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"Israel vil få, hvad hun fortjener!
-Satan

VedrØrende jøderne:
DE ER *IKKE* MIT FOLK!
-Satan
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Indledning

Det jødiske folk har formået at bedrage det ikke-jødiske folk til at forbande og
blasfemere vores sande Skabergud i århundreder. Ordet "Satan" betyder "fjende"
og "modstander" på hebraisk. Alt i den jødiske/kristne bibel er blevet stjålet fra
hedenske, ikke-jødiske religioner, der kom forud for jødedommen med hundreder
til tusindvis af år. Jøderne kan ikke skabe. De har med succes og tvang fjernet
okkult/spirituel viden og kraft fra ikke-jøderne og har brugt den kristne kirke som
deres primære værktøj til dette.
Kristendommen har fra sin begyndelse været og er intet mere end et program.
Dagsordenen for dette program er ødelæggelsen af de ariske folkeslag
(nedstammende fra Guden kendt som "Satan") ved brug af okkulte kræfter samt
den endelige slavebinding af alle resterende racer med de øverste jøder i total
kontrol. Jøderne har i flere århundreder brugt sort magi mod ikke-jøderne, der har
været ude af stand til at kæmpe tilbage. Denne viden blev systematisk
tvangsfjernet fra de ariske folkeslag med "inkvisitionen", hvor ariske præster og
spirituelle ledere, såsom druiderne og andre, blev tortureret til døde og myrdet i
massevis. Den Hvide race led mest med "hekseprocesserne", hvor hele
landsbyer næsten alle blev udryddet i Europa, navnlig Tyskland.
*Enhver ikke-jøde, der fejlagtigt tror, eller endda hævder, at jøderne ikke er en
race har seriøst brug for at vågne op til virkeligheden. De jødiske reptil-gener
gives videre til det jødiske afkom fra en jødisk mor. Ortodokse jøder anerkender
kun jøder, der er blevet født af en jødisk mor som legitime jøder. Vi har hørt om
"halvjøder" og "delvist jøde", men man siger ikke, "jeg er en halv katolik" eller
hvad med "en fjerdedel lutheransk" eller måske "halv muslim" eller at "der er
noget 'buddhistisk blod' i familien. Desuden, som George Lincoln Rockwell
engang erklærede - "Man kan tegne et billede af en jøde, men man kan ikke
tegne et billede af en katolik eller en protestant."
Jøderne føjer spot til skade. De har fået vores eget folk til at røvrende sig selv i
århundreder og til at udføre deres destruktive arbejde mod vores race for dem.
Kristendommen har været et af deres største og mest dødbringende programmer
og værktøjer til at nå disse mål. Se dig omkring- kristendommen fremmes
konstant. Milliarder og atter milliarder af kroner, spirituel energi og kræfter er
blevet lagt i at tvinge denne løgn ind på livet af offentligheden uden nogen som
helst form for modstand overhovedet. Sandheden er blevet voldsomt undertrykt
og holdt finansielt nede. Den eneste tilgængelige information om "satanisme" skal
overholde jødiske normer; med andre ord er bibelen, kabbalaen (som
jøderne stjal fra egypterne og skændede samt perverterede), qliphoth og den
generelle lære om Satan (vores oprindelige Skabergud) og hans Dæmoner (de
gamle Hedenske Guder) monstrøse fjender af menneskeheden. I virkeligheden er
Satan og vores Guder fjender af det jødiske folk, og dette er grunden til, at
jøderne har gjort alt, der står i deres magt for at holde os fra dem. Ved at afskære
os fra vores Guder og fjerne al viden, især det om sjælen, sindet og spirituel kraft,
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fra ikke-jøderne, har jøderne haft os prisgivet dem i århundreder, og medmindre
vi styrker os selv NU, er vores tilintetgørelse nært forestående. Heinrich Himmler
vidste dette, og sammen med Adolf Hitler og de andre ledere af Det Tredje Rige
arbejdede han utrætteligt på at udrydde det jødiske program kaldet
"kristendommen" fra Tyskland.
JØDERNE KAN KUN BESEJRES GENNEM DERES ÆLDGAMLE NEMESIS,
SATAN!! "Satan" er det hebraiske ord for "fjende". Satan ønsker okkult viden og
kraft tilbage i hænderne på ikke-jøderne.
Man kan argumentere for, at den gennemsnitlige jøde ude på gaden er lige så
uvidende om dette som de fleste ikke-jøder; sandheden er, at Zions Vise, de
styrende jødiske familier og, selvfølgelig, det hasidiske ultra-ortodokse jødiske
religiøse bevægelse ved alt om dette og holder det hemmeligt, selv fra de fleste
af deres eget folk. De ved, at deres egne kun vil være glade for at slutte sig til
dem, når de løfter sløret og opnår total kontrol.
Hvad det jødiske program kristendommen har gjort:
-

-

Fjernet al spirituel og okkult viden fra den ikke-jødiske befolkning i det
område, hvor den slog rødder, hvilket gjorde ikke-jøderne prisgivet stærke
spirituelle kræfter ledet af jøderne; altså "sort magi". Jøderne har i
århundreder brugt sort magi mod ikke-jøderne, der har været ude af stand
til at kæmpe tilbage.
En falsk historie blev opfundet, og løgne blev tunget ind på livet af den
ikke-jødiske befolkning, hvor end kristendommen fik fat.

-

Vatikanet fjernede de ikke-jødiske folkeslags gamle tekster og erstattede
dem med den kristne religion - en falsk jødisk messias, en falsk jødisk
"gud" og jødiske engle. Det jødiske mål om verdensdominans vil blive en
realitet, når deres messias viser sig. De kristne spirituelle energi
kommende fra inderlig bøn til deres pseudo-frelser nazaræeren, der, som
den den jødiske messias angiveligt skulle "komme igen", kanaliseres ind i
at realisere den jødiske messias. Omskrivning af historien er også udbredt
i skolerne i disse dage.

-

Ikke-jødiske religiøse ledere blev brutalt tortureret og myrdet. Dem, der
havde nogen form for viden blev jaget ned som "hekse" og myrdet af
inkvisitionen.

-

De Hedenske Guder, og navnlig vores sande skabergud Ea (ham kendt
som "Satan"), blev forbandet og stemplet som Dæmoner og "onde"
monstre. I nutidens jødiske medier bliver vores ariske Guder latterliggjort
og smædet som spøgelser og genfærd, og man får dem til at ligne narre
med røde horne, der ser hæslige ud, og som vil "besætte" folks sjæle eller
tage kontrol over deres sind, hvis man blot tænker på dem.
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-

Hedenske fester, praksis og alt, der har at gøre med ikke-jødisk kultur,
primært arisk kultur, stemples som "ondt". Fejringen af Beltane, som
oprindelig blev fejret ved solnedgang om aftenen den. 30 april, på tærsklen
til den 1. maj, blev yderligere bespottet af jødisk kommunismes
majfejringer (jødis kommunisme skitseres og implementeret i den
jødiske/kristne bibel fra start til slut). 1. maj er en kraftfuld dato, da Jorden
flugter med særlige energier, hvor der derved er mere kraft bag visse
ritualer og handlinger. Dette har været det jødiske folks taktik- at tilføje
blasfemi mod vores Guder ved at indføre deres dødbringende programmer
og at fejre disse på Hedenske højtider, hvilket ikke adskiller sig meget fra,
hvordan den katolske kirke erstatter Hedenske højtider med deres falske
og stjålne fordrejede skrald. Denne dato blev igen smædet som "ond" og,
ligesom vores Samhain, som værende af "Djævelen" for at holde de
vildledte kristne masser så langt væk fra deres religiøse rødder som muligt
ved brug af frygt til at kontrollere det menneskelige sind og den
blasfemerende tilsværtning af vores Guder.

Den kristne kirke, og især fundementalisterne, har arbejdet overtid for at luge ud i
Hedenske skikke, såsom juletræerne, harene og æggene. Halloween er også
kommet under intenst angreb. Ukendt for det meste af offentligheden, har de
fundamentalistiske kristne modtaget millioner og millioner af dollars i statstilskud.
Jøderne kontrollerer alle verdens penge, og kun programmer, der er til deres
formål, får den meste finansiering. Dem, de anser som skadelige holdes
økonomisk nødlidende. Den kristne religion arbejder arbejder overtid på at fjerne
hver eneste spor af Hedenske højtider og deres fejringer, Hedensk kultur, og
frem for alt alle spor om de Hedenske Guder fra befolkningen og tvinger deres
jødiske svineri ind på befolkningen for at erstatte det. Kun få er klar over, hvor
jødisk vores kultur er blevet.
Programmer, der har til formål at knytte vores folk sammen med jødiske engle,
foruden deres "Gud", finansieres hæftigt. Moderne frimureri, Illuminati, Golden
Dawn, rosenkreuzerne og endda Jehovas Vidner modtager meget fra Rockefeller
og andre, der driver Den trilaterale kommission (treenighed). Navnet
"Rockefeller" har sine rødder i "Rockenfelder", hvilket er typisk jødisk, selvom kun
få jøder nogensinde indrømmer deres jødiskhed, da de skammer sig over den.
Det er mere end indlysende, at de førnævtne broderskaber på ingen måde
virkelig er af Satan. Den kristne opreklamerer konstant den underjordiske og
såkaldt "sataniske sammensværgelse", hvilket er lige præcis, hvad jøderne
ønsker, da dette er en distraktion og lokkemad; at spille begge sider imod midten.
I betragtning af de store mængder af rigdom og magt, som frimureri, Illuminati og
andre besidder, har de stort set ikke gjort noget for at fremme satanisme. De
giver kun mere tiltro til de kristne påstande, der evigt og konstant opretholder
misinformation og diskrimination af satanister og fastholder kristendommen og
dens tilhørende slæng som legitime religioner. Disse grupper er blevet infiltreret
og overtaget af jøder, der sørger for, at der aldrig bliver gennemført noget, der
fremmer satanisme.
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Den perverterede jødiske version af kabbalaen, som blev stjålet fra ikke-jøderne,
er blevet indført i næsten alle prominente okkulte samfund. Gennem dette,
ophøjes deres fiktive "Gud" og modbydelige engle til livets træ, mens de
Hedenske Guder omfatter de såkaldte Qliphoth af død og afsky.
Hele det underliggende tema i den jødiske/kristne bibel er etableringen af den
fiktive historie om det jødiske folk i massesindet. Det, som massesinet tror på,
har kraften og energien til at blive virkeliggjort, da tanker er energi.
Bibelens tema er som følger:
1. Jøderne hævder, at de er det "udvalgte folk", der gives *rettigheder* af en
"Gud" til at invadere ikke-jødiske lande, slagte indbyggerne og beslaglægge
jorden for dem selv.
2. Det jødiske folk invaderer og massemyrder ikke-jøder af alle forskellige
nationer, venhelliger og skænder deres Guder og religiøse lære.
3. Ikke-jødiske folk erobres derefter af jøderne. De ikke-jødiske mænd
massemyrdet, og deres kvinder og børn voldtages og sælges til slaveri.
Tredje Mosebog 26:7
I skal forfølge jeres fjender, og foran jer skal de falde for sværdet.
Fjerde Mosebog 21:34
Da sagde Herren til Moses: »Vær ikke bange for ham, for jeg giver ham og hele
hans hær og hans land i din magt. Du skal gøre med ham, som du gjorde med
amoritterkongen Sihon, der regerede i Heshbon.
Fjerde Mosebog 21:35
Så slog de ham og hans sønner og hele hans hær; der var ingen, der overlevede.
Og de erobrede hans land.
Fjerde Mosebog 31:7
De gik i krig mod midjanitterne, sådan som Herren havde befalet Moses, og de
dræbte alle mænd.
31:8 Blandt dem, der blev dræbt, var Midjans konger, Evi, Rekem, Sur, Hur og
Reba, fem midjanitiske konger. Også Bileam, Beors søn, dræbte de med sværd.
31:9 Israelitterne tog midjanitternes kvinder og børn til fange, og alt deres kvæg,
alle deres hjorde og alle deres rigdomme tog de som krigsbytte.
31:10 Alle byerne, hvor de boede, og alle deres lejre brændte de ned.
31:14 og Moses blev vred på hærens beskikkede tusindførere og hundredførere,
da de kom tilbage fra krigen,
31:15 og sagde til dem: »Har I ladet alle kvinderne leve?
31:17 Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand.
31:18 Alle piger derimod, der ikke har haft samleje med en mand, skal I lade leve
hos jer.
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TIL DEM AF JER, DER ER BLEVET HJERNEVASKET MED "KRISTEN
IDENTITET", KAN DET FORTÆLLES, AT DE OVENNÆVNTE FOLK SÅSOM
"MIDJANITTERNE TILFÆLDIGVIS ER IKKE-JØDER!!
4. Ind kommer den jødiske "messias" i form af "Jesus".
Nazaræeren er intet mere end en fiktiv karakter, der er blevet stjålet fra
omkring 18 ikke-jødiske, Hedenske Guder, såsom Odin, der hang fra et træ.
Massesindet er tvangsmæssigt blevet indoktrineret med denne "Kristi
genkomst", som lige er nok til at skabe den jødiske messias, der vil forene det
jødiske folk (de beslaglade Palæstina, fordi det er et meget vigtigt center for
deres tre religioner, jødedom, kristendom og islam, og er placeret på
kraftfulde ley-linjer), slavebinde den ikke-jødiske verden og gøre jøderne til
herskere af Jorden.
Citat fra den jødiske Talmud:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800
slaver."
Endnu et MEGET afslørende citat fra den Katolske Encyklopædi:
"På samme måde, kan grækerne og romerne have tilbedt deres guder, og
glædeligt have troet, at de var gode. Men de kristne skrifter erklærer, at alle ikkejødernes Guder er dæmoner."
Catholic Encyclopedia: Devil Worship
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
JØDERNE GJORDE VORES OPRINDELIGE GUDER TIL HÆSLIGE
MONSTRE.
IKKE-JØDISK HEDENSKAB KOM HUNDREDER TIL TUSINDER AF ÅR FORUD
FOR DEN JØDISKE OPFINDELSE KALDET KRISTENDOM OG ENDDA
JØDEDOM SELV!
DERES "GUD" ER IKKE VORES GUD. DERES "GUD" ER DEN VIRKELIGE
"ONDSKAB”.
VÅGN OP FOLKENS!!
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Kristendom, kommunisme, jøderne og Bibelen
I forhold til at afsløre Bibelen som en bog af jødisk magi, så husk altid...jøderne er
ekstremt kloge. De tager kontrol af begge sider, der begge foregiver at kæmpe
imod den anden, men i virkeligheden arbejder de for deres dagsorden, der lyder
på slaveri af verden. Det samme gælder mange kristne kirker, især Vatikanet,
som foregiver at være imod og bekæmpe kommunismen, men hvor de i
virkeligheden arbejder FOR kommunisme, hvilket mange ikke ved. Nazaræeren
underviste ikke i andet end kommunisme - hans prædikener og endda hans liv.
Helt ligesom Karl Marx selv, var han doven og levede af andres velgørenhed som
en parasit. USSR lavede et stort show ud af at forfølge et antal jøder (de skriger
højest), mens millioner af uskyldige ikke-jøder blev tortureret til døde. Men denne
jødiske forfølgelse er kun til pynt, og de er ligeglade med, om de er nødt til at ofre
nogle af deres egne for at nå deres mål om verdensslaveri- og dominans.
Tag for eksempel Josef Stalin (hans sande navn var Josef Dugasvilli, hvor det
georgiske efternavn Dugasvilli betyder "Søn af en jøde") hævdede at være
antisemitisk, men i betragtning af at hans anden kone også var jødisk (og det var
hans børn også) og hans kommunisthelte, såsom Vladimir Lenin og andet
afskum, han var direkte forbundet til, kan enhver idiot se gennem disse løgne,
hvilket, igen, kun er til for at narre masserne. Næsten alle i den kommunistiske
ledelse samt KGB var jøder og/eller gift med jøder, og de levede særdeles godt,
mens arbejdsklasserne blev brutaliseret ud over den vildeste fantasi. Dette
omfattede ikke blot USSR, men også alle andre kommunistiske lande. Forud for
"jerntæppets" fald støttede USSR også offentligt ethvert land, der var imod Israel;
de foregav at være Israels fjender, men i virkeligheden er dette ikke tilfældet, da
de begge arbejde for den samme dagsorden. VID DETTE OG VÆR
OPMÆRKSOM PÅ DERES TAKTIKKER- LAD DEM ALDRIG NARRE DIG!
Som jeg tidligere har skrevet, og vil skrive igen...hvordan kan kristendommen
virkelig være i modstrid med jøderne, når hver eneste side i den stinkende bibel
indeholder ordene "jøde", "jøder", "Israel" og andet kosher-lort. For det ikke skulle
være nok, er nazaræeren jødisk fra fødsel til død. Givet de spirituelle energier, der
er blevet lagt i kristendommen af de uvidende tilhængere i århundreder, har
jøderne en endeløs forsyning, som de kan bruge, til hvad end de ønsker. Dette er
deres rambuk og deres fundament. Dette er grunden til, at Bibelen er så fyldt med
tal, specifikke vers (hvilket er deres mantraer, når de vibreres på hebraisk). Fordi
Bibelen findes i næsten alle hjem i verden, og kristendommen utrætteligt bliver
tvunget ind i folks liv (elsk jødsus eller brænd i al evighed), fungerer den som et
underbevidst medie; en modtager for deres magiske værker. Bibelske vers
huskes udenad af mange kristne, hvilket yderligere skaber en meget kraftfuld
forbindelse til mange folks sind, som jøderne bruger til at udføre deres
forbandelser og besværgelser til at tiltrække enorme rigdomme. I deres egen
bibel står der endda "Du skal trives". DU BETALER OG OFRER DIG FOR
DETTE!
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"Bibelen" fungerer som et forbindelsesled, som jeg tidligere har benævnt ovenfor,
til deres underbevidste værker. Dette er ikke anderledes end at have en bibel i
ens hjem. Dette skaber en underbevidst forbindelse. Min seneste artikel hedder
"Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi". Jeg var meget bevidst om omfanget af
denne artikel. Fordi den artikel ramte deres mest følsomme hemmeligheder,
deres fundament og deres totale rambuk, har vi, gennem Satan, afsløret dem.
Satan har beskyttet mig. Hvis han ikke havde gjort dette, ville jeg og mange
andre, der arbejder meget hårdt, allerede være døde. Vi arbejder for et højere
formål; for en bedre verden gennem Satan. Vi har identificeret og blotlagt
problemerne. Den jødiske magtstruktur arbejder utrætteligt på at ødelægge vores
borgerlige rettigheder og friheder, så de kan slavebinde os alle. Jødisk grådighed
kender ingen grænser. Kun få mennesker her ved, hvor brutalt livet har været i
mange andre lande. Jøderne arbejder meget hårdt på at gøre dette til en realitet
igen. I begyndelsen af 1990'erne, efter Sovjetunionens fald, udvandrede mange
jødiske, morderiske kommunister til USA, og har siden da arbejdet på af
ødelægge landet, og dette kan åbenlyst ses ved de mange åbenlyse
overtrædelser af forfatningen, og hvordan retssystemet hurtigt rådner op. USA er
den sidste stormagt på denne jord, der stadig har nogle love, som beskytter
ytringsfriheden og pressefriheden, selvom disse er meget usikre, og mange af os
bliver undertrykt og chikaneret, ligesom det der på nuværende tidspunkt sker i
Joy of Satan e-grupperne. Hvis USA går under, vil alle andre mindre lande, der
på nogen måde er frie, også bukke under og være under kommunistisk kontrol.
Mange af jer ved, at det er en alvorlig forbrydelse at benægte eller betvivle det
jødiske holoco$t i mange lande...dette resulterer i en automatisk fængelsstraf. Alt,
som jøden er og gør, får ikke-jøderne skylden for. Dette skaber forvirring og
fungerer som en effektiv afledning og distraktion. Det samme gælder med
Satan..alt den kristne "Gud" er og gør, får Satan og Helvedes Magter skylden for,
selvom sandheden åbenlys i "Den Hellige Bibel", og man kan se, at jødehova var
en "morder og løgner fra begyndelsen". Man behøver blot at skimme igennem
Det Gamle Testamente og se, hvordan nazaræeren beordrer sine tilhængere til at
begå både tyveri og mord:
Lukasevangeliet 19:27; Lukasevangeliet 6: 1-5; Lukasevangeliet 19: 29-35; og
bryde andre "bud": Matthæusevangeliet 10: 34-36.
Kristne og andre kan ikke se dette, da de er blevet vildledt under en kraftfuld
besværgelse. Satan selv fortalte mig for noget tid siden, hvordan hedninger (ikkejøder) har lidt under jødisk kommunisme. Jeg har skrevet adskillige artikler
vedrørende slavearbejdesituationen i det Røde Kina. Denne brutalitet er hvad,
jødisk kommunisme handler om. Læs venligst og download de følgende PDFfiler. Den første er meget stor, men den anden PDF (blotlægning af det falske
holoco$t) kan downloades og distribueres let ved copy/paste, ved at uploade den
til din hjemmeside, distribuere den gennem e-mails til folk du kender, eller kunne
være interesserede samt ved at brænde den ned på en cd.
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THE REAL CONCENTRATION CAMPS- ALL RUN BY JEWS!
[Slave Labor in Soviet Russia]pdf
Det Sande Holocaust - PDF
Quote from the Jewish Talmud:
Nidrasch Talpioth, s. 225-L: "Jehova skabte ikke-jøden i menneskeform, så at
jøden ikke tjenes af dyr. Ikke-jøden er således et dyr i menneskeskikkelse, og
fordømt til at tjene jøden dag og nat."
Medmindre hver eneste af os kæmper for vores firhedsrettigheder, vil de blive
taget fra os. Som med den første PDF-fil om sovjetisk slavearbejde, kan man det
præcis samme foregå i det Røde Kina og i andre dele af verden- undværdlige
mennesker der systematisk bliver brudt ned, arbejder til døde og så bliver
erstattet med endnu flere hedninger. Den mindste form for research afslører
åbenlyst, hvordan jøderne altid har været og ER bag dette, og at Bibelen ikke er
andet end end arbejdstegning for jødisk kommunisme med dens lærdomme og
indoktrineringer (både Det Gamle- og Nye Testamente). Dette sørger også for, at
jøderne kan udføre deres kraftfulde, bibelske besværgelser for at opnå enorm
rigdom. Satan fjerner slørene i vores sind og vækker os til sandheden, så vi er
opmærksomme og kan se. De kristne, og lignende uvidende masser, er under en
meget kraftfuld besværgelse. Denne besværgelse skal brydes.
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Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi
Der er intet "helligt" i bibelen, og der findes intet for spirituelt fremskridt eller til
gavn for mennskeheden i den. Undersøg tallene, bøgerne, skrifterne og
indeholdet, og så vil du se, hvad den virkelig er beregnet til; det er en bog af
jødisk magi, som de gør stor brug af på toppen for at fremme deres dagsorden og
slavebinde masserne. Hele pointen med denne artikel er at forklare, med
almindeligt dagligdagssprog, hvordan de gør dette.
For dem af jer, der ikke er bekendt med spiritualitet og brug af sindet, kendt som
"magi", vil jeg forklare dette, så I kan forstå, hvordan dette virker. Se omkring dig.
Alt du ser - din computerskærm, din stol, din seng, dine møbler, bilerne udenfor,
bygninger, vinduer - alt du ser, var engang en idé i nogens sind, før det blev
materialiseret i fysisk form i virkeligheden. Selvfølgelig opstår ting, såsom storme
og orkaner osv. af sig selv; varm fugtig luft der kolliderer med kold, tør luft, men
de fleste ting her var engang nogens idé.
De fleste af jer er også bekendt med de kegleformede hatte, som klassiske
troldmænd og hekse har på hovedet. Der er ofte tegnet stjerner og lignende på
dem. Den symbolske betydning bag keglen er energi, der flyder op til toppen af
hovedet. Dette symboliseres også ved de egyptiske pyramider. Det er nødvendigt
med energi for at gøre en idé til virkelighed. Energi er også ligesom vand, da den
altid vil finde den letteste vej ud, medmindre den dirigeres og styres. Et bevidst
magisk værk kræver energi og fokus af sindet. Jo mere vigtig det magiske værk
er, desto mere planlægning skal der ligge bag det. Med planlægning mener jeg en
dato, hvor planeterne er gunstige for det bestemte værk (dermed stjernerne på de
kegleformede hatte) samt timing og den rette viden. Jo flere kræfter der arbejder
i harmoni for at understøtte besværgelsen, desto bedre er det, især når det
kommer til tal, da livet består af tal...tid.
Det magiske værk styrkes af den højre (kvindelige) side af hjernen. Denne side af
hjernen styrer det underbevidste sind og er også den passive side af hjernen.
Den venstre side af hjernen er den mandlige, logisk side, der dirigerer værket. Jo
mere energi der dirigeres ind i et værk, desto mere sandsynligt er det, at det vil
blive virkeliggjort. Små ting kræver ikke enorme mængder af energi, men at
kontrollere verden, samt ting jeg vil afsløre senere i denne artikel, kræver aktiv
deltagelse fra det underbevidste (kvindelige side af hjernen) massesind. Jordens
befolkning ved ikke dette.
Dette er grunden til, at der er en Bibel i næsten alle hjem, da den fungerer som en
underbevidst modtager. Den har underbevidst kraft, hvilket er en forbindelse i
forhold til tallene i den, versene og århundrederne med enorme mængder af
spirituel energi, der er blevet hældt ind i den af troende. Derfor har den enorm
kraft. Troende knytter sig underbevidst til energien, og kan, ukendt for de fleste,
kontrolleres på denne måde. Dette er blot en meget kort sammenfatning af,
hvordan sindets og sjælens kræfter fungerer. For at lære mere, så research i det
underbevidste sind, især hvordan nogle mennsker er i stand til at få al
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informationen ud af en bog bare ved at holde bogen og fokusere på den, uden at
læse den. Dette bør give dig en vis idé om, hvilken slags kraft Bibelen har. Dette
er endnu en grund til, at bestemte bibelvers huskes af folk, da disse bliver
indlejret i det underbevidste, hvilket bløder over i massesindet og gør
massesindet til et meget kraftfuldt reskab i udførslen af magiske værker.
Derudover er mange af jer bekendt med underbevidste budskaber. De fleste af os
har hørt eller læst om, hvordan populære reklamer, musik og andre medier
anvender underbevidste budskaber, der normalt ikke bemærkes af det bevidste
sind. Vi er uopmærksomme på dem, men de virker, og de påvirker folk. I
slutningen af denne artikel er der links til YouTube videoer, da yderligere
demonstrerer dette. For yderligere at forvirre og vildlede befolkningen, skydes
skylden for disse værker, såsom 11. september, på Satan, men med meget lidt
research og selvstudium vil du finde ud af, at det faktisk er modsat. Alle disse
værker findes i den jødiske/kristne bibel. Dette er ikke anderledes end
"Holocaust" fupnummeret om de "seks millioner". Bemærk hvordan tallet "seks"
ofte benyttes (mere om dette nedenfor). Den endeløse medieomtale fungerer som
en vigtig distraktion og afledning fra de virkelige grusomheder, massmord, tortur
og brutaliteten begået af det jødiske kommunistiske program.
Nogle af jer husker måske, hvordan mange folk efter 11. september foldede 20dollarsedler på en bestemt måde, hvor tvillingetårnene kunne ses i flammer, fordi
sedlen blev foldet og set på en bestemt måde. 20-dollarsedlen er den mest
almindelige og anvendte valuta der bruges og cirkuleres i USA. 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".
Tallet elleve er et tal for kaos, ødelæggelse og opløsning, ifølge Bibelen. Fordi
den tilsølede Bibel findes i næsten alle hjem, holder så mange mennsker sig fast
til kristen lære og sætter deres lid og tro til den. Ligesom 20-dollarsedlen er den et
meget kraftfuldt underbevidst redskab, og endda endnu mere kraftfuldt en 20dollarsedlen, da den har eksisteret meget længere og er international. Således
arbejder jøderne på de højeste nivauer sammen i grupper for at udføre deres
magi. De bruger tallene og versene i Bibelen til at opnå deres mål. Fra hvad jeg
forstår, vibreres nogle af versene på hebraisk i bustrofedon, hvilket betyder i
siksak. De rokker også frem og tilbage, når de "beder" i grupper.
Tallene "10" og "12" er de perfekte tal, ifølge Bibelen.
• Jakobs 12 sønner minus Josef ("een er ikke mere!" - Første Mosebog
42:13) uden hvem de andre ikke ville have overlevet.
• Bemærk: Første Mosebog er den første bog i Bibelen = 1+42+13=56,
hvilket reduceres til 11. Dette er i tillæg til selve verset.
• Kong Jojakim (Anden Krønikebog 36:5-6) herskede 11 år før
Nebukadnesar førte ham bort i fangeskab (hans undergang og slutningen
af hans styre).
• Kong Zedekias (Jeremias 52:1-11) herskede 11 år, før Nebukadnesar
fængslede ham, myrdede hans familie og lemlæstede ham.
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I det 11. år af det babyloniske fangeskab, profeterede Ezekiel om Tyrus'
fald og ødelæggelse (Ezekiels Bog 26:1-5).
I det 11. år af det babyloniske fangeskab, profeterede Ezekiel om
Egyptens undergang og ødelæggelse (Ezekiels Bog 30:20-26).

Bemærk også i de ovenstående skrifter - hvis du læser op på dem - hvordan de
alle gjorde oprør mod jøderne og blev straffet for det. Ovenstående er et
eksempel...der er mange flere.
Når det kommer til tallet 9, så er dette et tal for afslutninger og endelighed.
Bemærk hvordan de bibelske verser der lagde vægt på tallet 11 alle vedrørte
ødelæggelse og undergang.
Jeg vil ikke gøre denne artikel for lang, da jeg vil have flere detaljerede eksempler
osv. i den nærmeste fremtid. Jobs Bog (lidelse) brugs til at forbande deres fjender
i mange situationer. Bombningen af Dresden blev udført på den kristne helligdag
"Askeonsdag", hvilket i bogstaveligste forstand reducerede byen til aske. Jeg
kunne nævne mange flere eksempler, men når vi tager et kig på, hvordan
lighederne knytter sig til hinanden, har vi følgende:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den 15. marts 2004 var der præcis 911 dage mellem angrebet på
tvillingetårnene den 11. september 2001 og bombeangrebene på togene i
Madrid, Spanien den 11. marts 2004.
Madrid, Spain har 11 bogstaver.
New York City har 11 bogstaver.
De amerikanske angreb fandt sted den 11. september 2001.
Madridangrebene fandt sted den 11. marts 2004.
Der var 911 dage mellem de amerikanske angreb og angrebene i Madrid
(9 + 1 + 1 = 11).
Madridangrebet fandt sted på årets 11. torsdag.
11. september er den 254. dag i året (2 + 5 + 4 = 11).
Efter 11. september er der 111 dage tilbage til slutningen af året.
11. September har 9 bogstaver og 2 tal (9 + 2 = 11).
11. marts 2004 har 5 bogstaver og 6 tal (5 + 6 =11).
Hver bygning havde 110 etager (11 x 10 = 110).
191 mennesker blev dræbt af madrigangrebene (1 + 9 + 1 = 11).
Den 11. september 2002, blev navnene på de 2.801 ofre for angrebe på
World Trade Center læst op fra Ground Zero (2 + 8 + 0 + 1 = 11).
Tvillingetårnene stod side om side og lignede derved tallet 11.
Det første fly som ramte tårnene var Flight 11.
Flight 11 havde 92 personer om bord (9 + 2 = 11).
Flight 11 havde 11 besætningsmedlemmer.
Flight 77 ramte Pentagon (11 x 7 = 77).
Flight 77 havde 65 personer om bord (6 + 5 = 11).
I USA er telefonnummeret for nødopkald 911 (9 + 1 +1 = 11).
New York var den 11. stat, der blev tilføjet til den amerikanske union.
Manhattan Island blev opdaget den 11. september 1609 af Henry Hudson 11 bogstaver.
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•

Saudi Arabia har 11 bogstaver.
Afghanistan har 11 bogstaver.

Bemærk, hvordan tallet 11's vibrationer knytter sig til alt dette med 9-tallet. Astral
energi finder den nemmeste vej ud og tiltrækker lignende energi. Det er ikke
underligt, at Frimurene, som er kontrolleret af jødiske kræfter, placerer deres
hænder på Bibelen under deres indvielse. Hver side i den grusomme Bibel har
ordet "jøde", "jøder", "Israel", "Jerusalem" osv., hvilket vil sige nazaræeren og
kompagni. De er alle jøder, og siden jøderne hævder, at de er "Guds udvalgte",
og de holdes i højeste agtelse og er ophøjede i Bibelen, er det ikke så underligt,
at de er så magtfulde og hemmeligt har styret verden i århundreder, ukendt for
masserne.
Satan selv viste mig, hvordan disse værker er som en dominoeffekt. Når først
noget sættes i gang på det astrale, spiller energierne, der sættes i værk, sammen
og opsøger lignende energier, og på denne måde hænger tingene sammen.
Dette mærkelige og uhyggelige sammenfald med tallene (dette er kun ét
eksempel, der er mange flere) afslører, at dette ikke er en tilfældig handling. Det
er åbenlyst, at dette var et overlagt okkult værk.
Hvad angår tallet 6, så sørg for ikke at forveskle dette tal med tallet "666", som
har en helt anden betydning.
Ved blot at være opmærksom vil du kunne se, hvad jeg mener her. Tag for
eksempel "de seks millioner" fra det enorme holoco$t fupnummer - her har den
jødiske kommunisme den vigtige helligdag den 1. maj - 1/5: 5 + 1 = 6. Jeg kan
blive ved og ved med dette. Israel har 6 bogstaver. Læg særligt mærke til
nyhederne og også historie; alt der har at gøre med jøderne, og du vil se, hvad
jeg mener. I bibelen er tallet seks tallet for mennesket uden spirituel kraft. Tallet 7
har at gøre med de 7 chakraer og spirituel kraft strømmende ud fra disse samt
spirituel perfektion. Seks er ikke nok. Seks er også et tal for hårdt arbejde.
Arbejdet blev udført i seks dage, og den syvende dag var en hviledag.
"Tallet 6 stemples på alt, der har at gøre med menneskelig arbejdskraft. Vi ser det
stemplet på de foranstaltninger, han bruger i sit arbejde, og i tidsrummet hvori han
arbejder. Og vi ser dette fra starten."
Den jødiske vægt på og brug af tallet 6 opstiller en vibration på det astrale til at
fremme deres dagsorden, hvilket er deres kommunistiske stat og verdensorden.
Kommunisme er slavearbejde. Med deres kommuniststat bliver jøderne "gud", og
al spirituel viden erstattes med materiel ateisme. Kun jøderne øverst oppe kender
til det okkultes hemmeligheder, og de bruger deres forbandelser og besværgelser
på en uvidende og hjælpeløs befolkning, til hvad end de har lyst til.
Kristendommen er, på mere end én måde, en forberedelse til kommunisme.
Kristendommen har gjort såkaldt "religion" til et så frastødende og modbydeligt
koncept, at mange, der er uvidende, gerne accepterer og fremmer ateisme.
Til slut, skydes skylden for alt dette, ligesom alt andet, på Satan og Helvedes
Magter af uvidende røvhuller. De fleste kristne har ikke den nødvendige
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intelligens eller karakterstyrke til at dykke ned i det okkulte. Der er også skrifter i
Bibelen, som jøderne bruger til at forbande og skræmme udenforstående væk fra
virkelig at dykke ned i det okkulte. Jeg husker, da jeg var ny til satanisme, at jeg
havde en dårlig oplevelse, men dette førte mig kun videre og øgede min
nysgerrighed. Man må ikke være bange. Jøderne og deres udenjordiske kohorter
har brugt frygt som et værktøj til kontrol i århundreder. I kommunistiske lande
lever befolkningen i en konstant tilstand af frygt. Dette er i overensstemmelse
med Bibelen, ligesom alt andet vedrørende jødisk kommunisme.
Jeg vil have mere information tilgængeligt samt mange flere eksempler på,
hvordan Bibelen ikke er andet end en bog af jødisk magi; dermed tallene - bibelsk
numerologi, og hvordan Bibelen kontinuerligt presses på befolkningen i næsten
alle hjem, hotelværelser og alle andre steder. Alle kender til den, og ved, hvad
den hævder at være.
Verden skal vågne op. Uddan venligst andre. Distribuer dette og andre artikler fra
Fryden Ved Satan og arbejd hårdt for Satan. Satan betyder "sandhed" på
sanskrit.
Her er himmelråbende åbenlyse beviser på de underbevidst budskaber anvendt i
medierne, der førte op til 11. september.
De fleste mennesker er klar over, at jøderne styrer Hollywood og medierne:
2000 år med jødiske ritualmord
Sandheden om Bibelen
Afslør Kristendommen
Her er himmelråbende åbenlyse beviser på de underbevidst budskaber anvendt i
medierne, der førte op til 11. september. De fleste mennesker er klar over, at
jøderne styrer Hollywood og medierne:
WHAT? ...Hollywood Predicted 9:11??? [Youtube video]
Ovenstående video er bevis på, at de såkaldte "profetier" i Bibelen ikke er andet
end et kæmpe fupnummer. Bibelen er ikke "Guds Bog", men derimod jødernes
værk, som de bruger til underbevidst at udføre deres forbandelser, hvoraf nogle
er flere århundreder gamle. Man behøver blot at være vidende om magi og
anvendelse af sindets kræfter for at se dette og fuldt ud at forstå det.
The Lone Gunmen Pilot - 9/11, Aired 4th March, 2001, 6 months before the World
Trade Center attacks.
Bemærk: SEKS måneder.
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Den kristne gudstjeneste
og hvordan den knytter sig til jødisk ritualmrod
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 jødiske/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 nære sig. 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 ikke-jødiske 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 ikke-jødiske 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 jødiske
ritualmord og 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 kraft, 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 tal osv. For at kunne vide dette, må man vide hvordan
trolddom, kraftord 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 underbevidste energi til at
skabe den nødvendige underbevidste forbindelse for således 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 ikkejøder 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 dem, der let skræmmes væk fra denne slags ting.
"Spis mig...Drik mig."
Hele temaet i den kristne messe/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 ikke-jødiske 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 væltet væggene i mit sind. 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.
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 kristendommen. 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. Bibelen følger et underbevidst tema, idet ikke20

jøderne gentagne gange erobres i Det Gamle Testamente af jøderne og deres
gud Jehova. Efter alt dette med erobring og slavebinding af hedningerne, kommer
nazaræeren, den længe ventede jødiske messias, på banen. Jødisk fra fødslen til
døden; for mere om dette, se Den jødiske nazaræer.
Den jødiske nazaræer-karakter blev opfundet ud fra et koncept - koncepten om
slangens heksekraft. Klik her for at en læse en hel artikel om dette. 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 sin egen
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.

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
Her er et uddrag:
*****
Videoen nedenfor (som jeg stærkt anbefaler alle at se) er ikke noget nyt og
blotlægger åbenlyst jøderne, og hvordan de misbruger okkult kraft - suggestionerog 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
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,
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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 omhandler 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 eksempel på
dette - datoen, flyene, numrene såsom "New York City"; 11 bogstaver. Prøv selv
at undersøge 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.”
Schulchan Aruch, Choschem Hamischpatk 348: "Alle andre nationers ejendom
tilhører den jødiske nation, som derfor er berettiget til at inddrage det uden nogen
skrupler."
Schulchan Aruch, Choschem Hamischpatk 156: "Når en jøde har en ikke-jøde i
kløerne kan en anden jøde gå til samme ikke-jøde, låne ham penge og dernæst
bedrage ham, så at ikke-jøden bliver ruineret. For i henhold til vor lov tilhører ikkejødens besiddelse ingen, og den første jøde, der kommer forbi, er i sin fulde ret til
at bemægtige sig det.".
Bag et hele, er jøderne dem, 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 ildelugtende bibel, som om at
alle bør kende disse klamme jødiske karakterer og arketyper udenad. Som om
dette forventes at være almen og accepteret viden.
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Bibelen: En jødisk sammensværgelse og svindelnummer
mod ikke-jøderne
Bibelen er en jødisk sammensværgelse. Kristne er ført bag lyset under en kraftfuld
besværgelse. Kristendommen er intet mere end et ondt program med følgende
mål:
•
•
•

•
•
•

At tvinge ikke-jøderne til at give slip på al okkult viden og kraft, så al
spirituel kraft er i hænderne på nogle udvalgte jøder for total kontrol.
At indoktrinere de ikke-jødiske masser med pacifisme og en slavelignende
og underdanig mentalitet.
At opfordre ikke-jøderne til at give slip på alle penge og jordisk gods,
hvilket kanaliseres ind i hænderne på de herskende jøder og deres ikkejødiske
lakajer, såsom Billy Graham.
At forberede de ikke-jødiske masser på en verdensomspændende,
kommunistisk slavestat, hvor de herskende jøder har magten og er i
kontrol.
Kanalisering af ikke-jødiske, spirituelle energier og bønner ind i "Kristi
genkomst", som i virkeligheden er den jødiske Messias, da alle slags
magiske værker skal have en underbevidst forbindelse.
At afskære ikke-jøderne fra deres egne Guder og Halvguder, hvis
identiteter er blevet ændret og erstattet med fiktive, jødiske karakterer.

Vores sande Skabergud er blevet nedgjort og ondskabsfuldt og
skrækkeligt fornærmet, bespottet og degraderet til at være en
menneskehedens fjende.
"Må hans navn og minde blive udslettet."
--Den jødiske Talmud
"Vi vil ødelægge Gud"
--Citat fra Zions Ældres Protokoller
Listen er endeløs, og det er så himmelråbende indlysende, hvad der er blevet
gjort. Vi ved alle, at nazaræeren er fiktiv. Jøderne ved det selv og tror ikke på ham,
da han er en løgn baseret på 20+ korsfæstede "frelsere", der blev stjålet fra
hedenske pantheoner rundt omkring i verden.
Jeg har lagt en masse tid og kræfter i at researche Bibelen, da så mange
mennesker har alvorlige hæmninger på grund af intens indoktrinering med
kristendommen, og de spirituelle kraft der er blev tilført den. Det er indlysende, at
Bibelen er et svindelnummer og en løgn.
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"Vi skal nu forsøge at besvare det spørgsmål, som naturligt må opstå i hovedet på
alle, der for første gang ser ligheden mellem hebræernes og andre nationers
legender: har hebræerne kopieret fra andre nationer, eller har andre nationer
kopieret fra hebræerne? For at besvare dette spørgsmål, vil vi; først give en kort
beretning eller historie om Pentateuken og andre bøger i Det Gamle Testamente,
hvorfra vi har taget legender, og påvise, på hvilket tidspunkt de blev skrevet;
141derefter vise at andre nationer var besat af disse legender, længe før dette
tidspunkt, og at jøderne kopierede fra dem."
- Bible Myths And Their Parallels in Other Religions af T. W. Doane © 1882, side
92
Skabelsen:
"Strukturelt, præsenterer Mosebog 1-11 et fascinerende indblik i, hvordan Bibelen
udviklede sig fra en samling af polyteistiske myter og legender fra forskellige
kulturer til en overvejende, kohærent beretning om israelitisk historie."
- 101 Myths of the Bible af Gary Greenburg © 2000; side 3
For at opsummere, blev alle karakterer i Bibelen stjålet fra hedenske, ikke-jødiske
religioner og erstattet med en jødisk karakter:
- Jødisk monoteisme blev stjålet fra egyptiske Akhenaton
- Den jødiske skabelse blev stjålet fra den egyptiske skabelse. ¹
- Den jødiske Jahves brug af ordet til at skabe blev stjålet fra egypterne
(jødiske Jahve erstatter Ptah)²
- "Lad der blive lys" blev stjålet fra den thebanske skabelsesberetning.³
- "Hvælvingen midt i vandene …" blev stjålet fra den egyptiske skabelse4
- Adam og Eva blev stjålet fra de egyptiske Geb og Nut5
- Eva, der kommer fra Adams ribben blev stjålet fra Enkis epik:
• Ninhursag: "Min broder, hvad gør dig ondt?
• "Mit ribben gør mig ondt"
• ANET, 41.
• Ninti, hvis navn betyder "Damen af Ribbenet" helbredte Enkis ribben6
• Adam og Evas straf og tab af udødelighed blev stjålet fra den
mesopotamiske historie om Adapa
• (jødiske Jahve erstatter sumeriske Enki)7
• Jødiske Kain, Abel og Seth blev stjålet fra Osiris, Set og Horus8
• Konflikten mellem Kain og Abel blev stjålet fra Set og Osiris, og som
historien fortsætter, er den baseret på sumeriske Dumuzi og Enkimdu9
• Jødiske Samsom blev stjålet fra Herakles
• Fjernelsen af hans øjne er baseret på Ødipus
• Væltningen af søjlerne blev stjålet fra den egyptiske fortælling om
ReHerakhte10
• Den jødiske historie om Jakob og stigen blev stjålet fra de egyptiske
• begravelsesritualer for den afdøde Konge
• "Hil dig, o Stige af Gud, Hil dig, o Stige af Set. Stå op, o Stige af Gud, Stå
op o
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•
•

Stige af Set, Stå op, O Stige af Horus, hvorpå Osiris gik ind i himlen.” “Den
egyptiske stige, bestående af kroppene af de to egyptiske Guder, som
Osiris
• bestiger og går ind i himlen, er blevet erstattet af en stige med adskillige
• overnaturlige væsener, engle, der klatrer op og ned mellem jord og
himmel."11
142• Jødiske Moses blev stjålet fra flere Guder og konger, afhængigt af hvilken
fase af hans livshistorie man har med at gøre:
• Sargon (fødslen og efterladningen i floden, at blive reddet af kongelige osv.)
• Vandringerne i ørkenen blev baseret på Solguden Bacchus, som det ses i
Orfeus' salmer 12
• Det hebraiske udgave af "40 år i ørkenen" i den jødiske Anden Mosebog og
den jødiske nazaræers efterfølgende "40 dage og 40 nætter" i ørkenen blev
stjålet fra:
"Kampen mellem Set og Horus i ørkenen varede 40 dage, som mindet i den
egyptiske fastens 40 dage, i hvilket tidsrum Set, som med magten for tørke
og sterilitet, førte krig mod Horus i vandet og begravede spirende korn....
• Disse 40 dage er blevet udvidet til 40 år, som indrømet af jøderne."13
• Jødiske Josva blev stjålet fra de egyptiske guder Shu og Nun.14
• Jødiske Debora blev stjålet fra den egyptiske Gudinde Neith. 15
• Jødiske Noa blev stjålet fra den sumeriske Ziusudra
• Den fiktive, jødiske Gud Jahve i Noa-historien erstattede den sumeriske
Gud Enlil, også kendt som Beelzebub
• Noas søn, jødiske Ham, blev stjålet fra Belus 16
• Jødiske Nimrod blev stjålet fra den egyptiske Farao Sesostris17
• Jødiske Abraham blev stjålet fra de hinduistiske Sankhayana-Sutraers kong
Hariscandra.
• Jødiske Isak blev stjålet fra kong kong Hariscandras søn Rohita
• Den fiktive, jødiske Gud, Jehova, erstattede i denne historie den
hinduistiske Gud Varuna.18
• Den jødiske karakter Daniel blev stjålet fra egyptiske Neferti 19
• Jødiske Jonas og hvalfisken; Jonas blev stjålet fra den hinduistiske karakter
"Saktideva" fundet i Somadeva Bhatta.
• "Israels Tolv Stammer" er, ligesom Jesus' tolv disciple, baseret på
dyrekredsens tolv tegn.
• Jødiske Lot og hans kone blev stjålet fra græske Orfeus og Eurydike
• Jødiske Jahve erstatter den græske Gud Hades.
• Jødiske Jakob og jødiske Esau blev stjålet fra Horus og Set.20
• Jødiske Rebekka blev stjålet fra den egyptiske Gudinde Isis.21
• Jødiske Josef, og de elleve brødre, blev stjålet fra egyptiske
Psammetichus.22
• Den jødiske historie om Josef og Potiphars kone blev stjålet fra egyptiske
Anubis og Bata.23
• "De ti plager" mod Egypten blev overdrevet helt vildt og ændret samt stjålet
fra Ipuwer-papyrussen. 24
• De ti bud blev stjålet fra Hammurabis Lov. Jødiske Jahve erstatter den
sumeriske Solgud Shamas, også kendt som Azazel.25
• Den jødiske David, der dræber filisteren Goliat blev stjålet fra Thor, der
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kastede en hammer på Hrungner, som ramte ham i panden.26
• Den jødiske Job blev stjålet fra ugaritiske Keret, og den jødiske Jahve
erstatter Guden "El".
• Den jødiske "Job" blev stjålet fra en historie skrevet på det ugaritiske sprog
(kileskrift), sammensat cirka 1400 fvt af "Ilimilku den Skriftkloge". Denne
143legende omhandler "Keret" og Guden "El". IKKE Job og jehova. Kerets
framilietragedier og sygdom kan sammenlignes med historien om Job. I den
oprindelige fortælling trådte "Satan" ikke engang ind i billedet. Den jødiske
Jehova erstatter her El.27
Ved at skabe modstående Guder, hvor én er "god" og den anden "ond", har
jøderne været i stand til at manipulere verden ud over den vildeste fantasi.
• Den jødiske Ordsprogenes Bog, samt skrifterne i Prædikerens Bog, blev
stjålet fra den egyptiske Ptah-Hoteps lærdomme.28
• Mange af skrifterne i den jødiske Josvabog blev stjålet fra El Amarna
brevene.
• Den jødiske Dommerbogen består af stjålent materiale fra:
• Historien om Aqhat
• Wen-Amon Dagbogen
• Gezer Almanakken30
• De bibelske bøger "Samuelsbøgerne" og "Kongebøgerne" indeholder også
meget stjålent materiale fra:
• Mari Profetierne
• Meshna Stelen
• Karatepe Indgraveringen
• Salmanassar III's annaler
• Salmanassar III's Sorte Obelisk
• Tiglat-Pileser III's annaler
• Sargon II's annaler
• Siloam Indgraveringen
• Yavne-Yam Indgraveringen
• Chlish Bogstaverne
• Ostrakaerne fra Arad
• Sankeribs Annaler
• Nebukadnesar II's Annaler
• De bibelske bøger "Ezras Bog" og "Nehemias' Bog" indeholder yderligere
stjålent materiale fra:
• Kyros-cylinderen31
Jødiske Mordokaj blev stjålet fra babylonske Gud Marduk.32
Jødiske Ester og den jødiske Esters Bog blev stjålet fra Ishtar, også kendt som
Astaroth, Astarte, Ashtar.33
Den jødiske Jomfru Maria, "Himlens Dronning", blev stjålet fra Astaroth.
Jødiske "Johannes Døberen" blev stjålet fra Anup, døberen af Horus; begge
mistede deres hoveder.34
Den jødiske Judas blev stjålet fra Set.35
Den jødiske Matthæus blev stjålet fra Thoth. 36
Jødiske Thomas blev stjålet fra Tammuz. 37
"Lige som Jesus, blev den græske gud Hermes også svøbt ind og placeret i en
krybbe, og det blev Dionysos også." 38
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De hedenske Guder endte i de blasfemerende grimoirer.
"Intet andet folk har nogensinde været så bevidst om ultimativ forrang gennem
overnaturlig indgriben. Dette har givet dem samhørighed og mod til at holde ud i
lyset af forfølgelse og decimering. Overbevisningen, at hver eneste jøde en dag
vil
tage andel i sin guddommelige skæbne som medlem af verdens herskende race,
har gjort ham stolt og har givet ham muligheden for at overleve uintegreret blandt
Jordens nationer."
"Inkluderet i den lovende arv, var en frelser, eller messias, til at anlægge "Riget".
"Denne messias ville enten være en midlertidig, menneskelig leder, der, med sine
hære, ville omstyrte Israels fjender eller et overnaturligt væsen, der ville gøre det
samme og også etablere et "evigt", jødisk rige." "Den jødiske imperialisme ville
således komme, når den længe ventede frelser tilintetgjorde fjenderne og gav
deres krigsbytte til Israel. Som Larson siger: "Denne Messias vil sætte dom over
ikke-jøderne, og de vil blive slaver af Juda..."
De ovenstående to paragraffer er uddrag taget fra The Christ Conspiracy: The
Greatest Story Ever Sold af Acharya S. © 1999 - taget fra side 325 og 326.
Bibelens formål var:
• At give det jødiske folk en historie, de aldrig har haft.
• At give det jødiske folk en særlig status som "Guds udvalgte".
• At tillade det jødiske folk at gå videre i deres bestræbelser efter
verdensherredømmet. Ikke-jøderne er, med kristendommen, blevet
afvæbnet og tvangsfodret med en pacifistisk, antilivsagtig filosofi.
• At holde al okkult, spirituel og sindekraft under jødernes kontrol og
afvæbne
de ikke-jødiske befolkningsgrupper spirituelt.
• At den hemmelige, jødiske klike kan beslaglægge og dirigere så meget
spirituel energi som muligt ind i deres "messias' genkomst", der vil forene
jøder og regere verden (dette er den fiktive Kristus - jøderne ved selv, at
Kristus er fiktiv samt "Salomons tempel" og andre forskellige sider af
samme tema).
• Fordi de mange karakterer, tal og historier blev stjålet og ændret fra
ikkejødiske
kilder, er de stærke nok i den ikke-jødiske racehukommelse til at
bruge dem som et kraftfuldt, spirituelt værktøj til manipulation.
Bible Myths And Their Parallels in Other Religions af T. W. Doane Copyright
1882
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Til slut, gør Satan det meget klart i Al Jilwah og Qu’ret al-Yezid om disse løgne.
"DER ER INGEN GUD UDEN MIG SELV" "HVEM VOVER MED DENNE VIDEN
AT TILBEDE BIBELENS OG KORANENS FALSKE GUDER?"
-SATAN
FRA QU'RET AL-YEZID
"SATAN" BETYDER FJENDE PÅ HEBRAISK
"Vi vil ødelægge Gud"
--Citat fra Zions Vises Protokoller
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Det stjålne år
Vores ikke-jødiske/hedenske solhjul blev stjålet og findes i vatikanets centrum:

Med kristendommens ankomst, blev hedenske templer og vigtige religiøse
centre ødelagt og jævnet med jorden. Disse strukturer blev bygget på kraftfulde
ley-linjer for at flugte dem med jordens kræfter. Kristne kirker blev derefter
bygget oven på de ødelagte hedenske templer og læringssteder. Hvad som
helst af hedensk oprindelse blev fordømt og stemplet som "ondt". Denne
foranstaltning sikrede, at den spirituelle energi så kunne udnyttes og rettes
mod tilbedelsen af jøderne og til at håndhæve et væld af løgne.
Beltanes Aften, også kendt som "Valborgsaften", Beltanefesten, Majdag - dette
er en meget gammel og vigtig ikke-jødisk/hedensk højtid. Højtiden er til ære for
Baal/Beelebub.
Beltane/Majdag er blevet erstattet med den kristne version af "Påske". I stedet
for vores oprindelige Guder og skikke, er en jødisk opfundet nazaræer
fokuspunktet for slavisk tilbedelse og spirituel energi. 1. maj er også yderligere
blevet erstattet med en stor festdag for jødisk kommunisme.
Påske" (engelsk "Easter") opstod med Astaroth, som oprindeligt var kendt som
"Ashtar". Denne højtid falder sammen med forårsjævndøgnet, hvor dag og nat
er lige lange. Hun var kendt som "Eastre" for angelsakserne. Som Gudinden
for frugtbarhed blev hun forbundet med kaniner og æg. De kristne stjal denne
højtid og tvistede dens betydning. Andre navne kan nævnes: Påske, Easter
(engelsk), Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus, (Estrus er når et dyr går i løbetid;
117parringstiden), Oestrus, Oistros og Ostara.
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Som tidligere nævnt, blev "Guds Lam" stjålet fra stjernetegnet Vædderen, hvilket
Solen går ind i hvert forår. Alt det ovenstående er blevet stjålet og forvansket til at
fokusere på og tilbede en fiktiv jøde, hvilket skaber en kraftfuld spirituel
forbindelse:
Citat fra den jødiske Talmud:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D:
”Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800 slaver.”
Det hedenske sommersolhverv blev stjålet og erstattet med "Sankt Hans".
Til ære for "Johannes Døberen" blev endnu en jødisk opfunden karakter stjålet
fra et hinduistisk, alkymisk koncept, som ikke-jøder slavisk skal tilbede og
fokusere spirituelle energier ind i.

Lammasdag/Lughnasadh blev erstattet med "Mariæ Himmelfart" for, igen, at få
den ikke-jødiske befokning til at fokusere på og slavisk ære og tilbede den fiktive,
jødiske Jomfru Maria og bruge deres energier til at forstærke en løgn.
Halloween/Samhain blev erstattet med "Allehelgensdag".
Julesæsonen og vintersolhvervet er blevet erstattet med den kristne udgave af
"jul". Dette er den ultimative blasfemi!!
Igen er der total fokus på den jødisk opfundne nazaræer og hans falske fødsel,
falske jødiske forældre og falskt alt andet. Løgnene trommes ind i ikke-jøders sind
hele verden over, hvilket skaber en enorm hvirvel af spirituel energi, der stiltiende
ødelægger vores kulturarv og kulturelle og hukommelse og samtidig fremmer
vores egen fordømmelse. Hele julehøjtiden er blevet inficeret med den fiktive
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historie om nazaræeren - fra "advent" til omskæring af den jødiske nazaræer på
den 8. dag i synagogen af en rabbiner.
Imbolg blev erstattet med "Askeonsdag", som blev stjålet fra et gammel
hinduistisk ritual med at anvende aske på stedet for det tredje øje i midten af
panden.
Kristne fundamentalister har været på overarbejde for at udrydde alle spor af
disse højtiders kristne oprindelser for at forstærke og holde løgnen om
kristendommen kørende. Som jeg genagne gange har sagt, er historien blevet
omskrevet, og det bliver den stadig. Sandheden bliver erstattet med løgne, der
fremmer jødisk overlegenhed og deres dagsorden med en ny kommunistisk
verdensorden, hvor de vil være "Gud". Oprør, som altid har været forbundet med
Satan, afskrækkes i intens grad med henblik på at etablere denne nye, jødiske
verdensorden, hvor alle ikke-jøder vil blive stregkodede og være slaver.
Derudover bliver ikke-jødisk/hedensk kultur utrætteligt angrebet underbevidst i de
mange film skabt gennem det jødiske Hollywood og i mange tilfælde tvinge ikkejøder til at forbande og fordømme vores eget folk men lovprise jøderne. Jøderne
har en lang historie med at narre ikke-jøder til at gøre deres beskidte arbejde for
sig, såsom at bekæmpe deres krige og fordømme os selv. Et åbenlyst eksempel
var krigen i Irak, som blev udkæmpet for Israel af næsten udelukkende ikke-jøder,
da kun fire jødiske soldater blev rapporteret døde i krigen.
De robotiske sange og bønner, der ophøjer jøderne og Israel, og er forvanskede
fra fjernøstlige mantraer, synges og reciteres gentagne gange i de kristne kirker.
Hertil kommer de milliarder og milliarder af kroner, som kommer ind gennem
donationer, og så videre, og går til at fordømme os ikke-jøder!!! Ikke-jøder synger
og beder for deres egen fordømmelse. Der står i den jødiske Talmud, at ikkejøder
"skider før deres gud". Satan er Gud!!!!!!!
Sidste Halloween bemærkede jeg, i en Halloween-butik, udbuddet af ekstremt
hæslige masker af Djævelen, der portrætterede vores Skabergud Satan.
Halloween er min yndlingshøjtid, fordi man klæder sig ud, fester og så videre,
men det har været en anden sag for vores Skabergud. Det er ikke kun en enorm
fornærmelse mod vores Skabergud, men et kæmpe slag i ansigtet for alle ikkejøder.
Påskeharen, der kom forud for kristendommen, er ubønhørligt blevet angrebet af
fundamentalistiske kristne sammen med Julemanden, også kendt som "Nick" og
"Nicholas". "Santa" er et anagram for "Satan", og de røde, hvide og sorte farver er
farverne af sjælens vigtigste nadier. "Nick" er også et andet navn for Satan.
Jøderne bruger vildledte kristne til at gøre deres beskidte arbejde for dem, og de
griner af deres dumhed. De ved selv, at nazaræeren ikke er virkelig og kun blev
opfundet og utrætteligt fremmet for at slavebinde de ikke-jødiske masser og
skabe en enorm hvirvel af ikke-jødisk, spirituel energi for at virkeliggøre deres
"Messias".
Citat fra den jødiske Talmud:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800
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slaver."
Fordi kristendommen er falsk, er den en forberedelse på jødisk kommunisme,
hvor alle former for spor af spirituel viden tvangsfjernes, ligesom det blev med
Inkvisitionen. Dette sikrer, at al okkult viden og kraft holdes i hænderne på
jøderne for fuldstændig at slavebinde og kontrollere masserne og gøre dem til
"Gud".
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Det jødiske fupnummer kaldet kristendommen
Følgende er et uddrag fra "The White Man's Bible" af Ben Klassen:
EN JØDES AFSLØRINGER - DE KATASTROFALE KONSEKVENSER VED
PAULUS FRA TARSUS OG KRISTENDOMMENS ØDELÆGGELSE AF DEN
ROMERSKE CIVILISATION.
Følgende blev skrevet af Marcus Eli Ravage, en jødisk forfatter (1884-1965). Dette
kom frem i det nu nedlagte Century Magazine i udgaven fra februar 1928. Det er
så tydeligt, så direkte, og konsekvenserne er så vidtrækkende, at den fulde
katastrofe, som så udtrykkeligt præciseres heri, helt undslipper den
gennemsnitlige omtågede Hvide kristne. Her er er overskriften og teksten af
Ravages artikel:
A REAL CASE AGAINST THE JEWS
Selvfølgelig harmes I over os. Det nytter ikke at fortælle mig, at I ikke gør. Så lad
os ikke spilde tid på benægtelser og alibier. I ved det, og jeg ved det, og vi forstår
hinanden. Det bebrejder jeg jer ikke for.
Velsign min sjæl, jeg bebrejder ikke nogen for ikke at bryde sig om nogen. Det, der
fascinerer mig ved dette anti-jødiske halløj er jeres totale mangel på
beslutsomhed. I er så indirekte og upræcise om det, I kommer med så
transperante undskyldninger, I lader til at være så ramt af selvbevidsthed, at det
ville være irriterende, hvis ikke opvisningen ikke var grotesk.
Og I er jo ikke amatører: I har gjort det i over femten århundreder. Alligevel kan
man, ved at se jer og høre jeres barnlige påskud, få det indtryk, at I ikke selv ved,
hvad det handler om. I harmes ved os, men I kan ikke klart sig hvorfor. I finder på
en ny undskyldning - en grund, som I kalder det - hver anden dag. I har hobet jer
selv op med begrundelser i hundredevis af år, og hver eneste ny opfindelse er
mere latterlig end den foregående, og hver ny undskyldning modsiger og tilintetgør
den foregående. For ikke så mange år siden plejede jeg at høre, at vi var
pengegriske og komercielle materialister; klagen der nu hviskes rundt er, at ingen
kunst eller noget erhverv er sikret mod jødisk invasion. Hvis man skulle tro på jer,
på samme tid i klaner og eksklusive og uassimilerbare, fordi vi ikke vil gifte os med
jer, og vi er også bestigere og skubbebåde samt en trussel for jeres raceintegritet.
Vores levestandard er så lav, at vi skaber jeres slumkvarterer og svedindustrier,
og så høj, at vi fortrænger jer ud af jeres bedste boligområder. Vi unddrager os
vores patriotiske pligt i krigstid, fordi vi er pacifister af natur og tradition, og vi er
ærkekupmagerne af universelle krige samt de, som drager størst fordel af disse
krige (se "Zions Vises Protokoller").
Vi er på én gang grundlæggere og de førende tilhængere af kapitalisme og de
ledende gerningsmænd til oprøret mod kapitalismen. Historien har helt sikkert intet
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alla alsidighed tilovers for os! Og, åh! Jeg glemte næste grunden til grundene. Vi
er det stivnakkede folk, der aldrig accepterede kristendommen, og vi er det
kriminelle folk, der korsfæstede sit grundlægger.
Men jeg siger jer, I er selvbedragere. I mangler enten selverkendelsen eller
fyrigheden til at se kendsgerningerne i øjnene og indse sandheden. I harmes ikke
ved jøden, fordi han, som nogle af jer lader til at tro, korsfæstede Jesus, men fordi
vi skabte ham. Jeres virkelige strid med os er, at vi har afvist kristendommen men
har pålagt jer den! Jeres løse, modstridende anklager mod os er ikke engang et
plaster på sortheden af vores beviste historiske forbrydelse. I beskylder os for at
starte revolution i Moskva. Antag, at vi indrømmer anklagen. Hvad så?
Sammenlignet med det, som Paulus, jøden af Tarsus, udførte i Rom, er den
russiske omvæltning et simpelt gadeslagsmål. I laver meget støj og raseri over
den uretmæssige jødiske indflydelse i jeres teatre og filmpaladser. Meget godt; da
jeres klage er velbegrundet. Men hvad er det i forhold til vores overvældende
indflydelse i jeres skoler, jeres love og jeres regeringer og selv tankerne, I der
strømmer gennem jeres hoveder hver dag? En kluntet russer forfalsker nogle
papirer og udgiver dem i en bog kaldet "Zions Vise Protokoller", som viser, at vi
planlagde at bringe den seneste verdenskrig på bane. I tror på den bog. For
argumentets skyld, vil vi garantere for hvert ord i bogen. Den er ægte og autentisk.
Men hvad er det ved siden af den ubestridelige historiske sammensværgelse, som
vi har udført, som vi aldrig har benægtet, fordi I aldrig havde modet til at sigte os
for den, og om hvilken den fulde historie stadig er bevaret, så folk kan læse den?
Hvis I virkelig mener det alvorligt, når I taler om jødiske sammensværgelser, vil I
så tillade mig at rette jeres opmærksomhed en, der er værd at tale om? Hvad
nytter det at spilde ord på jødiske finansfolks, avisejeres og filmstormænds
påståede kontrol over jeres offentlige mening, når I lige så godt kan beskylde os
for de jødiske evangeliers beviste kontrol over hele jeres civilisation?
I er ikke begyndt at sætte pris på den sande dybde af vores skyld. Vi er ubudne
gæster. Vi er forstyrere. Vi er nedbrydere. Vi har taget jeres naturlige verden, jeres
idealer, jeres skæbne og har skabt kaos med dem. Vi har været på bunden af ikke
blot den seneste Store Krig men næsten alle jeres krige, og ikke kun den russiske
men også hver eneste anden store revolution i jeres historie. Vi har bragt splid og
forvirring og frustration ind i jeres personlige og offentlige liv. Vi gør det stadig.
Ingen kan fortælle jer, hvor længe vi vil blive ved med at gøre det. Kig lidt tilbage
og se, hvad der er sket. For nittenhundrede år siden var i en uskyldig, sorgløs,
hedensk race. I tilbad utallige Guder og Gudinder, luftens ånder, vandløbene og
skoven. I satte en ublu ære i herligheden ved jeres nøgne kroppe. I udhuggede
billeder er jeres guder og den forjættende menneskelige figur. I frydede jer med
kamp på felten, arenaen og slagmarken. Krig og slaveri var fastsatte institutioner i
jeres systemer. I fandt fryd ved det herlige udendørs bjergskråninger og dale og
tog jer tid til at spekulere om livets under og mysterium og lagde grundstenene for
naturvidenskab og filosofi. Jeres kultur var ædel, sensuel og uberørt af de
smertefulde rædsler ved social samvittighed eller sentimentale spørgsmål om
menneskelig lighed.
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Hvem ved, hvilken stor og hellig skæbne kunne have været jeres, hvis vi havde
ladt jer være? Men vi lod jer ikke være. Vi tog jer og nedrev den smukke og
generøse struktur, I havde opdrættet og ændrede hele jeres histories gang. Vi
erobrede jer, som intet af jeres imperier nogensinde havde underkuet Afrika eller
Asien. Og vi gjorde det hele uden hære, uden kugler, uden blod eller uro, uden
kraft af nogen art. Vi gjorde det alene af vores ånds uimodståeligt magt, med
ideer, med propaganda. Vi gjorde jer til de villige og ubevidste formidlere af vores
mision til hele verden, til Jordens barbariske racer, til de utallige ufødte
generationer. Uden helt at forstå, hvad vi gjorde mod jer, blev I på fri fod
agenserne for vores racemæssige tradition ved at transportere vores evangelie til
jordens uddforskede ender. Vores stammeskikke er blevet kernen i jeres
moralkodeks. Vores stammelove har udformet jeres ærværdige forfatninger og
retssystemer. Vores legender og vores folkeeventyr er de hellige sagn, I nynner for
jeres spædborn. Vores digtere har fyldt jeres salmebøger og bønnebøger. Vores
nationale historie er blevet en uundværlig del af jeres pastorer, præster og lærde.
Vores konger, vores statsmænd, vores profeter, vores krigere er jeres helte. Vores
oldgamle lille land er jeres Hellige Land. Vores nationale litteratur er jeres Hellige
Bibel. Hvad vores folk troede og lærte er uløseligt blevet vævet ind i selve jeres
tale og tradition til det punkt, hvor ingen af jer, der ikke er bekendt med vores
racearv, kan kaldes uddannede. Jødiske håndværkere og jødiske fiskere er jeres
lærere og jeres helgener, hvor utallige statuer er blevet udhugget fra deres billede,
og utallige katedraler er blevet bygget i deres minde. En jødisk jomfru er jeres
ideelle form for moderskab og kvindelighed. En jødisk rebel-profet er den centrale
figur i jeres religiøse tilbedelse. Vi har nedstyrtet alle jeres idoler, bortkastet jeres
racearv og har erstattet dette med vores Gud og vores traditioner. Ingen erobring i
historien kan tilnærmelsesvist sammenlignes med fejningen af vores erobring af
jer.
Hvordan gjorde vi det? Næsten ved et uheld. For næsten to tusinde år siden, i det
fjerne Palæstina, var vores religion faldet i forfald og materialisme. Vekselerere var
i besiddelse af templet. Fordærvede, selviske præster snød vores folk og blev
fede. Så rejste en ung patriotidealist sig op og tog rundt i landet for at opfordre til
en genoplivning af tro. Han havde ikke tænkt på at oprette en ny kirke. Ligesom
alle profeterne før ham, var hans eneste mål at rense og revitalisere den gamle
trosbekendelse. Han angreb præsterne og dræv vekselererne fra templet. Dette
bragte ham i konflikt med den etablerede orden og dens bærende søjler. De
romerske myndigheder, som var i besættelse af landet, frygtede hans
revolutionære agitation som en politisk indsats for at fortrænge dem og arresterede
ham, sigtede ham og dømte ham til døden ved korsfæstelse, hvilket på
daværende tidspunkt var en almindelig form for henrettelse.
Følgerne af Jesus af Nazaræth, som hovedsageligt var slaver og fattige arbejdere,
vendte sig, i deres sorg og skuffelse, bort fra verden og dannede selv et
broderskab af pacifistiske anti-modstandsfolk og delte mindet om deres
korsfæstede leder og levede sammen på kommunistisk vis. De var blot en ny sekt
i Judæa, uden magt eller konsekvens, hverken den første eller den sidste. Først
efter romernes ødelæggelse af Jerusalem kom den nye trosbekendelse i
forgrunden. Derefter udtænkte en patriotisk jøde, ved navn Paul eller Saul, ideen
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om at svække den romerske magt ved at ødelægge moralen eller dens soldater
med doktrinerne om kærlighed og ikke-modstand prædiket af den lille sekt af
jødiske kristne. Han blev apostlen for ikke-jøderne, ham, som thidtil havde været
en af båndets mest aktive forfølgere. Og så godt gjorde Paulus sit arbejde, at det
store imperium, der havde udnertvunget Palæstina og halvdelen af verden, inden
for fire måneder var en ruinhob. Og den lov, der gik ud fra Zion blev den officielle
religion i Rom.
Dette var begyndelsen af vores dominans i jeres verden. Men det var kun en
begyndelse. Fra dette tidspunkt og frem, består jeres historie ikke af meget mere
end en kamp for herredømmet mellem jeres gamle hedenske ånd og vores jødiske
ånd. Halvdelen af jeres krige, store og små, er religiøse krige, som bekæmpes ud
fra fortolkningen af et eller andet i vores lærdomme. I nåede ikke at bryde fri fra
jeres primitive religiøse enkelthed og forsøge jer med den hedenske romerske
lære, før Luther, bevæbnet med vores evangelier, styrtede ned til jer og igen
tronede vores kulturarv. Tag de tre vigtigste revolutioner i nyere tid - den franske,
den amerikanske og den russiske. Hvad andet er de, end triumfen bag den jødiske
idé om social, politisk og økonomisk retfærdighed? Og vi er stadig langt fra
slutningen. Vi dominerer jer stadig. I netop dette øjeblik bliver jeres kirker
sønderrevet af en borgerkrig mellem fundamentalister og modernister, dvs. mellem
dem, der bogstaveligt talt klamrer sig til vores lære og traditioner og dem, der med
langsomme skridt stræber efter at fordrive os. I Dayton, Tennessee, forbyder et
bibel-opdrættet samfund undervisning i jeres videnskab, fordi den er i strid med
vores gamle jødisk beretning om livets oprindelse; og Mr. Bryan, lederen af den
anti-jødiske Ku Klux Klan i Democratic National Convention, kæmper sit livs kamp
på vores vegne, uden at bemærke selvmodsigelsen. Igen og igen bryder Judæas
puritanske arv ud i bølger af scenecensur, søndagslove og nationale forbudslove.
Om mens alle disse ting sker, vrøvler du om jødisk indflydelse på film!
IEr der noget underligt i, at I harmes ved os? Vi har blokeret på jeres fremskridt. Vi
har pålagt jer en fremmed bog og en fremmed tro, som I ikke kan synke eller
fordøje, som er direkte modsat jeres indfødte ånd, som evigt holder jer dårligt
tilpas, og som I mangler ånden til enten at afvise eller til fuldt ud at acceptere. I
helhed har I, selvfølgelig, aldrig accepteret vores kristne lære. I jeres hjerter er I
stadig hedninge. I elsker stadig krig og udhuggede afbildinger og strid. I sætter
stadig en ære i herligheden ved den nøgne menneskelige figur. Jeres sociale
samvittighed er, på trods af al demokrati og alle jeres sociale revolutioner stadig en
ynkelig ufuldkommen ting. Vi har blot delt jeres sjæle, forvirret jeres impulser og
lammet jeres ønsker. I kampens hede er I forpligtet til at knæle ned før ham, der
befalede jer at vende den anden kind til, der sagde "Modstå ikke ondt" og "Salige
er de, som stifter fred." Midt i jeres begær for gevinst, bliver i pludselig grebet af et
minde fra jeres dage med søndagsskole om ikke at tage tanke for morgendagen.
Når I, i jeres industrielle kampe, knuste en strejke uden samvittighedsnag, bliver I
pludselig mindet om, at de fattige er salige, og at mænd er brødre i Herrens
Faderskab. Og som I skal til at give efter for fristelsen, lægger jeres jødiske
træning en afskrækkende hånd på jeres skuldre og slår det fyldte bæger væk fra
jeres læber.
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I kristne er aldrig blevet kristnet. Til det omfang er det ikke lykkes for os. Men vi
har altid ødelagt det sjove ved hedenskab for jer. Så hvorfor skulle I ikke harmes
os? Hvis vi var i jeres sted, ville vi nok hjerteligt harmes ved jer endnu mere, end
jer os. Men vi bør ikke gøre skjul på at fortælle jer hvorfor. Vi ville ikke ty til kneb
og gennemsigtige påskud. Med millioner af smerteligt respektable jødiske
butiksejere over det hele omkring os ville vi ikke fornærme jeres intelligens og
jeres egen ærlighed ved at tale om kommunisme som en jødisk filosofi. Om med
millioner af hårdtarbejdende og ubemidlede jødiske kræmmere og arbejdere ville
vi ikke latterliggøre os selv ved at tale om den internationale kapitalisme som et
jødisk monopol. Nej, vi ville gå lige til pointen. Vi ville overveje dette forvirrede,
ineffektive rod, som vi kalder civilisation, dette halvt-kristne, halvt-hedenske
potpourri. Var vores roller byttet om, ville vi blankt sige til jer: "Tak til jer, jeres
profeter og jeres bibel for dette rod."
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Kommunismens kristne rødder
“Kristen teologi er bedstemor til bolsjevismen.”
- Oswald Spengler
"Kristendom og kommunisme ligger meget tæt på hinanden spirituelt og
ideologisk. Dette er et meget velkendt begreb, der er blevet vedtaget af forskellige
tænkere, fra Thomas More til Lev Tolstoy. Kun få personer ved, at verdens første
socialiststat blev etableret i Paraguay og var baseret på katolsk jesuitideologi, før
Marx skabte sin lære."
"Jesu Selskab" - den religiøse orden kaldt "Jesuitterne" - i den katolske kirke
svarede noglelunde til KGB i Sovjetunionen."
De ovenstående citater blev taget fra "Pradva" (den vigtigste kommunistpartiavis
og førende avis i det tidligere Sovjetunionen). Fra artiklen: Is there any difference
between Christianity and Communism? (Er der nogen forskel mellem kristendom
og kommunisme?) 30/04/2013
"Amerikanske aviser hævder, at Stalin er blevet forudbestemt til at redde
kristendommen.
-Josef Goebbels 1
Kommunisme er ikke anti-kristent, som det normalt antages. Ud over dette har den
katolske kirke i Kina over 70 millioner medlemmer, og den vokser stadig. Der er
også det katolske Changchung katedral i det kommunistiske Nordkorea; det
nominelle katedral af den romersk-katolske biskop i Pyongyang, Nordkorea. Den
russisk-ortodokse kirke arbejdede hånd i hånd med det kommunistiske parti i
Sovjetunionen. Volden mod præster under revolutionen var simpelthen til for at
frasortere de zaristiske elementer fra dens rækker og intet andet. Stalin arbejdede
åbent med den ortodokse kirke for at hjælpe den kommunistiske krigsindsats for
den Røde Hær under Anden Verdenskrig. I dag, i Rusland, fremmer højtstående
gejstlige i den russisk-ortodokse kirke åbent en kristen, kommunistisk bevægelse
inden for deres nation. Den katolske kirke har også haft en stor hånd med i den
kommunistiske befrielsesteologi i Sydamerika. Det er ingen fejltagelse, at den
katolske gejstlighed med lethed kunne krydse "jerntæppet" under den kolde krig.
80 millioner bibeler printet i Kina - link til artikel fra "Christianity Today".
"Ernst Bloch (1885-1977) var en tysk marxistfilosof og ateistisk teolog. Selvom han
ikke var kristen selv, siges han at have "bygget broen" mellem kristen
kommunisme og den leninistiske gren af marxismen. Et af Blochs hovedværker,
"Principle of Hope", indeholder erklæringer som: "Ubu Lenin, ibi Jerusalem" (Hvor
Lenin er, der er Jerusalem) og "den bolsjevistiske opfyldelse af kommunismen (er
en del af) den ældgamle kamp for Gud."2
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I sandhed, forbereder kristendommen befolkningen til at være åben og til at
acceptere kommunisme. Der er intet inden for de kristne doktriner eller
nazaræerens lære, der på nogen måde er i strid med kommunismen.
Kristendom ER kommunisme.
Begge programmer arbejder mod at underkue og slavebinde ved hjælp af rædsel,
brutalitet, massemord, og tvang. Den katolske kirke var middelalderens KGB og
regerede gennem rædsel, magtanvendelse og massemord. Inkvisitionen er et
eklatant eksempel.
Begge programmer forbyder ejerskab af privat ejendom. Kristendom forbereder, på
et underbevidst plan, tilhængere på kommunisme. Kristne indoktrineres til at tr
o, at fattigdom er en dyd. Når først dette koncept tager bider sig fast i ens
underbevidsthed, er en alvorlig mangel på penge meget ofte resultatet, og
undertiden varer dette endda i flere livstider, hvis man taler fra et spirituelt
perspektiv. Dette skaber også et selvforstærkende program og skaber som resultat
generationer af fattige mennesker. De kristne kirker forekommer derefter som de
fattiges "hjælpere" og "velgørere", selvom det hele tiden var de kristne lærdomme,
der skabte og håndhævede problemet. Jøden skaber problemerne og giver så den
jødiske udgave af en forbandet løsning til hedningerne. Klik her for en artikel
vedrørende kristen tankekontrol.
Der er overhovedet intet spirituelt over kristendommen. Kristendommen er et
værktøj til at fjerne spirituel viden og kræfter og erstatte disse med meningsløse,
robotagtige "bønner", der er blevet forvansket fra og gentages på samme måde
som fjernøstlige mantraer samt endeløs indoktrinering med falske lærdomme med
formål om at indlejre en fiktiv status og historie for det jødiske folk i kristnes sind,
hvilket overhovedet ikke er spirituelt. For eksempel kan meget få, om overhovedet
nogen, kristne prædikanter tegne et diagram over den menneskelige sjæl.
Fjernelsen og forvanskningen af spirituel viden forbereder befolkningen på at
acceptere den ateistiske kommuniststat.
Både kristendommen og kommunismen præsenterer sig selv som
broderskabsprogrammer ved at fremme ligestilling, velstand, velvilje og en bedre
måde at leve på, men ved nærmere undersøgelse af deres virkelige doktriner og
historier er der under overfladen intet andet end rædsel, terror, massemord, tortur,
og tvungen indoktrinering. Begge disse programmers rambuk og fundament består
i, at holde befolkningen uvidende. Enhver idiot, der læser den jødiske/kristne bibel
kan tydeligt se de endeløse beretninger om massemord, plyndring, voldtægt,
slaveri og trusler om evig tortur og fordømmelse, hvis lærdommene ikke tages
seriøst eller ikke overholdes og frem for alt, hvordan jødehova var et morderisk
monster, hvis bytte var hedningerne - dette adskiller sig ikke fra de kommunistiske
programmer.
Vedrørende beviser for dette, se "Jehova og menneskelig blodofring."
"En morder og løgner fra begyndelsen".
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"Men mine fjender dér, som ikke vil have mig til konge, før dem herhen og hug
dem ned for mine øjne"
Lukasevangeliet 19: 27
(Direkte citat fra Jesus, der fortaler for mord)
"Oprør" er et konkret NEJ NEJ og er "af Djævelen".
Kristendommen forbereder også tilhængere på kommunismen ved, at man
indoktrineres til at udholde uretfærdighed. Næsten alle har hørt de bibelske skrifter
om at vende den anden kind til, at gå den ekstra mil, at elske sine fjender og så
videre. Disse lærdomme arbejder sammen med kommunismen på at ødelægge
retssystemet og personlige rettigheder. Kriminalitet tillades at komme så langt ude
af kontrol (som det allerede nu forholder sig), at befolkningen ikke kun afskrækkes
fra at kæmpe tilbage, men hvis man skal forsvare sig selv, bliver man ofte straffet
for dette. Hvad disse jødiske programmer gør, er, at de sætter en fælde. De fleste
mennesker bliver i sidste ende mere end villige til at opgive deres rettigheder til
fordel for ultra-strenge love, der skal kontrollere kriminalitet. Begge programmer
forbyder at udøve nogen personlig indsats for at håndhæve retfærdighed og
placerer derved dette ansvar i hænderne på staten for kommunismen og i
hænderne på den såkaldte "Gud" for kristendommen. Enhver form for oprør eller
det at kæmpe imod er en alvorlig lovovertrædelse. Accept af krænkelse og
uretfærdighed er begge meget nødvendige ting for at kunne etablere en slavestat.
En slave må aldrig forsøge at kæmpe tilbage eller på nogen måde gøre oprør. Had
er endnu et tabu i begge programmer.
Et kig på kommunismens fødsel:
Kommunismen blev skabt ud af organisationen: "The League of the Just". Mottoet
for denne organisation ("Bund der Gerechten" eller "Bund der Gerechtigkeit") var:
"Alle Mennesker er Brødre" og dens mål var, "at etablere Guds Rige på Jorden,
baseret på idealer om næstekærlighed, lighed og retfærdighed".
"I kongressen afholdt i London, i juni 1847, fusionerede "League of the Just" med
medlemmer det tilsvarende, kommunistiske udvalg, ledt af Karl Marx og Friedrich
Engels, og vedtog derved en ny organisatorisk pagt og program og
rekonstituerede sig selv som the Communist League."3
Dette er grundlaget for den kristne lære.
Vi kan spore kommunismens rødder tilbage til den radikalliberale ideologi i Europa.
Hvilket i sig selv er kristendom i forklædning. Som Nietzsche udtalte om den
franske revolution og dens liberale ideologi: "Kristendommens datter og
viderførelse".
Dette radikale, universalistiske, egalitære doktrin er kernen i kristendommen og
liberalismen, da det bliver til kommunisme. Hvor liberalisme åbent blev forvandlet
til kommunisme:
"I 1840'erne, blev ordet "kommunist" almindeligt brugt til at beskrive dem, der
hyldede venstrefløjen af Jakobinerne under den franske revolution som deres
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ideologiske forfædre. Denne politiske tendens så sig selv som egalitære arvtagere
af fløjen kaldet "Conspiracy of Equals" ledt af Gracchus Babeuf. Sansculotterne af
Paris, som årtier tidligere havde dannet grundlaget for støtten til Babeuf —
håndværkere, navere og de ledige i byerne -, blev set som et potentielt fundament
for et nyt socialt system..."
Den franske filosof Étienne Cabet inspirerede fantasien med novellen om et
utopisk samfund baseret på fælles maskineproduktion - "Voyage en Icarie" (1839).
Den revolutionerende Louis Auguste Blanqui argumenterede for en elitær
organisering af det overvældende flertal af befolkningen mod de "rige" og en
derved beslaglæggelse af regeringen i et statskup samt indførelse af en ny
egalitær, økonomisk orden."4
En gennemgang af de spirende tendenser fra kristendom til liberalisme og ind i
kommunisme:
Liberalisme er kristendom uden Kristus
William Gayley Simpsons "Which Way Western Man?"
Revilo Oliver:
Citat:
"De andre apostater jeg har nævnt, hvoraf mange nu er blevet glemt, sammen
med næsten alle de anti-kristne fra de seneste århundreder, eksemplificerer driften
af, hvad der nu kan kaldes loven om kulturelle rester. I alle civiliserede samfund
forholder det sig sådan, at når en veletableret og generelt accepteret overbevisning
viser sig at være utrolig, at gode sind så opgiver den, men de bevarer
ofte afledte overbevisninger, der oprindeligt blev udledt af trosretningen, de
har afvist, og må derfor logisk være afhængige af den. Således skete det, at
moderne fjender af kristendommen afviste mytologien, men ukritisk bibeholdte
troen på den sociale og etiske overtro afledt fra den — en tro, som de
forundringsvis kalder rationel men holder på med religiøs iver."
"De griner ad historien om Adam og hans ribben, men de fortsætter med at tro på
en "menneskelig race" nedstammende fra et enkelt par forfædre og derved et
"menneskeligt broderskab". De taler om "hele menneskeheden", hvilket giver
begrebet en salveagtig og mystisk betydning, med hvilken de ikke bruger
tilsvarende udtryk, såsom "alle pungdyr" eller "alle hovdyr". De fabler om
"menneskets rettigheder", selvom et øjebliks tanke burde være nok til at vise, at
der, med mangel på et dekret fra en overnaturlig monark, ikke kan være nogen
rettigheder ud over dem, som borgerne i et stabilt og homogent samfund, ved pagt
eller etableret skik, har skænket sig selv; og at sådanne væsener naturligvis ikke
kan have nogen rettigheder, selvom de viser venlighed over for udlændinge, slaver
og hunde."
"De tror ikke på, at en tredjedel af en gud blev inkarneret i den usleste region på
Jorden for at omgås analfabetiske bønder, give smører om en barbarisk races
rakkerpak og på magisk vis ophøje de uvidende og primitive til at "gøre denne
verdens visdom til dårskab", så at "de sidste bliver de første" — at de ikke tror,
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men i stedet klamrer sig til den sygelige had til overlegenhed, der får kristne til at
tilbede alt, der er ringe, lavt, irrationelt, fornedret, deformt og degenereret."
"De fabler om "menneskelivets ukrænkelighed" — især de mest modbydelige
former af det — uden af afspejle, at det kræver en gudelig skaber at gøre noget
helligt. Og de agiterer febrilsk for en universel "lighed", som kun kan nås ved at
reducere alle mennesker til det laveste niveau, mens de åbenbart er uvidende om,
at de blot gentager de kristnes ofte udtrykte længsel efter at blive til får (det
dummeste af alle pattedyr) vogtet af en god hyrde, hvilket er implicit i alle
historierne i Det Nye Testamente, selvom de fleste udtrykkes uden omsvøb i et
andet evangelium, med reference til Jesus, som lover, at der ville forekomme en
opstandelse, efter han har torturet og slagtet Jordens mere civiliserede
befolkninger, samt at alle fårene (hans kæledyr) vil hoppe ud af deres grave - alle
med samme alder, samme køn, samme statur, alle med uskelnelige egenskaber,
så de vil være så identiske som bierne i en sværm."
"Selvom de "liberale" og marxistiske kulter har lærdomsmæssige forskelle, der er
ligeså store som dem, der adskiller lutheranere fra baptister, er de dybest set den
samme overtro, og om hvorvidt vi skal kalde dem religioner eller ej afhænger af,
om vi begrænser ordet til tro på overnaturlige personer eller udvider det til at
omfatte alle former for blind tro baseret på følelsesmæssig ophidselse i stedet for
observerede fakta og fornuft. Når disse "ateistiske" kulter råber op om deres had til
"fascister" eller "Nazister", må de naturligvis tro, at disse onde personer er besat af
Djævelen og derfor enten bør konverteres eller udryddes for at fremme hellighed
og kærlighed. Og når de ser "racister", er deres lyst til at udrydde ondskab lige så
stor som den kristne pøbel, der trak den retfærdige og meget intelligente Hypatia
fra sin vogn og så kærligt brugte østersskaller til at skrabe kødet fra hendes
knogler, mens hun stadig var i live."
"Med meget få undtagelser fastholdter de anti-kristne i deres sind en stor del af
kristen lære, og de genoplivede endda de giftigste elementer i den primitive
antikkens bolsjevisme, som var blevet svækket eller sat i bero af de etablerede
kirker i kristenhedens store dage. Og i dag finder erklærede ateister det ikke
underligt, at de er i væsentlig enighed med hylende dervisher og evangeliske
shamaner, der subsidierede med overdådig omtale af organiseret jødedom, som
kontrollerer fjernsynene og andre kommunikationsmidler, på hvilken måde de
grådigt deltager i den aktuelle indsats for at reducere amerikanerne til total
dumhed med alle slags irrationelle fupnumre."
“Kristen teologi er bedstemor til bolsjevismen.”
-- Oswald Spengler
Denne erklæring gengives vha. andre ord med parolen for kristen kommunisme:
"Kristne kommunister forsøger dog at opnå storstilet, social foranding. Nogle
mener, at kristne, i stedet for at forsøge at omdanne et helt lands politik og
økonomi, kun bør etablere kommunismen på et lokalt eller regionalt plan."
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Den latinamerikanske afdeling af kristen kommunistisk befrielsesideologi er, ifølge
teologer såsom Leonardo Bogg, forankret i konceptet, at "forsigtighed er
forståelsen for alle situationer med radikal krise". Blandt kristne kommunister
anvendes historisk materialisme som en metode til analyse til at definere
karakteren af den pågældende krise som et produkt af politisk-økonomisk dynamik
og bestemmelser afledt af værkerne, der kaldes "den sene
kapitalistiske/imperialistiske produktionsmetode". Ifølge dette udsnit af
befrielsesteologi, er udfordringen for en kristen kommunist så at definere, hvad det
betyder (i forhold til "en konkret analyse af den konkrete sociale virkelighed") at
bekræfte en "præferentiel mulighed for de fattige og undertrykte" som praksis
(aktiv teori) og som befalet af etik angiveligt "rodfæstet i Jesus' lære".
Kristen kommunistisk befrielsesteologi handler ikke om evangelisering som sådan,
men snarere om at udvikle en ortopraktis (etisk handling; betingelsen for at komme
til lyset ved at gøre Guds gerninger), der sigter på at forene Jesus' beatidiske
kodeks, som afsløret i Bjergprædikenen; med eksisterende sociale kampe mod det
såkaldte "neo-kolonialisme" eller "sen kapitalisme". Både kristen kommunisme og
befrielsesteologi lægger stor vægt på "ortopraksis" over "ortodoksis". En fortælling
om karakteren af nutidige kampe udvikles via "materialistisk analyse" ved brug af
historiografiske koncepter udviklet af Karl Marx. Et konkret eksempel er Paraguiays
Sin Tierra (jordløse) bevægelse, som er involveret i direkte beslaglæggelser
af jord og etableringen af socialiseret landbrugskooperativ produktion
i Asentamientos. Den moderne paraguayanske Sin Tierra-bevægelse opererer
på en måde meget lig reformationens Diggers. For Camilo Torres
(grundlæggeren af den colombianske guerilla-gruppe E.L.N.) betød udviklingen af
denne ortopraksis fejring af den katolske eukariste udelukkende blandt dem, der
deltog i vægnet kamp mod den colombianske stats hær, mens de kæmpede side
om side med dem.
Kristne kommunister bruger de bibelske vers i Apostlenes Gerninger 2 og 4 som
bevis for, at de første kristne levede i et kommunistisk samfund. Thomas Wharton
Collens prædiken er en god beskrivelse af bibelske kilder, der bruges med målet
om et fællesejet samfund; Prof. José P. Miranda, "Comunismo en la Biblia" (1981),
oversat som, "Communism in the Bible" (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1982).
Men de nævner derudover også mange andre bibelske passager, der, ifølge dem
selv, støtter tanken om, at kommunismen er det mest etiske sociale system, og at
det er uundgåeligt konstituerende for Guds rige på Jorden. De hyppigst citerede af
disse bibelske citater er taget fra de tre synoptiske evangelier, der beskriver Jesus'
liv og tjeneste.
En af Jesus' mest berømte bemærkninger vedrørende de velhavende kan findes i
Matthæusevangeliet 19:16-24 (samme begivenhed beskrives også i
Markusevangeliet 10:17-25 og Lukasevangeliet 18:18-25, og metaforen med
kamelen, der går gennem et nåleøje er fælles for både Matthæus- og
Lukasevangeliet).
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21 Jesus sagde til ham: "Vil du være fuldkommen, da gå bort, sælg, hvad du ejer,
og giv det til fattige, så skal du have en Skat i Himmelen; og kom så og følg mig!"
22 Men da den unge Mand hørte det Ord, gik han bedrøvet bort; thi han havde
meget Gods. 23 Men Jesus sagde til sine Disciple: "Sandelig, siger jeg eder: En
rig kommer vanskeligt ind i Himmeriges Rige. 24 Atter siger jeg eder: Det er lettere
for en Kamel at gå igennem et Nåleøje end for en rig at gå ind i Guds Rige."
Jesus beskrev også "vekselererne" (dvs. dem, der deltager i valutaveksling) som
"tyve" og jog dem ud af templet i Jerusalem. Dette beskrives i Mattæusevangeliet
21:12-14, Markusevangeliet 11:15 og Johannes' Åbenbaring 2:14-16.
Derudover kan kommunistiske holdninger og virkninger findes i Tredje Mosebog
25:35-38. Mest betydeligt, er dette en del af Moseloven, og som sådan et bud
snarere end en udtrykkelse af eller udluftning for holdningen. Dette faktum påvirker
stærkt den videre drøftelse af spørgsmålet om obligatorisk eller frivillig opgivelse af
rigdomme, enten som et muligt adgangskrav for kristen nåde eller som et middel til
at opnå guddommelige hensigter for menneskelig social orden. 5
“Kristen teologi er bedstemor til bolsjevismen.”
- Oswald Spengler

Referencer:
1 Side 108 "The Goebbels Diaries, Edited and translated by Louis P. Lochner ©
1971 by Universal-Award House, Inc.; 1948 by Doubleday & Company; Garden
City NY."
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism
3 http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism
William Gayley Simpsons "Which Way Western Man?"
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ØDELÆGGELSEN AF VORES FORTID!!
De fleste af os her ved, at kristendommen er et svindelnummer, men omfanget er
en anden sag. Det er et svindelnummer af katastrofale proportioner. En
undersøgelse af middelalderlige malerier afslører et råb om hjælp. Mange af
kunstnerne fra den periode efterlod beskeder i deres værker. Der er en del
malerier - alle med kristne religiøse temaer (dette var ikke kunstnerens eget valg,
da den katolske kirke havde total kontrol, og næsten al kunst i den periode skulle
være med kristne religiøse temaer, for ellers blev kunstneren anklaget for
"kætteri", hvilket betød tortur og død), som afslører flyvende tallerkner svævende
over nazaræeren og andre tegn på, at denne fæle religion var et svindelnummer,
og at folk vidste det men blev alvorligt undertrykt. Grå skyer som tilslører Solen i
maleriet "Kaldelsen af de første apostle" af Domenico Ghirlandaio fra 1481,
afslører en trist stemning, hvilket angiver en sørgelig begivenhed, og dette siger
meget i sig selv. Carlo Crivellis maleri "Bebudelsen" fra 1486 viser åbenlyst en
UFO, der svæver over jomfruen, og en strøm af lys der går ind i hendes hoved.
Mange kunstnere hentydede til flyvende tallerkner ved at male linseformede
skyer i himlen på deres malerier.
Leonardo Da Vincis berømte maleri "Den Sidste Nadver" viser nazaræerens
apostle i fire grupper af tre, hvilket indikerer zodiakkens stjernetegn - han vidste,
at kristendommen var et svindelnummer. Mange andre malerier fra den periode
har skjulte beskeder i sig vedrørende kristendomssvindlen, hvis man tager sig tid
til af undersøge dem.
Der har været adskillige rapporter om, at Smithsonian institution, hvilket er USAs
nationalmuseum, har dumpet pramme fuld af gamle artefakter ned i
Atlanterhavet. Mange af disse var af egyptisk oprindelse og befandt sig i USA.
Alt hvad der bestrider den kristne religion kommer under intens overvågning.
Siden jøderne, de kristne og muslimerne hævder, at verden kun ca. er 6000
gammel, har der næsten altid været en konflikt involeret i at fremme denne løgn.
Enhver med selv en halv hjerne ved, at der ikke var nogle
masseødelæggelsesvåben" i Irak. På trods af hundredvis af
verdensomspændende protester mod invasionen, samt det at FN sagde god for
Irak, er det helt fint, at Israel og USA har alle de masseødelæggelsesvåben, de
ønsker uden nogen form for udefrakommende indblanding overhovedet. Vi ved
alle, at Hr. Bush er kristen hele vejen igennem.
Den virkelige årsag bag alt dette synes at pege i retning af ødelæggelsen af
vigtige gamle relikvier og dokumenter, der BEVISER, at jødedommen og
kristendommen er løgne. Saddam Hussein mente selv at være reinkarnationen
af Nebukadnesar. I denne tro brugte han i 1980'erne omkring 500 millioner dollar
til at forsøge at rekonstruere det gamle Babylon, Nebuchadnezzars hovedstad.
Over 60 millioner mursten blev lavet for at kunne erstatte Babylons vægge med
indgraveringen "Til Kong Nebukadnesar i Saddam Husseins herske".¹
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Der var mange gamle templer og relikvier begravet under Iraks sande, og disse
var beviser for menneskehedens oprindelse. Givet invasionen er det uvist, om de
stadig er der. Amerikanske og britiske soldater blev, af den øverste ledelse, givet
det grønne lys til at ødelægge og/eller plyndre hvad end de ønskede fra de
Irakiske museer.
Saddam Hussein arbejdede også på at genskabe Ashurbanipals gamle bibliotek,
hvilket var verdens tidligst kendte indsamlede og katalogiserede bibliotek.
Teksterne deri opstod før syndfloden. Britiske arkæologer udgravede i midten af
det 19. århundrede omkring 25.000 tabletter med kileskrift samlet af Kong
Ashurbanipal, og disse er nu næsten alle sammen på British Museum.
I april 2002, spurgte de irakiske arkæologer British Museum, om de ville tillade
afstøbning af tabletterne. Selvom der tidligere var blevet lavet kopier af visse
tabletter, ville dette have været den første gang, at et større antal var blevet
stillet til rådighed som kopier.
Det foreslåede rekonstruerede bibliotek på Nineve ville have indeholdt kopier af
alle tabletterne fra British Museum, og det var planlagt at skulle være et center
for forskere og en turistattraktion. Som nabo til biblioteket skulle der have været
et center for kileskriftsstudie. Der blev også lagt planer om at udgrave en af
vingerne af Kong Ashurbanipals palads på Kuyundjiks høj, hvor der var håb om
at finde tusindvis andre begravede tabletter.
Der er omkring 10.000 arkæologiske steder spredt over hele Irak, og de fleste af
dem er ikke engang blevet rørt. Ifølge arkæologer, har tyve gentagne gange
brudt ind i de irakiske museer og stjålet sumeriske artefakter (dette skete også
før krigen). Dyre guldsmykker og ornamenter efterlod de bag sig. De gik efter
gamle optegnelser i form af cylindere og kileskrifttabletter.
FNs hjælpearbejdere og udenlandske diplomater blev adskillige gange beskyldt
for at smugle disse artefakter ud af landet af den irakiske regering. I sommeren
2002, rengjorde en irakisk udlejer en tom lejlighed i Bagdag, som tidligere havde
været besat af en udenlandsk diplomat. Udlejeren fandt to æsker med
arkæologiske fragmenter. Den irakiske regering har aldrig navngivet diplomaten
eller dennes land.
"Saddam med sikkerhed, at frigivelsen af dokumentationen der beviser, at
jødedommen og kristendommen er derivater eller kopier af en gammel sumerisk
religion kan give en katastrofale virkning på globale anliggender."²
"Da George W. Bush stod før Washington Monumentet i januar 2001 under sin
indsættelse, lånte han et overraskende billede som henviste til fortiden.
Henvisende til Amerika sagde han to gange: Og en engel rider stadig
hvirvelvindende og dirigerer denne storm."
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Efter fremkomsten af jødedommen og kristendommen, er der blevet gjort ethvert
muligt forsøg på at holde løgnen i live, fra massemord til ødelæggelsen og
nedrivningen af hele byer samt folkemordet på hele befolkninger. "Djævelen" var
skaberen af menneskeheden - IKKE den jødiske/kristne "Gud".

Dele af ovenstående information blev taget fra bogen:
¹ "Cloak of the Illuminati" af William Henry, 2003. Forfatteren har en masse nyttig
information, hvis man kan læse mellem linjerne, men han er alvorlig vildledt i
forhold til nazaræeren. Nazaræeren er, som vi alle ved, fiktiv. Med hensyn til
jomfruen, stjal dette væsen alt fra Astaroth, mens Astaroth var bundet.
² Ibid.

Uddrag fra nedenstående links om arkæologiske cover-ups:
"Smithsonian museet havde endda på et tidspunkt taget en pram fyldt med
usædvanlige artefakter med ud på Atlanterhavet og smidt dem deri."
"Historiker og sprogforsker Carl Hart, redaktør for WORLD EXLORER, fik
derefter et kort over Grand Canyon fra en boghandel i Chicago. Mens vi
studerede kortet, blev vi forbløffede over at se, at mange af områderne på den
nordlige side af kløften har egyptiske navne. Området omkring Ninety-four Mile
Creek og Trinity Creek havde områder (tilsyneladende klippeformationer) med
navne som Set's Tårn, Ra's Tårn, Horus' Tempel, Osiris' Tempel og Isis' tempel.
I det hjemsøgte område af Grand Canyon forekom navne som
Cheopspyramiden, Buddhaklostret, Buddhatemplet, Manutemplet og Shiva
templet. Var der nogen sammenhæng mellem disse steder og de påståede
egyptiske opdagelser i Grand Canyon?"
"The Smithsonian"
"Artiklen fra 1909 erklærer tydeligt, at Smithsonian er involveret i at studere og
udgravere stedet. Dog benægter Smithsonian, at en sådan opdagelse
nogensinde fandt sted. Dette bringer det større spørgsmål på bane, nemlig om
det var en sand historie. Hvorfor skulle Smithsonian have dækket over det, som
klart ville have været et af de mest betydningsfulde arkæologiske fund i det
tyvende århundrede? Tro det eller ej, der er præcedens for, at Smithsonian
mistede oplysninger om opdagelser, der anses for ikke at passe ind med det
nuværende accepterede dogme og historien om Amerika og dets samspil, eller
mangel på samme, med gamle civilisationer.

LINKS:
Rapport over den hæmningsløse ødelæggelse og plyndringer af uerstattelige
gamle relikvier i Irak
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Systematisk ødelæggelse af Bagdhad Museet
Flere beviser for ødelæggelsen
Arkæologiske cover-ups
Undertrykkelse af beviserne for fortiden i Grand Canyon
http://www.afslørkristendommen.dk/
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Gamle ikke-jødiske religiøse tekster:
Erstattet med meningsløst rabbinsk vrøvl og Jødisk litterært møg
Jøderne kontrollerer næsten al rigdom i verden, hvilket de beslaglagde ved hjælp
af okkult kraft. Denne kraft blev tvangsfjernet fra ikke-jøderne gennem det jødiske
værktøj kristendommen, hvor de ikke-jødiske Guder alle blev udskiftet med falske
jødiske karakterer og arketyper, hvilket resulterede i, at de Oprindelige Guders
navne og karaktere frit kunne bespottes som hæslige Dæmoner og fornærmende
monsterafbildinger. Ikke-jødiske legender blev stjålet, fordrejet, forvansket og
perverteret til jødisk litterært skrald.
Hellige tekster, som indeholdt de ikke-jødiske Guders visdom og lære, og som blev
designet til at hjælpe og give menneskeheden den nødvendige viden til at kunne
fremme sjælen og nå et højere niveau af spiritualitet, blev systematisk erstattet
med jødisk litterært vrøvl og meningsløst rabbinsk møg, der fylder den jødiske
Talmud, Tora og den jødiske/kristne bibel. Den såkaldte "Tora" er i virkeligheden
en pervertering af den egyptiske Tarot. Det samme gælder Kabbalaen. Dette er
grunden til, at den jødiske/kristne bibel indeholder så mange alvorlige advarsler for
at afholde ikke-jøder fra at tilgå okkult viden.
"Jeshua" hvilket er "Jesus" betyder "Må hans navn blive udslettet". Det er så
indlysende, hvem de taler om her. Den værdiløse konge, der hænger fra et kors er
en fiktiv bedrager, endnu en jødisk arketype med formål om at erstatte de Sande
Guder, nemlig vores Skabergud, som er Satan, og slette hans eksistens fra vores
hukommelse (Må hans navn og minde blive udslettet). Dette er ikke blot et enormt
slag i ansigtet på ikke-jøder men også en vederstyggelighed over for vores Guder.
Jo mere jeg forsker og går dybere ned i det okkulte, desto mere iøjenfaldende og
tydeligt er det, at SATAN er GUD.
Det, der er tilbage af de oprindelige tekster, som blev ændret, er intet mere end
jødisk litterært skrald, rabbinsk pis og andet jødisk skrald. Moderne okkulte
lærdomme er blevet befængt med hebraiske bogstaver, jødiske himmelske
arketyper og er baseret på den jødiske version af alt. Åbenlyse eksempler
omfatter:
Anden Kongebog 18: 27 "Men kommandanten sagde til dem: »Tror du, at det kun
er til din herre og til dig, min herre har sendt mig for at sige dette? Nej, det er til de
mænd, der sidder på muren, som snart skal æde deres eget skarn og drikke deres
egen urin sammen med jer!«"
Job 20:7 - "går han for evigt til grunde som sit eget skarn; de, der før har set ham,
vil sige: »Hvor er han?«"
Historien om Job blev stjålet fra "Historien om Keret". Den oprindelige historie om
Job blev skrevet på det ugaritiske sprog (kileskrift), sammensat cirka 1400 fvt af
"Ilimilku den Skriftkloge". Denne legende omhandler "Keret" og Guden "El". IKKE
Job og den fiktive "Jehova.". Kerets framilietragedier og sygdom kan
sammenlignes med historien om Job. I den oprindelige fortælling trådte "Satan"
ikke engang ind i billedet.
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Andre ikke-jødiske legender, der udgør Jobs epos nævnes:
• Den Lidende og Sjælen
• Landmanden og Domstolene
• Den Lidende og Vennen
Der fandtes ikke skrifter vedrørende ekskrementer i de oprindelige tekster.
Mere rabbinsk møg nævnes:
•
•

•

•

•

Ordsprogenes Bog 26:11 "Som en hund, der vender tilbage til sit bræk, er
en tåbe, der gentager sine dumheder."
Esajas' Bog 19:14 "Herren har fyldt dem med svimmelheds ånd. De får
egypterne til at vakle omkring, hvad de end tager sig til, som en beruset
vakler omkring i sit opkast."
Esajas' Bog 30:22 "Dine gudebilleder, beklædt med sølv, dine støbte
billeder, overtrukket med guld, skal du regne for urene. Du skal smide dem
væk som skarn. »Ud!« skal du sige til dem."
Jeremias' Bog 4:4 "Judas mænd, Jerusalems indbyggere, omskær jer for
Herren, fjern jeres hjertes forhud, for at min harme ikke skal slå ud som ild
og brænde, så ingen kan slukke den, på grund af jeres onde gerninger."
Jeremias' Bog 8:2 de skal spredes ud for sol og måne og hele himlens hær,
som de elskede og dyrkede og fulgte og søgte og tilbad; de skal ikke samles
sammen og begraves, men blive til gødning på jorden.

Ovenstående er blot et lille udsnit af det endeløse jødiske litterære svineri, der
fylder bibelen, som blev lavet for at bedrage og slavebinde ikke-jøderne. Dette er,
hvad læren af vore Guder er blevet erstattet med. Ikke-jødiske børn er blevet
indoktrineret med dette syge skrald, og det er blevet tvangsfordret til det ikkejødiske folk gennem hele deres liv. Det er ikke underligt, at mange har sådan et
negativt syn på spiritualitet.
Kun få mennesker kender til den egyptiske Kabbala. Den sande Kabbala er en
instruktion til firdimensionel meditation, hvilket er meget kraftfuldt - at bruge særlige
mantraer, toner og vibrationer og anvende disse til forskellige aspekter af sjælen.
Den oprindelige Kabbala var baseret på runerne, som er baseret på
konstellationerne, ligesom Tarotten. Dette er kun et meget kort resumé, da
instruktionerne er komplekse og kræver omfattende læsning.
Hvad jøderne har gjort med dette er, igen, at tage det ud af cirkulation og derved
holde denne viden i hænderne på de øverste jøder, så de kan have kontrol over
verden (hvorfor de har så meget rigdom og magt) og brugt deres værktøj,
kristendommen, til at myrde ikke-jøderne, der havde denne viden, såsom
Druiderne.
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Stort set alt, der er tilbage i offentlig cirkulation, er resterne af hellig viden, der er
blevet skændet, forvansket og tilsølet med pis, hvoraf kun et par få fordrejede og
forskruede stumper fortsat er her, såsom "gematria", hvilket er en forvanskning af
og kun bruges som en distraktion fra de sande tekster samt den jødiske "golem",
der er baseret på elementerne og deres forvanskede "livets træ". Fiktive jødiske
"YHVH" og jødiske englearketyper respekteres altid højt, mens ikke-jødiske Guder
rykkes ned til at være "qlippoth" af død, snavs og ekskrementer.
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Blotlægning af kristen identitet
En besked til dem, der er vildledte og anerkender religionen "kristen identitet"
Kristen identitet er illusorisk, idet de prædiker, at jøderne er af "Satan". "Satan"
betyder "modstander/fjende" på hebraisk, for dem, der kan læse det. Sandheden
er, at jøderne er ondskabens yngel, men det ondskaben er IKKE "Satan", men
derimod "Jahve/Jehova". Jøderne selv udgør som en kollektiv helhed "YHVH". De
har bedraget menneskeheden til at tilbede DERES "gud". Referencerne i deres
Talmud er blevet fejlagtigt oversat. Referencerne til "Jesus" i deres Talmud er i
virkeligheden ikke "Jesus".
Det er så indlysende, hvad der præcist er skrevet. Versene om, at "ikke-jøderne
"skider" før deres Gud", og at "Jesus koger i sperm i Helvede" - disse er i
virkeligheden ikke referencer til nazaræeren eller Jehova, men til ikke-jødernes
Sande Gud, kendt som "Satan/Lucifer", der har været udsat for flere bespottelser,
nedværdigelser og forfærdelig respektløshed fra sit eget folk på grund af jøderne.
Problemet med de fleste mennesker er en mangel på viden. Kun få mennesker
gider at gøre den fornødne research, lære at læse hebraisk (som faktisk er ganske
let) og faktisk RESEARCHE den jødiske religion.Deres "Gud" er ingen anden end
Jahve/Jehova. Jesus Kristus er fiktiv. JA, fiktiv.
Folk der kan have haft nogle bestemte oplevelser beskæftiger sig i virkeligheden
med ondskab. Jesus Kristus har været brugt i århundreder som en distraktion, og
intet mere. Man kan ikke bare sige "jeg er frelst" og så indlede et liv med passivitet
og selvfornægtelse. Det er, hvad jøderne virkelig ønsker. De ønsker, at ikkejøderne mister al deres spirituelle kraft, så denne kraft holdes i hænderne på et par
få; de få, som vil kontrollere verden fra toppen - jøderne. I virkeligheden "frelser" vi
vores egne sjæle gennem power meditation. Der er intet "spirituelt", og ej heller har
der nogensinde været NOGET spirituelt, ved de kristne kirker. De er, og har altid
været materielle. Det er let at narre dem, der aldrig har oplevet ægte spiritualitet,
da de er uvidende om, at dette overhovedet eksisterer.
Hvis du virkelig har en interesse i og bekymrer dig om din egen race, nation og
fremtid, kan dette være den vigtigste artikel, du nogensinde læser. Ja, jøderne er
den ondes yngel, det er der ingen tvivl om, men her handler det om den ondes
IDENTITET. Hvis vi ser på visse skrifter, kan han let identificeres ved sine værker
og handlinger. Der er så meget bedrag, fordi ikke-jøder i århundreder har lært at
"tro" og ikke tænke selv. Husk, at den sande onde, som sit udvalgte folk, er
mesteren til bedrag og løgne, og hvis du har tålmodighed til at læse videre, vil du
lære, at jøderne har bedraget alle nationer til at tilbede ham i deres kirker, og at
hans navn ikke er Satan, men derimod Jahve/Jehova. Dette bedrag har resulteret i
en enorm levering af spirituel energi, magt og rigdom, der er blevet brugt af jødiske
adepter (meget dygtige magikere) til at ødelægge ikke-jøderne, navnlig den hvide
race, der har stået i vejen for deres dagsorden om at erobre verdensherredømmet.
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Ikke-jøder narres, når de lærer, hvad den jødiske Talmud har at sige om kristne og
Jesus Kristus. Sandheden er, at jøderne opfandt denne religion til at slavebinde
ikke-jøder, men den blev et monster og voksede hurtigt ud af deres kontrol. Den
udviklede sit eget liv, da jøderne fik skylden for det påståede mord på nazaræeren
(Jesus). Dette er én af grundene til, at jøderne ønsker kristendommen tilintetgjort;
en anden er, at den har gjort sit arbejde og har udviklet sig til at være en magt i sig
selv. De ved, at den var fiktiv. ALT i Bibelens Gamle og Nye Testamente er blevet
stjålet fra ikke-jødiske hedenske religioner, der kom forud for kristendommen med
hundreder til tusinder af år. Hvis du læser videre, vil jeg bevise dette.
Det fremgår, at israelitterne IKKE er den hvide race. Det Gamle Testamente er
chokerende fuld af massemord, voldtægt og tortur af hvide og andre hedenske
folkeslag under ledelse af deres fremmede udenjordiske "Gud", hvis navn er
Jahve/Jehova i hænderne på israelitterne, som er ingen mindre end jøderne. Dette
indbefatter MENNESKELIG BLODOFRING:
•
•
•
•

Femte Mosebog 12:27
Dommerbogen 11:34-40
Anden Samuelsbog 21
Fjerde Mosebog 31:25

"The Handbook of Jewish Knowledge" af Nathan Ausubel ©1964; sider 302-303 er
ganske åbenlys om sagen (Dommerbogen 11:34-40):
"Jefta, en af lederdommerne efter erobringen af Kanaa, havde ofret sin eneste
datter til Israels Gud i en fejring af militær sejr mod ammonitterne; "Seeren"
Samuel havde på offerlig måde hakket Agags krops før Gud; David, den følsomme
digterkonge, havde udleveret de syv sønner af Saul til gibeonitterne "for at hænge
dem op til Gud."
Jødisk ritualmord udføres IKKE i Satans navn, men i Jehovas. Dette er et
eksempel på omfanget af bedrageriet og løgnene, som jøderne og deres "onde"
har vildledt menneskeheden med i århundreder. Den sande onde, som "forfører
alle lande" har fået hele verden til at tilbede sig i deres kirker. Jøderne ved dette.
Det er derfor, de har arbejdet på, at infiltrere alle fremtrædende okkulte samfund
og injicere dem med deres Jehova-gudenavne, deres engle, deres kabbala og
deres lærdomme, som alle er konstrueret og ændret til ikke-jøderne.
Det er så tydeligt, at ENHVER organisation, bevægelse eller samfund, der er imod
jøderne, eller er i modstrid med deres interesser, forbliver økonomisk hæmmet. De
kristne kirker har altid haft utrolig rigdom. Selv med nutidens sekularisme, er
supermarkeder, boghandlere og andre propfyldt med kristen litteratur og bibler. I
betragtning af den jødiske kontrol af medierne og pressen, er dette ikke et tilfælde.
Hvor meget sendetid er det lige, at Sand Satanisme eller Nationalsocialisme får?
Disse to fremmes kun ud fra et fjendtligt perspektiv og med intens partiskhed. Kun
acceptable udtalelser! Jøderne, der har en gennemsnitlig IQ på 135 og er "folk af
bogen", ved, hvordan man spiller begge sider imod midten; hvordan man styrer
begge siderne indefra.
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Derudover har den snedige jøde holdt al okkult viden for sig selv, mens han har
afvæbnet de ikke-jødiske folkeslag gennem frygt, massemord af hedenske folk
stemplet som "hekse" samt Inkvisitionen, der var ansvarlig for millioner af
dødsfald. De fleste mennesker er uvidende om den sande betydning bag
hexagram-symbolet, som Israel har i sit flag. Det er et sammensmeltende symbol;
synonymt med den verdensorden, de agter at etablere og køre fra staten Israel.
De har arbejdet i århundreder på at holde denne viden væk fra offentligheden.
Dette var for at sikre, at denne kraft ville forblive i hænderne på nogle få,
hovedsageligt jøderne og de få ikke-jøder under deres kontrol.
De har brugt denne kraft til at fremme deres mål. Kennedy-forbandelsen er ét
eksempel. De har infiltreret alle okkulte samfund og har vildledt ikke-jødiske folk,
der er/var medlemmer af frimureriet, Golden Dawn og andre. Adolf Hitler var dybt
involveret i det okkulte; hans lærer Dietrich-Eckart var medlem af Thules Hvide
Orden. Da Hitler så omfanget af den jødiske infiltration af frimureriet og andre
samfund, var det her, han gjorde dem ulovlige, da de var en spirituel magttrussel
mod Det Tredje Rige.
For at komme tilbage til Det Gamle Testamente, så lad os tage et kig på
massemordene og torturen af ikke-jødiske folkeslag begået af Israelitterne. Det er
så indlysende ved blot at læse skriften, at de er jøder:
•

•
•

•

•
•

•

De Hvide Egyptere blev tortureret og myrdet af jøderne. Moses' stav og
slangen var virkelig hans rygsøjle og kundalinislange (mere om dette
senere).
Moses myrder en egypter, efter at have sørget for at ingen kigger: Anden
Mosebog 2:11-12
Den hebraiske Gud vil sørge for, at den hvide egyptiske Farao ikke lytter til
Moses, så han kan dræbe egyptere med sine hære. Mere folkemord mod
den hvide race: Anden Mosebog 7:4
*Disse vers viser tydeligt, at massemord på uskyldige hvide ikke-jødiske
børn begået af den hebraiske gud var overlagt. Anden Mosebog: 11:4-6 (se
12:29-30)
"Gud" vil dræbe de hvide egyptiske børn for at vise, at han sætter "en
forskel mellem egypterne og Israel". Anden Mosebog 11:7
Efter "Gud" tilstrækkeligt har forhærdet Faraoens hjerte, dræber han alle de
førstefødte hvide egyptiske børn. Da han var færdig, var der "intet Hus, hvor
der ikke fandtes en død". Han løber endelig tør før små børn at dræbe, så
han slagter også alt det førstefødte af kvæget: Anden Mosebog 12:29
Efter at have forhærdet Faraos hjerte et par gange mere, drukner "Gud"
Faraos hær i havet: Anden Mosebog: 14:4-28

De Hvide Filistere:
• Sjamgar nedhugger 600: Dommerbogen: 3:31
• David slagter 200: Første Samuelsbog: 18:22-30
• David slår Goliat ihjel: Første Samuelsbog: 17
• Besejret af Ezekias: Anden Kongebog 18:8
• Samsom dræber, med Guds hjælp, sig selv og 3000 filistermænd- og
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kvinder ved at få et tag til at kollapse: Dommerbogen: 16:27-30
•

Den ikke-jødiske Kana'anæere; israelitterne eftertragtede deres jord,
ligesom nutidens Palæstina, og som i dag, massemyrdede og torturerede
de dem for at sjæle den fra dem:
Og HERREN hørte Israels Røst og gav Kana'anæerne i deres Hånd,
hvorefter de lagde Band på dem og deres Byer. Derfor gav man Stedet
Navnet Horma. Fjerde Mosebog: 21:3

•
•

Andre hedenske folkeslag:
Under Guds ledelse, besejrer Moses' hær midjanitterne. De dræber alle
voksne mænd, men tager kvinder og børn til fange. Da Moses finder ud af,
at de har ladt nogen leve, siger han vredt: "Har I ladet alle Kvinder i Live?
Dræb derfor alle Drengebørn og alle Kvinder, der har kendt Mand og haft
Samleje med Mænd; men alle Piger, der ikke har haft Samleje med Mænd,
skal I lade i Live og beholde."
Så de tog tilbage, og gjorde som Moses (og formodentlig Gud) sagde - de
dræbte alle undtagen jomfruerne: Fjerde Mosebog (31:28-29) 31:1-54, 2829.
Gud befaler israelitterne at "udrydde ethvert Minde om Amalek". Et par
hundrede år senere beordrer Gud Saul til at dræbe amalekiternes "Mænd
og Kvinder, Børn og diende, Okser og Får, Kameler og Æsler". Femte
Mosebog 25:19, Første Samuelsbog 15:2-3
Josva og hans hær hugger "alle indbyggere i Aj" ned, , efter Guds
anvisning. 12.000 massemyrdet: Josva: 8:22-26
Gud slagter amoriterne og forfulgte dem endda "hen imod Opgangen",
mens de forsøger at flygte. Så sender han store sten ned fra himlen og
dræber endnu flere af dem. Josva: 10:10-11
Efter Guds befaling, dræber Josva alt og alle i Makkeda, som han kan finde
(herunder spædbørn og børn) - eller, som Bibelen udtrykker det: "han slog
Byen og dens Konge ned med Sværdet; han lagde Band på den og på hver
levende Sjæl i den uden at lade nogen undkomme" Josva: 10:33
Befolkningen i Gezer - alle myrdet: "hver levende Sjæl i den": Josva: 10:3637
*Byerne Hebron og Debir led den samme skæbne: Josva: 10:38-39
Kadesj Barnea, Gaza, Goshen; alle blev angrebet - som araberne og
palæstinenserne i dag - og blev myrdet i massevis: Josva: 10:40-42
Gud "leverer" flere folk i hænderne på sit udvalgte folk: "Ved den Lejlighed
nedhuggede de omtrent 10 000 Moabiter, lutter stærke og dygtige Mænd,
ikke een undslap". Dommerbogen: 3:28-29
42.000 efraimitter massemyrdes og dræbes, fordi nogen udtaler
"shibboleth" forkert. Dommerbogen: 12:6
"Shibboleth" er nøgleordet, der bruges af nutidige frimurere. Frimureri er,
som så mange andre okkulte samfund, infiltreret af jøder og er i
virkeligheden gennemsyret af jødiske traditioner, og deres ritualer bruges til
at genopbygge "Salomons Tempel", som er den ene verdensorden. Jøden
Mayer Rothschild infiltrerede frimurerne i det 18. århundrede, og med sin
okkulte baggrund indførte han den hebraiske symbolisme.

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
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Der er mange, mange flere eksempler på massemord i den jødiske/kristne bibel;
massemord på IKKE-JØDISKE, HEDENSKE FOLKESLAG. Den samme holdning
er ikke anderledes i dag, da palæstinenserne bliver bulldozet i deres hjem,
udbombet og myrdet i lejre; herunder deres børn, der har fået kødet brændt af til
knoglerne og bogstaveligt talt er blevet kogt levende i hænderne på israelerne.
I virkeligheden griner jøderne af ikke-jødernes uvidenhed, som vildledes til at fejre
slagtningen af deres eget folk. De Hedenske (ikke-jødiske) Guder blev systematisk
destrueret, deres præster og folk myrdet i massevis, deres templer og
helligdomme blev ødelagt, og deres omdømme blev skændet og ødelagt. De blev
dæmoniseret og stemplet som "onde" af jøderne, som erstattede dem med deres
egen "gud". Et eksempel er, hvad der blev gjort mod Adolf Hitler, som gik imod
dem - tænk på, hvad de har gjort mod de Hedenske Guder.
I virkeligheden ved jøderne, at Jesus Kristus er fiktiv. Alt i den jødiske/kristne bibel
er blevet stjålet (typisk jødisk, da de ikke har deres egen kultur) fra andre
religioner, der kom forud for den. For eksempel er "Abraham" et anagram af
"Brahma"; Brahma betyder på sanskrit mangfoldighed. Jøderne var på et tidspunkt
i det gamle Indien. I betragtning af den spirituelle energi, der er gået ind i at bede
til ham og fremme ham, har nazaræeren påtaget sig sit eget liv og er nu ude af
deres kontrol. Nogle vildledte ikke-jøder mener, at Jesus er arisk. Dette er bestemt
ikke tilfældet. Det fremgår med hans lære, at han var en sand kommunist og jøde.
Hans paralleller til jødisk adfærd er så blatant - han var et professionelt offer; alle
skal være så kede af det. Han har forårsaget alle slags krige og andre tragedier,
og ligesom jøderne er han altid uden skyld. Han blev omskåret i henhold til jødisk
lov i templet på den 8. dag af en rabbiner og navngivet efter jødisk lov på samme
dag: Lukasevangeliet: 2:21-22. Hans jødiske forældre, der kan spores helt tilbage
til den jødiske kong David, fejrede den jødiske Pesach: Lukasevangeliet: 2:41.
Ikke-jøder vildledes på grund af ét eller to vers, navnlig Johannesevangeliet 8:44.
Man bliver nødt til at se på hele Bibelen, og hvad budskabet i den er. Det budskab
er et kommunistisk budskab om ødelæggelsen og slavebindingen af hedenske
folkeslag fra start til slut. Visse vers placeret i Bibelen blev stjålet fra andre
religioner og skrifter. Bibelen er blevet omskrevet mange, mange gange.
Tridentinerkoncilet er et eklatant eksempel.
Jesu lære forbereder os til den nye kommunistiske verdensorden, hvor folk vil blive
stregkodet, hvis de ikke vågner op til sandheden:
Din krop er ikke din egen; den tilhører "Gud"
* Hav ikke seksueller lyster. Hvis du har seksuelle lyster, vil ejeren af din krop
gøre, som han vil med den og "kaste den i Helvede" (Regere ved rædsel):
Matthæusevangeliet 5:27-30
* "Herren" har kontrol over alle dine personlige forhold: Matthæusevangeliet 19:9
* Ingen ytringsfrihed: Matthæusevangeliet 5:33-37; 12:36
* Lad dem kaste dig i fængsel: Matthæusevangeliet 5:25
* Forsvar ikke dig selv og kæmp ikke igen; vær den perfekte slave:
Matthæusevangeliet 5:39-44; Lukasevangeliet 6:27-30; 6:35
* De sagtmodige er de bedste slaver; “sagtmodig” betyder “underdanig”:
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Matthæusevangeliet 5:5
* Lev for din død. Livet du lever nu betyder intet. Dette er en klassiker med hensyn
til at køre en slavestat. Livet er ikke værd at kæmpe for: Matthæusevangeliet 5:12
* Bring splid i familieenheden for at skabe kaos: Matthæusevangeliet 10:34-36;
Lukasevangeliet 12:51-53
* Lad det regne med kaos: Matthæusevangeliet 18:21-22
* Ej intet! Sælg alt du har: Matthæusevangeliet 19:21-24; Markusevangeliet 12:4144 Lukasevangeliet 6:20; 6:24; 6:29-30
* Forlad din familie- “Brødre eller Søstre eller Fader eller Moder” dette er, hvad en
totalitær stat kræver af børn og belønner dem for, når de bringer deres forældre
frem for at blive henrettet. Markusevangeliet 19:29
* Yderligere slaveri og underkastelse: Anden Mosebog 21:7; Anden Mosebog:
21:20-21; Tredje Mosebog: 25:44-46; Lukasevangeliet 6:40- staten er perfekt.
* Lukasevangeliet 12:47;
Efeserbrevet 6:5;
Kolossenserbrevet: 3:22;
Første Timotheusbrev: 6:1;
Titusbrevet 2:9-10;
Første Petersbrev 2:18
Ligesom læren i Det Gamle Testamente, krævede nazaræeren fuldstændig og
total lydighed og håndhævede dette koncept gennem frygt og rædsel. Prædikener
og præster narrer deres menigheder til at tro, at "Jesus elsker dig".
De skriger og klynker "ude af kontekst", men det er dem, der går glip af hele
budskabet og er "ude af kontekst". Nazaræeren lærte aldrig menneskeheden
noget, der havde at gøre med selvstændighed eller avancement. Kristne fabler op
om, hvordan dette væsen helbredte de syge, men han lærte aldrig nogensinde
nogen, hvordan man kan helbrede sig selv eller endda at forstå sygdommens
natur. Han omgav sig hovedsageligt med de uvidende og underdanige. Den
kristne religion holder mentalt retarderede i højt henseende.
Dette er IKKE et nyt koncept, da de kristne kirker i virkeligheden ikke rigtig har
ændret sig meget i de sidste 1500+ år. Derudover:
* Stjal han (Lukasevangeliet: 19:29-35, Lukasevangeliet: 6:1-5)
* Løj han (Matthæusevangeliet: 5:17; 16:28; Johannes' Åbenbaring: 3:11)
* Fortalte han for mord (Lukasevangeliet: 19:27)
Dette sætter scenen for kaos. De mange modsigelser har delt den hvide race og
sat de ariske folk i krig mod hinanden, som de var beregnet til.
Kristne har frataget sig selv al okkult kraft og forståelse, har finansieret og arbejdet
for dette i århundreder, og nu skyder de skylden for det hele på "Djævelen".
De kan ikke se, at det er deres egen "gud", som de er blevet vildledt til at tilbede
og den fiktive nazaræer, der ikke var andet end t enenneskelig blodofring. Jøderne
har brugt okkult kraft i århundreder for at fremme deres dagsorden. Den
gennemsnitlige ikke-jøde er hjælpeløs mod sort magi, fordi de af jøderne er blevet
vildledt til at tro, at de vil "komme i Helvede", hvis de studerer det okkulte.
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Okkult viden kan bruges af alle til ethvert formål. Den virkelige "onde" er mesteren
af bedrag og løgne; "han forfører den hele verden". At betale for ens egen
fordømmelse er her et fælles tema.
HANS NAVN ER IKKE SATAN/LUCIFER, MEN JAHVE/JEHOVA!!
Hvad Hitler havde at sige om kristendommen:
Påstanden er undertiden, at Hitler var en kristen - en romersk-katolsk - indtil den
dag, han døde. Faktisk afviste Hitler kristendommen.
Bogen "Hitler's Secret Conversations" 1941-1944 udgivet af Farrar, Straus and
Young, Inc.; første udgave, 1953, indeholder endeligt bevis for Hitlers reelle
synspunkter. Bogen blev udgivet i Storbritannien under titlen "Hitler's Table Talk
1941-1944", hvilken titel blev brugt til paperback udgaven i USA.
Alle disse citater er fra Adolf Hitler:
Natten den 11.-12. juli 1941:
"Nationalsocialisme og religion kan ikke eksistere sammen.... Det tungeste slag,
der nogensinde har ramt menneskeheden var kristendommens komme.
Bolsjevismen er kristendommens uægte barn. Begge er jødens opfindelser. Den
bevidste løgn i spørgsmålet om religion blev indført i verden med
kristendommen.... Lad det ikke siges, at kristendommen bragte mennesket
sjælens liv" (side 6 og 7)
10. oktober 1941, middag:
"Kristendommen er et oprørmod naturens lov, en protest mod naturen. Taget til sin
yderste konsekvens, ville kristendommen betyde den systematiske dyrkning af
menneskelige fejl." (side 43).
14. oktober 1941, middag:
"Det bedste er at lade kristendommen dø en naturlig død.... Når forståelse for
universet er blevet udbredt....vil kristen doktrine blive dømt for
absurditet....kristendommen har nået toppen af absurditet....og det er grunden til,
at dens struktur en dag vil kollapse.... .... den eneste måde, man kan slippe af med
kristendommen er ved at lade den dø lidt efter lidt... løgneren kristendommen ....
Vi vil sørge for, at kirkerne ikke kan spredes lærdomme i strid med statens
interesser til udlandet." (side 49-52)
19. oktober 1941, aften:
"Grunden til, den antikke verden var så ren, lys og fredfyldt var, at den intet kendte
til de to store plager: kopper og kristendommen".
21. oktober 1941, middag:
"Oprindeligt var kristendommen blot en inkarnation af bolsjevismen,
ødelæggeren.... Den afgørende forfalskning af Jesu doktrin blev udarbejdet af
Paulus. Han hengav sig selv til dette arbejde... med henblik på personlig
udnyttelse.... Kunne verden ikke se det samme gamle system med martyrer, tortur,
bøsser? I gammel tid, var det i kristendommens navn. I dag, er er det i
bolsjevismens navn. I går var initiativtageren Saulus: i dag er initiativtageren
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Mardochai. Saulus blev forvandlet til Paulus, og Mordochai til Karl Marx. Ved at
udrydde dette skadedyr, vil vi gøre menneskeheden en tjeneste, som vores
soldater slet ikke kan forestille sig". (side 63-65)
13. december 1941, midnat:
"Kristendommen er en opfindelse af syge hjerner; man kan ikke forestille sig en
mere meningsløs eller uanstændig måde at gøre tanken om Guddommen til grin....
....
Når alt er sagt, har vi ingen grund til at ønske, at italienerne og spanierne skulle
frigøre sig fra stoffet kristendommen. Lad os være de eneste mennesker, der er
immuniseret mod sygdommen." (side 118 og 119)
14. december 1941, middag:
"Kerrl ønskede at forsøge en syntese mellem nationalsocialismen og
kristendommen. Jeg tror ikke, at det er muligt, og jeg ser forhindringen som
kristendommen selv...Ren kristendom - katakombernes kristendom - angår at
oversætte kristent doktrin til fakta. De fører ganske enkelt til menneskehedens
udslettelse. Det er blot helhjertet bolsjevisme, under lametta af metafysik." (side
119 og 120)
9. april 1942, middag:
"Der er noget meget usundt over kristendom" (side 339)
27. februar 1942, middagstid:
"Det vil altid være ubehageligt for mig at gå ned i eftertiden som en mand, der kom
med koncessioner på dette område. Jeg indser, at mennesket, i sin
ufuldkommenhed, kan begå utallige fejl - men bevidst at vie mig selv til fejl, det er
noget, jeg ikke kan gøre. Jeg vil aldrig personligt komme overens med den kristne
løgn. Vores epoke indtil de næste 200 år vil helt sikkert se enden på sygdommen
kristendommen.... Min beklagelse vil have været, at jeg ikke kunne... se det." (side
278)
Lær sandheden: besøg "Afslør Kristendommen" for beviser på, hvordan jøderne
stjal alt fra andre religioner, der kom forud for jødedom/kristendom med hundreder
til tusindvis af år. Dette er så typisk, da de ikke kan skabe noget selv, og heller
aldrig har.
Yderligere bevis for, at Jahve/Jehova er den sande ondskab findes i de sorte
magiske grimoirer, skrevet og fremmet af jøderne, brugt af ortodokse rabbinere og
givet til ikke-jøderne for at forbande, skænde og blasfemere deres egne Guder i
Jehovas navn. "Jahve/Jehova" bruges af jøderne til sort magi. Dem, der ikke er
bekendt med okkult kraft, hvilket er præcis, hvad jøderne har brugt, og hvad de
ønsker at holde fra den uvidende befolkning, er dem fuldstændig prisgivet. Sindets
kræfter bruges i spirituel krigsførsel, og ingen mængde af fysisk træning kan
komme i nærheden af at være en trussel. Jøderne skal besejres på det astrale.
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Hvordan jøderne bedrager ikke-jøderne
De jødiske magthavere tager kontrol over begge modstående sider og manipulerer
dem begge for at fremme deres kommunistiske dagsorden. Det har altid narret
offentligheden. På den ene side hævder de at være imod kristendommen.
Grunden til dette er, at de opfandt den som et kraftfuldt program til "gojerne", så de
foregiver at hade den og være ofre for den. Det narrer mange, som med det
vildledende "kristen identitet"-program. Kristendommen er og har altid været den
jødiske rambuk af magt, og de vil gøre alt i deres magt for at vildlede og bedrage
ikke-jøderne om dette. Den mest effektive taktik har været at bedrage den
intetanende befolkning om, at de er fjender af kristendommen, at de "dræbte
Kristus" og så videre. Den såkaldte "Kristus" var jødisk fra fødsel til død; omskåret
og navngivet i den jødiske synagoge af en rabbiner. For mere information, læs
dette link: Jesus: Den jødiske arketype.
Dette adskiller sig ikke fra, hvordan Vatikanet for offentligheden nedgører
kommunismen, når de bag kulisserne og under bordet arbejder for at fremme den.
Dette narrer igen den intetanende offentlighed. Hele den jødiske/kristne bibels
tema, fra start til slut, er identisk med et kommunistisk doktrin.
I et professionelt forhørslokale har de den flinke fyr og den hårde fyr, der kommer
ind og arbejder på at få oplysninger ud af personen, der bliver afhørt. Den hårde
fyr vil banke ham og true ham, og den flinke fyr vil derefter komme ind og virke
fuldstændig forstående. De arbejder begge på den same side - det samme gælder
med de kristne ledere og de øverste jøder.
Der skal ofte vises et show for offentligheden for at kunne styrke løgnen. Den
"fæle religion", som jøderne skrev om i deres talmud og i protokollerne var
satanisme/hedenskab. De har allerede ødelagt og erstattet dette med deres
kristne program. Den gennemsnitlige jøde har en IQ på 135. Dette er top 2% af
befolkningen. Mange ikke-jøder undervurderer dem.
"Kristen/kristne" er deres kodeord for ikke-jøde(r) i protokollerne og i talmud. Dette
føjer spot til skade. Mange ikke-jøder, der ikke forstår dette vildledes til at tro, der
må være en form for sandhed i den kristne religion, og at den må være umagen
værd, da jøderne ellers angiveligt ikke ville ønske at ødelægge kristendommen.
Intet kunne være længere fra sandheden! Dette føjer yderligere til bedrageriet og
det fiktive koncept om, at kristendom og jødedom er fjender. Den kristne religion
har sine rødder i jødedommen. Fjolser med mindre intelligens forsøger at
rationalisere og hævde, at disse jødiske karakterer, såsom nazaræeren, ikke er
jødiske men derimod Hedenske. Dette skyldes også, at de er under en kraftfuld
besværgelse og kun har lidt forståelse for det okkulte, og derfor blive de let bytte
for jøderne. Man behøver blot at se på bibelske skrifter og se disse jødiske
karakterer for det, de virkelig er.
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Alle de Hedenske Guder og Gudinder blev erstatte med fiktive jødiske karakterer
og arketyper, fik deres oprindelige personligheder fordrejet og erstattet med
jødiske karakteristika. Det er ikke nazaræeren, der bespottes i den jødiske talmud,
der er Lucifer. Det samme gælder jomfruen "Madonna", som i virkeligheden er
"Dæmoninden" Astaroth, som jøderne kalder en "boshet", hvilket betyder
"luder/hore" på hebraisk. Den hebraiske Jomfru erstattede Astaroth. Man behøver
blot at studere den jødiske kabbala for at se, at dette er sandt. I den jødiske talmud
står det skrevet, at enhver jøde, som underviser en ikke-jøde de jødiske hellige
bøgers hemmeligheder vil blive dræbt (Sanhedrin 59a). "Derfor forbød Talmud
undervisning til en ikke-jøde om Toraen, "Jakobs forsamlings ejendom" (Fmt.
Mosebog, 33:4). R. Johanan siger: "En sådan person fortjæner døden". "Det
svarer til at placere en forhindring foran en blind" (Sanh. 59a; Hag. 13a)." De
Hedenske Guder rykkes ned til at være de jødiske "Qlippoth" af død, ekskrement
og degeneration. Det er så indlysende, at det ikke er nazaræeren eller jomfruen,
der bespottes, men derimod Satan/Lucifer og Astaroth samt andre Hedenske
Guder. "Satan" er ordet for "FJENDE" på hebraisk.
TJøderne er mestre i bedrag og psykologi. Man behøver blot at undersøge, hvad
pengene og omtalen drejer sig om for at se, hvad de står bag. Hvad er det, er
påtvinges offentligheden? Hvem har magten? Det er let at se, at kristendommen er
et jødisk program, når man kender til jøderne og deres taktikker. Problemet ermange falder faktisk for bedrageriet og tror, at jøderne arbejder på at ødelægge
kristendommen, når dette i virkeligheden ikke er tilfældet. De opfandt den, de er
bag den og de fremmer den, og "himmel" forbyde at ikke-jøderne skulle vågne op
og se denne kendsgerning! Kristendommen er et springbræt til ateisme. Når man
er en total ateist, er man ikke længere en trussel for de jødiske magthavere, da
man ikke anerkender det okkulte eller tror på sådanne ting, og således har jøderne
frit spil til ukontrolleret at bruge disse kræfter til deres egne forbryderiske formål for
at slavebinde verden.
For århundreder siden var de ikke-jødiske Hedenske religioner, såsom Druidisme,
ressourcer til kraftfuld okkult viden. Jøderne brugte kristendom som deres redskab
til at fjerne denne viden fra ikke-jøderne og massemyrde deres præster og
spirituelle ledere. "Djævelen" blev synonymt med viden, og viden skulle være en
"synd" i henhold til de kristne doktriner. De jøder, der er kendt som "folk af bogen"
vidste, at det ikke forholdt sig sådan. For at kunne opretholde herske over slaver,
skal slaverne holdes uvidende. Spirituel viden blev tvangsfjernet fra den ikkejødiske befolkning og erstattet med fordrejede forvanskninger af Hedenske Guder,
der blev til jødiske arketyper. Hedenske mantraer (vokale vibrationer brugt til at
udvikle og fremme sjælen og forstærke sindets kræfter) blev erstattet med
meningsløse robotagtige bønner. Hedensk magisk praksis blev forvansket - såsom
de fire hjørner/elementer, som er grundlaget for magi, og som repræsenteres ved
det ligesidede kors, som yderliger eblev erstattet af det latinske kors, hvorfra
"nazaræeren hang". Nazaræeren opfyldte adskillige formål. For det første
fungerede denne fiktive karakter (jøderne ved, at han er fiktiv, så det er
himmelråbende indlysende, at de ikke ville afsætte sider og atter sider i deres
Talmud til at bespotte "ham") en distraktion for det ikke-jødiske folk.
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Ved at tro på, at denne karakter "frelser" og "døde for vore synder", er der ingen
grund til at lære om eller have nogen form for viden inden for det okkulte. Det
okkulte kan holdes sikkert i hænderne på de jødiske magthavere. Ikke-jøder bliver
undervist i at "have tro" og ikke at sætte spørgsmålstegn ved noget. Ud over at
være et kommunistisk doktrin, indoktrinerer kristendommen sine følgere til at finde
sig i misbrug og dårlig behandling og til at være slaver. "Vend den anden kind til",
"Gå den ekstra mil" og andre selvmorderiske råd, såsom "Bjergprædikenen" har til
formål at ødelægge den hedenske ånd.
For det andet, så var nazaræeren absolut en jødisk karakter. Han blev omskåret
og navngivet på den ottende dag i templet af en rabbi, hvilket er jødisk skik
(Lukasevangeliet 2:21); hans forældre fejrede "påskefesten" (Pesach), og han blev
bar mitzvah'et som 12-årig - Lukasevangeliet 2:14: "Hvert år tog Jesu forældre til
Jerusalem til påskefesten."
42: "Også da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen."
Han lærdomme var jødiske, og han overholdte jødisk lov.
"Jeshua lærte ikke alene andre, hvordan man lever et jødisk liv - han levede det
selv. De ydre tegn på dette var ting såsom at bære tzitzitter (trevler) som en del af
påklædningen (Lukasevangeliet 8:43, Matthæusevangeliet 14:36) for at tjene som
en påmindelse om budene (Fjerde Mosebog 15:37-39). Han fejrede påskefesten
(Johannesevangeliet 2:13) og tog til Jerusalem (Femte Mosebog 16:16). Han
fejrede Succot (Johannesevangeliet 7:2, 10) og tog til Jerusalem
(Johannesevangeliet 7:14). Han fejrede også Hanukah (Johannesevangeleit
10:22) og sandsynligvis også Rosh Hashanah (Johannesevangeliet 5:1) og tog
ved begge disse lejligheder også op til Jerusalem, selvom det ikke befales i
Toraen." (Se referencen nederst)
Denne tilknytning til jødedommen var meget vigtigt for denne karakter. Jøderne
har haft en besættelse med deres "Messias" genkomst. Når denne "messias"
angiveligt vender tilbage, formodes det jødiske folk så at blive forenet og styre
verden.
Enhver, der har den mindste smule kendskab til sindets værker eller såkaldt
"magi" kender også til betydningen af at have en form for forbindelse eller
tilknytning, som i "sympatisk magi". Ikke-jødisk spirituel energi, som er meget
kraftfuld, er blevet hældt ind i denne "genkomst" gennem bøn, tro, længsel efter at
sætte en stopper for lidelserne (et meget kraftfuldt ønske), himlen på jorden og så
videre. Dette skaber en gigantisk hvirvel af energi, der her ubevidst bliver rettet
mod et fælles mål. De kristne ikke-jøder, værende frataget al okkult viden og kraft,
er marionetter i hænderne på jøderne. Nazaræeren, værende et professionelt offer
(som enhver anden jøde), har en ikke-jøde rendende efter sig, hvem hævder, at
jøderne fik ham "korsfæstet". Dette føjer yderligere til taktikken med at spille begge
sider mod midten. De jødiske magthavere er ligeglade med de ofre, de må tage for
at nå deres mål. Dette er igen "jøde mod kristen".

63

Fjenden og angrebene er drivkraften, der holder løgnen i live og i gang.
Kristendommen skal nu forsvares mod jøderne. Hvis kristendommen bliver så
brutalt angrebet, så må den være legitim - ikke? Sandheden er, at det al sammen
er et forestilling for offentligheden og et bedragerisk spil. De magthavende jøder
ved udmærket godt, at kristendom er et program og et springbræt til ateisme, hvor
al spirituel viden vil være død og borte fra den ikke-jødiske befolkning. Man kan
ikke flygte nogen steder hen.
Nu kommer vi til de ikke-jødiske okkulte loger og ordrer. Alle disse er blevet
infiltreret, og jøderne har også kontrol over disse. Med frimureri, har vi
indvielsesritualet, hvor man skal genbygge "Salomons Tempel". Dette er, igen,
Kristi genkomst og "messias" genkomst". Andre store okkulte grupper og loger er
propfyldte med hebraiske symboler, det hebraiske "alef bet", hebraisk mysticisme
og deres modbydelige engel- og "YHVH"-lort. Og hvis man ønsker at bryde ud fra
dette forfærdelige spirituelle fængsel, er der altid kristen satanisme, hvor det
samme jødiske skrald dikterer, at vi enten skal tilbede Satan med levende
blodofringer og onde gerninger (jo ondere, jo bedre) ELLER udnytte goetiaen og
følge den samme jødiske lære, hvor vores Guder skrækkeligt hånes og nedgøres.
De kontrollerer det hele. De hebraiske bogstaver omkring Church of Satans
baphomet har i virkeligheden til formål at binde baphometet. En cirkel er et symbol
på binding. De hebraiske bogstaver omkring ydersiden indeholder kraften.
Det er på tide, at ikke-jøderne vågner op og tager vores okkulte kraft tilbage.
Jøderne kan kun besejres gennem Satan, og det ved de. Dette er grunden til, at
de har arbejdet så hårdt og så ihærdigt på at holde folk væk fra ham for enhver
pris. Frygt og rædsel bruges konstant, og det jødisk-drevne Hollywood producerer
film efter film om Satan, der forstærker det kristne begreb om Satan og derved
skruer op for rædslen. På den anden side er film om nazaræeren ganske
respektable, og hvis der nogensinde produceres en film, der skildrer denne
karakter i et negativt lys, er den jødiske presse hurtig til at gå i kødet på den. Det
er "jøde mod kristen" for offentligheden, hvilket giver det kristne program mere
tiltro i øjnene på de vildledte ikke-jøder. I sidste ende vil sløret løftes, og der vil
siges "vi har hele tiden haft jer i vores greb".

Reference:
(Jesus er en jøde - dette link er meget informerende)
http://jesusisajew.org/Jesus_is_a_Jew.htm
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Bevis for at Jehova er den sande
“Djævel”
Få mennesker studerer det okkulte i nogen betydelig dybde. Misinformation og
forvirring er det, de fleste mennesker har. "Satanisme" er blevet anvendt på mange
ting; hovedsageligt ting, der repræsenterer det kulturelle begreb "ondt", hvilket er
forskelligt i hver eneste kultur.
På den ene side er de hedenske skikke blevet stemplet som "sataniske", selvom
de kristne kirker stjal og ændrede dem til deres egne formål. På den anden side
har vi grimoirerne og de "sorte bøger". Disse er i virkeligheden IKKE sataniske.
Den jødiske "Gud" Jahve/Jehova, hans engle og hans nazaræer bruges i sorte
magiske værker og brugtes til at tvinge Dæmoner til at vise sig. "Salomons Nøgle"
er et perfekt eksempel på et jødisk-skrevet grimoire (som næsten alle af dem er).
Troldmanden/magikeren (som regel en rabbiner eller en anden jøde) forbereder
sig gennem en periode med faste, cølibat og bønner til Jahve/Jehova. Når
operationen er udført (dette kan omfatte blodofring af levende væsener - dyr eller
mennesker, som det dikteres i Bibelens Gamle Testamente: "og du skal bringe
dine Brændofre, baade Kødet og Blodet, paa HERREN din Guds Alter; og Blodet
af dine Slagtofre skal udøses paa HERREN din Guds Alter, men Kødet maa du
spise." - 5. Mosebog 12:27), kaster "magikeren" en nifods-cirkel og placerer en
trekant ude i siden af den lukkede cirkel for at tvinge en Dæmon til at vise sig.
Nederst på denne side er der adskillige links til online grimorier for ydereligere
research.
Her er et uddrag (oversat til dansk) fra:
“Libellus Magicus
a
nineteenth-century manuscript of conjurations.
The John G. White Collection transcribed and edited
by Stephen J. Zietz
Verus Jesuitarum Libellus,
or,
The True Magical Work of the Jesuits.
Containing Most powerful charges and conjurations for all Evil Spirits
of whatever State-Condition or office they are
And a Most powerful and approved Conjuration of the Spirit Uriel
To which is added Cyprians Invocation of Angels
And his Conjuration of the Spirits Guarding hidden treasure together with a form for their dismissal. Paris 1508.
Passan Anno Adventionis Christi .1571
Dette er den sorte bog brugt af den katolske jesuit-orden (Jesu Selskab).
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Jeg (Navn), Tjener af Gud, fremmaner, anklager, og uddriver dig O Ånd! ved de
fem helligste sår af Jesus Kristus, ved hans kød og blod, ved hans pinsler og
lidenskab, ved hans liv og død, og ved de dyrebare dråber blod, som han har
udgydt til frelse og helliggørelse af den menneskelige race - ved hans kval og nød,
og af de mest hellige og forfærdelige ord - Soter + Choma + Geno + Jehova +
Elohim + Rilach (dvs. Velaoch) + Devoch (dvs. Divoch) + Alvoch + Alrulam +
Stopiel + Zophiel + Jophiel + Fabriel + Elophoi (dvs. Elopha) + Alisomas (dvs.
Alesomas) + Difred Mabach (dvs. Malach) og ved ordene med hvilke Salomon +
Manasses + Agrippa + Agrippa + Cyprian sammenkaldte Ånderne - og selv som
Jesus Kristus sendte sin ånd fra sig - og bragte den i hænderne på sin himmelske
Fader - således befaler jeg dig, at du viser dig uden forsinkelse, og kommer før
mig, i en yderst smuk, affable og menneskelige form - og bringer til mig (ud af den
Åndelige Afgrund (N + + +), uden at gøre skade på mig, uden tumult - uden torden
- uden storm, uden frygt - og uden rysten før denne cirkel - og dette kommanderer
jeg dig ved Guddommen og Jesu Kristi menneskelighed.
Amen
For at udstøde Ånderne
Nu befaler jeg og anklager jeg dig Onde Ånd! at du straks skal bringe til mig, det
som jeg har befalet dig - og du skal afgå fra denne cirkel - afstå dig fra al støj rædsel - tumult og stank - og hvis du ikke gør det, vil jeg straffe dig både i krop og
sjæl - afstå dig fra al ondskab til alle væsener og ting og afgå straks til det sted,
som Guds retfærdighed har sat til side til dig, afgå fra mit syn du forbandede ånd –
Dette befaler jeg dig i navnet, dyden, styrken og magten af den helligste
Treeinighed + Fader + og Sønnen + og Helligånden + Se Korsherren + flyv til de
ugunstige dele + Løven af Judas' stamme + af roden af Davids erobrere +
Allelujah + Allelujah + Allelujah + Skynd dig nu og bring mig hvad jeg ønsker, og
afgå fra denne cirkel i navnet af vore Herre Jesu Kristi navn og ved kraften af hans
ord (sic), der fik Jorden til at ryste - I hans navn - og ved hans magt befaler jeg dig,
at du med det samme og uden forsinkelse trækker din forbandede tilstedeværelse
fra mit syn - ved kraften bag ordene Messias + Soter + Emmanuel + Zebaot +
Adonai + Hagios ho + Thess [dvs. Theos] + Ischyros + athanatos + Eleison +
hymas +Tetragrammaton + vores Herre Jesu Kristus og ved hans allerhelligste
navn begrænser jeg + dig, jeg tvinger + dig, jeg pålægger + dig, og betrænger dig
+ og indskrænker + dig, til stedet, hvor Guds retfærdighed har sendt dig - afgå
derfor straks og kontinuerligt - vend hverken hid tilbage, medmindre jeg påkalder
dig - dette befaler jeg ved den uskabte Fader + ved den uskabte Søn + ved den
uskabte Helligånd + Se Herrens kors! + ved Jesu Kristi sprøjtende blod + ved
Helligvandets kraft og dyd + ved den Ypperstes kraft og dyd + at du skal opløse
dig du onde ånd + Ordet blev kød og dvæler blandt os +
Amen
Blot for at afklare tingene for folk, der i virkeligheden ikke ved, hvad sand
satanisme er- "Aleister Crowley" var ikke en satanist. Satanister etablerer ikke
grove relationer til Dæmoner, som er de Oprindelige Hedenske Guder, og ej heller
beder de til "Jahve/Jehova" eller hans nazaræer.
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Her er links til online grimoirer for yderligere research:
The Key of Solomon
http://www.esotericarchives.com/solomon/ksol.htm
The Sacred Magic of Abramelin the Mage
http://www.esotericarchives.com/abramelin/abramelin.htm
Ars Notoria: The Notory Art of Solomon
http://www.esotericarchives.com/notoria/notoria.htm
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Jesus:
Den jødiske arketype
Der findes et lille antal vildledte, ikke-jødiske fjolser, som forsøger at hævde, at
nazaræeren var en ikke-jøde. De følgende bibelske skrifter beviser over enhver tvivl
nazaræerens jødiskhed samt hans forhold til ikke-jøderne. Med hensyn til hans
lærdommes jødiskhed, så se "Kristendom og kommunisme: Jødiske tvillinger".
Nazaræeren er en fiktiv, JØDISK-OPFUNDET ARKETYPE beregnet til at være
fokus for slavisk, ikke-jødisk tilbedelse. Denne karakter er baseret på omkring 18(+)
korsfæstede hedenske Guder, der blev STJÅLET og FORVANSKET fra
HEDENSKE pantheoner! For mere information, der beviser, at nazaræeren er fiktiv,
klik da på linkene i bunden af denne side. Jøderne ved selv, at nazaræeren er en
løgn!
Matthæusevangeliet 1:1
Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn.
Hvem var Abraham?
Første Mosebog 14:13
Der kom en flygtning og fortalte det til hebræeren Abram, som boede ved amoritten
Mamres Ege. Mamre var bror til Eshkol og Aner; de var Abrams pagtsfæller.
Første Mosebog 17:10
Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde: Alle af mandkøn
hos jer skal omskæres.
Omskæring var ikke en populær praksis blandt ikke-jøderne: Mandling
omskæring i renæssancen:
Europæere, med undtagelse af jøderne, praktiserede ikke mandlig omskæring.¹
I 1753 i London, var der et forslag om jødisk frigørelse. Datidens skriverkarle gik
voldsomt imod dette. De spredte frygten, at jødisk frigørelse betød universel
omskæring.
Mænd blev opfordret til at beskytte:
"Det bedste af jeres ejendom" og at vogte deres truede forhud...en påfaldende
indikation af, hvor centralt for deres seksuelle identitet mænd betragtede deres
forhud på det tidspunkt.²
De samme følelser sejrede indtil langt ind i det nittende århundrede. Richard Burton
bemærkede, at "kristenheden praktisk talt holder omskæring i rædsel". Denne
holdning afspejles i den niende udgave af Encyclopaedia Britannica (1876), som
diskuterer praksissen som værende et religiøst ritual blandt jøder, muslimer, de
gamle egyptere og stammefolk i forskellige dele af verden. Forfatteren af posten
afviste sanitære forklaringer på proceduren til fordel for et religiøst: "ligesom andre
kropslige lemlæstelser...(er det) af karakter af et repræsentativt offer".³
Matthæusevangeliet 1:2
Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og Jakob til Juda og hans brødre.
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Hebræerbrevet 7:14
Det er jo en kendt sag, at vor Herre er af Judas stamme, og Moses har ikke sagt
noget om præster af denne stamme.
Matthæusevangeliet 2:1
Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle
vise mænd fra Østerland til Jerusalem
Matthæusevangeliet 2:2
og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og
er kommet for at tilbede ham.«
Ifølge rabbinsk lov, og i mandlige jøders tradition, blev nazaræeren omskåret og
navngivet på den ottende dag i templet (jødisk betegnelse for synagogen) af en
rabbiner:
Lukasevangeliet 2:21
Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet JESUS, som han
var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.
Jesus' mor, Maria, overholdte også strengt ortodoks jødisk lov, hvor en kvinde er
uren efter hendes første menstraution eller fødsel:
Tredje Mosebog 12:1
Herren talte til Moses og sagde:
Tredje Mosebog 12:2
Sig til israelitterne: Når en kvinde er gravid og føder en dreng, er hun uren i syv
dage; hun er uren lige så længe som under sin menstruation.
Tredje Mosebog 12:3
På den ottende dag skal drengens forhud omskæres.
Tredje Mosebog 12:4
I treogtredive dage skal hun blive hjemme, mens hun har sin renselsesblødning;
hun må ikke røre ved noget helligt, og hun må ikke komme ind i helligdommen, før
hendes renselsesdage er forbi.
Moderne ortodokse jøder følger stadig disse love.
De følgende skrifter er temmelig åbenlyse vedrørende nazaræerens jødisk identitet
og hans forhold til ikke-jøder:
Lukasevangeliet 2:25
I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon; han var retfærdig og from og
ventede Israels trøst. Helligånden var over ham,
Lukasevangeliet 2:26
og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set
Herrens salvede.
Lukasevangeliet 2:27
Tilskyndet af Ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet
Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven,
Lukasevangeliet 2:28
tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud:
Lukasevangeliet 2:29
Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.
Lukasevangeliet 2:30
For mine øjne har set din frelse,
Lukasevangeliet 2:31
som du har beredt for alle folk:
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Lukasevangeliet 2:32
Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel.
Bemærk ovenfor, i vers 32, at der skelnes mellem hedninger (IKKE-JØDER) og
"Israel".
Begge nazaræerens forældre var praktiserende jøder, der foretog den årlige
pilgrimsfærd til påskefesten:
Lukasevangeliet 2:41
Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten.</ul
Nazaræeren var meget klar i sine holdninger til ikke-jøder og sondringen mellem
jøde og hedning (ikke-jøde):
Matthæusevangeliet 20:25
Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem,
og at stormændene misbruger deres magt over dem.
Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være
jeres tjener,
(**Overstående er meget klogt oversat af de danske bibeloversættere, da de
har erstattet det engelske ord "gentiles" med "folkene", hvor den korrekte
oversættelse ville have været "ikke-jøder".
Dette er et åbenlyst forsøg på at neutralisere den menneskefjendske tekst til at
være mere "acceptabel" for ikke-jøder, som læser den, da de fleste ikke vil
lægge mærke til ovenstående fordrejning**)
Han blev kalt "rabbi" af sit eget folk (jøderne):
Johannesevangeliet 20:16
Jesus sagde til hende: »Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk:
»Rabbuni!« – det betyder Mester.
Johannesevangeliet 3:1
Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes
råd.
Johannesevangeliet 3:2
Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: »Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er
kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham.«
Johannesevangeliet 6:24
Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i
bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus.
Johannesevangeliet 6:25
Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: »Rabbi, hvornår
er du kommet hertil?«
Johannesevangeliet 1:37
De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus.
Johannesevangeliet 1:38
Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De
svarede: »Rabbi, hvor bor du?« – Rabbi betyder Mester.
Og en "jøde" af ikke-jøder:
Johannesevangeliet 4:9
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Den samaritanske kvinde sagde til ham: »Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en
samaritansk kvinde, om noget at drikke?« – jøder vil nemlig ikke have med
samaritanere at gøre.
Matthæusevangeliet 5:17
Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke
kommet for at nedbryde, men for at opfylde.
Matthæusevangeliet 5:18
Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller
en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.
Han deltog regelmæssigt og underviste i den jødiske synagoge og overholdte den
jødiske sabbat. Jøderne elskede og priste ham:
Lukasevangeliet 4:14
Og Jesus vendte i Åndens kraft tilbage til Galilæa, og rygtet om ham spredtes over
hele egnen.
Lukasevangeliet 4:15
Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle.
Lukasevangeliet 4:16
Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter
sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op.
Lukasevangeliet 21:37
Om dagen underviste han på tempelpladsen, men om aftenen gik han ud til det
bjerg, som hedder Oliebjerget, og overnattede der.
Lukasevangeliet 21:38
Tidligt om morgenen kom hele folket til ham på tempelpladsen for at høre ham.
Kun jøder blev tilladt i templet. Ikke-jøder blev, og bliver den dag i dag, betragtet
som "urene" af både konservative og ortodokse jøder:
Apostlenes Gerninger 21:25
Men om de hedninger (ikke-jøder), der er blevet troende, har vi udsendt en
skrivelse med bestemmelse om, at de skal vogte sig for kød, der ofres til afguder,
og for blod og for kød af kvalte dyr og for utugt.«
Apostlenes Gerninger 21:26
Paulus tog så den følgende dag mændene med sig og lod sig rense sammen med
dem. Derefter gik han til templet og meddelte tidspunktet for renselsesdagenes
afslutning, så offeret kunne bringes for hver enkelt af dem.
Apostlenes Gerninger 21:27
Da de syv dage næsten var gået, fik jøderne fra provinsen Asien øje på Paulus på
tempelpladsen. De bragte hele folkeskaren i uro og greb fat i Paulus
Apostlenes Gerninger 21:28
og råbte: »Israelitter, kom og hjælp! Her er den mand, som med sin lære alle vegne
og over for alle er imod folket og loven og dette sted. Og han har oven i købet taget
grækere med til templet og vanhelliget dette hellige sted.«
Bemærk at de ovenstående skrifter ikke vedrører nazaræeren, men derimod
"Paulus". Nazaræeren var for længst væk på dette tidspunkt ifølge skriften. Selvom
Paulus var en jøde, var hans mission til ikke-jøderne.
Han overholdte påskefesten, som sine forældre:
Johannesevangeliet 2:13
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Jødernes påske nærmede sig, og Jesus drog op til Jerusalem.
Johannesevangeliet 7:2
Jødernes fest, løvhyttefesten, var nær.
Johannesevangeliet 7:10
Men efter at hans brødre var draget op til festen, så drog han også selv derop, ikke
åbenlyst, men i al hemmelighed.
Johannesevangeliet 7:11
Jøderne ledte nu efter ham under festen og sagde: »Hvor er han?«
Johannesevangeliet 7:14
Først midt under festen gik Jesus op på tempelpladsen og begyndte at undervise.
Lukasevangeliet 22:14
Da timen var inde, satte han sig til bords sammen med apostlene,
Lukasevangeliet 22:15
og han sagde til dem: »Jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid
sammen med jer, før jeg skal lide,
Han fejrede også Chanukah:
Johannesevangeliet 10:22
Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter,
Johannesevangeliet 10:23
og Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang.
Han citerede de hebraiske skrifter:
Matthæusevangeliet 4:1
Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen.
Matthæusevangeliet 4:2
Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult.
Matthæusevangeliet 4:3
Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her
skal blive til brød.«
Matthæusevangeliet 4:4
Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men
af hvert ord, der udgår af Guds mund.‹ «
Matthæusevangeliet 4:5
Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde
Matthæusevangeliet 4:6
og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet: Han
vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din
fod på nogen sten.«
Matthæusevangeliet 4:7
Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: ›Du må ikke udæske Herren din Gud.‹
«
Matthæusevangeliet 4:8
Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham
alle verdens riger og deres herlighed
Matthæusevangeliet 4:9
og sagde til ham: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede
mig.«
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Matthæusevangeliet 4:10
Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan! For der står skrevet: ›Du skal tilbede
Herren din Gud og tjene ham alene.‹ «
Matthæusevangeliet 4:11
Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.
Femte Mosebog 8:3
Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller
dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men
af alt, hvad der udgår af Herrens mund.
Femte Mosebog 6:16
I må ikke udæske Herren jeres Gud, sådan som I gjorde ved Massa.
Femte Mosebog 6:13
Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene, og ved hans navn skal du
sværge.
Bemærk i ovenstående scenarie, selvom det er fiktivt, at Satan nærmede sig
nazaræeren som en overlegen - ikke som en ligeværdig. En ligeværdig tilbeder ikke
en ligeværdig.
Han indrømmede uden skrupler sin jødiske identitet:
Markusevangeliet 15:2
Og Pilatus spurgte ham: »Er du jødernes konge?« Jesus svarede: »Du siger det
selv.«
Mange vildledte ikke-jøder hævder, at nazaræeren blev myrdet af jøderne, og at
han derfor må være en ikke-jøde. Det er det rene nonsens, da skrifterne beviser det
modsatte. Jøderne kan kun straffe deres egne for at bryde jødisk lov, da
udelukkende personer født af en jødisk mor kan være en jøde og blive holdt
ansvarlig for jødisk lov:
Matthæusevangeliet 26:64
Jesus svarede ham: »Du sagde det selv. Men jeg siger jer: Herefter skal I se
Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme på himlens
skyer.«
Matthæusevangeliet 26:65
Da flængede ypperstepræsten sine klæder og sagde: »Han har spottet Gud! Hvad
skal vi nu med vidner? Nu har I selv hørt bespottelsen.
Matthæusevangeliet 26:66
Hvad mener I?« De svarede: »Han er skyldig til døden.«
Johannesevangeliet 19:7
Jøderne svarede: »Vi har en lov, og efter den lov skal han dø, fordi han har gjort sig
selv til Guds søn.«
Johannesevangeliet 18:31
Pilatus sagde til dem: »Så tag I ham og døm ham efter jeres lov.« Jøderne sagde:
»Vi har ikke ret til at henrette nogen.«
Johannesevangeliet 18:35
Pilatus svarede: »Er jeg måske jøde? Det er dit eget folk og ypperstepræsterne,
som har udleveret dig til mig. Hvad har du gjort?«
Han blev begravet som en jøde:
Johannesevangeliet 19:40
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Så tog de Jesu legeme og viklede linnedklæder om det sammen med de
vellugtende salver, som det er skik hos jøderne ved begravelse.
Referencer:
¹ Wikipedia, the free encyclopedia: artiklen "History of male circumcision"
²Ibid
³Ibid
Jesus is a Jew (Jesus er en jøde)
Bibelen

Problemet er, at de fleste mennesker tror på det, de får at vide. For at afsløre
kristendommen, må man dykke dybt ind i "forbudt viden". Når man begynder intens
forskning i det "okkulte", vil man til tider gå skræmmende oplevelser i møde. Dette
skyldes den sindelige/spirituelle kraft, der i flere århundreder er blevet lagt i at
beskytte denne viden og holde den forbudt. Ortodokse jøder på de højere niveauer,
samt deres ikke-jødiske lakajer, såsom den katolske kirkes vatikan (som er og altid
har været deres værktøj til at styre ikke-jøderne), har kendt til og brugt denne kraft i
århundreder. Man må fortsætte utrætteligt, og så vil der komme et punkt, hvor den
virkelige sandhed kan tilgås, og de kræfter, fjenden har anvendt, ikke længere er
effektive.
*Blot for at afklare: dette har ikke været min egen erfaring. Jeg har studeret frit
under Satans direkte beskyttelse.
BEVISER FOR AT NAZARÆEREN ER EN JØDISK OPFINDELSE:
AFSLØR KRISTENDOMMEN
Afsløring af spirituel forvanskning: Spirituel alkymi og Bibelen
Jeg vil også gerne tilføje følgende, i lyset af ny viden (jeg har meget at revidere).
For at opsummere det, er KONCEPTER, hvoraf de fleste vedrører den spirituelle
alkymis Magnum Opus, blevet stjålet, forvanskede og gjort til karakterer og steder
for at fjerne spirituel viden og holde dne i hænderne på et par få "udvalgte", så de
kan udnytte verden.
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YHVH: Sandheden om “Jahve” “Jehova”
Afsløring af kristendommen
Den jødiske/kristne bibel har altid brugt ekstrem frygt som et redskab til at holde
folk væk fra det okkulte, magi, "heksekunster" og brug af sindet. Årsagerne er
indlysende i artiklen nedenfor. For at en besværgelse kan lykkes, skal ofret
mangle den nødvendige viden, være et godt får og bare "tro".
Anden Mosebog 22:18 En Troldkvinde må du ikke lade leve.
"YHVH", også kendt som "Jahve" og "Jehova", intet mere end et system af jødisk
magi. "YHVH", kendt som "tetragammaton" repræsenterer de fire hjørner og
elementer, og ligeså gør "INRI" samt de fire evangelier; disse repræsenterer de
fire hjørner af magi og de fire elementer, der er så vigtige i ethvert magisk værk.
"YHVH" benyttes i vid udstrækning i (jødisk) magi. Jøderne stjal Kabbalaen fra
egypterne og forvanskede den. . Den messes hovedsageligt- "Yod Heh Vau Heh"
i forskellige kombinationer.
Det hedenske folk er blevet tvangsfodret med kristendom for at fratage os al
viden og kraft. Dem på toppen spiller begge sider mod midten. Hvad dette
betyder er, at fjenden opererer fra begge sider - hver side angriber den anden,
mens de begge fremmes og udvikler sig. Dette svarer til en politibetjent, der er
stærkt involveret i en åbent og offentligt korstog mod narkotika men i al
hemmelighed sælger og fremmer stoffer, uden at familien eller fællesskabet ved
noget om det.
Efter den romerske afskaffelse af Salomons tempel 70 e.v.t. blev kristendommen
opfundet af jøderne (den mest kendte er Paulus, også kendt som
"Hedningeapostlen"), så de kunne styre verden ved hjælp af meget gamle
kræfter vedrørende sjælen og sindet. Jøderne selv ved, at nazaræeren er en
fiktiv karakter, der er baseret på omkring 20 korsfærstede helte fra hedenske
pantheoner. Med århundreders from tro på dette væsen samt den spirituelle
energi hældt i "ham" gennem bøn, har han gjort sig selv levende. Se
Tankeformer. Eksempelvis, blev hang Odin fra et træ, Set blev korsfæstet på et
gaffelkors, Buddha sad under bo-træet (Boa- igen, slangen) for at opnå
oplysning; listen bliver ved og ved. Mest af alt, blev den nazaræenske karakter
stjålet fra den persiske Gud "Mithra". Når man arbejder med en besværgelse, er
det altid vigtigt, at en forbindelse skabes.
I tilfældet med kristendommen, blev alle de tidligere hedenske Guder bundet og
erstattet med fiktive jødiske guder. Den hebraiske Jomfru Maria erstattede
Astaroth, legenden om den hebraiske moses blev stjålet fra Sargon (begge blev
født i hemmelighed, efterladt i en sivkurv, ladt flyde ned ad floden og adopteret af
royaliteter), hebraiske Abraham blev stjållet fra Hindu Brahma. "Brahma" betyder
på sanskrit "mange". Den endeløse liste bliver ved og ved. Se Afsløring Af
Kristendommen. Der findes intet i den kristne religion, der ikke er blevet stjålet fra
hedenske religioner, der kom hundreder til tusindvis af år forud den. De hedenske
Guder, værende et kraftfuldt racemæssigt minde i hedningers sind,
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blev erstattet med hebraiske karakterer for slavisk at blive adlydt og tilbedt. Dette
banede vejen for enorm magt og kontrol.
Kristendommen har aldrig nogensinde været andet end et værktøj beregnet til at
fjerne spirituel viden og kraft fra den hedenske religione og afholde os fra vores
Guder, primært vores sande Skabergud, der blev givet navnet Satan, hvilket
betyder "modstander/fjende" på hebraisk. Hedningerne der var præster og ledere
blev tortureret og henrettet. De andre, der ikke fulgte med led det samme, og
enhver hedning der selv blev mistænkt for at have nogen forbindelser til de gamle
religioner blev stemplet som en "kætter" og myrdet. Selvfølgelig skråler og skriger
jøderne op om den kristne kirkes forfølgelse af deres små samfund i
middelalderen, men dette er igen de gamle trick med at spille begge sider mod
midten, og jøderne på toppen kunne ikke være mere ligeglade med, hvor mange
af deres egne de er nødt til at bruge. Tomás de Torquemada var den første
storinkvisitor i Spanien og var en jøde.
Jøderne har haft fuld kontrol over den katolske kirke (den oprindelige kristne
kirke) fra begyndelsen. De fleste katolske paver var af jødisk oprindelse, såsom
Johannes Paul 2., der blev født af en jødisk mor (Katz) og anerkendt som en jøde
af de jødiske ortodokse. Gennem det katolske sakramente kaldet "skriftemål", fik
den katolske gejstlighed alle, og nærmere bestemt de hedenske ledere og adel,
trængt op i en krog. De kendte deres dybeste og mørkeste hemmeligheder.
Den katolske kirke er kristendommens rambuk. Siden den protestantiske
reformation har jøderne også fået kontrol over disse sekter. "Kirkernes
Verdensråd" er endnu et eksempel.
Jøderne har haft en enorm pøl af spirituel energi, som de frit kunne tage fra.
Jøderne udnævnte sig selv som "Guds Udvalgte". Nazaræeren er en jøde (og en
kraftfuld tankeform), Jomru Maria og hendes mand Josef er jøder, nazaræerens
12 apostle (13 udgør et coven - igen stjålet fra gamle hedenske religioner) - alle
jøder. Derudover er alle karakterene i det Gamle Testamente samt det Nye
Testamente stjålet fra hedenske karakterer og afløste disse som de "udvalgte"
jøder.
Så den gennemsnitlige kristne hedning, der er uvidende om jødernes lumske
handlinger og det okkulte, hælder mere og mere spirituel energi ind i denne
jødiske hvirvelstrøm af energi gennem bøn, og folk spekulerer på, hvordan denne
minoritet kan besidde det meste af verdens rigdom og magt. Hedningerne,
nærmere de kristne, har været underlagt en meget kraftfuld besværgelse i
århundreder.
De afskar os fra vores Guder, vores tradtitioner og vores spirituelle og religiøse
arv gennem massemord og erstattede vores historie med pure løgne og gennem
frygt for det ukendte, fordi al hedensk viden blev taget ud af cirkulation.
Deres engleske smuds- de fleste har navne med de syv klassiske bogstaver:
Gabriel, Rafael osv. Disse syv repræsenterer de syv chakraer og blev brugt til at
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binde de hedenske Guder og gøre dem til slaver ved hjælp af "Goetiaen". De
goetiske sorte bøger, eller "grimoirer", stammede alle fra jøderne, såsom "The
Key of Solomon", og "The Sacred Magic of Abramelin the Mage" og mange flere
(disse kan let findes ved at søge efter titlerne i en søgemaskine). De blev alle
oprindeligt skrevet på hebraisk, da de fleste hedninger ikke kan læse hebraisk.
Alle bruger de hebraiske symboler og mantraer og dirigerer intens blasfemi mod
de hedenske Guder, der er blevet gjort til djæveler, dæmoner og hæslige
monstre, der skal nedgøres. De hedenske Guder er ikke længere bundet, og
nogle af de magelige profetier holdt ikke stik, såsom at "Azazel skulle være
bundet for evigt". Jeg kan forsikre alle om, at han nu er fuldstændig fri.
Kristendom er bygget op i flere trin. Fordi dette program er fiktivt, er det spirituelt
upålideligt. Visse kristne har til tider tappet ind i denne hvirvelstrøm af energi og
opnået resultater. Bedegrupper og lignende fremkalder spirituel energi. Vildledte
kristne bliver bedt om "at tro". At tro er nødvendigt for, at enhver besværgelse
eller ethvert magisk værk udført af sindet kan lykkes. Med kristendommen lykkes
det normalt ikke. De få og meget sjældne tilfælde hvor det lykkes holder de
vildledte troende, fordi de tror, at det er "et mirakel" og faktisk ikke ved, at de
gjorde det med deres egne sind. Ateisterne tror ikke på noget, og tilsidesætter alt,
der er "overnaturligt" eller okkult. Ateisten er en skydeskive, der bare venter på at
blive manipuleret af dem, der besidder okkult viden og kraft.
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Den virkelige sandhed:
Jøderne fremmer kristendom og islam
Tre vigtige offensiver jøderne bruger til at tilintetgøre ikke-jøder er infiltration,
forvirring og det at skabe indre splittelse og uenighed. For eksempel foregiver
jøderne at være imod kristendommen, men i virkeligheden ved dem, på de øverste
niveauer, at kristendommen samt dens tvilling islam begge er jødiske programmer,
der bruges til at ødelægge ikke-jøder. Kristendommen har været anvendt i Europa
til ødelæggelsen af primært hvide folkeslag (se Inkvisitionen), og dens modstykke
islam er blevet brugt til at slavebinde primært ikke-hvide. Begge er
slaveprogrammer uden noget spirituelt over dem overhovedet, og under deres slør
ser man jødisk kommunisme. Jøderne behøver disse programmer til at forberede
ikke-jøder på kommunisme. Når der ikke længere er brug for dem, bliver de
systematisk destrueret af jøderne med fuld bolsjevisme. Den katolske kirke var
middelalderens KGB.
Jøder arbejder på at ikke-jødiske, primært White Patriot organisationer, gennem
infiltration. De foregiver at være arier. Problemet er, at man over internettet ikke
kan se, hvem man kommunikerer med. De kan skrive hvad som helst.
ADL (Jewish Defense League) har et stort netværk af intiltratorer med dyr
teknologi og en hel bygning fuld af computere, hvor disse forbryderiske jøder
infiltrerer, hacker, opfinder computerorme og vira, spionerer på og arbejder på at
ødelægge ikke-jøder og navnligt White Patriot organisationer indefra (deres
oldgamle og foretrukne metode).
Visse White Patriot/NS fora og grupper kontrolleres af individer, der arbejder for
ADL (og som foregiver at være nazister). Disse personer arbejder sammen i
ledtog, hvilket er ukendt for størstedelen af gruppen. De kan identificeres ved, at
de konstant afskrækker enhver aktivitet, afskrækker at bære eller at vise
nationalsocialistiske symboler, såsom Hagekorset, SS Runerne eller andre
HEDENSKE symboler samt deres generelle negative holdning til hvad som helst,
der ville fremme nationalsocialismen.
En anden vigtig faktor her er, at DISSE JØDEINFILTRATORER FREMMER
KRISTENDOM OG DET, DER ER KENDT SOM "KRISTEN IDENTITET", især i
disse grupper. De foregiver at være ariske, og enten direkte eller indirekte
FREMMER DE KRISTENDOM PÅ VORES FOLK, OG ISÆR PÅ FOLK DER ER
SÅRBARE. De hævder, at Adolf Hitler og selv Martin Bormann var "kristne". INTET
KUNNE VÆRE LÆNGERE FRA SANDHEDEN! Uanset de endeløse løgne om og
de endeløse, påståede citater, de hævder, at Adolf Hitler ytrede, taler de
HEDENSKE SYMBOLER i Nazityskland for sig selv, samt den stadig intakte kopi
af "SS-familien", der er åbenlyst bevis på, hvordan det Tredje Reich arbejdede på
at ødelægge det jødiske program kristendommen og vende tilbage til vores
hedenske oprindelse. Der er så mange flere BEVISER, hvis folk gad at researche.
DE HEDENSKE SYMBOLER TALER FOR SIG SELV!
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Jøderne arbejder også på at skabe splid og uenighed i den hvide race ved at
målrette forskellige HVIDE nationaliteter og angribe dem. Det sidste jeg hørte var,
at en gruppe der angreb de irske og, i et andet tilfælde, de slaviske folkeslag. Det
er sådan, jøderne opererer.
Ved dybere efterforskning af disse ADL infiltratorer ser man, at de straks sender
emails til nye gruppemedlemmer med pro-kristen litteratur og bibelvers. Dette er
ikke kun for at forvirre de nye og sårbare, det er også, lade dem selv KNYTTE SIG
TIL DEN JØDISKE PØL AF SPIRITUEL ENERGI, SÅSOM KRISTENDOM OG
ISLAM, OG SÅ ARBEJDER MAN HEN IMOD ENS EGEN FORDØMMELSE.
Jøderne FRYGTER vores tilbagevenden til vores hedenske oprindelse, da dette vil
være deres død. DERES MAGT LIGGER I KRISTENDOMMEN OG ISLAM,
HVILKET ER EN KÆMPE HVIRVEL AF SPIRITUEL/ASTRAL ENERGI,
HVORFRA DE TAGER ENERGI, SOM DE PARASITTER DE ER. Kristendommen
er intet mere end et angreb på massesindet med uophørlige, gentagne løgne,
såsom at jøderne er "Guds Udvalgte". En fiktiv historie om jøderne giver dem
PRIVILEGIER, SOM DE IKKE HAR OG EJ HELLER HAR VÆRET
BERETTIGEDE TIL og etablerer en tankegang, der ophøjer dem og afvæbner
ikke-jøder både underbevidst og psykisk.
UANSET HVAD, HVOR, HVORNÅR ELLER HVORDAN, ER DET JØDERNE,
DER FREMMER KRISTENDOM OG ISLAM, OG DE VED, AT DE IKKE-JØDISKE
OFRE FOR DISSE FORFÆRDELIGE PROGRAMMER I SIDSTE ENDE ER
UNDER DERES KONTROL VED SJÆLEN - OG HVAD DER ER I SJÆLEN VIL I
SIDSTE ENDE BLIVE VIRKELIGGJORT. DE FOREGIVER IGEN OG IGEN AT
VÆRE I MODSTRID MED OG ENDDA DIREKTE FJENDER AF DET KRISTNE
PROGRAM, MEN DETTE ER FOR AT NARRE DIG. DETTE ER KUN FOR
SHOWS SKYLD OG FOR AT VILDLEDE OG BEDRAGE.
Dette adskiller sig ikke fra, hvordan de foregiver at være imod kommunismen, når
de i virkeligheden er lederne, sprederne og anstifterne af kommunismen. Jøderne
er mestre i bedrag og løgne. De for kontrol gennem forvirring. Unge jøder lærer at
argumentere i deres Yeshiva skoler.
Et godt eksempel er Hollywood, og hvordan de arbejder på at forvirre folk, der er
uvidende med deres film- det meste af den ikke-jødiske befolkning. De fleste
mennesker her er godt klar over jødisk kommunisme, og hvordan de opfandt det det er hovedtemaet i den jødiske/kristne bibel og alle deres "hellige skrifter".
Kommunisme/kristendom er deres program til systematisk at fjerne spirituel/okkult
viden og kraft fra ikke-jøderne, så de selv kan blive "Gud" og have en ikke-jødisk
slavestat.
Ét himmelråbende eksempel her, som de bruger til at fovirre, er HBO-filmen
"Stalin" (1992) med Robert Duvall og Julia Ormond. Gennem hele filmen, bliver
karakteren "Stalin" fremført som værende imod jøderne og have had mod dem. I
det virkelige liv er dette ikke tilfældet. Stalins sande fødenavn var József Dugasvilli.
"Dugasvilli" betyder på georgisk "SØN AF EN JØDE". Stalins anden kone
"Nadezhda Alliluyev" (spillet af Julia Ormond i filmen) var også jødisk. Hans børn
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var jødiske. Hans ældste søns navn var "Yakov", hvilket er jødisk for "Jakob".
Jøderne forsøger konstant at tage afstand fra denne vanvittige massemorder ved
at sende falske oplysninger ud over hele internettet og hævde, at Stalin ikke var
jødisk. Hvis man gider at researche, står det klart, at Stalin var en jøde, der
hadede jøder og sin egen jødiskhed.
Lavrenty Beria var en anden georgisk jøde, der arbejdede direkte under Stalin.
Beria (Beria er en afledning af det jødisk navn "Bar" "Bær") var en karaitterisk
jøde1. Han var også meget velvillig mod jøderne.2 I filmen portrætterede de ham
også til at være anti-jødisk. De fleste mennesker - den brede befolkning - er ikke
opmærksomme på og læser ikke nok til at kende til de faktiske omstændigheder
blandt alle de løgne, der kastes mod offentligheden.
Flere eksempler indbefatter "The Inncer Circle" (1991), som er en anden film, der
foregår i det tidlgiere Sovjetunionen under Stalin, hvor åbenlys forfølgelse af jøder
er hovedtemaet. Filmen går endda så vidt som at vise en jødisk karakter blive
fanget af KGB for hemmeligt samarbejde med nazisterne. Sikke en joke! Derefter
fortsætter filmen med flere jøder i deres bedste roller som professionelle ofre.
Moscow on the Hudson (1984) er endnu en. Selvom den er meget kort, viser de
igen jøder i en åbenlys del filmen med deres kort med Davidsstjernen (stjålet og
forvansket fra den østindiske "Vishnus Stjerne"), hvor de protesterer over den
sovjetiske kommunistiske regering. De skriger altid højest. Dette, alt det
ovenstående, er kun for shows skyld og for at forvirre ikke-jøderne sønder og
sammen.
Jøderne, som både er opfindere og promotorer af kommunisme, forsøger at
arbejde på at overbevise den uvidende offentlighed om, at de er imod
kommunisme. Her spiller de begge sider mod hinanden, hvilket de er meget
dygtige til.
Den katolske kirke er endnu et åbenlyst eksempel- middelalderens KGB. Jøderne
forsøger, igen, ligesom ovenstående, utrætteligt på at forsøge at overbevise den
ikke-jødiske befolkning om, at de er imod kristendommen, og at de "forfølges" af
kristne og kristendommen. DETTE ER EN TOTAL LØGN!
HVORDAN kan en sand kristen forfølge jøder? Hver eneste side i den bibel har
enten ordene "jøde(r)" og/eller "Israel" påskrevet. JESUSSEN ER JØDISK FRA
FØDSEL TIL DØD - OMSKÅRET OG NAVNGIVET PÅ DEN OTTENDE DAG I EN
SYNAGOGE AF EN RABBINER I JØDISK TRADITION, HANS MOR OG
SÅKALDTE "JORDISKE FAR" VAR BEGGE JØDISKE OG OVERHOLDTE
JØDISK LOV. HANS 12 DISCIPLE VAR JØDISKE. Den klamme liste bliver ved og
ved....JESUS VAR EN JØDE
Al dere pis er kun for shows skyld og for at forvirre og vildlede ikke-jøderne. SAND
satanisme, som mange her er klare over, bliver I HØJ GRAD forfulgt, undertrykt og
automatisk forbudt PÅ LOVLIG VIS i mange områder af verden, og selv i de
områder, hvor landets forfatning fastslår "religiøse frihedsrettigheder".
"Satan" betyder "Fjende" på hebraisk
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"Vi vil ødelægge Gud"
-Direkte citat fra Zions Vises Protokoller
Man kan se sandheden helt selv. Hvor i verden findes der EN ENESTE åben og
offentlig satanisk kirke? Alt, der går imod jøderne, er "ondt", og de angriber det og
udnytter deres spirituelle slaver, såsom kristne, til også at angribe det. Alt jøderne
gør, fordrejer og perverterer de, hvorefter de skyder skylden på ikke-jøder og alle
andre grupper, der er imod dem, for det, som eksempelvis med Jødisk ritualmord.
Sandheden om satanisme holdes stærkt undertrykt. Denne sandhed i
virkeligheden er sjælens spirituelle fremgang og det at hæve slangekraften.
Jøderne, som kontrollerer medierne samt forlagsvirksomheder, mainstream
boghandlere og offentlige biblioteker, fremmer de mest nedgørende løgne om
Satan og satanisme, mens alt positivt om det stærkt undertrykkes og benægtes.
Jøderne beskylder deres fjender for alt, de selv gør. De infiltrerer sig, bedrager og
tager kontrol.
De skal stoppes. For dem af jer, der er i stand til det, er vi nødt til at udføre
gentagne ritualer for at tilintetgøre jøderne og deres programmer, kristendommen
og islam. Det triste er, at alle moderatorerne og dem i NØGLEPOSITIONER i
mange af disse grupper arbejder for ADL og IKKE er ariere, men derimod jøder.
Vær opmærksom, vær selvsikker og vær på vagt. De skal luges ud og tilintetgøres.
(1) Commissar: The Life and Death of Lavrenty Pavlovich Beria af Thaddeus
Wittlin © 1972
(2) Beria: Stalin's First Lieutenant af Amy Knight © 1993
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Kristendom, folkedrab og jøderne
Ikke-jøder og jøder er kosmiske fjender. Kristendommen har været en jødisk
opfindelse fra første færd, og den bruges til at fjerne og ødelægge gammel viden
og erstatte den med de anti-livs jødiske/kristne løgne, som er beregnet til at
ødelægge vores folk. Millioner af uskyldige mennesker er blevet massemyrdet,
tortureret og slagtet i hænderne på kristendommen. Broderkrig efter broderkrig er
blevet udkæmpet, hvor ikke-jøder, navnlig ariske folkeslag, slagtede hinanden
over kristendom. Intet område på kloden har lidt mere under konsekvenserne ved
kristendom end Europa, hvor nogle 9 millioner ariske folk blev systematisk
lemlæstet og tilintetgjort, med Tyskland som hårdest ramt; et folkedrab. Ukendt for
mange, er og har den katolske kirke altid været kontrolleret af jøderne. Den
nuværende pave Johannes Paul II har en jødisk mor (Katz) og betragtes efter
jødisk lov som værende en jøde, selv af de ortodokse. De fleste af de katolske
paver var af jødisk oprindelse. "Pave Johannes Paul II er af jødisk nedstamning.
Hans mor hed Kaczorowska... det polskgjorte jødiske navn "Katz" ... Som sønnen
af en jødisk mor, er Karol Wojtyla, ifølge jødisk skik, en ægte jøde..." (Israel
News, 10. september 1992).
Desværre kender kun få mennesker sandheden. De af os, der kan identificere
jøderne ud fra deres fysiske egenskaber kan let se fra de mange malerier af
tidernes paver, at næsten alle var jøder. Det øverste lag den katolske kirkekardinaler, biskopper; mange er jøder, såsom "Grev Hans Kolvenbach"
(jesuitternes general), den afdøde biskop "Fulton J. Sheen", den afdøde kardinal
"Francis Joseph Spellman", som havde indflydelse og kontrol over mange
politikere. "1964 - Ved ACJs årlige middag krævede kardinal Spellman,
ærkebiskop i New York, stærkere bånd og forståelse mellem de jødiske og kristne
samfund".
Jøderne har haft magten i årtusinder ved at kontrollere begge sider. På den ene
side skråler og fabler de mod den katolske kirke og jesuitterne, og på den anden
side KONTROLLERER de i smug den katolske kirke indefra. Dette adskiller sig
ikke fra, hvordan Israel åbent allierer sig med USA og støtter demokrati, men i
hemmelighed arbejder med de kommunistiske nationer på at etablere
kommunisme. Denne taktik er kendt som "hegelianisme". Det meste er verden er
vildledt med hensyn til dette.
Det er en trist kendsgerning, at kristne konstant giver skylden videre, kommer
med undskyldninger og forsøger at bortforklare det endeløse væld af
modsætninger og de kendsgerninger, der går imod det, de blev opdraget til at tro.
Mange kommer med undskyldninger og hævder, at korruptionen er opstået for
nylig; "i disse dage", "i den seneste tid" og så videre. Sandheden er, at
korruptionen og den jødiske kontrol inden for de kristne kirker har været en
kendsgerning fra dag ét. Desuden er Jehova og hans engle den sande ondskab,
som har bedraget menneskeheden i århundreder. "...som forfører hele verden".
Folk undervurderer sand "ondskab".
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De kan ikke se, at de har tilbedt den sande ondskab i deres kirker i de sidste 1500
år. "Allah" er et andet alias for denne ondskab, da den samme engel, "Gabriel",
var involveret med Mohammed. Man behøver blot at se på undertrykkelsen af
menneskeheden. Disse væsener arbejder gennem kristne og muslimer, og de er
alle af jøderne. Jo mere hengivne og troende disse kristne og muslimer er, desto
større skade forvolder de menneskeheden, især i forhold til spiritualitet. Nedenfor
er nogle uddrag og kun et lille udsnit af massemordene, torturen og ødelæggelsen
af menneskeliv begået af den kristne kirke. Mange argumenterer ved at finde på
undskyldninger om, hvordan "den katolske kirke" er direkte anvarlig, og hvordan
deres egen religiøse sekt er så fejlfri. Disse vildledte idioter er nødt til at læse
deres egen bibel fra ende til anden, før de taler om noget, de i virkeligheden ikke
har kendskab til. Jeg taler ikke om stumper og stykker her og dér, jeg taler om at
læse Bibelen side for side som en helhed, og så vil de måske se lyset.
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Trèves kronikør rapporterede i 1586, at hele den kvindelige befolkning i to
landsbyer blev udryddet af inkvisitorer. Kun to kvinder blev efterladt i live.
Pyrenæernes basiske region - 1608 - Advokaten Pierre de Lancre blev
sendt til regionen for at "udrydde og destruere dem, der tilbad Hedenske
Guder". Over 600 blev tortureret og myrdet.
Heksedommer Henri Boguet - 1550-1619 - sendte nogle 600 ofre i døden i
Bourgogne. Mange af dem var små børn, der systematisk blev tortureret og
derefter brændt levende.
Den svenske by Mora - 1669 - mere end 300 myrdet. Blandt dem, 15 børn.
36 børn mellem alderen 9 og 15 blev tvunget til at løbe spidsrod og blev
slået med stæner på deres hønder en gang om ugen i et helt år. Tyve af de
yngste børn, alle under en alder af 9, blev pisket på deres hænder ved
kirkedøren i tre søndage i træk. Mange flere blev alvorligt banket for
beskyldninger om hekseri.
Under Oliver Cromwells hersken i Skotland, blev i alt 120 myrdet på en
enkelt måned i 1661. Skøn over det samlede antal døde har været helt
oppe på 17.000 mellem 1563 og 1603.
I Würzburg, Tyskland, skrev kansleren en grafisk beretning i 1629:
"...der er 300 børn under fire år, der siges at have haft samleje med
Djævelen. Jeg har set syvårige børn henrettet og tapre lille lærde af 10, 12,
14 og 15 års alderen..."
I årene mellem 1623 og 1633 blev omkring 900 "hekse" henrettet i hele
Würzburg. Dette blev stort set varetaget af jesuitterne.
Salzburg, Østrig, 1677-1681 - over 100 myrdet.

Vores folk, vores ledere, dem med gammel viden, som bevarede vores traditioner
blev udslettet den kristne kirke. Hundredvis af druidepræster blev slagtet,
naturkvinder kyndige inden for folkeminder og urtemedicin blev stemplet som
"hekse" og tortureret til døde af Inkvisitionen. Dette strak sig endda til vores børn,
hvoraf mange blev tortureret og myrdet af Inkvisitionen og gik i krig for kirken
under korstogene. Dette var for at sikre, at al racemæssig hukommelse og viden
blev udryddet, kun for at blive erstattet med løgne for at ødelægge vores folk.
Menneskelig seksualitet blev stemplet som en vederstyggelighed, og dette
sikrede, at hvide mennesker ikke fik alt for mange babyer.
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Det strengt håndhævede monogame ægteskab indført af den katolske kirke tog
dette et skridt videre for at reducere vores fødselsrate, hvorefter den trak sin antilivs holdning tilbage med ankomsten af protestantismen, som den opfattede som
en dødelig trussel mod dens verdensherredømme og derfor begyndte at
opmuntre til avl af så mange katolikker som muligt, som de i sidste ende brugte til
at dræbe ikke-katolikkerne. Mange "uægte" børn blev myrdet ved fødslen eller
levede som udstødte. Nogle blev skjult i kældre, skabe og på lofter og så aldrig
dagslys.
Vores oldgamle runealfabet, som går forud for alle andre kendte skrifter, blev
næsten udryddet helt, men overlevede i små områder i Norden. I Island alene,
blev enhver, der blev taget i at besidde eller have kendskab til runer, dømt til
døden.
Vores Hedenske Guder blev smædet og gjort til hæslige Dæmoner, hvor dem
under kristendommens forbryderiske magi har forbandet dem og latterliggjort dem
med Halloween, hvilket gør dem til monstre og genfærd, der bare skal nedgøres.
Vores Guder er blevet behandlet lavere end smuds af vores egne folk, der fik al
viden taget fra sig og tvunget ind i kristendommen i flere generationer.
Viden om vores gamle traditioner er blevet fjernet, og resterne blev absorberet og
ændret af den katolske kirke. Med kristendommens voksende magt, arbejder
kristne fundementalister nu endelig på at fjerne juletræerne fra julen, påskeharen
fra påske og på at tilintetgøre Halloween-festlighederne.
Ved at afskære et folk fra deres arv, deres Guder, deres skikke og deres kultur og
erstatte det med anti-livs destruktive løgne, er dette et kæmpe skridt i retning mod
folkedrab. Vores folk har mistet deres kampinstinkt, hvilket er så nødvendigt for at
overleve. Det er blevet erstattet med nazaræerens anti-livs "vend den anden kind
til" attitude, der opmuntrer til trældom, offergørelse og slaveri. Det Gamle
Testamente i den jødiske/kristne bibel er propfyldt med historie efter historie om
ødelæggelse og udslettelse (folkemord) af hvide Hedenske folkeslag, begået af
jøderne og deres "Gud". Hele byer og nationer blev udslettet og udryddet
fuldstændigt. "Det fortjættede land" er ikke den lille stat Israel, men hele planeten.
Vores folk har mistet så meget af deres oprindelse og spiritualitet; de famler
gennem de jødiske/kristne lærdomme og forsøger at lede efter deres rødder, som
er blevet fordrejet til ukendelighed.
Alt, der har at gøre med den gamle ariske kultur og dens skikke stemples som
"ondt" og som noget, der skal undgås for enhver pris. Så mange er fortabt og
vildledte med hensyn til deres spirituelle oprindelse. "Satan" er det hebraiske ord
for "modstander". Alt, der anses som en trussel mod jøder eller deres erobring af
verdensherredømmet stemples som "satanisk", og "satanisk" har været brugt som
et synonym for "det onde". Forskellige Hedenske Guder har fået titlen "Satan",
hvor den mest bemærkede af disse er den romerske gud "Lucifer". Vores folk er
dybest set fortabte, da vores Oprindelige Guders identiteter blev ødelagt. Ea
(Jordens Herre), som er vores oprindelige Skabergud, er den virkelig "Satan".
Han avlede børn med jordkvinder.
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Det er her, racen af mennesker med lyst hår og blå øjne stammer fra.
Grimoirer skrevet og brugt af jøder til at mishandle vores Guder blev prakket på
de hedenske folkeslag for at få dem til at forbande deres egne Guder og få dem til
at tro, at de var de hæsligste monstre af det laveste niveau, mens deres
fornedrede "Gud" og hans forbryderiske engle steg op til det højeste niveau.
Disse væsener er fuldstændig fremmede for ariske folkeslag.
Alt dette har medført degeneration - degeneration af vores sjæle, degeneration af
vores folk og degenerationen af vores samfund som en helhed.
Områder af verden, der holdt fast i de gamle skikke og minderne om de
Oprindelige Guder og deres viden blev angrebet, og yderligere massemord fulgte.
Inkaernes og aztekernes imperier blev tilintetgjort, mange klostre i Tibet blev
plyndret, brændt og jævnet med jorden; deres præster og lamaer blev systematisk
tortureret af Kinas kommunister.
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Jødernes reptilske oprindelse

Billedet ovenfor er af en reptil statuette fundet i gravene af Ubaid-folket, som
boede i det, der i dag kendes som Irak. Statuen kan dateres tilbage til 4.000 fvt,
omkring den tid, som jøderne hævder er deres begyndelse. Ikke-jøder
(hedninger) går meget længere tilbage end det. Vi ved, at der var en "krig i
himlen" (i rummet), og at vores side (Satan) tabte. Enhver, som kan identificere
en jøde ud fra deres karakteristiske træk ved, at de ligner reptilske udenjordiske
(rumvæsener). Dette kan lyde apart og latterligt, men hvis folk faktisk undersøgte
dette med åbne øjne, ville de kunne se det. Den største misforståelse mennesker
har, er at jøderne er en religion. Det er de IKKE. De er en race. De er ofte kendt
for deres store næser, men deres ører og deres fremtrædende underlæber, samt
andre ting, er det, som afslører dem. Man kan ikke sige det samme om en
protestant, en katolik eller nogen af en anden religion. Tay Sachs sygdom findes
kun hos jøder. Sygdomme angriber ikke medlemmer af en religion. Sygdomme er
racemæssige. Listen over sjældne og besynderlige sygdomme, som jøderne er
værter for er endeløs - elefantmand-sygdommen er én af dem.
Dem, der går imod mig, rammer jeg med sygdom
-Satan
Følgende er uddrag fra "Nature's Eternal Religion" af Ben Klassen:
I sin overdådige sort har Naturen frembragt skabninger af alle slags, fisk og
fjerkræ, dyr og grøntsager, insekter og bakterier. Nogle skabninger, såsom
kardinalfuglen og blåfuglen, er smukke at se på. Andre, såsom skorpionen og
dovendyret, er ikke. Nogle skabninger er kødædende. Andre er planteædende.
Nogle dyr, såsom køer, lever af engenes græs. Andre, såsom ulven og tigeren, er
aggressive jagere. Andre skabninger, såsom kakerlakker, myg og maddiker, er
parasitiske. Hver skabning har sine egne midler til eksistens og overlevelse og
dens midler til at viderføre sin art. I det hele taget er viljen til at leve og viderføre
dens egen slags meget stærk. Hvis ikke, ville arterne snart være uddøde. Blandt
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de menneskelige arter findes der én race, der skiller sig ud fra alle andre med
intensitet og vildskab i sin vilje til at overleve - det er den jødiske race. Hvordan
denne ene race har overlevet og forblevet intakt gennem alle historiens kramper
og omvæltninger i de sidste 5000 år, er noget, der er bemærkelsesværdigt at
observere.
Mens nogle af den nedskrevne histories gamle racer, såsom babylonierne,
romerne, fønikerne, egypterne, som en race alle er faldet ned i historiens
jordfaldshul - har jøden overlevet. Ikke alene har han overlevet, men han er blevet
en slavemester over verdens andre racer, selvom han kun udgør en ganske lille
procentdel af verdensbefolkningen.
Mens den Hvide Race har været en opbygger, stifinder og skaber af civilisationer,
regeringer og nationer, har jøden ikke været en eneste af disse. Tværtimod har
han været selve antitesen af den ædle Hvide Mand. Gennem hele sin historie,
som går længere tilbage end 5000 år, hvor han har været forblevet forenet som
en race, har jøden været parasitten og rovdyret på ryggen af de nationer, som har
været hans uvillige værter. Jøden har aldrig været en skaber, ej heller en bygger,
ej heller en producent, såsom medlemmerne af den Hvide Race. Tværtimod har
han været ødelæggeren af civilisationer, en plyndrer af nationer og en morder,
der, i de tidligste stadier af sin egen historie, opfandt selve idéen om folkedrab. Alt
vi behøver at gøre er at læse deres eget Gamle Testamente, hvori vi side efter
side kan se, at de dræbte, slagtede og plyndrede én stamme efter den anden. Én
nation efter den anden blev spiddet af sværdet - mand, kvinde og barn.
Menneskehedens historie er fyldt med krige og konflikter, men af alle de
konflikter, der er opstået mellem de forskellige nationer og de forskellige racer,
findes der kun én race, der har vakt de voldsomste antagonismer, uanset hvor de
bosatte sig - den race er den jødiske race.
Hvorfor er det, at den jødiske race har overlevet gennem 5000 historiske år med
omvæltninger, mens de mere kraftfulde racer som romerne er gået til grunde? Er
det fordi, jøden er hårdfør? Vi finder, at jøden er hårdtfør, men andre racer,
såsom romerne, har været endnu mere hårdføre, og de har ikke overlevet. Er det
fordi, han er en god kriger? Nej, faktisk er han en fysisk kujon, og i åben kamp er
han bestemt en af de mindre og kujonagtige krigere. Er det fordi, han er mere
forræderisk og løgnagtig? Måske, da han i denne egenskab overgår alle andre
folkeslag. Men heller ikke dette er den eneste årsag til, at han har overlevet.
Årsagen til hans overlevelse ligger i hans unikke religion. Tidligt i deres historie,
indså jøderne den enorme styrke bag religion som et våben - et våben til enten at
forene deres egen race, eller et våben til at opløse og ødelægge deres fjender. I
tusinder af år, har de udnyttet denne viden fuldt ud. På mesterlig vis har de
manipuleret religion til deres fordel med en ond snuhed, som intet andet folk
synes overhovedet at have mistænkt.
Det centrale tema i den jødiske religion er had, had til ikke-jøderne, dvs. alle
andre racer. Det andet overvældende magtfulde facet af den jødiske religion er
racemæssig loyalitet, loyalitet over for dens egen slags, hvor det for den
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gennemsnitlige ikke-jøde, desværre, ikke er af særlig stor betydning, hvem han
gør forretning med, og om det er en anden Hvid Mand eller ej. Den
gennemsnitlige Hvide Ikke-jøde er heller ikke alt for interesseret i, om personen i
huset ved siden af, eller den person han møder, er af hans egen slags. Men for
en jøde betyder dette alt - hvem han gør forretninger med, om hans nabo er en
jøde, og om det er en jøde, han møder på gaden.
Det vigtigste kraftcenter i den jødiske verdensomspændende sammensværgelse
ligger nu i Den Nye Verden. I virkeligheden er New York det største center for
jødisk befolkning i verden, og New York er det centrale økonomiske kraftcenter,
og dette er ikke kun for USA men også for resten af verden.
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Hvad de jødiske rabbinere har at sige om Satan
Nogle jøder, der kalder sig selv "satanister", forsøger at benægte det faktum, at
jøderne er fjender af Satan, og at Satan bestemt HADER det jødisk folk intenst.
Han har gjort dette meget klart for sine nærmeste disciple. Følgende er citater fra
jødiske rabbinere og andre religiøse jøder. Det er temmelig indlysende.

Rabbinske citater om Satan:
(Et par enkelte kristne citater er medtaget i slutningen af siden)
"Dem, der bruger holocaust til at retfærdiggøre enten deres ateisme eller deres
tendens til at devaluere den jødiske bibels autoritet skal huske, at Satan, og ikke
G-d, er ophavsmand til nazisme og antisemitisme."
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm
"SATAN ER OPHAVSMAND TIL ANTISEMITISME, HADET TIL JØDERNE.
Udtrykket 'antisemitisme' blev opfundet i 1879 af en tysk journalist Wilhelm Marr
til at udpege antijødiske kampagner, der dengang optrådte i hele Europa. Siden
den tid, er udtrykket blevet universelt anvendt til enhver form for adfærd eller
litteratur, der dokumenterer fjendtlighed mod jøderne (9).
Satan foragter jøderne med hver eneste fiber af sit depraverede, skumle væsen.
Han hader dem med et perfekt had, og hans demente natur åbenbares i hans
behandling af det jødiske folk. Dette had er en afspejling af hans had til Gud (da
jøderne er Guds udvalgte folk). Hans mål er deres totale tilintetgørelse. Han er
ophavsmand til antisemitismens ånd (15).
Han har forsøgt at forfølge Guds folk, jøderne, for at eliminere dem, så det lovede
frø i Første Mosebog 3:15 ikke ville blive født, og at menneskeheden ikke ville
blive forløst. Esters Bog beskriver, hvordan Guds fjende og hans folk forsøgte at
udslette den jødiske race, men Gud oprejste Ester i "en situation som denne" for
at levere hendes race. Kong Herodes forsøgte at eliminere Yeshua ved at lade
alle de hankønnede babyer i Betlehem under to år dræbes. I vores generation er
holocaust evigt opmærksom på Hitlers harme mod millioner af jøder, hvor Stalins
drab på tredive millioner jøder næppe nævnes. I dag er ét ud af hver femte
menneske i verden besluttet på jødernes død. Islam kræver jødernes død (7)."
http://www.hebroots.org/hebrootsarchive/9805/980528_g.html
"Derfor forsøger Satan desperat at stoppe Messias' tilbagevenden. Det er derfor,
Satan gør alt, hvad han kan for at ødelægge det jødiske folk. Samtidig forsøger
han at gøre troen på Yeshua så fremmed og frastødende, at ingen jøde med
respekt for sig selv, for ikke at tale om nationen, nogensinde ville ønske at angre
og stole på Ham! Enhver forsamling af troende i Yeshua, jødisk eller ikke-jødisk,
der ikke bestræber sig på at bringe de gode yheder til det jødiske folk, spiller
faktisk med på Satans nuværende plan; at stoppe Israel fra at anerkende deres
Messias, Satans ødelægger, så Messias ikke kan vende tilbage".
http://www.wordofmessiah.org/june.htm
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"I dette århundrede, har Satan pustet ilden af had mod jøderne ved at bruge
muslimer påverdensplan i sit forsøg på at standse Guds Plan, som vil se Jesus
Kristus vende tilbage til Oliebjerget. Hvis der ikke er noget jødisk Israel, har Satan
ræsonneret, at Guds ord ville være en løgn, Guds plan ville mislykkes, og han
kunne således overleve."
http://www.bibleprobe.com/baruch.htm
"Hvor kom antisemitisme fra? Hvad er den virkelige årsag til denne onde tanke?
Svaret er meget klart. Det kommer fra djævelen. Vidste du, at den første gang,
hvor djævelen nævnes ved navnet "Satan", er når han træder op mod Israel?
"Satan trådte op mod Israel og æggede David til at holde Mandtal over Israel."
(Første Krønikebog 21:1). Satan er den, der er årsagen til al forfølgelsen og
lidelsen af Israel.
Satan hader nationen, gennem hvilken så megen velsignelse er kommet til
verden, især Messias Jesus. Når djævelen er vred over Israel, ender det altid i
hans trodsighed mod Messias og frelseren Jeshua ha Meshiach. Fra Farao, den
første nedskrevne antisemit, til Amalek. Haman, derefter til kongen af Syrien i 168
f.Kr. til den romerske krig i 66-70 e.Kr., var Satan den bevægelige faktor i jødisk
forfølgelse og blodsudgydelse. Gennem korstogende, den spanske inkvisition, de
russiske pogromer og det nazistiske holocaust læser man historien om, hvad
Satan gennem mænd har gjort mod mit jødiske folk.
Men der kommer en dag, hvor de voldsomme angreb mod nationen Israel vil
komme til en ende. Abrahams Gud, Isak og Jakob vil kæmpe mod dem, der har
forfulgt jøden. Da vil Satan udøve sit endelige angreb mod Israel, og Gud vil kaste
ham i ildsøen som profeteret."
http://www.rockofisrael.org/articles/a3.htm
"De arabiske nationer vil stadig være fast besluttet om ødelæggelsen af den lille
bitte nation i Mellemøsten. Der vil stadig være had til jøder og en fast besluttethed
om at tilintetgøre dem. Kilden til hadet (ha satan, på engelsk: satan) vil stære
være meget levende, og vil sandsynligvis være mere aktiv end nogensinde, da
han ser sin tid løbe ud. Bedrageren vil stadig være travlt optaget med at
overbevise præster og intetanende troende rundt i verden om, at Israel er brutale
aggressorer, der dræber uskyldige palæstinensiske børn. Medierne er et stort
aktiv for satan. Folk tror de løgne, de læser i pressen, og Israel får endnu et blåt
øje".
http://www.jewishjewels.org/newsletters/2003_03.htm
"Der børe ikke være flere kampe over landet, men over menneskets kødelighed,
og fordi satan hader det jødiske folk, på grund af denne pagt, raser krigen videre.
Det vil den fortsætte med, indtil Jeshua, den Hellige i Israel, vender tilbage for at
indføre sit jordlige Kongerige fra den Hellige By Jerusalem!"
http://www.geocities.com/achothatorah/LT/land.html
"Siden 1948 har der været flere gange, hvor Israel måtte lukke sine grænser for
turister. Efter at have haft at gøre med folk involveret i hundredvis af ture til Israel,
har der aldrig været en hændelse, hvor en turist er blevet såret eller dræbt af
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terrorister. Hvis du planlægger at tage til Det Hellige Land, kan du regne med
følgende: Satan vil begynde, omkring 30 dage før du skal tage afsted, at forsøge
at forårsage en større ulykke eller skabe en frygtsom stemning for at afholde dig
fra at tage til Israel."
http://www.sabbathrest.org/tours.htm
"Anti-israelsk af enhver art er dæmonisk. Satan har hadet Guds udvalgte folk fra
det øjeblik, hvor Abraham blev kaldt. Dette skete mange år forud for navnet
"Israel", der blev givet til Jakob, da han brødes med Gud. Det var alt sammen en
del af kvindens frø og løftet om Messias."
http://www.pawcreek.org/articles/endtimes/MysteryBabylonAntiIsraelAtTheHighes
tLevel.htm
"I betragtning af de ovenstående, kan vi forstå, hvorfor Satan hader "lyden af
Shofar", for det vil helt klart levere budskabet om, at han er, og han blev besejret
af det udgydte blod af Guds Lam! Selve lyden af Shofar får Satan til at foragte
vores lovprisning og tilbedelse af Herren. Han hader dem, der har angret deres
synder og følger Herren Y’Shua. Han hader "Ha Davar - Ordet", og ham, der er
ordet. Han kan ikke tolerere dem, der fører krig i Y’Shuas Navn. Han hader at
blive mindet om, at Y’Shua genopstod fra de døde, tre dage og tre nætter efter
Han gav Sit liv og besejrede den onde. Satan hader Staten Israel, for var det
jødiske folk stadig i Diaspora, og var staten Israel ikke blevet genoprettet, kunne
Herre Y’Shua ikke vende tilbage. Satan hader også at høre om sin endelige
undergang."
http://cometozion.faithweb.com/rmi2.htm
"Du skal vide og forstå, at Satan hader det jødiske folk. Gennem løfter til
Abraham og hans efterkommere, ville Gud frembringe i jorden åbenbaringen om
sig selv og sin frelse til menneskeheden. Satan hader Abrahams afkom. Satan
hader jøden. Jesus var en jøde".
http://www.spiritoflifeministries.com/PropheticEvents.html
"Så hvis Gud elsker det jødiske folk, hvorfor bagtales og udskældes de så? De
onde i denne gerning ligger langt under de mørkeste dybder af det mest korrupte
menneskelige hjerte. Det er en snigende had, som Satan har for det jødiske folk.
For det første hader Satan Gud, så det er naturligt, at han ville hade fokus for
Guds opmærksomhed. Det er naturligt for ham at ville ødelægge dem, for han
ønsker at såre Gud. Han vil få Gud til virke afmægtig. For hvis den Almægtige
Gud ikke kan beskytte Sit eget folk, hvilken garanti er der så for, at Han kan
beskytte nogen? Men det er et mirakel, at det jødiske folk stadig findes i dag. De
er et tydeligt bevis for Guds guddommelige beskyttelse."
http://www.delusionresistance.org/christian/christkillers.html
"Satan hader jøderne lidenskabeligt, fordi han både gav verden Bibelen og
Messias. Han hader også de løfter, som Gud har givet om at spare en stor rest af
jøderne i de sidste tider."
http://www.lamblion.com/articles/prophecy/Jews-Israel/Jews-06.php
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"Satan er fast besluttet på at ødelægge det jødiske folk, så Gud ikke kan holde sit
løfte om at bringe en remanent til frelse. Dette er grunden til, at Satan orkestrerer
alle jordens nationer mod Israel den dag i dag. Gud har oprejst en nation, som
Satan, som denne verdens fyrste, er fast besluttet på at tilintetgøre."
http://www.lamblion.com/articles/prophecy/pcl/pcl-05.php
"46. JerusalemForever Vedrørende Islam, Israel, Undervisning - Den
grundlæggende årsag til, at Israels fjender går imod Israel med en sådan
intensitet, er fordi, de hader Gud. (se vers 2 ovenfor). Satan hader Gud og Hans
plan om jorden centreret i Jerusalem og det jødiske folk. Dette er ikke tænkt som
at være hadefuldt, sandheden er ofte smertefuld, men når den er åbenbaret for
os, har vi en mulighed for at være fri for satanisk bedrag, der får os til at gå imod
den Eneste Sande Gud, som er Israels Gud."
http://members.tripod.com/~JerusalemForever/
http://www.messianicdirectory.com/alpha/j/j3.html
"IV. Rødder af antisemitisme i Kirken; Et komplot for at underminere dette "ene
nye menneske" koncept blev systematisk introduceret som en af Satans primære
ordninger. Satan hader Israel, fordi hun fødte menneskehedens Forløser. Han
hader især den gemte rest af Israel, fordi den opretholder et vidnesbyrd om sand
jødisk identitet i Jeshua. (Johannes' Åbenbaring 12:17). Da Satans ordninger
modarbejdes af kraften bag Jeshuas blod, og troende er ydmyg over samme
omstændighed, er fjendens entré ind i den kristnes liv gennem arrogance og
stolthed. Måske forårsagede de messianske jøders eksklusivitet en negativ
reaktion blandt ikke-jødiske troende, men der var tidlige tegn i kirken på
arrogance mod det messianske jødiske samfund. Paulus berørte denne arrogante
attitude i sit brev til romerne."
http://www.baruchhashem.com/resources/reconciliation.html
"I sidste ende ligger kilden til antisemitisme hos Satan selv. Han hader Gud, og
han er, og har altid været fast besluttet på ødelæggelsen af det, som Gud elsker
og ønsker. Som Guds uvalgte pagtsfolk, er jøder målet for hans had. Satan ved
også, at restaureringen af det jødiske folk spiller en central rolle i Messias'
tilbagekoms. Således er han fast besluttet på at forhindre dette, for enhver pris.
Jødisk teologi kan ikke forklare holocaust - og faktisk er "hvorfor"-delen af det en
del af det større spørgsmål. Hvorfor er der ondskab og lidelse i verden, hvis Gud
er en Gud af kærlighed? Spørgsmålet er forvirrende for selv den mest troende."
http://www.charismamag.com/a.php?ArticleID=6590
Antisemitismens sataniske oprindelse:
http://www.biblicist.org/bible/plot.shtml
"Endnu værre er det, at det tilskriver Satans uhellige, ondsindede og hævngerrige
handlinger til en hellig og retfærdig Gud. Når Gud dømmer sit eget folk, er hans
endelige mål ikke gengældelse men restaurering. Hans hensigt er ikke at
ødelægge, men at helbrede - ikke blot at straffe, men i sidste ende at rense fra
synd. Satan, på den anden side, er ødelæggeren. Han nyder at påføre rædsel og
lidelse på Guds folk men den ultimateive hensigt om udslettelse. Gud har satset
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sit ry på bevarelsen og den ultimative restaurering af det jødiske folk. Satan
stræber derfor efter at ødelægge jøderne for at ophæve Guds løfter og gøre ham
til en løgner."
http://www.biblicist.org/bible/plot.shtml
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Kristendom og komminisme: jødiske tvillinger

Det følgende uddrag blev taget fra "Nature's Eternal Religion" af Ben Klassen.
Bemærk* Selv om denne artikel blev skrevet til en hvid målgruppe, påvirker
jødisk kommunisme alle ikke-jøder uanset race, og dette er absolut værd at
lese. Kristendommen er en forberedelse til kommunismen, dens doktriner er
identiske med kommunistisk filosofi, og der er ikke noget åndeligt over den. Al
okkult viden og kraft, der ville gøre det muligt for ikke-jøder at kæmpe tilbage
gennem spirituel krigsførsel (hvad jøderne har brugt imod os i århundreder) er
blevet systematisk fjernet.
Efter at være blevet tvangsfjernet med Inkvisitionen, har denne kraft været i
hænderne på de øverste jødiske rabbinere, der har brugt den til at kaste
forbandelser, skabe ufattelig rigdom og magt og bruge dette efter
forgodtbefindende imod ikke-jøder. "YHVH" også kendt som "Jehova" er i
virkeligheden det jødiske folk,Kommunismen er en anden jødisk
broderskabsfidus, der narrer ikke-jøder til at tro, at den er til for lighed, fred og
bedre levevilkår. Intet kunne være længere fra sandheden. Det er et jødisk
program bestående af folkedrab, massemord og slaveri for ikke-jøder, uanset
farve.
Citat fra den jødiske Talmud: Nidrasch Talpioth, s. 225-L:
"Jehova skabte ikke-jøden i menneskeform, så at jøden ikke tjenes af dyr. Ikkejøden er således et dyr i menneskeskikkelse, og fordømt til at tjene jøden dag
og nat.

Kristendom og kommunisme: Jødiske tvillinger fra "Nature's Eternal
Religion" af Ben Klassen
Ifølge de kosher-konservative, raser en hårdt og intensiv kamp i dag mellem
kommunismens onde kræfter og kristendommens hellige. Vi ledes til at tro, at
det hele handler om en kamp mellem godt og ondt. Vi får at vide, at disse to
kræfter er selve essensen af to poler i opposition - i komplet og diamentral
konflikt. Det er fingeret kamp. Faktum er, at de begge er degenererede
produkter af det kollektive jødiske sind og beregnet til at gøre én og samme ting
- at ødelægge den Hvide Race. Hvis vi tager et nærmere kig på disse to onde
kræfter, finder vi, at de ikke er på modsatte sider overhovedet. Vi finder, at de
begge er på den internationale jødedoms side og tjener det formål, de blev
konstrueret til, navnlig: at forvirre den Hvide Mands intelligens, så han selv vil
hjælpe jøden med at ødelægge den Hvide Race.
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Ved at sammenligne de to finder vi, at de er forbavsende ens, og ikke
modsætninger. Faktisk er der så stor lighed i de to programmer, og i filosofien
om disse to trosretninger, at man let kan opdage den samme forfatters hånd.
Den forfatter er det internationale jødiske netværk. De, og de alene, skrev både
trosretningen kristendommen og trosretningen kommunismen.
Både kommunismen og kristendommen prædiker imod materialisme.
Kommunismen betegner de produktive og kreative kræfter i vores samfund, til
hvilke vi skylder så stor del af fordelene ved en produktiv Hvid Civilisation, som
"borgerlige". Derefter langer den med overtruffen vrede ud mod de borgerlige
og fortæller os om og om igen, at de må tilintetgøres. I stedet for at kreditere
dem, hvor det skyldes, taler den ondt om og bagtaler den disse konstruktive og
produktive elementer, nemlig de borgerlige eller kapitalisterne, som den
ultimative ondskab.
Kristendommen fortæller os stort set det samme. Den fortæller os, at det vil
være lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig mand at
komme i himlen. Den fortæller os, at vi bør "sælge alt vi har og give det til de
fattige", hvilket er et lumsk råd, der, hvis det følges, vil gøre os alle til en gruppe
omstrejfende bumser og tiggere. Det ville bestemt medføre nedbrydningen af
vort samfund. Kristendommen fortæller os yderligere "ikke at samle skatte på
Jorden, men i himlen". Implikationen er klar hele vejen igennem. Ophob ikke
nogen af de gode ting i livet. Hvis du, gennem hårdt arbejde, allerede har
formået at akkumulere noget rigdom, kom af med den, giv den væk, giv den til
de fattige og giv den frem for alt de kirken - de vil med glæde tage imod den.
Nettoresultatet af dette fantastisk dårlige stykke rådgivning er, selvfølgelig, at
den lettere vil komme i hænderne på jøderne, der ikke abonnerer på sådan en
tåbelighed. De håber at gøre nar af os, vel vidende om det gamle ordsprog: "Et
fjols og hans penge skilles hurtigt", hvilket er så sandt.
Den anden side af medljen er, at lederne af både kristendommen og
kommunismen selv er fanatisk materialistiske. Når vi ser på den katolske kirke
gennem tiderne, finder vi, at de selv indsamlede og hamstrede guld, sølv og
ædelstene i utrolige mængder, mens de samtidig trak den sidste øre ud af den
fattige enke. Den indsamlede og hamstrede ikke blot al guldet, sølvet og
ædelstenene, den kunne, men erhvervede enorme mængder af fast ejendom,
og den katolske kirke er i dag, uden tvivl, den mest fantastisk velhavende
organisation på Jordens overflade. Selv gennem den mørke middelalder, hvor
fattigdom var udbredt, hovedsageligt på grund af kristendommen selv, ser vi
disse enorme og fabelagtigt velhavende katedraler, bygget midt i befolkningens
ekstreme fattigdom og nød, med altre og apsisser af guld med kunstfærdigt
udsmykkede hvælvninger, søjler og vægge. Kirkens lederskab fik bygget
storslåede basilikaer, katedraler, klostre, dåbskapeller, mausoleer og kirker.
Stort set alle af disse var så overdådige og så enorme i sammenligning med
tidernes sparsomme omgivelser, at de prangende stod ud som den vigtigste
samling af al den materielle rigdom - guld, sølv og arkitektonisk overdådighed - i
både deres æra og deres geografiske placering. Kirken har aldrig gidet at
forklare, hvorfor det var så nødvendigt at have så overdådig rigdom på udstilling
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for de trofaste tilbedende, der igen og igen blev fortalt, at det var ondt at "samle
skatte". Og indtil denne dag bygges kirker til at være prangende, flamboyante
og bizarre. Penge er tilsyneladende intet problem.
Vatikanet, citadellet for "spirituelt" lederskab, som også prædiker "ikke at samle
skatte på Jorden", praktiserer ikke, hvad det selv prædiker. Tværtimod er det,
som det praktiserer bestemt topmålet af hykleri, og antitesen af spiritualitet. Det
går fuldt ind for at samle skatte på Jorden. Det har indsamlet en portefølje på
5,6 milliarder dollars i aktier alene, for ikke at nævne al dets faste ejendom,
kunstskatte og andre værdigenstande. Det har en årlig indtægt på 1,5 milliarder
dollars aktier, hvoraf meget af dette uvtivlsomt er indsamlet fra "enkens sidste
øre", samt dets enorme beholdning. USA's religiøse establishment er som en
helhed vurderet til 102 milliarder dollars. I 1969 blev 45 procent, eller 7,9
milliarder dollars, af de 17,6 milliarder dollars, som USA's enkeltpersoner gav til
velgørenhed, øremærket til religiøse formål. Temmelig materialistisk af en
religion, der "skyr" jordiske skatte og prædiker "mit rige er ikke af denne
verden".
Ligeledes har de kommunistiske bosser i Rusland, hvoraf næsten alle er jøder,
selv akkumuleret alle landskabets rigdomme. Mens den kommunistiske
slavearbejder knokler tolv timer om dagen og derefter kommer hjem til et
nusset, beskidt, snavset og overfyldt lille lejlighed, som deles med andre
familier, har hans jødiske bosser overdådige paladser spredt over hele landet.
De kører i de bedste biler, naturligvis med chauffør, og spiser den bedste mad.
Ikke kun det, men de har de bedste af fly til rådighed, så de kan flyve til hvilket
som helst sted, de finder passende for at regere deres slavearbejdere. Disse
jødiske kommunistbosser har som regel også importeret tøj, skræddere og en
galakse af tjenere til rådighed. Når de har brug for en pause fra at drive deres
slaveimperium, har de private villaer ved Sortehavet eller andre valgfrie
feriepletter, som de blot skal vifte for at få. Og sådan foregår det i den
proletariske arbejders Paradis.
Lad os gå videre til den næste lighed. Både kommunismen og kristendommen
gør udstrakt brug af terroristiske våben, både psykologiske og reelle. Det
utvivlsomt mest uhyggelige og ondeste koncept nogensinde udtænkt af
jødommens fordærvede og kollektive sind er begrebet helvede. Kan du komme i
tanke om noget mere forfærdeligt, end at placere millioner af mennesker i
fangeskab i et overhedet torturkammer og derefter brænde dem for evigt og
altid, uden overhovedet at strejfe tanken om den formildende bamhjertighed at
lade dem dø? Med dette stykke "Gode Nyheder" og "Glade Tidender", satte
kristendommen sig for at erobre sine overtroiske og tankeløse ofres sind. Den
omstændighed, at et sådan torturkamer var ikke-eksisterende afledte på ingen
måde opmærksomheden fra det faktum, at det var en reel trussel for dem, der
fik bildt ind, at det var sandt. Hvis du eksempelvis fortæller et barn, at der
kommer et monster og tager ham, og han uskyldigt tror dig, så er truslen lige så
virkelig, som hvis monstret faktisk eksisterede.

96

Under inkvisitionen, og andre gange, blev alle de modbydelige raffinamenter af
tortur, de fordærvede menneskelige sind kunne udtænke, brugt til at afpresse
tilståelser ud af og piske de vantro eller kætterne ind på linje. Tommelskruen,
vandypning, jernkorsettet, "drawn and quartered", udplukning af ens øjne med
varmejern samt strækkebænken (langsomt afrivning af lemmer fra kroppen ved
strækning) var blot få at de anordninger anvendt af de evigtelskende kristne til
at sprede deres evangelium om Kærlighed. Da kommunisterne kom og brygte
fysisk tortur som et af deres instrumenter til erobring, havde de meget lidt
tilbage at opfinde selv, efter det, som de kristne allerede havde anvendt før
dem. Og det er, som det kan forventes, da det var den jødiske dyriskhed, der
designede torturredskaberne for dem begge. Ej heller tøvede kirken med at
anvende massekrigsførsel for at smadre hele nationer sammen, der ikke
underkastede sig deres religiøse diktering. I det 16., 17., og 18. århundreder var
de vigtigste årsager til krig faktisk religiøse uoverensstemmelser, hvor én
religiøs gruppe forsøgte at tvinge deres tro ind på livet af deres modsætninger
ved massekrigsførsel og slagtning. Den kommunistiske historie med at bruge
masseterror, både psykologisk og fysisk, er så ny, så udbredt og så velkendt, at
vi næppe behøver at gennemgå den her.
I Rusland alene, brugte det jødiske regime terror på skala hidtil ukendt for
historiens annaler. For at udrydde det bedste af den Hvide Race i Rusland,
nemlig hviderusserne, slagtede jøderne nogle 20.000.000. Terroren, drabene,
mordene, der i dag foregår i Rusland trodser fantasien af den Hvide Mands
sind. Under alle omstændigheder anvender både kommunismen og
kristendommen, og har anvendt, rædsel i udstrakt grad, både psykisk og fysisk,
for at undertvinge deres ofre. Hvor de kristne udmærkede sig i psykologisk
terror, udmærkede kommunisterne sig i fysisk terror. Men i begge tilfælde var
jøderne eksperter i at bruge, hvilken som helst type af terror, der bedst tjente
deres formål. Både kommunismen og kristendommen har en bog, der antageligt
fastsætter deres bevægelsers lære. Kristendommen har den jødiske bibel, der
blevet skrevet af jøder, og for det meste handler om jøder, med henblik på at
forene den jødiske race for at ødelægge den Hvide Race.
Den kommunistiske bibel er Karl Marx' "Kapitalen" og "Det Kommunistiske
Manifest", skrevet af Karl Marrx i samarbejde med Fridrich Engels, som begge
var jøder. Begge disse jødiske læresætninger, kommunisme og kristendom, er
yderst destruktive, og når de følges, nedriver de strukturen af samfundet, der er
blevet offer for dem. Kristendommen lærer menneskets ondskab, at han er en
ond, uværdig synder, at han er født i synd, og at alle hans instinkter er af
onskab. Kommunismen prædiker, at det produktive, kreative element af vores
samfund, nemlig den "borgerlige", som de kalder dem, er råddent og ondt og
må tilintetgøres. Det kan med sikkerhed siges, at ethvert fornuftigt, sundt
samfund, der enten omvendte sig til total kristendom og praktiserede alle
kristendommens principper, eller ethvert samfund, der praktiserede ren
kommunisme, snart ville ødelægge sig selv. Igen ønsker vi kraftigt at påpege, at
kommunisme på ingen måde betyder det samme som socialisme eller
kollektivisme, i modstætning til det, kosher-konservatisterne altid fortæller os.
Sidstnævnte er grundlæggende konstruktive elementer i ethvert sundt samfund,
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men kommunisme er en utilsløret jødisk slavearbejds-lejr. Da jeg i et andet
kapitel er gået meget udførligt ned i denne sag, vil vi ikke bruge yderligere plads
på at gennemgå denne idé her. Både kommunismen og kristendommen
prædiker lighed for mennesket. Kristendommen prrædiker, at vi alle er lige i
Herrens øjne, hvor kommunisterne prædiker, at vi alle skal blive lige i det
kommunistiske samfund. Sidstnævnte hævder, at grunden til, at vi ikke er lige,
udelukkende skyldes miljøet, og denne lille natursærhed har de tænkt sig at
korrigere. Når de har fået os alle ned i et lige miljø, forsikrer de os om, at de vil
have udjævnet os alle ned til det punkt, hvor vi alle er lige.
Dette vil kun være alt for sandt, for den Hvide Race vil være jævnet ned til det
punkt, hvor de alle er lig med en horde af elendige slaver, mens hver eneste
jøder, på den anden side, vil være en konge. Kristendommen og kommunismen
prædiker ikke begge blot lighed for den enelte, men prædiker også lighed
mellem racer, hvilket er endnu en ond løgn smidt i Naturens ansigt. Begge
læresætninger har et meget vanskeligt dogme, der er temmelig tåget og
forvirrende, for ikke at sige selvmodsigende, i sig selv. De har begge, derfor,
oprettet et hierarki, der fortolker den givne dags korrekte dogme, og hvor alle er
følger trop eller lider under følgerne af en forskanset magtstruktur.
Kristendommen og kommunismen har begge haft deres skismaer. I
kristendommens tilfælde blev tilhængere, der afveg, kaldt kættere, og i
kommunismens tilfælde bliver de, der afviger fra den officielle linje kaldet
afvigere. I kristendommens tilfælde var det store skisma, selvfølgelig, under
reformationen, hvor det protestantiske segment udviklede sig og brød væk fra
den katolske kirke. Det fortsatte derefter med at splitte og splintre sig ud i tusind
forskellige retninger, alt sammen til ugunst for og ødelæggelse af den Hvide
Race. Det første store skisma var, selvfølgelig, da det byzantinske rige splittede
sig fra den romerske eller vestlige halvdel.
Blandt kommunisterne var der en række skismaer, såsom mensjevikkerne og
bolsjevikkerne, og en række andre, før kommunisterne nogensinde kom til
magten. Efter at de kom til magten, var der de stalinistiske kommunister og de
trotskistiske kommunister, hvor sidstnævnte målrettet blev forfulgt og udrenset
fra rækkerne. Vi havde formentlig Mao-fløgen af det kommunistiske parti, og i et
stykke tid havde vi Tito-afvigerne, og så videre. Under alle omstændigheder er
den primære idé i kristendommen og kommunismen den samme: på toppen af
et forvirrende og umuligt dogme sidder et stramt, magtfuldt hierarki, der dikterer
og fortolker, hvad dets tilhængere skal være, og rædsel, død og repressalier er
konsekvenserne for dem, der vover at tænke selv. Det er slet ikke
overraskende, at ærkefjenden af begge disse jødiske trosretninger er Adolf
Hitler, fordi han vovede at komme ud med en sund, naturlig social struktur, der
indeholdt disse principper, som var i harmoni med de naturlige love og med de
sunde instinkter for bevarelsen af den Hvide Race. Derfor ser vi den jødiske
presse, den kommunistiske presse, og kristendommen, der alle i kor fordømmer
Adolf Hitler og fortæller os, hvilken forfærdelig, forfærdelig mand han var. De
gentager alle igen og igen de samme jødiske løgne om Hitler, som jøderne selv
havde udtænkt og leveret til deres sleske lakajer. Lighederne mellem disse
læresætninger bliver ved og ved. Begge prædiker ødelæggelse af det
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nuværende samfund. De zoomer især ind på ødelæggelsen og nedgraderingen
af samfundets mere kreative og produktive elementer som en helhed. De
fordømmer og bagvaske begge de bedre dele af det etablerede samfund og
fryder sig ved menneskelige fejl og svagheder, og dermed hævder de at bevise
rigtigheden af deres kommunistiske-kristne teori.
Jøderne, der er gerningsmændende bag kommunismen, forestiller sig De
Forenede Nationers hovedsæde endelig hvilende i Israel og i særdeleshed i
Jerusalem. Kristendommen fortsætter også løbende med at tale om Zion, det ny
Jerusalem og anser Jerusalem for at være Det Hellige Land, dens oprindelse og
spirituelle hovedkvarter. Begge disse jødiske læresætninger følger konsekvent
politikker, som er katastrofale for den Hvide Races velfærd. Jeg har allerede
gået ind i betydelige detaljer om de kristendommens katastrofale virkninger på
den store Hvide romerske civilisation. Jeg har også tidligere påpeget, at jøderne
i det kommunistiske Rusland dræbte 20.000.000 af de bedste Hvide Russere.
Men begge disse læresætningers programmer og politikker strækker sig langt
videre end disse to store historiske katastrofer og at påpege, hvor katastrofale
konsekvenserne ved både kristendommen og kommunismen har været på den
Hvide Races skæbne ville kræve et helt volume i sig selv. Jeg mener, vi
gennem denne bog har spredt en masse af sådanne eksempler, i det omfang,
at det næppe er nødvendigt at gentage dem her. En anden lighed, der
manifesterer sig i begge disse jødiske læresætninger er, at de begge har en
uhelbredlig evne til at udskyde en voldsom strøm af ordskvalder, der dog er
manglende i forhold til substans. Dette er et gammelt jødisk trick til at forvirre
deres modstanders sind, idet sidstnævnte narres til at tro, at den store samling
af ord må have en højere mening, der strækker sig ud over deres egen
fatteevne.
For yderligere at ødelægge og slå oppositionen tilbage, har begge
læresætninger udviklet sig til en tilstand, hvor de slynger ondskabsfulde
udløserord og hadefulde ord ud mod deres modstandere. Kristne udviklede
sådanne had-udløserord, såsom ateist, hedning, kætter, frafalden, blasfemi,
synder og anti-Kristus. Kommunisterne har udviklet en hel stabel af lignende
udløserord, og nogle af disse er fascistisk, nazistisk, racistisk, fordomsfuld,
fanatisk og anti-semitisk. Uden at nogen rigtig stopper og analyserer, hvad hvert
enkelt disse ord betyder, og hvorfor de bør betragtes som negativt ladede, er
disse ord blevet udviklet til en høj tilstand af den implicitte ondskab, hvor man
ved at sige disse ord i virkeligheden ikke behøver at diskutere eller drøfte et
emne, men blot nådesløst kan slå ned på sine modstandere uden at ty til nogen
form for debat eller begrundelse overhovedet. Hvis lighederne mellem
kristendom og kommunisme synes temmelig slående, er der en meget god
grund til deres parallelle ideologi. Den grund er, naturligvis, at de begge blev
udtænkt af den jødiske magtstruktur for det fælles mål om at ødelægge den
Hvide Race. Desværre har begge deres ideologier, op til dette punkt, været
sønderlemmende effektive. Det er delvist formålet med denne bog og the
Creativity Movement at konfrontere dette invaliderende angreb på den Hvide
Races sind, og blotlægge disse jødiske tvillinge-ideologier for hvad de er.
Desuden er jeg helt overbevist om, og det er min målte konklusion, at jøderne
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aldrig kunne have prakket moderne kommunisme på en langtidslidende
menneskehed, hvis de ikke først havde blødgjort, afsporet og sindsforvirret den
Hvide Races intellekt med kristendommens fejlagtige snarer. Det er derfor
yderligere målet for Creativity at hjælpe med at rette den Hvide Races forvirrede
tænkning ud, til det punkt, hvor den kan, og vil, udslette begge disse jødiske
tvillingeplager fra denne Jords overflade.
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Hvordan jøderne tager control over modstående sider for
at fremme deres kommunistiske dagsorden
Følgende artikel er et uddrag fra "The White Man's Bible" af Ben Klassen.
Selvom Sovjetunionen ikke længere eksisterer som en kommunistisk stat, er
denne artikel, der blev skrevet før faldet af russisk kommunisme, meget
afslørende:
RUSLAND, ISRAEL OG DE AMERIKAS FORENEDE STATER
USA bekæmper ikke kommunisme
Et af de mest åbenlyse og vedholdende bedrag, der er blevet påtvunget det
amerikanske folk siden den russiske revolution i 19177 er, at den amerikanske
regering desperat men tappert kæmper en tabt krig "mod kommunismen". Efter
mere end seks årtier, tror de fleste amerikanske folk stadig på dette
svindelnummer, og forbliver konstant forvirrede i henhold til hvorfor USA, så rig,
magtfuld og moralsk overlegen i forhold til kommunismen, konstant taber.
Amerikanske jøder er kommunismens kraftcenter
Den brutale sandhed er, at den amerikanske magtetablering - statslige, finansielle
og propagandamæssige (alle domineret af jøder) ikke har bekæmpet
kommunismen. Faktum er, at kommunismen altid har været jødisk, helt fra
begyndelsen. Kommunisme er kun ét af de meget kraftfulde værktøjer, der
anvendes i det jødiske program med hensigt om at overtage verden. Ikke alene har
USA unladt at bekæmpe kommunismen, som de fleste amerikanere narres til at tro,
men tværtimod har USA været den ledende finansieringskilde, planlægger og
promotor for kommunisme, ikke kun i Rusland, men i hele verden. Uden USAs
finansielle støtte og tekniske bistand, ville den jødiske kommunistiske skandale
mod det russiske folk have været røget i vasken, inden den overhovedet blev sat i
værk, og mange gange siden da. I virkeligheden ville det aldrig have opstået i
første omgang.
Trænet og finansieret i New York
Det er en historisk kendsgerning, at det afgørende skub for den kommunistiske
overtagelse af Rusland rundhåndet blev finansieret og omhyggeligt planlagt af
velhavende jødiske kapitalister lige her i det gode gamle USA. Ved East Side i
New York, blev Trotskij og 3.000 jødiske nådeløse mordere omhyggeligt trænet til
at levere det endelige nådestød. Satsningen blev finansieret med et beløb på 20
millioner dollars af, ikke mindre end (jøden) Jacob Schiff, hvem selv var ansat i
New York-firmaet Kuhn, Loeb & Co., hvilket var en amerikansk gren af Rothschildnetværket. Da tiden kom, blev Trotsky og hans trænede jødiske revolutionære
sendt med båd til (i midten af første verdenskrig) og ankom uhindret i Rusland for
at gøre deres arbejde. Da de var ankommet, vidste de nøjagtigt, hvad de skulle
gøre, og da det hele var overstået, var over 30 millioner Hvide russere blevet
myrdet, og jøderne var fuldt ud på hjembane igen.
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Kommunisme er et jødisk svindelnummer
Vi må igen og igen huske på, at kommunismen intet andet er end et frygteligt, ondt
jødisk program til at overtage verden og bliver kamufleret med vildledende
"humanitær" propaganda, ligesom de fleste andre jødiske programmer. Betalt af
amerikanske skatteydere. Den jødiske kommunistiske-marxistiske-zionistiske plan
er fuldt ud en integreret del af det samme program. Det er godt finansieret, ikke
kun med jødiske penge, men mere markant med skatteydernes penge. Der er
ingen større kilde til gods, rigdom og produktivitet end den arbejdende
amerikanske skatteyder, og det jødiske potentiale for plyndring af denne enorme
kilde til produktivitet synes uden grænser.
Bag det er hele det jødiske netværk
Den jødiske-kommunistiske-marxistiske-zionistiske bevægelse er uhyre magtfuld.
Bag den står hele verdens jødiske magtnetværk. Dette omfatter deres enorme
verdensomspændende propagandanetværk - tv, aviser, newswire, magasiner,
bogtrykkeri, uddannelse samt alle de andre goder, der ikke kun har indflydelse
men også fastsætter "den offentlige mening". Bag denne jødiske bevægelse står
også det kraftfulde "kapitalistiske" amerikanske centralbanksystem med dets fulde
monopol til at udskrive papirpenge uden omkostninger for dem selv. Kort sagt,
findes den verdensomspændende jødedoms "skjulte hånd".
Amerikansk politik er fjendtlig over for zarer
Det er denne magtetablering, der konstruerede omstyrtelsen af Romanovdynastiet, hvilket var et Vikingedynasti, der havde regeret Rusland i mere end tre
århundreder, og erstattede den med jernnævet jødisk tyranni. Med hensyn til
amerikansk politik over for Rusland, er det interessant, at USAs politik før
revolutionen i 1917 var fjendtligt stillet over for Rusland (ligeså var jøderne).
Politikken begunstigede entusiastisk Japan i den russisk-japanske krig 1904-05,
som japanerne vandt. Da jøderne havde fastspændt deres ondsindede
panserskibregel på Rusland og dets enorme ressourcer i 1917, gjorde USAs
udenrigspolitik et dramatisk (men stiltiende) flip-flop og blev anti-japansk og prorussisk.
Velvillig efter kommunistovertagelsen
På trods af al propagandaen, kamuflagen og udstillingen, har den omvendt været
stærkt pro-russisk (virkelig pro-jødisk) lige siden. Det var USA, der bakkede op om
den prekære kommunistiske regering i 1920'erne med mad og anden støtte. Det
var amerikansk teknisk bistand, der byggede hendes dæmninger og kraftværker,
borede hendes oliefelter og byggede hendes raffinaderier i 1920- og 30'erne. Når
det russiske monstrum på trods af al denne støtte var ved at bryde sammen under
sit egen vægt og råddenskab i begyndelsen af 1930'erne, var det Roosevelts
officielle anerkendelse og forlængelse af finansielle kreditter, der igen reddede det
fra glemmebogen. Da Hitlers heltemodige hære stod foran portene til Leningrad,
Moskva og Stalingrad, var det igen amerikansk militær bistand og direkte
indgriben, som reddede det kommunistiske Rusland fra at blive slettet fra
landkortet. Før krigen overhovedet var overstået, begyndte USA allerede at sende
store mængder af bistand, civile varer - traktorer, maskineri, mad - til et beløb af 13
milliarder dollars. Dette blev, igen, gjort på bekostning af de amerikanske
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skatteydere, der betaler de fleste af udgifterne for den jødiske overtagning af
verden.
Reddet af USA igen og igen
Siden slutningen af Anden Verdenskrig, var det USA, der opmuntrede og
fremmede den russisk-kommunistiske overtage i Østeuropa. Da Rusland var
nervøst tøvende med at sende sine rullende kampvogne ind i Ungarn under det
ulykkelige lands oprør i 1956, var den præsident Eisenhower, der specifikt sendte
et opmuntrende telegram til Nikita Khrusjtjov for at forsikre ham om, at USA ikke
ville løfte en finger for at hjælpe ungarerne.
En falsk, bedragende front
Dette har været modus operandi for forbindelserne mellem USA og Rusland lige
siden 1917. Officielt sætter USA en front op for at være "anti-kommunistisk". Bag
kulisserne har landet hjulpet, tilskyndet, planlagt, finansieret og fremmet
kommunistiske overtagelser i hele verden, hvad enten det var Ruslands nabolande
i Østeuropa eller lande halvvejs rundt om Jorden, der midlertidigt var uden for de
russiske troppers rækkevidde.
USA støttede den cubanske overtagelse
Et godt eksempel på sidstnævnte er den "kommunistiske" overtagelse af Cuba.
Uden propagandabistand fra den amerikanske (læs jødiske) presse, ville Fidel
Castro være gået sin død i møde som en ukendt bums, uhørt og ubesungen. Det
var den amerikanske presse, især den jødiske New York Times, der opblæste
Castro som en indfødt helt, som en befrier, som Abraham Loncoln i Cuba, Sierra
Maestras George Washington, som en ikke-kommunistisk landsbrugsreformator og
solgte ham således midlertidigt til det amerikanske folk. Samtidig satte den
amerikanske regering et hemmeligt pres på den daværende pro-amerikanske leder
af den cubanske regering, Fulgencio Batista, for at få ham til at forlade Cuba. Efter
at være blevet forrådt af den amerikanske regering og effektivt trængt op i en krog,
flygtede Batista ud af landet, og Castro kom på banen med fuld støtte fra den
amerikanske regering og den amerikanske (jødiske) presse. Det var et interessant
fageksempel på hykleri at se, hvordan vi langsomt "opdagede", at Castro var en
kommunust, hvilket var en velkendt kendsgerning for den amerikanske regering og
den jødiske sammensværgelse og den grundlæggende årsag til revolutionen i
første omgang.
Gentagen forædderi af amerikanske interesser
Det er ikke mit formål i denne begrænsede afhandling at gennemgå historien om
jødisk forræderi mod amerikanske interesser og kommunistiske overtagelser i hele
verden. Dette vil bogstaveligt talt kræve en hel encyklopædi at dække. Jeg ønsker
blot at påpege nogle historiske begivenheder, som selv den mest naive
amerikanske læser af de daglige nyheder er bekendt med. I denne forbindelse vil
jeg gerne sætte en finger på kun et par indlysende og grelle eksempler, som alle
kan forstå.
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Forræderi af Kina
Et af de mest åbenlyse svindelnumre og af størst verdensomspændende betydning
blev manipuleret af USA kort efter Anden Verdenskrig, og dette var forræderiet
mod General Chiang Kai-shek og Kinas enorme skarer. Chiang Kai-shek havde
bekæmpet de kinesiske kommunister i de tidlige 1920'ere og fik dem til sidst
stopped. Han overtog kontrollen af den kinesiske regering i 1926 og var uden tvivl
den mest standhaftige antikommunistiske leder i Asien. Han var stærkt proamerikansk og bekæmpede japanerne på USAs side i Anden Verdenskrig. Så
snart denne (jødiske) krig var forbi, blev han forræderisk forrådt af USA.
Marshall var en kommunistisk marionetdukke
General George C. Marshall, som havde fået tildelt alle hædersbevisninger, der
kunne skænkes en militærmand kort før opnåelsen af selve præsidentposten, blev
sendt til Kina for at udføre det beskidte arbejde i november 1945. Selvom han nu
var 65 år gammel, i dårligt helbred og klar til at gå på pension, opholdt han sig i det
elendige land i 14 måneder og solgte Kai-shek til kommunisterne. At han ville
opofre sig selv på denne måde i hans alder, er en indikation på den strenge
kommunistiske disciplin han var under og havde været under i det meste af sit
voksne liv.
Ikke muligt uden amerikansk perfiditet
Da Marshall forlod Kina, havde han forhandled en "koalitionsregering" mellem Kaishek nationalisterne og Mao Tse-tung kommunister og afvæbnede den
nationalistiske hær, hvilket han senere pralede med at have gjort "med et
pennestrøg". Det er overflødigt at sige, at Mao Tse-tung og hans bande af
mordere, med de kinesiske nationalister afvæbnet og forrådt af USA, snart efter
drev Chiang Kai-shek og nationalisterne fra det kinseiske fastland. I 1949 var Mao
Kinas ubestridte kommunistiske mester, det mest folkerige land i verden. Kina,
med alle sine 800 millioner mennesker, var blevet vendt til jødisk-kommunist
kontrol gennem amerikansk forræderi. Og således bukkede endnu et land under
for forræderi, produceret i USA.
Enorme blodbade fulgte
Store blodbad fulgte, kort efter kommunisterne overtog i Kina. Det skønnes, at
mindst 60 million kinesere blev myrdet i Mao Tse-tung udrensningen, der fulgte
med henblik på at konsolidere hans brutale regime. General George C. Marshall,
der trofast havde gjort sin forræderiske pligt til sine kommunistiske mestre, døde
kort efter. Et par yderligere nylige eksempler bør være nok til at etablere
mønsteret. Lad os se på, hvad er der foregået på den vestlige halvkugle.
Forræderi af Chile
I 1970 var der i Chile blevet etableret en decideret kommunistisk regering, ledt af
Salvador Allende. Dette blev opnået ved hjælp af enorme summer af amerikansk
"støtte", og især det amerikanske CIAs stiltiende samtykke. Så skete det uventede
i 1974. Befolkningen i Chile, der blev ledt af officerer i hæren, gjorde oprør, dræbte
Allende og tog deres regering tilbage. Var den amerikanske regering glad for
denne triumf over kommunismen? Tværtimod, stoppede den al støtten, afskar
tilgodehavender og har lige siden ført en ondsindet handelsboykot og
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propagandakampagne mod Chile.
Panamakanalen givet til kommunister
I 1979 overdrog det forræderiske amerikanske senat og udøvende magt den
amerikansk byggede og ejede Panamakanal til en opblæst kommunistisk regering
bestående af narkotikaslængere og tyve under ledele af general Torrejos. De
overdrog den ikke blot til disse kriminelle gratis på et sølvfad, men de betalte dem
milliarder for at tage imod den, den mest stategiske vandvej i verden.
Forræderisk brandudsalg i Nicaragua
Mens dette forræderiske brandudsalg blev promoveret til det amerikanske folk, var
CIA allerede i fuld gang med at bruge Panama som en base for at drive våben og
revolutionære ind i det nærliggende Nicaragua og anstifte en revolution. Her var
vores perfide amerikanske regering igen vanen tro. Hvor Somoza-familien, der
havde regeret Nicaragua i mere end 40 år, var så stærkt pro-amerikansk og antikommunistisk, blev Anastosia Somoza det samme år, som vi gav slip på
Panamakanalen åbenlyst forrådt. Med CIA organisationen, penge og våben, blev
landet kastet ud i lutter kaos og oprør, og da USA endelig bad Somoza om at
komme ud derfra, flygtede han, også, fra landet. De kommunistiske "sandanistas"
overtog, og endnu et anti-kommunistisk land blev forrådt og overgivet til det
kommunistiske monstrum ved hjælp fra det demokratiske, "anti-kommunistiske"
USA.
*****
CIA spiller en afgørende rolle
På dette tidspunkt vil det være nyttigt at påpege Central Intelligence Agencys
enorme vigtighed i de fleste af de kommunistiske overtagelser. Under Anden
Verdenskrig var "Office of Strategic Services" organiseret som en superefterretningstjeneste, der koordinerede og erstattede de forskellige amerikanske
militære efterretningstjenester. Det var stærkt bemandet med jøder, og det var i
virkeligheden et overnationalt, verdensomspændende jødisk hemmeligt politi.
Ligesom den russiske modpart, Tjekaen, OGPU, NKVD, KGB og forskellige andre
navneændringer ind i mellem, blev navnet på OSS også ændret til CIA. Men
hovedsageligt forblev organisationens karakter og formål uændret - den forblev (og
er i dag) et verdensomspændende hemmeligt politi- og spionnetværk bemandet
med verdensomspændende jødedom, hvor de amerikanske skatteydere igen
betaler regningen. CIA er ikke blot et spionnetværk, men det fungerer også som en
stærk hær bestående af intriger og bedrag - en stærk arm, der ikke blot spionerer
men også bruger magt for at få ting til at ske. Formidabel magt, ubegrænsede
midler. Regningen til de amerikanske skatteyder er enorm. Med næsten
ubegrænsede midler til rådighed samt en enorm hær af arbejdskraft, er CIAs magt
og indflydelse i verden som helhed enorm og faktisk skræmmende. Hverken
kongressen eller præsidenten ved virkelig, hvordan de mange milliarder bliver
brugt hvert år af dette magtfulde hemmelige politiagentur. De er heller ikke klar
over, hvilke krumspring eller rænkespil de er involveret i. Alt dette indhylles under
dække af "tavshedspligt", "national sikkerhed" og for at "beskytte vores agenter".
CIA er fuldstændig hævet over domstolene, kongressen og den udøvende magt.
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Faktisk er de synlige medlemmer af regeringen selv bange for og yderst prisgivet
CIA.

En kriminel hær
Der er heller ingen grænser for, hvilke taktikker CIA gør brug af. Attentater,
plantning af falsk propaganda, at lyve, stjæle, mord, forræderi, planlægning af
revolutioner og "beskidte tricks" af enhver art er alle i deres rutinemæssige arsenal
for at fremme det jødiske program. Og det er ikke det hele. Opsætning af falske
virksomheder, falske politiske bevægelser, udskrivning af en midlertidig avis,
manipulering af valgresultater, støtte til politiske kandidater og bevægelser,
tilintetgørelse af andre - alt dette er også en del af deres pose med tricks.
Opererer også på amerikansk jord
Deres operationer er heller ikke begrænset til fremmed grund. Enhver amerikansk
borger, der er loyal over for sit land, eller den Hvide Race, eller ønsker at afsløre
den jødiske sammensværgelse eller er antikommunistisk er frit bytte for det
magtfulde og forræderiske CIA, lige her i vores hjemterritorie. Dette gør de i perfekt
samarbejde med FBI. De vil, hånd i hånd med hinanden, infiltrere indenlandske
organisationer, politiske partier og opbygge eller tilintetgøre enhver gruppe, fraktion
eller person, de måtte ønske.
Jødernes redskab
Det, de måtte ønske er altid i jødernes bedste interesse og er i samklang med
ødelæggelsen af den Hvide Race. Før vi springer videre fra emnet om
efterretninger, findes der endnu et par andre grene af jødisk spionage, som jeg på
nuværende tidspunkt må kaste lys over.
Tankepoliti
Da jøderne i de sidste adskillige tusinde år har båret den mest ondskabsfulde
sammensværgelse i historien, nemlig ødelæggelsen og overtagelsen af alle andre
folk, har de været fanatiske til det punkt, hvor de har været paranoide om spionage
og indsamling af oplysninger om deres fjender. Og det er forståeligt. Siden den
hæslige forbrydelse de begår totalt er baseret på hemmeligholdelse og bedrag, er
det at holde låget på deres sammensværgelse en meget usikker forretning. Så de
indgår febrilsk i alle former for udstyr, spionorganisationer og midler til indsamling
af efterretninger, som ville forskyde grænserne for det ikke-jødiske sind. Jøderne
ønsker ikke kun at vide, hvad deres fjender (alle er deres fjender) foretager sig,
men de ønsker også at vide, hvad de kunne være i færd med at planlægge. I
virkeligheden ønsker de, så vidt det er muligt, at vide, hvad alle tænker, før en
sådan tankegang kunne omsættes i handling.
Netværk af spionspil
Så de har alle mulige former for spion- og efterretningsnetværk, der opererer i hele
verden. Udover CIA, FBI, det russiske KGB og andre, som allered er blevet nævnt,
er der yderligere to, som jeg ønsker at påpege - den ene i Amerika, den anden i
Israel. ADL, kort for Anti-Defamation League, er i amerika. Denne organisation
foregiver tilsyneladende for offentligheden at værne om jødiske interesser og
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forhindre spredningen af "anti-semitisme". Hvorfor jøderne skulle finde dette
nødvendigt, når englænderne, tyskerne, italienerne eller andre etniske grupper
finde sådanne sikkerhedsforanstaltninger unødvendige, har de aldrig forklaret. Men
i virkeligheden er ADL meget, meget mere end det. Organisationen er en udløber
af den jødiske B’nai B’rith og er virkelig kraftcenteret for denne sammenhængende
jødiske enhed. Den er i virkeligheden en magtfuld, godt finansieret spionoperation
inden for vores egne grænser, der ikke kun indsamler oplysninger om politikere,
borgerorganisationer, diverse enkeltpersoner, men om alt, som de selv mistænker
kunne løfte sløret for den jødiske sammensværgelse. De har store mapper og
elektroniske computere, der kan konkurrere med selve FBI eller CIA's, og enhver
information som FBI eller CIA kunne have, og som kunne anses for værende nyttigt
for ADL, fodres uden tøven til sidstnævnte.
Censuroperation
ADL's aktiviteter strækker sig langt videre. De er ekstremt aktive i politik - de
fremmer dem, der er nyttige for jøderne og ødelægger dem, der måtte anses for
usamarbejdsvillige. De overvåger også alle bøger, magasiner, aviser, alle
nyhedsmedier, bevægelser og så videre - hvad som helst, som kan påvirke den
jødiske sammensværgelse - og dette omfatter næsten alt af betydning i landet.
De planter propaganda
Hvis nødvendigt, opfinder de aggressivt nyheder og planter dem i hovedstrømmen
af nyhederne, tv, aviser og så videre. De udgiver ikke blot et stort antal artikler til
formidling, men de udgiver også et stort antal bøger, som enten er gunstige for
Israel og jøderne eller brutalt angriber deres fjender.
Mossad: superspion-netværket
Den anden jødiske spionorganisation, der er af stor betydning på verdensplan, er
den, der har sit hovedkvarter i Israel. Den er kendt som Mossad. Det er det
centrale jødiske apparat til efterretningsindsamling fra hele verden. Det er
historiens suverænt ypperste spionnetværk. Alt, det amerikanske CIA ved, og som
er nyttigt for jøderne (næsten alt), deles med Mossad. Alt, det russiske KGB ved,
deles med Mossad. Ligeledes forholder det sig med
efterretningsindsamlinsapparaturene i Tyskland, Frankrig, Italien og i hele verden,
hvor alt deles med Mossad. Der sker intet af betydning i verden, som ikke snart
efter katalogiseres i Mossads enorme computere i Israel.
Dødsensfarlige kriminelle
Men Mossad rækker meget længere end blot spionage og indsamling af
oplysninger fra hele verden. Ligesom ADL, er organisationen glødende aggressiv
og konstant i offensiven. Den har veltrænede dødspatruljer, som hærger i de fleste
lande i verden, især USA. Den opstiller paramilitære organisationer, såsom Jewish
Defense League, eller jødiske våbenklubber trænet til behændigt at dræbe ikkejøder. Medlemmerne af Mossad har fri adgang i USA med ringe eller ingen
modstand fra "vores egne" retshåndhævende myndigheder, mens de aflytter
telefoner, ambassader, udenlandske diplomater, selv det hvide hus og alle og
enhver gren af den amerikanske regering. Kort sagt, er ikke kun USA men hele
verden deres ubestridte territorium, og den Hvide Mand (deres vigtigste offer)
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undlader ikke blot at gøre modstand men betaler regningen og ved næsten ikke, at
de eksisterer.
Hærger grasserende verdensregeringer
Mossad er utvivlsomt den farligste, mest grusomme og blodtørstige bande af
internationelle kriminelle, verden nogensinde har kendt til og løber løbsk og hen
over alle love og regeringer over hele verden, med ringe eller ingen modstand.
Ligesom CIA, er den verdensomspændende, og mange af dens operationer ligner
CIAs, dog med denne forskel: mens CIA har sit hovedkvarter i USA, har Mossad sit
hovedkvarter i Israel; mens CIA er bemandet af en blanding af jøder og ikke-jøder,
er Mossad fuldstændig jødisk; mens CIA frit deler sine oplysninger med Mossad,
giver sidstnævnte intet til CIA. Det er striks envejskommunikation, hvilket alt
sammen fører til eksklusivt jødisk herredømme og tyranni over verdens "gojer".
*****
Før vi forlader denne modbydelige sammensværgelse blandt Rusland, Israel,
jøderne og den amerikanske regering, er der yderligere to aspekter af denne
forbryderiske kombination, jeg må afklare.
Ulandsbistand til alle
Det ene er problemet med, at amerika yder ulandsbistand (skatteydernes penge) til
alle snuskede tiggere i verden. På nuværende tidspunkt forstår jeg, at vi uddeler
bistand til 116 lande i verden. Dette er et af de mest vanvittige former for pirateri,
der nogenside er blevet pålagt en gruppe af skatteydere i verdenshistorien. De
amerikanske skatteydere har aldrig haft mulighed for at stemme eller udtrykke
deres mening om denne åbenlyse stykke tyveri, men dette fortsætter år efter år. I
35 år er de amerikanske skatteydere blevet fuldstændig afblødt, og på nuværende
tidspunkt er der ingen tegn på, at det nogensinde vil stoppe eller endda mindske.
Angiveligt for at bestikke lande ud af kommunisme
Fidusen med hele dette svigagtige svindelnummer er følgende: det blev indviet
som Marshallplanen for at afholde lande fra at "blive kommunistiske". Det ædle
syntes at være at bekæmpe kommunismen. Med andre ord forsøgte vi at bestikke
dem til lokke dem væk fra kommunismen med kontanter og derved vinde allierede
over til vores side. Det var, angiveligt, den idé, vi fik at vide. Faktisk yder vi støtte til
kommunismen. Realiteterne var noget anderledes. Faktisk fodrede vi vaklende
kommunistiske lande, herunder det store, Rusland. Før Anden Verdenskrig
overhovedet var overstået, leverede vi for mere end 13 milliarder dollars
indenlandske godter, herunder traktorer, køleskaber og meget andet. Hvis vi
forsøgte at bekæmpe kommunismen, hvorfor så yde støtte til dem?

Fjendtlige over for anti-kommunistiske lande
I praksis ydede vi støtte til kommunismen, vi bekæmpede den ikke. Vi brugte vores
enorme rigdom som en kølle til at presse lande ind i kommunisme. Vi brugte den
som en kile til at få vores CIA ind i deres midte og manøvrere deres politik på
sådan en måde, at jøderne og kommunisterne før eller senere ville få kontrol. I
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lande som Chile, hvor de selv fik smidt kommunisterne på porten (ikke takket være
den amerikanske regering), ville vi slå hårdt ned på dem, boykotte dem (som også
i Rhodesia) og bruge økonomisk pres for at få dem tilbage i den jødiske fold.
USA forråder venner og belønner fjender
Som et resultat af al denne fantastiske foræring, der løb op på hundreder af
milliarder af dollars, har de fleste lande i verden helt tabt respekt for Amerika. De
har intens mistillid til os, og aldrig har vi været så hadet af så mange. Og med god
grund. USA (kontrolleret af jøder) har gentagne gange praktiseret forræderi, både
mod sit eget folk og dets udenlandske venner. Det har konsekvent svigtet og
straffet sine venner (såsom Rhodesia, Somoza, Batista, Chile osv.) og generøst
belønnet sine kommunistiske "fjender". Intet under, at resten af verden mistror og
foragter USA.
Tyskland under militær besættelse
Den anden ting er at holde de amerikanske besættelsesstyrker i Tyskland i den
endeløse periode på 35 år efter sejren over en tidligere fjende, hvilket er noget,
USA aldrig før har gjort i sin historie. Også dette er et gigantisk svindelnummer. Vi
har angiveligt tropperne der for at "beskytte" Tyskland var et russisk angreb.
Faktum er, at Tyskland kunne have beskyttet sig selv fuldt ud fra det
kommunistiske Rusland og ville have udrenset den modbydelige rede af hugorme i
de tidlige 40'ere, hvis vi ikke havde blandet os.
Den sande årsag:
For at beskytte jøderne. Den virkelige årsag til, at vores tropper har været i
Tyskland disse 35 år, og utvivlsomt vil forblive der yderligere 35 år, er at holde det
tyske folk underkuet, så de ikke vil genoplive Hitler bevægelsen og igen vende sig
mod jøderne. Kort sagt, er vores tropper der med det ene formål at beskytte
jøderne fra tyskere og forhindre tyskerne i at etablere en regering af deres eget
valgt. Ja, det er den virkelig og eneste årsag, ikke for at beskytte Tyskland fra det
kommunistiske Rusland.
*****
Kunstig røverstat
Nu er vi kommet til den anden rede af hugorme, selve banditstaten Israel. Dette
kunstige skrummel skylder sin eksistens til den kombinede pengemagt bag
Verdensjødedommen, CIA, nyhedsmedierne og facaden kendt som "USA"s
regering.
Total parasit
Vi må huske, at jøderne er totale parasitter og ikke rigtig har lyst til at leve i et land
for sig selv. Parasitter kan ikke leve af hinanden og skal leve af en produktiv vært.
Af denne grund ønsker jøder ikke, og kunne selv hvis de ville ikke, bo i deres eget
land. I tusinder af år har de, mere end nogen anden, haft rig mulighed for at samles
og opbygge deres eget land. De har aldrig ønsket det, og de vil heller aldrig gøre
det. De forbliver i al evighed, hvad de altid har været - parasitter.
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Årsager til oprettelsen
Så hvorfor gjorde de sig så store anstrengelser for at stjæle Palæstina fra araberne
og oprette dette kunstige misfoster kaldet Israel?
Årsagerne er mangfoldige og er alle udarbejdet til at støtte og medvirke det jødiske
program til overtagelsen af verden.
1. Sandsynligvis var den vigtigste grund at styrke og samle den slappe ideologi bag
det jødiske bagland. Mange af de seneste generationer af jøder er blevet så
vellykkede og så velhavende, at mange af de yngre jøder har forbrødret og giftet
sig med ikke-jøder. Vi må huske, at fjendskabet, haden og kampen historisk set har
været det fundament, der gjorde den jødiske race og religion til den benhårde
rambuk, der har bragt dem den fænomenale succes, de nu flagrer med. For stor
succes kan også være såbedet for ens egen opløsning. Med zionismen, det
israelske "hjemland" og kampen for at forsvare og udvide Israel, har det jødiske
folk skabt nye fjender og har derved genvundet en enorm forøgelse af iver og
solidaritet, som tilsyneladende har "bekræftet" deres religiøse myter og gjort dem til
en håndgribelig realitet.
2. Israel blev udformet til at blive centrum for en verdensregering. Det er deres plan
at flytte FN til Jerusalem og regere verden fra Zion. "For belæringen udgår fra Zion
og Herrens ord fra Jerusalem."
Det er deres intention at regere gojerne fra "Zion", hvor de kan gøre det uden
indblanding fra udefrakommende overvågning eller forstyrrelser.
3. At have "Israel" og Jerusalem som deres hjemmebase har givet en religiøs og
mystisk kvalitet til deres bevægelse med henblik på overtagelse af verden. Det
overbeviser mange af deres egne, samt millioner af bondeknolde-gojer, om, at
"Gud" er på deres side, og at jøderne er "Guds udvalgte folk". Dette er, hvad der
kaldes en selvopfyldende profeti, som jøderne har været snu nok til at vende om til
reel magt og milliarder og milliarder af dollars og cents.
4. Det giver et sikkert og uantastet tilflugtssted for den morderiske
superefterretningstjeneste, Mossad, som vi allerede har beskrevet.
5. Der er en række andre grunde, der er blevet fremført - (a) den enorme rigdom
bestående af ædle mineraler i de mørke vande af Det Døde Hav, (b) jøderne vil
(med hjælp fra USAs magt) udvide og overtage de arabiske lande og de rige
oliefelter i den Persiske Golf, (c) det er tilflugtssted, hvis verdens tilstand bliver
fjendtlig over for jøderne, (d) andre mindre grunde.
Det er min opfattelse, at de første fire årsager anført er langt de vigtigste, og at
dem femte kategori er forholdsvis mindre væsentlig, især nr. 5 (c) om, at det kulle
være et tilflugtssted i tilfælde af krise. Faktum er, at jøderne altid vil være en
dødelig parasit på ryggen af verdens produktive nationer, for ellers er de intet. Når
først de fordrives hvad magten i de Hvide nationer, vil hele deres magtstruktur
hurtigt falde sammen. Israel vil hurtigt falde sammen med den. Faktisk ville
araberne selv snart gøre kort proces med banditstaten Israel, så snart jøderne
mister deres greb om kontrolcentrene i verdens Hvide nationer, især USA.
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Israel er kortlivet uden støtte. Den enkle kendsgerning er, at der inde i selve Israel
er uro, splid, had og opløsning. Jøderne har ikke bevist, at de kunne bygge deres
egen nation eller leve alene med sig selv. Tværtimod ville Israel uden de
vedvarende økonomiske blodtransfusioner fra Tyskland, USA og andre "goj"-lande
ikke kunne holde i seks måneder. Selv med al denne enorme udefrakommende
støtte har staten en af de største inflationsrater i hele verden. USA alene støttede i
1979 Israel med 10.000 dollars per familie af fire i Israel. Oven i betaler Tyskland
årligt erstatning for det falske "holocaust", hvilket løber op i milliarder af dollars
årligt. Jøderne i New York, Miami Beach og andre steder indsamler 300 millioner
dollars årligt for "israelske obligationer" (svindel) og sender skattefrit pengene til
Israel. Men på trods af al denne enorme udefrakommende støtte befinder
parasitten Israel sig i fortsat politisk uro og i en usikker og vaklende finansiel
situation - en sand parasit uden nogen egen fremtid.
*****
Opsummering. For at opsummere, kan vi med sikkerhed konkludere:
1. At kommunismen, marxismen og zionismen smelter sammen med kapitalismen
for at opnå ét og samme mål - den jødiske overtagelse af verden.
2. At USA ikke bekæmper kommunismen, men tværtimod har fast greb om det
jødiske netværk ved hjælp af USAs rigdom, magt og prestige til at forråde og
overtage det ene land efter det andet, alt sammen i falske kampe der foregiver at
"bekæmpe kommunismen".
3. CIA og FBI er begge det jødiske netværks hemmelige politi og lange arm. Stol
aldrig, aldrig på deres agenter og samarbejd ikke med dem på nogen måde.
4. Vi behøver ikke at anse Rusland som USAs virkelige fjende. Det russiske folk
ønsker at få den jødiske-kommunistiske abe af ryggen så meget som alle andre,
og det havde lykkedes for dem for længe siden, hvis det ikke havde været for
USAs rænkespil. Den virkelige fjende bor lige here i vores eget land, især i New
York og Washington.
5. Kun ved at samle hele den Hvide Races kraft og organisere den under en
kraftfuld racemæssig religion såsom KREATIVITET kan vi nogensinde håbe på at
knække rygsøjlen på det jødiske-marcistiske-kommunistiske-zionistiske tyranni.
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Adolf Hitler

"Adolf Hitler og det nazistiske parti kom til magten i 1933. De fleste okkulte ledere
mente, at Hitler var Den Store."
555 er den kabbalistiske ækvivalent af et gammel hebraisk ord, der betyder
mørke. 555 er også den numeriske værdi for ordet Necronomicon. Hitlers
nazistiske partinummer var 555. Partiet begyndte sit nummersystem ved 500, så
det lod til at være større, end det egentlig var.
Sandheden er, at Hitler var en satanist. Fordi han var politiker, arbejdede han på
at være diplomatisk, givet magten, som de kristne kirker havde dengang. Hitler
var den længe ventede leder, som mange tyske sataniske loger arbejdede på at
bringe til live. De havde brug for en leder. Hitler var selv medlem af en af disse
sataniske loger.
Uddrag: "Jeg vil gerne vidergive nogle af de oplysninger, som Otti Votavova,
ifølge hende selv, modtog direkte fra Franz Bardon. Ifølge hende, var Adolf Hitler
et medlem af en 99-loge. Ud over dette, var Hitler, og nogle af hans fortrolige,
medlemmer af Thule Ordenen, som simpelthen var det eksterne instrument for
en gruppe magtfulde tibetanske sorte magikere, der brugte medlemmerne af
Thule Ordenen til deres egne formål." 1
"Et af de tidlige medlemmer af det Tyske Arbejderparti var udgiver Dietrich
Eckart, der ofte omtales som den spirituelle grundlægger af nationalsocialismen.
Eckart så i Hitler den formbare leder, han havde søgt og introducerede snart det
nye medlem til de rigtige sociale kredse i München og hans intellektuelle venner i
Thule Samfundet. Selvom Eckarts rolle i metafysisk praksis samt i
grundlæggelsen af det nazistiske parti er blevet marginaliseret af de fleste
historikere, er det væsentligt, at Hitler klart forstod Ekarts vigtighed." 2
"Den indre kerne i Thule Gruppen var alle satanister, der praktiserede Sort Magi"
[Trevor Ravenscroft, The Spear of Destiny © 1973]
Da Dietrich Eckart lå døende i 1923, sagde han: 'Følg Hitler! Han vil danse, men
det er mig, der har sat melodien i gang. Jeg har indledt ham i den "Hemmelige
Lære", åbnet hans centre i syn og har givet ham midlerne til at kommunikere med
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Kræfterne. Sørg ikke over mig: Jeg vil have påvirket historien mere end nogen
anden Tysker.' 3
Der er også masser af bevis for, at Hitler og Det Tredje Rige arbejdede utrætteligt
på at tilintetgøre kristendommen i alle dens former.
"Jeg vil knuse kristendomme under min støvle som en giftig tudse."
"Jødedom, kristendom, bolsjevisme er alle bundet sammen. Kammerater i
agitation, fødte værktøjer af forfald, de besidder det samme talent til at ødelægge
samfunds naturlige struktur. Bolsjevismen er den historiske og logiske
fortsættelse af kristendommen. Den virkeliggør på et teknisk plan, hvad
kristendommen har gjort på et metafysisk plan."
- Adolf Hitler
Et citat om Hitlers holdning til kristendommen fra Alfred Rosenberg:
"Han havde aldrig tilladt et medlem af gejstligheden til et partimøde eller til
begravelsen af et medlem af partiet. Den jødisk-kristne pest var nu på vej mod
sin ende. Han sagde, at det ligefrem var skræmmende, at en religion nogensinde
kunne have været mulig, som bogstaveligt åd sin Gud op i nadver."4
"En række af hans nærmeste medvirkende delte Hitlers had mod kirken og hans
beslutning om at tilintetgøre den. Sandsynligvis de bedst kendte blandt dem var
Bormann, Himmler, Heydrich, Rosenberg og Goebbels. Gerhard Reitlinger
karakteriserer Himmler som følger: "Himmlers profession blev at ødelægge jøder,
liberale og præster."5
Ifølge et notat fra pavestolen dateret 2. marts 1943:
"I begyndelsen af oktober 1941, udgjorde antallet af præster fra bispedømmet
"Warthegau", som var arresteret i Dachau, flere hundrede; men dette antal
svulmede betydeligt hver måned som følge af en stærk intensivering af politiets
foranstaltninger, der resulterede i arrestation og deportation af yderligere
hundreder af gejstlige."6
"Alle katolske skoler blev lukket."
"En ordre givet af Reichsstatthalteren, dateret 19. august 1941, sagde, at unge
Tyskere kun måtte få religiøs instruktion i alderen mellen 10 og 18 år, og
desuden kun ved tilbedelsessteder og én time om ugen, hvilket blev fastsat til at
skulle foregå mellem 15:00 og 17:00 (undtagen de dage, der var forbeholdt til
Hitlerjugends øvelser). Det blev endevidere besluttet, at politiet på forhånd skulle
underrettes om tid, sted og instruktions-pesonalet. Adskillige kirker blev taget ud
af brug som tilbedelsessteder. Med mange andre skete dette senere;
gudstjenester blev begrænset til bestemte tidspunkter" 7
Hvad havde Hitler at sige om "ren, oprindelig kristendom" og en "arisk Kristus"?
"Lad andre om ordkløveriet. Uanset om det er Det Gamle Testamente eller Det
Nye, eller blot citater af Jesus, er det alt sammen det samme gamle jødiske
bedrag. Det vil ikke sætte os fri. En Tysk kirke, en Tysk kristendom er en
fordrejning. Man er enten Tysker eller kristen. Man kan ikke være begge dele."
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"Hitler gjorde det klart, at han ikke var interesseret i "arieriseret kristendom" eller
myten om den "ariske Jesus" fremmet af Houston Stewart Chamberlain, Von
Liebenfels og visse partimedlemmer." "Man kan ikke få en Arier ud af Jesus, det
er noget vrøvl. Hvad må der gøres, siger du? Det vil jeg fortælle dig: vi må
forhindre kirkerne i at gøre noget, udover det, som de gør i dag, hvilket er at tabe
terræn dag for dag. Men vi kan fremskynde sagerne. Sognepræsterne vil blive
stillet til at grave deres egen grav" udtalte han." 8

¹ Frabato the Magician af Franz Bardon, forordet "About The Author"
2Jim Marrs, Rule By Secrecy
3 Ibid
4 Hans-Gunther Seraphim, Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs 19341935 und 1939-1940 (Gottingen, 1956)
5 Gerhard Reitlinger, Die SS-Tragodie einer Deutschen Epoche (Munich, 1977)
6 Christian Action for Israel article 'The Church's Struggle with the Third Reich'
7 Ibid
8 Hitler Taler: En serie af politiske samtaler med Adolf Hitler om Hans virkelige
målsætninger af Hermann Rauschning, første udgave, 1939
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Reichsführer Heinrich Himmler

Reichsführer Heinrich Himmler var en satanist og havde et coven bestående af
12 SS-officerer. Han var det 13. medlem. Han arbejdede ihærdigt sammen med
Adolf Hitler på at tilintetgøre kristendommen. Kristne symboler, karakterer (som
alle er jødiske) og ritualer blev erstattet med oprindelige Hedenske (hedenske
betyder "ikke-jødiske") ritualer.
"Således havde formen af de to principielle ceremonier også tilpasset sig fra
hedenske ritualer for at erstatte kristne festivaler; nemlig sommer- og
vintersolhvervet. En engelsk besøgende deltog i en sommersolhvervsfestival i
1936: en cirkel af Hitlerjugend messede bevidst de hedenske litanier under
forberedelse til øjeblikket ved middagstid, hvor Solen nåede sit højeste. Da den
hang over dem var der stilhed, og så "lød der en hyldestsang til den Ariske Gud."
1

(Den Ariske Gud er Satan)
" 'Kilden til alt liv er Got'. Ordet blev kun givet ét »t« i transskription, angiveligt den
gamle tyske stavemåde, men dette var først og fremmest var nyttigt til at skelne
SS-Guden fra den konventionelle kristne Gud." 2
"Himmler var fascineret af Fjernøsten og dens religioner. "Han hadede
kristendommen og bar på sig en lommebog, hvor han havde samlet prædikener
fra den hinduistiske Bhagavad Gita". 3
Reichsführer Himmler udførte talrige sorte magiske ritualer ved Wewelsburg Slot.
Disse ritualer blev udført i dybeste hemmelighed. De omfattede nekromantik
(kommunikation med de døde). Wewelsburg havde mange kraftfulde sataniske
symboler, hvoraf de fleste af disse blev hvidkalket og fjernet fra vægge og søjler i
det tidlige 1945.4 I 1945 blev Wewelsburg, efter ordre fra Reichsführer Himmler,
sprunget i luften for at holde det fra de invaderende hære. Noget af slottet
overlevede, og meget er blevet restaureret. Sand hedenskab, hvilket er synonymt
med satanisme, er kendt for sit fokus på Solen (666).
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"Himmler og hans
inderkreds bestående af de
Tolv Gruppenführere
udøvede mystisk
kommunikation med de
døde Teutonere og udførte
andre spirituelle øvelser.
Hemmeligholdelse var det
centrale element i SS, og
især på Wewelsburg."
"Den udenlandske
efterretningschef Walter
Schellenburg observerede
Himmler. »Jeg kom
tilfældigvis ind i rummet ved
uheld, og at se disse tolv
SS-ledere sidde i en cirkel,
alle sunket ned i dyb og stille
fordybelse, var virkelig et
bemærkelsesværdigt syn.«".
5

Reichsführer Himmler arbejdede ihærdigt på at tilintetgøre kristendommen i Det
Tredje Rige. Han forstod fuldt ud det forbryderiske program kristendommen, og
hvordan det var det mest kraftfulde værktøj skabt af jøderne til slavebinding af
menneskeheden og ødelæggelsen af de Ariske folkeslag. Jøderne har en lang
historie med at arbejde på at ødelægge deres fjender indefra. Dette gøres oftest
gennem deres egen infiltration eller infiltration på vegne af ikke-jøderne, der
arbejder for dem. Bog efter bog er blevet skrevet om, at nazisterne var kristne.
Intet kunne være længere fra sandheden. De mange runesymboler, især SSrunerne og swastikaet (hagekorset), taler for sig selv. Adolf Hitler narrede
Vatikanet.
Reichsführer Himmler om kristent ægteskab, 3. maj 1943:
Ægteskabet som det er i dag, er den katolske kirkes onde værk. Betragtet
lidenskabsløst og uden fordomme, er vores nuværende ægteskabslove absolut
umoralske. Vor tids ægteskabslove, der antageligt er beregnet til at beskytte
familien, fører faktisk til et fald i størrelsen af familier. Efter krigen...vil monogami
ikke længere blive påtvunget den promiskuøse menneskehed. SS og heltene fra
denne krig vil have særlige privilegier. De vil straks have retten til at tage en
yderligere kone, der vil blive anset for værende lige så legitim som den første.
Tilladelsen til at have to koner vil være en udmærkelse."
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SS Officer Otto Rahn SS-Obersturmführer skrev en bog med titlen 'Luzifer's
Hofgesind' (Lucifers Hoftjenere):
"Han talte for et stort publikum, den 9. januar 1938, i Dietrich-Eckarts hus i
Dortmund, Tyskland. Rahn havde sat en ny grænse for ånden knyttet til romerne,
til troen på et liv efter døden og frygten for helvede; han afviste Jahve og den
jødiske lære og bekendte 'Luzifers Hofgesind', i hvis navn Kurt Eggers sluttede
aftenen med følgende hilsen: 'Lucifer, mod hvem der er blevet begået uret, hilser
dig.' 6
Her er et uddrag fra Luzifer's Hofgesind:
"Der er meget mere (lys) end i Guds huse - katedraler og kirker - hvor Lucifer
hverken er i stand til eller ønsker at indtræde på grund af alle de dystre,
blyindfattede ruder, hvorpå der er malet de jødiske profeter, apostle og helgener.
Skoven, den, den var fri!"
"Lucifers Tjenere er mindst delvist en ægte nazistisk propagandakanal, og
adskillige passager gør god sag for tilbedelsen af Lucifer. Denne idé om Lucifer
som et godartet eller guddommeligt væsen var bestemt velkendt og kongenialt
for 1920'ernes "hvide lys" teosoffer, der, trods alt, gav et af deres officielle tyske
publikationer titlen Lucifer."
"For Rahn, var Gralen et emblen oprettet i opposition til den etablerede kirke - ja,
det var bestemt et Luciferisk symbol - og for dette var nazisterne taknemmelige."
"...den evige kamp mellem Lys og Mørke. Lys var i dette tilfælde repræsenteret ikke ved Jesus eller Jehova - men ved en anden ånd; "Lysbæreren". For Rahn
repræsenterede dette væsen den ypperste gode. For Rahn blev det Nazistiske
Rige i almindelighed - og i særdeleshed SS - tjenere for en gammel hedensk kult,
hvis Gud var kendt for de middelalderlige kristne, ikke som Jesus, men som
Lucifer." "... og efter at have konstateret, at de fejrede - som de talrige eksempler
har bevist - vidunderne af Lucifers Krone, er det tilladt at tro, at de have tro på
eksistensen af en Luciferisk Krone for evigt liv. Og hvis vi følger denne tanke til
sin logiske konklusion, vil vi sige, at Guden for Kærlighed, for dem, ikke var andre
end Lucifer i egen person. Guden Amor er Forårets Gud, og ligeledes er Apollon.
Apollon bragte Solens lys tilbage; han er en lysbærer, eller "Lucifer". Ifølge
Johannes' Åbenbaring, blev Apollyo-Apollon sidestillet med Djævelen, og ifølge
den romerske kirkes tro...er Lucifer Satan." 7 (Hele paragraffen)
SS mænd blev stærkt opfordret til at afholde sig fra at deltage i kristne religiøse
ceremonier af enhver art, og blev aktivt opfordret til formelt at bryde med kirken.
Hedenske religiøse ceremonier tog de kristne udgavers plads.
Vintersolhvervsceremonier erstattede den kristne "jul".8
I starten af 1939 måtte det kristne ord for "jul" ikke findes på noget officielt SSdokument, og sommersolhvervet blev formelt fejret. Disse ceremonier blev fejret
på den gamle måde med hellig ild og fakkeloptog.
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"Bryllupper og dåbshandlinger blev erstattet med hedenske SS-ritualer, og
efterhånden var den kristne liturgiske rubrik i færd med at blive erstattet af en
fuldstændig hedensk udgave. Selv ikke Hitlerjugend var immune. En såkaldt
"Nazistisk Grundbog" udgivet under krigen indeholder mange eksempler på
hedensk ideologi og anti-kristen stemning og var bestemt til de ungdommelige
læsere." 9
En SS-officer erstattede en kristen præst i ledelsen af bryllupper, dåb og
begravelser. En manual med titlen "SS-familieproceduren for gennemførslen af
familiefester" blev udstedt til hver enkelt SS-mand og kvinde. Deri var hedenske
fejringer af alle otte af årets vigtige hedenske højtider.
"Himmlers drøm var, ud af SS, at skabe en ny religion baseret på de hedenske
elementer af det, han opfattede værende det Gamle Indien og Europas
oprindelige Ur-Ariske religion. Dog var mange tyskere fromme kristne. Hitler selv
indså dette og vidste, at han måtte spille politik med dem, så længe kirkerne
havde magten, og så længe at folket følte, at de skyldte spirituelt troskab til
kirkerne og det, som de repræsenterede. I dette var han lige så kynisk i sin
håndtering af kirkerne, som han var pragmatisk med kapitalisterne." 10
Det er ukendt for mange, men daglig meditation var et krav for alle i SS.
"Himmler oprettede en skole for okkultisme i Berlin-grenen, og mange af de
førende rækker af Totenkopf SS, Sicherheitsdienst (Sikkerhedstjenesten) og
Gestapo blev beordret til at deltage i kurser om meditation, transcendentalisme
og magi. Det var her, at Himmler blev overtalt til at stifte Ahnenerbes, det
nazistiske Okkulte Bureau. Ahnenerbes indarbejdede medlemskabet af Crowleys
uægte Tempelridderorden, Vril-ordenen, og Thule Gesellschaft til Den Sorte
Orden af SS." 11
Grundlæggeren af Temple of Set, Michael Aquino, besøgte Wewelsburg flere
gange i løbet af de tidlige 1980'ere og var meget imponeret. Han udførte et ritual i
det Nordlige Tårn for at genoplive Wewelsburgs energier på verden og tilskynde
en "satanisk renæssance: at kickstarte den næste fase af menneskets udvikling.
Dette tema er bestemt at finde gennem størstedelen af nazistiske skrifter og taler
fra de allertidligste dage." 12

Referencer:
SS Familiefester (Die Gestaltung der Feste im Jahres– und Lebenslauf in der SSFamilie) pdf - på engelsk
1 Himmler af Peter Padfield © 1991
(Denne bog indeholder meget bagvaskelse)
2 Ibid
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3 Himmler's Crusade: The Nazi Expedition to Find the Origins of the Aryan Race
af Christopher Hale © 2003; 2006 edition
(Denne bog indeholder meget bagvaskelse)
4 Heinrich Himmler's Camelot: The Wewelsburg Ideological Center of the SS,
1934-1945 © 1999
5 Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult af Peter Levenda
© 2002
6 Westfalia Landeszeitung, January 9, 1938, Dr. Wolff Heinrichsdorff
7 Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult af Peter Levenda
© 2002
8 Ibid
9 Ibid
10 Ibid
11 The Spear of Destiny af Trevor Ravenscroft, 5th Printing, © 1988
12 Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult af Peter
Levenda
© 2002
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Endeløse problemer med jøderne
har varet i tusinder af år
Her er et uddrag fra "The White Man's Bible" af Ben Klassen:
NÅDESLØS KRIGSFØRSEL MELLEM DE PARASITISKE JØDER OG DERES
UHELDIGE OFRE
Antagonismen har varet i 5.000 år
Når man lytter til nutidens jødiske manipulerede nyheder og propaganda, har et
overvældende antal af den amerikanske befolkning det indtryk, at fjendtlighed
mod jøder blot er et nyere og isoleret fænomen opfundet af Adolf Hitler. De er
blevet fortalt igen og igen, at jøderne er søde, venlige mennesker ligesom alle
andre (men endnu mere end andre), og at det kun er på grund af den vilde mand,
Adolf Hitler, og hans paranoide fordomme, at jøderne så uretfærdigt er blevet
generet uden nogen grund overhovedet. Vi ledes til at tro, at der aldrig fandtes
nogen konflikt mellem jøderne og resten af verden, før Hitler kom til verden.
Uforsonlig konflikt
Intet kunne være længere fra sandheden. Konflikten mellem den parasitiske jøde
og deres langtidslidende værter i hele den civiliserede verden er lige så gammel
som historien selv. Denne konflikt er så grundlæggende som den mellem
pionermoderen og klapperslangen, som jeg henviste til i et tidligere kapitel. Den
er uforsonlig, den er et spørgsmål om liv og død, og den vil fortsætte, indtil enten
jøderne udryddes, eller den Hvide Race ødelægges. Grunden til dette er iboende
i jødernes egne talmudiske religion, der betragter alle ikke-jøder som evige
fjender, der skal udnyttes, røves, flås og manipuleres til fordel for jøderne.
Hvordan de gør dette omfattes i adskillige andre kapitler i denne bog.
Civilationers parasitter
I dette bestemte kapitel vil vi vise, at jøderne fra tidernes morgen har været
frygtede og forhadte parasitter på ryggen af civiliserede nationer; at de er blevet
smidt ud af næsten alle civiliserede hvide nationer i verden, ikke blot én gang,
men gentagne gange ud af det samme land, den samme region eller den samme
by.
Fra jødernes egen mund
Beviserne vi her fremfører er ikke taget fra "forudindtagede" ikke-jødiske kilder,
men er tværtimod taget direkte fra jødernes egne optegnelser. Mange af de
oplysninger, der gives her, stammer hovedsageligt fra jødiske encyklopædier, der
er skrevet af jøder, om jøder og hovedsageligt for jøder. I dem finder vi, at
jøderne er blevet udvist, massakreret, fordrevet, hadet og afskyet af næsten alle
lande og byer, som de har infesteret. Dette er ikke kun sket én gang, men
gentagne gange, og det går så langt tilbage i historien til det tidspunkt, hvor de
blev fordrevet fra Egypten i det andet årtusinde f.v.t. (omkring 3.500 år siden).
Selvom det ikke nødvendigvis var den første, var det den første store jødiske
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udvisning nedskrevet i historien.
Serier af modrekation
Men i denne analyse tager vi os hovedsageligt af konflikten mellem jøder og ikkejøder i Europa. Angrebene var spontane og kan tælles op i tusindvis af landsbyer,
byer og lande. Vi ser, at angrebene mod jøderne på bestemte tidspunkter foregik i
en kampagne eller en serie og blev givet visse betegnelser.
Armleder-serien:
Navn givet til ledere af angreb på tyske jøder 1336-39, som var ansvarlige for
massakrerne i mere end 100 steder i Alsace, Schwaben og Franken. Den sorte
død-massakrerne: disse foregiv delvis på samme tidspunkt men over et større
område af Europa og over et længere tidsrum. Jøderne blev (helt retmæssigt)
beskyldt for at forgifte brønde under Den sorte pest og at smide lig ned i
drikkevandet og derved sprede og forværre pæsten. Angrebene fandt sted i
Polen, Spanien, Frankrig, Catalonien og Norditalien. I Tyskland fandt angrebene
sted over 350 forskellige steder, hvor 60 større og 150 mindre jødiske samfund
blev udryddet.
Bogdan Chmielnicki var en kosakleder (1593-1657). I 1658 ledte han en
gengældelsesaktion, hvilket var folkeopstanden i Ukraine. Dette resulterede i
udslettelse af hundredevis af jødiske samfund og mordet på hundredtusinder af
jøder. En moderne kilde bekræfter, at 744 jødiske samfund blev udslettet.
Jøderne refererer til disse som Chmielnicki-massakrerne.
Hep! Hep! Optøjer: anti-jødisk slogan anvendt under optøjerne i Tyskland i 1819 et råb der stammer fra tiden med korstogene
Rindfleish-massakrerne: en serie af udryddende angreb på jøder i hele Franken
og de omkringliggende regioner i 1298 efter en anklage om ritualmord. Ledet af
en bayersk ædel kaldet Rindfleish - 146 jødiske samfund blev udslettet.
Simon Petrula (1880-1926): en ukrainsk leder, der med styrker under sin
kommando (1918-20), gennemførte 493 pogromer, hvor 16.706 jøder blev dræbt.
*****
Udover disse serier, findes der visse betegnelser, jøderne bruger igen og igen om
angrebene på dem - betegnelser, der ikke almindeligvis forstås af ikke-jøder.
Pogrom: en organiseret massakre til udslettelsen af et samfund eller en
massegruppe af jøder.
Et af de mest afskyelige og fordærvede religiøse ritualer, som jøderne har
hengivet sig i gennem århundreder. Proceduren er at kidnappe en ung kristen,
som regel en 6-8-årig dreng (undertiden en pige), ind i et hemmeligt rum i en
synagoge. Offeret bindes til et bord og afklædes, og herefter bliver hans eller
hendes krop gennemboret med skarpe ritualle knive på de samme steder, som
sømmene angiveligt blev placeret i Kristi legeme. Blodet drænes ned i kopper og
drikkes af jøderne som en del af pesach-ritualet.
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[Det er indlysende, hvad dette er til for - den symbolske rituelle dirigering af
energien - menneskelig blodofring - for at holde løgnen om kristendommen
kørende og ikke-jøder under besværgelsen. Denne fremgangsmåde bruges
stadig den dag i dag. Der er altid et højeret antal forsvundne børn omkring
pesach.]
Jøderne benægter denne bestialske praksis og hævder, at det kun er anklager.
Faktum er, at de ikke kun er blevet anklaget for den selv samme bestialske
praksis siden romertiden, men også er blevet dømt for det og hængt, halshugget
og brændt på bålet for denne forbrydelse i stort set alle lande i Europa (som vi vil
se) og selv i nogle af de muslimske lande. Charles Lindbergs kidnappede baby
var angiveligt offer for jødisk ritualmord i nyere tid. Efter personligt at have
studeret sagen, er jeg overbevist om, at det er sandt, da det bestemt passer til
mønstret.
*****
Klæbrige jøder vender konstant tilbage
Vi vil bemærke, at jøderne i en række lande eller byer blev smidt ud (udvist),
undertiden hele fem eller seks gange. For den uindviede vækker dette
spørgsmålet - hvordan kunne jøderne været blevet smidt ud af en bestemt by og
så igen blive smidt ud af den samme by 20 år senere? Svaret er, at jøderne er
som kakerlakker. De er historiens mest klæbrige race, og de kommer altid tilbage,
uanset hvor mange der er blevet dræbt, udvist, eller hvor meget de er forhadt af
deres værtofre. De kommer altid tilbage, det vil sige, hvis byen er grobund for
deres parasitiske manipulationer. Vi må huske, at jøder er parasitter, og at
parasitter er nødt til at leve af andre, af en produktiv krop. I jødernes tilfælde er
deres bedste offer et blomstrende Hvidt samfund. Af samme grund vil lopper
infestere en hund igen og igen, og af samme grund skal der tilkaldes
skadedyrsbekæmpere til et hus hver måned for at holde kakerlakker og andre
skadedyr ude. Ligeledes forholder det sig med jøderne. De vender altid tilbage for
at geninfestere et produktivt samfund.
Evig krigsførsel
For at vise, hvor udbredt den jødiske infestation har været gennem tiderne, og
hvor universel fjendtligheden mod dem har været, vil vi gennemgå den flydende
krigsførsel mellem jødiske infestationer og de ikke-jødiske forsøg på at slippe af
med disse parasitter. Vores informationer stammer fra jødiske kilder selv, og på
grund af pladsmangel repræsenterer de kun en lille del af det tilgængelige stof.
*****
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GAMLE TIDER
Egypten:
Selvom konflikterne mellem jøder og deres værtscivilisationer går forud for
skriftlige optegnelser, er den ældste større udvisning, vi har i nedskreven format,
da jøderne blev drevet ud af Egypten, fordi de var blevet ulidelige. Datoen er
omtrent midten af det andet årtusindene f.v.t. Jøderne kom tilbage århundreder
senere i stort tal, og Alexandria blev et centrum for kraftige infestationer. Store
optøjer mod jøderne brød ud i 38 e.v.t. og igen i 66 e.v.t. Der var yderligere
forstyrrelser fra jødernes side, som blev undertrykt med ekstrem grusomhed. I
115-17 blev alexandrinske jøder stærkt angrebet, og deres store synagoge blev
brændt. I 414 e.v.t. blev jøderne igen udvist fra byen.
Asien:
I Medina, en by i Arabien, massakrerede eller udviste Mohammed, som i første
omgang havde været venlig over for jøderne, enten dem alle, og ingen jøder har
siden da fået lov til at komme der. Seleukia er en gammel by på Tigris. Jøderne
strømmede ind i denne by efter ødelæggelsen af Arulia og Asinia. Dette
resulterede i en kæmpe massakre på jøderne i 40 e.v.t., men de kom tilbage.
Det byzantinske rige:
Justinian, kejser fra 527 til 565, vedtog en gennemgribende anti-jødisk politik, der
afholdte dem fra civil tjeneste, militære stillinger og andre indflydelsesrige
stillinger. Denne politik blev fulgt i de efterfølgende århundreder og er, uden tvivl,
en væsentlig grund til, at de østromerske (byzantinske) rige overlevede det
vestromerske rige i tusind år.
Rom:
Det ældste vedvarende jødiske samfund i Europa blev etableret i Rom, hvor
optegnelserne går tilbage til 139 f.v.t., selvom de uvtvivlsomt var der meget
tidligere. Cicero, den store romerske statsmand og litterat, anerkendte jøderne
som et organiseret fjendtligt element så tidligt som i 50 f.v.t og angreb dem ofte i
sine taler til senatet. Kejser Tiberius bortviste jøderne fra Rom i 19 e.v.t., men de
vendte snart tilbage. Kejser Claudius udviste en række jøder fra Rom i 49-50
e.v.t. I 166 e.v.t. beordrede kejser Trajan en forebyggende massakre på jøder i
Mesopotamien, da de var årsag til evig uro og opstande i dette område. Mens
romersk erobring og kultur spredtes i Europa, var Rom det oprindelige centrum
hvorfra jødiske pengeudlånere spredte sig ud fra Norditalien og derefter til resten
af Europa. Trods trusler og omskiftelser mod jøderne, bidrog paverne generelt til
at beskytte jøderne mod en oprørt befolkning.
*****
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MIDDELALDERENS EUROPA
Spredt fra Rom
Jøderne spredte sig ud fra Rom, og efter romerske erobringer spredte de sig ud
over hele Europa. Mens civilisation, industri og handel avancerede til de enkelte
områder og byer, fulgte den parasitiske jøde hurtigt efter og snog sine fangarme
rundt om sine forbløffede værter.
Dog and Flea Situation
Da vi ikke har pladsen, præsenterer det følgende kun et miniaturebillede af
gentagne jødiske invasioner og reaktionerne hos deres betrængte værter, der
aldrig rigtig vidste, hvordan de kunne håndtere det jødiske fænomen. Ligesom
situationen med hunden og loppen, ønsker hunden af slippe af med lopperne,
men den lærer aldrig, hvordan den kan gøre det.
Evig krig
Selvom det er kortfattet, giver det følgende et repræsentativt billede af den evige
krig mellem den blodsugende jøde og de Hvide ikke-jøder i Europas forsøg på at
frastøde dem. Vi tager landene i alfabetisk rækkefølge.
ØSTRISK ritualmord.
Det 13. og 15. århundrede var præget af alvorlige forfølgelser. Som følge af
anklager om ritualmord, blev alle jøder i Østrig i 1420 enten brændt, udvist eller
tvangsmæssigt døbt. De forsvandt dog ikke, og i 1670 dekreterede Margaret
Theresa endnu en generel udvisning.
I Salzburg
Det jødiske samfund blev massakreret under udbruddet af Den Sorte Død, 1348,
og igen efter en beskyldning om værtsvanhelligelse i 1404. De blev udvist af
ærkebiskoppen i 1498. I provinsen Tyrol blev jøderne beskyldt for at forgifte
brøndene på samme tidspunkt som Den Sorte Død. Som yderligere resultat af
beskyldninger om ritualmord i 1475, blev de jødiske samfund i Trent, Rinn og
Lienz ødelagt, og i 1520 var alle jøder endelig udvidst fra Tyrol. Der fulgte en
fjendtlig men ineffektiv reaktion på deres tilbagevenden. Kark Lueger (19441910), der var borgmester i Wien fra 1897, afskedigede ansatte jødiske
embedsmænd, introducerede opdeling i offentlige skoler og tog andre anti-jødiske
foranstaltninger. Det havde imidlertig ringe effekt som følge af det jødiske
tidevand, indtil Hitlers Anschluss af Østrig i 1938.
ENGLAND
Kom med den normanniske erobring. Jøder myldrede først ind i England med den
normanniske erobring i 1066. De blev snart undertrykkende skatteopkrævere for
Kronen og monopoliserede økonomi og handel. I 1144 blev den første anklage
om ritualmrod bragt mod dem i Norwich, og Chaucer (1340-1400) skrev om
ritualmordet på Hugh af Loncoln i 1255. På samme tidspunkt som det tredje
korstog (1189-90) forekom der alvorlige optøjer imod jøderne over hele landet,
ledsaget af megen blodsudgydelse. Antagonismen steg yderligere på grund af
deres økonomiske manipulationer og chikanerier, og de blev til sidst fordrevet fra
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hele landet af kong Edward I i 1290.
I London, det jødiske hovedkvarter, var jøderne veletableret inden 1100. Der var
et morderisk angreb på jøderne, da Richard I i 1899 blev kronet og flere under
baronens krige 1263-66. Jøderne i London stod over for beskyldninger om
ritualmord i 1238, 1244 og 1276.
Dørene blev åbnet af Oliver Cromwell. Oliver Cromwell var jødernes chabez-goj,
der åbnede sluserne i 1655, hvorefter jøderne igen vrimlede ind i massevis. I
1696 havde jøderne kontrol over Bank of England og havde bevaret kontrollen
over bankverdenen, økonomien og regeringen lige side.
FRANKRIG
Tidlig infestation. Den jødiske infestation af Frankrig begyndte forholdsvis tidligt
(før 70 e.v.t.), og ved det niende århundrede var Frankrig det vigtigste
aktivitetscenter for de internationale jødiske handlende, kaldet radanitterne. Ved
det 11. og 12. århundrede blev de jødiske samfund i Frankrig de tættest bosatte i
verden. Dette frembragte en fjendtlig reaktion, og på grund af deres forbryderiske
praksisser, blev de udelukket fra håndværk og handel. Jøderne monopoliserede
så mere og mere pengeudlån og økonomi, hvilket kvælte ikke-jødernes handel.
Ritualmord
Morderiske angreb mod jøderne blev almindelige efter det første korstog (1096).
Som i mange andre lande, flyttede jøderne ind i et andet område, efter de var blev
smidt ud af et givent område og flyttede derefter tilbage til det oprindelige. I Blois
resulterede den første anklage om ritualmord i 1171 i, at 31 jøder blev brændt
på bålet. Ved det fjerde korstog (1235-1236) kulminerede en massakre på
jøder i Bretagne deres udvisning i 1391. I byen Carcassonne blev jøderne
midlertidigt udvist i 1253, igen i 1306 og til sidst i 1394. Efter et ritualmord i
provinsen Daphine, blev de udvist i 1253 men vendte tilbage i 1289. Efter 1394
blev en serie af udvisningsafgørelser håndhævedet mod jøderne i provinsen
Gascogne, og dette kulminerede i den almindelige udvisning i 1394.
Jøder konstruerede den franske revolution
I resten af Frankrig var en generel udvisning blevet dekreteret og stærkt
håndhævet i 1306. I de næste adskillige århundreder, var jødiske aktiviteter i
Frankrig blevet afdæmpet, men blussede radikalt op i årtierne før den franske
revolution, som jøderne konstruerede. Efter at have henrettet kongen og
dronningen i 1793 og kastet Europa ind i 20 år med broderkrig, var jøderne
fuldstændigt tilbage i sadlen. Under den franske revolution henrettede de
systematisk den franske adel og den franske ledelse. Denne udryddelse og de
næste 20 år med napoleonskrigene førblødte det fineste af den franske nation.
Frankrig har ikke kommet sig siden.
TYSKLAND
Intensivt fjendskab. I intet land har krigsførslen gennem århundrederne været så
bitter og så intensiv som mellem jøderne og det tyske folk. Hvor lande som
England, Frankrig, Spanien i middelalderen var samlet (mere eller mindre) under
én styrer og i stand til at fordrive jøderne (mere eller mindre) ud af hele landet i
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henholdsvis 1290, 1306 og 1482, var de fragmenterede tyskere aldrig i stand til at
komme i sådan en stilling før 1871. På det tidspunkt var det for sent, og jøderne
var for magtfulde og alt for godt forankret på et verdensomspændende grundlag.
Når en tysk hertugdømme eller fyrstedømme under middelalderen ønskede at
smide dem ud, løb de blot til det tilstødende område, formerede sig og vendte
derefter snart tilbage. Aldrig nogensinde kunne en meningsfuld udrensning finde
sted i det tyske land. Ikke desto mindre var det jødiske had til tyskere, og viceversa, mest udtalt i de tyske delstater, og til den dag i dag er det tyske folk det
primære mål for folkedrab af det internationale jødiske netværk.
Krigshistorien mellem jøderne og tyskerne er lang, og vi kan kun give et lille
fragment her.
I 1090 var jøderne blevet så modbydelige og ulidelige, at korsfarene dræbte
jøderne i Rheinland, hvilket var det daværende tidspunkts tætteste jødiske
bosættelse i Tyskland. Jøder intensiverede epidemi. Under epidemien med Den
sorte død (1348-49) blev jøderne anklaget for at sprede pesten ved at forgifte
brønde og smide inficerede lig ned i brønde. På dette tidspunkt fandt angreb på
jøder sted i omkring 350 områder, hvor 60 store og 150 mindre jødiske samfund
blev udryddet. Mange byer forsøgte derefter at forvise jøderne én gang for alle,
men jøderne vendte altid tilbage, som vi vil se.
Middelalderens fortsatte krigsførsel
Det jødiske samfund i Breslau blev udslettet i 1348. I 1453 førte en beskyldning
om værtsvanhelligelse til drabet på 41 jøder og forvisningen af resten. I Koblenz
led jøderne af forfølgelser i 1265, 1281 og 1284 og af armleder-angreb i 1337.
Det jødiske samfund blev udslettet i massakrerne under Den sorte død i 1349,
men de vendte tilbage i 1356 og blev igen forvist fra hele Trier i 1418. Jødisk
aktivitet i Dresden blev først registreret i 1375. I 1448 blev de forvist på grund af
deres aktiviteter med falskmøntneri af mønter og for at hjælpe hussitterne.
Jøder monopoliserede finanser
Det jødiske samfund blev udvist fra Düsseldorf i 1438 men vendte tilbage i
slutningen af det 16. århundrede. Trods antijødiske optøjer i Erfurt i 1221,
fortsatte det jødiske samfund med at udvikle sig indtil massakrerne under Den
sorte død i 1348, hvor de overlevende blev forvist. De vendte tilbage i 1357 og
blev smidt ud igen i 1458. Det jødiske samfund i Frankfurt-Am-Main blev udslettet
i 1241 og igen af flagellanterne i 1348. Jøderne i Frankfurt monopoliserede
pengeudlån og finanser i middelalderen, og selv i dag er Frankurt et af verdens
vigtigste jødiske finansielle centre. Fettmilch-optøjerne i 1614 førte til en
midlertidig bortvisning, og krigen i 1796 resulterede i ødelæggelsen af en stor del
af den jødiske ghetoo i Frankfurt.
Massakrerne under Den sorte død
Jøderne blev smidt ud af byen Halberstadt i 1493, vendte tilbage i det
efterfølgende århundrede og blev igen drevet ud i 1594. Jødernes hovedaktivitet i
byen Leipzig var pengeudlån. De blev udslettet i massakrerne under Den sorte
død i 1349, men andre vendte tilbage. Jøderne i Mainz blev udvist så tidligt som i
1012 men vendte snart tilbage. Hundreder blev dræbt af korsfarerne i 1096 på
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trods af biskoppens beskyttelse, men andre vendte snart tilbage. En række
massakrer fulgte omkring Den sorte død (1349), men jøderne blev ved med at
vende tilbage. Udvisningsforordninger blev udstet i 1438, 1462 og 1470-71.
Rindfleish massakrerne
I Nürnberg, hvor jøderne havde slået sig ned i det 12. århundrede, var deres
hovedaktivitet også pengeudlån. Det jødiske samfund blev ødelagt i 1298 under
Rindfleish massakrerne, da 728 jøder blev dræbt. I massakrerne under Den sorte
død (1348) blev 562 jøder dræbt og resten fortrængt. På grund af deres lumske
pengeudlånsintriger blev de igen fordrevet i 1499.
Domstolsjøder manipulerede herskere
Jøder var til stede i området, før den tyske delstat Preussen overhovedet var
dannet. Da Frederick Willliam blev kurfyrste, begyndte jødisk magt at vokse
hastigt. De blev "domstolsjøder", pengeudlånere, hærleverandører og
fællesskabets aristokrati.
Vendte konsekvent tilbage
I den gamle og smukke by Rothenburg blev det jødiske samfund ødelagt under
Rindfleisch massakrerne i 1298, blev fornyet og igen ødelagt i 1349. Jøderne
vendte igen tilbage og blev igen frastødt i 1349. Jøderne vendte igen tilbage og
blev igen frastødt i 1397 efter massakrerne. De vendte tilbage i 1402 og blev
drevet ud i 1520.
Anklaget for at forgifte brønde
I 1348 i byen Stuttgart blev jøderne brændt under anklage for at have forgiftet
brønde og derved sprede Den sorte pest. Der var en række udvisninger i de
efterfølgende århundreder. Historien i Trier lignende. Det jødiske samfund blev
ødelagt i 1349, infiltrerede sig tilbage igen i løbet af et par årtider, blev igen drevet
ud i 1418 og vendte tilbage i 1500.
Vendte altid tilbage
Det ovennævnte mønster kan gentages i næsten alle tysker byer og stater. Hvor
end jøderne bosatte sig, blev de til modbydelige parasitter og blev igen drevet ud
gang efter gang af en oprørt befolkning. Men de vendte altid tilbage for at
fastgørre deres fangarme endnu grundigere. De lærte fra deres tidligere
fejltagelser og blev mere snedige til at neutralisere det samfund, som de var i
gang med at udnytte og kvæle.
Trediveårskrigen anstiftet af jøder
Henimod slutningen af middelalderen havde de fleste af de tyske byer gentagne
gange forvist jøder. Men de vendte alltid tilbage i større antal. Den broderstridige
Trediveårskrig (1618-48) over kristendommen satte katolikker op mod
protestanter. Den blev opildnet og anstiftet af jøderne, tilintetgjorde 65% af den
tyske befolkning og 80% af bygningerne og ejendommene. Den efterlod den tyske
nation i kaos og endnu mere fragmenteret end nogensinde før i jaloux småstater.
Den kastede den tyske nation omkring 300 år tilbage, men den jødiske befolkning
nød, som sædvanligt, godt af dette. De fragmenterede og forarmede
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stater henvendte sig til de jødiske pengeudlånere. Mange af de centrale stillinger
blev besat af retssalsjøder, militære formidlende, finansielle rådgivere,
skatteopkrævere, pengeudlånere og mange andre vitale områder. Jødisk magt og
infestation voksede indtil eraen med Hitler.
POLEN
Kraftig infestation af khazar jøder. Den jødiske infestation begyndte i det 9.
århundrede og blev forstærket af daværende tidspunkts aggressive khazarelementer. Trods pogromer, massakrer og fordrivelser, steg den jødiske
infestation indtil det 19. århundrede, og i den første del af det 20. århundrede
havde Polen den største jødiske befolkning (procentvis) i verden. Chmielnicki
oprørene. Ritualmord begået af jøder bragte gengældelse i Posen i 1399 og i
Krakow i 1407. Studerende i Karkow iværksatte anti-jødiske oprør i 1401, og
angrebene fandt sted i Krakow, Lvov, Posen og andre steder. De blev drevet ud
af Warszawa i 1483 og ud af Krakow i 1491. Chmielnicki-oprørene mod jøderne
(1658-1649) ødelagde hundredvis af jødiske samfund. Økonomiske restriktioner
(mod jøder), pogromer og anklager om ritualmord var tilbagevendende i hele
Polen. Tusinder blev dræbt af Haidmak-lidelserne i 1768 i Ukraine.
Jøder udgjorde 50% af befolkningen
Efter 1815 var hovedparten af Polen under russisk herredømme, og dets jødiske
historie fortsatte under Rusland. I 1828 udgjorde jøder 50% af befolkningen i
Polen, hvilket gjorde det til det mest jøde-infesterede land i verden. Ser man på
reaktionerne i nogle af de større byer, finder vi, at et jødisk pogrom opstod i
Bialystok så sent som i 1906. I byen Kalisch var der en hel række af forfølgelser,
som begyndte i det 14. århundrede. I 1656 blev det jødiske samfund i Kalisch
ødelagt af polske General Czarniecki.
I 1399 resulterede en anklage om værtsvanhelligelse i drabet på en rabbiner og
13 Ældste, og anti-jødiske udbrud fandt sted der i 1468, 1577 og 1687. Jøder i
Warszawa blev forfulgt i 1454 som et resultat af Capistranos (den italienske
franciskanske prædikant) tilskyndelse og blev bortvist fra byen i 1483.
Jøder monopoliserede kornhandlen
Jøder bosatte sig i Pinsk i det 16. århundrede og monopoliserede snart efter
kornhandlen. Jøder led alvorligt under Chmielnicki massakrerne i 1648-1649 og
også 1700-ernes Svenskekrigene. Ikke desto mindre var Pinsks befolkning i
starten af Anden Verdenskrig 70% jødisk. I 1939 boede der 360.000 jøder i byen
Warsaw, en af de højeste koncentrationer i Europa på det tidspunkt.
RUSLAND
Intenst had. Enorm jødisk befolkning. Hadet mellem Ruslands folk og jøderne er
et af de mest intense i historien om de universelt forhadte jøder. Før Første
Verdenskrig havde rusland 5.600.000 jøder inden for grænserne, hvilket var den
største totale koncentration af jøder i noget land i verden på det tidspunkt, og som
kun senere blev overgået af den nuværende jødiske befolkning i USA.
90% af nutidens jøder er af khazarisk afstamning. En del af den tunge jødiske
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infestation skyldtes khazarene, en grisk tyrkisk stramme, der havde bygget et
imperium mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav, der strækkede sig norpå ind i
midten af hvad, der nu er Rusland. Khazarerne konverterede til jødedommen
under kong Bulan i det 8. århundrede. Det anslås, at 90% af nutidens jøder er
efterkommere af khazarerne, snarere end palæstinensiske jøder, selvom begge
er lige ondskabsfulde.
Erobret af Yaroslav.
I 1083 erobrede den russiske ærkehertug Yaroslav khazarerne og indarbejdede
grundigt deres rige i Rusland. Russerne indså dog ikke ondartetheden af den
pest, de havde tænkt sig at assimilere. Den virkelige krig begyndte dog ikke før
det 16. århundrede.
I 1563 blev 300 jøder drukned i Polotosk og Vitelisk. I 1648 førte Bogdan
Chmielnicki et oprør bestående af kossakiske og ukrainske masser mod jødere
og polske landejere. Dette resulterede i tilintetgørelsen af hundredvis af jødiske
samfund, hvor én jødisk kilde hævder, at 744 jødiske samfund blev udslettet og
hundredtusinder af jøder dræbt. Jøderne har valgt at kalde disse Chmielnickimassakrene.
Jøder fordrevet fra Ukraine
Da Ukraine blev annekseret til Rusland i 1667, blev jøderne fordrevet fra ukrainsk
territorium. Klausuler, der forbød jøder fra at besøge Rusland blev indsat i
traktater underskrevet af Rusland med fremmede magter i 1550 og 1678.
Udvisningsafgørelser blev udstedt i 1727, 1738 og 1742. I 1751 blev i alt 35.000
jøder drevet ud af Rusland. I 1762 tillod Katarina den Store udlændinge at bo i
Rusland, bortset fra jøder. I 1791 begrænsede hun ved dekret jøder til et
begrænset område kaldet "the Pale of Settlement", og så kunne de endda kun bo
i byerne inden for det område.
Jøder ikke assimilerbare
Zar Alexander I bortviste 20.000 jøder fra provinsen Vitebsk og Mihilev i 1824.
Zar Alexander II forsøgte at assimilere og at russificere jøderne, men uden held.
Som gengældelse blev han myrdet i 1881 af jødiske revolutionære. Russerne
reagerede med nye pogromer og anså jøderne som værende et undergravende
element, der måtte holdes adskildt fra landsbybefolkningen og vedtog Majlovene.
I 1891 blev jøderne fordrevet fra Moskva.
Jøder anstifter revolution
Fjendtlighed og krigsførsel mellem det russiske folk og jøderne accelererede og
nåede sit klimaks med Beilis sagen (1911-1913) efter en anklage om ritualmord i
Kiev. Jøderne var meget organiseret til revolution. I 1905 forsøgte de sig med en
revolutionær omstyrtelse af den russiske regering, men mislykkedes.
Revolution vellykket. Kommunismen etableret
Under Ruslands deltagelse og nederlag i Første Verdenskrig og den
efterfølgende jødisk-kommunistiske revolution, var de dog overvældende
succesfulde. Jøderne skød zaren, kastede hele Rusland ind i et revolutionært
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kaos og etablerede i 1917 en kommunistisk-bolsjevikisk regering, helt under
deres kontrol. I de følgende år med uro, revolution og hungersnød, tog jøderne
ond hævn og myrdede over 30 millioner hviderussere og udryddede derved de
bedste elementer fra den russiske befolkning. Dermed tilintetgjorde de enhver
allerede eksisterende eller potentiel russisk modstand eller ledelse, som de
havde gjort i Frankrig 125 år tidligere.
Jøder fast i kontrol af de største slavearbejdslejre i verden
I dag, mere end tres år senere, er jøderne stadig i fast kontrol, efter at have
etableret den mest gemene og brutale slavearbejdslejr i verden.
Den Jødiske Encyklopædi citerer lange lister af byer og områder, hvori pogromer,
udvisninger og massakrer fandt sted, men listen over begivenheder er for enorm
til at opføre her.
SPANIEN
Jøder forrådte spanien til arabiske invaderende. Jøder gik ind i Spanien så tidligt
som i det 6. århundrede f.v.t., da de kom med de fønikiske handlende. Fra 612
e.v.t. fulgte en nådesløs krig mellem de indføste og jøder, præget af sporadiske
udbrud og massakrer. Jøderne hjalp araberne invadere Spanien i 711 ved
indefrakommende forræderi. I flere århundreder trivedes jøderne under araberne,
og Spanien blev den tids førende jødiske centrum. I den kristne del af Spanien
blev jøder skatteopkrævere og "retssalsjøder" og kontrollerede snart både
regeringen og økonomien. Infestationen blev så åbenlys (20-25% af befolkningen
var jøder) og så undertrykkende, at spanierne reagerede.
Muslimer udviste jøder I Granada i 1066, mens byen stadig var under muslimsk
herredømme, blev jøderne angrebet og udvist. Det jødiske samfund
genetablerede sig selv, men fik igen rødderne revet op på grund af Almohades
invasionen (muslimsk invasion) i 1148, og jøderne blev enten udvist eller
konverteret til den muslimske religion. Marranos; falske kristne. I den kristne del
af Spanien fejede en bølge af massakrer hen hover landet i 1391, især i Cordova,
Granada, Segovia og Sevilla, og mange af dem blev døbt Marranos og
bekendede åbent kristendom men forblev hemmeligt jøder i deres hjerte og var
loyale over for den jødiske race og religion.
Søgte kontrol over den katolske kirke
Snart begyndte disse falske kristne at erhverve kontrol over den katolske kirke
selv. Sammen med de virkelige jøder, kontrollerede de nu kirken, regeringen og
økonomien, og opløsning, uro og råddenskab fulgte.
Da spanierne igen vågnede op til det faktum, at jøderne var skyld i deres
elendighed, reagerede de igen. Under ledelse af Ferdinand og Isabella, blev
Inkvisitionen indført for at opsnuse de skjulte jøder, der skuede som jøder (kendt
som Marranos). Denne proces foregik samtidig med, at spanierne kæmpede en
altomfattende krig for at drive de muhamedanske maurere ud af Spanien. I denne
krig forrådte Marranos'erne og jøderne bestandigt de kristne til fordel for
maurerne. Yderligere massakrer på jøderne brød sporadisk ud i mange byer.
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Endelig i 1492, efter ti år med krigsførsel, lykkedes det for Ferdinand og Isabella
at fordrive maurerne og forene Spanien (vi bruger et helt kapital til denne
dramatiske episode i historien i vores tidligere bog NATURE'S ETERNAL
RELIGION). Det samme år dekreterede de, at alle jøder skulle komme ud af
spanien inden den 1. august. Dette blev gennemført med resolution og
beslutsomhed, hvilket kulminerede i daværende tidspunkts største
masseuvdisning af jøder. Efter at have sluppet af med jøderne, blomstrede
Spaniens historie derefter i det, der er kendt som Spaniens Guldalder. I de næste
tre århundreder blomstrede Spanien. Hun var lederen af kolonisering og den
verdensomspændende ekspansion af Den Nye Verden, Filippinerne og andre
steder.
Kvælertag på Spanien
Dog gjorde de sejlivede jøder Spanien mål for økonomisk strangulering og hævn.
I 1930'erne var de magtfulde nok til igen at rive Spanien i stykker. De anstiftede
og igangsatte en frygteligt destruktiv broderstridig borgerkrig, der efterlod Spanien
i ruiner. Med hjælp fra Hitler og Mussolini, blev den krig vellykket løst mod de
jødiske kommunister, med Franco i spidsen for den nye fascistiske regering..
*****
KONKLUSION
Den jødiske trussel er så gammel som historien selv. Fra den foregående og korte
historie om jøderne har vi overvældende beviser for, at det jødiske problem ikke
blev opfundet af Adolf Hitler i det 20. århundrede, men tværtimod, at jøderne har
været en ond parasit på ryggen af civilisationer i tusinder af år. Da sådanne
parasitter koncentrerer sig om at jagte og leve af produktive folkeslag, har de
været en forbandelse og en byrde for de Hvide folkeslag langt mere end
mudderfolkene.
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Den amerikanske kosher fødevareskat

Kosher fødevareskatten er det største forbrugersvig, der findes i Amerika.
Amerikanere kan undersøge hver eneste fødevare i deres hjem efter enten (U)
eller (K) etiketterne. Disse symboler repræsenterer en jødisk "velsignelse", og når
disse symboler opdages, betyder det, at man uafvidende har betalt en afgift til en
jødisk religiøs gruppe. De vil ikke altid være placeret på forsiden af pakken; de
kan være skjult blandt etikettens logo. Denne kryptiske kode har at gøre med en
hebraisk "hemmelighed" - et kup, der der belyser jødernes magt i USA.
Det omcirklede "U", undertiden med ordet "Parve", står for "Union of Orthodox
Jews - UOJCA - (Unionen af Ortodokse Jøder), og "K" står for Kosher (KOV K).
De findes ikke begge på den samme pakke/emballage. Disse symbolser betyder,
at producenten betalte jøderne en slags "skat" for at "velsigne" produktet.
Man skal ikke forveksle disse bogstaver med bogstavet "R", som står for
registreret varemærke eller bogstavet "C", som står for copyright. Disse to
bogstaver vil sandsynligvis også kunne findes på produktet. Du har nu opdaget
det, som jøderne kalder "hechsher", hvilket er en bondefanger-kode, der kan
findes på de fleste daglidagsvarer i USA.
I 1959 anslog Wall Street Journal dette enorme jødiske svindelnummer til
omkring 20 millioner dollar. Det er næsten 40 år siden. Siden dengang, har den
jødiske Wall Street Journal holdt sig tavs. Bondefangeriet menes at løbe op i
hundredevis af millioner dollar den dag i dag. The Jewish Post rapporterede den
30. juli 1976, at rabbiner Harvey Sentor indrømmede, at Kov K var profitskabende koncern". UOJCA udtrækker nøjagtig den samme afgift, som Kov K
gør, og på nøjagtig samme måde.
Jøderne forsvarer, naturligvis, disse "velsignelser" på alle måder, de kan, men
hvad dette bondefangeri i virkeligheden koges ned til er legaliseret afpresning af
ikke-jøden. Og efter alt dette repræsenterer jøderne kun 2,9% af den
amerikanske befolkning. Det er ikke en mulighed for ikke-jøder at få denne "skat"
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fjernet fra produkterne, han eller hun køber eller at få de små jødiske bogstaver
slettet. Man bliver som ikke-jøde nødt til at betale denne "skat" til jøderne, om
man vil det eller ej.
Hvis dette ikke var andet end en bizar religiøs ceremoni, der sammensmelter
rabbinsk godkendelse af mad fremstillet på en bestemt måde for at opfylde en
usædvanlig kost, hvorfor er ståluld og køkkenredskaber så også omfattet?
Jøderne har bestemt underlige kostvaner! Hvis disse "velsignelser" er så vigtige
for jøder, hvorfor kræver de så penge for dem? Man skulle tro, at de var villige til
at udbyde denne tjeneste gratis - til fordel for deres eget folk - og måske betale
lidt til fødevareproduktsvirksomheder for at yde denne kosher-identifikation. I
stedet er det omvendt - virksomhederne skal betale for kosher-identifikationen.
Når jøderne udgør en lille procentdel af USAs befolkning, hvorfor placerer de så
det meste af byrden fra denne skat på ikke-jødens skuldre? Hvorfor har de ikkejødiske forbrugere været så tavse om denne flerårige afpresning begået af
jøderne? Og siden denne byrde tager form som en "skat", har ikke-jøderne så
ikke retten til at vide, hvor og hvordan disse penge bruges? Hvordan i alveren
slipper jøderne afsted med den slags røveri i fuldt dagslys? Svaret er, at de
jødiske velsignelsesagentaturer udøver enorm magt gennem jødisk dominans af
detailhandel og distributionsbrancher. Og jøderne ejer Amerikas presse.
Manglende overholdelse af en fødevareproducent ville hurtigt skabe et jødisk
boykot af produktet - konkurs!
Sådan fungerer denne smarte ordning; en ortodoks rabbiner vil henvende sig til
en virksomhed og advare ejerne om, at produktet vil blive boykottet af hver
eneste jøde i hele Amerika, medmindre producenten får produktet certificeret
som kosher eller "egnet for en jøde at spise". Når de bukker under for denne
afpresning, er de forpligtet til at holde det samlede udbetalte beløb hvert år til
rabbinerne en streng hemmelighed!
Væksten af denne kosher pengemaskine har været intet mindre end fænomenal.
I 1960 betalte kun 225 fødevarer kosherskatten. I 1966 voksede dette tal til 476
og sprang til 1000 i 1974. I dag er hele 17.500 virksomheder blevet intimideret til
at betale denne multiniveau skat.
Hvordan kosherskatten fungerer
Unionen af ortodokse rabbinere, der usteder (U) symbolet kontrollerer 80% af
koshercertificeringsvirksomheden. De beskæftiger omkring 300 rabbinere, som
rejser rundt i hele landet for at "inspicere" fødevareforarbejdningsanlæg. For det
første skal selskabet betale et årligt gebyr for brugen af det copyrightede symbol
- (U) eller (K) eller en version deraf. For det andet skal selskabet betale et
særskilt stort gebyr, hver gang en rabbiner dukker op for at "inspicere" deres
anlæg (visse kødpakkere er forpligtede til at ansætte rabbinere på fuldtid på
ekstravagante lønninger). For det tredje skal selskabet betale disse gebyrer igen
oge igen hvor hvert enkelt produkt, det producerer.
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General Foods betaler således snesevis af særskilte gebyrer. Også hver
underleverancerende selskab, der leverer enhver form for ingrediens, som skal
tilføres det færdige produkt, skal betale særskilte afgifter til de "besøgende
rabbiner". Nogle gange kan et enkelt produkt i sidste ende blive beskattet så
mange gange som en halv snes gange, før det når forbrugeren! Sidst, men ikke
mindst, skal disse gebyrer betales hvert år, og de stiger hvert år.
Kun ved at øge offentlighedens kendskab til kosherskatten og gøre vores bedste
for at undgå at købe produkter med "K" eller "U"-symboler kan vi begynde at
afslutte denne skandale, der begås mod vores folk.
I tillæg til ovenstående artikel, vil jeg gerne tilføje følgende: hvis dette er deres
kode, hvad putter de så i fødevarene uden koden? Denne kode er mere end
"kosher". Den repræsenterer fødevarer, der er sikre for jøderne at indtage.
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Hvor meget Israel koster de amerikanske skatteydere alene
Her er endnu et uddrag fra en artikel - dette er i tillæg til de milliarder og milliarder
af gratis dollars, som det jødiske samfund har tvunget Tyskland til at betale på
grund af det falske "holocaust":
Ifølge en nylig artikel i New York Times, har amerkanske skatteydere givet mere
end 77 milliarder dollar til den jødiske nation Israel siden 1967. Dette
foræringsprogram fra den amerikanske regerings side løber faktisk op til 6.500
dollar for hver jøde (mand, kvinde og barn) i nationen. Mange af disse penge
kommer som et resultat fra American Israel Public Affairs Committees aktiviteter,
som er den største af de 80 underlige jødiske lobbyer i Washington.
Disse lobbyer søger at få kongresmedlemmer og senatorer valgt, som vil fortsætte
Israels begunstigede status inden for den amerikanske regering. Eksempelvis løb
gaver til potentielle kandidater til 1989-1990 op til 8 milliarrder dollar ifølge
rapporter fra Federal Election Comission. Som et resultat på disse bestikkelser,
har Israel haft succes med at opnå cirka 10 milliarder dollar i bistand sidste år
alene. Den amerikanske regering har stort set ingen indflydele på, hvordan disse
penge bruges. Ethvert forsøg på at overvåge pengegaverne tages som en
fornærmelse mod den israelske regering, som hævder, at vi (amerikanerne), som
en suværen nation, bør holde vores hænder fra dens interne anliggender. Vores
hænder har kun ét formål - at give dem flere penge.
Denne ene lille nation med kun fire millioner mennesker alene modtager cirka en
tredjedel af vores ulandsbistand, mens ulandsbistanden til nogle
mellemamerikanske og afrikanske nationer faktisk falder, og støtten til Israel er
støt stigende. Ovenstående diagram viser mængden af militær og økonomisk
støtte, der er blevet givet til Israel, siden Israel blev hugget ud af arabisk jord i
1948. Sektionerne vist i sort er lån, og sektionerne vist i hvid er gaver.
Diagrammet viser ikke andre former for ulandsstøtte, såsom støtte til transport,
uddannelse, sundhedsvæsen osv.
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Jødisk kontrol af den amerikanske regering
Dette var under Clinton-administrationen. George W. Bush, værende en
genfødt kristen og så pro-Israel, har mere:
Da han første gang blev valgt, lovede Bill Clinton det amerikanske folk, at
sammensætningen af hans administration ville afspejle Amerikas ansigt. I
virkeligheden afspejler det Israels. Selvom jøderne kun udgør 2,9% af landets
befolkning, har forbløffende 56% af alle Clintons ansættelser været af jøder,
hvoraf nogle er anført nedenfor. Følgende individers erhverv er anført med de
danske oversættelser, dog er enkelte bevaret på engelsk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karen Adler - Presidential Liaison to Jewish Community
(Præsidentielle Mellemmand til jødisk samfund)
Madeleine Albright - FN-ambassadør
Jane Alexander - National Endowment for the Arts
Roger Altman - Deputy to Secretary of the Treasury (Stedfortræder for
finansminister)
Zoe Baird (Gerwitz) - Asst. National Security Advisor (assisterende
national sikkerhedsrådgiver)
Samuel Berger - Deputy Head of National Security (Vicechef for national
sikkerhed)
Robert Boorstin - Spokesman on Health Care (Talsmand for
sundhedsvæsen)
Keith Boykin - Communications Aide (Kommunikationsrågiver)
David Dreyer - Communications Aide (Kommunikationsrågiver)
Stuart Eisenstat - Asst. Secretary of State for Security (Assisterende
statssektretær for sikkerhed)
Jeff Eller - Communictions Aide (Kommunikationsrågiver)
Tom Epstein - Special Assistant to the President (Særlig præsidentiel
rådgiver)
Judith Feder - Advisor to Secretary of Health (Rådgiver for
sundhedsministeren)
Hershel Gober - Asst. Secretary for Veterans' Affairs (Assisterende
sekretær for veteranære anliggender)
Stanley Greenburg - President's Pollster (præsidentiel meningsmåler)
Mandy Grunwald - Press Conferences Consultant (Konsulent til
pressekonferencer)
Morton Halperin - Asst. Secretary of Defense (Assisterende
forsvarsminister)
Margaret Hamburg - Deputy Head of Aids Dept (Vicechef for
rådgivningsafdelingen)
Alexis Herman - Secretary to President for Public Works (Sekretær til
præsidenten for offentlige anliggender)
Phillip Heymann - Deputy Attorney General (Vicejustitsminister)
Martin Indyk - Dir. of Mid. East Affairs for Nat. Sec. Council (Direktør for
middeløstlige anliggender for det nationale sikkerhedsråd)
Mickey Kantor - U.S. Trade Representative (Handelsrepræsentant for
137

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

USA)
Steve Kessler - Commissioner of Food and Drug Administration
(Kommisær for sundhedsmyndighederne)
Ron Klain - Third White House Counsel
Madeleine Kunin - Deputy Sec. of Education (Vicegeneralsekretær for
undervisningsministeriet)
David Kusnet - Communications Aide (Kommunikationsrådgiver)
Anthony Lake - Chief Advisor for National Security (Chefrådgiver for
national sikkerhed)
Arthur Levitt, Jr. - Chairman Securities and Exchange Comm (Formand
for værdipapir- og vekselkommissionen)
Eugene Ludwig - Director of the Mint (Direktør for møntfoden)
Ira Magaziner - Chief Advisor to the President (Chefrådgiver for
præsidenten)
David Mixner - Special Liaison to Gay-Lesbian Community (Særlig
mellemmand for gay-lesbian fællesskabet)
Frank Newman - Asst. Secretary of State for Finance (Assisterende
finansminister)
Bernard Nussbaum - White House Counsel (Rådgiver for det hvide hus)
Stephen Oxman - Asst. Secretary of State for Europe (Assisterende
statssekræter for Europa)
Howard Paster - Pres. Secretary for Congress (Præsedentiel sekretær for
kongressen)
Emanuel Rahm - Pres. Secretary for Political Affairs (Præsedentiel
sekretær for politiske anliggender)
Robert Reich - Secretary of Labor (Arbejdsminister)
Alice Rivlin - Deputy Budget Director (Assisterende budgetdirektør)
Robert Rubin - Treasury Secretary (Skatteminister)
Richard Schifter - U.S. Ambassador to Israel (Amerikansk ambassadør for
Israel)
Eli Segal - Director, Office of National Service
Ricki Seidman - Communications Aide (Kommunikationsrådgiver)
Robert Shapiro - Economic Advisor (Økonomisk rådgiver)
Joan Edelman Spero - Asst. Sec. of State for Economic Affairs
(Assisterende statssekretær for økonomiske anliggender)
Lawrence Summers - Asst. Sec. of State for Policy (Assisterende
statssekretær for politik)
Peter Tarnoff - Asst. Sec. of State for Political Affairs (Assisterende
statssekretær for politiske anliggender)
Laura Tyson - Head, Council of Economic Advisors (Leder, råd af
økonomiske rådgivere)
Michael Waldman - Communications Aide (Kommunikationsrådgiver)
Walter Zelman - Special Deputy for Health Policy (Særlig vicedirektør for
sundhedspolitik)
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Nogle af disse navne har uden tvivl ændret sig nu, men Clinonadministrationens jødiske karakter forbliver tilbage. Jøderne
repræsenteres tyve gange deres befolkning (2,9%). Kan eller burde vi
ikke-jøder føle os trygge ved at have en sådan jødisk dominans over
"vores" regering? Hertil kommer, at forskellen mellem Clintonadministrationen og andre administrationer (f.eks. Bushs, Reagans,
Carters, Fords osv.) udgør en gradsforskel snarere end en forskel af
slags. Lad os eksempelvis tage et hurtigt kig på nogle af jøderne i Gerald
Ford administrationen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Henry Kissinger - Secretary of State (Statssekretær - røvhullet stak
amerikanerne i Vietnam)
James Schlesinger - Secretary of Defense (Forsvarsminister)
John Simon - Secretary of Treasury (Skatteminister)
Caspar Weinberger - Secretary of Health, Education, and Welfare
(Minister for sundhed, uddannelse og velfærd)
Arthur Burns - Chairman of Federal Reserve (Formand for den
amerikanske centralbank)
(Bernstein) - Ford's Financial Advisor (Fords økonomiske rådgiver)
Board Seidman - Federal Insurance Advisor (Forbundsforsikringsrådgiver)
Bernstein - Press Secretary (Pressesekretær)
Ron Nessen - Speechwriter (Taleskriver)
Friedman - Head of Economic Council (Leder af Det Økonomiske Råd)
Alan Greenspan - Attorney General (Justitsminister)
Levy - Betty Ford's Secretary (Betty Fords sekretær)

Jøderne har haft nøglepositioner i årtier, hvor de både har fordrejet Amerikas
udenrigspolitik samt udenrigspolitik til gavn for Israel. Det er have kontrol over
regeringen er bestemt i overensstemmelse med den jødiske Talmuds lære - at
jøderne er mestre, og gojerne (ikke-jøderne) er slaverne.
[Hvilken anden måde at slavebinde et andet folk findes der, end at afskære
dem fra deres Gud og ødelægge deres fortid? Ja, hold for enhver pris folk væk
fra Satan, for Satan viser os, at vi ikke er slaver! Vores sande Skabergud Satan
blev erstattet med "YHVH", som ikke er andet end et system af jødisk magi og
den fiktive nazaræer, som blev omskåret på den ottende dag i templet af en
rabbiner og blev baseret på omkring 18 hedenske Guder, der hang fra et træ.]
Den kendsgerning, at Amerika giver mere økonomisk støtte til Israel end nogen
anden nation i verden er bevis på, at Amerikas udenrigspolitik rettes mod en
jødiske interesser. Det er ikke underligt, hvorfor så meget af den arabiske
verden hader Amerika. Ville vi selv stifte venskab med en nation, der giver
millarder væk til vores nationale fjender?
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USAs grundlæggeres udtalelser vedrørende jøderne
"De (jøderne) arbejder mere effektivt mod os end fjendes hære. De er hundrede
gange farligere for vores frihedsrettigheder og den store sag, vi er engageret i.
Det er meget at beklage, at hver stat, for længe siden, ikke har jagtet dem ned
som skadedyr for samfundet og de største fjender, vi har til lykke i Amerika."
Kilde: Maxims of George Washington af A.A. Appleton & Co.
Da de amerikanske kolonier steg til oprør mod politisk undertrykkelse foranlediget
af Europas jødiske bankhuses forsøg på at konsolidere deres økonomiske
fodfæste i Den Nye Verden, var ingen mand blandt grundlovsfædrende mere
opmærksom på den internationale jødedoms udformning end den amerikanske
revolutions snu, ældre statsmand, Benjamin Franklin. Måske var Ben Franklins
mest sønderlammende anklage mod jødedom angivet i hans berømte profeti på
forfatningskonventet i 1787 i Philadelphia. Med en af de mest anti-jødiske ytringer
i al tid erklærede han:
"Jeg er helt enig med General Washington i, at vi skal beskytte denne unge nation
fra en snigende indflydelse og indtrængen. Denne trussel, de herrer, er
jøderne. I alle lande, som jøder, i hvilket som helst betydningsfuldt antal, har
bosat sig i, har de sænket dets morale tone; afskrevet dets komercielle integritet;
har adskilt sig selv og ikke blevet assimileret; har opbygget en stat i staten; og når
mødt med modstand har de forsøgt at kvæle landet til døden økonomisk, som det
er tilfældet for Spanien og Portugal."
"I over 1.700 år har jøderne begrædt deres triste skæbne om at være blevet fovist
fra deres hjemland, som de kalder Palæstina. Men, de herrer, hvis verden gav det
til dem, ville de straks finde en grund til ikke at vende tilbage. Hvorfor? Fordi de er
vampyrer, og vampyrer lever ikke af vampyrer. De kan ikke leve alene blandt sig
selv. De må leve af andre mennesker, som ikke er af deres egen race. Hvis ikke I
udelukker dem fra disse Forenede Stater i forfatningen, vil de om mindre end 200
år have myldret hertil i så stort antal, at de vil dominere og fortære landet og
ændre vores styreform, for hvilken vi amerikanere har spildt vores blod, givet
vores liv, vores substans og har bragt vores frihed i fare."
"Hvis ikke I udelukker dem, vil vore efterkommere om mindre end 200 år arbejde i
markerne for at levere dem deres substans, mens de vil befinde sig i
gårdbutikkerne, hvor de vil gnide deres hænder. Jeg advarer jer, de herrer, hvis
ikke I udelukker jøderne for evigt, vil jeres børn forbande jer i jeres grave."
Franklins bemærkninger blev nedskrevet i "Chit Chat Around the Table During
Intermissions", hvilket var en del af Charles Cotesworth Pinckney af South
Carolinas dagbog. Pickney (1746-1825) deltog i konventet som delegeret og
nedskrev uddrag fra nogle af de enestående taler og diskurser, som han senere
offentliggjorde i sin dagbog. Måske ligger det bedste bevis på Franklin-profetien
(som med enhver profeti) i dens faktiske opfyldelse. Hvad Benjamin Franklin i
1787 forudså som en ildevarslende mulighed er i dag (lidt over to hundrede år
senere) blevet en smertelig virkelighed.
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Jødisk kontrol af medierne
Medierne er et kraftfuldt værktøj. De former offentlig mening, da de fleste
mennesker indoktrineres til at "have tro" og gøre, som de får besked på og ikke
tænke selv. Jøderne har alle medierne, fra filmindustrien til de lokale nyheder,
besat. Jøder findes i alle nøglestillingerne, hvilket ikke er anderledes end deres
kontrol over den katolske kirke og det protestantiske Kirkernes Verdensråd.
Skønt den gennemsnitlige jøde mangler kreativ evne, har den en IQ på 135
(100 er normalt). Desuden er de fleste universitetsuddannede. Selv om
intelligens og vidergående uddannelse er ønskeligt og bemærkelsesværdigt,
ligger problemet i, hvad disse selvudnævnte "Guds udvalgte" gør på
bekostning af de ikke-jødiske folk i deres nådesløse søgen efter jødisk
verdensherredømme.
Disse personer har spillet begge sider mod midten i århundreder for at narre
ikke-jøderne. Et godt eksempel er, hvordan Israel åbent er demokratisk men
arbejder på at fremme kommunismen bag kulisserne. For yderligere at føje til
bedraget, klynker de jødisk kørte medier konstant om og gør opmærksom på
hvilken som helst uretfærdighed begået mod det jødiske folk i det tidligere
Sovjetunionen. Mange ved det ikke, men jøderne havde fuld kontrol over Kreml
fra begyndelsen. Dette var blot et skalkeskjul. De er ligeglade med, hvor
mange af deres egne de er nødt til at ofre for at nå deres mål. Deres succes
kommer fra at styre begge sider.
Hvis du kan forstå det ovenstående, er det kristne program så åbenlyst. På den
ene side påstår de at være imod kristendommen, men bag kulisserne kører de
hele programmet, da de alle befinder sig i nøglepositioner. Pave Johannes
Paul II, der blev født af en jødisk mor (Katz), er kun én af en lang række af
jødisk katolske paver. Der er også mange katolske kardinaler, biskopper og
højtstående præster, som er jøder og alle styrer de vigtige stillinger. Offentligt
at hævde forfølgelse af kristne er meget klogt, da de fleste mennesker ikke
engang stopper op og tænker. Næsten hver eneste bog om inkvisitionen gør
det åbenlyst, at jøder blev offergjort, selvom forfatterne undlader at nævne, at
inkvisitionen i sig selv blev kørt og drevet af jøder i den katolske kirke. Alt dette
er for at skabe en afledning og distraktion, ligesom den kristne opfattelse af
karakteren "Djævelen" holder kristne frygtsomme og under deres kontrol.
De jødisk kontrollerede medier har altid været bag blasfemeringen af den
sande Skabergud Satan og at gøre de oprindelige Guder til monstre og
spøgelser. De nedværdiger dem og får dem til at ligne narre for verden. Et
perfekt eksempel er en film, der findes i de fleste filmbutikker med titlen
"Dagon". Dagon var Guden for de hedenske fønikere og filistrene. På coveret
ses et afskyeligt monster, og det er en "gyserfilm". Antallet af nedgørende film
om Satan er uendeligt. Han afbildes som indbegrebet af alt ondt, vises som et
truende monster, der søger at besidde alle sjæle og forbande dem til en evig
ild, blandt andre ting.
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Mens jøderne åbent protesterer mod kristendommen, fremmer de den bag
kulisserne. Kristne får den bedste sendetid og masser positiv omtale af de
jødiske medier. Kristendom er et springbræt til ateisme, hvilket er essensen af
kommunisme. Bibelens sande formål er at fremme kommunisme, hvor al
spirituel kraft opgives og benægtes. Fordi kristendom er en falsk religion, sker
der næsten aldrig nogeninde noget af spirituel karakter. Intelligente
mennesker, som kan tænke selv, tyer ofte til ateisme, mens fårene forbliver
slaver. Målet med jødisk kommunisme er, at den jødisk kørte stat bliver "Gud",
og al tro på og viden om spiritualitet destrueres. Spirituelle kræfter holdes i
hænderne på et par få individer - igen jøder. Målet med kristendommen er at få
folk til at tro, at spirituel kraft og hvad som helst af okkult karakter blot er fiktion.
Her spiller de igen begge sider mod midten, da de jødiske filmproducenter og
manuskriptforfattere offentligt tager skraldet for at latterliggøre kristendommen i
film og sitcoms, selvom de bag kulisserne faktisk fremmer den.

Nedenfor er et uddrag af en artikel, der afslører omfanget af den kontrol,
jøderne har over vores medier:
Electronic News & Entertainment Media
Det største medie-konglomerat i dag er Walt Disney Company, hvis
bestyrelsesformand og administrerende direktør, Michael Eisner, er en jøde.
Disney-imperiet, som ledes af en mand, der af en medie-analytiker beskrives
som en "kontrolfreak", omfatter adskillige tv-produktionsselskaber (Walt Disney
Television, Touchstone Television, Buena Vista Television), dets eget kabelnet
med 14 millioner abonnenter og to videoproduktionsselskaber.
Hvad angår spillefilm, omfatter Walt Disney Picture Group, ledet af Joe Roth
(også en jøde), også Touchstone Pictures, Hollywood Pictures ogCaravan
Pictures. Disney ejer også Miramax Films, der drives af Weinstein brødrene.
Da Disney virksomheden blev drevet af den ikke-jødiske Disneyfamilie før
Eisners overtagelse i 1984, var det indbegrebet af sund familieunderholdning.
Mens virksomheden stadig ejer rettighederne til Snehvide, under Eisner, har
den udvidet til produktion af grafisk vold og sex. Desuden har den 225
tilknyttede stationer i USA og er medejer af flere europæiske tv-selskaber.
ABC's kabel-datterselskab, ESPN, ledes af koncernchef og administrerende
direktør Steven Bornstein, en jøde. Dette selskab har også en kontrollerende
andel af kabelselskaberne Lifetime Telivision og Arts & Entertainment Network.
ABC Radio Network ejer 11 AM og 10 FM stationer, igen, i de større byer som
New York, Washington, Los Angeles og har over 3.400 partnere. Selvom det
primært er et teleselskab, tjente Capital Cities/ABC over 1 milliard amerikanske
dollars på udgivelse i 1994. Det ejer syv dagblade, Fairchild Publications,
Chilton Publications, og Diversified Publishing Group.
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Time Warner, Inc er den anden af de internationale medie-leviathaner.
Formanden af bestyrelsen og administrerende direktør, Gerald Levin, er en
jøde. Time Warners datterselskab HBO er landets største betalte tv-kabelnet.
Warner Music er klart verdens største pladeselskab med 50 underordnede
pladeselskaber, hvoraf det største er Warner Brothers Records, ledet af Danny
Goldberg. Stuart Hersh er direktør for Warnervision, hvilke er Warner Musics
videoproduktionsenhed. Goldberg og Hersh er jøder. Warner Music var en
tidlig promotor for "gangsta rap". Gennem virksomhedens samarbejde med
Interscope Records, hjalp den med at popularisere en genre, hvis grafiske lyrik
udtrykkeligt opfordrer sorte til at begå vold mod hvide.
Ud over kabel og musik, er Time Warner dybt involveret i produktion af
spillefilm (Warner Brothers Studio) og publicering. Time Warners
udgivelsesafdeling (chefredaktøren, Normal Pearlstine, er en jøde) er det
største magasinforlag i landet (Time, Sports Illustrated, People, Fortune).
Da ikke-jøden Ted Turner gjorde et forsøg på at købe CBS i 1985, var der i
hele nationen panik i mediernes bestyrelseslokaler. Turner lavede en formue
på reklame og havde derefter bygget et succesfuldt kabel-tv-/ nyhedsnetværk
CNN. Selvom Turner ansatte en række jøder i centrale lederstillinger i CNN, er
han en mand med et stort ego og en stærk personlighed, og han blev af
formanden William Paley (rigtige navn Palinsky, en jøde) og de andre jøder på
CBS anset for at være ukontrollabel; en løs kanon, der på et tidspunkt i
fremtiden kunne finde på at vende sig mod dem.
Desuden anklagede den jødiske journalist, Daniel Schorr, der tidligere havde
arbejdet for Turner, offentligt sin tidligere chef for at have en personlig antipati
for jøderne. For at blokere Turners bud, inviterede lederne af CBS milliarderen
og den jødiske teater, hotel, forsikrings- og cigaretmagnat Laurence Tisch til at
lancere en "venlig" overtagelse af selskabet, og fra 1985 til 1995 var Tisch
formanden og den administrerende direktør for CBS, hvilket eliminerede
enhver trussel om ikke-jødisk indflydelse der. Efterfølgende indsats fra Turner
for at erhverve et større netværk blev blokeret af Levins Time Warner, der ejer
næsten 20 procent af CBS materiel og har vetoret til større tilbud.
Viacom Inc., ledet af Sumner Redstone (født Murray Rothstein), en jøde, er det
tredje største megamedieselskab i USA med en omsætning på over 10
milliarder dollars om året. Vicom, der producerer og distribuerer tv-programmer
for de tre største netværk, ejer 12 tv-stationer og 12 radiostationer.
Virksomheden producerer spillefilm gennem Paramount Pictures, der ledes af
jødinde Sherry Lansing. Dens udgivelsesdivision omfatter Prentice Hall, Simon
& Schuster og Pocket Books. Den distribuerer videoer gennem 4.000
Blockbuster butikker. Viacoms største kilde til berømmelse er imidlertid som
verdens største udbyder af kabelprogrammering gennem betalings-tv, MTV,
Nickelodeon og andre netværk. Siden 1989 har MTV og Nickelodeon erhvervet
større og større andele af det yngre tv-publikum.
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Med de top tre, og langt største, medievirksomheder i jødernes hænder, er det
svært at tro, at en så overvældende grad af kontrol kom uden en bevidst,
samordnet indsats fra deres side. Hvad med de andre store
medievirksomheder? Nummer fire på listen er Rupert Murdochs News
Corporation, der ejer Fox Television og 20th Century Fox Films. Murdoch er en
ikke-jøde, men Peter Chermin, der er leder af Murdochs filmstudie og også
fører tilsyn med hans tv-produktion, er en jøde. Nummer fem er den japanske
Sony Corporation, hvis amerikanske datterselskab, Sony Corporation of
America, drives af Michael Schulhof, en jøde. Alan Levine, en anden jøde,
leder Sony Pictures division.
De fleste produktionsvirksomheder af tv og film der ikke ejes af jøder er styret
af jøder. For eksempel blev New World Entertainment udråbt af en medieanalytiker som "den største uafhængige tv-program producent i USA", ejet af
Ronald Perelman, en jøde. Den bedst kendte af de mindre kendte
medievirksomheder, Dreamworks SKG, er en ren kosher affære. Dream Works
blev dannet i 1994 under stor mediebevågenhed af musikindustrimogulen
David Geffen, tidligere formand for Disney Pictures Jeffrey Katzenberg og
filminstruktør Steven Spielberg, som alle tre er jøder. Virksomheden producerer
film, tegnefilm, tv-prorammer og indspillet musik. To andre store
produktionsselskaber, MCA og Universal Pictures ejes begge af Seagram
Company LTD. Koncernchefen og administrerende direktør for Seagram,
spiritusgiganten, er Edgar Bronfman Jr., som også er formand for World Jewish
Congress.
Det er almindeligt kendt, at jøderne har kontrolleret produktionen og
distributionen af film siden indførslen af filmindustrien i de første årtier af det
20. århundreder. Dette er stadig tilfældet i dag. Film produceret af blot de fem
største filmselskaber nævnt ovenfor- Disney, Warner Brothers, Sony,
Paramount (Viacom) og Universal (Seagram) - tegnede sig for 74 procent af de
samlede indtægter i de første otte måneder af 1995.
De tre store i tv-netværkstransmission plejede at være ABC, CBS og NBC.
Med foreningen af medieimperierne er disse tre ikke længere uafhængige
enheder. Selvom de var uafhængige, var hvert enkelt selskab styret af en jøde:
ABC af Leonard Goldenson, CBS først af William Paley og derefter af
Lawrence Tisch og NBC først af David Sarnoff og derefter hans søn Robert.
Over perioder på flere årtier var disse netværk bemandet fra top til bund af
jøder, og den væsentlige jødiskhed af medierne ændrede sig ikke, da
netværkene blev absorberet af andre selskaber. Den jødiske tilstedeværelse i
tv-nyheder forbliver særlig stærk.
Som nævnt, er ABC en del af Eisners Disney Company, og chefproducerne for
ABC's nyhedsprogrammer er alle jøder: Victor Neufeld (20- 20), Bob
Reichbloom (Good Morning America) og Rick Kaplan (World News Tonight).
CBS blev for nylig købt af Westinghouse Electric Corporation. Ikke desto
mindre, forblev manden udpeget af Lawrence Tish, Eric Ober, administrerende
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direktør for CBS News, og Ober er en jøde. Hos NBC, nu ejet af General
Electric, er den administrerende direktør for NBC News, Andrew Lack, en jøde,
og ligeså er chefproducerne Jeff Zuker (Today), Jeff Gralnick (NBC Nightly
News) og Neal Shapiro (Dateline).
Efter tv-nyheder, er udskriftsmedier navnligt dagblade det mest indflydelsesrige
informationsmediem i Amerika. Tres millioner af dem bliver solgt (og formentligt
læst) hver dag. Disse millioner fordeles på omkring 1500 forskellige
publikationer. Man kan konkludere, at det store antal forskellige aviser rundt
omkring i Amerika ville være et værn mod jødisk kontrol og fordrejning. Dette er
dog ikke tilfældet. Der er mindre selvstændighed, mindre konkurrence og
langt mindre repræsentation af vores interesser, end en tilfældig observatør
ville tro.
De dage, hvor de fleste storbyer og sågar småbyer havde adskillige
uafhængigt ejede aviser offentliggjort af lokale folk med tætte bånd til
fællesskabet er ovre. I dag ejes de fleste "lokale" aviser af et ret lille antal store
selskaber kontrolleret af leder, der bor og arbejder hundredvis eller tusindvis af
kilometer væk.
Faktum er, at kun 25 procent af landets 1.500 aviser ejes uafhængigt; resten
tilhører multi-avis kæder. Kun en håndfuld er store nok til at opretholde
uafhængige korrespondenter uden for deres egne samfund; resten afhænger
af disse få for at skaffe sig deres nationale og internationale nyheder.
Newhouse-imperiet, ejet af de jødiske brødre Samuel og Donald Newhouse, er
et eksempel på mere end manglen på reel konkurrence mellem Amerikas
dagblade: det illustrerer også den umættelige appetit, som jøder har vist for
kontrollen over alle holdningsorganer, som de kunne stramme deres greb om.
Newhouse brødrene ejer 26 dagblade, herunder flere store og vigtige, såsom
Cleveland Plain Dealer, the Newark Star-Ledger og the New Orleans TimesPicayune; nationens største handelsbogskonglomerat, Random House, med
alle dets datterselskaber; Newhouse Broadcasting, der består af 12 tvradiosendere og 87 kabel-tv-systemer, herunder nogle af landets største
kabelnetværk; the Sunday Supplement Parade med et oplag på mere end 22
millioner eksemplarer om ugen; omkring to dusin store magasiner, herunder
New Yorker, Vogue, Madmoiselle, Glamour, Vanity Fair, Brudens, Gentlemen's
Quarterly, Self, House & Garden og alle de andre blade af den helejede Conde
Nast-gruppe.
Det jødiske medieimperium blev grundlag af den nu afdøde Samuel
Newhouse, en russisk indvandrer. Newhouse-familiens opslugning af så
mange aviser blev i høj grad muliggjort af det faktum, at aviserne ikke
understøttes af deres abonnenter men derimod af deres annoncører. Det er
reklameindtægter - ikke småpenge indsamlet fra avisens læsere - som stort set
betaler redaktørens løn og udgør ejerens fortjeneste.
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Når de store annoncører i en by vælger at favorisere én avis frem for en anden
med deres forretning, vil den foretrukne avis blomstre, mens konkurrenten dør.
Siden begyndelsen af det 20. århundreder, hvor jødisk merkantil magt i
Amerika blev en dominerende økonomisk kraft, har der være en støt stigning i
antallet af amerikanske aviser i jødiske hænder, ledsaget af et støt fald i
antallet af konkurrerende ikke-jødiske aviser - primært som følge af jødiske
købmænds selektiv annonceringspolitikker.
Desuden er selv aviserne under ikke-jødisk ejerskab og ledelse så
gennemgående afhængige af jødiske reklameindtægter, at deres redaktionelle
og nyhedsformidlingspolitik i høj grad er begrænset af jødiske sympatier og
antipatier. Som alle andre steder gælder det også i avisbranchen, at den der
betaler musikken bestemmer melodien.
Tre jødiske aviser
Undertrykkelsen af konkurrence og etablering af lokale monopoler på
formidling af nyheder og udtalelse har karakteriseret den stigende jødiske
kontrol over Amerikas aviser. Jødernes resulterende evne til at bruge pressen
som et enstemmigt instrument for jødisk politik kunne næppe være bedre
illustreret end med eksempler på nationens tre mest prestigefyldte og
indflydelserige aviser: New York Times, Wall Street Journal og Washington
Post.
Disse tre, der dominerer Amerikas finansielle og politiske hovedstæder, er de
aviser, som fastsætter tendenserne og retningslinjerne for næsten alle de
andre. De er dem, der beslutter, hvad der er nyheder, og hvad der ikke er på
de nationale og internationale planer. Nyhederne har deres oprindelse hos
dem; de andre kopierer dem blot, og alle tre aviser er i jødiske hænder.
New York Times blev grundlagt i 1851 af to ikke-jøder, Henry Raymond og
George Jones. Efter deres død, blev avisen købt i 1896 fra Jones' ejendom af
en velhavende jødisk udgiver, Adolph Ochs. Hans oldebarn, Arthur Ochs
Sulzberger Jr., er avisens nuværende udgiver og administrerende direktør.
Chefredaktøren er Max Frankel, og den ansvarshavende redaktør er Joseph
Lelyveld. Begge de sidstenævnte er også jøder. Sulzberger-familien ejer også,
gennem New York Times, 33 andre aviser, herunder Boston Globe; tolv
magasiner, herunder McCall of Family Circle med oplag på mere end 5
millioner hver; syv radio- og tv-sendestationer; et kabel-tv system og tre
bogforlag. New York Times News Service transmitterer nyheder og fotografier
fra New York Times af kabelvejen til 506 andre aviser, nyhedsbureauer og
magasiner.
Af tilsvarende national betydning er Washington Post, der, ved at indføre sine
"lækager" gennem hele regeringskontorer i Washington, har et forspring på
nyheder omhandlende den føderale regering. Washington Post har, som New
York Times, en ikke-jødisk oprindelse. Washinton Post blev etableret i 1877 af
Stilson Hutchins, købt fra ham i 1905 af John McLean og senere arvet af
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Edward McLean.
Dog blev avisen, i juni 1933, på højden af den store depression tvunget ud i
konkurs. Den blev købt på en konkursauktion af Eugene Meyer, en jødisk
finansmand. Washington Post drives nu af Katherine Meyer Graham, Eugene
Meyers datter. Hun er hovedaktionær og bestyrelsesformand for Washington
Post Co. I 1979 udnævnte hun sønnen Anders som udgiver af avisen. Han
besidder nu også stillingerne som administrerende direktør for Washington
Post Co. Washington Post Co. har en række andre mediebedrifter i form af
aviser, tv og magasiner, især nationens nummer-to ugentlige nyhedsmagasin,
Newsweek.
Wall Street Jounral, der sælger 1,8 millioner eksemplarer hver ugedag, er
nationens største cirkulerende daglige avis. Den ejes af Dow Jones &
Company Inc., hvilket er en New York-selskab, der også udgiver 24 andre
aviser og den ugentlige finansielle tabloid Barron's, samt andre ting.
Formanden og administrerende direktør for Dow Jones er Peter Kann, som er
en jøde. Kann besidder også stillingen som formand og udgiver af Wall Street
Journal.
De fleste af New Yorks andre store aviser er ikke i bedre hænder end i
hænderne på New York Times og Wall Street Journal. New York Times Daily
News ejes af jødiske ejendomsudvikler Mortimer B. Zukerman. The Village
Voice er Leonard Sterns (den jødiske milliarderejer af Hartz Mountain)
personlige ejendom.
Andre massemedier
Historien er stort set den samme for andre medier, som den er for tv, radio og
aviser. Overvej, for eksempel, nyhedsmagasiner. Der er kun tre
bemærkelsesværdige offentliggjort i USA; Time, Newsweek og U.S. News and
World Report. Time, med et ugentligt oplag på 4,1 millioner, udgives af Time
Warner Communications datterselskab.
Den administrerende direktør for Time Warner Communications er, som nævnt
ovenfor, Gerald Levin, en jøde. Newsweek bliver, som nævnt ovenfor, udgivet
af Washington Post Company under jødinden Katherine Meyer Graham.
Avisens ugentlig oplag er 3,2 millioner. U.S. News & World Report, med et
ugentligt oplag på 2,3 millioner, ejes og udgives af Mortimer Zuckerman, en
jøde. Zuckerman ejer også Atlantic Monthly og New Yorks tabloidavis, The
Daily News, hvilket er den sjette største avis i landet.
Blandt de gigantiske bogudgivelseskonglomerater, er situationen også jødisk.
Tre af de seks største bogforlag i USA, ifølge Publisher's Weekly, ejes eller
kontrolleres af jøder. De tre er Random House (med sine mange
datterselskaber, herunder Crown Publishing Group), Simon & Schuster og
Time Warner Trade Group (herunder Warner Books og Little, Brown). En
anden udgiver af særlig betydning er Western Publishing. Selvom denne
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udgiver kun indtager 13.-pladsen i størrelse blandt alle amerikanske udgivere,
indtager den førstepladsen blandt udgivere af børnebøger med mere end 50
procent af markedet. Dens formand og administrerende direktør er Richard
Snyder, en jøde, der netop har udskift Richard Bernstein, også en jøde.
Dette er de faktiske omstændigheder vedrørende jødisk mediekontrol i
Amerika. Enhver villig til at bruge flere timer i et stort bibliotek kan kontrollere
deres nøjagtighed. Jeg håber, at disse kendsgerninger er foruroligende for dig,
for at sige det mildt. Skulle nogen form for mindretal tillades at udøve en så
underful magt? Bestemt ikke. Og at lade et folk med overbevisninger som er
udtryk i den jødiske Talmud bestemme, hvad vi kommer til at læse eller se
giver dette lille mindretal magt til at forme vores sind til at passe til deres egne
talmudiske interesser. Interesser, der, som vi har vist, er i diamentral
modsætning til vores folks interesser.
Ved at lade jøderne kontrollere vores nyheder og underholdsningsmedier, gør
vi mere end blot af give dem en afgørende indflydelse på vores politiske
system og virtuel kontrol over vores regering; vi giver dem også kontrol over
vores børns sind og sjæle, hvis attitudder og ideer i højere grad formes af
jødisk tv end af deres forældre, deres skoler eller andre indflydelser.
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Holocaust fupnummeret:
Løgnen om de “seks millioner”
Udover, at det såkaldte "Holocaust" er matematisk umuligt, er her et uddrag fra
Ben Klassens skriverier.
Dette blev skrevet til et hvidt publikum, men vedrører ALLE ikke-jøder, 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.
Løgnen om de 6 millioner
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 research af de faktiske omstændigheder 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 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 én eneste af dem
set en ovn, et enkelt gaskammer eller nogen form for handling, der skulle lede til
udryddelse. 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
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"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, som 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 til 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.
USA – “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.
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Holocaust udgør 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 destruere Hitler og
Nazityskland. Den mest prominente blandt disse var den zionistiske leder, Chaim
Weizmann, der erklærede dette den 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 amerikansk-japanske 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. 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.
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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 repatriering 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 bror mod ikke-jødiske bror, alt sammet kun for
jødernes gerrige griskhed og gavn.
Hvis fupnummeret om de seks millioner i virkeligheden intet grundlag har, opstår
spørgsmålet: hvorfor skulle jøderne ville 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 takket være Hitler, delvist blev) advaret om denne
verdensomspændende parasits farlige og destruktive natur.
2. Den fungerede som en moralsk kølle og propagandahåndtag, med hvilke de, i
form af afpresning, har udvundet 12 milliarder dollar fra det tyske folk som
"erstatning" 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 begået) 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".
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 hædres for den
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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 rent 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 førerpositionen 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 opildnet og fremprovokeret af jøderne selv. En
stor del 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, såsom i koncentrationslejre.
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 skaldet; dette var et forsøg på at redde
deres liv, da lusene var epidemien, og lus lever i håret hos sine værter.
Hvis disse var "dødslejre", hvorfor så prøve at redde fangerne? Bunkerne af sko,
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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 magre og og
udtærede, men derimod i godt helbred ved slutningen af krigen. Nogle lejre blev
ramt hårdere end andre.
Jøderne beskylder ikke-jøderne for alt, de er og gør. Dette adskiller sig ikke fra
kristendomssvindlen, hvor Satan bliver beskyldt for alt, hvad Jødehova 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 man er opmærksom
på de jødiske taktikker og planer, åbner en hel ny verden sig, hvor man kan se
sandheden og adskille den fra løgnene.
Jødehova 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 ikke-jødisk. 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 var en georgisk jøde. Hans rigtige navn
var "József Dugasvilli". "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,
børn - russere, ukrainere og andre. Hitler fik skylden for mange af mordene,
såsom de begået ved Katyn (Katynmassakren), men sandheden er ved at nå ud.
Der udkom en film om Katynmassakren, og hvordan Stalin beordrede denne. 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.".
Stalin Khrushchev reflekterede over Stalin i sine erindringer:
"Stalin kaldte alle, der ikke var enige med ham, en 'folkets fjende'. Han sagde, at
de ønskede at genoprette den gamle orden, og at "folkets fjender" af denne
grund havde tilknyttet sig internationalt til reaktionære kræfter. Som resultatet
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heraf, 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 ..."
"I slutningen 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 dollars). 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 distraheres fra de SANDE grusomheder.
Læs om de SANDE koncentrationslejre der ALLE OPERERET OG DREVET
AF JØDER:
Slave Labor in Soviet Russia.pdf
The Gulag: Communism's Penal Colonies Revisited

NEDENFOR ER LINKS, DER GIVER RIGELIGE BEVISER FOR, AT
"HOLOCAUST" ER EN LØGN:
David Cole in Auschwitz 1 of 7
Selv en JØDE indrømmer og beviser, at "Holocaust" er en LØGN!
http://www.holocaustdenialvideos.com/
Holocaust Benægtelsesvideoer
9 timer med gratis videoer, der beviser, at holocaust er et fupnummer
Overlevere af "Holosvindlen", der faktisk fortæller sandheden (Youtube Video)
Link til gratis PDF E-bøger der BEVISER at "Holocaust" ALDRIG FANDT STED
Freies Herunterladen von Büchern Deutschsprachiges Material
The Institute for Historical Review har også mange yderst informative artikler
vedrørende sandheden om, hvad der virkelig skete under Anden Verdenskrig.
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Illuminering af illuminati:
endnu en jødisk organisation
Vedrørende det meget indrammede emne omhandlende Frimurerne og Illuinati er
her en kort historie om de begivenheder, der førte til undergravning af Frimurerne
af jødedommen og sandheden om Illuminati:
Rothschild ansatte en søn af en jødisk rabbiner ved navn Adam Weishaupt til at
skabe en pseudo-frimurerisk-lignende front (Illuminati) og bevæbnede ham med
enorme midler og kontakter - scenen var sat.
Ifølge historien, grundlagde Dr. Adam Weishaupt, den 1. maj 1776, den bayerske
orden kaldt ILLUMINATI. Weishaupt var professor i jødisk kanonlov ved
universitetet i Ingolstadt i Bayern, Tyskland. Han blev født til jødiske forældre og
"konverterede" senere til katolicismen. Han blev et højtstående medlem af
Jesuiterordenen, som han senere forlod for at danne sin helt egen organisation på
det nydannede "House of Rothschilds" klare foranledning.
Den var den jødiske Weishaupts overbevisning, at kun nogle få udvalgte kunne
kvalificere sig til nok "oplysning" til at vejlede og regere verden. Problemet var, hvor
han dog kunne finde nok intellektuelle "lysbærere" til at få det hele i gang? Han
fandt dem senere i forskellige loger og ordrer, såsom de forskellige frimurerloger,
den rosenkreutzanske orden og andre legitime og oprigtige ordrer fra antikken.
Dette bekræftes endnu en gang af Edith Starr-Miller i hendes klasssiske "Occult
Theocracy": "Som Illuminatiorganisationen udviklede sig, så gjorde dens
ambitioner, der endte i et komplot for at undergrave frimueri fra dets mål om
verdensherredømmet med alle midler.....Efter opnåelsen af visse frimuerloger,
besungnede Weishaupt og hans medarbejdere skødesløst deres voksende magt."
Weishaupt tog navnet "Spartakus", fordi han, ligesom den romerske kriger, blev
dedikeret til at befri de undertrykte masser fra alle monarkiers og religiøse kræfters
undertrykkelse. Hans ønske om at ryste åget af begrænsning viste sig ikke kun at
omfatte regeringer og organiseret religion, men også ægteskabsinstitutionen og
endda familie....
Weishaupt ønskede et system med reelt globale dimensioner, selv hvis dette
medbragte en voldelig, verdensomspændende revolution og floder af blod. Hans
"velvillige dikatur" havde seks hovedpunkter, der omhandlede afskaffelsen af:
1. Beordrede eller nationalistiske regeringer i form af monarkier.
2. Privat ejendom.
3. Arveret
4. Patriotisme rettet mod nationalistiske sager..
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5. Social orden i familier, seksuelle forbudsforanstaltninger (beskyttelse af
mindreårige) og alle moralske koder.
6. Alle religiøse discipliner baseret på troen på en levende Gud, i modsætning til tro
på naturen, mennesket og fornuft (udbredning af ateisme for at fjerne al spirituel
viden).
Dette er næsten ord-for-ord fra Karl Marx' DET KOMMUNISTISKE MANIFEST.
Disse seks punkter er også helt i overensstemmelse med Protokollerne generelt
(hvilket igen beviser deres legimitet).
Weishaupts vision for en fremtidig verden var en verden opslugt af kommunisme,
hvor alle ejendelse, selv børn, skulle anses som værende ens.
Det er mere interessant at erfare, at Karl Marx ikke var den virkelige grundlægger
af den kommunistiske verdensrevolution. Dens sande fader var Adam Weishaupt,
grundlæggeren af Illuminatiets "Frimurerorden". - Marschalko
"Vores Ordens styrke ligger i dens hemmeligholdelse; lad den aldrig forekomme
nogen steder i eget navn, men altid dækket af et andet navn og en anden
beskæftigelse. Offentligheden er vant til den, forventer lidt fra den og bemærker
den derfor kun lidt."
- Adam Weishaupt
I begyndelsen var Illuminati ikke en frimurerorden, og Weishaupt sluttede sig ikke
selv til en loge før 1777, da han blev optaget i logen "Theodore de Bon Conseil" i
München. Straks efter han var inde i frimureriet, så han med det samme dets
potentiale for at være en løftestang for realiseringen af hans Illuminati-drømme. For
at skabe en officiel forening mellem Illuminati og frimueri, gik Weishaupt i gang med
at organisere Wilhelmsbas' kongres på William IX af Hessen-Kassels slot, hvilket
skulle foregå den 16. juli 1782. Denne særlige begivenhed, som var skelsættende i
både størrelse og ambitioner, blev overværet af eliterepræsentanter fra alle
tænkelige steders frimurerloger.
Det var også der, at beslutningen blev nået om at tillade de tildligere udelukkede
jøder at få adgang til frimureriet. Ifølge Illuminatis trosbekendelse, var alle
mennesker lige (kommunisme/kristendom).
Kristendom og kommunisme: jødiske tvillinger
Der var dog endnu en stilstiende årsag til ændringen af frimueriets politik over for
jøderne - der var brug for penge, og jøderne var Europas væsentligste bankfolk,
hvilket var en rolle, de havde påtaget sig siden Tempelriddernes fald. Og glem ikke,
at Kong William IX var i gæld på det pågældende tidspunkt og generelt var et
psykopatisk individ.
Da tiden kom til en afstemning om deres optagelse på Wilhelmsblad, var jøderne
så ivrige efter at vinde dagen, at de fuldstændig fyldte hallen med andre jødiske
tilhængere. Det var ikke så længere efter, at Illuminatiets medlemskab omfattede
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en overflod af jødiske bankfamilier, herunder Rothschild, Oppenheimerne,
Wertheimerne, Shusterne, Speyerne og Sternerne.
Nye loger, hovedsageligt bestående af jøder, blev dannet i Frankfurt, hvilket var
Rothschilds finansielle hovedstad i Europa, og snart efter gjorde al Illumineseret
Frimueri denne by til dets hovedkvarter.
Det første, de Illuminati-initerede jøder gjorde var at virkeliggøre deres profeterede
Zion, en verden regeret af Jehovas udvalgte. Planer blev sat i værk for, at jøderne
endelig kunne have deres eget land, flydende med mælk og honning, som var
blevet lovet til dem i så lang tid (i deres egne jødesind), og som ville være hele
verden.
Muligheden for at virkeliggøre deres Zion ankom med den russiske revolution, som
blev finansieret af de jødiske bankfolk. En af deres egne, den tyske jøde Karl Marx,
havde katalyseret begivenheden med udgivelsen af sit Kommunistiske Manifest.
Karl Marx, hvis sande navn var rabbiner Mordechai Levi, var medlem af "the
League of the Just", der førte til skabelsen af den Kommunistiske Liga.
-1841, Moses Hess bragte Marx ind i et samfund kaldt "Leage of the Just".
Mottoet for denne organisation ("Bund der Gerechten" eller "Bund der
Gerechtigkeit") var: "Alle Mennesker er Brødre" og dens mål var, "at etablere Guds
Rige på Jorden, baseret på idealer om næstekærlighed, lighed og retfærdighed".
[1]. Se hvordan kristendommen er tvilling til kommunisme.
Se- Kristendom og kommunisme: jødiske tvillinger
Den bolsjevikiske leder af revolutionen, Lenin, der på begge sider af sin familie var
af jødisk afstamning, bidrog med sin plan for en centraliseret regering, der skulle
styret af jødisk oligarki. Efter Lenin og hans Illuminatiske kohorter hævede deres
flag i slutningen af den russiske revolution, opstod deres nye kommunistiske
regering, hvor jøder besatte mindt 75% af dens højeste stillinger. Dette endte med,
at 60 millioner ikke-jøder blev myrdet af jøderne, da kommunismen var ovre.
Mange af dem blev myrdet i et organiseret system af lejre, der alle blev drevet af
jødiske kommisærer.
Slave Labor in Soviet Russia
De jødiske bankfolk tog endnu en takt og opbyggede langsomt et imperium af
finansielle institutioner til at overvåge en kapitalistisk infrastruktur, der ville regere
verden. Som en jødisk bankmand og illuminatiprotektor, Amshel Rothschild, er
berømt for at have bemærket: "Giv mig kontrol over et lands økonomi, og jeg vil
være ligeglad med, hvem der styrer landet!"
Hvilket fører til kommunismen i sidste ende. Jøderne sidder på al rigdom og magt,
og ikke-jøder reduceres til totalt slaveri under jødedommens "One World Order",
Nationerne vil samles for at hylde Guds folk: alle nationernes formuer vil
158

overdrages til det jødiske folk. Nationerne vil i fangeskab marchere bag det jødiske
folk i lænker og knæle før dem. Deres konger vil opdrage deres sønner, og deres
prinsesser vil pleje deres børn. Jøderne vil kommandere nationerne, de vil tilkalde
folk, som de ikke engang kender, og de vil hurtigt komme til dem. Havets rigdomme
og nationernes vælde vil komme til jøderne automaisk.
"Ethvert menneske i Kongeriget, der ikke vil tjene Israel, vil blive destrueret"
-Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible].
Hvad var virkningerne ved jødernes undergravning af Frimueriet i organisationen?
Frimureri er baseret på jødedommen. Hvad er der tilbage efter at have elimineret
jødedommen fra det frimureriske ritual?
- The Jewish Tribune (New York, den 28. oktober,1927)
"I de nuværende nationer vil Frimureri kun være til gavn for jøderne"
-Theodore Herzl (stifer og leder af verdenszionismen)
"Vi har grundlagt mange hemmelige sammenslutninger, som alle arbejder for vores
formål, under vores ordrer og vores retning. Én af de mange triumfer ved vores
Frimureri er, at ikke-jøderne, der bliver medlemmer af vores loger, aldrig vil få
mistanke om, at vi bruger dem til at bygge deres egne fængsler, hvorpå vi vil opføre
tronen for vores universelle jødernes konge; de vil aldrig vide, at vi befaler dem til at
smede deres egne kæder til deres egen underdanighed til vores fremtidige Konge
Af Verden."
-Åbningstale ved B'nai B'rith-konventionen i Paris (offentliggjort i "the Catholic
Gazette", februar 1936)
Her bør det være indlysende, hvorfor Det Tredje Rige forbød sådanne
organisationer i Tyskland. De er organer for jødisk kommunisme.

Kilder:
1
The Coming Gnostic Civilization by M.A. Pinkham
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Kristendommens jødiske oprindelse
Følgende er uddrag fra "White Man's Bible" og "Nature's Eternal Religion" begge
skrevet af Ben Klassen. Selvom disse tekster er skrevet ud fra et ateistisk
perspektiv, kan man let se sandhederne vedrørende kristendomssvindlen.
Problemet er, at ateister er uvidende om spirituelle kræfter, og hvordan de kan
bruges til at få folk til at falde for denne løgn.
Omkring 100 f.v.t. opstod en lille jødisk sekt, kaldet Essærerne, omkring Det
Døde Hav. Denne sekt fremmede idéer om selvnedgørelse, der var meget
selvmorderiske for dem, der hyldede denne trosretning. Hen mod slutningen af
de første århundreder e.v.t. udviklede denne lære sig til kristendom, men stadig
en ren jødsk kult. Den blev betragtet som en undergravende og destruktiv
bevægelse af de generelle jødiske ledere og blev modsat og forfulgt af dem.
Blandt forfølgerne i den kristne kult var Saulus fra Tarsus, en jøde, der senere
blev kristendommens Paulus. En dag under forfølgelse af (jødiske) kristne,
udtænkte han den geniale idé at ydmyge og ødelægge det mægtige romerske
imperium ved at sælge denne selvmorderiske trosretning, kristendommen, til
ikke-jøderne.
Denne idé var det mest betydningsfulde vendepunkt i historien. Ingen pest,
række plager, krige eller katastrofer i de efterfølgende 2000 år har forårsaget
mere forfærdelig ulykke på den Hvide Race i verden end det, der efterfølgende
skete. Så godt gjorde Saulus fra Tarsus sin arbejde, at han snart fik følgeskab og
blev bakket op af hele det jødiske netværk i at sælge disse selvmordiske
belæringer til romerne. Jøderne gjorde det med hævn og solgte romerne
sådanne idiotiske og selvdestruktive tanker som at "elske sine fjender", "vende
den anden kind til", "sælge alt man har og give det til de fattige", "ikke at modstå
det onde", "døm ikke" og meget mere selvmorderisk rådgivning.
[For at føje yderligere til dette, så beholdte jøderne den gamle viden og sindekraft
samt energimanipulation og brugte dette til yderligere at forcere de latterlige
kristne idéer på de ikke-jødiske folkeslag, mens de hele tiden arbejdede på at
fjerne denne viden fra den ikke-jødiske befolkning og afskære os fra vores Guder.
Nazaræeren blev opfundet for at distrahere og ikke andet. Folk satte deres
lid og tro til idéen om frelse gennem nazaræeren, mens de mistede alle deres
egne kræfter. Gennem generationer er den ikke-jødiske sjæl blevet
frataget al spirituel kraft, mens jøderne og deres katolske/jesuitiske ikke-jødiske
håndlangere på toppen har beholdt deres og den gamle viden, som gør dem i
stand til at bruge disse kræfter til at slavebinde masserne.]
Kristus har aldrig eksisteret
Jesus Kristus opfandt eller stiftede ikke kristendommen. Alle beviser, der kan
udledes fra en videnskabelig undersøgelse af autentisk historie, peger på en
indlysende konklusion: der fandtes aldrig nogen Jesus Kristus, som flakkede
omkring i 30 e.kr. eller deromkring og underviste i en ny religion. Hele historien
blev opfundet og opdigtet meget senere. Den blev lappet sammen af fabler,
myter, stumper og stykker af andre religioner, indtil de endelig havde sat en
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bevægelse i gang, der fik den romerske kejser Konstantin med på vognen. Det
var denne romerske kejser, som havde en kriminels sind, (han myrdede sin egen
kone og søn samt tusindvis af andre), der i år 313 e.kr. virkelig satte gang i
kristendommen. Romerne, der altid havde været ekstremt tolerante over for alle
religioner, fik nu at vide, gennem kejser Konstantins dekret, at kristendommen nu
var den øverste religion i imperiet med udelukkelse af alle andre.
Begndelsen af den kristne æra fandt Rom i nær jøjden af hendes civilisation.
Hendes overherredømme, i den dengang kendte verden, var temmelig ubestridt,
og det var begyndelsen af en lang periode med fred. For at være specific, varede
Pax Romana (romersk fred) cirka 200 år og begyndte med kejser Augustus'
regeringstid. Rom var yderst kultiveret, der var mange store forfattere, forskere,
historikere, billedhuggere og malere, for at ikke at nævne andre fremragende
mænd af filosofi og læring. Men det er meget mærkeligt, at vi, på trods af den
store uro og fanfare, der angiveligt indvarslede Kristi fødsel og også hans
korsfæstelse (ifølge Bibelen), ikke finder en eneste historiker eller forfatter fra den
æra, som fandt tid til at fortælle eller berette om det i sine skrifter. Foruden de
fabrikerede bibelske skrifter, har ingen romersk historiker, ingen romersk forfatter
og ingen romersk dramatiker efterladt den mindste antydning af at have den
fjerneste bevidsthed om, at denne angiveligt største af alle store var i deres midte
og prædikede det, der hævdes at være det største af alle de nye evangelier. Hvor
Cæsar efterlod omfangsrige skrifter, der stadig er bevaret til den dag i dag, og
kan studeres af vores skoledrenge- og piger, har kristus, som angiveligt havde
den største besked, verden nogensinde har kendt til at levere til eftertiden, ikke
selv efterladt det mindste stykke papir, hvorpå han havde skrevet et eneste ord.
Dette bekræfter den bibelske litteratur i virkeligheden selv og nævner blot, at han
en enkelt gang skrev i sandet.
I dag kan vi stadig studere Ciceros store taler og skrifter. Han har efterladt over
800 breve bag sig, som vi til denne dag kan studere. Vi kan studere hele bøger
om, hvad Marcus Aurelius skrev, vi kan studere Aristoteles' skrifter, Platos skrifter
og snesevis af andre skrifter, der var samtidige med den første begyndelse af den
kristne æra, eller kom forud for den. Men underligt nok findes der ikke et eneste
skrevet ord, der kan tilskrives Jesus Kristus selv. Desuden havde
grækerne og romerne i denne æra, og endda tidligere samt bagefter, udviklet
skulpturkunsten til et fint stadie. Vi kan finde buster af Cicero, Cæsar, Marcus
Aurelius og utallige andre græske og romerske notabiliteter og mindre lys, men
ingen lader til at have fundet det vigtigt at skulpturere et portræt af Jesus Kristus.
Og grunden var utvivlsomt, at der ingen var til at modellere på det tidspunkt. Der
var uden tvivl mange dygtige kunstnere og malere dengang, men, igen,
mærkeligt nok var der ingen, som tog sig tid til eller interesse i at male et portræt
af denne angiveligt største af alle lærere, som faktisk blev proklameret som
"Guds Søn" på Jorden. Men intet maleri blev nogensinde lavet af denne mand,
der, som vi får at vide, samlede store skarer omkring sig og forårsagede stor
bestyrtelse og angst hos selv kong Herodes i selve Judæa. Alt dette er meget,
meget mærkeligt, når, hvis, som Bibelen hævder, fødslen af Jesus Kristus blev
fejret med stor fanfare og store proklamationer. Engle proklamerede hans fødsel.
En særdeles lysende stjerne pegede på hans fødselssted. I Matthæusevangeliet
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2:3 står der: "Men da Kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele
Jerusalem med ham." Ud fra dette kan vi se, at ingen var klar over, at jødernes
konge, den store Messias, blev født, for vi bliver fortalt i det foregående vers, at
vismændende kom til kong Herodes selv og sagde: "Hvor er den Jødernes
Konge, som er født? thi vi have set hans Stjerne i Østen og ere komne for at
tilbede ham." Åbenbart blev begivenheden endda lyst op fra himlen af en stor
stjerne.
Under alle omstændigheder var Kong Herodes, som vi bliver fortalt i
Matthæusevangeliet 3, så bekymret, at han sendte de vise mænd til Betlehem for
flittigt at søge efter det lille barn for at få det med tilbage, for at han utvivlsomt på
denne måde kunne få slået ham ihjel. Som historie videre udfolder sig, lærer vi,
at Josef hørte om dette og roligt gled ud i natten med sin hustru, det lille barn og
et æsel for at drage til Egypten. Da Herodes fandt ud af, at han var blevet narret,
står der, at han "han blev såre vred og sendte Folk hen og lod alle Drengebørn
ihjelslå, som vare i Bethlehem og i hele dens Omegn, fra to År og derunder".
Dette er en uhyre drastisk handling for en konge at tage, altså at få alle børn i
landet under to år myrdet. Igen kan vi næppe sige, at Jesus' fødsel var
ubemærket, uanmeldt og uset ifølge historien i Bibelen. Men dog er det meget,
meget mærkeligt, at Herodes' handling, så drastisk og kriminelt barsk den er, dog
ikke er registreret nogen andre steder i tidens forfatteres historier og skrifter. Alt
vi har er påstandene fra de personer, der skrev Det Nye Testamente. Faktisk
opfandt de, der skrev Det Nye Testamente så mange påstande, der er
uforenelige med de faktiske forhold, at de endda lavede temmelig iøjnefaldende
fejl ved at trække kong Herodes ind i historien. Historien fortæller os, at Herodes
allerede havde været død i fåre år i år 1 e.v.t., da Kristus angiveligt blev født. Han
kunne næppe have været blevet oprevet eller meget vred over fødslen af nogen i
år 1 e.v.t. Der er yderligere store beviser for, at Matthæus, Markus, Lukas og
Johannes aldrig skrev nogen af de kapitler, der angiveligt tilskrives dem.
Opgravede historiske beviser afslører, at de blev skrevet meget senere og ikke
på det tidspunkt, hvor Jesus angiveligt sagde alle de ting, men derimod 30 til 50
år senere af en eller flere ukendte personer. Desuden, når vi sammenligner de
første fire bøger i evangeliet med hinanden, som angiveligt fortæller mere eller
mindre den samme historie, ser vi, at de modsiger hinanden i forhold til så mange
detaljer, at man blot behøver selv at læse dem for at plukke dem ud. Jeg har
hverken tiden, pladsen eller lysten til at gå ind i alle disse modsigelser. De er for
talrige.
Stadig ingen bibel i år 300 e.v.t.
På dette tidspunkt havde den kristne bevægelse, selvom den angiveligt næsten
var 300 år gammel, stadig ikke en skrevet tekst eller "bibel". Under den magtfulde
og diktatoriske ledelse af kejser Konstantin, blev en indkaldelse af kirkefædre
samlet i Nikæa, en by i Lilleasien. På dette møde blev en række manuskripter og
skrifter trukket sammen, og en ophedet kontrovers opstod over en periode på
flere måneder. Mange skrifter blev overvejet, drøftet, diskuteret over og revideret.
Nogle blev revideret, nogle blev omskrevet, og nogle blev afvist. Den endelige
pakke, som opstod fra Nikæas råd blev til det, som er kaldt Det Nye Testamente 162

en selvmodsigende, dement konglomerat bestående af idiotisk nonsens. Dette
blev lappet sammen med det jødiske "Gamle Testamente". Den kristne
bevægelse havde nu en "bibel" men Konstantin som den endelige dommer. Når
de samlede biskopper ikke ville eller kunne blive enige, truede han med at bringe
sin hær, som stod udenfor, ind for at håndhæve reglerne. Klar til at knuse enhver
opposition. Konstantin udøvede sin stillings fulde beføjelser, økonomisk, militært
og med hensyn til juridisk håndhævelse for nu at fremme kristendom og knuse al
opposition. Kristendommen var nu på vej.
Jøder bryggede kristendommen sammen
Hvor kom idéerne om kristendom fra? Jøderne, som var spredt ud over det hele i
det romerske imperium, havde været mestre i manipulation af andre folkefærd fra
den tidligste begyndelse af deres historie. De har altid været i krig med
værtsfolkene, som de har befængt som en parasit. Da Rom under de jødiske
krige i 68-70 e.v.t. dæmpede det jødiske oprør i Judæa og jævnede Jerusalem
med jorden, tørstede jøderne efter hævn. De ledte efter en måde at øgelægge
Rom, den romerske race og hele dets emperie. De havde forsøgt sig med militær
modstand og havde fejlet, da de ingen udfordring var for de superlative romere.
De var på udkig efter et alternativ - sindemanipulation gennem religion - og de
fandt den rigtige trosretning i en relativt ligegyldig religiøs sekt kaldet Essæerne.
Essæerne
Ikke desto mindre er beviserne overvældende for, at disse idéer kom længe forud
for den kristne æra, og at det ikke var Kristus, der kom med dem men derimod en
jødisk sekt kaldet Essæerne, der boede på grænsen til Det Døde Hav. Det var
dem, der allerede havde udviklet idéerne i Bjergprædikenen, som blev tilskrevet
Kristus. Ikke alene havde de udviklet de samme idéer, som fastsat i Matthæus,
Markus, Lukas og Johannes, men formuleringen, fraseologien og sætningerne
var de samme, og de kom forud for det formodede tidspunkt, hvor
Bjergprædikenen skulle have fundet sted med mellem 50-150 år. Essæerne var
en jødisk religiøs gruppe, der levede i omtrent det første århundrede f.v.t. og de
første århundrede e.v.t. Vigtige kilder til deres samtidige skrifter findes i
historikeren Josefus og i filosoffen Philo. De er også nævnt af forskellige andre
romerske og græske forfattere i de tider, hvor deres religiøse lære åbenbares i
væsentlig detalje. I de sidste tyve år afslører de tusindvis af Dødehavsruller,
hvoraf mange er skrevet af essæerne selv, dog en enorm indsigt i deres religiøse
lærdomme og, frem for alt, afslører de, at de kom forud for Bjergprædikenen ord
for ord, så en ny karakters "nye" lærdomme angiveligt kom fra himlen i året 1
e.v.t og prædikede i årene 3-33 e.v.t. hverken var originale eller nye. Desuden
lærer vi, at essæerne var bemærkelsesværdige for deres kommunistiske
samfund, deres ekstreme fromhed og renhed og deres praksis af cølibat. De
besad alle deres jordiske gods sammen og så på privat ejendom som en ond
ting, der kunne aflede dem fra hellighed. De beskæftigede sig med landbrug og
håndværk og anså disse erhverv for værende mindre syndige end andre. De
praktiserede også dåb, og denne praksis kom forud for den kristne æra med
mindst et hundrede år. Så de kristne apostle kan næppe krediteres for at have
indført dåbsritualet, som det hævdes.
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Hvorfor, vil den gennemsnitlige læser måske spørge, har vi ikke fået mere at vide
om essæerne, hvis de var de oprindelige udøvere af kristendommen? Der er to
gode og altovervejende svar til det spørgsmål. De kristne på deres side, selvom
de tidlige kristne fædre godt var klar over de essæiske lærdomme og skrifter, tog
enhver mulig foranstaltning for at destruere dem og fjerne dem fra cirkulation.
Årsagen til dette var, at de ikke ønskede deres tilstedeværelse kendt, da dette
ville underminere deres dogme om, at Kristus var ophavsmand til den nye lære.
Det ville umuliggøre påstanden om, at dette var en stor ny åbenbaring sendt ud
af Gud selv midt i hosianna og englesang. Jøderne, derimod, ønskede ikke at
afsløre essæernes tilstedeværelse, fordi de fuldstændig ønsker at skjule hvilken
som helst forbindelse mellem jøderne og den nye religiøse lære, som de var ved
at forvalte til ikke-jøderne. De gik endda gennem store anstrengelser for at
foregive at være fjendtligt indstillet over for den. Før jeg går videre med de meget
oplysende og yderst interessante Dødehavsruller, ønsker jeg blot at komme med
én yderligere pointe, som lyder, at de oprindelige manuskripter, som Det Nye
Testamente angiveligt er baseret på, altid antydes at være blevet oversat fra den
"oprindelige græske udgave". Siden Det Nye Testamente igen og igen gentager,
hvordan Paulus talte jødisk til sin flok, og at Jesus talte jødisk, og at apostlene
var jødiske, hvorfor forholder det sig så sådan, at manuskripterne alle var på
græsk? De historiske kendsgerninger understøtter dette: det jødiske hierarki og
uden tvivl hele sammensværgelsen var godt koordineret og havde mange,
mange medlemmer og medarbejdere. Det blev slet ikke skrevet i Kristi tid
overhovedet, men bevægelsen fik stor fremme af den jødiske nations samlede
indsats. Som de blev mere organiserede og yderligere fremmede deres idéer,
blev disse reduceret til at skrive betydeligt senere end årene 30-33 e.v.t., hvor
Kristus udkom med disse forbløffende og "nye" åbenbaringer. Konklusionerne er,
at de blev skrevet af jødiske personer, hvis identitet vi aldrig vil kende til, og
kollektivt blev skrevet af mange forfattere, blev revideret fra tid til anden, hvor
disse revideringer ikke blot omfattede deres oprindelige dannelse og formulering
men blev revideret igen og igen gennem århundrederne for at gøre dem til mere
effektiv og overbevisende propaganda. Vi ønsker dog nu at dykke længere ned i
essæernes lærdomme, og hvem de var, og hvorfor deres særlige lærdomme blev
kastet over jøderne for derefter at blive formuleret til en godt og grundigt
destilleret og giftig sammenbrygning, der så blev fodret til ikke-jøderne.
Dødehavsrullerne, som er mere talrige og meget mere oplysende end den
nutidige jødiske presse, fortæller os meget om essæernes lære og liv. En af de
vigtige ting, som de fortæller om essæerne er, at de forsvandt fra Jordens
overflade efter omkring to århundreders eksistens, og at datoen for deres
forsvinden er omkring året 100 e.v.t. De var kun en meget lille sekt ud af de
jødiske stammer og ikke som sådan en del af den jødiske sammensværgelse. De
var uden for den generelle jødiske aktivitet og tanke, men jøderne aflæste
alligevel fra dem, at denne form for lære kunne ødelægge og undergrave et folk.
Jøderne, der søgte en måde at destruere den romerske nation, der i år 70 e.v.t.
havde ødelagt og jævnet Jerusalem med jorden, bemærkede godt, hvad disse
lærdomme var og besluttede at viderføre dem til romerne.
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Essænisme var virkelig en revolutionerende ny form for social orden, en
miniatureudgave af et ideelt kooperativt statssamfund. I stedet for Messias, var
essæernes ideal "Læreren af Retfærdighed". De etablerede et nyt kooperativt
kommunitarisk broderskab, og de var det første religiøse samfund til at etablere
og praktisere sakramenterne dåb og det eukaristiske måltid. Endevidere kan,
"Læreren af Retfærdighed", som foreskrevet af essæerne, ikke nødvendigvis
have været den første pacifist i historien, men han var den første til at
implementere sine pacifistiske teorier med en samlet praktisk foranstaltning, som,
hvis den generelt blev accepteret og vedtaget, ville afskaffe krig. Dette var,
naturligvis, en vidunderlig religion for jøderne at sælge til romerne, for hvis de
konvertererede romerne til underdanige pacifister, ville de derefter helt sikkert
være i stand til at dominere dem fuldt ud. Og det gjorde de. Essæerne boede i
området Qumran nær Det Døde Hav, og ifølge Filon, den jødiske filosof og
tidssvarende forfatter, "ville det essæniske broderskab ikke tillade fremstillingen
af nogen våben eller i deres samfund tillade nogen form for smede af pile, spyd,
sværd eller nogen fremstilling af krigsopildende emner og ej heller nogen mand
besat med militære beskæftigelser, eller endda med fredelige praksisser, som let
ville kunne konverteres til ballade." Ikke alene fortæller Filon os om essæerne,
men således gør Josefus og Plinius også, hvem begge er tidssvarende
historikere. Som tidligere nævnt, er der også meget på vej fra undersøgelsen af
Dødehavsrullerne. Det altoverskyggende faktum, der dukker op fra
undersøgelsen den daværendes tids historikere og Dødehavsrullerne er denne
uhyre vigtige kendsgerning:
Navnligt, at troen, læren og levemåderne tilskrevet Jesus Kristus, selvom ikke
nøjagtigt identiske med den essænske skole, ikke desto mindre lænte sig
længere op ad essæernes end biskopperne af det økumeniske koncils, som
bestemte den ortodokse kristendoms nikænske trosbekendelse.
Så vi kan komme til den indlysende konklusion, at kristen tro og lærdomme, som
angiveligt blev proklameret af Kristus i Bjergprædikenen, slet har oprindelse på
det tidspunkt, men derimod mindst 100 år tidligere fra en jødisk sekt kaldet
essæerne, som boede tæt ved Det Døde Hav; at Sanhedrins Ældre anerkendte
denne undervisning som værende dødelig og selvmorderisk; at de yderligere tog
dette doktrin og destillerede samt tilpassede det ind i en fungerende
trosbekendelse; herefter fremmede og distribuerede jøderne, med store
mængder energi og enorme mængder propaganda (ved hvilket de udmærker
sig), dette giftige doktrin blandt romerne. At nedskrive denne trosbekendelse
skriftligt i det, som nu kaldes Det Nye Testamente udviklede sig over de næste
mange århundreder. Den blev skrevet af personer, der er ukendte for os i dag,
men som uden tvivl var af jødisk oprindelse. Desuden opfandt de personen Jesus
Kristus og hævede, at han var "Guds søn" ved at gøre trosbekendelsen til en
himmelsk sendt guddommeliggørelse. Efter at have lagt fundamentet for denne
nye kirke, konsoliderede de herefter den magt på et møde i Nikæa, hvor
skabelsen af den nye kirke blev materialiseret og officielt helliggjort. Således blev
den nye kirke og "Jesu Kristi" nye religion fremstillet ud af den blå luft. Ikke et
eneste spor af Jesus-personen kan findes i autentisk historie. Ikke desto mindre
virkede dette nyligt fremstillede fupnummer om Jesus Kristus, Guds søn, samt
alle dets selvmorderiske lærdomme, ved snart efter at rive det store romerske
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imperium ned til ruiner, samt den store Hvide civilisation der røg med i faldet. Den
Hvide Race har aldrig siden rystet jødernes kontrol af sig. Den Hvide Mand har
aldrig siden genvundet kontrollen over sin egen tænkning, sin egen religion, sine
egen økonomi og ej heller sin egen regering. Til den dag i dag, har den Hvide
Race endnu ikke genvundet kontrollen over sin egen skæbne.
Romernes død
Vi ved alle, hvad der skete med romerne, kort efter de blev "konverteret" til
kristendom. Med deres instinkter svundet ind og deres tænkning perverteret til
bekymring om spøgelserne i himlem i stedet for at kæmpe for deres egen
overlevelse og udvikling, skrupmede de snart sammen til kun efterfølgende at
kunne findes i glemmebogen. De forsvandt fra historien. De betalte prisen for at
lade sig forvandle til dyr og ikke at genkende deres evige fjende, jøden.
Sådan er konsekvenserne af ikke at kende sin fjende, og man kan, naturligvis,
ikke forsvare sig selv mod en fjende, man ikke kan, eller ikke vil, genkende.
Den jødiske-kristne bibel er en klump af modsætninger, der har noget positivt og
negativt at sige om alle sider af en sag. Det er som et musikinstrument - man kan
spille hvilken som helst melodi, man ønsker. Ved at udvælge disse særlige
passager, der passer til ens argument, og samtidig ignorere alle andre passager
der modsiger den, kan du få Gud og Bibelen over på din side til at understøtte dit
argument, hvilket som helst argument, uanset hvad det måtte være. Som jøderne
ofte har påpeget, hverver de altid først hjælpen fra de dumme prædikere, der kan
hjælpe dem med at sprede deres ætsende idéer. De passager, der nu blev
fremhævet var, at "vi alle er Guds børn", at "vi alle er lige i Guds øjne", at "vi alle
har en sjæl", at Jesus kom for at "frelse alle syndere" og en masse lignende
vrøvl.
[Jøderne er mestre til debat. De lægger særlig vægt på at undervise deres
unge i debatteknikker i deres yeshivaer (jødiske religiøse skoler).]
Jødernes infiltrering
På omkring dette tidspunkt blev Rom selv infiltreret af et udefrakommende folk,
der ville vise sig at være mere dødbringende, mere forræderisk og mere
vedholdende end kartagerne. Ifølge en jødisk encyklopædi, var tidspunktet for de
første beretninger om jødisk bosættelse i Rom 138 f.v.t., men de var der
utvivlsomt meget tidligere. Det hedder, at Rom er den ældste kontinuerlige,
jødiske bosættelse i verden. I modsætning til kartagerne, var jøderne ikke en
militær trussel, men snarere i retning af en intern sygdom eller virus. De
underminerede og sygeliggjorde hele byens krop - kulturelt, økonomisk, religiøst,
moralsk og racemæssigt.
Jøderne havde etnisk religion
Svaret på spørgsmålet er: jøderne besad dengang, som nu, en stærk etnisk
religion, og de har mobiliseret omkring deres religion med race som kernen i de
sidste fem tusinde år. Vi har allerede undersøgt betydningen af en etnisk religion
i det foregående kapitel, og vil have mere at sige om dette i de efterfølgende
kapitler. I deres oprør mod romerne blev jøderne fuldstændig knust militært. De
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indså, at de aldrig kunne hamle op med romerne i fysisk kamp.
Udspredning
Men de havde en række andre faktorer, der virkede for dem. I modsætning til
kartagerne, var de ikke forsamlet inden for et bestemt geografisk område. Faktisk
var de spredt ud over hele den romerske verden og specialiserede sig dengang i
slavehandelen, økonomi og at leve af handelsruterne. De dækkede dengang,
som nu, alle de kritiske magtcentre. Udspredningen fra Jerusalem og Judæa
svækkede ikke men styrkede kun den jødiske infektion af Romerrigets livliner.
Planlagde hævn
De planlagde kollektivt hævn mod romerne, for hvem de nærede et intenst og
patologisk had. Faktisk hader jøderne altid det, der er bedst i den Ariske Race og
går instinktivt i gang med at ødelægge det bedste.
Siden jøderne vidste, at de ikke havde nogen chance for at ødelægge romerne
militært, konspirerede de at bruge deres mest kraftfulde våben sindemanipulation. Og de valgte religion som fartøjet at gøre det med.
De kristne kirker
Hver eneste trosbekendelse og grundsætning, som kristendommen har forfægtet
i de sidste 17 århundreder har påvirket vores tankegang i retning af omvendt
forædling af vores race. Kristendom agiterer kontinuerligt og bestandigt mod de
egnede og kompetente og dirigerer vores interesse og sympati i retning af at
hjælpe de lamme, blinde, de fattige i ånden, fjolserne og idioterne med sådanne
lærdomme som "Salige er de fattige i ånden" (idioter); "Salige er de sagtmodige,
for de skal arve jorden". Selve tanken om, at vi alle er lige i øjnene på et indbildt
gespenst er blot endnu genstartning af det gamle jødiske lighedsorienterede
fupnummer og må uundgåeligt føre til raceblanding.
Den Hvide Mands medfødte tendens til medfølelse er akilleshælen, som har
været hans egen værste fjende lige siden jødisk kristendom erobrede og
destruerede romerne. Hvor alle andre arter i naturen instinktivt afviser og
fravælger udskudene, gør den hvide race, i dumhed, lige det modsatte.
Gamle grækere praktiserede eugenik. Ideen om ergenik er ikke ny. Det gamle
grækenlands Spartanere tilbage i det femte århundreder e.v.t. var allerede
opmærksom å det og praktiserede det meste af de, vi foreslår i dag.
Jøderne de største racister
Hvor al denne raceblandingspropaganda rettes mod ikke-jøderne, fremmer
jøderne det stik modsatte til deres eget folk. Jøderne, der er racemæssigt
bevidste og fanatisk loyale over for deres egne, prædiker racereserverethed til
deres eget folk. Gennem deres synagoger, gennem deres egen jødiske presse,
gennem de tusindvis af eksklusivt jødiske organisationer advarer de kraftig mod
raceblandede ægteskaber og mod tværreligiøse ægteskaber. Ingen raceblanding
til jøderne. Mens jøden ondskabsfuldt fremmer degenereringen af den Hvide
Race, vogter den brændende sit folk mod det selv samme. Hvis man i Israel ikke
er født af en jødisk mor, er man en goj, en ikke-jøde, en udenforstående og kan
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ikke blive gift eller begravet i Israel, og ej heller kan man blive borger eller nyde
andre borgerlige rettigheder som eksklusivt er reserveret til jøderne.
Racemæssig solidaritet er dagsordenen, uanset om en jøde bor i Israel eller
hvilket som helst andet sted i verden.
Jøden bærer på det recessive udenjordiske reptil-gen, som den får fra moderen.
De gargoyl-lignende træk, som man kan se hos jødiske berømtheder såsom
Rodney Dangerfield, Larry King, Bela Abzug, Don Rickles og mange andre er
indlysende. For at blive accepteret blandt ortodokse (bevidste jøder), skal man
have en jødisk mor. Generne passer ikke sammen, og det jødiske folk er derfor
plages af et væld af sjældne sygdomme, såsom "Tay Sachs" (gangliosidose),
Bergers sygdom (IgA-nefropati), multipel sklerose og mange andre. Jøderne
indrømmer selv, at der findes et fælles gen, som de alle kan spores tilbage til.
LINK
Tankepoliti
Da jøderne i de sidste adskillige tusinde år har båret den mest ondskabsfulde
sammensværgelse i historien, nemlig ødelæggelsen og overtagelsen af alle
andre folk, har de været fanatiske til det punkt, hvor de har været paranoide om
spionage og indsamling af oplysninger om deres fjender. Og det er forståeligt.
Siden den hæslige forbrydelse de begår totalt er baseret på hemmeligholdelse og
bedrag, er det at holde låget på deres sammensværgelse en meget usikker
forretning. Så de indgår febrilsk i alle former for udstyr, spionorganisationer og
midler til indsamling af efterretninger, som ville forskyde grænserne for det ikkejødiske sind. Jøderne ønsker ikke kun at vide, hvad deres fjender (alle er deres
fjender) foretager sig, men de ønsker også at vide, hvad de kunne være i færd
med at planlægge. I virkeligheden ønsker de, så vidt det er muligt, at vide, hvad
alle tænker, før en sådan tankegang kunne omsættes i handling.
ADL
ADL, kort for Anti-Defamation League, er i amerika. Denne organisation foregiver
tilsyneladende for offentligheden at værne om jødiske interesser og forhindre
spredningen af "anti-semitisme". Hvorfor jøderne skulle finde dette nødvendigt,
når englænderne, tyskerne, italienerne eller andre etniske grupper finde sådanne
sikkerhedsforanstaltninger unødvendige, har de aldrig forklaret. Men i
virkeligheden er ADL meget, meget mere end det. Organisationen er en udløber
af den jødiske B’nai B’rith og er virkelig kraftcenteret for denne
sammenhængende jødiske enhed. Den er i virkeligheden en magtfuld, godt
finansieret spionoperation inden for vores egne grænser, der ikke kun indsamler
oplysninger om politikere, borgerorganisationer, diverse enkeltpersoner, men om
alt, som de selv mistænker kunne løfte sløret for den jødiske sammensværgelse.
De har store mapper og elektroniske computere, der kan konkurrere med selve
FBI eller CIA's, og enhver information som FBI eller CIA kunne have, og som
kunne anses for værende nyttigt for ADL, fodres uden tøven til sidstnævnte.
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Censuroperation
ADL's aktiviteter strækker sig langt videre. De er ekstremt aktive i politik - de
fremmer dem, der er nyttige for jøderne og ødelægger dem, der måtte anses for
usamarbejdsvillige. De overvåger også alle bøger, magasiner, aviser, alle
nyhedsmedier, bevægelser og så videre - hvad som helst, som kan påvirke den
jødiske sammensværgelse - og dette omfatter næsten alt af betydning i landet.
De planter propaganda. Hvis nødvendigt, opfinder de aggressivt nyheder og
planter dem i hovedstrømmen af nyhederne, tv, aviser og så videre. De udgiver
ikke blot et stort antal artikler til formidling, men de udgiver også et stort antal
bøger, som enten er gunstige for Israel og jøderne eller brutalt angriber deres
fjender.
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Nazisme og satanisme:
Udredning af misforståelser
Der findes et jødisk værktøj kaldet "kristen identitet". Ligesom andre jødiske
programmer, såsom den kristne religion, bider dette element sig fast i sindet hos
dem med mindre intelligens. ADL går skridtet videre ved at skabe falske fjender
og krige for at forvirre dem, der allerede er faldet for dette lort. "Aryan Nations" og
andre organisationer, der enten samarbejder og arbejder med ADL eller bare er
rent ud dumme, falder for deres Jesus-fidus og får masser af omtale og
berømmelse på ADL's og andre jødiske hjemmesider, dokumentarer, bøger og så
videre. Dette forstærker løgnene og trækker flere sårbare mennesker ind i disse
organisationer, der prædiker kristendom, fortaler for "at gå under jorden" eller
at tage op i bjergene for at skjule sig i et eller andet fællesskab.
Ok, for dem med tocifrede intelligenskvotienter, der falder for denne jødiske
strategi, som er meget klog, kan det nævnes, at det "at gå under jorden" gør
meget for ikke blot at forbande os selv, men også hele vores dagsorden og race.
For det første gør folk, som går under jorden, en stor tjeneste og er en enorm
hjælp for jøderne og deres dagsorden. Under jorden betyder ikke at blive set eller
hørt fra. De gemmer sig. Dette hjælper i høj grad de jødiske medier og pressen.
De kan diktere hvad som helst, de fucking ønsker om nazisme, satanisme; alt
ikke-jødisk og hedensk, og de har overhovedet ingen konkurrence. Efter at have
massemyrdet millioner og atter millioner af uskyldige mennesker, hvoraf de fleste
af disse var hvide, tvangsfodrede den katolske kirke i flere århundreder løgne,
uden at have nogen form for konfrontation eller modstand overhovedet. Ikke at
blive set og/eller hørt betyder, at fjenden åbent gør fremskridt uden at blive
hæmmet på nogen måde.
At tage op i bjergene og gemme sig i et samfund, såsom den nu opløste "Aryan
Nations", er også en stor hjælp. Enhver halvhjernet idiot, der tror, at jøderne og
ZOG ikke holder styr på disse steder har hovedet oppe i deres røv! Ja ja. Rend
op i bjergene, gem dig, saml et enorm lager af våben sammen og vent på den
store racekrig.
Nej, vel.
Igen, disse mennesker bliver ofre for endnu en fidus. Big Brother ved præcis,
hvor de er, deres omtrentlige styrke og antal, og givet deres sårbarhed, har de
fleste af disse steder deres jødiske infiltratorer. Bare vent, det ved, hvor de er, og
når tiden er inde, vil hæren, eller lignende, marchere direkte ind i deres samfund,
gasse dem ud og dræbe dem alle, mens alle i byerne - hvor disse mennesker
burde være - bliver tilintetgjort, fordi de ikke ved, hvad der virkelig foregår, og
dem, der ved det, gemmer sig i bjergene.
Vores dedikerede folk bør være i gang med at uddanne vores race om, hvad der
foregår og organisere dem, de bør ikke gemme sig under en sten eller i
bjerghule!!
Ved at holde vores folk småt i antal, at anbefale os ikke at blive hørt fra eller set,
hjælper dette fjenden mere, end nogen kunne forestille sig.
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En anden ting jeg gerne vil nævne, er igen baseret på et lavere niveau af
intelligens. Mange af disse "kristen identitet" tåber har ikke den fornødne
intelligens til at skelne mellem årsagerne til, hvorfor henholdsvis jøderne og
satanister arbejder på at tilintetgøre kristendommen. Problemet de fleste har med
de fleste legitime IQ-tests er ikke at kunne skelne disse slags situationer.
Kristendommen er og har altid været et jødisk værktøj, som de bruger til at opnå
total kontrol og til at fjerne spirituel/okkult viden fra den ikke-jødiske befolkning.
Jøderne ved selv, at "Jesus" er en løgn og en fiktiv karakter til "gojerne". Det
næste skridt ved kristendommen er jødisk kommunisme. Se Kristendom og
kommunisme: Jødiske tvillinger.
For dem, der stadig ikke kan forstå dette - fordi kristendommen ikke kun er en
løgn, men også en dum en af slagsen, fører den til ateisme. Sand ateisme er den
udelukkende tro på en materiel verden med fjernelsen af al spirituel/okkult viden.
Denne viden holdes så i hænderne på jøderne, så de har total kontrol, og så de,
som en kollektiv helhed, især på toppen, bliver til "Gud". Bibelen med den fiktive
jødiske nazaræer og alle de fiktive jødiske patriarker og helte er et meget
kraftfuldt underbevidst værktøj til at få modtagelige ikke jøder til at acceptere
jødiske mestre.
Her er en analogi - tag en person med to fjender, der begge ønsker at tilintetgøre
ham. Bare fordi, at de begge ønsker at tilintetgøre ham, gør dette dem på ingen
måde til venner, allierede eller sammensvorne.
Det er indlysende, hvorfor Satan ønsker den kristne religion tilintetgjort. For at
opsummere det hele - ja, både satanister og jøder arbejder på tilintetgørelsen af
kristendommen, MEN DET ER AF TOTALT OG FULDSTÆNDIG FORSKELLIGE
GRUNDE OG DAGSORDENER! Satanister ønsker den tilintetgjort, fordi den ikke
blot er en LØGN, men også en blasfemi mod vores Sande Skaber og en
massemyrdende maskine, der er til ekstrem skade for menneskeheden. Jøderne
ønsker den tilintetgjort, fordi den stort set har tjent sit formål med at fjerne al
okkult viden, hvilket er deres magt, og fordi, de ønsker at indføre kommunisme.
Størstedelen af ikke-jøder er nu uden nogen form for spirituel kraft og
magtesløse. Disse er to fuldstændig forskellige og modsatte agsordener, der
overhovedet intet har at gøre med hinanden. Desværre kan folk med lav
intelligens ikke fatte dette.
Hvor mange af vores nationalsocialistiske brødre har været mål for jødisk sort
magi? Dette er, og har været en af grundene til, at jøderne har været så
overmodige og i kontrol i så lang tid, de har. De kaster en forbandelse, og dem,
der ikke har denne viden eller kraft er forsvarsløse over for den. Mange
nationalsocialistiske brødre og søstre er blevet likvideret, såsom George Lincoln
Rockwell; mange er endt med at aftjene hård fængselstid over falske anklager,
som Dr. Matt Hale og tuisinder flere. Det eneste jøderne virkelig frygtede var Det
Tredje Rige, hvoraf de øverste ledere alle var satanister. Jeg kunne også tilføje,
at alle de øverste nazistiske ledere have intelligenskvotienter indikerende
genialitet (over 135). Yep.
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Igen, for folk med tocifrede intelligenskvotienter og dovne røvhuller, der brækker
ord op om ting, de ikke kender noget til, og som forsøger at overbevise andre om
det samme, som om det var fakta og derved hjælpe fjenden - til dem kan jeg
sige:
NAZITYSKLAND VAR PÅ INGEN MÅDE KRISTENT!
Dem af os med højere intelligens tager os tid til selv at researche, lære og læse.
Nogle mennesker er simpelthen ikke i stand til at læse og researche
Hitljerjugend-manualen, DER FORBØD ETHVERT MEDLEM A HITLERJUGEND
AT DELTAGE I ENHVER FORM FOR KRISTEN CEREMONI OSV. Det samme
gælder SS. Jeg ved, hvor besværligt det for nogen kan være at slukke for
JødeTube og sætte en time eller deromkring af til at læse noget af værdi. “SSfamilien” (pdf) er et åbenlyst bevis for, hvordan Det Tredje Rige arbejdede hen
imod at afskaffe kristendommen og vende tilbage til vores oprindelige hedenske
normer.
Som de fleste af os ved, er "satanisme" en kollektiv betegnelse for alle de
oprindelige hedenske (hedenske betyder ikke-jødiske) religioner, der fandtes før
jødedom/kristendom, som stjal fra og ødelagde disse religioners doktriner i
overensstemmelse med den jødiske dagsorden. Se Afslør Kristendommen.
Folk der på nuværende tidspunkt stadig er for dumme og uvidende til at se lyset,
taler handlingerne i Nazityskland for sig selv. Meget af dette kan endda ses på
JødeTube (youtube) her på internettet som videoklip og dokumentarfilm.
Hagekorset er eksempelvis et kraftfuldt okkult symbol. Rød, hvid og sort er
Satans farver, som går helt tilbage til det gamle Egypten. Alle de nazistiske
symboler, såsom SS-lynene, er af Satan.
Hvad angår de seksuelle hæmninger, som nogle mennesker stadig har - i
modsætning til hvad nogle af jer stadig holder fast på og forsøger at overbevise
jer selv om, støttes dette også af JØDISKE programmer, der har til formål at
vildlede dem med mindre intelligens til at tro, at Nazityskland havde strenge
seksuelle skikke, hvilket absolut IKKE er sandt.
SS havde deres egne bordeller over det hele. Yep. For dem af jer, der er for
dumme til at vide, hvad et bordel er - det er et hus med prostitution. Prostitution
var lovligt i Nazityskland. Man kan på ingen måde kalde dette regime "kristent".
Derudover fandtes der også mange steder, hvor SS-mænd og kvinder, samt de
af rene tyske blodlinier, kunne mødes og have sex og få babyer. Hundredvis af
tyske børn blev født uden for ægteskab i Det Tredje Rige. Dette blev også
betragtet som en ære. Dette er i modsætning til at blive nødt til at have et stykke
papir, som giver en lov til at have sex og få børn.
Hedenske bål var også en konstant del af nazistiske møder.
Jøderne, der har en gennemsnitlig IQ på 135, hvilket er grænsen for genialitet, er
naturligvis ikke dumme. De kalder sig selv "folk af bogen".
Jeg husker, da jeg var til et obligatorisk Mensa-orienteringsmøde, som fandt sted
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i hjemmet af et jødisk par, og hvor jeg var den én af de tre ikke-jøder ud af
omkring 30-40 personer der. Hele rummet var fyldt med jøder. De har
overarbejdet på at forsøge, at splitte og erobre vores folk på alle måder de kan.
Jo færre vort folk i antal, desto mindre har jøderne at bekymre sig om. De
arbejder på at holde os i små uorganiserede udbryddergrupper, der er involveret i
smålige interne magtkampe, hvilket forhindrer os i at gøre noget reelt eller stort.
En forræder/infiltrator forstår at skabe de rette slags argumenter og den
nødvendige forvirring til at hindre enhver form for beslutningstagning, så intet af
betydelig karakter nogensinde bliver gjort.
Dem, der bekender sig til den jødisk fremmede opfindelse "kristen identitet" er en
alvorlig trussel mod nationalsocialismens fremme. De må enten omskoles eller
bortvises af "helvede" til. Uanset hvilken form den tager, er kristendommen
jødisk. Patriarkerne er alle jødiske, alle af betydning i dette modbydelige program
er jødiske og holdes i høj agtelse. Dette dødelige folkemorderiske møg trommes
ind i hovedet på ikke-jøder fra barndommen, og DER ER OVERHOVEDET
INTET "SPIRITUELT" OVER NOGET AF DET!! Dette skaber en meget alvorlig
konflikt, enten bevidst og/eller underbevidst i sindet hos enhver, der er dum nok
til at holde sig til dette modbydelige kosher program. Men hvem har brug for
idioter?

173

Ku Klux Klans sataniske oprindelse
Først af alt, har jeg med denne artikel ikke hensigt om at komme med udtalelser i
forhold til Ku Klux Klans handlinger. Jeg er bare træt denne organisations hykleri i
deres tåbelige overholdelse af den kristne tro, som overhovedet ikke har noget at
gøre med deres sataniske oprindelse.
I de sidste mange hundrede år har der været denne dødbringende pestilens kaldet
"kristendom". Kristendommen blev opfundet af jøderne for at fjerne spirituel/okkult
viden fra ikke-jøderne for derved at opnå kontrol over verden. På grund af
overflodet af modstridende bibelske skrifter og deres uklare betydning, kan disse
behændigt anvendes til ethvert trosystem for at opnå kontrol.
"Kristen identitet", der fremmes af den amerikanske indianer "Richard Butler,
grundlæggeren af "ariske nationer", er endnu er meget effektivt jødisk værktøj og
våben til at splitte og erobre ikke-jøderne og samtidig fremme den fiktive jødiske
"YHVH", som i virkeligheden er det jødiske folk.
En kraftfuldt spirituel/psykisk forbindelse etableres, og igen er man under jødernes
kontrol. I sidste ende griner de- de fik dig lige fra starten, uanset hvilken side du er
på. På grund af den systematiske fjernelse af spirituel viden og kraft fra ikkejøderne, gennem Inkvisitionen "(SOM VAR BLATANT FOLKEMORD PÅ DEN
HVIDE RACE BEGÅET AF DEN KATOLSKE KIRKE, SOM ER OG ALTID HAR
VÆRET I HÆNDERNE PÅ JØDERNE- ALLE KRISTNE, UANSET SEKT, ER
JØDERNES SPIRITUELLE SLAVER, UANSET OM DE INDSER DETTE ELLER
EJ!), afbrændingen af biblioteket i Alexandria, ødelæggelsen af de gamle
Hedenske (LÆS IKKE-JØDISKE) templer og steder for spirituelt møde, har de
fleste ikke-jøder ingen idé om, hvad der foregår spirituelt, for slet ikke at tale om
hvordan man kan håndtere det.
Ku Klux Klan var aldrig kristen til at begynde med. Gennem klog infiltration, har
jøderne igen fået kontrol over denne organisation ved at inficere den med "kristen
identitet".
Kristen identitet prædiker, at jøderne er "Satans Folk". Intet kunne være længere
fra sandheden. "SATAN" ER ET ORD FOR "FJENDE" PÅ HEBRAISK. Ingen er
blevet mere bespottet, bagtalt, løjet om og angrebet af de jødisk kontrollerede
medier og "hellige" bøger end Satan og hans Dæmoner, som er de oprindelige
Hedenske Guder. De blev alle gjort til hæslige monstre, der måtte undgås for
enher pris. Uvidenhed, frygt og løgne bruges til at opretholde tankekontrol.
Derudover er "satanisme" en kollektiv betegnelse for de oprindelige HEDENSKE
religioner, der kom forud den jødiske opfindelse kristendommen med hundreder til
tusinder af år. "HEDNING" BETYDER "IKKE-JØDE"!
Ku Klu Klans virkelige oprindelse kan spores tilbage til Tempelridderne.
Tempelridderne siges at have været meget velhavende og sataniske, helt til deres
endeligt, og de tilbad "Baphometets Hoved". Den katolske kirke, der styres og
kontrolleres af jøderne, havde kontrol over næsten al rigdommen og magten. Det
174

latinske ord "Caput" betyder "hoved" og er en oprindelse for ordet "kapitalisme".
Tempelridderne kan have været forfulgt, fordi rigdom i dette tilfælde var i
hænderne på ikke-jøderne og ikke jøderne/den katolske kirke.
Den oprindelige Ku Klux Klan blev grundlagt i Pulaksi, Tennessee i 1866 (ordren
blev opløst omkring 1869) af 6 konfødererede officerer, herunder 33. grads
Scottish Rite frimurer Albert Pike og Nathan Bedford Forrest. Forrest var en
tidligere sydsstatsgeneral og frimurer. Han var KKK's første Kejserlige Troldmand.
Albert Pike, der var en satanist, var Retspræsident i KKK, mens han samtidig var
Suveræn Storkommandør af Scottish Rite (frimureri) i den sydlige jurisdiktion.
Den anden Ku Klux Klan blev grundlagt i 1915 af tidligere metodistiske præst
William J. Simmons, og det er her, at den fundamentalistiske, kristenprotestantiske
indflydelse opstod, som har hæng fast på klanen lige siden. "Simmons var
rekonvalescent efter at have været ramt af en bil i 1915 og beskæftigede sig med
at genopbygge klanen, som han havde set afbildet i den nyligt udgivne film "The
Birth of a Nation". Han fik fat i en kopi af Rekonstruktionsklanens "Prescript" og
brugte det til at skrive si eget prospekt for at kunne reinkarnere organisationen." 1
Simmons havde ingen reel tilknytning til den første Klan og fik blot inspiration fra
dens arv. Den Tredje Klan har været i drift fra 1960'erne til i dag. Den består
hovedsageligt af forbundsagenter, meddeler, kommende meddelere og generelle
reaktionærer, som ingen reel viden har om den oprindelige Klan, som de ikke har
forbindelse til. De plaprer om "Jesus" men forstår ikke, at de er iført gamle
sataniske symboler og ritualklæder.
Pike erklærede i sin bog "Morals and Dogma", at Lucifer er Frimurernes Gud og
Guden for Magnum Opus (Magnum Opus er det spirituelle værk for både spirituel
og fysisk perfektion og udødelighed). "Ku Klux" er et græsk ord, der betyder
"gylden cirkel". Symbolikken af cirklen repræsenterer den kvindelige kraft shaktien, slangekraften. Den symboliserer også covenet bestående af 13
personer. Udtrykket "Klan" opstod i Skotland, da de har "Klaner" og også er kendt
for deres korsbrændinger, kendt som "Crann Tara". Mange Tempelriddere, der
blev jagtet ned, tortureret og myrdet af den katolske kirke efter henrettelsen af
deres ledende Stormester Jacques de Molay, flygtede til Skotland og gjorde det til
en stor base, og nogle af dem forgrenede sig til frimureri. Albert Pike fordømte
jøderne og deres tyranniske Gud "Jahve/Jehova" som en fjende af den Hvide
Race. Pike var også åbent racialist og gik ind for racemæssig adskillelse. Hans
orden, "the Scottish Rite", opstod med Tempelridderne.
En "33. grads Frimurer" var en rang, hvor man havde hævet sin kundalinislange,
hvilket er Slangen af Satan. Oprindelige højtstående frimurere kunne kommunikere
med hinanden telepatisk (givet de mange opstegne slanger). Moderne Frimureri er
blevet infiltreret og overtaget af jøderne, og ligeså er alle de oprindelige, hedenske
okkulte og spirituelle grupper og organisationer, og al den oprindelige viden og de
oprindelige traditioner er blevet forvanskede og fjernet.
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Her er et uddrag fra boen “Rule by Secrecy” af Jim Marrs, © 2000, sider 58 - 59:
"Dette hemmelighedsfulde bankdynasti blev påbegyndt af Mayer Amschel Bauer,
en tysk jøde, fdt den 23. februar 1744 i Frankfurt..." "Den unge Mayer studerede til
at blive en rabbiner. Han var især skolet i Haskalah, hvilket er en blanding af
religion, hebraisk lov og ræsonnement." "Hans forældres død tvang Mayer til at
forlade den rabbinske skole og blive lærling i en bank.
Han lærte hurtigt kunsten og blev en retslig finansiel agent for William IX, den
kongelige administrator af Hessen-Kassel og omegn og en fremtrædende frimurer.
Han fik foden inden for hos William, som kun var et år ældre end ham selv, ved at
deltage i hans interesser for frimureri og antikviteter. Mayer fandt frem til gamle
mønter og solgte dem til sin velgører til stærk nedsatte primer. I betragtning af
hans rabbinske uddanelse, kombineret med hans seriøse søgning efter oldsager,
udviklede han med sikkerhed en dyb forståelse for de gamle mysterier, og især
dem vedrrende den jødiske Kabbala. Det var i samme periode, at Kabbalaens
metafysik begyndte at fusionere med frimureriets traditioner."
"Imperial Wizard" (KKK's øverste leder) og titlen "Wizard" svarer til alle covenernes
Stormester, hvor satanister ville mødes på de store sabbater. "Imperial Wizard"
mødes stadig med de mange "klaverns" (mindre grupper inden for Ku Klux Klan)
den dag i dag på samme måde, som et magisk coven fejrer de store sabbater.
Ordet "wizard" refererer åbenlyst til en dygtig troldmand og har, naturligvis, at gøre
med hekseri.
"Klavern" opstod med covenet. Så har man "the Grand Red Dragon"- dragen er et
velkendt symbol på Satan og endnu et symbol på kundalinislangen. Keglehætterne
viser det samme, da de altid har været en del af trolddom og hekseri samt de
hættemaskerne. Ens identitet blev holdt hemmelig under deltagelsen i de store
sabbater grundet forfølgelser og Inkvisitionen. Så har vi farverne rød, hvid og sort igen, Satans farver. "Imperial Wizard" var oprindeligt klædt i sort, "Grand Red
Dragon" var klædt i rødt, og resten af medlemmerne i hvidt. Det ligesidede kors,
som de stadig bærer, kan ses i Dæmonernes sigiler.
Endnu et åbenlyst eksempel er "Grand Cyclops". Dette har at gøre med det
meget vigtige "altseende øje", hvilket er sjælens "tredje øje"; det sjette chakra og
som også ses på den amerikanske endollarseddel. Dette er på ingen måde
kristent.
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I Skotland, som er berømt for sine "klaner", brænde de ligesidede kors, og det er
indlysende, at KKK har sin oprindelser der, og ikke i USA, som omskrevet historie
dikterer. Det er også himmelråbende indlysende, at deres høje, keglede hatte og
kåber ikke kommer fra "lagner", som de fleste videnskabelige kilder om KKK
dikterer. Som mange af jer allerede ved, ER ALT I DEN KRISTNE RELIGION
BLEVET STJÅLET OG FÆLT FORVANSKET FRA HEDENSKE/IKKE-JØDISKE
RELIGIONER I FORSØG PÅ AT FJERNE DET SPIRITUELLE OG ERSTATTE
DET MED JØDISK OPFUNDET PIS, SOM ABSOLUT INTET HAR AT GØRE MED
NOGEN FORM FOR SPIRITUALITET!

KKK's kåber og kegleformede hatte. Disse er, som alt andet, af satanisk
oprindelse. Beretningen om "lagnerne" er intet mere end omskrevet og forfalsket
historie, da den katolske kirke (som ikke har nogen selv) har brugt disse kostumer
med rød, hvid og sort til deres "Hellig Uge"-optog i Spanien i mindst 2-300 år, som
det ses på billederne her (dette omfattes i artiklen).
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De høje hatte synes at have deres oprindelse i det gamle Egypten, med de gamle
egyptiske Guder og Faraoerne, og har også stærke forbindelser til troldom og
hekseri.
Min pointe med alt dette er hvordan KKK er blevet ødelagt af kristendommen samt
hykleriet om, hvordan den moderne KKK er kristen og dumheden ved ikke at vide
noget om eller ikke at tage sig tid til at researche deres sande oprindelse. Alt dette
mens de fordømmer jøderne men tilbeder en falsk jødisk "Gud", som er en fjende
af den Hvide Race sammen med "Jesus kristus", der, IFØLGE BIBELSKE
SKRIFTER, VAR EN JØDE FRA FØDSEL TIL DØD OG IKKE KUN
OVERHOLDTE MED HÅNDHÆVEDE JØDISK LOV.
Ifølge rabbinsk lov og traditionen om mandlige jøder, blev nazaræeren omskåret
og navngivet på den ottende dag i templet (den jødiske betegnelse for synagogen)
af en rabbiner:
Lukasevangeliet: 2:21
Og da otte Dage vare fuldkommede, så han skulde omskæres, da blev hans Navn
kaldt Jesus
Hvis jøderne ikke kan få kontrol gennem direkte jødedom, såsom med de okkulte
organisationer og samfund, bruger de deres værktøj (kristendommen) til grupper
som KKK. Den eneste måde hvorpå denne jødiske ordning kan fungere er ved, at
ikke-jøder malplacerer deres tillid og selvfølgelig frem for alt - uvidenhed. Uanset
hvordan historien er blevet forfalsket og omskrevet med løgne, kan sandheden ses
åbenlyst i symboler, ritualer og det overordnede formål med disse organisationer.

Referencer:
1 Wikipedia artikel om William Joseph Simmons
The Second Messiah: Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret of
Freemasonry af Christopher Knight and Robert Lomas © 1997
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Sandheden om “Den Nye Verdensorden”
Der er stor forvirring om frimureri, Den Nye Verdensorden, USA, og hvor alle
disse står i forhold til SAND satanisme. Årsagen til forvirringen skyldes infiltration.
De orindelige frimurere var primært ansvarlige for stiftelsen af USA, projektering
af Washington DC og mange andre amerikanske byer, hvor arkitekturen er
specielt konstrueret og geografisk arrangeret til et fremtidigt mål. Dette gjorde
ved hjælp af okkult viden, og de havde en helt anden idé om en Ny
Verdensorden.
Denne "NWO" (New World Order / Nye Verdensorden) som grundlæggerne af
USA (som næsten alle var frimurere) havde i tankerne var baseret på luciferiske
principper. Målet for denne NWO var:
1. At etablere et frit land, hvor borgerne kunne slippe for kristendommens
voldsomme undertrykkelse og lære fortidens gamle hemmeligheder uden frygt for
at miste deres liv.
2. USA skulle være "Det Nye Atlantis", og skulle danne præcedens for andre
nationer i verden med hensyn til spirituel viden.
3. At etablere en fri nation, hvor den enkelte kunne blive den bedste han eller hun
kunne være.
4. De andre mål for denne NWO kan findes i USA's oprindelige doktriner.
Det, som skete med det ovenstående, og hvor den *anden* NWO (som jøderne
kører) er på vej hen i dag er en helt anden sag. Jeg husker at spørge Fader
Satan om frimureri for noget tid siden, da jeg var forvirret om modstridende
oplysninger. Hans svar var "De er blevet infiltreret", og han fortalte mig også, at
nutidens frimureri er meget anderledes end de oprindelige, som var baseret på
luciferiske principper.
Jeg læste kort efter dette, hvordan Mayer Amschel Rothschild, faderen til det
multi-trillion dollar jødiske bankdynasti, brugte sin betroede stilling:
Her er et uddrag fra boen “Rule by Secrecy” af Jim Marrs, © 2000, sider 58 - 59:
"Dette hemmelighedsfulde bankdynasti blev påbegyndt af Mayer Amschel Bauer,
en tysk jøde, fdt den 23. februar 1744 i Frankfurt..."
"Den unge Mayer studerede til at blive en rabbiner. Han var især skolet i
Haskalah, hvilket er en blanding af religion, hebraisk lov og ræsonnement."
"Hans forældres død tvang Mayer til at forlade den rabbinske skole og blive
lærling i en bank.
Han lærte hurtigt kunsten og blev en retslig finansiel agent for William IX, den
kongelige administrator af Hessen-Kassel og omegn og en fremtrædende
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frimurer. Han fik foden inden for hos William, som kun var et år ældre end ham
selv, ved at deltage i hans interesser for frimureri og antikviteter. Mayer fandt
frem til gamle mønter og solgte dem til sin velgører til stærk nedsatte primer. I
betragtning af hans rabbinske uddanelse, kombineret med hans seriøse søgning
efter oldsager, udviklede han med sikkerhed en dyb forståelse for de gamle
mysterier, og især dem vedrrende den jødiske Kabbala. Det var i samme periode,
at Kabbalaens metafysik begyndte at fusionere med frimureriets traditioner."
**
Jøderne infiltrerer enhver kilde til ikke-jødisk magt de kan. Indefra, får de enten
total kontrol eller forsøger at rådne den op og ødelægge den gennem korruption.
Den jødiske NWO er en verdensomspændende slavstat, ledet og drevet af
jøderne. Denne NWO er det stik modsatte af de oprindelige frimureres hensigt,
som var ikke-jøder.
1. Den jødiske messias i form af "Jesus" (en sympatisk magiforbindelse hvor alle
de kristne bønner og spirituelle energier er blevet hapset ind i) vil forene jøderne
og etablere en kommunistisk verdensregering ledt fra staten Israel (stjålet fra
palæstinenserne og baseret på den fiktive historie om jøderne i Bibelen, og især
valgt, fordi den ligger på skillevejen mellem tre store kontinenter, Europa, Afrika
og Asien, hvilket centrerer den på kraftfulde ley-linjer), hvor jøderne vil have totalt
styre og kontrol af alle ikke-jøderne fra alle nationer, kulturer og racer i verden.
2. Folk vil blive stregkodede som kvæg (betydningen af den nedsættende,
jødiske ord "gojim" for ikke-jøder) og stemplet for at sikre denne totale kontrol.
Mikrochipimplantater er en anden mulighed for at sikre, at ikke-jøder kan spores
som dyr.
3. Al spirituel viden vil systematisk blive fjernet fra den ikke-jødiske befolkning (de
sande mål med både kristendommen og kommunismen) gennem massemord og
tortur, hvilket blev gjort under Inkvisitionen og for nylig (1950), da Kinas
kommunistiske formand Mao Tse-Tung marcherede ind i Tibet og brændte deres
klostre og slagtede og torturerede deres religiøse ledere. På grund af Tibets
afsondrethed i Himalaya-bjergene, indeholdt landet mange gamle doktriner fra de
oprindelige spirituelle lærdomme, der kom langt forud for ankomsten af jødedøm,
kristendom og deres kohorter.
4. Spirituel viden og okkult kraft vil ligge fast i hænderne på jøderne for total
kontrol af verden.
5. Næsten alle ikke-involverede og neutrale jøder vil kun være glade for at slutte
sig til deres artsfrænders nye herskende klasse, hvis tiden kommer.
6. Raceblandingsprogrammet vil yderligere slette alle racemæssige og kulturelle
identiteter for total kontrol. Med tabet af selvet gennem ødelæggelsen af
racemæssig og kulturel identitet, kan historien omskrives på hvilken som helst
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måde, jøderne ønsker. De har gjort dette i århundreder, ukendt for størstedelen
af den ikke-jødiske befolkning. Dette er allerede blevet gjort med satanisme
(menneskehedens oprindelige religion), hvor de oprindelige lærdomme, Præster,
Præstinder, andre spirituelle ledere og folk med viden, samt biblioteker, blev
systematisk destrueret. Den kristne kirke har haft frihed til at definere satanisme
på hvilken som helst måde, de finder passende, da der er meget lidt tilbage af
fortiden i forhold til viden og sandhed. Bibelen er intet mere end en opdigtet
historie om det jødiske folk, som de aldrig nogensinde har haft. På grund af den
enorme grad af indoktrinering og tvangsfodret tro, har massesindet skabt en
kraftfuld tankeform, der har hjulpet det jødiske folk i deres bestræbelse efter
verdensherredømmet.
7. Mennesker vil ikke være mere end fortabte sjæle uden identitet, frihed, viden
eller individualitet - blot et tal i tjenesten af den jødisk-kørte slavestat.
Ovenstående er helt modsat fra de oprindelige frimureres tilsigtede NWO. De
oprindelige frimurere var ikke-jøder. Desværre går dette igen op i at spille begge
sider mod midten for total kontrol. Moderne frimurerritualer er tilpasset til den
afskyelige messias' genkomst og en sammensmeltning af alle religioner i verden.
Disse ritualer er helt anderledes end de oprindelige, hvis optegnelser nu er blevet
fjernet og forseglet i hemmelighed.
** Se: The Second Messiah: Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret of
Freemasonry af Christopher Knight and Robert Lomas.
Published New York : Barnes & Noble, 2000.
Når først besværgelsen er brudt, er det alt for åbenlyst, hvordan jøderne har
fravristet og misbrugt okkult kraft i deres søgen efter at blive "Gud". Hvis man
udfører den fornødne research, kan man tydeligt se sammenhængen mellem den
jødiske-kristne bibel, kommunisme og den jødiske version af Den Nye
Verdensorden. Selvom bogen "Deadly Deception: Freemasonry Exposed by One
of Its Top Leaders" af James D. Shaw og Tom C. McKenney blev skrevet fra et
kristent perspektiv, indeholder den mange nyttige oplysninger om moderne
frimureri. Når frimureren opnår den 33. grad (dette er nutildags meget anderledes
end den oprindelige rang, der indikerede, at spirituel viden var opnået, og hvor de
33 grader repræsenterede rygsøjlen og kundalini, bliver han sædvanligvis
inviteret til at deltage i Illuminati, hvilket er en kommunistisk organisation med
målene for en New World Order kørt af jøderne.
Den jødiske-kristne bibel er, ligesom målet med det nutidige jødisk-infiltrerede
frimureri, at "alle religioner er én". Dette er ganske åbenlyst, da alt i den kristne
religion er blevet stjålet fra religioner fra hele verden, både øst og vest, og at
deres nazaræer (den spirituelle forbindelse til den jødiske messias) består af
omkring 18+ ikke-jødiske, hedenske Guder, der, som Odin, hang fra et træ.
Enhver, der er bekendt med det okkulte og sindets kræfter ved, at der skal være
en forbindelse til at kanalisere den spirituelle energi.
Jøderne har infiltreret næsten alle ikke-jødiske, okkulte organisationer. The
Golden Dawn er propfyldt med hebraiske symboler, hebraiske engle, gudenavne,
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jødisk alfabet og så videre. Wicca er på vej i samme retning, da der i nogle
grupper lægges vægt på jødiske engle samt det jødiske "trefoldslort", hvilket
stammer fra den sekstakkede (opdeling af tre) "Davidsstjerne", som jøderne for
nylig begyndte at bruge (inden for de seneste 100-150 år), og som blev stjålet fra
den hinduistiske "Vishnu's Stjerne". Vægten på tallet "et" (jødisk monoteisme,
hvor de selv bliver "Gud") er unaturlig, da det kræver to at skabe, og selv
aseksuelle skabninger skal forbinde sig på et tidspunkt for at kunne reproducere.
Sandheden er:
Ikke-jødisk spirituel kraft bliver, gennem kristendom, systematisk kanaliseret ind i
at gøre den jødiske messias, samt en jødisk-dreven Ny Verdensorden, til en
realitet. Det samme gøres fra de okkulte loger (jøderne spiller med på begge
sider mod midten og kontrollerer derved begge sider).
På grund af den fuldstændige infiltration og kontrol over centrale stillinger, er
mange ikke-jøder, navnligt de kristne, forvirrede og blander derfor denne NWO
sammen til én, hvor den i virkeligheden er to forskellige idéer. På grund at de
okkulte kræfter der bruges, er de blinde for den kendsgerning, at dette monster er
i deres egen baghave så at sige, og de narres til inderligt at arbejde for det.
Grundlæggerne af USA anvende okkult kraft til godgørende formål for at etablere
en fri nation, hvor de gamle lærdomme og den gamle spirituelle viden kunne
blomstre uden frygt for vanære. Der bør også være totalt indlysende, at der IKKE
ER NOGET SPIRITUELT over den kristne "religion". Den er, og har altid været,
total materialistisk. Kristne har absolut ingen viden om deres sjæls anatomi,
hvordan de healer sig selv og andre mennesker eller noget som helst andet af
spirituel karakter. Hele den såkaldte "religion" er ikke andet end falsk og
forfalsket. Kristne, der når de fremskredne stadier af kristendommen får et
kunstigt og opklæbet udseende - det berygtede og falske kristne smil. Dette
skyldes, at hele deres liv centreres omkring løgne til det punkt, hvor de begynder
at få et kunstigt udseende og fysisker ligner de løgne, de er så gennemsyrede af.
Dette er en del af deres straf, hvilket i sidste ende vil føre til deres evige
fordømmelse gennem degeneration af deres sjæl på grund af deres drastiske
afvisning af spirituel viden samt forbanding og blasfemering af menneskehedens
sande Skabergud, hvem ingen mindre er "Satan".
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Den stjålne Kabbala
Kabbalaen er ikke af jødisk oprindelse. Jøderne stjal og ændrede Kabbalaen fra
egypterne. Rent faktisk er ordet "Kabbala" en ændring af "KA BA ANKH".
For yderligere at understrege kabbalaens egyptiske oprindelse, kan vi bryde
ordet ned: egyptisk religion fastslog, at det, vi kalder ånden eller sjælen bestod
af tre adskilte dele: KA, BA og ANKH. Egyptologer karakteriserer KA
(repræsenteret ved to oprakte arme) som den enkeltes "livskraft" eller "åndelig
tvilling". Faraoer kunne have flere KA'er, hvor dødelige kun kunne have én. "KA"
aspektet er den æteriske klon af ens fysiske krop; spøgelset eller billedet af en i
det nuværende eller umiddelbart foregående liv. "BA" er sjælen. Sjælen har
ingen relation til kroppens billede, da den reinkarnerer fra krop til krop gennem
livstiderne. Grunden til, at faraoerne, som var meget tæt på Guderne, kunne
have flere KA'er kom højst sandsynligt fra evnen til at ændre form under
astralprojektion. Dette er en gudeevne.
ANKH er livskraften; auraen, "lyskroppen".
De hebraiske bogstaver, som mange okkulte samfund anvender i deres
ceremonier og lignende er falske, da hebraisk bestemt ikke er det oprindelige
skriftsprog eller talte sprog. Det bruges til kontrol.
Ligesom den falske kristendom, erstattede de oprindelige religioner, gælder det
samme med det hebraiske "sprog". Kristendom er jødernes redskab. Gennem
jødisk infiltration (et godt eksempel er det, der blev gjort mod frimureriet) blev
hebraiske bogstaver og mystik tvangsfodret okkulte samfund. Dette adskiller sig
ikke fra, hvordan befolkningen er blevet tvangsfodret med kristendom. Dette er
deres kontrol. De spiller med på begge sider mod parten i midten. På den ene
side styrer de ikke-jøderne gennem deres kristne program, og på den anden
side gennem deres infiltration af okkulte samfund. Med de okkulte samfund har
de kontrolleret "hedenskab" og "satanisme". Begge sider anderkender den
anden som en ærkefjende. Dette er intet mere end en afledningsmanøvre og
distraktion; ikke-jøde mod ikke-jøde, mens jøderne venter på, at vi ødelægger
os selv nok til det punkt, hvor de uhindret kan gøre fremskridt og tvangsmæssigt
overtage verden selv.
Alt det ovenstående er fyldt med hebraiske arketyper, symbolisme, bedrageriske
guddomme, sprog, skrift og den stjålne, forvanskede og fordrejede
"kultur", hvilket de ikke selv har noget af. Selv ateistiske og "fritænkende"
organisationer er kontrolleret af jøderne. Her fremmer de den jødiske opfindelse
kaldet kommunisme. Kommunisme (hvor spiritualitet ikke længere anderkendes)
er det næste niveau efter kristendom. Man tvangsfodres et program
bestående af løgne og korruption og når endelig en tilstand, hvor man sætter
spørgsmålstegn ved og derefter benægter alt spirituelt. Fordi disse
jødiske baserede religioner er falske og baseret på total materialisme, sker der
meget lidt af spirituel karakter, om noget overhovedet.
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Den runiske Kabbala gik tabt. Den runiske Kabbala er nøglen til at bruge
runerne. Druiderne brugte den runiske Kabbala i udstrakt grad. De blev alle
slagtet af inkvisitionen, og straffen for at være i besiddelse af eller anvende
runer var døden. Al spirituel viden blev systematisk ødelagt og fjernet.
Runerne er baseret på konstellationerne og er meget tæt på det oprindelige
manuskript givet til os fra Guderne (hvis ikke det selv samme). Runerne svarer
på mange måder til formerne af de gamle kileskrift-bogstaver. Bogstavslinjerne
forbinder konstellationernes planeter, hver i en bestemt form.
"YHVH" er absolut ikke et væsen, men derimod et repræsentativt koncept for de
fire elementer. Dette blev, igen, stjålet og jødegjort ligesom alt andet.
Der er ikke behov for det jødiske "yod heh vau heh". For ikke-jøder kommer
sand kraft fra runerne, ikke fra hebraiske bogstaver. Jøderne forvanskede,
misbrugte og vanhelligede den oprindelige Kabbala og påberåbte eden som
deres egen. Ikke-jødiske folkeslag, såsom druidepræsterne, der havde
kendskab til den sande Kabbala, blev brutalt tortureret til døde og slagtet.
Vores Guder er blevet forfærdeligt bespottet og erstattet med falske jødiske
karakterer. Den virkelige betydning af navnet "Jesus", "Jeshua" er "Må hans
navn blive udslettet". Givet denne karakters navn, er det endnu mere
indlysende, at denne jødiske karakter er en falsk og bedragerisk karakter.
Jøderne har arbejdet på at fjerne al viden om alle vores Guder, og navnligt
vores Skabergud kendt som "Satan", og erstatte dem med løgne.
Vores lærdomme og hellige tekster blev taget fra os, forvansket, skændet,
misbrugt og gik for at være af "jødisk" oprindelse.
Vores folk, vores ypperstepræster og store spirituelle lærere er blevet decimeret
af det jødiske redskab kaldet kristendom.
Vores højtider og fejringer er blevet skændet og forvansket til kristent møg, hvor
fiktive jødiske guder tilbedes, mens vores egne Sande Guder bespottes og
forbandes. Vores spiritualitet er blevet omdannet og ødelagt med jødiske løgne
og materialisme og er blevet skydeskive for latterliggørelse, som noget, "der er
det rene vrøvl".
DET VÆRSTE AF DET HELE: HVER ENESTE NATION OG FOLKESLAG
JØDERNE HAR STJÅLET FRA, HAR DE OGSÅ SKÆNDET OG BAGVASKET I
DERES FIKTIVE SKRIFTER SÅSOM BIBELEN. EGYPTEN ER ET TYDELIGT
EKSEMPEL. I DERES PLUDREN TILINTETGJORDE JØDERNE FARAOEN,
DE EGYPTISKE FOLKESLAG, OG DERES FIKTIVE "GUD" OVERMANDEDE
DE EGYPTISKE GUDER OG DYNGEDE USIGELIGE LIDELSER PÅ DE
EGYPTISKE FOLKESLAG. JØDERNE FØJER FORNÆRMELSE TIL SKADE
VED AT SKIDE PÅ DERES VÆRTER EFTER AT HAVE ØDELAGT DEM. DE
HAR TAGET, HVAD END DE KUNNE OG PÅBERÅBTE DET SOM VÆRENDE
DERES EGET EFTER AT HAVE VANHELLIGET OG FORVANSKET DET.
JØDERNE FORSØGER ALTID AT FREMSTÅ SOM USKYLDIGE OG MEST AF
ALT SOM PROFESSIONELLE OFRE, HVILKET IKKE ADSKILLER SIG FRA
DERES OPFUNDNE NAZARÆER.
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Al hedensk okkult viden blev tvangsfjernet og lagt lige i hænderne på jøderne,
der har brugt dette til at slavebinde vores Guder, vores folk og vores nationer.
Det er på tide, at vi genvinder, hvad der er vores og står stolt.
Satan er rasende!!
"For det er straffens dage .. For der skal komme stor nød over landet og vrede
over dette folk."
De gamle belæringer og tekster indeholder kraften, vi skal bruge til virkelig
spirituel krigsførsel. Dette er, hvad fjenden frygter mest. Jøderne har kun
spirituel kontrol over vore folk, så længe de vildledte bruger deres symboler, tror
deres løgne, tilbeder deres fiktive guder og anerkender dem som det "udvalgte
folk". Vi skal tage det tilbage, der er vores!!
HIL SATAN FOR EVIGT!!!!!
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Sikker satanisme
De jødiske magthavere og deres kristne kohorter har det helt fint med satanisme,
så længe at:
•
•
•
•
•
•

•

Satanister tror på det kristne koncept om Satan
Satan bare er en "arketype" eller en "kraft"
Satan ikke tages alvorligt
De Goetiske Dæmoner "blot er forskellige aspekter af ens eget sind
Satanister holdes mindsket i antal, således at de er lette at kontrollere
De fleste satanister er de tossede typer, der begår okkulte forbrydelser og
lignende, hvilket de jødiske medier kan udsende som eksempler for at holde
den brede befolkning væk fra sand satanisme
Satan kun handler om rædsel, splatter og genfærd

Ovenstående eksempler er SIKKER SATANISME. Hvad fjenden frygter mest er, at
vi VED, at SATAN ER ET VIRKELIGT VÆSEN, og at vi kommunikerer med ham.
Sataniske organisationer, der fremmer det kristne begreb om Satan, eller at "Satan
kun er en arketype", er dem, der får mest støtte og opmærksomhed.
Det er acceptabelt at tro på den jødiske/kristne "Gud", men hvis du virkelig tror på
Satan som din Gud, bliver det en helt anden sag.
Jødernes største frygt er, at ikke-jøderne vågner op til deres løgne og forbrydelser
mod menneskeheden, og, værst af alt, at vi tilgår de sindelige kræfter kendt
som "SORT MAGI".
Hvis Satan og/eller hans Dæmoner har hjulpet dig på en måde, kan du
tilbagebetale deres generøsitet og venlighed ved at arbejde på at tilintetgøre
fjenden gennem spirituelle midler.
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Styrke Gennem Glæde!
DEN ATTENDE NØGLE
Oh du mægtige lys og brændende trøstens flamme! Som afslører Satans
herlighed Til Jordens midte; I hvem de store sandheders hemmeligheder Har
deres bolig; som er kaldet i dit rige: "Styrke Gennem Glæde", og som ikke skal
måles. Vær du et trøstens vindue for mig. Bevæger Eder derfor, og viser Eder!
Afslør mysterierne om Eders skabelse! Vær nådige mod mig! Thi jeg er tjener af
den samme! Den sande tilbeder af Satan/Lucifer, Ophøjet i herlighed og magt,
Af Sydens Rige.
"Styrke Gennem Glæde (Tysk: "Kraft durch Freude" [KdF]) var en stor,
statskontrolleret fritidsorganisation i Det Tredje Rige - en del af den Tyske
arbejdsfront (Deutschen Arbeitsfront [DAF]).
Fra 1933 leverede den overkommelige fritidsaktiviteter, såsom koncerter,
endagsture og ferier som i Prora. Store skibe, såsom Wilhelm Gustloff, blev
bygget specielt til KDF-krydstogter.
KDF etablerede også produktionen af en overkommelig bil, KDF-Wagen, senere
kaldet VW Beetle. En ny by blev bygget til produktionen og til at huse arbejderne
- KDF-Stadt, nu kaldet Wolfsburg. KDF organiserede en særlig
besparelsesordning for at tillade almindelige arbejderes den luksus at have en
bil. Men på grund af starten af Anden Verdenskrig, blev meget lidt af dette
realiseret, og både fabrikken og resten af KDF blev fokuseret på at støtte
krigsindsatsen."

Det ovenstående uddrag blev taget fra Wikipedia, The Free Encyclopedia
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