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Inledning

I denna del skall Jan Milld/jag kommentera folkmordet på tyskarna under och
efter andra världskriget.

Andra världskrigets slut

När andra världskriget tog slut och det åter var fred på jord fortsatte folkmordet
på tyskarna - ca 13 miljoner tyskar dödades efter kriget i vad som inte
kan betecknas som annat än dödsläger. Lägg till dessa 13 de som dog i kriget
och man behöver inte fundera över beteckningen folkmord.

Vill ni ha kött på påståendet eller om ni tror jag ljuger se då filmen Hellstorm,
med svensk text (det finns en liten CC knapp längst ner till höger).
Hellstorm, svensk text
Ja även om ni tror på det jag säger skall ni se filmen - om ni inte gör det är

ni ena riktigt fega stackare som snällt vandrar mot er egen utrotning.
När ni sett filmen, från början till slut, kan ni läsa Jan Millds genomgång

av fokmordet på tyskarna, under och efter andra världskriget: Tyskland 1:
PRISET.
Förklaringen till varför judarna hatar germaner/arier/västeuropeer och därmed

betraktar dessa som sina största fiender får ni om ni klickar på Amalek.

Några myter från kriget

Den första myten är att Winston Churchill var en räddare. Den som har skaffat
sig den minsta rudimentära kunskap om WC vet att han var en alkoholiserad,
bindgalen massmördare med usla affärer. Han stödde fullt ut Balfourdeklara-
tionen, inte för att han stod på judarnas sida, han ville bli av med det problem
de utgjorde.
Han spenderade mer pengar än han hade och blev då först utlöst av agenda-

juden Bernard Baruch (det är ju så de arbetar. Mona Sahlin dyker oförmedlat
upp i huvudet och varför inte Jimmie Åkesson), Churchill var med andra ord
köpt av den judiska maffi an, och vid ett senare tillfälle av den sydafrikanske
"juden" Henry Strakosch. Ett bra köp ty denne labile man älskade krig - något
som den engelska eliten inte gjorde. Om inte WC funnits hade det troligen inte
blivit något krig. Källa Winston Churchill The British Mad Dog av Mike King
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Den andra myten är anledningen till att USA gick med i kriget. Amerikan-
erna had ingen som helst lust att få sina söner dödade. Judarna bestämde sig
då för att genomföra en spektakulär händelse - Pearl Harbour (känns taktiken
igen? Om inte tänk 9/11). De fick Roosevelt med på noterna - han var också
köpt. USA kände därför väl till planerna för det Japanska angreppet och för-
beredde sig genom att underlätta för den japanska krigsmakten. Dock
flyttade man på några moderna krigsfartyg i god tid innan. Om detta har Cur-
tis B Dall skrivit i sin bok Franklin Delano Roosevelt, My exploited stepfather
in law . Pearl Harbour var 40-talets 9/11 som behövdes för att få europeiska
amerikanare att ställa upp på det orättfärdiga kriget mot Tyskland. Delar jag
fann vara av speciellt intresse är gulmarkerade.
Den tredje myten är att det var Hjalmar Schacht som la grunden till det

tyska välståndet, med sin penningpolitik, under 20/30-talet. I verkligheten var
det Adolf Hitler och nationalsocialisterna som både la grunden till och införde
välståndet. Det tog dem 4-5 år att återge folket hopp, livsvilja och ett värdigt
liv.
Bara för att ge ett litet exempel på hur det var 1933 innan Hitler tog makten

i det korrumperade Tyskland: Självmord 270000 årligen (ni som kan tyska skall
verkligen titta på länken bakom antalet självmord). Jämför denna siffra med
Röda Korsets anteckningar om totalt 271301 döda i tyska arbetsläger - under
hela kriget.
I dagarna har boken Hitler och hans verk av Georg Brandell kommit ut på

Logik förlag (428 kronor med frakt) och jag har beställt den. Det är hög tid
för mig att påbörja inhämtandet av kunskap om Hitler och de tyska nationalso-
cialisterna. Den hjärntvätt jag utsatts för under ett långt liv börjar krackelera
i stora sjok. Tidigare har ni fått The Greatest Story Never Told.
Det är dags att tyskarna befrias från sina ockupanter. Det är dags att fruk-

terna av deras arbete åter kommer tyskarna till del. I gengäld skall brottslin-
garna bli av med alla sina stulna rikedomar och fängslas för all framtid. För
detta ändamål har en stor mur byggts i Palestina och den är snart klar.
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Det är dags för oss goter och germaner att slutligen oskadliggöra den judiska
sekten och dess derivat.

Tyskarna är ett utomordentligt folk med djävlar anamma,
moral, intelligens och empati.

Jag tidens stora orator
jag parlament, jag diktator,
jag röst från torg och gator
och papperskonseljer och krig,
i frasernas mantel skrudar
jag mitt begär till dig,
och du skall inga andra gudar
ha före mig.

Moral är en handelsvara,
och allting kan man förklara,
och maktens löfte är bara
en växel som görs i panik.
Jag Lögnen, jag känner sätten,
jag vet hur man blir rik
vid den snurrande ruletten
politik. (Politik, Bo Bergman)

Referenser

Denna artikel genererade en del korrepondens som gav ytterligare bevis för att
min beskrivning av WC var korrekt:

1. Låt mig börja med Bernard Baruch: http://europe.newsweek.com/how-
churchill-made-and-lost-fortune-1929-335372?rm=eu

2. En övergripande artikel http://www.renegadetribune.com/buying-mr-churchill/

3. Till sist en artikel från Calvin College - en kristen akademi: http://research.calvin.edu/german-
propaganda-archive/schul05.htm
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