tage
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20.000 kiruger som et arbitrært antal, og på den antagelse at hver af disse
ville udføre mindst 25 operationer dagligt, ville det ikke tage mere end en
måned, højest, at færdiggøre deres sterilisation. Naturligvis, jo flere læger til
rådighed, jo mindre tid ville være nødvendig - og mange flere end de 20.000
som vi nævner, ville være til rådighed i betragtning af alle nationerne, der ville
trækkes på. Den mandlige del af den civile tyske befolkning ville kunne
behandles inden for tre måneder. Eftersom steriliseringen af kvinder kræver
mere tid, kan det beregnes, at den kvindelige befolkning i tyskland ville kunne
steriliseres inden for en periode på tre år eller mindre. Fuldstændig
sterilisering af begge køn, og ikke kun ét, skal anses for at være nødvendigt, i
betragtning af den tyske doktrin der lyder, at så meget som én dråbe af tysk
blod udgør en tysker.
"Selvfølgelig vil der, efter fuldstændig sterilisering, ikke længere være et
fødselstal i Tyskland. Ved den normale dødelighed på to procent om året, vil
tysk liv mindskes med en sats på 1.500.000 årligt. Derfor vil afskaffelsen af
Germanismen og dens bærere, på to generationer som kostede millioner af
liv og århundredes nytteløs indsats, være en fuldbyrdet kendsgerning. I kraft
af tabet af automatisk viderførelse af Tysk Vilje, vil tysk magt være forkrøblet
og reduceret til ringe betydning."
Det tvingende krav, der af sejrherrene kræver, at Tyskland skal forgå for evigt,
gør det obligatorisk for lederne at vælge massesterilisering af tyskerne som den
bedste måde at slå dem ud permanent. De fortsætter med:
1. Øjeblikkeligt og komplet at afvæbne den tyske hær og fjerne al forsvarsmateriel
fra tysk territorie.
2. At lægge alle tyske tunge industrianlæg under skarp bevogtning og erstatte
tyske arbejdere med de af Allieret statsborgerskab.
3. At adskille den tyske hær i grupper, koncentrere dem i alvorligt
begrænsede områder og kortfattet sterilisere dem.
4. At organisere den civile befolkning, både mænd og kvinder, inden for
territoriale sektorer og gennemføre deres sterilisering.
5. At opdele den tyske hær (efter dens sterilisering er fuldført) i arbejdsbataljoner
og fordele deres tjenester mod genopbygningen af de byer, de ødelagde.
6. At fordele Tyskland og opdele dets jorder. Det medfølgende kort giver en
idé om mulige jordtilpasninger, som kunne ske i forbindelse med Tysklands
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7. At forbyde al tysk civil rejse ud af af etablerede grænser indtil al
sterilisation er blevet afsluttet.
8. At tvinge den tyske befolkning i de fordelte områder til at lære dens
områdes sprog, og inden for et år at standse al offentliggørelse af alle bøger,
aviser og bekendtgørelser på det tyske sprog, samt at begrænse tyske
sprogudsendelser og afbryde vedligeholdelsen af tyske sprogskoler.
9. At gøre en enkelt undtagelse til en ellers alvorligt streng håndhævelse af
total sterilisering, ved at fritage en sådan behandling til tyskere, hvis
slægtninge er borgere af diverse sejrslande og tager det finansielle ansvar
for deres handliner. Således eksisterer Tyskland i en glemsel, hun ellers
ville have besøgt verden.
I tillæg til overstående, var "Morgenthauplanen" (lavet af jøden Henry
Morgenthau) en plan for systematisk udslettelse af det tyske folk.
"Følelsesmæssigt oprørt over Hitlers forfølgelse af jøderne, søgte Morgenthau
ofte at få Præsidenten til at forudse State Department(USA) eller at handle mod
vores sunde fornuft. Vi tog ham ofte i, at lede forhandlinger med udenlandske
regeringer, hvilket var State Department's funktion. Hans arbejde i udformningen
af den katastrofale plan for efterkrigstidens behandling af Tyskland og at få
Præsidenten til at acceptere det uden samråd med State Department var et
enestående eksempel på hans indblanding."
"I de seneste år har forskellige tyske grupper, i samarbejde med russerne,
oprettet mindesmærker for de tyske civile og soldater, der døde i
Sovjetunionen. For nylig producerede en russisk jøde, Aleksandr Gutman,
en dokumentarfilm hvori han interviewede fire tyske kvinder fra
Østpreussen der, som unge piger, blev blevet voldtaget af Den Røde Hærs
tropper og derefter transporteret til en særlig grum forpost; Gulag nr. 517,
nær Petrozavodsk i Karelen. Af de 1000 kvinder, der blev transporteret til
den lejr, døde 522 inden for seks måneder efter deres ankomst. Disse
kvinder var blandt titusinder af tyske civile mænd og kvinder deporterede,
med samtykke af de vestlige magter, til Sovjetunionen som tysk
"erstatning" for slavearbejde. En af kvinderne interviewet af Gutman
bemærker: "Mens Anne Franks dagbog er kendt verden over, bærer vi
vores erindringer i vore hjerter". Tyske filantroper etablerede for nylig et
mindesmærke for de kvinder, der omkom i slaveanlæg nr. 517." 1
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"Hans bedste skøn er, at omkring 3 millioner tyskere, militære og civile, døde
unødigt efter den officielle afslutning af fjendtlighederne. En million af disse var
mænd, der blev holdt som krigsfranger, hvoraf de fleste døde i sovjetisk
fangeskab (af de 90.000 tyskere der overgav sig ved Stalingrad, vendte f.eks. kun
5000 af disse tilbage til deres hjemland). Mindre kendt er historien om de mange
tusinde fanger, der døde i amerikansk og britisk fangeskab - mest infamt i fæle
koncentrationslejre langs Rhinen, med ingen husly og meget lidt mad. Andre,
mere heldige, knoklede ofte i årevis som slavearbejdere i allierede lande. De
fleste af de to millioner tyske civile der omkom efter afslutningen af krigen var
kvinder, børn og ældre - ofre for sygdom, kulde, sult, selvmord og massemord.”
Vi bliver uophørligt mindet om det Tredje Reich's koncentrationslejre i krigstiden.
Få mennesker er dog klar over, at berygtede lejre som Dachau, Buchenwald,
Sachsenhausen og Auchwitz stadig var åbne efter afslutningen af krigen, men nu
pakket med tyske fanger hvoraf mange elendigt omkom. Den hævngærrige plan
fra USA's finansminister, Henry Morgenthau, der gik ud på, at vende det
besejrede Tyskland til et fattiggjort "pastoralt" land, frataget moderne industri, er
fortalt af MacDonogh, samt andre folkedrabsordninger til at sulte, sterilisere eller
deportere befolkningen, af hvad der var tilbage af de udbombede byer. 2
Ilya Ehrenberg - Manden der opfandt de '6 millioner'
"Han var den øverste sjovtetiske propagandist under Anden Verdenskrig. Han var
en berygtet løgner og et patologisk monster. Han var en jøde." "Men Ehreburg var
måske mest berygtet for sin ondskabsfulde anti-tyske hadspropaganda i Anden
Verdenskrig. I krigen tilskyndte han sovjetiske tropper til, uden medlidenhed, at
dræbe alle tyskere, de mødte." "I en folder med titlen 'Dræb', opildner Ehrenburg
den simple russiske soldat til at behandle tyskere som undermennesker. Den
sidste paragraf konkluderer:
"Tyskerne er ikke mennesker. Fra nu af, er ordet 'tysk' den mest forfærdelige
forbandelse. Fra nu af, slår ordet 'tysk' os koldt. Vi har intet at diskutere. Vil vil
ikke blive ophidsede. Vi vil dræbe. Hvis du ikke kan dræbe mindst én tysker om
dagen, har du spildt den dag ... Hvis du ikke kan dræbe én tysker med en kugle
så dræb ham med din bajonet. Hvis din del af fronten er stille, og der ikke er
kamp, så dræb en tysker i mellemtiden .. Hvis du allerede har dræbt en tysker,
så dræb en til - der er intet, der kan underholde os mere end en bunke af tyske
lig. Tæl ikke dagene, tæl ikke kilometerne. Tæl kun én ting: antallet af tyskere
du har dræbt. Dræb tyskerne! ... - Dræb tyskerne! Dræb!"
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"Dette er typisk for den konstante kost af patologisk had, fodret til millioner af
sovjetiske tropper af denne jøde, som var forkanset langt fra fronten." "Toppen
af Ehrensburgs karriere blev d. 22. december 1944, hvor dette hadsfyldte
væsen blev den første person til at nævne den kabbalistiske figur af 6 millioner
påståede jødiske ofre for Nationalsocialismen og derefter fortsatte med
at introducere denne figur til sovjetisk propaganda. Efter krigen, sluttede
han sig til også-jødiske og kollega Vasily (losif Solomonovich) Grossman for at
producere en fiktiv 'Black Book' ('Sort
Bog') og lægge fundamentet for det, der
3
senere blev kendt som 'Holocaust'"
The Eisenhower Death Camps (Eisenhowers Dødslejre):
http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html
Overstående link opsummerer grusomhederne begået mod det tyske folk af den
jødiske General Dwight David Eisenhower. Dette er endnu et folkedrab mod det
hedenske folk - håndhævet af en jøde. Bogen "Other Losses: An
investigation into the mass deaths of German prisoners at the hands of
the French and Americans after World War II" af James Bacque (Toronto:
Stoddart, 1989) går meget mere i detaljer, og belyser Eisenhower for hvad han
egentlig er - en af de værste krigsforbrydere og en massemorder.

For yderligere læsning:
James Bacque, Crimes and Mercies: The Fate of German Civilians Under Allied
Occupation, 1944-1950 (Toronto: Little, Brown and Co., 1997)
Alfred-Maurice de Zayas, Nemesis at Postsdam (Lincoln, Neb.: 1990)
Alfred-Maurice de Zayas, A Terrible Revenge: The Ethnic Cleansing of the
Eastern European Germans, 1944-1950 (New York: St. Martin's Press, 1994)
John Dietrich, The Morgenthau Plan: Soviet Influence on American Postwar
Policy (New York: Algora, 2002)
Ralph Franklin Keeling, Gruesome Harvest: The Allies' Postwar War Against the
German People (IHR, 1992). Originally published in Chicago in 1947.
Giles MacDonogh, After the Reich: The Brutal History of the Allied Occupation
(New York: Basic Books, 2007)
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Morgenthauplanen (også kendt som den jødiske plan for at fjerne tyskerne
fra jordens overflade). http://www.youtube.com/watch?v=buUAJc-6-AI
Overstående YouTube-video er en oversigt over den jødiske hensigt, som
ikke kun var at udslette det tyske folk men også russerne - totalt folkemord.
Handleplanen for den jødiske dagsorden kan findes i den jødiske/kristne bibel.
På grund af dette så onde og frygtelige værk, der hævder at være "Guds ord", er
spirituel viden systematisk blevet fjernet og erstattet med fiktive jødiske figurer,
steder og andre arketyper. Den gennemsnitlige vildledte kristne, der knytter sig
selv til denne energi gennem tilbedelse og tro, gør sig selv til en psykisk vært.
Med andre ord - "Gud" og "Djævlen" er omvendt.
http://afslørkristendommen.dk

Den Hellige Bibel:
En Arbejdsplan For Udryddelsen og Massemord af ikke-jøder:
http://afslørkristendommen.dk/Energy.html

Kildeliste:
1

The Gulag: Communism's Penal Colonies Revisited
http://ihr.org/jhr/v21/v21n1p39_michaels.html
2

British Historian Details Mass Killings and Brutal Mistreatment of Germans at
the End of World War Two
http://ihr.org/other/afterthereich072007.html
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3

Ilya Ehrenberg - The Man Who Invented The 'Six Million'
http://rense.com/general75/ehr.htm
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Det FALSKE Holoco$t
“6 million”-løgnen
Holocaust Fupnummeret: Løgnen om de ’6 millioner’

Udover, at det såkaldte "Holocaust" er matematisk umuligt, er følgende et
uddrag fra Ben Klassens skriverier. Dette blev skrevet til et hvidt publikum, men
kommer ALLE ikke-jøder ved, uanset farve:
Mestre af Den Store Løgn.
Jøderne har mesterligt udnyttet "Den Store Løgn"-teknikken siden begyndelsen af
deres historiske eksistens. I løbet af de sidste 5000 år, er de blevet uovertrufne
mestre i denne teknik. Deres religion er baseret på den, deres rigdom er baseret
på den og faktisk skylder de selve deres eksistens til den ekspertise, som de har
brugt til at manipulere løgne til en godtroende og (for det meste) intetanende
verden.
I årenes løb, har jøderne spredt millioner af løgne - nogle har tjent et
midlertidigt formål, mens andre er fortsat i tusinder af år. Nogle har været
ineffektive, mens andre har haft succes ud over deres vildeste fantasier.
Opfandt Kristendomssvindlen.
Deres mest succesfulde løgn nogensinde har utvivlsomt været deres opfindelse
af kristendommen og oprindeligt at sælge denne destruktive trosretning til deres
dødsfjender - romerne. Denne løgn har forårsaget ikke-jøderne uoverskuelige
skader, og denne febers virus på hjernen er stadig i udbrud i dag. Nu vil vi dog
undersøge en af jødernes mere moderne opfindelser, som de har lanceret med
ødelæggende effektivitet - løgnen om, at tyskerne gassede, brændte eller på
andre måder udryddede 6 millioner jøder under Anden Verdenskrig.
“6 Million”-Løgnen.
Ved hjælp af deres gigantiske propagandaapparat, har de har propaganderet og
udbredt denne løgn så effektivt i hele verden, at de fleste godtroende goyim (uden at
tænke) reagerer følelsesmæssigt; "det må være sandt, hvorfor skulle de ellers
komme med sådan en frygtelig beskyldning?” Igen: lidt overvejelse og undersøgelse
af de faktiske omstændigheder og fakta viser, hvor latterlig denne beskyldning er.
Ingen Beviser, Ingen Vidner.
For det første findes der, som med kristendomssvindlen, ikke et ENESTE bevis
for, at Hitler, den tyske regering eller eventuelle embedesmænd nogensinde
fortalte for en policy (politisk indhold), der skulle lede til udryddelsen af jøderne.
Jøderne har skrevet tusindvis af artikler om dette emne og snesevis af bøger.
Når disse forfattere er blevet spurgt eller krydsforhørt, har ikke en eneste af
dem set en ovn, et enkelt gaskammer eller nogen form for handlinger der
skulle lede til udryddelse.
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Ej heller kan de fremstille et eneste øjenvidne, der har set en sådan begivenhed. Når
de endelig er i fedtefadet, og der ikke er andre mulige løgne, hævder de at have fået
det "fortalt" af en mytisk person, der "nu er død" eller "som læste om det" eller andre
forlydenheder. INGEN kan fremstille et levende øjenvidende - hverken nu eller i
fortiden.
Ingen sådanne ordrer, ingen sådan politik
På trods af, at tonsvis af intakte nazistiske dokumenter blev inddrevet, findes der
ikke et enkelt, hvor en ordre, kommando eller et politisk oplæg har optrådt, der
anbefaler, beordrer eller antyder udryddelsen af jøder - hverken masse eller
enkeltvist. Det er tydeligt, at al denne litteratur, når man undersøger den, er
baseret på påstande om, at sådanne ordrer blev givet "verbalt" eller "kunne
læses mellem linjerne" eller andre slags udokumenterede beskyldninger.
Ville fratage jøderne deres enorme magt
Sandheden er, at hverken Hitler, den tyske regering eller nogen gren af den
nogensinde formulerede, eller havde, en sådan politik. At tyskerne indså, at
jøderne var iblandt dem var deres ubetingede ulykke - det er der ingen tivl om.
Tyskerne ville have dem ud, og deres politik var at fratage dem deres magt og
tilskynde dem til at migrere andetsteds. Da tyskerne indførte Nürnbergracelovene, forbød de jøderne eventuelle stillinger i nyhedsmedierne, på
universiteterne og skolerne, i regeringen, i bankvæsenet og andre magtfulde
stillinger, som de tidligere dominerede. Dette, og fjendtligheden affødt af det tyske
folk, der endelig anderkendte jøderne for at være de degenerative parasitter, de
var, tilskyndede jøderne til at forlade landet og søge grønnere græsgange
andetsteds.
Rense deres nation
Tyskerne gjorde alt muligt for at hjælpe og tilskynde jøden til at emigrere.
De så frem til den dag (og det bør vi også), hvor deres land ville være
"Judenrein", dvs. renset for jøder. De forhandlede med Storbritannien for at
hjælpe jøderne med at emigrere til Palæstina, hvilket dengang (i 1930'erne)
stadig var et britisk mandatområde. Briterne var ikke særligt
samarbejdsvillige på dette område, men flere og flere jøder immigrerede til
Palæstina, til stor ærgelse for araberne. Under Göring, forsøgte den tyske
regering også at hjælpe med at etablere et jødisk hjemland på den store ø,
Madagaskar, ud for Afrikas kyst.
Zionistbevægelsen.
Madagaskaridéen havde været skiftevis diskuteret af jøderne selv i den voksende
zionistbevægelse. Theodore Hertzl betragtes som faderen af zionistbevægelsen han foreslog en sådan plan så tidligt som i 1896. Blandt jøderne var der delte
meninger om Madagaskar; nogle foretrak denne idé, hvor andre foretrak Palæstina.
Under alle omstændigheder gjorde tyskerne, hvad de kunne for at finde et
alternativt hjemland til jøderne, selvom hverken Palæstina eller
Madagaskarprojektet blev realiseret i den korte tid før krigen.
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U.S.A – “Jødehimlen”
Langt det største antal jøder migrerede til verdens jødeoase, nemlig USA, hvor
deres stammefrænder allerede var i gang med at stjæle jorden og vælte sig i
mælk og honning.
Holocaust er en fantastisk løgn..
De faktiske omstændigheder er følgende: Der var kun 500.000 jøder i Tyskland,
da Hitler kom til magten. De fleste af disse migrerede til USA før 1939. Der var
aldrig flere end tre millioner jøder i al territoriet, som Hitlers hære besatte i løbet
af hele krigen, så det var naturligvis fysisk umuligt for dem at have dræbt seks
millioner. Som allerede nævnt, findes der ikke skyggen af et bevis for, at
tyskerne nogensinde foreslog, sanktionerede eller påtænkte en sådan
udryddelsespolitik.
Jøder erklærede krig mod Tyskland.
Selv før krigen startede, havde de jødiske ledere, på verdensplan, erklæret, at
verdens jøder var i krig med Tyskland, og at de ville udnytte deres enorme
økonomiske, moralske og politiske magt og beføjelser til at ødelægge Hitler og NaziTyskland. Den mest prominente blandt disse var den zionistiske leder, Chaim
Weizmann, der erklærede dette d. 5 september 1939. Han blev entusiastisk støttet af
verdensomspændende jødedom i denne erklæring. Da det har været almindeligt
under krigstid at internere fjender og fremmede statsfjender, internerede Tyskland de
fleste, men ikke alle, jøder i deres territorie. USA gjorde bestemt det samme mod
selv de indfødte japanere, alene på baggrund af deres hudfarve og slægt. Og dette
blev helt sikkert gjort med meget mindre provokation, da de indfødte japanere var
amerikanske eller canadiske statsborgere og ikke havde givet udtryk for nogen
fjendtlighed over for de lande, hvor de blev født. Mens de fleste af de amerikanskjapanske var loyale over for USA, blev de indiskutabelt slæbt fra deres gårde i
Californien samt andre steder, og mistede som regel deres gårde for evigt da krigen
sluttede.
Jøder var farlige fjendtlige udlændinge.
Ikke desto mindre, internerede tyskerne jøderne i interneringslejre på en måde, der
svarede til måden hvorpå USA og Canada gjorde det med japanerne. De havde
bestemt en svarende eller meget større grund til at gøre det, end USA og Canada
havde. Tyskerne gjorde også dette mod andre udlændinge og samfundsomstyrtere,
der blev anset for at være sikkerhedsrisici og farlige for krigsindsatsen. En forskel
var, at de internerede i Tyskland blev sat til at arbejde i fabrikker, der enten allerede
eksisterede ved lejrene eller blev bygget ved lejrene.

Blev behandlet humant.
Disse internerede blev behandlet godt, fik mad og blev mætte, når man tænker på
Tysklands svindende midler. Deres rationer oversteg ofte de, som Tyskerne selv
modtog.
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Jødiske statistikker bekræfter løgnen
Som yderligere bevis for løgnen om de seks millioner, kan vi se på jødernes egne
statistikker. 'The World Almanac' fra 1938 opskriver antallet af jøder i verden til at
være 16.388.259. Efter krigen skrev New York Times (ejet af jøder), at antallet af
jøder i hele verden var på min. 15.600.000 og maks. 18.700.000. Hvis man udjævner
disse sidste to tal, er gennemsnittet ca. 17.100.000. Det er derfor totalt umuligt, at
6.000.000 jøder kunne have været udryddet, og at man derefter endte med en
nettogevinst på en kort periode af otte år.
Jøderne – de store vindere af Anden Verdenskrig.
Så meget for statistikken. Der er mange andre, som vi kunne citere, der ville lede til
sammen konklusion. "De seks millioner" er en stor løgn. Sandt nok, mange
mennesker blev dræbt under krigen. I alt 20.050.000 tyske civile blev dræbt under
allierede luftangreb og tvungen hjemsendelse efter krigen. Selv nogle jøder blev
dræbt. Men de klarede sig relativt bedre, og deres tab var meget mindre end andre
involverede kombattanter - især i betragtning af at hele den forfærdelige konflikt
blev iværksat af jøderne, konstrueret af jøderne, og tilskyndet og fremprovokeret af
jøderne. Deres tab var bestemt ubetydelige i betragtning af, at DE var
bagmændene bag og de eneste velgørere af den frygtelige krig - en krig der blev
udkæmpet af ikke-jødiske broder mod ikke-jødiske broder, alt sammen kun for
jødernes gerrige griskhed og gavn.
Hvis fupnummeret om de seks millioner i virkeligheden intet grundlag har, opstår
spørgsmålet: hvorfor ville jøderne ønske at fremme en så ond og forfærdelig
løgn?
Jøder Har Profiteret Voldsomt.
Svaret er: Jøderne har profiteret klækkeligt fra denne grusomme løgn, hvilket de
har en evne til at gøre med de fleste af de løgne, de spreder.
1. Løgnen vakte verdens sympati for jøderne, når verden i virkeligheden skulle have
været (og tak til Hitler, delvist blev) advaret om denne verdensomspændende parasits
farlige og destruktive natur.
2. Den fungerede som en moralsk kølle og propagandahåndtag, hvilke de
har udvundet som afpresning af 66 BILLIONER kroner fra det tyske folk som
"erstatninger" til Israel og som "kompensation" til individuelle jødiske
sagsøgere. Det sindssyge ved sådanne krav kan kun indses, når vi
overvejer, at mange tyske skatteydere i dag (som ikke engang var født, da de
påståede forbrydelser angiveligt blev begåede) betaler "erstatninger" til en
stat (Israel), der ikke engang eksisterede på daværende tidspunkt.
Endevidere er listen over jødiske sagsøgere nu, over 35 år senere, vokset til
svimlende 3.375.000, hvor der var mindre end 200.000 jøder i Tyskland efter
1939.
Da det har været så nemt for jøderne at røve tyskerne ved hjælp af denne såkaldte
"kompensation", er antallet af registrerede sagsøgere mod den vesttyske regering
tredoblet inden for de sidste ti år. Intet kunne være et mere gennemtrængende bevis
for den uforskammede frækhed ved løgnen om "De Seks Millioner".
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3. Løgnen om De Seks Millioner har været et kraftfuldt propagandaværktøj, der
gjorde det muligt for jøderne at stjæle Palæstina fra araberne i 1948 og oprette
røverstaten Israel. Takket være løgnen om De Seks Millioner, havde jødere en
omtåget verdens støtte og velsignelse, især i det jødeinficerede USA.
4. Løgnen om De Seks Millioner har haft en ødelæggende effekt ved at miskreditere
og beskæmme det tyske folk. Hvor tyskerne bør æres for den ædle kamp, de førte for
at afsløre og afryste den verdensomspændende jødiske pest, har de magtfulde og
effektive jødiske propagandanetværker afbilledet tyskerne som skurkene i øjnene på
den godtroende verden.
5. Den har mobilliseret og forenet verdens jøder som intet andet i de sidste tusinde
år. Selvom de fleste af jøderne ved, at det er en afskyelig løgn, bliver de konstant
ved med at gale op om det indbyrdes (såvel som til resten af verden), indtil de er
blevet så hypnotiserede af deres egen løgn, at den faktisk bliver en del af deres
religion. På dette snuskede grundlag er enorme mængder penge blevet rejst blandt
jøderne selv, og hundreder af organisationer er blevet dannet.

Holocaust Løgnen – Et Jødisk Kampråb.
Denne løgn er nu blevet kampråbet for den moderne jøde - en fortsættelse af den
ældste løgn i deres omtumlede historie, nemlig at jøderne er en forfulgt race.
Den har virket og har gjort underværker for dem. Den har været sønderlemmende
effektiv som et tveægget sværd. Den har ødelagt alle den hvide races forsøg på at
bevare deres egen raceintegritet eller nogen form for nationalisme. Derimod har det
gjort jøderne fanatisk nationalistiske, når det kommer til Israel, og fanatisk racistiske
når det kommer til zionisme eller den jødiske race.
Jøderne nu mere magtfulde end nogensinde før.
Denne fordærvede løgn om De Seks Millioner er blevet så stærkt et værktøj,
at ikke blot enkeltpersoner men nationers regeringer kryber før den, mens
jøderne tager førepositionen og lukker munden på enhver og alle
modstandere. Dr. Max Nussbaum, den tidligere Chefrabbiner for det jødiske
samfund i Berlin, pralede, d. 11. april 1953, åbent: "Stillingen som det jødiske
folk i dag indtager i verden er, på trods af dets enorme tab, ti gange stærkere
end den var for 20 år siden". Han har ret i halvdelen af sin udtalelse. De led
ingen "enorme tab", men de er ti gange stærkere, end de var før det blodige,
brodermordiske Holocaust, kendt som Anden Verdenskrig, der blev tilskyndet
og fremprovokeret af jøderne selv. Megen af denne øgede styrke har de
erhvervet takket være denne afskyelige løgn om "De Seks Millioner".

De afmagrede (ekstremt tynde) kroppe der blev stablet op, var resultatet af
tyfus. Tyfus er en sygdom, der skyldes lus. Den forårsager alvorlig, løbende og
vandig diarré, og dette medfører meget hurtig afmagring. Den er udbredt på
steder, hvor der er mange mennesker samlet, som i koncentrationslejre.
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Døde kroppe svulmer som regel op på grund af naturlige gasser, der er fanget i
lungerne og tarmene. Hvis ligene blev "gassede", som jøderne hævder, ville de
havde været oppustede.
Desuden blev de mange fanger barberet skaldede; dette var et forsøg på at redde
deres liv, da lusene var epidemien, og lus lever i håret af sine værter. Hvis disse var
"dødslejre", hvorfor så prøve at redde fangerne? Bunkerne af sko der blev set, var
resultatet af, at fanger blev udstedt træsko for at holde deres fødder i bedre form træskoene var også mere sanitære.
Hen imod slutningen af krigen forhindrede allierede bombninger af jernbaner og
andre transportmidler mad i at nå frem til fangerne, og mange sultede ihjel
sammen med tyfusepedemien. Hvis man ser nærmere på det og observerer, kan
man se, at en hel del af de indsatte i virkeligheden ikke var hærgede og magre
men derimod sunde ved slutningen af krigen. Nogle lejre blev ramt hårdere end
andre.
Jøderne beskylder ikke-jøderne for alt, de er og gør. Dette er ikke anderledes end
kristendomssvindlen, hvor Satan bliver beskyldt for alt, hvad Jehova er og gør. Satan
løj aldrig for nogen og ej heller myrdede han nogensinde nogen givet historierne i
deres bibel. Allievel får han skylden for alt. Når du er opmærksom på de jødiske
taktikker og planer, åbner en hel ny verden sig, hvor du kan se sandheden og adskille
sandheden fra løgnene.
Jehova var en 'morder og løgner fra begyndelsen' - IKKE Satan.
Med hensyn til de sande koncentrationslejre (gulaglejre), er sandheden meget,
meget tragisk. Hele idéen med folkedrab og racemæssig overlegenhed er jødisk IKKE hedensk. Satan nævnte endda for mig, hvor meget det russiske folk har lidt
forfærdeligt under jødernes regens (kommunisme). Nedenfor er en pdf-fil af en
meget gammel bog, der afslører Stalins grusomheder i det tidligere Sovjetunionen.
Josef Stalin (hans rigtige navn var József Dugasvilli) var en georgisk jøde.
"Dugasvilli" betyder "søn af en jøde" på georgisk.
(Hans sadistiske makker Lavrenty Beria var også en georgisk jøde)
""Amerikanske aviser hævder, at Stalin er blevet forudbestemt til at redde
kristendommen".
- Dr. Josef Goebbels
The Goebbels Diaries, Edited and translated by Louis P. Lochner © 1971
Stalin massemyrdede millioner og atter millioner af uskyldige mænd, kvinder,
russiske børn, ukrainere og andre. Hitler fik skylden for mange af mordene,
såsom de begåede ved Katyn (Katynmassakren), men sandheden er ved at nå
ud. Der udkom en film om Katyn, og hvordan Stalin beordrede dette. I
1950'erne, efter Stalins død, var hans forbrydelser så forfærdelige, at den
sovjetiske førstesekretær, Nikita Khrusjtjov, der efterfulgte ham, fik Stalins krop
fjernet fra et højt profileret område: "Da Nikita blev lederen af Sovjetunionen,
begyndte han noget, han kaldte 'Afstaliniseringen'. I begyndelsen af 1956,
fjernede han alle plakater og statuer af Joseph Stalin. Han flyttede også Stalins
grav til et sted, hvor folk ikke kunne se den.".
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"Stalin Khrushchev reflekterede over Stalin i sine erindringer:
"Stalin kaldte alle, der ikke var enige med ham en 'fjende af folket'. Han sagde, at
de ønskede at genoprette den gamle orden, og at "fjenderne af folket" af denne
grund havde tilknyttet sig internationalt til reaktionære kræfter. Som resultatet af
dette, omkom adskillige hundredetusinde ærlige mennesker. Alle levede i frygt i
disse dage. Alle forventede, at der, på hvilket som helst tidspunkt, ville blive banket
på døren midt om natten, og at dette bank ville være dødeligt ..."
"Ved udgangen af 1955, havde tusinder af politiske fanger vendt hjem og fortalt om
deres oplevelser i Gulag-arbejdslejrene. Fortsat efterforskning af misbruget
hjembragte den fulde bredde af Stalins forbrydelser til hans efterfølgere."
Overstående citater er fra Wikipedia artikler om Josef Stalin og Nikita Krushchev.
Selvfølgelig ved eller hører folk ikke noget om disse ting, og hvordan mange dele af
verden skrækkeligt har lidt under jødisk kommunisme (nutidens Kina er et åbenlyst
eksempel med slavearbejdsfabrikkerne... de kinesiske arbejdere får næsten
ingenting; de amerikanske, og andre, jøder som ejer fabrikkerne og virksomhederne
derovre indkasserer billioner af billioner af kroner).
Jøderne har så travlt med at indprogrammere det falske Holocau$t ind i sindet på
jordens befolkning for at vinde sympati, medlidenhed og særlige privilegier, og
offentligheden er distraheret fra de VIRKELIGE grusomheder.
Læs om de SANDE koncentrationslejre der ALLE BLEV OPERERET OG
DREVET AF JØDER:
Slave Labor in Soviet Russia:
http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf
The Gulag: Communism's Penal Colonies Revisited:
http://ihr.org/jhr/v21/v21n1p39_michaels.html

NEDENFOR ER LINKS, DER GIVER RIGELIGE BEVISER FOR, AT
"HOLOCAUST" ER EN LØGN:
David Cole in Auschwitz Cole in Auschwitz 1 af 7 - Selv en JØDE indrømmer og
beviser, at "Holocaust" er en LØGN!
http://www.youtube.com/watch?v=iXKHw0EZrqM
Holocaust-benægtelsesvideoer: 9 timer med gratis internetvideoer der beviser, at
Holocaust er et svindelnummer:
http://www.onethirdoftheholocaust.com/
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Link til Gratis PDF E-bøger der beviser, a "Holocaust" ALDRIG SKETE:
http://www.jewwatch.com/jew-ebooks-free-dowloads.htm
Freies Herunterladen von Büchern Deutschsprachiges Material:
http://vho.org/dl/DEU.html
The Institute for Historical Review har også mange yderst oplysende artikler
vedrørende sandheden om, hvad der virkelig skete under Anden Verdenskrig:
http://www.ihr.org/
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2000 År Med Jødiske Ritualmord

Jøderne arbejder meget hårdt for at forhindre satanister/paganister i at blive hørt,
når vi taler om de jødiske forbrydelser mod menneskeheden. Det meste af det
som man vil finde med hensyn til sandheden om de jødiske ritualmord er fra
kristne. I den jødiske "Talmud" og "Zions Vises Protokoller" har jøderne erstattet
udtryket "hedning" (en paganist/satanist hvis Gud er Satan) med "kristen" og
"kristus". Som Ypperstepræstinde Maxine skrev i en prædiken om, hvordan
jøderne bedrager, skriver hun også om, hvordan "kristen" er et kodeord for
paganist/satanist. Med dette sagt, bespotter jøderne ikke deres elskede messias,
Jesus af Nazaret (Ben Yahashua), men derimod Satan, som er hedningernes
sande Gud. Der er millioner andre tilfælde af jødisk ritualmord, men her er en
omfattende liste, der dækker fra årene fvt. til 1932. Satan forlanger, at ikkejøderne ser jøderne for at være de syge, morderiske, pædofile, løgnagtige
skiderikker, de virkelig er.
De, der læser dette og stadig ikke har et problem med den jødiske race har et
dødsønske.
KOMPILATION AF JØDISKE RITUALMORD FRA FVT. INDTIL 1932:
Den tidligste af historikere, Heredotus, informerer os om den hebraiske
menneskeofringskult. Han skriver:
"Hebræerne ofrede mennesker til deres Gud Molok."
(Herodot, bd. II s. 45)
Her er ritualmordene, der er gået i arv gennem skrifter siden fvt. til i dag:

169 f.kr. -- "Konge Antiokus Epifanes af Syrien fandt, under plyndringen af
templet i Jerusalem, en græker liggende på en seng i et hemmeligt kammer.
Han bønfaldtkongen at redde ham. Da han begyndte at tigge, fortalte tjenerne
ham, at en hemmelig lov befalede jøderne at ofre mennesket på et vist tidspunkt
årligt. De ledte derfor efter en fremmed, som de kunne få i deres magt. De
opfedede ham, førte ham ind i skoven, ofrede ham, spiste noget af hans kød,
drak noget af hans blod og kastede resten af hans krop ned i en grøft."
(Josephus, jødisk historiker, Contra Apionem)
418 A.D. -- Baronius reports the crucifixion of a boy by the Jews at Imm, between
Aleppo and Antioch.
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419 e.kr. -- I det syriske distrikt, Imnestar, mellem Chalcis og Antiokia, bandt
jøderne en dreng på ferie til et kors og piskede ham ihjel. (Socrat))
425 e.kr. -- Baronius rapporterer om korsfæstelsen af en
dreng..
614 e.kr. -- Efter erobringen af Jerusalem, købte jøderne 90.000 fanger af den
persiske kong Chosros II for et lille beløb, og myrdede dem alle på de mest
modbydelige måder. (Cluverius, his Epitome, s. 386)
1071 e.kr. -- Adskillige jøder fra Blois korsfæstede et barn i løbet af
Påskefejringen, lagde hans krop i en sæk og smed den i Loire-floden. Grev
Theobald fik de skyldige brændt levende. (Robert of Mons, Mon. Germ. hist.
Script VI
520)
1144. e.kr. -- 12-årige St. William blev i Norwich bundet af de lokale jøder, hængt op
på et kors og hans blod blev drænet fra et sår i hans side.
Jøderne skjulte liget i den nærliggende skov. De blev overrasket af en lokal borger,
Eilverdus, der med penge blev bestukket til ikke at sige noget. På trods af dette, blev
forbrydelsen alligevel berygtet. (Acta sancta, III March, Vol., s. 590)
1160 e.kr. -- Jøderne i Gloucester korsfæstede et barn (Mons Germ. hist. Script
520)
1179 e.kr. -- Før Pesach, den 25. marts, slagtede jøderne St. Richards krop og
drænede hans krop for blod. På grund af dette, blev jøderne udvist fra Frankrig.
(Rob. of Turn., Rig.u.Guillel. Amor.)
1181 e.kr. -- I London, ved påsketid, nær kirken St Edmund, myrdede jøderne et barn
ved navn Roertus. (Acta sanct, III March Vol., 591)
1181 e.kr. -- I Saragossa, myrdede jøderne et barn ved navn Dominico.
(Blanca Hispania illustrata, tom. III, p. 657)
1191 e.kr. -- Jøderne i Brisme korsfæstede en ikke-jøde, der havde beskyldt dem for
røveri og mord, efter at de tidligere havde trukket ham gennem byen.
Kong Philip Augusts, som personligt var kommet til Braisme, brændte 80 af dem på
baggrund af dette. (rigordus, Hist. Gall.)
1220 e.kr. -- Den 29. juni, i Weissenburg, Alsace, myrdede jøderne en dreng, St.
Heinrich. (Murer, Helvetia sancta.)
1225 e.kr. -- I München blev en kvinde lokket af jødisk guld og stjal et lille barn fra sin
nabo. Jøderne drænede barnets blod. Den kriminelle blev overgivet til domstolene,
da hun blev fanget i sit andet forsøg. (Meichelbeck, Hist. Bavariae II. 9 4 )

43

1235 e.kr. -- Jøderne begik den samme forbrydelse den 1. december i Erfut.
(Henri Desportes, Le mystere du sang, 66)
1236 e.kr. -- I Alsace, Hagenau, blev tre drenge fra regionen Fulda angrebet i en
mølle af jøderne i løbet af natten og dræbt med henblik på at få deres blod.
(Trithemius; Chronicle of Albert of Strassburg)
1239 e.kr. -- Et generelt oprør fandt sted i London på grund af et mord begået
hemmeligt af jøderne. (Matthew v. Paris, Grande Chron.)
1240 e.kr. – I Norwich, omskar jøderne et hedensk barn og holdt ham skjult i
ghettoen for at korsfæste ham senere. Efter lang tids søgen, fandt faren sit
barn og rapporterede det til biskop Wilhem af Rete. (Matthew v. Paris,
op. cit. V. 39)
1244 e.kr. -- På Skt. Benedikts Kirkegåd i London, blev liget af en dreng fundet,
hvilket havde snit og skrammer og, flere steder, hebræiske tegn. Han var blevet
tortureret og dræbt, og hans blod var blevet drænet. Døbte jøder, der blev tvunget
til at fortolke de hebræiske tegn, fandt navnene på barnets forældre og læste, at
barnet var blevet solgst til jøderne, da det var meget ungt. Fornemme jøder forlod
byen i hemmelighed.
1250 e.kr. -- Jøderne i Saragossa vedtog det forfærdelig dogme, at alle der
leverede et barn til ofring ville blive frigjort fra alle skatter og gæld. I juni, 1250,
leverede Moses Albay-Huzet (også kaldet Albajucetto) den 7-årige Dominico del Val
til jøderne til korsfæstelse. (Johan. a Lent, Schedias, hist. de pseudomes,
judæorum, p. 33)
1255 e.kr. -- I Lincoln, England, på Peter og Pauls dag, blev 8-årige St. Hugh stjålet,
skjult og senere korsfæstet af lokale jøder. Jøderne bankede ham med stænger i så
lang tid, at han næsten mistede alt sit blod. (Acta santa 6 July 494)
1257 e.kr. -- For at de kunne udføre deres årlige ofring, slagtede jøderne i London et
barn. (Cluvirius, epitome historiarum, p. 541. col I)
1260 e.kr. – Jøderne i Weissenburg dræbte et barn. (Annal. Colmariens)
1261 e.kr. -- I Pforzheim, blev en 7-årig pige, der var blevet leveret til jøderne, lagt
på en linnedklud og hendes lemmer stukket for at væde kluden i blod. Liget blev
derefter kastet i floden. (Thomas, Cantipratanus,
de ratione Vitæ.)
1279 e.kr. -- Den 2. april, korsfæstede Londons mest respektable jøder et barn..
(Florent de Worcester, Chron. 222)
1249 e.kr. -- Korsfæstelsen af et barn i Northampton efter uhørt tortur. (Henri
Desportes Le mystere du sang, 67)
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1282 e.kr. -- I München, købte jøderne en lille dreng og stak ham overalt på hans
krop. (Rader., Bavar. sancta I. Bd. p. 315)
1283 e.kr. -- Et barn blev solgt af sin sygeplejerske til jøderne i Mainz, der dræbte
det. (Baroerus ad annum No. 61. Annalen von Colmar)
1286 e.kr. -- Jøderne martyrdræbte to drenge i München. Synagogen, der bestod af
træ, blev omkranset med ild, og 180 jøder brændte ihjel. (Murer, Helvetia sancta.)
1286 e.kr. -- I april, i Oberwesel, Rhinen, blev 14-årige St. Werner langsomt
tortureret til døde af jøderne over en periode på tre dage.. (Act. sct. II. Bd. b.
Apr. p. 697 bis 740.)
1287 e.kr. -- Jøderne i Bern kidnappede St. Rudolfs under Pesach, torturerede
grueligt barnet og skar til sidst halsen over på det. (Hein, Murer, Helvetia sancta.)
1292 e.kr. – Jøderne i Colmar dræbte en dreng. (Ann. Colm., II, 30)
1293 e.kr. -- Jøderne ofrede et barn i Kems. To af morderne blev straffet - de
andre gemte sig bag guldets kraft. (Monum. XI, 658)
1294 e.kr. –Jøderne myrdede igen et barn i Bern.
(Ann Colm., II, 32; Henri Desportes, Le mystere du sang, p. 70)
1302 e.kr. – Samme forbrydelse blev begået I Reneken.
(Ann. Colm. II, 32)
1303 e.kr. -- I Weissensee,Thuringen blev den unge student Conrad, søn af en
soldat, dræbt i påsken. Hans muskler blev skåret i stumper og stykker og hans årer
blev åbnet for at dræne alt hans blod.
1305 e.kr. -- Omkring påske, i Prag, blev en ikke-jøde, der af fattigdom blev tvunget
til at arbejde for jøderne, naglet til et kors. Mens han var nøgen, blev han banket
med stænger og spyttet i ansigtet. (Tentzel)
1320 e.kr. -- En kordreng i den lokale kirke blev ofret i Puy.
1321 e.kr. -- En ung præst blev dræbt i Annecy. Jøderne blev fordrevet fra byen
ved et dekret af kong Phillip V. (Denis de Saint-Mart.)
1331 e.kr. -- I Überlingen, i det nuværende Baden, kastede jøderne en borgers
søn ,ved navn Frey, ned i en brønd. Indsnittene der senere blev fundet på
kroppen beviste, at hans blod var blevet drænet. (Joh. Vitoduran, Chronik.)
1338 e.kr. -- Jøderne slagtede en ædel fra Franconia i München. Hans bror
forberedte et veritabelt blodbad til jøderne. (Henri Desport)
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1345 e.kr. -- I München, åbnede jøderne venerne på en lille dreng, Heinrich, og
dolkede ham mere end 60 gange. Kirken kanoniserede ham Heinrich. (Rad. Bav.
sct. II p. 333)
1347 e.kr. -- I Messina blev et barn korsfæstet på langfredag. (Henri Desport)
1350 e.kr. -- Drengen Johannes, en elev af den monastiske skole St. Sigbert i Köln,
drog sit sidste åndedrag efter at have været blevet stukket ned af de lokale jøder.
(Acta sancta., aus den Kirchenakten v. Koln.)
1380 e.kr. -- I Hagenbach, Schwaben, blev adskillige jøder overraskede, mens
de var i gang med at slagte et barn.
1401 e.kr. -- Ved Dissenhofen i Schweiz (nær Schaffenhausen), blev den 4-årige
Conrad Lory myrdet. Hans blod blev efter sigende solgt for 4 floriner af Johann
Zahn til jøden Michael Vitelman. (Acta sancta.)
1407 e.kr. -- Jøderne blev fordrevet fra Schweiz på grund af en lignende forbrydelse i
den samme region. (ibid.)
1410 e.kr. -- Jøderne blev drevet ud af Thüringen på grund af ritualmord, der blev
opdaget. (Boll. II, April 838. Baronius 31)
1429 e.kr. -- I Ravensburg, Württemberg, blev en dreng fra Schweiz, som
studerede i byen og levede blandt jøderne, martyrdræbt af tre jøder efter talrige
tortursessioner og seksuelle krænkelser. Dette skete under en stor jødiske
festival (Pesach) mellem påske og pinse.
(Baron. 31, Acta sancta. III. Bd. des April p. 978)
1440 e.kr. -- En jødisk læge i Pavia, Simon af Ancona, halsuggede et 4-årigt barn,
der blev stjålet og bragt til ham af en degenereret ikke-jøde. Mordet blev kendt, da
en hund sprang ud af et vindue og ned på gaden med barnets hoved. Morderen
flygtede. (Alphonsus Spina, de bello Judæorum lib. III. confid. 7.)
1452 e.kr. -- I Savona dræbte adskillige jøder et 2-årigt barn. De gennemborede
hele hans krop og samlede blodet i beholderen, som de brugte til omskæringen af
deres børn. Jøderne dryppede små stykker af skåret frugt i blodet og nød et helt
måltid af dem. (Alphonsus Spina, de bello Judæorum lib. III, confid. 7.)
1453 e.kr. -- I Breslau stjal jøderne et barn, opfedede ham og satte ham i en
tønde der var lukket med søm, som de rullede frem og tilbage for at drage
barnets blod. (Henri Desportes, Le mystere du sang, 75)
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1454 e.kr. -- Ved Louis' godser af Almanza, Castile, dræbte to jøder en dreng. De rev
hans hjerte ud og brændte det; kastede asken i vin, som de drak med deres
trosfæller. Ved at spendere betydlige summer, lykkedes det for dem at forsinke
retssagen, da to af de tre advokater var af jødisk afstamning. Derefter blev jøderne
forvist fra Spanien. (Alphonsus Spina, de bello Judæorum)
1462 e.kr. -- I Rinn, nær Inssbruck, blev drengen Andreas Oxner solgt til jøderne og
ofret. Kirken kanoniserede ham. Et kapel kaldet "Zum Judenstein" ('Til JøderneStenen') blev bygget. (Acta sancta., III. July Vol I. 472)
1468 e.kr. -- Ved Sepulveda, i Gamle Castile, korsfæstede jøderne en kvinde på
langfredag efter rabbiner Solomon Pecho's ordre.
(Did. de Colm. Gesch. v. Seg.)
1470 e.kr. -- I Baden blev jøderne dømt for mordet på et barn.
(Tho. Patr. Barbar.)
1475 e.kr. -- I Trent, den 23. marts (skærtorsdag) før Penach, ofrede jøderne en
29-måneder gammel baby, Skt. Simon.
1476 e.kr. -- Jøderne i Regensburg myrdede seks børn. Dommeren fandt, i en
underjordisk hvælving tilhørende en jøde ved navn Josfol, rester af de myrdede
ofre samt en stenskål plettet med blod på et slags alter.
(Raderus Bavaria sancta Band III, 174)
1480 e.kr. -- I Treviso blev en forbrydelse, svarende til den i Trent, begået: mordet
på den kanoniserede Sebastiano af Porto-Buffole fra Bergamo. Jøderne drænede
hans blod. (H. Desportes, Le mystere du sang 80)
1480 e.kr. -- Ved Motta i Venedig dræbte jøderne et barn i påsken.
(Acta sancta I. Bd d. April 3)
1485 e.kr. -- I Vecenza slagtede jøderne Skt. Laurentius. (Pope Benedict XIV
Bull. Beatus Andreas)
1490 e.kr. -- Ved Guardia, nær Toledo, korsfæstede jøderne et barn.
(Acta sancta I. Bd. d. April 3)
1494 e.kr. -- Ved Tyrnau i Ungarn, tog tolv jøder en dreng, åbnede hans årer og
indsamlede omhyggeligt hans blod. De drak noget af det og bevarede resten til deres
trosfæller. (Banfin Fasti, ungar. br. III. Dec. 5
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1503 e.kr. -- I Langendenzlingen udleverede en far sit 4-årige barn til to jøder fra
Waldkirchen i Baden for 10 floriner på den betingelse, at han ville blive returneret i
live, efter en lille mængde blod var blevet drænet. Dog drænede de så meget blod
fra barnet, at det døde. (Acta sancta. II Bd. des April s. 839: Dr. Joh. Eck,
Judebbuchlien)
1505 e.kr. -- En forbrydelse, i lighed med den i Langendenzlingen i 1503, blev
forsøgt udført ved Budweis i Bøhmen.
(Henri Desportes, Le mystere du sang. 81)
1509 e.kr. -- Adskillige jøder ... myrdede adskillige børn. (Cluverius, Epitome hist.
etc. s. 579)
1509 e.kr. -- Jøderne i Bösingen (Ungarn) kidnappede et barn af en
karetmager, slæbte ham i kælderen, torturerede ham grueligt, åbnede alle
hans årer og sugede al hans blod ud med fjerpenne. Bagefter kastede de
hans krop ind i en hæk, hvilket jøderne indrømmede efter gentagne
benægtelser. (Ziegler Schonplatz p. 588, col.
1 ,2 )
1510 e.kr. -- I Berlin, blev jøderne Salomon, Jacob, Aaron, Levi Isaac, Rabbiner
Mosch og slagteren Jacob beskyldt for at købe en tre-fire-årig dreng for 10 floriner fra
en fremmed, ligge ham på et bord i en kælder og punkterede ham med nåle i de store
blodrige vener, indtil han til sidst blev slagtet af slagteren Jacob. En enorm retssag
begyndte, og til sidst blev hundrede jøder sat i Berlinfænglset. De indrømmede delvist
at have købt børn af fremmede, stikke dem, dræne deres blod, drikke blodet eller i
tilfælde af sygdom, bevare det med tomater, ingefær og honning. Ikke færre end 41
anklagede jøder blev dømt til døden ved brænding efter deres tilståelse. Alle de andre
jøder blev forvist fra Mark Brandenburg (Richard Mun: 'The
Jews in Berlin')
1520 e.kr. -- Jøderne i Ungarn gentog forbrydelsen fra 1494 ved at myrde en barn
i Turnau og Biring og dræne dets blod. (Acta sancta II. Bd. d. April p.
839)
1525 e.kr. -- Et ritualmord i Budapest forårsagede en udbredt anti-semitisk
bevægelse blandt befolkningen. I dette år blev jøderne fordrevet fra Ungarn.
(Henry Desportes, Le mystere du sang 81)
1540 e.kr. -- Ved Sappenfeld i Bayern blev 4-årige Michael Pisenharter
kidnappet fra sin far før påske og bragt til Titting (nord for Ingolstadt), hvor han
led under den mest forfærdelige tortur i tre dage. Hans årer blev åbnet og hans
blod drænet. Liget viste tegn på korsfæstelse. Blodet blev fundet i Posingen.
(Raderus, Bavaria sancta. III. Bd. 176f)
1547 e.kr. -- Ved Rava i Polen stjal to jøder en skrædders dreng ved navn Michael
og korsfæstede ham. (Acta sancta II. Bd. April p. 839)
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1569 e.kr. -- I Vitov (Polen), blev den 2-årige søn af enken Kozmiania
brutalt myrdet af Jacob, en jøde i Leipzig. (Acta sancta ebenda.)
1571 e.kr. -- M.A Bradaginus blev slagtet af jøderne. (Seb. Munster,
Cosmographia)
1571 e.kr. -- Joachim II, kursfyrsten af Brandenburg, blev forgiftet af en jøde med
hvem han havde et tillidsfuldt samarbejde. (Scheidanus X. Buch. seiner Hist. s.
60)
1573 e.kr. -- Et barn i Berlin som var blevet købt fra en tigger blev tortureret til
døde af en jøde. (Sartorious p. 53)
1574 e.kr. -- Ved Punia i Letland dræbte jøden Joachim Smierlowitz en 7-årig pige
,ved navn Elizabeth, før Penach .. På omkring dette tidspunkt blev en dreng i
Zglobice stjålet og bragt til Tarnow, hvor en anden dreng blev fundet i hænderne på
jøderne under mistænkelige omstændigheder: begge blev frigjort i tide. (Act.
sancta II. Bd. d. April s. 839)
1575 e.kr -- Jøderne dræbte et barn - Michael af Jacobi. (Desportes)
1586 e.kr. -- I en række tilfælde blev børn revet fra deres forældre og dræbt - ved at
nedbrydning af disse forbrydelser sporede Rupert dem tilbage til jøderne. (Trier'schen
Ann. v. J. 1856)
1592 e.kr. -- Ved Wilna blev en 7-årig dreng, Simon, forfærdeligt tortureret til døde af
jøderne. Mere en 170 sår, lavet af knive og sakse, blev fundet på hans krop foruden
de mange nedskæringer under hans finger- og tånegle. (Acta sancta III. Bd. des Juli)
1595 e.kr. -- Ved Costyn i Posen blev et barn tortureret til døde af jøderne. (Acta
sancta 389)
1597 e.kr. -- I Szydlov blev blodet fra et barn brugt til indvielsen af en ny
synagoge. Barnets øjenlåg, hals, vener, lemmer og selv de seksuelle organer
viste utallige stik. (Acta sancta, II Bd. des April)
1598 e.kr. -- I landsbyen Wodznick, i den polske provins Podolien, blev den 4-årige
søn af en landmand stjålet af to unge jøder og slagtet fire dage før den jødiske
Pesach ved de mest forfærdelige pinsler, hvor de mest anerkendte jøder i
lokalsamfundet deltog.
1650 e.kr. -- Ved Kaaden i Steiermark blev den 5½-årige Mathias Tillich slagtet af en
jøde den 11. marts. (Tentzel)
1655 e.kr. -- Ved Tunguch i Nedre Tyskland myrdede jøderne et barn til deres
påskefest. (Tentzel, monatl. Unterred. v. Juli 1693 s. 553)

49

1665 e.kr. -- Jøderne i Wien slagtede den 12. maj en kvinde på den grusomste
måde. Liget blev fundet i dam inden i en sæk vægtet med sten. Det var
fuldstændigt dækket med sår, halshugget og benene var afskåret uner knæene.
(H.A. von Ziegler, Tagl. Schaupl. s. 553)
1669 e.kr. -- Den 22. september, på vejen fra Metz til Boulay nær landsbyen
Glatigny, blev et 3-årig dreng stjålet fra sin mor af jæden Raphael Levy. Han blev
grusomt slagtet. Hans krop blev fundet lemlestet på den mest ondskabfulde
måde. Morderen blev brændt levednde den 17. januar 1670. (Abrege du proces
fait aux Juifs de Metz, ebd. 1670)
1675 e.kr. -- Ved Miess i Bøhmen blev et 4-årigt barn myrdet af jøderne den 12.
marts (Acta sancta II. Bd. des April)
1684 e.kr. -- I landsbyen Grodno, Minske regering i Rusland, stjal jøden,
Schulka, en 6-årig dreng ved navn Gabriel og førte ham til Bialystock hvor han, i
tilstedeværelsen af adskillige jøder, blev tortureret til døde, hvorefter hans blod
blev drænet. (Records of the magistrate at Zabludvo)
1753 e.kr. -- På Langfredag den 20. april i en landsby i nærheden af Kiev
(Rusland), blev den 3½-årige søn af adelsmanden Studzinski kidnappet af jøderne,
skjult i et værtshus indtil slutningen af sabbatten og derefter monstrøst ofret med
hjælp fra rabbiner Schmaja. Blodet blev hældt i adskillige flasker.
(Criminal Register of the City Court of Kiev)
1764 e.kr. -- Den 10-årige søn af Johann Balla, der var forsvundet fra Orkul
(Ungarn) den 19. juni, blev fundet i en nærliggende skov overdækket med mange
sår. (Tisza-Eslar, von einem ungarischen Ubgeordneten 108)
1791 e.kr. -- Den 21. februar blev liget af den 13-årige Andreas Takals, som boede
med en jøde ved navn Abraham, fundet uden for en landsby nær Tasnad
(Siebenburgen). Blodet var blevet drænet fra ham ved at bryde hans
halspulsåre.(Ger.-Akt i.d. Archiv. v. Zilah.)
1791 e.kr. -- Samtidig blev to blodmord rapporteret ved Holleschau (Mähren) og
ved Woplawicz i Duplindistriktet. (Tisza-Eslar, v.e. ungar. Abgeord.)
1791 e.kr. -- Under Sultan Selim III's regeringstid, dræbte jøderne i Pera en ung
græker ved at hænge ham i benene fra et træ. (Henri Desportes)
1803 e.kr. -- Den 10 marts greb den 72-årige jøde, Hirsch, fra Sugenheim et 2-årigt
barn mellem Ullstadt og Lengenfeld i Buchhof tæt ved Nürnberg. Adskillige dage
senere nægtede jøden overhovedet at have været i Buchhof den 10. marts. Faderen
til barnet der, med vidner, ønskede at bevise det modsatte blev afvist i retten med
trusler og fornærmelser. På den 12. dag blev barnet fundet død med tungen snittet
og hans mund fuld af blod. Jøderne plagede guvernøren i Newstadt indtil sagen var i
deres favør. Faderen blev, med trusler, tvunget til at underskrive en protokol, der
attesterede, at barnet, der stadig var varmt, da det blev fundet, var frosset ihjel.
(Friedr. Oertel, "Was glauben die Juden?" Bamberg, 1823)
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1804 e.kr. -- I Grafenberg nær Nürnberg blev en 2 til 3-årig dreng kidnappet af en
gammel jøde fra Ermreuth ved navn Bausoh. Soldater skyndte sig hen for at forhindre
forbrydelsen efter at have hørt barnets skrig. (Dr. J. W. Chillany)
1810 e.kr. -- Blandt Damaskusretssagens optegnelser findes et brev fra John
Barker, tidligere konsul i Aleppo, hvori der tales om en fattig person, der pludselig
forsvandt fra Aleppo. Den hebræiske Raphael i Ancona blev anklaget for at have
slagtet hende og drænet alt hendes blod. (A. Laurent. Affaires de Syrie)
1812 e.kr. -- I oktober, på øen Korfu, blev tre jøder der havde kvalt et barn dømt til
døden. Et stykke tid efter, blev barnet af en græker ved navn Riga stjålet og dræbt af
jøderne. (Achille Laurent, Affaires de Syrie)
1817 e.kr. -- Anklageskriftet for mordet begået dette år mod den lille pige, ved navn
Marianna Adamoviez, blev ophævet på grund af forældelse.
1823 e.kr. -- Den 22. april, ved Velisch i den russiske regering Vitebsk, blev den
3½-årige søn af den invalide Jemelian Ivanov stjålet og tortureret til døde,
hvorefter hans blod blev drænet. På trods af mange udsagn fra vidner, der
anklagede jøderne, blev retssagen pludselig stoppet. (Pavlikovsky, ebenda.)
1824 e.kr. -- I Beirut blev tolken Fatch-allah-Seyegh myrdet af sin jødiske udlejer,
og som det fremgik fra undersøgelsen, skete det for rituelle formål..
1826 e.kr. -- I Warszawa blev en 5-årig dreng fundet død. Hans krop havde mere
end hundrede sår, der viste, at hans blod var blevet drænet. Hele Warszawa var i
en tilstand af oprør; jøderne protesterede overalt deres udskyld uden at have været
anklaget. Vidneudsagnene foretaget i retterne blev, sammen med de medicinske
beviser, fjernet fra dokumenterne. (Pavlikovski, wie oben s. 282)
1826 e.kr. -- I Warszawa blev en 5-årig dreng fundet død. Hans krop havde mere
end hundrede sår, der viste, at hans blod var blevet drænet. Hele Warszawa var i
en tilstand af oprør; jøderne protesterede overalt deres udskyld uden at have
været anklaget. Vidneudsagnene foretaget i retterne blev, sammen med de
medicinske beviser, fjernet fra dokumenterne. (Pavlikovski, wie oben s. 282)
1829 e.kr. -- I Turin blev hustruen til købmanden Antoine Gervalon kidnappet fra sin
mand. I kælderen blev hun af to rabbinerne forberedt til ofring. Med sine sidste
kræfter, svarede hun sin mand, der gik gennem det jødiske kvarter med adskillige
soldater og kaldte hendes navn højt. Således blev hun befriet. Dog formåede
jøderne at gemme sagen af vejen med penge. (Auszug aus einem Briefe des
Barons von Kalte )
1831 e.kr. -- Drabet på datteren af en korporal i Sankt Petersborg. Fire dommere
anerkendte drabet som værende et blodmord, mens en femtedel betvivlede det.
(Desportes)
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1834 e.kr. -- Ifølge vidneudsagn fra jødinde Ben Nound som konverterede til
kristendommen, blev en gammel hedensk mand i Tripoli bundet af fire-fem jøder og
hængt i tæerne fra et appelsintræ. Lige da den gamle mand var ved at dø, skar
jøderne hans hals med en slagterkniv og lod kroppen hænge, indtil alt blodet var
blevet indsamlet i en skål. (Henri Desportes, Le mystere du sang.
91)
1839 e.kr. -- På øen Rhodos kom en 8-årig dreng af en købmand, som leverede æg
til nogle jøder, aldrig tilbage. Jødisk pengemagt trådte i kraft, og retssagen blev
forsinket og til sidst undertrykt. (Henri Desportes, Le mystere du sang. 92)
1839 e.kr. -- Toldstedet i Damaskus opdagede en jøde, der bar en flaske med blod.
Jøden tilbød 10000 piastre for at neddysse sagen. (cf. Prozess bei A. Laurent, op.
cit. S. 301)
1843 e.kr. -- Mord på hedenske børn begået af jøderne på Rhodos, Korfu og
andetsteds. (Famont L'Egypte sous Mehemet Ali, Paris, 1843)
1875 e.kr. -- Ved Zboro, i amtet Saros i Ungarn, angreb adskillige jøder den 16-årige
tjenestepige Anna Zampa i hendes herres, Horowitz', hus. Kniven var allerede hævet
over hende, da en kusk ved tilfælde intervenerede og dermed reddede hende.
Chefen for retten, Bartholomaus Winkler, der stod i gæld til jøderne, var
bange for at bringe de kriminelle for retten.
1877 e.kr. -- I landsbyen Szalaacs, i landet Bihar (Ungarn), blev Josef Klees 6-årige
niece, Theresia Szaboo, og hans 9-årige nevø, Peter Szaboo, myrdet af jøderne.
En jødisk læge der stod for ligsynet erklærede dog, at børnene ikke blev myrdet og
afsluttede dermed sagen. (M. Onody, ebenda.)
1879 e.kr. -- I Budapest, før Purim-festmåltidet, blev en ung tjenestepige i det
jødiske kvarter bedøvet med en drink. 24 timer efter festmåltidet vågnede hun,
så svag at hun næsten ikke kunne gå. På sin højre underarm, venstre lår og
kroppen under navlen opdagede hun røde cirkulære sår lignende blodpletter
med små åbninger i midten. Blod var blevet drænet fra hende. (M. Onody,
ebenda.)
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1879 e.kr. -- Ved Kutais i Kaukasus, dræbte fire jødiske billedsælgere en 6-år
gammel pige. Stykket mellem hendes fingre var blevet skåret med en kniv; på
hendes ben, et lille stykke over læggen, var vandrette snit blevet lavet, og der var
ikke en eneste dråbe blod tilbage i hendes årer. Med hjælp fra de magtfulde jøder i
Rusland, slap de skyldige af dem ustraffet. (Univers.)
1881 e.kr. -- Ved Kaschau i Ungarn forsvandt datteren af en vis Josef Koczis.
To uger senere blev liget fundet i en brønd - fuldstændig drænet for blod. (M.
Onody, Tisza-Eszlar)
1881 e.kr. -- I Steinamanger forsvandt det 8-årige barnebarn af en kusk, der
arbejdede for jøderne. M. Onody, evenda.)
1881 e.kr. -- Jøderne dræbte i Alexandria et hedensk barn ved navn Evangelio
Fornoraki. Forældrene til det kvælte barn, der blev fundet ved havbredden, tillod en
obduktion, som varede flere dage og var årsag til optøjer mod jøderne. Baruch
familien, som var hovedmistænkte i mordsagen, blev anholdt men senere
løsladt.(Civita cattolica, von des. 1881)
1881 e.kr. -- I den galiciske by, Lutscha, blev den polske tjenestepige Franziska
Muich, der arbejdede for den jødiske værtshusejer, Moses Ritter, og var blevet
voldtaget af ham, myrdet af Moses og hans kone, Gittel Ritter, ifølge vidneudsagnet
fra landmanden Mariell Stochlinski. (Otto Glogau, der Kulturk. Heft. 128. 15. Febr.
1886)
1882 e.kr. -- Ved Tisza-Eszlar, kort før den jødiske Pesach, forsvandt den 14-årige
Esther Solymosi. Da pigen sidst var blevet set i nærheden af synagogen, blev
mistænksomhed strakts rettet mod jøderne. De to sønner af tempeltjener Josef
Scharf, 5-årige Samuel og den 14-årige Moritz, beskyldte deres far og erklærede, at
Esther blev ført ind i templet og slagtet der. Pigens lig blev aldrig fundet.
1882 e.kr. -- Kort tid efter foregik en meget lignende sag i Galata. Serious, en
fornem jurist i det græske samfund, sendte et forslag til repræsentanter fra alle de
europæiske krafter i Konstantinopel, så retfærdigheden kunne ske fyldest: men
jøderne bestak det tyrkiske politi, der tillod visse dokumenter i sagen at forsvinde.
Bestukkede læger erklærede moren til det kidnappede og myrdede barn mentalt
forstyrret.
1883 e.kr. -- Endnu et ritualmord fandt sted i Galata. Politiet, der var bestukkede
med jødiske penge, forhindrede efterforskningen. Avisen 'Der Stamboul', som
kraftigt talte imod de skyldige, blev undertrykt. Denne undertrykkelse kostede
jøderne 140.000 franc.
1884 e.kr. -- Ved Sturz (Vestpreussen) blev det parterede lig af den 14-årige
Onophrius Cybulla fundet en januar formiddag under en bro. Ifølge lægen, viste
parteringen stor ekspertise og præcision i brugen af kniven. Selvom den
myrdede dreng havde været stærk og blodrig, var den døde krop fuldstændig
blodløs. Straks mistanke faldt på jøderne, og nogle meget problematiske fakta
opstod under efterforskningen.
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Disse blev dog ikke anset for at være tilstrækkelige, og jøderne blev løsladt.
(Otto Glagau, der Kulturki, Heft 119. 15. Mai 1885)
1885 e.kr. -- Ved Mit-Kamar i Egypten blev en ung kopter slagtet til
påskefestlighederne.
1888 e.kr. -- I juli, ved Breslau, blev en forbrydelse begået af Max Bernstein, en 24årig rabbinsk kandidat ved det talmudiske universitet, mod en 7-årig dreng, Severin
Hacke, som Bernstein havde lokket ind på sit værelse. Bernstein tappede blod fra
drengens kønsorgan. Efter dommerens kendelse tolstod Bernstein:
"Bibelen og Talmud lærer, at de alvorligste synder kun kan sones for gennem
uskyldigt blod." Derfor havde han trukket blod fra drengen. Jøderne erkendte faren
og erklærede Bernstein for at være en "religiøs galning".
1891 e.kr. -- Mordet på en dreng ved Xanten på Rhinen. Den 5-årige robuste dreng,
søn af møbelsnedkederen, Hegemann, blev om aftenen fundet, klokken 18:00 den
29. juni, af tjenestepigen Dora Moll i byrådsmedlem Kuppers' kostald på siden med
benene spredt fra hinanden. På hans side var et cirkulært, rituelt sår, der var blevet
lavet med ekspertise. Han var afblødt til det punkt, hvor han var helt hvid. Drengen
savnedes allerede kl. 10:30 om morgenen. Han blev af tre vidner set da han blev
trukket ind i den jødiske slagter Buschoffs hus.
1899 e.kr. -- Den 29. marts blev den enlige, 19-årige syerske, Agnes Kurza,
slagtet ved hånden af den jødiske slagter Leopold Hilsner. Liget blev fundet
blodløst. Morderen blev dømt til døden ved retten i Kuttenberg.
1900 e.kr. -- Ved Konitz (Vestpreussen), den 11. marts, blev den 18-årige
førsteårsuniversitetsstuderende, Ernst Winter, bestialsk myrdet. To dage senere
blev stykker fra hans parterede krop fisket op af Maschsee-søen; næsten fem dage
senere, den 15. april, den helligdag i påsken, blev hans hoved fundet af børn, der
legede i buskene. Liget var helt ublodigt. Winter blev rituelt myrdet. Mordet blev
udført i kælderen hos den jødiske slagter, Moritz Levi, efter ofret var blevet lokket
dertil af en ung jødinde. På morddagen var et stort antal udenlandske jøder i
Konitz. De rejste dagen efter uden nogen plausibel grund til deres besøg. Blandt
dem var slagterne Haller fra Tuchel, Hamburger fra Schlochau, Eisenstedt fra
Prechlau og Rosenbaum fra Ezersk. Den konitziske slagter, Heimann, forsvandt
kort efter mordet.
1911 e.kr. -- Den 13-årige skoledreng, Andrei Youschinsky, blev myrdet i Kiev den
12. marts. Efter 8 dage blev hans lig fundet i et teglværk, helt skåret i stykker og
totalt blodløst. Mistanken faldt på den jødiske leder af teglværket, Mendel Beiliss.
Sagen kom ikke for retten før to og et halvt år senere (29. september - 28. oktober,
1913). I den mellemliggende periode var der talrige forsøg på at vildledde de
efterforskende officerer. Imens led en lang række af belastende vidner pludselige og
unaturlige dødsfald; falske beskyldninger og tilståelser fulgte den ene efter den
anden på grund af enorme mængder bestikkelsespenge. Bag de tiltalte, lurende i
skyggerne, var Schneerson af Lubavitcherne, lederen af »Zadikkerne« (»hellige«) af
den Chassidiske sekt, som var den åndelige leder af mordet. Retssagen endte med
løsladelsen af Beiliss, men samtidig fastslog retten, at mordet havde fundet sted
inde i det jødiske teglværk, hvilket var det religiøse centrum for jøderne i Kiev, med
henblik på at få blod. Næsten alle anklager5n4e, vidnerne og myndighederne der

havde talt imod jødedommen blev senere ofre for den bolsjevikiske terror.
(Ausfuhrliche Darstellungen des Prozeßes enthalten 'Hammer' Nr. 271, 273, 274,
275; Oktober bis Dezember 1913)
1926 e.kr. -- De kropslige rester fra børnene Hans og Erika Fehse blev fundet i
en pakke på torvet i Breslau. Børnrne var blevet slagtet. Ligene var blodløse.
Kønsdelene manglede. Den jødiske slagter mentes at være forbryderen. Han
forsvandt sporløst.
1928 e.kr. -- Andetårsuniversitetsstuderende Helmut Daube blev slagtet om natten
den 22.-23. marts, 1928. Om morgenen lå det bloddrænede lig foran forældrenes
hjem. (jf. 'Der Sturmer')
1929 e.kr. -- Mordet ved Manau. Drengen Karl Kessler blev fundet slagtet og
blodløs, den 17. marts 1929, flere dage før påske. (jf. 'Der Sturmer')
1932 e.kr. -- Martha Kaspar blev slagtet og parteret ved Paderhorn den 18. marts
1938. Stykkerne fra liget blev drænet for blod. Jøden, Moritz Meyer, blev dæmt og
fik 15 års fængsel. (jf. 'Der Sturmer')
"Disse er 131 ritualmord, som er kendte og er blevet overleveret skriftligt til
eftertiden. [LSN: Der er faktisk andre, især i den gamle periode, som ikke er nævnt
her.] Hvor mange andre har fundet sted, som ingen kender til i dag! Hvor mange
tusinde, ja, måske, HUNDREDETUSINDVIS er forblevet uopdagede! At torturere
unge, uskyldige mennesker, at dræbe og drikke deres blod - dette er det største og
mest forfærdelige aspekt af alle de forbrydelser, som verdensjødedommen er kendt
for!"
Denne information kom fra en kilde med kristen partiskhed, men sandheden er, at
størstedelen af jordens befolkning endnu ikke har regnet ud, at "jødisk" og
søstertitlen "kristen" er det samme. "Kristen" er faktisk en titel, som jøderne giver til
godtroende fjolser, der er faldet for deres fortryllelse, nemlig den jødiske "religion"
kaldet kristendommen.
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Den Kristne Gudstjeneste Og Hvordan Den Knytter Sig Til Jødisk
Ritualmord
Grundet århundreder med heftig undertrykkelse af spirituel viden, er de fleste
mennesker ikke alene uvidende om men også ude af i stand til at se visse
sandheder. Dette er fjendens måde at erobre; ved at skabe en blind plet på
sjælen, hvor man er spirituelt afvæbnet; den såkaldte "sjette sans" mangler i de
fleste mennesker og er hos mange andre helt fraværende.
Millioner af uheldige mennesker er og har været bedraget af de kristne og
muslimske programmer, hvis eneste hensigt er at ødelægge spirituel viden og
erstatte det med løgne der skal føre til ødelæggelsen af menneskeheden og hvert
andet levende væsen på denne jord.
Den jødisk/kristne bibel advarer dens troende mod sindes kræfter og "trolddom", så
man ikke er i stand til at se gennem de åbenlyse løgne, der udspilles lige foran
næsen på én hver dag.
Jøderne, der er parasitter af natur, har altid brugt ikke-jøder som deres
spirituelle værter; til at fodre fra. Ikke anderledes fra de fjendtlige grå
udenjordiske, der bruger deres samling af sjæle til at fodre fra. Mange af jer er
allerede bekendt med "Jødisk ritualmord". Under tider med jødiske helligdage,
bortfører de øverste rabbinere hedenske børn og bruger dem til deres
ritualofre til Jødehova. Barnet føres til et hemmeligt baglokale i en synagoge,
bliver bundet til et kors og derefter tortureret til døde, mens blodet drænes fra
de fire hjørner (hænder og fødder), mens barnet stadig er levende og ved
bevidsthed, hvorefter dets blod bliver drukket rituelt af rabbinerne.
Denne afskyelige handling er blevet udført gentagne gange i århundreder, og
dette er grunden til, at jøderne har udholdt endeløse pogromer (hvor ikke-jøder
har massakreret hele landsbyer med jøder), er blevet tvangsudsendt fra
næsten alle lande i verden, undtagen USA, og er blevet hadet helt ekstremt af
alle hedenske racer. Dette er kun ét tilfælde. Jeg kunne blive ved og ved med
at remse disse jødiske forbrydelser op ad nauseam, men formålet med denne
prædiken er at forklare, hvordan dette knytter sig til den kristne
messe/gudstjeneste.
For mere om denne praksis, se 2000 År Med Jødisk Ritualmord.
Der var en titel på en bog, som jeg bemærkede på en hylde på et offentligt
bibliotek - den var skrevet af en jødisk rabbiner, og titlen var "Du Skal Trives".
Dette findes også i bibelen. Denne titel var i forhold til jøderne. Næsten alle er klar
over den utrolige materielle rigdom, succes og magt som denne race har haft i
århundreder. Dette resulterer direke fra deres misbrug af okkult magt, og alt dette
knytter sig til kristendommen.
Som jeg har nævnt mange gange før, er den jødisk/kristne bibel et værk af jødisk
trolddom. Versene, deres numre osv. For at kunne vide dette, må man vide hvordan
trolddom, magtord og sindets kræfter virker ved at få operatørens intentioner til at
manifestere i virkeligheden.
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Som med mange af de jødiske værker, bruges den subliminale energi til at
skabe den nødvendige underbevidste forbindelse for at skabe en
energiforbindelse. Man skal kende til trolddom og sindets kræfter for at vide
dette. Dette er grunden til, at bibelen advarer om og arbejder mod at skræmme
ikke-jøder væk fra alt, der virkelig er spirituelt .. "en Troldkvinde maa du ikke lade
leve" og andet lort omhandlende at "brænde i en sø af ild" osv. Desuden
bemærkede jeg tidligt, at der var forbandelser involveret i det at bruge sit sind for
at forhindre dette og for at skræmme de, der let skræmmes væk fra denne
slags dig.
"Spis mig...Drik mig."
Hele temaet i den kristne gudstjeneste er simulering af menneskeofring. De fleste
mennesker kan ikke se dette, og ej heller er de opmærksomme på det, da deres
sind bliver tilmuret. Nazaræeren bliver ved hver messe/gudstjeneste korsfæstet i en
blodofring til Jødehova. Jeg husker udmærket de endeløse gentagne sætninger
brugt af præsten, så at en forbindelse etableres: "Dette er kristi legeme" og så den
dumme lille oblat ved altergangen .. hvor den troende spiser "Kristus' krop". Vi ved,
at nazaræeren blev naglet til et kors; de fire hjørner - ikke anderledes fra de
hedenske børn, som jøderne bruger til deres ofringer. Dette skaber den nødvendige
forbindelse, der stimulerer energierne til de jødiske ritualmord, hvilket bringer
success til den jødiske race - især stor materiel rigdom.
I hver eneste katolske messe (og også protestantiske - temaet er det samme)
bliver disse samme vers TROMMET ind forsamlingens hoveder, igen og igen og
igen og igen og igen:
"Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav
sine disciple det og sagde: "Tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives for
jer."
"Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde:
"Drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer
til syndernes forladelse.”
SER DU SAMMENHÆNGEN??? DETTE ER ÅBENLYS MENNESKEOFRING!
Folk kan ikke se dette, fordi de er blevet blendet spirituelt. Jeg kan se alle slags ting,
da jeg har slået væggene i mit sind ned. Jeg husker for bare omkring fire uger siden,
da jeg hørte en religiøs "jule"sang, der højlydt bulrede, i den butik jeg var i. Det var
helt åbenlyst for mig, hvordan disse vildledte kristne fjolser sang for deres egen
fordømmelse.

57

For at skabe den nødvendige afledning og for at forvirre deres ofre, har jøderne altid
foregivet at have været forfulgt af kristne. De foregiver at være i modstrid med
krisendommen. Hvis ens vægge er væltede, kan man se, hver der er lige for næsen
af én hver dag. Hele bibelen har enten ordet "Jøde", "Jøder", "Israel" og andet
relateret skrevet på hver side, og på alle disse er det jødiske folk og deres patriarker
bæerede og ophøjede.
http://666sortsol.net/Jewish_Nazarene.html
Den jødiske Nazaræer-karakter blev opfundet ud fra et koncept - koncepten
om slangens heksekraft. For en læse en hel artikel om dette, se:
http://afslørkristendommen.dk/Jesus_Christ.html
Igen: for at et værk skal kunne lykkes i mange tilfælde, skal der på en måde
være en forbindelse til ofrets sind. De fleste kristne kan ikke se, at Jødehova
var en "morder og løgner" fra begyndelsen. Det Nye Testamente bliver ved
med at nævne Nazaræeren - hvilket bliver til menneskeofring .. myrdet og
ofret til Jødehova, den morderiske, blodtørstige og sadistiske "fader".
På dets eget fordrejede måde, oversættes dette til mord på børn. Fordi et
barns sind, pga. et begrænset antal personlige erfaringer, der udformer
holdninger og personlighedens farve, på mange måder er en blank tavle, er
børn de bedste ofre. Kristendommen er berygtet for at jagte børn, og det
samme er engle og selvfølgelig de beskidte jødesmovser. De ved, at de kan
bruge børns energi helt frit, da der er ringe eller overhovedet ingen spirituel
modstand.
Det sidste knast i alt dette er "kristi genkomst", hvilket i virkeligheden er endnu et
svindelnummer, der har til formål at kanalisere hedenske spirituelle energier og
overbevisninger fra massernes sind for at få den jødiske messias' tilkomst til at ske i
virkeligheden.
Citat fra den jødiske Talmud:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800
slaver.”
De fleste mennesker er totalt uvidende mht. overstående og kan ikke se dette.
Jeg har i en anden prædiken allerede skrevet om, hvordan jøderne bruger
okkulte kræfter:
JoSNewsletter/message/385
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/385
Her er et uddrag:
*****
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Videoen nedenfor (hvilket jeg stærkt anbefaler alle at se) er ikke noget nyt og
blotlægger åbenlyst jøderne, og hvordan de misbruger okkult kraft - suggestions- og
subliminalkræften - for at få den ubevidste forbindelse til at manifestere deres
værker i virkeligheden. Skyderierne havde til formål at indføre våbenkontrol. Mange
mennesker, såsom ophavsmanden til videoen, som der er linket til nedenfor, har
ingen idé om den jødiske kraft. De har ingen idé om den energi, som de vildledte
tilhængere af det kristne program sørger for til deres jødiske mestre, som er bag
dette. Disse mennesker kan kun gætte fejlagtigt:
Sandy Hook and Batman shootings announced in Movie Batman and Dark
Knight Rise
http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ
Det jødiske misbrug af okkulte kræfter har dets rødder i deres Gematria.
11. september er et andet eksempel - meget åbenlyst. En kollega viste mig, for
nogle år siden, hvordan en 20-dollarseddel kunne foldes på en bestemt måde, så at
der på bagsiden fremgik de to tvillingetårne, som gik op i røg og flammer. Du kan
søge efter dette på internettet. Jeg har ikke tid til at finde hjemesiderne, der viser
dette. Pludselig, efter 11. september, blev den gamle udgave af 20-dollarsedlen,
som man kunne folde på den bestemte måde, taget ud af cirkulation. De fodrede
offentligheden med deres lortehistorie om, at "sedlerne var for lette at forfalske".
Altså, de forsvandt virkelig hurtigt, da for mange mennesker vidste besked, og
hvordan man skulle folde dem. 20-dollarsedlen er den mest almindelige og
anvendte valuta der bruges og cirkuleres i USA.
Andre eksempler omfatter attentater på præsidenter. Jeg forskede lidt i dette for
nogle år siden. Bemærk, om Lincoln, navnene, datoerne og numrene og hvordan
disse alle er forbundet på en meget uhyggelig måde - hvilket indikerer brugen af
deres udgave af trolddom. 11. september er endnu et eksempe på dette - datoen,
flyene, numrene såsom "New York City"; 11 bogstaver. Forsk selv i dette.
*****
Til slut: de selvmorderiske lærdomme såsom at fattigdom er en dyd og afvisningen
af materiel rigdom er til for at sikre, at jøderne trives, og at al rigdom og magt er i
deres hænder. Disse selvmorderiske lærdomme trommes ind i sindet på ikke-jøder
allerede fra en meget tidlig alder for at sørge for, at der tages fat helt nede ved
roden, hvilket endda vil vare i flere livstider - dette sikrer fattigdom.
Citater fra den jødiske Talmud:
Seph. Jp., 92, 1:
"Gud har givet jøderne magt over alle nationers besiddelser og blod.”
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Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348:
"Alle andre nationers ejendom tilhører den jødiske nation, som derfor er berettiget til
at inddrage det uden nogen skrupler."
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156:
"Når en jøde har en ikke-jøde i sine kløer, må en anden jøde gå til den samme
ikke-jøde, låne ham sine penge og til gengæld bedrage ham, så at ikke-jøden
ruineres. For en ikke-jødes ejendom tilhører, ifølge vores lov, ingen, og den
første jøde der passerer har fuld ret til at beslaglægge den".
Bag det hele, er jøderne de, der med hård hånd udbreder kristendommen,
selvom de forsøger at bedrage verden til at tro anderledes. Jeg ser dette hele
tiden, da jeg er meget opmærksom på det. Selv med små, ligegyldige ting såsom
krydsogtværser. De fleste af disse er lavet af jødiske forfattere, og der er
endeløse henvisninger til kristendommen og den ulækre bibel, som om at alle bør
kende disse klamme jødiske karakterer og arketyper udenad. Som om dette
forventes at være almen og accepteret viden.

60

Sådan Udgør Israel En Trussel I Dag

Hvem udgør i virkeligheden den største atomare trussel mod verden? Er det Iran,
som er medlem af "Traktaten om ikke-spredning af kernevåben" og som
samarbejder med Det Internationale Atomenergiagentur? Eller er det Israel, der
nægter at underskrive traktaten, og som endda nægter at indrømme, at de har
atomvåben? Lad os overveje de atomare våben, som Israel menes at besidde:
Op til 400 atomare og hydrogenatomvåben, herunder kernevåben på megaton
rækkevidde. En række systemer, herunder neutronbomber, taktiske atombomber,
kuffert-atombomber. Leveringsmekanismer, herunder Jericho interkontinentale
ballistiske missiler med en rækkevidde på 11.500km og offshore second-strike
muligheder vha. ubådsaffyrede atomkraftskombatible krydsermissiler.
Israels formidable nukleare arsenal står i skarp konstrast til Irans ikke-eksisterende
atomvåben. Mens Iran konsekvent har nægtet at have udviklet atomvåben, har
Israel gentagne gange truet verden med deres. Israel opererer en kendt strategi
kendt som "Samson Muligheden" (bedst kendt på engelsk som "the Samson
Option") - en politik hvor enhver trussel mod Israel vil blive besvaret med massiv
nuklear gengældelse. Samson er den bibelske figur, som ødelagde et filistisk
tempel og dræbte sig selv og tusindvis af filistiske fjender.
En israelsk embedsmand er citeret i Seymour Hersh's bog "The Samson Option",
hvor han erklærer: "Vi kan stadig huske lugten af Auschwitz og Treblinks. Næste
gang vil vi tage jer alle med os." General Moshe Dayan, en førende forkæmper for
Israels atomprogran, udtalte: "Israel må være som en gal hund, for farlig at
genere."
Martin Van Creveld, en professor i militærhistorie ved Hebrev University i
Jerusalem sagde: "De fleste europæiske hovedstæder er mål for vores (Israels)
luftvåben.... Vi har mulighed for at bringe verden ned med os. Og jeg kan forsikre
dig, at det vil ske, før Israel går under."
Den israelske whistleblower Mordechai Vanunu påstod, at Israel afpresser verden
med sin evne til at "bombardere enhver by i hele verden og ikke kun de i Europa
men også i USA". Israels trusler om på forhånd at angribe andre lande er øget,
siden Iran begyndte at berige uran til deres kerneenergiprogram. Mens det er
usandsynligt, at Israel virkelig mener, at Iran ville angribe dem, kan Israel ikke
tolerere muligheden for et nukleart-bevæbnet Iran.
Enhver udfordring mod Israels nukleare hegemoni kunne svække dets evne til at
bruge atomtruslen for at holde på den stjålne palæstinensiske jord.
Et atombevæbnet Iran ville kunne se israelske borgere forlade landet og dets
besatte områder. Investeringer ville falde og reducere de nødvendige finanser, der
er nødvendige for at finansiere og vedligeholde Israels illegitime ekspansion.
Israels store lager af atomvåben og det faktum at mange højt profilerede israelere
har erklæret, at landet er helt klar til at bruge dem, hvis truet, bør være en stor
bekymring for alle.
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Israel og deres neokonservative og zionistiske allierede i den amerikanske
regering udgør en meget alvorligere trussel mod verdensfreden end Iran.
Taget fra:
http://www.resistradio.com/updates/israels-nuclear-holocaust
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