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Mål nr 4537-18 Högsta domstolen 
tidigare mål nr ÖÄ 7131-18 Hovrätten  
 
Härmed överklagas Hovrättens beslut avseende Tingsrättens avgörande att staten 
skall indriva skulden jag har till staten vilket består av böter från att ha fällts för brottet 
"Hets mot folkgrupp" gentemot den organiserade Judenheten. 
 
Överklagan lutar sig mot Hovrättens listning av prövotillstånd. 
 
"Prövotillstånd ska ges om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre domstol" 
 

Sammanfattning 
 
Jag är dömd för att ha begått brottet "hets mot folk grupp" genom att på Twitter ha 
publicerat en bild på ett hakkorsprydd arm som håller en orm försedd med en 
Davidsstjärna i ett strupgrepp, med en ackompanjerande text där jag prisar en 
humanistisk rabbi som i sin text begråter och ger exempel på de 
kriminalitetskrav Judendomen ställer på juden gentemot resten av 
mänskligheten. 
 

 
 
Rabbi Jehiel Jacob Weinberg, se sid. 112  
http://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/704650/professor-marc-b-
shapiro/scholars-and-friends-r-yechiel-ya-akov-weinberg-and-prof-samuel-atlas/ 
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Denna skrivelse avser inte att behandla frågan om huruvida jag är skyldig till brott, 
utan min framställan argumenterar för att staten inte har den moraliska rätten att 
indriva några böter gentemot undertecknad icke-jude om de ställer sig bakom satsen 
om alla människors lika värde. 
 
Min argumentation bygger också på att jag anser det sannolikt att staten inte 
övergivit satsen om likhet inför lagen, men att staten inte visste något om 
Judendomens kriminalitet när lagen om hets mot folkgrupp sjösattes. Mitt påstående 
är att staten förts bakom ljuset av den organiserade Judenheten vilket i sig har bäring 
mot straffskalans konfiguration, samt i avseendet om huruvida lagen överhuvudtaget 
skulle ha sjösatts i första taget om staten haft full kännedom om Judendomens 
uppmaningar till grov kriminalitet gentemot icke-juden.  
 
Min argumentation är vidare att staten numera dock erhållit tillräcklig kännedom om 
Judendomens kriminalitet men av någon anledning inte törs göra någonting åt 
Judendomens uppmaningar till grov kriminalitet gentemot icke-juden och att det 
därför är orimligt att undertecknad icke-jude skall bestraffas då symmetri i straffbarhet 
i avseendet jude eller icke-jude av någon anledning inte kan uppnås just nu. 
 
Min argumentation ovan innehåller som synes alltså tre uddar, där den första är 
staten inte får behandla icke-judar sämre än judar om staten fortfarande anammar 
satsen avseende alla människors likhet inför lagen vilken grundas på att staten 
accepterat FN:s stadga om mänskliga rättigheter paragraf 1 version 3.  
 
Den andra udden är att staten avsiktligt förts bakom ljuset om Judendomens natur 
av den organiserade Judenheten och därför har staten formulerat beskrivningen av 
brottet och konfigurerat straffskalan i ljuset av tron på den organiserade Judenhetens 
ständiga oskuld och i tron på Judendomens humanism och därför kan straffskalan 
inte tillämpas på undertecknad icke-jude då staten nyligen, genom mina skrivelser, 
erhållit erforderlig kunskap om Judendomens uppmaningar till kriminalitet gentemot 
icke-juden i konjunktion med satsen om alla människors likhet inför lagen. 
 
Den tredje udden är att eftersom staten nu sent omsider har fått kännedom om 
Judendomens kriminalitet, men av någon anledning inte törs eller vill göra något åt 
Judendomens uppmaningar till kriminalitet gentemot icke-juden såsom att förbjuda 
offentlig förevisning av judiska symboler som för miljontals icke-judar världen över 
symboliserar icke-judens utplåning, så bör staten inte heller beivra eller bestraffa 
offentliga förevisningar av symboler som av judar uppfattas som symboler för deras 
utplåning annars kommer statens vilja att bestraffa den ena gruppen men inte den 
andra vara ett bevis för att man accepterar Judendomens utsagor om juden såsom 
mer värd med högre status än icke-juden, vilket är ett brott mot den satsen om likhet 
inför lagen och alla människors lika värde som staten säger sig bekänna sig till. 
Därför bör staten inte heller indriva böterna mot undertecknad icke-jude. 
 
Domen har jag alltså inte överklagat därför att jag inte ville riskera att icke-
juden som grupp skulle få en dom emot sig i en högre instans där en 
formulering av domen skulle kunna ge substans till profetian att Judendomens 
lagar om att juden har oändligt mycket högre värde än icke-juden skall komma 
att accepteras av icke-judar vid Messias ankomst. 
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Jag inser naturligtvis att även en fällande dom skulle kunna formuleras på sådant sätt 
att icke-judens lika värde ändå cementeras under förutsättning att Judendomens 
kriminalitet samtidigt adresseras, men det finns inga garantier för att en högre 
domstol skulle välja att formulera sig så med nyvaket otränat sinne inför 
Judendomens bedrägerier. Nu får man dock anta att staten har haft tillräcklig tid på 
sig att verifiera undertecknad icke-judes påståenden om Judendomens natur så 
därför överklagas indrivningen av boten. 
 
Det som oroar mig är icke-judarnas framtid, där statens osäkerhet till icke-judens lika 
värde i jämförelse med juden är källan till oron och de konsekvenser detta kommer 
att ge vid handen för mänskligheten.  
 
Miljoner icke-judar över hela världen tar judiska profetior på största allvar eftersom de 
sammanfaller med Islams och Kristendomens profetior. Judendomens Messias är 
enligt oss kristna den falske Messias som skall komma och som vi benämner 
Antikrist. Islam kallar denne Antikrist för Al-Dajjal, men vissa inflytelserika lärare av 
Islam såsom Sheikh Imran Hosein har adopterat den kristna termen och refererar till 
den judiske Messias ömsom såsom Al-Dajjal och ömsom som Antikrist. 
 
Vi icke-judar vill därför veta om tiden för blodsutgjutelse är kommen dvs. om Antikrist, 
Al-Dajjal (juden som ska förstöra Islams heliga platser) för muslimerna - Messias för 
judarna, är här och slutsatsen dras från hur staten ställer sig inför judens och 
icke-judens likhet inför lagen. Om juden har högre status indikerar det en 
acceptans av Talmud och acceptans av judisk supremati såsom Talmud 
profeterar och som Islam och Kristendomen vittnar om och då betyder det att den 
sista striden är kommen. Jag beskrev att jag är beredd att betala så oändligt mycket 
mer för att staten skall erkänna Judendomens kriminalitet gentemot icke-juden, men 
detta missförstods av Nacka Tingsrätt där detta beskrevs i förryckta ordalag. 
 
Om man tillåter judiska symboler som anses vara symboler för icke-judens 
undergång för miljontals icke-judar över hela världen (eftersom Messias 
arbetsuppgifter enligt Judendomen är att tvinga icke-juden att acceptera 
slaveri eller dömas till döden), men förbjuder och bestraffar symboler som 
symboliserar legitimt icke-judiskt självförsvar mot judisk aggression så har 
man de facto accepterat Judendomens utsagor om att juden har högre status 
än icke-juden, och man uppfyller därmed Judendomens profetior. Därmed har 
man också avvikit från humanismens fundamentala sats om alla människors 
lika värde. 
 
Jag och många med mig, anser det vara självklart att acceptansen att någon grupp 
skulle vara "the master race" strider mot den fundamentalsats som den humanistiska 
civilisationen bygger på dvs. den om alla människors lika värde och likhet inför lagen 
och vi anser också att ett avsteg från denna princip är ett tillbakarullande av 
civilisationen med mer än 2000 år. 
 
Om denna princip överges av staten så återstår endast blodspillan för att bekämpa 
den humanistiska civilisationens och mänsklighetens fiender. Det faktum att den 
organiserade Judenheten lyckats få till stånd lagstiftning som fängslar akademiker, 
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universitetsforskare och professorer i över 20 länder är i sig redan ett tillbaka rullande 
av civilisationen på ca 500 år. 
 
Om symboler från den kriminella organiserade Judenheten anses vara lagliga som 
för miljontals icke-judar är symboler för icke-judens utplåning men symboler som för 
judar symboliserar deras utplåning är olagliga så indikerar detta judisk överhöghet 
och staten måste ställas den klarläggande frågan om detta verkligen är vad staten 
avser, så att inte blod börjar flöda på öppen gata helt i onödan. Här hoppas jag alltså 
på en klarläggande formulering där icke-judens rätt likställs med judens annars 
uppstår stora problem som inte kan lämnas därhän därför att detta är ett hot mot våra 
icke-judiska barn. 
 
Blodsutgjutelse är mycket allvarligt och ingenting som enligt min åsikt kan 
påbörjas om det inte finns ovedersägliga bevis för att HD:s uppriktiga och 
noggrant övervägda mening är att judar tillåts sådant som inte icke-judar 
tillåts, att judar och icke-judar verkligen inte är lika inför lagen. 
 
Min avsikt med att inte överklaga domen var alltså att lämna tid för studier av 
Judendomens kriminalitet och således drogs min överklagan tillbaka i hopp om att vi 
icke-judar skall slippa genomföra en sista pogrom där också Judenhetens 
kollaboratörer s.k. sabbats-gojer skulle huggas ner på öppen gata. 
 
Denna skrivelse avser inte att behandla frågan om huruvida jag är skyldig till brott 
utan handlar om staten fortfar att respektera satsen om alla människors lika värde 
och för att få klarhet i den frågan argumenteras för att staten inte skall indriva 
böterna. Om staten ändå indriver böterna så är min förhoppning att staten tydligt skall 
redovisa hur detta går ihop med likhet inför lagen. Lyckas inte staten få ihop detta så 
är jag rädd för att staten gör sig skyldig till stor olycka. 
 
Skon klämmer inte om huruvida jag gjort mig skyldig till ett brott eller inte, inte heller 
är beloppet i sig intressant, men att cementera icke-judens lika ställning inför 
lagen är det enda som intresserar mig. Min invändning till statens indrivning är 
endast en förevändning för att nå klarhet i frågan om icke-judens status inför lagen 
visavi juden. Detta är större, än en prick mot mig i ert register som i sammanhanget 
inte har någon relevans alls i jämförelse överhuvudtaget. 
 
Jag är helt tillfreds med att vara dömd och bötfälld å de strängaste om staten kan 
visa att staten anser att icke-juden status är lika inför lagen visavi juden. För att 
provocera fram ett klarläggande från statens sida så argumenteras i min framställan 
för att staten inte har den moraliska rätten att indriva några böter gentemot 
undertecknad icke-jude eftersom jag anser det sannolikt att staten trots att man 
accepterar satsen om likhet inför lagen, inte törs, av olika anledningar göra någonting 
åt Judendomens uppmaningar till falskhet och till kriminalitet gentemot icke-juden. 
 
Detta grundas på det positiva antagandet att staten fortfarande bekänner sig till 
satsen om alla människors lika värde och likhet inför lagen, men att just vid denna 
tidpunkt av någon anledning så saknas modet att adressera Judendomens 
uppmaningar till kriminalitet gentemot icke-juden, eftersom upprepade utskick till HD 
och Justitiedepartementet om Judendomens kriminalitet inte resulterat i någon 
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kungörelse eller ens någon feedback till mig som skriftställare för att stilla min och 
många andra icke-judars oro. 
 
Statens relevanta organ har alltså inte adresserat det faktum att Judendomen 
uppmanar till falskhet och till grov kriminalitet gentemot icke-juden och har 
inte adresserat det faktum att trosbekännarna av Judendomen förevisar 
symboler offentligt vilka för miljontals icke-judar symboliserar icke-judens 
fysiska undergång som ju också är en del av själva klimaxhändelsen inom 
Judendomen eftersom detta skall utföras av Messias. 
 
Se exempelvis rabbi David Bar Chaim förklara de teologiska grunderna till varför 
juden inte skall lyfta minsta finger för att rädda icke-juden från döden om juden kan 
komma undan med detta utan att ertappas och se honom ge exempel på hur juden 
kan ljuga (underförstått för polisen) för att komma undan med detta. Se även 
länkarna i beskrivningen av videoklippet (Description av videoklippet på Youtube) till 
visselblåsare med judisk bakgrund som behandlar denna lag (Halakaha). 
https://www.youtube.com/watch?v=Ooz7f4A1zlg&index=3&list=PLyEGpienRGwI7lQ5
0eOD4BOcD3FvgORfl 
 
Man skall komma ihåg att rabbi David Bar Chaim undervisar judar tillresta till Israel 
som vistas där tillfälligt för att erhålla en andlig upplevelse och det är därför 
underförstått att dessa som avses att föras bakom ljuset är icke-judiska nationella 
myndigheter.  
 
Se rabbi Yisrael Ariel ordförande av Sanhedrin avseende Messias arbetsuppgifter om 
icke-judens förestående utplåning. Se även länkar i beskrivningen till bekräftande 
judiska texter. 
https://www.youtube.com/watch?v=3nQe_UuBg10&t=12s&list=PLyEGpienRGwI7lQ5
0eOD4BOcD3FvgORfl&index=7 
 
Se judar i Israel uttrycka sina personliga tankar om hur de tror icke-judens 
kommande slaveri kommer att te sig. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ce1nobH2jMc&list=PLyEGpienRGwI7lQ50eOD4
BOcD3FvgORfl&index=11  
 
Jag menar alltså, återigen, att staten inte har rätt att indriva några böter 
eftersom då HD fällde sin prejudicerande dom avseende "Hets mot folkgrupp", 
så kände HD inte till någonting om den kriminalitet Judendomen kräver av sina 
bekännare gentemot icke-juden, eftersom Judendomen förbjuder överföringen 
av information om Judendomens natur till icke-juden.  
 
Se Sanhedrin 59A - "En hedning som studerar Torahn är skyldig till 
dödsstraffet" (I den lätt censurerade versionen används det svagare begreppet 
förtjänar i stället för skyldig)   
https://web.archive.org/web/20170309042147/http://www.come-and-
hear.com:80/sanhedrin/sanhedrin_59.html 
 
Se Berakoth 58 A, vers 14 - En jude som vill gå och berätta för myndigheterna om 
Judendomens lagar dödas av en rabbi där motivet sägs vara självförsvar eftersom 
rabbin skulle dödas om kungen fått reda på vad Judendomen definierar. 
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https://web.archive.org/web/20170329190019/http://www.come-and-
hear.com:80/berakoth/berakoth_58.html 
 
I den talmudiska kommentaren "Dibre David" skall det stå "Om icke-judarna visste 
vad vi skrev om dem så skulle de döda oss", men har ännu inte verifierats av mig . 
Detta är dock helt i linje med Sanhedrin 59A och Berakoth 58A, därför att 
Judendomen hetsar till kriminalitet gentemot icke-juden på många olika områden 
vilket bekräftas av judiska humanister visselblåsare på professorsnivå, f.d. rabbiner, 
f.d. judar och ett fåtal humanistiska rabbiner såsom rabbi Jehiel Jacob Weinberg 
vilken jag citerade i mitt bildkollage på twitter. Se sid. 112 & 118 där han uttrycker 
sorg över att icke-juden inte kan räddas från döden, att det inte finns någon 
konsensus avseende om stöld från icke-juden är förbjuden samt att den störste av 
poskim har beslutat att en icke-jude av kvinnligt kön avlivas [när "Mipnei Darkei 
Shalom" är över dvs. då Messias anlänt och "peaceful ways" är avslutade] om en 
jude faller i synd p.g.a. henne. Det är därför rimligt att anta att Judendomens 
bekännare gör det korrekta antagandet att icke-juden skulle utplåna Judenheten om 
icke-juden får klarhet i förhållandena kring Judendomen. 
http://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/704650/professor-marc-b-
shapiro/scholars-and-friends-r-yechiel-ya-akov-weinberg-and-prof-samuel-atlas/   
  
Det faktum att staten inte tidigare haft kunskap om Judendomens hets till 
kriminalitet gentemot icke-juden ställer straffskalan för brottet HMF på sin 
ända. 
 
Det är därför mycket rimligt att anta, under den positiva förutsättningen att staten 
accepterar FN:s stadga om mänskliga rättigheter §1 version 3 om alla människors 
lika värde, att den egentliga boten, om den till äventyrs ändå skulle finnas med 
statens goda kännedom om Judendomens kriminalitet under konstruktionen av lagen 
Hets mot folkgrupp, så skulle den sannolikt vara en bråkdel av den bot jag dömts att 
betala och där man också dessutom högst sannolikt skulle kriminalisera eller på 
något sätt offentligt stigmatisera åtminstone "vissa varianter av Judendomen".  
 
Detta är min sammanfattning till varför staten inte skall indriva denna bot, resten är 
en mer detaljerad utläggning av Judendomens uppmaningar till kriminalitet gentemot 
icke-juden. Om staten driver in denna bot så är det absolut nödvändigt att 
staten redovisar hur detta går ihop med FN:s stadga om alla människors lika 
värde dvs. att staten tydligt redovisar varför Judendomens trosbekännare får 
förevisa symboler offentligt som miljontals av oss icke-judar anser vara 
hotfulla och som profeterar våra barns död, medan symboler som judar 
uppfattar som hotfulla är förbjudna att förevisas offentligt. Tydligheten är 
nödvändig för att inte äventyra att onödig blodsspillan blir resultatet av ett svagt 
underbyggt beslut som missförståtts av icke-judarna, vilket i så fall moraliskt sett 
befläckar endast domstolens klädnad. 
 
Formulera er noggrant! 
 
 
Slut sammanfattning 
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Jag önskar vidare anföra följande 
 
Jag önskar ställa följande frågor nedan till HD och i ljuset av dessa frågor ställa HD 
frågan om det verkligen är rätt att undertecknad icke-judes egendom konfiskeras i 
relation till vad rättvisan till dags dato tillåter den svenska organiserade Judenheten 
komma undan med. Följande frågor kräver miljontals oroliga och upplysta icke-judar 
världen över svar på: 
 
1.  En av Judendomens Halakoth (lagar) är "Lo moridin lo moalin" som betyder "inte 
knuffa i, inte hjälpa upp" som härleds ur mitzvahn (påbudet) "Lo Tsichonaym" vilken 
betyder att barmhärtighet är förbjuden gentemot icke-juden och betyder att juden inte 
ska lyfta minsta finger för att rädda icke-juden från döden dvs. ska INTE ringa 112 för 
icke-juden, INTE kasta ut en livboj till en drunknande icke-juden som ropar på hjälp 
etc. men detta gäller OM juden kan komma undan med detta utan repressalier. 
Rabbi David Bar Chaim nämnd tidigare understryker vikten av att juden inte ska ge 
upp så lätt utan verkligen försöka ljuga sig ur situationen istället för att handlöst rädda 
icke-juden och ger dessutom exempel på hur juden kan ljuga sig ur repressalier.  
Jag vet att detta är ett brott i Sverige därför att lagen säger att man har 
skyldighet att larma ambulans och brandkår och jag tror därför att Er 
brottsrubricering är "Grovt vållande till annans död" om juden skulle göra 
verklighet av att följa sitt gudomliga påbud. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ooz7f4A1zlg&list=PLyEGpienRGwI7lQ50eOD4B
OcD3FvgORfl&index=4  
 
a. Stämmer brottsrubriceringen? 
 
b. Kände ni till detta när ni fällde den förste icke-juden för HMF?  
 
Ert svar är viktigt eftersom min argumentation bygger på att ni skulle åtminstone ha 
konfigurerat straffskalan annorlunda samt att ni på något vis skulle stigmatisera 
"vissa varianter av Judendomen" eller hitta på någon liknande apologetisk 
formulering för att ge den organiserade Judenheten en reträttposition samtidigt som 
en poäng verkligen görs. 
 
2. Att bedriva organiserad förkunnelse där man uppmanar judar att begå brottet ovan 
där jag tror att er brottsrubricering är "Grovt vållande till annans död" gentemot icke-
juden är naturligtvis kriminellt. 
 
a. Stämmer det att er officiella brottsrubricering enligt Sveriges rikes lag skulle vara 
"Anstiftan till brott", eller heter det "Anstiftan till Grovt vållande till annans död"? 
 
b. Hur lyder brottsformuleringen då man genomför organiserad anstiftan där man 
försöker förmå folk att inte ens ringa112, inte kasta ut livbojen, inte lyfta minsta finger 
för att rädda icke-juden från döden och där man dessutom ger förslag på hur juden 
kan ljuga för myndigheterna för att komma undan med detta, finns det något utöver 
"Anstiftan" i detta? 
 
3. Den svenska organiserade Judenhetens ledarskikt dvs. ledarskapet inom Expo, 
SKMA och Synagogorna har av mig fått hundratalet propåer om att de skall 
visselblåsa Judendomens kriminalitet sedan 2013. En representant för den 
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organiserade Judenheten har i privat kommunikation sagt att de inte följer den 
varianten av Judendomen, men slängde på luren med en uppenbart fejkad attityd om 
att ha blivit förorättad när jag vänligt frågade personen i fråga om möjligheten att få 
intervjua honom i ett närradioprogram som jag brukade sända om deras 
humanistiska Judendom och de skillnader som finns gentemot den andra varianten. 
Allmänheten är fortfarande ovetande om Judendomens kriminalitetskrav gentemot 
icke-juden och det måste därför vara fallet att den organiserade Judenheten inte har 
underrättat myndigheterna om existensen av organiserad anstiftan till brott inom 
Judendomens förkunnelse som utsätter icke-judars liv för fara.  
 
a. Är denna vägran att underrätta myndigheterna om existensen av organiserad 
anstiftan som utsätter icke-judars liv för fara något som skulle kunna brottrubriceras 
av er såsom "Framkallande av fara för annan"? Är det ett brott att inte visselblåsa/ 
underrätta myndigheterna om organiserad anstiftan till brott, och om det inte är ett 
brott, varför då? Om ni säger att det är ett brott så säger ni indirekt att den 
organiserade Judenhetens ledarskikt är åtalbara för att ha utsatt allmänheten för risk 
genom att medvetet ha fört allmänheten bakom ljuset avseende Judendomens natur. 
För oss medvetna icke-judar är följande hugget i sten: Den organiserade grupp som 
inte vill varna för att våra icke-judiska barn kan lämnas att dö därför att somliga judar 
uppfyller sina gudomliga mitzvoth är kriminell och vi refererar till den grupp därför 
såsom ”den kriminella organiserade Judenheten”. Denna rätt att göra så dör vi och 
dödar för. 
 
b. Jag argumenterar för att Ni, baserat på en positiv syn avseende Er anständighet 
och med logisk slutledning att Ni inte har haft kännedom om Judendomens 
kriminalitet och aldrig någonsin hört talas om att den organiserade Judenhetens 
representanter skulle ha varnat myndigheterna för Judendomens krav på juden till 
kriminella handlingar gentemot icke-juden som resulterar i döden för icke-juden. Är 
detta korrekt? 
 
Ert svar är viktigt därför min argumentation bygger på att om ni haft kännedom om 
Judendomens kriminalitet erhållet genom den organiserade Judenhetens försorg då 
HMF diskuterades för att upptas i författningssamlingen så finns det fog för att anta 
att Ni skulle ha motsatt er HMF lagstiftningen helt och hållet eller åtminstone så finns 
det fog för antagandet att er straffrekommendation skulle ha varit betydligt lägre än 
den nuvarande. 
 

 
Nedan följer frågor av mer retorisk karaktär som domstolen inte 
behöver anstränga sig för att besvara.  
  
Det är frågorna numrerade 1 till 3 ovan som är viktigast för undertecknad icke-jude 
att domstolen lägger ner tid på och försöker besvara noggrant. Dessa frågor syftar 
endast till att poängtera vad rättvisan till dags dato tillåter den organiserade 
Judenheten att komma undan med 
 
4. Vi vet att den organiserade Judenheten ofta och gärna pratar om "antisemitism" 
och att de demoniserar personer, i de medierna som de kontrollerar. Personer som 
har uttryckt tvivel kring förintelsens narrativ svartmålas med tillmälet 
”förintelseförnekare” som är ett uttryck som man genom sin mediadominans haussat 
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till att betyda "allt igenom ond", "tillskyndare av blodsspillan av oskyldiga barns liv" 
etc. Sett ur perspektivet att Judendomen de facto uppmanar till bedrägerier gentemot 
icke-juden och att Judendomen ställer krav på grymhet gentemot icke-juden och där 
man likställer icke-judarnas utplånare (Messias) som deras s.k. befriare 
("Redeemer") så är deras uttalande om "antisemitismen" som någon slags speciell 
sorts rasism någonting som uppfattas som mycket fräckt och mycket illasinnat av 
miljontals icke-judar över hela världen. Lägg nu till ovanpå detta att Judendomen som 
religion har trosbekännare inom de flesta, om inte samtliga etniska grupper. Se 
peruvianska indianer judar.  
https://www.theguardian.com/world/2002/aug/07/israel1  
 
Den första delen att anklaga icke-judar för rasism och samtidigt inte visselblåsa och 
ta avstånd från: 
 
att Judendomen definierar icke-juden såsom ett djur i människoskepnad utan 
existensberättigande  
 
att Judendomens Messias ska utplåna icke-juden 
 
utan istället för att visselblåsa detta så ljuger man om Judendomens humanism 
samtidigt anklagandes icke-juden för rasism är en fräckhet som borde vara 
brottsrubricerad såsom "Förargelseväckande beteende", eller hur? 
http://archive.is/Xhnn 
http://www.unz.com/ishamir/are-non-jews-human/ 
https://web.archive.org/web/20170314094058/http:/www.come-and-
hear.com:80/babamezia/babamezia_114.html#PARTb 
https://youtu.be/Ce1nobH2jMc?list=PLyEGpienRGwI7lQ50eOD4BOcD3FvgORfl&t=4
45  
 
Att därefter ta detta ännu ett steg längre och låtsas att Judenheten, som är en 
multi-etnisk grupp av religionsutövare, att de utgör en singulär etnisk grupp 
(av judiskt blod) och därefter anklaga icke-juden för rasism s.k. antisemitism, 
vad i helvete är det? Det är så fräckt att hjärnan fullkomligen exploderar. Detta 
är ju "Förargelseväckande beteende" i kvadrat! 
 
Får man ljuga så offentligt och reta upp folk på detta viset? är min fråga till HD. 
Hur länge ska detta få fortgå? Varför tar staten inte sitt ansvar genom att skydda 
judarna från dem själva? Har inte vi icke-judar triggats till att skada judar i tillräcklig 
omfattning ännu, är det så? 
Ge dem ett föreläggande att offentligt ta avstånd från den hets till kriminalitet 
gentemot icke-juden inom Judendomen som de i privat kommunikation säger sig ta 
avstånd ifrån men som de offentligt förnekar att den finns, för att på så sätt förhindra 
att deras tjat om "antisemitism" och deras insinuationer om deras eviga oskuld och 
deras skyhöga offerstatus svämmar över alla bäddar! 
 
[Vill man dock spränga sig helt och hållet i bitar så kan man undersöka den av de 
judiska bankirerna Warburg och Rotschild finansierade Coudenhove-Kalergi planen 
där målet är att alla folk ska blandas upp och nationer upplösas men där juden skall 
vara oblandad och utgöra den nya adeln. Naturligtvis har detta att göra med att 
förbereda världen för den judiske Messias och en världsregering med säte i 
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Jerusalem såsom profeterats av David Ben-Gurion i Look Magazine, vilket bara är en 
omformulering av kap. 60 hos profeten Jesaja. 
https://www.jta.org/1962/01/04/archive/ben-gurion-foresees-gradual-democratization-
of-the-soviet-union 
 
Avseende om att den organiserade Judenheten är övertygade om sin supremati över 
icke-juden (djuren i människoskepnad), så är det intressant i sammanhanget att det 
israeliska parlamentet Knesset hävdar idag sin rätt att lagstifta över suveräna stater 
över hela världen! Se den humanistiska judiska internet publikationen Mondoweiss 
https://mondoweiss.net/2018/09/legalize-landgrab-international/ 
 
” The Israeli government has recently claimed that it can “legislate anywhere in the 
world”, that it is “entitled to violate the sovereignty of foreign countries”, and that “is 
allowed to ignore the directives of international law in any field it desires”. This was 
written in an official response letter to the Supreme Court last month.” 
 
Det är också intressant i sammanhanget att judiska organisationer över hela världen 
pressar för massinvandring till alla länder utom Israel, vilket stämmer väl in på vad 
Coudenhove-Kalergi planen söker uppnå. Se: 
 
-Barbara Specter i Sverige 
https://www.youtube.com/watch?v=apXab2wHdzY& 
 
-Isi Lieber i Australien 
https://justice4poland.com/2018/04/04/staunch-promoter-of-multiculturalism-for-
australia-says-multiculturalism-is-bad-for-israel-2/ 
 
-Bonniermedia i Sverige 
Dagens nyheter har slagtis hårt för att Sverige ska ta emot unga män i militär ålder 
som inte velat stanna i Syrien och bekämpa ISIS. Man är vidare så skräckslagna 
inför möjligheten att EU sönderfaller eftersom man sannolikt ser EU som ett steg i 
den fortskridande processen då världens stater ska federaliseras under Jerusalem. 
Man går så långt så att man föreslår förbud mot folkomröstningar! 
http://blueshift.nu/bonnier-krigsforklaring-mot-sverige-vill-forbjuda-folkomrostningar/ 

Göran Rosenberg verkar vara någon slags ”hitman” åt Bonnierkoncernen därför att 
han menar att folkomröstningar i sammanhanget EU är ”ett slag i magen på 
demokratin”! 
http://www.friatider.se/folkomr-stningar-r-ett-slag-i-magen-p-demokratin 

 
Peter Wolodarski som är chefredaktör och benämner sig ”fanatisk jude”, aldrig 
kritiserar Israel och okritisk återger s.k. ”talking points” från de judiskt ägda medierna 
i USA och som vet att Judendomen förbjuder ”rasblandning” att Israel som har 
raslagar baserade på blod där bland annat blodets renhet i judisk mening avgör om 
det statliga chefsrabbinatet ska tillåta en kvinna att gifta sig med en Cohen antyder 
att svenska ungdomar måste rasblanda mer för att vi ska klara integrationen. Enligt 
Judendomen saknar en judisk man barn om han har dem med en icke-judisk kvinna. 
http://archive.is/4jewj 
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https://www.youtube.com/watch?v=J5lcOgeiry8&index=8&list=PLyEGpienRGwI7lQ5
0eOD4BOcD3FvgORfl 

Juden Douglas Rushkoff erkänner att judar inte accepterar icke-judiska kulturyttringar 
eftersom Judendomen lär ut detta. ”Our detractors have us right, we are a corrosive 
force”. Inget särdrag, ingen kulturyttring som ett icke-judiskt folk omhuldar är rätt att 
omhulda därför att det är en ”false god”. Judendomen lär att det finns inte inget 
sådant som olika folk. Det finns ett folk som skapades till guds avbild och resten av 
skapelsen skapade gud för deras skull. Se också den israeliske humanisten f.d. 
juden och f.d. rabbinen Yaron Yadan 
https://www.youtube.com/watch?v=_PFVsxXhf_s 
http://daatemet.org.il/en/torah-science-ethics/religion-ethics/the-jewish-nation-is-the-
people-chosen-to-fulfill-the-purpose-of-creation/ 

Judinnan Birgitta Olsson anser följaktligen att Sverige som suverän stat bör läggas 
ner.  
https://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2013/02/20/birgitta-ohlsson-klamberg-ar-
en-folkpartistisk-extremist/ 
 
Se också 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3297431/Hungarian-Prime-Minister-accuses-
billionaire-investor-George-Soros-trying-undermine-Europe-supporting-refugees-travelling-
Middle-East.html 

http://newobserveronline.com/u-s-jews-demand-refugees-not-israel/ 
http://12160.info/profiles/blogs/us-jews-demand-israel-to-stick-to-plan-to-deport-africans-to-
whit 
 
Dokumentationen är massiv för den som är intresserad och utvikningen gjordes 
endast för att poängtera den fräckhet och falskhet som den internationella 
organiserade Judenheten för sig med, samt att påvisa att de arbetar efter en 
agenda.] 
 
 
5. Media-magnater tillhörande den organiserade Judenheten censurerar sanningen 
om icke-judarnas lidande i Palestina, exempelvis sparkades Gert Gelotte från Hjörne-
ägda Göteborgsposten. Bonnier-ägda Expressen har tidigare uttryckt att "Israel slagit 
ner oroligheter kraftfullt" då civila palestinska icke-judar mördats av israeliska 
soldater. Inga judiskt ägda medier rapporterar om det dödande av icke-judiska civila 
och ofta omyndiga som Israel genomför i princip varje vecka året runt. 
http://blog.zaramis.se/2008/07/08/gert-gelotte-bestraffad-av-gp-for-sin-rapportering-
fran-palestina/ 
http://archive.is/3Nk3B 
https://pchrgaza.org/en/?cat=46 
 
 
Man stöder oförbehållet Israel oavsett om israeliska domstolar friar soldater som 
skjuter ihjäl obeväpnade gråtande icke-judiska småflickor, 
https://www.theguardian.com/world/2005/nov/16/israel2 
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oavsett rapporter om att icke-judiska småpojkar avsiktligt triggats att ta upp sten för 
att skjutas till döds, 
https://www.truthdig.com/articles/why-israel-lies/ 
https://direktdemokratihalmstad.wordpress.com/2013/08/23/idf-killing-children/ 
 
oavsett rapporter om att element ur akademin, armén, politiken och stora delar av 
civila samhället öppet förespråkar folkmord och där medborgare fullständigt jublar på 
social medier när icke-judiska Palestinska barn förgås, 
https://direktdemokratihalmstad.wordpress.com/2015/06/14/israhell-killing-theory/ 
 
oavsett rapporter om tortyr av icke-judiska barn. 
https://direktdemokratihalmstad.wordpress.com/2013/08/28/israel-tortures-children/ 
 
Se speciellt den israeliske människorättsaktivisten David Sheen’s vittnesbörd vid 
Bundestag om den israeliska regeringens och förvaltningens uppeggande av 
civilbefolkningen med resultatet att vanligt folk skamlöst prisar dödandet av barn som 
av den rådande kulturen definieras som icke-judar. 
https://www.youtube.com/watch?v=9GbKsAvuBDM& 
 
Se speciellt om den inflytelserike universitetsmannen Arnon Sofer ”We must kill, kill, 
kill” från den judiske humanisten Max Blumenthal 
https://www.youtube.com/watch?v=gsT6qCPDJIE& 
 
Den svenska organiserade Judenheten stöder Israel oavsett existens av bevis om 
institutionaliserade cover-up av soldaters mord på obeväpnade civila icke-judar, 
bevis i form av interna rapporter som de israeliska myndigheterna av misstag lämnat 
ifrån sig. 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/aug/28/rachel-corrie-verdict-
exposes-israeli-military-mindset 
 
Man "spinner" något som är ett brutalt kolonisationsprojekt och brott mot 
mänskligheten till något som är en "konflikt" där på något sätt judars kolonisationsrätt 
skulle på något sätt vara i paritet med den icke-judiska ursprungsbefolkningens rätt 
att försvara sig själva. Opposition till Israels brott mot mänskligheten är inte "politik" 
och kolonisatörerna/terroristerna befinner sig inte i en "konflikt" där deras rättigheter 
på något sätt väger någonting. "Israel har rätt att försvara sig" heter det.   
 
Personer med judisk trosbekännelse var ca 6% av befolkningen i Palestina för 
mindre än 100 år sedan, enligt Prof. Ilan Pappé i "The ethnic clensing of Palestine". 
"Vi var här för 2000 år sedan" och "Gud gav detta till oss. Stick!" är argumenten som 
den organiserade Judenheten backar upp. Icke-judarna har varit på plats åtminstone 
sedan 600-talet eftersom Al-Aqsa moskén byggdes då. 
 De farföräldrar till majoriteten av dem som "har rätt att försvara sig" mot 
ursprungsbefolkningen fanns inte ens på plats för hundra år sedan! Hur har en 
terrorist-regim som dödar, etniskt rensar icke-judarna från deras land och bortser från 
internationell lag "rätt att försvara sig"? Detta öppna stöd för det kriminella projektet 
Israel är "Förargelseväckande beteende", stämmer inte det?  
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Hur kan man frenetiskt stödja en regim som skjuter ner gråtande icke-judiska 
småtjejer på nära avstånd (obeväpnade kroppar fyllda med kulor indikerar 
automateld på nära avstånd), friar mördarna och hävda Israels rätt att försvara sig 
offentligt? Detta brott mot mänskligheten i öppen dager måste få ett slut. 
 
Hur länge ska de få hållas? Hur länge ska dessa judar få reta upp oss icke-judar? 
Allt medan man babblar om "antisemitism" och har fräckheten att presentera 
"Förintelsen" som det största brott mot mänskligheten någonsin och där man 
dessutom har mage att påstå att det skulle vara en "antisemitisk konspirationsteori" 
att Judendomen skulle innehålla något negativt gentemot icke-juden?  
 
Vi som påstår att Judendomen är negativ gentemot icke-juden och att kolonisatörer 
inte har rätt att stjäla andras land och döda folket på plats, oavsett om de hänvisar till 
gud som fastighetsmäklare, vi är s.k. "antisemiter" dvs. alltigenom onda! De har gått 
för långt i fräckhet. Hur länge ska de få fortsätta att irritera miljoner icke-judar på det 
här viset utan att någon stat i Väst sätter ner foten? 
 
Vad anser HD om att Israel ignorerar internationell lag och att dess supportergrupper 
får härja fritt i samhället trots att israeliska domstolar friar mördare som tömmer 
maskingevär i gråtande icke-judiska småflickor? Är detta stötande eller är det bara 
hak-korset som är stötande? 
 
6. Judiska humanister och överlevare av Auschwitz berättar en diametralt motsatt 
historia till det som den organiserade Judenheten propagerar som dess officiella 
narrativ. 
 
Se "Holohoax survivors who tell the truth" 
https://www.youtube.com/watch?v=tgyh8BajkrM& 
 
och andra dokumentärer från CODOH 
https://codoh.com/library/categories/1167/  
 

Professorer fängslas i Europa och sparkas från sina arbeten för att inte ha accepterat 
Förintelsens trossatser p.g.a. lagar som den internationella organiserade Judenheten 
har lobbat för.  
 

Se en listning som har flera år på nacken och kräver uppdatering med bl.a. Vincent 
Renouyard och Herve Ryssen 
http://www.zundelsite.org/archive/victims/victims_of_zion.html 
 
Forensisk vetenskap backar inte upp förintelse-narrativet! Fängelsestraffen kan vara 
ända upp till 7 år, men detta är den organiserade Judenheten fullständigt tillfreds 
med trots att man är väl medveten om de bedrägerikrav Judendomens ställer på 
juden gentemot icke-juden. Detta är grymt! Detta att man känner till Judendomens 
bifall till lögn, falskhet och bedrägeri gentemot icke-juden samtidigt som man 
smutskastar folk som inte accepterar Förintelsens trossatser torde vara "Förargelse 
väckande beteende", stämmer inte det? 
Jag förväntar mig anständigheten hos ledamöterna i Sveriges Högsta Domstol att de 
författar ett brev där de förklarar för kollegor i motsvarande position i andra länder 
varför fängslande av s.k. ”förnekare” är kriminellt och hör till något som bör tillhöra en 
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svunnen tid och speciellt nyttjandes av den tillhandahållna informationen om 
Judendomens häpnadsväckande kriminalitet. 
 
Nedan följer en fördjupande analys av Judendomens kriminalitet gentemot 
icke-juden och den organiserade Judenhetens skuld där inga nya argument 
framförs till varför HD bör avvisa Statens begäran om att få indriva boten. 
Därefter följer slutord 
 
Judendomens flertal mycket detaljerade kriminalitetskrav som ställs på juden 
gentemot icke-juden har visselblåsts av s.k. "judiska humanister" såsom Professor 
Israel Shahak, Professor Noah Feldman, Paul Eisen m.fl. och f.d. judar såsom Lasse 
Willhelmson, Israel Shamir, Nicholas Donin m.fl. samt f.d. rabbiner såsom f.d rabbin 
Shmarya Rosenberg, f.d. rabbin Yaron Yadan, m.fl., där jag har länkat till de flesta 
av dessa i tidigare texter till bl.a. Nacka Tingsrätt och i utskick till HD. 
Gemensamt för samtliga dessa försvarare av humanismen är att de alla har angripits 
av den internationella organiserade Judenhetens olika organ för att sprida fantastiska 
lögner, deras mental hälsa har ifrågasatts, deras moral har ifrågasatts, man har 
uttalat att dessa är s.k. "antisemiter", att det rör sig som falska Talmud citat och man 
har bedyrat att de sprider s.k. "antisemitiska konspirationsteorier", samt att 
Judendomen inte innehåller något negativt alls gentemot icke-juden. 
 
Judendomen innehåller INGENTING NEGATIVT ALLS gentemot icke-juden är den 
organiserade Judenhetens besked till oss icke-judar, och det är ur det perspektivet 
man skall förstå Chefsrådmannen vid Östersunds Tingsrätt avseende hennes svar till 
mig att jag blivit utsatt för "nät-troll och gamla nazistiska konspirationsteorier". 
Folk får verkligen inte veta någonting alls om Judendomen från den organiserade 
Judenheten. Man får inte ens halvsanningar om Judendomen såsom att "det förvisso 
existerar en icke-humanistisk variant", men att den inte skulle vara den enda allena 
rådande som är Talmud-baserad, vilket är ett mycket starkt bevis för att den Talmud-
baserade Judendomen är endast en och där utspelade humanistiska avbrott mot 
traditionen inte görs p.g.a. övertygelsen om alla människors lika värde utan av rent 
taktiska skäl och för intern dupering av gräsrötter till aktivism för Israel och för 
tillgången till en ”armé” som totalt uppskrämda tjatar om ”antisemitism” och 
förintelsen. Judendomen innehåller ingenting negativt alls gentemot icke-juden 
oavsett vilken variant man tillfrågar, enligt dessas officiella företrädare. 
 
Detta ständiga förnekande av Judendomens kriminalitet, detta misstänkliggörande 
och demoniserande av visselblåsarna har fungerat lyckosamt för den organiserade 
Judenheten globalt sett ända fram tills alldeles nyligen då rabbiner i Israel och 
annorstädes, förmodligen p.g.a. tron att Messias ankomst är nära förestående, har 
börjat lägga ut undervisningen öppet på internet bland annat på Youtube där 
Judendomens syn på icke-juden och dess kriminalitetsuppmaningar lärs ut i 
videoinspelade seminarier. Röster i kommentarsfälten varnar dock för att icke-judar 
snokar och ber att innehåll ska tas bort. Jag har en egen skärmdump av detta. 
 
Se exempelvis hur man ljuger om Judendomen genom att misstänkliggöra judiska 
humanister visselblåsare på professorsnivå såsom Professorerna Israel Shahak och 
Harvard professorn Noah Feldmans genom deras Wikipedia sidor i avseende att 
dementera deras information om Judendomen, för demonisering och ihärdigt 
förnekande av Judendomens kriminalitetsuppmaningar se exempelvis Prof. Israel 
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Shahaks föreläsning på MIT i nedan länk t.o.m. tidpunkt ca 48:00 där han verbalt 
attackeras av Hillel-organiserade studenter 
https://youtu.be/9PUtbAQ7t28?t=1825 
 
Se vidare t.ex. i avsnittet om Maimonides (the RAMBAM)  om hur man ljuger om 
Judendomen på Wikipedia. Man talar om humanismen hos denne störste av poskim  
som Judenheten refererar till såsom ”The Eagle of the Synagogue” och ”Judaism’s 
greatest philosopher” och nämns i samband till kristna helgon. Maimonides anses 
vara den störste rabbin någonsin och den störste av beslutsfattarna(poskim) 
avseende vad som är judisk lag [Halacha är judisk lag vilken härleds ur Talmud och 
kommentarer på Talmud av överrabbiner/beslutsfattare s.k. poskim i konsensus i 
flera led. Om något koncept är kristallklart i Talmud refererar man till detta såsom ”en 
Halacha i Talmud” annars tillgrips konsensusförståelsen sinsemellan vad de största 
rabbinerna har uttolkat sinsemellan citerandes varann under århundradena/gångna 
tidsperioder]. 
http://archive.is/xUf3X 
https://en.wikipedia.org/wiki/Halakha 
 
Denne Maimonides(the Rambam) gav detaljerade anvisningar i sitt magnum 
opus "Mishney Torah" om hur judiska läkare kan låtsas hela icke-judar och att 
den judiske läkaren ska pröva ut mediciner på icke-juden under sken av att en 
kur ges samt att en icke-judisk flicka från 3 års ålder får dödsstraffet om en 
jude faller i synd p.g.a. henne (sexuell relation) men juden han får endast 
spöstraff. Det sistnämnda gäller när ”Mipnei Darkei Shalom” är över dvs. i 
anslutning till Messias världsherravälde. 
https://archive.org/stream/JewishHistoryJewishReligion/JHJR#page/n75/mode/2up 
https://en.wikipedia.org/wiki/Maimonides#Legal_works 
 
Om man skapar ett konto på Wikipedia för att bli artikelförfattare så kan man se 
historiken(fliken "Talk" blir synlig som inloggad) av diskussionerna där judiska 
editorer blockerar andra artikelförfattare förslag till att utöka stoffet avseende 
Judendomens syn på icke-juden därav begreppet "Wikipedia Jew" i sammanhanget. 
Jag vet för jag har prövat. Samma sak rapporterar Israel Shamir i sin artikel om icke-
judens status i Judendomen såsom ett djur i människoskepnad. Det är omöjligt att få 
in en artikel som ens antyder Judendomens negativitet gentemot icke-juden. 
http://www.unz.com/ishamir/are-non-jews-human/ 
 
Se också avseende israeliska statens finansiering av Wikipedia-editering så att det 
som skrivs passar den organiserade Judenhetens narrativ: 
https://electronicintifada.net/content/ei-exclusive-pro-israel-groups-plan-rewrite-
history-wikipedia/7472 
https://isolatebutpreserve.blogspot.se/2014/11/inside-hasbara-propaganda-war-
room.html 
http://www.big-lies.org/jews-sayanim-hasbarat/ 
https://alethonews.wordpress.com/2014/06/17/now-it-is-official-israeli-campaign-to-
control-wikipedia-content/ 
https://theuglytruth.wordpress.com/2012/05/03/israeli-students-to-get-2000-to-
spread-state-propaganda-on-facebook/ 
https://zionistreport.com/2017/07/in-war-against-cell-phones-israeli-launches-social-
media-app/ 



 16

https://theintercept.com/2014/02/24/jtrig-manipulation/ 
https://israelpalestinenews.org/israel-partisans-work-censor-internet/ 
 
Genom internet är dock nu Judendomen avslöjad som en kriminell religion som söker 
gömma sig bakom anklagelser om rasism. Nu har visselblåsarna med judisk 
bakgrund upprättats. Vi har videobevis från rabbiners undervisning som bekräftar alla 
visselblåsarnas samtliga uttalanden men som dementerats och fortfarande 
dementeras högljutt av den organiserade Judenheten. Den situation vi har nu 
existerade inte förr då relevanta myndigheter, lagstiftare och HD konstruerade lagen 
avseende Hets mot folkgrupp och då prejudicerande dom fälldes. Det enda 
myndigheterna hade att tillgå då var den organiserade Judenhetens bedyranden om 
Judenhetens ständiga oskuldsfulla lidande, om "falska talmud citat" och om s.k. 
"antisemitiska konspirationsteorier". 
 
Nu vet dock berörda myndigheter och HD i den mån mina utskick har lästs, 
men man vågar inte åtala den kriminella organiserade Judenhetens 
representanter och man vågar inte öppet definiera Judendomens som 
kriminell, trots att den uppenbart är sådan, men här lever jag i hoppet om att 
jag har fel i avseendet och att relevanta aktörer har kurage att stå upp för 
satsen om alla människors lika värde. 
 
Än så länge vågar man dock endast att bestraffa undertecknad icke-jude för ett brott 
som kanske inte skulle ha varit ett brott i första taget eftersom den kriminella 
organiserade Judenheten har ljugit om Judendomen och har lyckats sjösätta ett 
narrativ där hak-korset är en hat-symbol men där David-stjärnan inte är det, trots att 
den som skall utplåna och förslava icke-juden är just Messias av Davids hus. 
Naturligtvis har detta som den organiserade Judenheten håller på med att göra 
med projektion. Den kriminella organiserade Judenheten anklagar nazisterna för 
vad deras religion säger måste göras gentemot icke-juden och nu har man också 
"förintelsen" som "bevis".  
 
Messias motivering till icke-judarnas utplåning kommer förmodligen vara för att 
förbygga utplåning av Judenheten "därför att det har hänt förut". Talmud säger ju 
"Om du vet att någon skall döda dig, res dig då upp och döda honom först". 
Judendomen hetsar alltså till kriminalitet mot icke-juden, och föreskriver (självklart) 
att icke-juden inte skall veta något om Judendomen, därför att om icke-juden visste 
så skulle han utplåna Judenheten. Vidare säger Judendomen att då Messias 
kommer så kommer judisk makt vara tillräckligt stor för att tvinga icke-juden till 
underlägsenhet alternativt skall de icke-judar som inte accepterar judisk överhöghet 
utplånas. 
 
Då man förstår att Judendomen måste vara stötande för icke-juden som uppenbart 
vill att hans barn ska räddas från döden p.g.a. universell humanism och inte p.g.a. 
genomförandet av ett PR-trick, att stöld från icke-juden tveklöst skall vara förbjuden, 
att det ska finnas ett straff för juden i en talmudisk domstol s.k. Beit Dinh om han 
mördar icke-juden, så drar Judendomens religionsutvecklare (rabbinerna) den helt 
korrekta slutsatsen att en stor del av icke-judarna skulle vilja eliminera hotet och 
utplåna Judenheten. Därför lanserar man Messias såsom "befriaren" som ska befria 
Judenheten och kuva icke-juden. Eftersom man gör den korrekta analysen att icke-
juden inte accepterar underlägsenhet och kommer att döda för sin frihet, så gäller det 
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att hinna före och döda först, därav Messias stipulerade arbetsuppgift att utplåna 
de icke-judar som inte accepterar judisk överhöghet. 
 
Det är inte läge att le här därför att större män och kvinnor än i HD har dött 
övertygade om att Judenheten en dag kommer att utplåna mänskligheten. Voltaire - 
"Det skulle inte förvåna mig om judarna en dag utplånar mänskligheten" 
http://www.judeofascism.com/2011/03/voltaire-on-jews.html 
 
Dostojevsikj - "Judarna skulle utplåna oss om de bara kunde" 
http://www.realjewnews.com/?p=379 
 
Sök på internet "What famous men have said about the Jews". Här två länkar 
https://www.biblebelievers.org.au/repute.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=4MYPzKNQUE0& 
 
Om staten anser att detta dödande är något som är passé såsom metod för modern 
hållbar konflikthantering så skulle man kunna relatera till och finna sympati för 
statens vilja att kriminalisera en symbol som p.g.a. historieförfalskning anses vara en 
symbol för skulden till många oskyldigas död trots att man kanske har insikt om 
denna historieförfalskning och trots insikt om Judendomens kriminalitet. Då måste 
dock Judendomens kriminalitet adresseras samtidigt och judiska symboler på något 
vis stigmatiseras. För den som inte är övertygad om att massiv historieförfalskning 
existerar i avseendet Nationalsocialismen i Tyskland så kan jag rekommendera bl.a. 
”Hellstorm – Nazi-Tysklands död 1944-1947” av Thomas Goodrich i översättning av 
Ann-Britt Axelsdotter som därför skänkes till HD och översändes per post. 
 
Den kriminella organiserade Judenheten kan inte få härja fritt, fräckt anklagandes 
andra människor för rasism medan man vägrar visselblåsa judisk organiserad 
anstiftan till brottet "Grovt vållande till annans död" gentemot icke-juden och där man 
definierar icke-juden som ett djur i människoskepnad utan existensberättigande -  
allt medan man vrålar "antisemitism" och utmålar sig själva som oskyldigt offer, idel 
ljugandes om Judendomens natur. Icke-juden har moralisk rätt att försvara sig 
mot Judendomens gift som denna religion utgör på samhällskroppen. 
 
Giftet är tillräckligt potent för att åtminstone ur teoretisk synpunkt rättfärdiga total 
utplåning av Judenheten så länge som den organiserade Judenheten inte 
visselblåser att Judendomen förbjuder juden att lyfta minsta finger för att rädda icke-
juden och så länge den organiserade Judenheten inte visselblåser och tar avstånd 
från Messias och hans arbetsuppgifter avseende icke-judens utplåning och slaveri.  
Beviset för Judendomens skadliga inverkan på människan är att trosbekännarna inte 
nöjer sig med att hålla en låg profil och inte nämna antisemitism medvetna om 
Judendomens kriminalitet, vilket de borde göra om de hade lite skam i kroppen, men 
nej man handlar istället tvärtom. Man formligen kastar sig på marken och vrålar ut sitt 
oskyldiga lidande och anklagar hela världen för "antisemitism"! 
 
Icke-juden i gemen kan inte hantera fräckhet av sådan magnitud utan kommer därför 
alltid att förlora matchen mot den kriminella organiserade Judenheten om ingenting 
radikalt ändras. Den organiserade Judenheten är "the masters of liars" enligt 
Schopenhauer. 
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https://www.cwporter.com/schop.htm 
 
Detta är bakgrunden till Israels utfall mot FN:s många fördömande resolutioner mot 
Israel om att FN är "besatta av Israel" eftersom ju de har "the world's most moral 
army" och förintelsen var förstås också "det största brottet i mänsklighetens historia" 

 
 

 
 
 
Detta är argumentet för Judenhetens utplåning: Icke-juden är chanslös mot sådan 
kriminell fräckhet där man privat ber om tillskyndelsen av Messias som ska förslava 
och döda djuren i människoskepnad (icke-juden) men offentligt förföljer judiska 
humanister visselblåsare på professorsnivå, f.d. rabbiner, f.d. judar som berättat och 
tagit avstånd från Judendomens kriminalitet. 
 
Icke-juden kan inte hantera den organiserade Judenhetens kriminella fräckhet, den 
är utöver hans fattningsförmåga när den trumpetar: "Judendomen innehåller 
INGENTING negativt gentemot icke-juden. All kritik är RASISM!” 
 
Hak-korset är inte en symbol för judarnas utplåning bara för att den kriminella 
organiserade Judenheten säger det, men om den ändå skulle vara det så har jag 
alltså visat att symbolen i så fall innebär att svara med samma mynt eller gäller 
Talmuds "Om du vet att någon ska döda dig, döda honom först" enbart judar? 
Mänskligheten har rätt att försvara sig mot de som väljer att associera sig med 
Judendomen med samma mynt som Judendomen föreskriver för mänskligheten. 
Judendomens själva klimax är icke-judens underkastelse eljest utplåning och detta 
visselblåses inte heller av trosbekännarna därför det är inte tänkt att icke-juden ska 
känna till detta. 
 
Mänskligheten har därför rätt att försvara sig mot denna religion detta tankevirus som 
har makten att övertyga dess följare till fräckhet, falskhet och kriminalitet i kolossal 
format. Hur man än vrider och vänder på det kan det endast återstå att hak-korset är 
en symbol för legitimt icke-judiskt självförsvar mot den kriminella organiserade 
Judenheten oavsett om det är den organiserade Judenhetens definition som gäller 
för symbolen. 
  
Samtliga som på något vis stöder Judendomens kriminalitet mot icke-juden är förstås 
per definition mänsklighetens fiender. Ta ni först avstånd från Messias hans 
utplånande av icke-juden så ska vi icke-judar sedan ta avstånd från Judenhetens 
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utplåning är mitt besked till den kriminella organiserade Judenheten. 
 
Naturligtvis är majoriteten av människor som associerar sig med Judendomen 
oskyldiga offer i den meningen att de är offer för den interna hjärntvätt som 
upprätthålls av den organiserade Judenhetens ledarskikt. De är ”nyttiga idioter” och 
offerlamm som betalar för den kriminella organiserade Judenhetens ledarskikt från 
två sidor. Dels från icke-judarnas sida som svar på den judiska elitens kriminalitet, 
och dels från den judiska eliten som har dödat sina egna för att piska upp 
antisemitismens spöke. Se grundaren av världsorganisationen för Judar från 
Islamiska länder Naim Giladi och hans bok ”The Ben Gurion scandals – How the 
Haganah and the Mossad killed Jews”, se honom här 
https://www.youtube.com/watch?v=Emq94B17zXo 
 
De ”nyttiga idioterna” är det yttersta skalet på löken som är uppriktigt uppskrämda av 
den onde icke-juden och utan insikt eller utan förmåga trots insikt, att kunna relatera 
s.k. ”antisemitism” till Judendomens uppmaningar till grov kriminalitet gentemot icke-
juden.  

 
Judendomen är en krigsförklaring mot mänskligheten 
 
Judendomen såsom tankevirus kanske mänskligheten ännu inte är kapabla att 
hantera på ett civiliserat sätt vilket ju hade varit högst önskvärt, därför här brister 
statsledningen och den brister därför att antropologin inte har etablerade 
förklaringsmodeller trots att röster inom evolutionspsykologin finns såsom Professor 
Kevin MacDonald (Se boken ”Kulturkritiken”). Anledningen till att det inte finns fler 
röster är förmodligen den enskilde forskarens rädsla att förlora sin anställning. Det är 
till syvende och sist upp till varje enskild icke-jude att peka ut den organiserade 
Judendomens kriminalitet utan att låta förlusten av värdsliga ting att bekomma, 
annars får Judendomen rätt - att icke-juden inte är mer än ett djur i människoskepnad 
som är redo att förråda hela mänskligheten för ett eget bekvämt liv. 
 
Grovt förenklat ser det ut så här: Judendomen är ett skenande tåg på 
kollisionskurs med mänskligheten som dess besättningsmedlemmar inte har 
möjligheten att stoppa p.g.a. att de är angripna av ett tanke-virus. Icke-juden står och 
tittar på och låter det ske därför att han likt ett djur i människoskepnad är mer 
intresserad av ett mål mat än för en framtid för mänskligheten (tänk exempelvis 
USA:s kongress som gav Nethanyahu 29 stående ovationer på 45 minuter 2014 
därför att AIPAC var på plats och antecknade vilka som applåderade). Om vi inte 
räddar våra medmänniskor judarna från dem själva så kommer vi till slut inte ha 
någon planet kvar. Judendomen och den internationella organiserade Judenheten 
med staten Israel i spetsen är i krig mot mänskligheten och är oförmögna att se den 
annalkande katastrofen därför att de är övertygade om att de kan vinna. 
 
Dr. Paul Craig Roberts Washington analytiker, f.d. vice finansminister under Reagan 
(”Deputy secretary of Treasury”) och den som anses vara hjärnan bakom Reagans 
ekonomiska politik har blivit angripen av många för att inte tala om vilka de är som 
”springer omkring i Washington och gnäller – ”vad ska vi ha kärnvapen till om vi 
aldrig använder dem”, när alla faktiskt vet vilka de är men inte vågar sticka ut hakan 
och nämna juden.  
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http://www.truthandaction.org/reganomics-creator-us-plans-nuclear-first-strike-russia-
china/ 
 
Till slut skrev han till slut vilka de är som propagerar för kärnvapenkrig mellan USA 
Kina och Ryssland – Jo, det är ” American/Israeli neoconservatives” dvs. 
neokonservativa amerikaner med israeliskt medborgarskap s.k. ”israelfirsters”. 
Vad han dock inte förstår är att den judiska eliten vill utplåna sina fiender genom att 
de utplånar varann för att bereda vägen för Messias. 
https://www.paulcraigroberts.org/2017/04/27/washington-plans-nuke-russia-china/ 
 
 
Sedan kom ännu en artikel 
http://www.sinopolitico.com/2017/07/27/how-information-is-controlled-by-washington-
israel-and-trolls-leading-to-our-destruction/ 
 
Philip Giraldi är en person som varit CIA-agent som varit chef på mellannivå där, och 
berättar att det är USA:s judar som är den drivande kraften bakom USA:s krig 
http://www.unz.com/pgiraldi/americas-jews-are-driving-americas-
wars/?highlight=Phlip+Giraldi 
 
Några fler framträdande personer kan nämnas: 
 
Tidigare jurist vid ”US State finance commité” Jeff Gates om hur USA:s judar 
kontrollerar USA:s utrikespolitik 
https://www.youtube.com/watch?v=cr56HuPf-9o& 
 
Ambassadör Charles Freeman om Israels makt i USA 
https://www.youtube.com/watch?v=5huDVVtp5II 
 
Senator Jim Trafficant om att USA är Israels bitch. 
https://www.youtube.com/watch?v=qC9OGs6PrPU 
 
General Wesley Clarke nämner dock bara namnen på de judar som lyckats driva 
igenom agendan för 7 krig på 5 år utan att berätta om deras religion. 
https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw 
 
och han antyder också att Israel skapade ISIS genom att berätta att detta gjordes för 
att bekämpa Hezbollah, vilken är Israels norra libanesiska fiende. Uttrycket ”Our 
allies” skvallrar om att han avser Israel där man måste dra den slutsatsen genom att 
mäta avståndet mellan Riyad och Beirut och jämföra med avståndet mellan Tel-Aviv 
och Beirut och vilken stat som Hezbollah definierar som sin fiende. Hezbollah är den 
enda armé som har besegrat och förnedrat Israel (2006). I direktsändning sa han till 
Israels ledning ungefär så här ”Se om en liten stund sänker vi ert terroristfartyg som 
beskjuter civila med Guds vilja” varpå missilen träffade. Se Gen. Wesley Clarke och 
se Sheikh Hasan Nasrallah 
https://www.youtube.com/watch?v=LFwGvk3k6WM 
https://www.youtube.com/watch?v=XNMK1vwlumM 
 
 
Det finns massiv dokumentation avseende Israels stöd till ISIS där de får vapen och 
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vård för att sedan skickas tillbaka för att slakta och skära halsen av kristna och shiya-
muslimer. 
http://www.timesofisrael.com/ex-defense-minister-says-is-apologized-to-israel-for-
november-clash/ 
https://socioecohistory.wordpress.com/2015/02/13/new-un-report-reveals-
collaboration-between-israel-and-syrian-rebels-al-qaeda-isis/ 
https://theuglytruth.wordpress.com/2016/06/23/israeli-intel-chief-we-do-not-want-i-s-i-
s-defeat-in-syria-defeat-will-put-israel-in-hard-position/ 
http://www.veteranstoday.com/2015/11/03/captured-israeli-flag-officer-sequestered-
to-prevent-israeli-raid/ 
https://www.breakingisraelnews.com/90434/syrian-rebels-want-peace-israel-real-
enemy-iran/#EiEVLKEIKrsSyy1D.97 
https://www.wsj.com/articles/israel-gives-secret-aid-to-syrian-rebels-
1497813430?mod=e2tw 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/01/04/islamic-state-
throws-down-gauntlet-to-rival-hamas-with-video-
execution/?utm_term=.031564354ed5 
 
Att Israel och den judiska eliten i USA var bakom 911 är ett väl dokumenterat faktum. 
NY Policedepartments radiotranmissioner avslöjar detta. Mossad officerare greps  
med en lastbil full av sprängmedel andra greps med en tom lastbil med spår av 
sprängmedel där samtliga lastbilar var från flyttfirman ”Urban Moving Systems” där 
ägaren flydde till Israel samma dag. Fräckheten som är den organiserade 
Judenhetens styrka är också en av deras svagheter. Israelerna kunde nämligen 
inte låta bli att måla ett flygplan på väg in mot Twintowers på en av 
flyttlastbilarna. 
https://www.youtube.com/watch?v=Huf2Kz7bV2k& 
https://www.youtube.com/watch?v=3aKj6uJ5Mt4&list=PLyEGpienRGwKBlpmPowLny
tOXraJOlyn9 
 
Samtliga gripna israeliska agenter, inklusive de s.k. ”Dancing israelis” som var 
”anställda” på flyttbolaget och var på fördelaktig plats för att filma det första planets 
krasch och tjoade och dansade vid träff misslyckades vid lögndetektor test men 
fördes tillbaka till Israel av judiske domaren  Michael Chertoff. Pentagons comptroller 
var judiske Dov Zakheim och delägare i ett företag som utvecklar remote control 
system för flygplan och det var mycket fördelaktigt att missilen som träffade 
Pentagon träffade rummet med datasystemet med information om Pentagons 
ekonomi eftersom försvarsminister Donald Rumsfeld vid en konferens den 10 
September förklarat att ”We’ve lost track of 2.3 trillion dollars” 
https://www.youtube.com/watch?v=ObhIu5k3mww 
 
Secretary of Transportation Norman Mineta vittnar om Cheney’s upprepande vägran 
att skjuta ner den inkommande farkosten mot Pentagon 
https://www.youtube.com/watch?v=MBwW5Lo_CD0 
 
Dr. Alan Sabrosky, US War College, om att USA:s militär vet att Israel gjorde 911. 
https://www.youtube.com/watch?v=alMC9AoF9I8 
 
Italiens f.d. premiärminister och f.d. president, om att Europas säkerhetstjänster vet 
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alla om att 911 gjordes av Mossad och element ur CIA. 
http://archive.is/Hxugy 
https://translate.google.com/translate?sl=it&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-
8&u=http%3A%2F%2Farchive.is%2FHxugy&edit-text= 
 
Att det senaste Irak-kriget gjordes för Israels skull medger Bush’s judiske rådgivare 
Zelikow helt själv, som också ansvarade för 911-utredningen. 
http://www.ipsnews.net/2004/03/iraq-war-launched-to-protect-israel-bush-adviser/ 
 
Hur avfärdar man den massiva dokumentation som finns avseende att judar gjorde 
911? Jo, ”a modern time blood libel” och ”antisemitic conspiracy theory” därför ser 
man också aktörer med judisk bakgrund söka begränsa och censurera internet under 
olika nobla förevändningar. Judar är också ledande i kampen att ta bort det andra 
tillägget vilket garanterar den amerikanske medborgaren rätt att beväpna sig mot en 
korrupt regering. Man vet vad som väntar en dag om det inte lyckas, därav mass-
skjutningarna där de flesta är s.k. ”false-flags” enligt personer tidigare högt uppsatta 
inom administrationen hos tidigare presidenter. 
Läs Dr. Paul Craig Roberts ”Are you a mindcontrolled CIA-stooge” 
https://www.paulcraigroberts.org/2016/08/31/are-you-a-mind-controlled-cia-stooge-
paul-craig-roberts/ 
 
 
Amerikanska militärer på så hög nivå som överste och som tjänstgjort i Irak vittnar 
om att man grep israeliska krypskyttar som skjutit ihjäl amerikanska soldater. 
Soldaternas vittnesbörd finns i nedan videoklipp. Videoklippen som visar 
nedskjutning av amerikanska soldater spelades in av israelerna som också var de 
enda som då hade utvecklat krypskyttegevär med videokamera såsom kikarsikte. Att 
rekylen ses i bilden är ytterligare ett bevis på att det är en israelisk skytt. Dessa 
förevisades sedan på judiskt ägda CNN med islamistisk musik för att man skulle få 
uppfattningen att islamistiska extremister legat bakom dåden. Original video heter 
”Israeli snipers killing US troops in Iraq”, men jag lagrar den som ”Hastening the 
arrivval of the Moshiach by killing Non-Jews”. Läs beskrivningen 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyEGpienRGwLrKtfq078GfFTVPKNoL7PW 
 
CNN brukar också intervjua judinnan Rita Katz och hennes ”SITE intelligence 
network” där man några gånger lyckats med konststycket att hitta och presentera 
ISIS videos innan ISIS själva hunnit släppt dessa. 
https://www.youtube.com/watch?v=kqYSSjz_ZfA 
 
Israel och kryptojuden Lyndon B. Johnson planerade attacken mot det amerikanska 
fartyget USS Liberty 1967 för att få en förevändning att dra in USA i kriget mot 
Egypten där 34 amerikanska matroser dödades. Utsända Mayday resulterade i att 
stödjande flyg kallades tillbaka 2 ggr. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyEGpienRGwLrKtfq078GfFTVPKNoL7PW 
 
” The facts indicate that both of Lyndon Baines Johnson’s great-grandparents, 
on the maternal side, were Jewish. These were the grandparents of Lyndon’s 
mother, Rebecca Baines.11 Their names were John S. Huffman and Mary 
Elizabeth Perrin.12 John Huffman’s mother was Suzanne Ament, a common 
Jewish name. Perrin is also a common Jewish name.” 
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https://www.johndenugent.com/the-jewish-war-on-the-kennedys/lyndon-johnsons-
jewish-mother-and-the-1967-israeli-attack-on-the-uss-liberty/ 
USA:s mest älskade presidetn genom tiderna av både svarta och vita President John 
F. Kennedy kringgick det delvis privatägda Federal Reserve och utförda sedlar där 
det stod tryckt ”Silver cerificate” istället för Federal Reserve Note Executive Order 
11110, krävde av israeliska lobbyn att de skulle registrera sig som agent för 
främmande makt 7 gånger, krävde att inspektörer skulle ges tillträde till  
kärnanläggningen Dimona som villkor för fortsatta bidrag och han hyllade Hitler i sin 
dagbok efter kriget där han skrev att han kommer att återupprättas från alla lögner 
som skrivits om honom 
 “Anyone who has visited these places can imagine how in a few years, Hitler will 
emerge from the hate that now surrounds him and come to be regarded as one of the 
most significant figures ever to have lived.” He adds: “There was something 
mysterious about the way he lived and died which will outlive him and continue to 
flourish. He was made of the stuff of legends.” 
Dokumnet relaterde till JFK mordet som släppts av Donald Trump visar att det var 
judar som finansierade mordet. 
https://www.independent.co.uk/news/world/world-history/a-berliner-in-1963-but-did-
former-us-president-john-f-kennedy-once-admire-adolf-hitler-8629991.html 
http://archive.is/lAHW9 
 
Hans bror RFK ville förmodligen bedriva samma politik som sin bror gentemot Israel. 
Sonen RFK Jr har träffat palestiniern Sirhan Sirhan och tror inte att han är mördaren. 
Forskare vid Carnegie-Mellon University har visat att Sirhan tillhör den grupp 
människor som är extremt lätta att hypnotisera. Att ett vittne som sprang därifrån 
beskrev en kvinna med en ”funny nose” och att mördaren refererades såsom 
”palestinier” och inte ”arab” är något som skvallrar därför palestinier ”finns inte” enligt 
judiska lobbyn och något som skulle kunna beskrivas som en ”funny nose” är något 
sim man finner hos Askenazim dvs. ättlingar till konvertiter från det forna Kahzarriket. 
Hypnotisören och magiker Derren Brown har visat hur man åstadkommer detta  live 
där Stephen Fry var utsedd till offer. En tidigare hypnotiserad person får ett triggande 
ord återgår omedelbart till hypnotiskt tillstånd och genomför mordet varefter personen 
medelst trigger vaknar upp och inte minns någonting alls. 
Jag anser att HD:s medlemmar har skyldigheten gentemot mänskligheten att 
åtminstone försöka använda sin tyngd och auktoritet för att genom ett officiellt brev 
ifrågasätta legitimiteten i att hålla Sirhan Sirhan inspärrad i ljuset av vad som 
framkommit här. 
https://www.youtube.com/watch?v=owootTAuxic 
 
 
 
Stor-Britanniens ambassadör till Ottomanska riket avslöjar att ”Ung turkarna” som var 
hjärnorna bakom det Armeniska folkmordet var krypto-judar 
https://www.scribd.com/document/71525903/Letter-of-the-British-Ambassador-to-the-
Ottoman-Empire-Sir-Gerard-Lowther-to-the-British-Foreign-Office-May-29-1910-
Excerpts 
 
En bok finns att tillgå gratis på nätet finns skriven av Christopher Jon Bjerknes som 
är helt och hållet baserad på diplomat kablar, tidningskorrespondenters publicerade 
artiklar från den tiden exempelvis i ”Times of London” och turkiska arkiv. Bjerknes har 
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haft den ute gratis i flera år med utmaningen att hitta endast En felanvänd källa. 
”The Jewish genocide of the Armenian Christians” 
http://whale.to/b/Jewish_Genocide.pdf 
https://www.youtube.com/results?search_query=christopher+jon+bjerknes+armenian
+genocide+ 
 
Diplomatkablar visar att ryska revolutionen var en judisk statskupp. 
https://www.youtube.com/watch?v=4SO_Le5c2bA& 
 
Solzenitsyn berättar att ryska revolutionen inte var rysk utan att den var judisk och att 
judarna dödade 66 miljoner kristna, men vad vet han? Han var ju ”bara” en av 
Rysslands störste författare och med erfarenhet av Gulage. Säkert bara en 
”antisemit” eller hur? 
http://www.judeofascism.com/2013/06/the-wests-blacklisting-of-nobel.html 
 
I Sverige har den före detta judiske marxisten Lasse Wilhelmson, behandlat 
Judendomens roll i skapandet av marxismen i en uppmärksammad intervju 2018 och 
i sina böcker. 
https://lassewilhelmson.wordpress.com/2018/03/01/videointervju-med-lasse-
wilhelmson/ 
 
Den organiserade Judenheten dominerade den transatlantiska slavhandeln vilket 
bekräftas av judiska forskare. 
https://davidduke.com/if-the-white-race-is-to-be-condemned-in-the-liberal-press-why-
are-not-the-jewish-people-condemned-the-worlds-leading-role-in-the-slave-trade-
over-the-last-2000-years/ 
 
Detta har också bekräftas och presenterats av den svarte historikern Dr. Tony Martin 
som blivit hårt attackerad av den organiserade Judenheten i USA för att ha lyft upp 
detta till ytan. Judiskt ägda Hollywood lägger nämligen helt och hållet skulden på 
kristna trots att de var judar som dominerade den. 
https://www.youtube.com/watch?v=Uu0vQrZbhQo& 
 
När Nation of Islam skrev boken ”The secret history of blacks and Jews” så 
kontaktades Pastor Farrakhan om att han skulle ta avstånd från boken därför att 
annars skulle den organiserade Judenheten genom sin kontroll över medierna se till 
att hans eftermäle inte skulle bli gott. Påståendet som den gruppen prominenta judar 
gjorde för honom var att inte någon människas eftermäle i litteraturen kan 
överhuvudtaget få vara gott om hen inte visat sig vara en vän till det judiska folket 
dvs. att det judiska folket hade makt att se till detta genom sitt inflytande. 
 
(När jag då läste Michael Hoffmans monumentala ”Judaism Discovered” och läste 
om hur Erasmus av Rotterdam verbalt förföljt f.d. juden Pfefferkorn som visselblåst 
Judendomen för myndigheterna, se sid. 625 i boken, så trillade poletten ner till varför 
förmodligen den svenska grundskolans och gymnasiets historieböcker 
överhuvudtaget tar upp honom och benämner Erasmus av Rotterdam som ”den store 
humanisten”. Att jag minns honom tydligt som den omtalade ”store humanisten” är i 
sig en indikation på repetition i sammanhanget och att ett judiskt finger kan ha varit 
med i spelet eftersom han var en vän av den organiserade Judenheten. Hoffman 
skriver och citerar Erasmus: ”Erasmus went beyond invective, however. Those who 
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know him only from modern history books which paint him as a humane reformer, 
friend of Thomas More and precursor of a more enlightened Christiantity, will be 
dismayed to learn that Erasmus adamantly urged that Pfefferkorn be burned: 
’ I am surprised, moreover, that the bishops are not more vigilant in this matter, that they do 
not burn this monster while there is still time…It would be better for an executioner to put an 
end to this madness. But this is the task of the bishops, the task of the most just Emperor 
Maximilian, the task of the authorities of the city of Cologne ’ ”) 
 
Farrakhan svarade dessa att om ni tar avstånd från de judar som skrivit dessa 
forskningsartiklar och böcker som Nation of Islams bok helt och hållet baseras på, så 
skulle han omedelbart ta avstånd från boken och där bröt relationerna samman. Se 
den högt hedervärde pastor Louis Farrakhan  
https://www.youtube.com/watch?v=CWlQykpa0qA& 
 
Fräckhet som är över icke-judens förstånd, bedrägeri, stöld och samarbete mot icke-
juden där barmhärtigheten mot icke-juden är en synd mot gud att göra bot för s.k. 
”tshuva” är ett framgångsrecept som fungerat i över 2000 år. Den antike geografen 
Strabo om den organiserade Judenhetens dominans i Romarriket. 
http://www.ark-of-salvation.org/jews_in_diaspora.htm 
 
Det har fungerat i över 2000 år, eller döm själva om konceptet Zionist Occupied 
Government ”ZOG” är en ”antisemitisk konspirationsteori” 
https://thezog.wordpress.com/ 
 
Folk som tittar på detta ytligt måste dra slutsatsen att personen som för allt detta på 
tal om den organiserade Judenheten och Judendomen inte under några 
omständigheter kan tala sanning, att det måste röra sig om ”rasism och 
främlingsfientlighet”. Detta fenomen tror jag är vad Tacitus syftar på när han skriver 
”all their other customs, which are at once perverse and disgusting, owe their strength to 
their very badness” 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/tacitus-on-the-jews-110-ce 
 
Få kan acceptera eller förstå att en grupp kan vara så usel. Dock kvarstår bevisen för 
att Judendomen är en krigsförklaring mot mänskligheten och att den kriminella 
organiserade Judenheten med Israel i spetsen implementerar krigsförklaringen, det 
finns inget annat sätt att se på det tyvärr. Man kan förvisso ge förklaringar såsom 
tankevirus eller påverkan av aliens eller en osynlig andevärld om detta på något sätt 
hjälper till att överkomma kognitiv dissonans men dock kvarstår problemet likt en 
naturlag oavsett om läsaren har en förklaringsmodell eller inte, oavsett om 
betraktarens förklaringsmodell kan anses vara rasistisk, humanistisk eller metafysisk 
eller inte har någon förklaringsmodell. 
 
Detta gruppbeteende är uppenbart inte vänligt sinnat oavsett om de enskilda 
medlemmarna är initierade i detta eller inte förstår detta. Gilad Atzmon har noterat 
detta faktum att Judenheten beter sig som en ”superorganism” där den sammansatta 
summan av delarna på något sätt är större än summan av de enskilda delarna. Han 
kallar denna maskin ”organismus”.  
https://www.youtube.com/watch?v=R31ADAfBGpY&index=21&list=PLyEGpienRGwI
7lQ50eOD4BOcD3FvgORfl& 
 
Min egen förklaring är delvis baserad på att jag tror att de judiska traditionerna där 
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åminnelse av andra barns död verkar korrosiv på sekulära judar och dels på 
Judendomens kriminalitet för de initierade medvetna judarna men jag tror också att 
den osynliga världen spelar in eftersom jag är kristen och min övertygelse har stärkts 
av studier av s.k. ”demon magicians” och genom att noga studera informationen i 
TV4 faktas dokumentärserie ”Onda andars hus” som på engelska heter ”A haunting”. 
https://www.youtube.com/watch?v=7fKrFeX8dRY 
https://www.youtube.com/results?search_query=Demon+magicians 
 
Avseende Purim så håller man i åminnelse att det judiska folket slaktade 75811 
stycken män, kvinnor och barn och rabbi David Bar Chaim gör en speciell poäng i en 
video, att ”vi inkluderar barnen som det judiska folket dödade i vårt firande av Purim”. 
Vidare äter man sin fiende Haman symboliskt genom bakelsen ”Hamans öron”. 
Se Rabbi David Bar Chaim’s video.  
https://youtu.be/6cePM18Yvp8?t=2504 
 
Under Purim ska man också åminnas vad Amalek gjort åt det judiska folket och det 
finns ett stående bud(mitzvah) till evig tid att man ska utplåna Amalek och all hans 
avkomma och t.o.m. all hans boskap. Alla hans ägodelar ska förstöras för att hans 
minne helt och hållet ska utrotas och gud själv ska strida med Israel mot Amalek till 
evig tid för att lyckas med utrotningen. 2 Mos. 17:14-16. Just nu anses Palestinierna 
vara ättlingar till ”Amalek” av många rabbiner. Tyskarna definierades tidigare som 
ättlingar till Amalek. Israelen David Sheen berättar i sitt vittnesbörd vid Bundestag att 
uttrycket ”amalek” är en hundvissla som ska undgå icke-judars begreppsvärld och 
innebär att det är fri jakt på den personen som stämplats så. En annan hundvissla är 
att säga att någon har ”antisemtiskt DNA” vilket är synonymt med att vara en amalek 
eftersom Amalek var den förste antisemiten och personen är därför en ättling till 
Amalek. Judendomen uttrycker explicit att samtliga ättlingar till Amalek måste 
utplånas. Man har antytt att vår Utrikesminister Margot Wallström har antisemitiskt 
DNA och SÄPO hade tydligen kompetensen att ta detta som ett dödshot. 
https://www.richardsilverstein.com/2016/01/23/former-education-ministry-official-
praises-bernadotte-assassination-says-swedish-foreign-minister-wallstrom-will-share-
same-fate/ 
https://sv.bibelsite.com/swe/exodus/17.htm 
 
Under påsken firar man utträdet ur Egypten och påminner om att bland annat att gud 
dödade egyptiernas förstfödda söner för deras skull. 
 
Dessa makabra traditioner där man firar att försynen låtit dem döda andra 
människors barn eller dödat andra människors barn för dem genom underverk, i 
kombination med att man piskar upp misstänksamhet och anklagar den onde icke-
juden för sitt lidande ”förstör” människan. De intalar varandra att de är de 
oomtvistade världsmästarna i oskyldigt lidande genom hela världshistorien därför att 
de är utvalda av gud som försöker lära dem att följa (mot icke-juden kriminella) 
påbud/mitzvoth och har aldrig någonsin gjort något fel mot icke-juden genom hela 
världshistorien överhuvudtaget förutom att de har syndat mot gud enbart genom att 
inte följt mitzvoth. 
 
Avfärda inte inte bevis för den organiserade Judenhetens uselhet med den banala 
förklaringen ”rasism och främlingsfientlighet”. Det hjälper inte att blunda. Bevisen 
kvarstår och jag har antytt förklaringsmodeller där den enskilde juden är mer eller 
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mindre oskyldig men där gruppens inre dynamik ger det skenande tåget på 
kollisionskurs med mänskligheten. Avsaknaden av en vetenskaplig förklaringsmodell 
medger inte möjligheten att påstå att ett fenomen inte existerar. 
 
Förmodligen motverkar det som jag försöker uppnå när jag berättar om de 
framgångar som den kriminella organiserade Judenheten har haft genom 
världshistorien. Ryggradslösa frestas att förråda mänskligheten genom samarbete 
med den kriminella organiserade Judenheten i enlighet med devisen ”if you can’t 
beat them join them”, eftersom de verkar så oemotståndligt kraftfulla. Till dem vill jag 
säga att om inte handlar anständigt och står upp för alla människors lika värde så 
kommer ni en dag att erfara vad det innebär att civilisationen rullas tillbaka 2000 år, 
dvs. när den organiserade Judenheten får detta som de i sin vanföreställning tror att 
de vill ha. Lärdomen kommer ögonblicket innan ni drabbas på öppen gata i en global 
Intifada.  
 
Till anständigt folk vill jag säga: Stå upp och skydda juden mot dem själva därför att 
de är angripna av ett tankevirus och ”förstår inte vad de gör”. Om inte ni med makt 
kan hjälpa mänskligheten så kommer vanliga icke-judar lösa problemet åt er på det 
antika sättet: grymt och omänskligt. Alla som någonsin tagit ordet ”antisemitism” i 
munnen med en politiskt korrekt ton kommer att drabbas, liksom civilbefolkningen i 
Estland, Lettland och Litauen gjorde när den tyska armén fördrev de judiska 
kommissarierna och deras trupper. Förvånade rapporterade tyskarna till Berlin om 
spontana pogromer där hela byar deltog, män, kvinnor, barn, gamla samlade ihop 
judarna och deras sabbats-gojer på torget och helt sonika slog ihjäl dem. 
https://www.youtube.com/results?search_query=David+Irving 
 Detta är inget bra sätt eller hur? Så låt inte detta ske genom att fortsätta stryka den 
organiserade Judenheten medhårs och tippa på tå för dem. 
 
 
Lös det judiska problemet civiliserat, men vill ni inte vakna nu så kommer det en dag 
och skulden är då helt och hållen er. ”Vi bad på våra knän, nu skördar ni er sådd” 
kommer vi icke-judar att säga, ”Ni ville inte lyssna därför att vardagsbestyrens 
bekymmer var för stora, karriärståget var alltför lockande etc. att 2700 år av icke-
judisk konsensus kunde överges till att avfärdas med bekväma banala förklaringar 
såsom ’rasism och främlingsfientlighet’ ” 
https://direktdemokratihalmstad.wordpress.com/2017/07/04/jews-expelled-328-times-
the-last-2700-years/ 
 
Förstår ni inte? En riktigt stor global kris och ni har mer på ert bord än att se till att 
folk får mat. Icke-judarna har mycket sannolikt dödslistorna klara om ni inte skulle 
klara av att lösa problemet med att upprätthålla ett samhälle där sanning, 
anständighet och alla människors lika värde råder, för att brutalt operera bort 
cancersvulsten på mänskligheten när tillfället är som gynnsammast precis som då 
det begav sig i Litauen när judiska kommissarier inte längre kunde skydda den 
kriminella organiserade Judenheten där. 
 
Se Professor i Artificiell Intelligens Hugo De Garis text om hur han lärde sig hata den 
judisk eliten – Learning to hate the ME-Jews. Han är ett geni en professor i 
matematik och förstår följaktligen att problemet inte är vanliga judar utan att 
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problemet är den manipulerande judiska eliten/den organiserade Judenheten. 
https://profhugodegaris.files.wordpress.com/2011/04/mejewsbook14.pdf 
 
Ni öppnar Pandoras ask genom att stryka den organiserade Judenheten medhårs! 
”Men det är ju hemskt att oskyldiga människor med judisk identitet får sätta livet till” 
säger ni – Ja det är just det!  Jag fasar och det borde ni också göra, för när den sista 
pogromen kommer så kommer de stackars människorna med judisk identitet som ni 
övergav genom att hela tiden oansvarigt stryka de judar som följer Talmud medhårs 
att utrotas tillsammans med oskyldiga judar och icke-judar i en global intifada. 
 
Den organiserade Judenheten påstår alltså att hak-korset är en symbol för utplåning 
av judarna och med en svindlande fräckhet som resultat av tankevirusets 
kontaminering så menar de att vi ska känna skuld och skam över detta, trots att de 
bekänner sig till en religion som inte medger oss och våra barn någon 
människostatus och som profeterar vårt slaveri under dem under hot om utplåning 
såsom klimaxhändelsen i deras religion. 
 
De som bekänner sig till en religion som säger sig ska utplåna våra icke-judiska barn 
påstår att hak-korset är en symbol för deras utplåning och att vi icke-judar ska känna 
skuld över detta är beviset på en fräckhet som är fullkomligt ofattbar. Men detta är ju 
faktiskt flerbottnat! 
 
De som bekänner sig till en religion som ser med acceptans på att mina barn 
utplånas bör naturligtvis själva utplånas innan de åsamkar skadan om de inte 
tillfrisknar och detta tillsammans med deras icke-judiska överlöpare och jag skulle 
personligen se till om detta om det var i min makt och utan att känna någon skuld och 
förhoppningsvis med den eftertänksamheten att inte känna något hat inseendes den 
mänskliga tragiken. Samtidigt så finns verkligen inte forensiska bevis för den officiella 
versionen om Förintelsen och den organiserade Judenhetens propagandavittnen har 
bevisats ljuga om och om igen! 
 

- Tvålar gjorda av judar - tvålarna borttagna från Yad Vashem sedan flera år tillbaka. 
- Förkrympta huvuden gjorda på judar - tillbaka draget påstående sedan många år. 
- Lampskärmar och möbler gjorda på judar - tillbakadraget p.g.a. moderna kemiska 
analysmetoder.  
- Korv gjort på judar - påstås fortfarande av överlevare, men t.o.m. fega ”politiskt 
korrekta” historiker vågar ignorera det. 
- Massavrättning medelst elektrifierad golv - påståendet gjordes i Nürnberg, men 
exploaterades aldrig. 
- Massavrättning med kolmonoxid - kropparna påstods ha blivit svarta och blå av 
judiska s.k. Sonderkommando och upprepas fortfarande av fega pk-historiker trots att 
forensisk medicin säger att huden blir röd.  
- Massavrättning med cyanidgas - Påstås att kunnat hanteras av Sonderkommando 
som likt "White helmets" hanterat offren utan skyddsutrustning och utan någon 
mekanism för att ventilera ut cyanidgasen. Detta påstås fortfarande av fega pk-
historiker trots att en oberoende kemisk undersökning visat att inte ett spår av den 
stabila förening som cyanid gör med betong och tegel går att finna, och trots att 
cyanid-gas är mycket flyktigt och antänds och förbränns explosivt vilket inte skulle 
fungera i samma byggnad som ett krematorium därför att byggnaderna skulle ha 
sprängts!  
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Se Buchenwald - a dumb dumb portray of evil 
https://codoh.com/library/document/1529/ 
 
Se "Auschwitz the surprising hidden truth" 
https://codoh.com/library/document/1527/ 
 
Se ”Cremation Technology and the Holocaust” för att lära om moderna 
krematorieugnars kapacitet för att jämföra med den organiserade Judenhetens 
absurda fabler 
https://www.youtube.com/watch?v=DhDttnzL7Nk 
 
Läs kemisten Germar Rudolphs rapport om cynanid-gas 
http://germarrudolf.com/en/germars-views-2/302-the-rudolf-report/ 
 
Judiska humanister överlevare av Auschwitz berättar en diametralt motsatt historia 
än den organiserade Judenhetens propaganda, se "Holohoax survivors who tell the 
truth" 
https://www.youtube.com/watch?v=lNiDMixYWMk& 
 
6 miljoner judar som på något sätt är döende har rapporterats minst 140 gånger i 
medierna sedan 1905. Se denna genombläddring av 10 tidningar från 1915 till 1938 
https://www.youtube.com/watch?v=OtAnuXl5VZY& 
 
Här en sökning på "6 million Jews" på Library of Congress 
https://chroniclingamerica.loc.gov/search/pages/results/?state=&date1=1836&date2=
1922&proxtext=6000000+jews&x=11&y=17&dateFilterType=yearRange&rows=20&s
earchType=basic 
 
Det är en siffra från den judiska kabbalan vilken förutsätter att 6 miljoner judar 
måste dö innan Messias ankomst. Jag har svårt för att tro vittnesutsagor om det 
egna lidandet, då man inte talat om att Judendomen förbjuder juden att lyfta minsta 
finger för att rädda icke-juden och hans barn från döden om juden kan ljuga sig ur 
det. Vittnen som dessutom inte har berättat att det inte finns något konsensus 
avseende förbud mot stöld från icke-juden. Vittnen som inte berättat att deras religion 
definierar icke-juden såsom slav (egendomslös) under Messias eller dödad. Vittnen 
som inte berättat att deras religion definierar icke-juden som ett djur i 
människoskepnad och som inte har något straff för mord på icke-juden. Vittnen som 
inte berättat att Judendomen tillåter bedrägeri gentemot icke-juden. Domstolen gör 
klokt i att tillämpa regeln att om en person har fört sig med falskhet en gång, så skall 
efterföljande vittnesbörd också bortses från. 
 
Jag argumenterar således för att HD inför sina prejudikatskapande domar var förda 
bakom ljuset av den organiserade Judenheten som lobbat för lagen och som anmält 
mig för brott mot den, och jag argumenterar för att om HD visste följande så skulle 
jag inte vara fälld alternativt att min bot hade varit i storleksordningen småbelopp 
SAMTIDIGT som ett förbud mot offentlig förevisning av judiska symboler skulle vara 
fallet. 
  
 
HD visste inte följande: 
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i. Judendomen säger att det är förbjudet att lyfta minsta finger för att rädda en icke-
jude från döden om det är så att juden kan komma undan med detta utan 
repressalier. Denna Halakhah (lag) benämns "Lo moridim lo moalin" och härleds ur 
mitzvahn (påbud) "Lo Tsichonaym" vilket betyder att barmhärtighets gärningar mot 
icke-juden är förbjudna, är en synd mot Gud, som dock inte medför ett straff i en 
talmudisk domstol s.k. Beit Dinh, utan det räcker att juden ångrar sig, ber gud om 
förlåtelse s.k. "tshuva". 
 
Att avbryta sabbaten för att rädda icke-juden från döden medför dödsstraffet för 
juden, men detta gäller då "Mipnei Darkei Shalom" är över dvs. då "Israel" har 
tillräckligt stor makt för att ignorera omvärlden. Se rabbi David Bar Chaim förklara 
den teologiska grunden till dessa förbud samt se honom ge exempel på hur man 
ljuger för icke-judarna för att komma undan med detta. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ooz7f4A1zlg&list=PLyEGpienRGwI7lQ50eOD4B
OcD3FvgORfl&index=4& 
 
Att dödsstraffet föreligger för juden som bryter sabbaten för att rädda icke-judens liv 
finns beskrivet på den f.d. rabbinen Yaron Yadans site 
http://daatemet.org.il/en/torah-science-ethics/religion-ethics/gentiles-in-halacha/ 
 
Följ länkarna i beskrivningen till klippet för att komma till texter av f.d. judar f.d. 
rabbiner och judiska humanister professorer som beskriver Judendomens kriminalitet 
gentemot icke-juden och som klargör att den organiserade Judenheten ljuger om 
Judendomen. 
 
Visselblåsarna beskriver också varför den organiserade Judenheten ljuger om 
Judendomen och samt vilka tekniker som har använts genom historien för att ljuga 
om Judendomen, men även hur man motiverar detta internt i förkunnelsen. 
Här tänker jag närmast på Prof. Israel Shahaks klassiska verk "Jewish history, 
Jewish religion" kap. 2. 
https://archive.org/stream/JewishHistoryJewishReligion/JHJR#page/n21/mode/2up 
 
Professor Noah Feldman vid Harvard beskriver hur förbudet fungerar för judiska 
läkare som avbryter sabbaten (under Mipnei Darkei Shalom). Han berättar att det är 
tillåtet att avbryta sabbaten för att rädda icke-juden från döden om intentionen inte 
kommer från en känsla för alla människors lika värde, utan är istället ett slags PR-
trick. 
http://www.nytimes.com/2007/07/22/magazine/22yeshiva-t.html 
 
"If you intended to save the patient’s life so as to facilitate good relations 
between Jews and non-Jews, your actions were permissible. But if, to the 
contrary, you intended to save the patient out of universal morality, then you 
were in fact guilty of violating the Sabbath," 
 
Barmhärtighetsgärningen gentemot icke-juden är en synd att be om förlåtelse för och 
ångra s.k. "tshuva" om detta sker just p.g.a. barmhärtighetskänslor, men det är inte 
en synd om barmhärtighetsgärningen görs för att upprätthålla goda relationer, 
eftersom judiska folket inte är i sådan maktposition ännu att de kan ignorera den 
icke-judiska världen, dvs. de är fortfarande i "Mipnei Darkei Shalom". 
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Den Israeliske människorättsaktivisten och journalisten Yossi Gurwitz beskriver 
konceptet "Mipnei Darkei Shalom" på ett bra sätt i videoklippet "When Israel is 
mighty". 
https://www.youtube.com/watch?v=fCTmZYF8ZQY&index=9&list=PLyEGpienRGwI7l
Q50eOD4BOcD3FvgORfl 
 
Professor Noah Feldman beskriver också att det inte är tänkt att icke-juden ska ha 
kännedom om Judendomens lagar, att sanningen inte är för icke-judens öron. Man 
håller Judendomens lagar hemliga för icke-juden: 
 
"Later, in class, the teacher apologized to us students for what he said to the doctor. 
His comments, he said, were inappropriate — not because they were wrongheaded, 
but because non-Jews were present in the audience when he made them. The 
double standard of Jews and non-Jews, in other words, was for him truly irreducible: 
it was not just about noting that only Jewish lives merited violation of the 
Sabbath, but also about keeping the secret of why non-Jewish lives might be 
saved. " 
 
Drunkningsexemplet verkar vara ett populärt exempel hos rabbiner i undervisningen 
om hur juden skall förhålla sig mot icke-juden om barmhärtighetsgärningar därför att 
det återfinns på mer än ett ställe. 
 
Se f.d. Chabad rabbinen Shmarya Rosenberg 
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2013/08/haredim-non-jews-
and-human-life-678.html 
 
Dokumentärfilmaren Menachem Daum uttrycker sorg över Judendomens kriminalitet 
då han berättar att han frågat två stora poskim (överrabbiner som bestämmer vad 
som är Halakhah) om det är tillåtet att skicka en donation till icke-judar som lider 
p.g.a. tsunami-katastrofen. Dessa poskim svarade honom att detta skulle vara ett 
uppenbart brott mot mitzvah "Lo Tsichonaym" (Daum translittererar mitzvahn felaktigt 
som "Lo Sichonaym") "We are not permitted to do gratious acts of kindness for a 
Non-Jew" dvs. det är förbjudet att begå barmhärtighetsgärningar för icke-juden. 
http://lookstein.org/lookjed/read.php?1,5081,5140#msg-514 
http://web.archive.org/web/*/http://lookstein.org/lookjed/read.php?1,5081,5140#msg-
514 
 
Professor Israel Shahak berättar samma sak i sin bok "Jewish history jewish religion 
the weight of 3000 years" och berättar också om en incident då en jude vägrade 
ringa ambulansen för en icke-jude vilket han anklagats för att ha hittat på av den 
organiserade Judenheten. Den framlidne Prof. Shahak är verkligen utsedd till fiende 
av den organiserade Judenheten vilket framgår av vad som skrivits om honom över 
hela internet. 
 
Den humanistiske rabbin Jehiel Jacob Weinberg som jag citerade och prisade för 
humanism i det bildkollaget jag blev dömd för skriver på sidan 112 i ett brev till sin 
brevvän Prof. Samuel Atlas om förbudet inom Judendomen att rädda icke-juden från 
döden. Han uttryckte sorg över Judendomens grymhet gentemot icke-juden därav 
mitt lovpris. Notera att han separerar förbudet att rädda icke-juden från döden och 
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förbudet att avbryta Sabbaten för att rädda icke-juden döden därför att de är två olika 
mitzvoth. Endast det senare är behäftat med ett dödsstraff för juden, vilket jag nämnt 
tidigare. 
http://daatemet.org.il/en/torah-science-ethics/religion-ethics/gentiles-in-halacha/ 
 
Förbudet att rädda icke-juden från döden avser under vardagar, är endast en synd 
som inte är behäftat med något straff i en talmudisk domstol s.k. Beith Dinh utan där 
bot och bättring s.k. "tshuva" är tillräckligt för guds förlåtelse (sid 112) 
http://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/704650/professor-marc-b-
shapiro/scholars-and-friends-r-yechiel-ya-akov-weinberg-and-prof-samuel-atlas/ 
 
"The spiritual state in all circles brings sadness and hopelessness. I have bitter 
thoughts about the very existence of the nation and its hopes for the future. The 
entire world hates us. We assume that this hatred is due to the wickedness of the 
nations, and so no one stops to think that perhaps we also bear some guilt. We 
regard all the nations as similiar to an ass. 
 
”It is forbidden to save a Gentile, it is forbidden to offer him free medical 
treatment, it is forbidden to violate the Sabbath to save his life, his sexual 
intercourse does not render a woman forbidden to her husband according to R. 
Tam, because their issue is like the issue of horses. Can the nations resign 
themselves to such a deprivation of rights? It is permitted to deceive a Gentile 
and cancel his debt as well as forbidden to return his lost object! What can we 
do? Can we uproot our Torah teaching with apologetic formulae or clever 
deceptions. God knows that I have written this with the blood of my heart, the 
blood of my soul" 
 
På sidan 118 beklagar han att Judendomen saknar konsensus i huruvida stöld från 
icke-juden är förbjuden eller tillåten. Somliga rabbiner predikar att stöld är tillåtet om 
det sker på ett listigt sätt och andra predikar att de inte är tillåtet. Se sid 124 i pdf-en 
(109 i boken)för talmudisk kommentar som predikar att stöld är tillåten från icke-
juden. 
https://archive.org/stream/theoldpathsorthe00mcauuoft#page/n123/mode/2up 
 
Här misstänks att problematiken har att göra med "Mipnei Darkei Shalom" därför att 
när Israel är mäktigt och Messias har kommit så säger Judendomen att de icke-judar 
som får leva skall vara slavar och dessa ska arbeta "dag och natt" och att varje jude 
då ska ha 2800 slavar. Det är rimligt att anta att en slav också är egendomslös dvs. 
allt han äger ägs av sin judiske ägare så därför är stöld från icke-juden inte stöld. 
http://noirg.org/articles/slavery-in-jewish-law/ 
https://web.archive.org/web/20160917093021/http://www.come-and-
hear.com:80/shabbath/shabbath_32.html#PARTb  (vers 14) 
http://www.hasidicuniversity.org/index.php?page=hu_theocracy/mitzvah_profile.php?
mitzvah=154 
https://web.archive.org/web/20170227115011if_/http://www.come-and-
hear.com:80/sanhedrin/sanhedrin_58.html#PARTb 
 
Rabbi Jehiel Jacob Weinberg: 
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"In my opinion it is fitting to put an end to the hatred of religions for each 
other. More than Christianity hates Judaism, Judaism hates Christianity. 
There is a dispute if stealing from Gentiles is forbidden from the Torah, 
everyone holds that deceiving a Gentile and cancelling his debt is permitted, 
one is not to return a lost object to a Gentile, 
according to R. Tam intercourse with a Gentile does not render a woman 
forbidden to her husband, their issue is like the issue [of horses].  
According to Maimonides, 
if a Jew has sex with a Gentile [woman], 
the Gentile is killed because the Jew stumbeled into sin through her. 
The law of the Gentile is the same as that of an animal.  
Maimonides derived this law on his own. It is not found in the Bavli or 
Yerushalmi. We must solemnly and formally declare that in our day this does 
not apply.  
Meiri wrote as such, but the teachers and ramim whisper in the ears of 
students that all this was written because of the censor" 
 
 
Rabbi Jehiel Jacob Weinberg beskriver, liksom Professor Israel Shahak, att 
Maimonides (kallas the RAMBAM) dömt att en icke-jude av hon-kön (från minst 3 års 
ålder) som har sex med en jude avlivas på samma sätt som ett djur avlivas som blir 
utsatt av tidelag av en jude och anledningen är "därför att en jude föll i synd p.g.a 
henne". Detta gäller efter att Mipnei Darkei Shalom är över dvs. då Judenheten har 
makt att göra som de vill utan att riskera repressalier. 
https://archive.org/stream/JewishHistoryJewishReligion/JHJR#page/n81/mode/2up 
 
Om Maimonides bör HD veta att han anses vara den störste av alla poskim genom 
alla tider och att han hedras i Israel genom att sjukhus uppkallas efter hans namn 
eftersom han var läkare. I hans magnum opus "Mishney Torah" ger han detaljerade 
anvisningar om hur en judisk läkare kan låtsas hela en icke-jude, att den judiske 
läkaren kan pröva ut kurer på icke-juden istället för att hela honom. Men, skriver han, 
om icke-juden är mäktig och det finns fara för repressalier så måste den judiske 
läkaren hela honom men aldrig gratis. Om icke-juden är väldigt mäktig, skriver 
han, kan dock den judiske läkaren ändå vara tvingad att utföra sina tjänster gratis. 
https://archive.org/stream/JewishHistoryJewishReligion/JHJR#page/n75/mode/2up 
 
I detta video-klipp från världsorganisationen Chabad som också finns i Sverige, så 
ses rabbi Gordon läsa och förklara Maimonides beslut om att den icke-judiska flickan 
avlivas från 3 års ålder. Han nämner begreppet "capital punishment" vilket betyder 
dödsstraff. 
https://www.youtube.com/watch?v=VA7ZwjLIpXA&index=20&t=2s&list=PLyEGpienR
GwI7lQ50eOD4BOcD3FvgORfl 
 
Allt detta känner den organiserade Judenheten i Sverige till därför att det finns inte 
någon religiös jude som inte känner till den störste av poskim genom tiderna, men 
man tycker inte att det finns anledning att uttrycka avsky för detta offentligt, därför 
att man låter påskina att Judendomen inte innehåller någonting negativt gentemot 
icke-juden. Jag har mejlat Synagogorna hundratalet gånger sedan 2013 och 
efterfrågat deras fördömanden av Judendomens kriminalitetskrav som ställs på juden 
gentemot icke-juden, men aldrig någonsin har jag fått något svar. Jag ringde 
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Synagogan i Göteborg och frågade om vad det tyckte om Rabbi Ovadia Yosefs 
citering av judiska skrifter om att icke-juden är ett djur i människoskepnad utan 
existensberättigande. 
https://archive.is/Xhnn 
 
De svarade att de inte praktiserade en sådan extrem variant av Judendomen varpå 
jag frågade representanten om han ville vara med i mitt närradioprogram och 
beskriva skillnaderna mellan deras humanistiska variant och den Judendom som 
Israels chefsrabbi förespråkar. Han låtsades ta illa upp och slängde snabbt på luren 
för att slippa exponera Judendomens kriminalitet för allmänheten. Talmud säger ju att 
en hedning som studerar Torahn förtjänar/är skyldig till döden, så det är inte tillåtet 
för juden att lära ut Judendomen för icke-juden, därför kunde han förmodligen inte 
berätta om det som inte är tillåtet för icke-juden att veta. 
https://web.archive.org/web/20170309042147/http://www.come-and-
hear.com:80/sanhedrin/sanhedrin_59.html 

Likväl hävdar företrädare för judendomen att denna inte innehåller något negativt 
gentemot icke-juden. 
 
Hur hanterar man konvertiter är en berättigad fråga. Enligt Judisk teologi kan ingen 
konvertera till Judendomen om hans ande inte var med på Sinai för 3000 år sedan. 
De som konverterar ses som judar som av guds misstag har försatts i icke-judiska 
kroppar. Se "Judaism vs Jewish Identity Politics - Rabbi Yaakov Shapiro and Gilad 
Atzmon" del 1 eller 2. 
 
ii. Enligt Judendomen så räknas inte icke-judar som människor utan som djur i 
människoskepnad vilka skapade endast för att tjäna juden och utan detta tjänande så 
finns annars inget existensberättigande. Detta finns i Talmud och har också uttalas 
av Israels framlidne sefardiske chefsrabbi- rabbi Ovadia Yosef som räknades som 
den störste auktoriteten inom Halakhah (judisk lag). 
http://archive.is/Xhnn 
http://www.unz.com/ishamir/are-non-jews-human/ 
https://web.archive.org/web/20170314094058/http:/www.come-and-
hear.com:80/babamezia/babamezia_114.html#PARTb 
http://daatemet.org.il/en/torah-science-ethics/religion-ethics/the-jewish-nation-is-the-
people-chosen-to-fulfill-the-purpose-of-creation/ 
 
Denne "store man" besöktes traditionsenligt av Israels president varje år fram till 
rabbins död där hans kista bars av presidenten och regeringsmedlemmar och där 
hans statsmannabegravning följdes på plats av över 300 000 israeler. Han var som 
det sas en legendar, "the greatest of his generation”, ”a genious", att han kunde 
innehållet i 50 000 böcker utantill m.m. 
 
Talmud förklarare på mer än ett ställe att icke-juden inte har människostatus inte är 
en s.k. "adam" 
https://youtu.be/Ce1nobH2jMc?list=PLyEGpienRGwI7lQ50eOD4BOcD3FvgORfl&t=4
49 
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Här en pedagogisk bild som används för att undervisa judiska barn om judens 
överhöghet. Överst i skapelsen är juden, därefter kommer icke-juden (djuret i 
människoskepnad) och därefter kommer djur (djuren i djurskepnad) 

 

 
En jude kan därför inte enligt Judendomen bli bestraffad för mord på en icke-jude. 
Det är dock inte tillåtet men straffet kan bara vara "från himlen". En icke-jude blir 
däremot avrättad om han förorsakat en judes död av en olyckshändelse. Detta 
beskrivs i en artikel av rabbi David Bar Chaim som den israeliske f.d. rabbinen och 
f.d. yeshiva-föreståndaren Yaron Yadan tillhandahåller på sin sajt som innehåller 
mycket information om Judendomens kriminalitet.  
http://daatemet.org.il/en/torah-science-ethics/religion-ethics/gentiles-in-halacha/ 
 
Att Judendomen saknar straff för mord på icke-juden beskrivs dessutom av Professor 
Israel Shahak i två olika böcker. Dels citerandes rabbi Yitzshak Ginsburg, se näst 
sista stycket 
https://archive.org/stream/JewishFundamentalismInIsrael/JFI#page/n43 
 
och dels i boken "Jewish history Jewish religion" 
https://archive.org/stream/JewishHistoryJewishReligion/JHJR#page/n69/mode/2up 
 
Leon Silberstein beskriver även han detta faktum att en judes dödande en icke-jude 
aldrig under några som helst omständigheter kan definieras såsom mord 
http://www.talkreason.org/articles/gentiles.cfm 
 
Zohar (kabbalah) som är en del av Torahn beskriver att skillnaden mellan en jude 
och en icke-jude är större än den skillnaden som finns mellan icke-juden och djuren. 
En blogpost av mig där jag länkar till och kommenterar rabbi Hanan Balk. 
https://direktdemokratihalmstad.wordpress.com/2017/04/17/the-soul-of-a-jew-and-a-
soul-of-a-non-jew-by-hanan-balk/ 
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Eftersom icke-juden har lägre status än juden så är det rimligt att anta att de 
rapporter om judiska ritualmord på icke-judar som började nå ytan vid ca Kristi 
födelse och har haglat genom hela världshistorien sedan dess, är sanna. 
https://en.metapedia.org/wiki/Jewish_ritual_murder 
 
3 Mos. 27:27-29 beskriver att människooffer inte går att återlösas om man ångrar 
dem utan de människor som man lovat att offra till gud måste ges till spillo. Gamla 
testamentet innehåller många andra exempel på att Israels gud ser välvilligt på 
människooffer. 
http://www.skepticsannotatedbible.com/contra/human_sacrifice.html 
 
Pesachim 49b beskriver att ritualmord är tillåtet på judar som inte respekterar 
Torahn, men att dessa kräver särskilt tillstånd "benediction". Här bör man hålla i 
minnet att judar enligt rabbinerna är "Adam" dvs. människor skapade till guds avbild 
men att dessa likväl kan slaktas rituellt om de inte accepterar Torahn. Hur mycket 
mer utsatt är då inte icke-juden som endast är ett djur i människoskepnad enligt 
Judendomen, då mord inte är mord och icke-juden saknar existensberättigande om 
han inte tjänar juden? 
https://web.archive.org/web/20170307114914/http://halakhah.com/pdf/moed/Pesachi
m.pdf 
 
Den israeliske professorn Ariel Toaff från Bar-Ilan University, Tel-Aviv skrev en 
bok där han visar att judiska samhällen i norra Italien under medeltiden 
konsumerade kristna barns blod. Han tvingades efter massiva påtryckningar från 
sin familj och efter hot om att förlora sin pension att dra tillbaka den planerade 
utgivningen av boken. Han diskuterar bekännelser under tortyr och kommer fram till 
att det inte finns någon chans att så många människor från så vitt skilda geografiska 
områden samtliga skulle kunna återge samma komplicerade ritual där familjens 
överhuvud vid en bestämd punkt i ritualen blandar det torkade blodet i vinet och 
uttalar orden "Zhe ha dham shel goyim katan" - "Detta är blodet från ett kristet barn", 
om detta var något som inte var äkta. Det finns ingen chans, menar han, att 
utomstående skulle känna till det speciella fikonspråk med de interna specialbegrepp 
sådant att detta skulle kunna kokas ihop av utomstående till en påtvingad falsk 
bekännelse. 
https://bloodpassover.com/ 
 
Det finns en dokumentär som avhandlar judiska ritualmord där dokumentären börjar 
med rapporterna från hundratalet år innan Kristi födelse, "Jewish ritual human 
sacrifice" 
https://www.youtube.com/watch?v=BAYEBInSg3o 
 
Gemensamt för samtliga judiska ritualmord som rapporterats genom 
världshistorien är att offren tömts på sitt blod. 11 judar arresterades i Italien för 
några år sedan för att ha producerat "snuff filmer" och där offren sedan 
hittades tömda på sitt blod. 
https://archive.is/udlyJ#selection-1409.0-1411.27 
 
Detta skall också ses i ljuset av vad stora män genom världshistorien skrivit om 
judars förhållningssätt till resten av världen. Exempelvis så skrev Tacitus ca 100 e.Kr. 
att "judarna hatar alla andra folk som om de vore fienden". 
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https://www.jewishvirtuallibrary.org/tacitus-on-the-jews-110-ce 
 
"...as also did the fact, that among themselves they are inflexibly honest and ever 
ready to shew compassion, though they regard the rest of mankind with all the 
hatred of enemies." 
 
Israel är världens centrum för illegal organhandel enligt Professor Nancy Schleper-
Hughes och det är snarare regel än undantag att rabbiner är involverade. Det har 
också rapporterats i medierna att människor dödas för att plundras på sina organ. 
Detta skall också sättas i relation till den inflytelserike rabbi Yitshak Ginsburg som 
rapporterades av Professor Israel Shahak ha uttalat följande, se näst sista stycket 
https://archive.org/stream/JewishFundamentalismInIsrael/JFI#page/n43 
 
"If a Jew needs a liver, can he take the liver of an innocent non-Jew to 
save him? The Torah would probably permit that. Jewish life has an infinite 
value. There is something more holy and unique about Jewish life than about 
non-Jewish life." 
  
Om en jude behöver en lever kan man ta den från en oskyldig icke-jude för att rädda 
honom? Torahn skulle förmodligen tillåta detta. Judiskt liv har oändligt högt värde. 
Det är någonting i ett judiskt liv som är mer heligt och mer unikt än ett icke-judiskt liv. 
 
Längre ner skriver Professor Shahak, citerandes rabbi Ginzburg: 
"In that book Ginsburgh contributed a chapter in which he wrote that a Jew's 
killing non-Jews does not constitute murder according to the Jewish religion 
and that killing of innocent Arabs for reasons of revenge is a Jewish virtue. No 
influential Israeli rabbi has publicly opposed Ginsburgh's statements; most 
Israeli politicians have remained silent; some Israeli politicians have openly 
supported him. " 
 
Att döda en icke-jude är inte definierat som mord enligt Judendomen och att hämnd-
mörda oskyldiga araber är en judisk dygd. 
 
Att döda en icke-jude är alltså inte mord inom Judendomen därför att icke-juden har 
så mycket lägre status i guds ögon och eftersom det endast rör sig om ett djur i 
människoskepnad. 
 
Att döda oskyldiga ur ett folk som judar hatar såsom hämnd är en judisk dygd som 
också förmodligen beror på icke-juden status såsom icke-människa. 
 
Naturligtvis måste den organiserade Judenhetens organ såsom exempelvis de s.k. 
Wikipedia-judarna avfärda Professor Israel Shahak på något sätt trots att han endast 
har citerat vad rabbiner faktiskt har uttalat. Man har valt mantrat "controversial" dvs. 
att han är kontroversiell, och har "taggat" Prof. Shahak med det epitetet i många 
artiklar på internet. 
Det är ett mycket skickligt sätt att avleda folk som ytligt undersöker påståenden om 
Judendomens kriminalitet. Det finns ingenting Prof. Shahak sagt som jag inte har 
videobevis på från rabbiner i Israel. Se min spellista "Criminality of Judaism" på 
Youtube där 21 stycken videoklipp ska vara synliga för er till dags dato. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyEGpienRGwI7lQ50eOD4BOcD3FvgORfl 
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Enligt Judendomen så är dessutom dess klimax ankomsten av världshärskaren 
Messias vars arbetsuppgift bland annat är att tvinga icke-juden att ta på sig att lyda 
de 7 Noahid lagarna som bland annat innebär förbud för Kristendom och andra 
religioner som anses vara s.k. Avodah Zarah (främmande dyrkan) under hot om 
dödsstraff. 
 
Om icke-juden inte underordnar sig så är det tänkt att Messias ska utplåna de icke-
judar som inte vill acceptera undergivenhet under Judisk överhöghet. De 
överlevande icke-judarnas uppgifter i världen då Messias styr är att vara slavar åt 
juden där varje jude skall ha 2800 slavar. Se följande länk till ett videoklipp på 
youtube där bland annat Sanhedrins ordförande rabbi Yisrael Ariel citerandes 
Maimonides (RAMBAM) vilken är den oomtvistat störste rabbin genom tiderna om 
hur världens icke-judar kommer att hanteras.  
https://www.youtube.com/watch?v=3nQe_UuBg10&index=6&list=PLyEGpienRGwI7l
Q50eOD4BOcD3FvgORfl 
 
Judar i Israel uttalar sig kring ämnet om hur de tror att icke-judens kommande slaveri 
kommer att se ut i nedanstående videoklipp. Följ länkarna i beskrivningen till de 
judiska religiösa texterna. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ce1nobH2jMc&list=PLyEGpienRGwI7lQ50eOD4
BOcD3FvgORfl&index=11 
 
Torhan verkar mena att slaveriet består i att vi icke-judar aldrig ska kunna bli fria från 
skuld till judiska bankirer enligt början av ovanstående klipp. Att man måste hålla 
Noahid lagarna (i framtiden) uttalades även av amerikanen rabbi Arik Ascherman 
bosatt i Israel, som definierar sig som Reformert rabbi under Palestinakonferensen i 
Sjövik i Juni 2018, utan att exakt definiera vilka religioner som Reform Judendomen 
avser att definiera såsom ”främmande dyrkan” s.k. ”avodah zarah” och utan att 
berätta om det föreliggande dödsstraffet avseende främmande dyrkan för icke-juden 
under Messias.  
 
Vad som ytterligare kan sägas är att icke-juden inte kan bli ”oren” därför att icke-
juden är intrisiskt orenhet 
http://www.hasidicuniversity.org/index.php?page=hu_theocracy/mitzvah_profile.php?
mitzvah=105 
 
Icke-juden som vill ha en plats i ”the world to come” som det heter kan bara vara s.k. 
Noahider och är också förbjuden att fira Sabbaten enligt Judendomen förutom att 
han är förbjuden att följa sina egna religiösa seder. 
http://www.hasidicuniversity.org/index.php?page=hu_theocracy/mitzvah_profile.php?
mitzvah=154 
 
 

Slutord 
 
Det här som beskrivits i detta dokument borde för HD betyda att Judendomen, dess 
uttolkare och företrädare hetsar mot icke-juden som folkgrupp och att judiska 
symboler därmed förbjuds att förevisas offentligt, men eftersom HD sannolikt inte 
vågar sig på detta så bör HD i så fall åtminstone ha anständigheten att avvisa statens 
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krav på indrivning av böterna emot icke-judar såsom i min position. Det är illa nog att 
jag är fälld medan den organiserade Judenheten går fria p.g.a. dess lögner om 
Judendomen och om sitt oskyldiga lidande där också deras lidande sägs överträffa 
alla andras. 
 
Om HD svarar med något som kan förstås som att icke-juden inte kan ses som en 
folkgrupp men att den multi-etniska gruppen som är relaterad till Judendomen 
däremot är det och att juden därför visst får bedriva organiserade anstiftan till brott 
mot icke-juden, att den organiserade Judenheten inte behöver underrätta 
myndigheterna för organiserad anstiftan till brott mot icke-juden under det att man 
anklagar icke-juden för ”antisemitism” och får fortsättningsvis förevisa symboler 
offentligt som av miljoner icke-judar världen över tolkas som symboler för icke-judens 
förestående utplåning medan motsvarande får inte icke-juden göra, då måste frågan 
besvaras av HD om HD anser att judiskt liv och icke-judiskt liv har lika värde eller om 
HD accepterar judens överhöghet precis som Talmud profeterar. Noahid communityn 
växer nämligen, främst i USA och Filippinerna, och det är därför av vikt för icke-
judarna att få veta hur långt rättsrötan nått. 
 
Vi måste få veta om principen för alla människors lika värde och lika behandling inför 
lagen övergivits. 
 
Juden kommer då i så fall fortsätta att bedriva organiserad anstifta till brottet att inte 
lyfta minsta finger för att rädda icke-judens barn från döden och babbla om 
”antisemitism”, men om icke-juden blir upprörd över Judendomens uppmaningar till 
kriminalitet gentemot hans barn så är hen skyldig till brott och detta kan aldrig 
accepteras. 
https://israelpalestinenews.org/haaretz-noahide-project-seeks-to-create-a-world-
religion-whose-believers-adore-israel/ 
 
"It’s a form of Zionist mission, which seeks to create a world religion whose 
believers adore the Jewish people and the State of Israel – without belonging 
to either. The believers are required to accept the supremacy of Judaism but 
are not accepted into the Jewish people and are even barred from upholding 
such commandments as Sabbath observance. Anyone who wishes to be a 
Noahide is called upon mainly to recognize the Jewish people and its state."   
 
 
En f.d. jude vägledde mig i skrivandet av detta dokument. 
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