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"När du är en patriot, ifrågasätter du inte motivationen för CIA eller Vita huset. Du antar att
det större syftet är för ett ädlare motiv. De
väljer bra, lojala människor som jag.
... WTC 7 var en klassisk kontrollerad rivning
med sprängämnen. Vi använde superfina militära nanotermitkompositmaterial som sprängämnen. Den hårda delen var att få tusentals kilo
sprängämnen,
säkringar
och
antändningsmekanismer in i byggnaden utan att orsaka för mycket oro. Men nästan varje kontor i
Building 7 hyrdes av CIA, Secret Service eller
militären, vilket underlättade.
... När byggnaden kom ner var det så bråttom.
Allt gick exakt planerat. Det var så smidigt.
Alla evakuerades. Ingen skadades i WTC 7. Vi
firade. Vi fortsatte att titta på repetitioner av
rivningen, vi hade whisky och cigarrer ute, och
sedan plötsligt hände det konstigaste. Vi började alla oroa oss för att det såg ut lite för smidigt. Vi tittade på bandet igen och igen och
igen och vi började bli paranoida. Det såg ut
som en kontrollerad rivning. Vi tänkte skit,
människor kommer att ifrågasätta detta. Och
sedan hörde vi att människor från gatan rapporterade att de hörde explosionerna under
eftermiddagen. När vi fick höra att BBC slog
fast deras rapport och tillkännagav för världen
att byggnaden kollapsade 20 minuter innan den

faktiskt gjorde. Vid den tiden trodde vi verkligen att spelningen var uppe.
... Det fanns så många lösa ändar, så mycket
bevis kvar. Vi trodde att allmänheten skulle
vara över det hela. Vi trodde att det skulle bli
ett offentligt uppror som media inte kunde ignorera. De skulle finansiera utredningar och
kräva veta varför de ljög för. Vi trodde att de
skulle hitta kemiska kompositer i området som
skulle bevisa att byggnad 7 sprängdes.

Vi trodde att det skulle bli en revolution. Det
skulle gå hela vägen till president Bush. Han
skulle dras ur Vita huset.
Men inget av det hände. Nästan ingen ifrågasatte någonting. Media stängde ner alla som
vågade ifrågasätta allt de fick höra.
... Det kunde aldrig bli en verklig utredning av
den 9/11. Hela skuggregeringen, som du kallar
dem nu, är inblandad.
... De kommer att använda media för att attackera mig. De är alla på för att undertrycka
allt omkring 9/11. "
pensionerad CIA-agent Malcom Howard, 2017
[arbetade för CIA i 36 år som operativ]
[säger att han var inblandad i den
"kontrollerade rivningen" av World Trade Center 7]

besvär och straffas inte av himlen. Jag vill att
Israel ska gå med i klubben. Kanske världen
kommer äntligen att börja rädda oss istället.
Kanske kommer de att börja skaka, att frukta
vår galenskap istället för att beundra vår adel.
Låt dem skaka; låt dem kalla oss en galna.vilda, farligt för våra omgivningar, inte normala, att vi kan bli vilda, att vi kan börja andra
världskriget precis så, eller att vi en dag kan bli
galna och bränna alla oljefält i Mellanöstern.
Även om du, jag kommer att bevisa för mig att
det nuvarande kriget är ett smutsigt omoraliskt
krig, jag bryr mig inte. Vi kommer att inleda ett
nytt krig, döda och förstöra mer och mer. Och
vet du varför det är värt det? För det verkar
som om detta krig har gjort oss mer populära
bland den civiliserade världen. Vi får inte höra
mer av det nonsens om de unika judarna s k
moral. Inget mer prat om att ett unikt folk är ett
ljus för nationerna. Ingen mer unikhet och inte
mer sötma och ljus. "
före detta Israels premiärminister Ariel Sharon

SIONISM
"En frivillig försoning med araberna är oaktuell
antingen nu eller i framtiden. Om du vill
kolonisera ett land där människor redan bor,
måste du tillhandahålla en garnison för landet
eller hitta en rik man eller välgörare som kommer att tillhandahålla en garnison för din
räkning. Eller annars ge upp din kolonisering,
för utan en väpnad styrka som kommer att göra
fysiskt omöjligt något försök att förstöra eller
förhindra denna kolonisering, är kolonisering
omöjlig.
... Sionismen är ett koloniseringsäventyr och
därför står eller faller det med frågan om
väpnad makt. "
Vladimir Jabotinsky, grundare av Revisionistisk zionism (föregångare till Likudpartiet)

VÄSTVÄRLDENS INTELLIGENSSTRUKTURER
Storbritanniens MI6 / Israels Mossad / CIA
"Att ta hand om USA / CIA-aktiviteter i stort
antal och ta reda på hur många människor som
har dödats i djunglarna i Laos eller kullarna i
Nicaragua är mycket svårt. Men att lägga till
dem så bra vi kan, kommer vi på siffran på sex
miljoner dödade - och detta är den minsta
siffran. Inkluderat är: en miljon dödade under
Korea-kriget, två miljoner dödade i Vietnamkriget, 800 000 dödade i Indonesien, en
miljon i Kambodja, 20 000 dödade i Angola ...
och 22 000 dödade i Nicaragua. Dessa människor skulle inte ha dött om amerikanska skattedollar inte hade använts av CIA för att inflamma spänningar, finansiera dolda politiska
och militära aktiviteter och destabilisera samhällen. "
John Stockwell, CIA-tjänsteman på 1960- och
1970-talet

"För det mesta är Israel underleverantör för
amerikanska vapen till den" tredje världen ".
Det finns ingen fruktansvärd regim - Colombia,
Guatemala, Uruguay, Argentina och Chile under kolonellernas tid, Burma, Taiwan, Zaire,
Liberia, Kongo Sierra Leone - det finns ingen
som inte har någon större militär anslutning till
Israel. Israel är en nyckelmedlem i det amerikanska imperiet. "
Jeff Halper

"Israels regering, genom sin hemliga underrättelsetjänst Mossad, orkestrerade konspirationen
som avslutade John F. Kennedys liv.
Genom sina egna enorma resurser och genom
sina internationella kontakter i underrättelse-

"Säg mig, har de onda männen i denna värld
dålig med tid? De jagar och fångar vad de känner för att äta. De lider inte av matsmältnings2

miljön och i organiserad brottslighet hade Israel medel, det hade motivet, och det hade
möjlighet att genomföra århundradets brott
[9/11] - och gjorde ".
Michael Collins Piper i sin bok "Final Judgment"

VATIKANEN
"Den katolska kyrkan är den största
ekonomiska makten, förmögenhetsförvärvaren
och fastighetsägaren som finns. Hon är en
större innehavare av materiella rikedomar än
någon annan enskild institution, företag, bank,
jätteförtroende, regering eller stat i hela
världen.
... Vatikanen har stora investeringar med Rothschilds i Storbritannien, Frankrike och Amerika.
... Vatikanen har miljarder aktier i de mäktigaste internationella företagen.
... Den katolska kyrkan, när alla hennes
tillgångar har satts samman, är världens mest
formidabla aktiemäklare.
... Vatikanens guldskatt har uppskattats uppgå
till flera miljarder dollar. En stor majoritet av
detta lagras i guldgötter hos den amerikanska
centralbanken, medan banker i England och
Schweiz innehar resten ... När det kommer till
läggs all fastighet, fastighet, aktier och aktier
utomlands, då den svindlande ansamlingen av

"Nästan från början engagerade CIA sig inte
bara i insamlingen av underrättelseinformation,
utan också i dolda operationer som involverade
riggval och manipulering av fackföreningar
utomlands, genomförande av paramilitära operationer, vältande regeringar, att mörda
utländska tjänstemän, skydda före detta nazister och för att ljuga till kongressen. "
före detta senator George McGovern, 1987
"Det är CIA: s funktion att hålla världen instabil och att propagera och lära det amerikanska
folket att hata, så vi kommer att låta byrån
spendera alla pengar på vapen."
John Stockwell, CIA-tjänsteman på 1960- och
1970-talet
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den katolska kyrkans rikedom blir så formidabel att trotsa varje rationell bedömning. "
från boken "The Vatican Billions" av Avro
Manhattan, 1983

ett finger på de respektabla och "ädla" bankfamiljerna i Storbritannien. "
John Coleman i sin bok "Conspirators
'Hierarchy: The Story of the Committee of
300"

"Tidigt på 1800-talet kom påven till Rothschilds för att låna pengar ... Rothschilds
anförtroddes huvuddelen av Vatikanens
rikedom."
Fritz Springmaier i sin bok "Bloodlines of the
illuminati"

"Läkemedelsvinster säkerställs genom läkemedelskartellernas förmåga att tvätta och överföra miljarder dollar genom det amerikanska
banksystemet. Omfattningen och omfattningen
av den amerikanska bank-drogkartellalliansen
överträffar all annan ekonomisk aktivitet i det
amerikanska privata banksystemet."
James Petras

"Under ett krig kommer du aldrig se Vatikanen, London eller Schweiz bli attackerad. På
det stora schackbrädet betraktas dessa som neutral mark eftersom det är där alla pengar flyter.
Utan pengar för att finansiera krig finns det
inget krig."
http://wideshut.co.uk - "Bank of England, London City och The Queen"

HÄRSKARELITEN
Jacob Rothschild / Queen Elizabeth II / David
Rockefeller / Henry Kissinger / George Soros /
Zbigniew Brzezinski
"Verklig makt väljs inte. Politiker förändras,
men maktstrukturen gör det inte. Nätverket (en
global finansiell elit maktstruktur i den anglosaxiska världen) fungerar bakom kulisserna,
för sin egen nytta, utan att någonsin konsultera
de som påverkas av dess beslut.
Nätverket består av individer som föredrar anonymitet. De är "nöjda med att ha kontrollen
snarare än att öppet visa sin makt." Denna
strategi för att i hemlighet utöva makt är vanligt genom historien eftersom det skyddar
konsekvenserna av deras handlingar.
En primär taktik för att styra den allmänna
opinionen och "regeringens" politik är att placera villiga anställda i ledarpositioner för betrodda institutioner (media, universitet,
regering, stiftelser, etc.). Om det någonsin finns
ett stort motspel mot en viss politik, kan
tjänaren ersättas. Detta lämnar både institutionen och de individer som faktiskt styr sin
makt oskadda.
Historiskt sett är de som upprättar sofistikerade
dominanssystem inte bara mycket intelligenta;
de är ytterst vilseledande och hänsynslösa. De
ignorerar helt de etiska hinder som styr en normal människas beteende. De tror inte att de
moraliska och lagstiftande lagarna, som andra
förväntas följa, gäller dem. "
Joseph Plummer i sin bok Tragedy and Hope
101

DROGHANDEL &
PENGARVÄXLINGAR
"Hong Kong och Shanghai Bank [HSBC] och
närstående företag finansierar opiumhandeln.
På detta sätt agerar de som utsedda agenter för
den brittiska monarkin genom Royal Institute
of International Affairs.
Den olagliga narkotikatrafiken i världen styrs
av en enda grupp män vars intima ägandeband,
familj och politiska samarbete går 200 år tillbaka. "
www.bibliotecapleyades.net "Hur Drug Empire
fungerar"
"Det verkliga skälet till att narkotikaproblemet
inte utrotas är för att det drivs av de högsta
familjerna i hela världen som en del av en
samordnad gigantisk pengarskapande maskin.
... Plutokratin som kontrollerar de brittiska
bankerna höll på handväskorna och sedan, som
nu, skapade en mycket respektabel fasad för att
täcka deras verkliga verksamhet. Ingen fångade
dem någonsin med smutsiga händer. De hade
alltid främre män, precis som de gör idag,
beredda att ta skylden om det gick fel. Då som
nu var förbindelserna med narkotikahandel i
bästa fall svaga. Ingen kunde någonsin lägga
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den biologiska kontinuiteten i generationer av
familjen som äger förmögenheten. "
"The Venetian Black Nobility and the Concept
of Oligarchy", en artikel av Dr. Webster Griffin
Tarpley & James Higham

"Kärnan i oligarkin är idén att vissa familjer är
födda för att regera som en godtycklig elit, medan den stora majoriteten av varje given befolkning döms till förtryck, trängsel eller slaveri. Oligarker identifierar rikedom enbart i
pengar, och utövar osury monetarisme och
plundring.
... Kärnan i oligarkismen sammanfattas i idén
om kejsardömet, där en elit som identifierar sig
som en mästerskap styr över en förnedrad massa slavar eller andra förtryckta offer. Om oligarkiska metoder får dominera mänskliga angelägenheter skapar de alltid en nedbrytningskris av civilisationen, med ekonomisk depression, krig, hungersnöd, pest och förödelse i
dess spår. En pelare i det oligarkiska systemet
är familjens förmögenhet. Kontinuiteten i
familjeförmögenheten som tjänar pengar genom rymd och plundring är ofta viktigare än

"Det finns en gränsöverskridande härskande
klass, en" Superklass ", som enas om att upprätta en världsregering. Medelklassen är inriktad på eliminering, eftersom större delen av
världen inte har någon medelklass, och att helt
integrera och internationalisera en medelklass,
skulle kräver industrialisering och utveckling i
Afrika och vissa platser i Asien och
Latinamerika. Superklassens mål är inte att
förlora sin rikedom och makt till en transnationell medelklass, utan snarare att släcka uppfattningen om en medelklass och att transnationalisera en lägre , outbildad, arbetarorienterad klass, genom vilken de kommer att
säkerställa den ultimata rikedom och makt. "
5

Andrew Gavin Marshall, 'Den globala
ekonomiska krisen: XXI-talets stora depression'

den västra världen, medan poliovaccin fortsätter att användas i utvecklingsländerna. "
Aaron Dykes, Truthsteam Media, 2013

GRUNDLÄGGANDE TANKAR

"Hjärntruster" tillverkar debatt. Det är vad de
gör: Deras mål är att skapa en illusion av
kontroverser, även om fakta är obestridliga ...
Vad mer, desto högre du reagerar, desto mer
upprörande ditt påstående är, din diskurs,och ju
mer du står på gemensam mark, desto mer
välkommen kommer du att vara som åberopad
källa. Det är inte nödvändigt att ha rätt; för att
bedriva försäljningen, det är bara nödvändigt
att få uppmärksamhet. "
Martin Kaplan i boken "What Orwell Didn't
Know: Propaganda and the New Face of American Politics"

"Dynastiska familjer upprättar 'filantropiska
stiftelser' för att tjäna ett dubbelt syfte att
rättfärdiga deras rikedom och inflytande
(genom att uppfattas som 'ge tillbaka'), men
som i själva verket ger koncentrationer av
rikedom som förvaltas i syfte att" strategiskt ge
": att genomföra socialtekniska projekt med ett
slutligt mål att upprätthålla social kontroll.Det
tycks vara "välgörenhetsinstitutioner", men de
viktigaste stiftelserna är främst intresserade av
processen för långsiktig social teknik. Bland
sådana stiftelser är Rockefeller Foundation,
Carnegie Corporation, särskilt , Ford Foundation, Open Society Institute och Bill & Melinda
Gates Foundation, bland många andra. "
Andrew Gavin Marshall

BEFOLKNINGSKONTROLL
"Rockefeller Foundation, som arbetade med
John D. Rockefeller Ills Befolkningsråd,
Världsbanken, FN: s utvecklingsprogram och
Ford Foundation, och andra hade arbetat med
Världshälsoorganisationen (WHO) i 20 år för
att utveckla en anti-fertilitet vaccin såväl som
med andra vacciner.
... I början av 1990-talet övervakade
Världshälsoorganisationen (WHO) massiva
vaccinationskampanjer mot stelkramp i Nicaragua, Mexiko och Filippinerna. Comite Pro
Vida de Mexico, en romersk-katolsk lekorganisation, blev misstänksam mot motiven bakom
WHO-programmet. När de testade flera injektionsflaskor med vaccinet fann de att de
innehöll Human Chorionic Gonadotrophin,
eller HCG ... När HCG kombineras med en
tetanustoxoidbärare, stimulerade det bildandet
av antikroppar mot HCG, vilket gjorde en kvinna oförmögen att upprätthålla en graviditet,
orsakar infertilitet "
F. William Engdahl

"Bill och Melinda Gates Foundation skapade
GAVI-alliansen för att driva vaccinationer mot
de fattigaste delar av utvecklingsländerna i
namnet "rädda liv"och stoppa sjukdomar.
... I april 2012 rapporterade den indiska
medicinska pressen att cirka 47 500 barn hade
förlamats som ett direkt resultat av poliovaccinationskampanjen som hade sopat genom
deras befolkade land. Indiens nationella polioövervakningsprojekt fann att en kraftig
ökning i fallet av förlamning utan polio korrelerade i områden där doser av poliovaccin också
ökades.
Värre är att barn som drabbats av poliovaccin
härledd icke-polio förlamning var mer än dubbelt så stora att de dör än de med vild polioinfektion, enligt indiska tjänstemän.
... Bill and Melinda Gates Foundation och FN:
s Världshälsoorganisation visste att poliovacciner orsakade förlamning - men de tyckte att
utbytet var värt det.
... Efter flera år av kontroverser i USA avbröts
användningen av poliovaccin (OPV) år 2000 på
grund av dess bevisade koppling till vaccinhärledd poliovirus (VDPV) och i Storbritannien cirka 2004.
Användningen av ett injicerat och inaktiverat
poliovaccin (IPV) ersatte dess användning i

"Avfolkning bör vara den högsta prioriteringen
av utrikespolitiken gentemot den tredje
världen."
Henry Kissinger
"Världshälsoorganisationen [WHO] / FN: s
internationella barns nödfond [UNICEF] vaccinationskampanj i Afrika handlar inte om
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Stöd de nationella politiska fångarna; skriv
uppmuntrande brev till dessa:
Alfred Schaefer
Hindenburgring 12
86899 Landsberg am Lech
Germany
Matthew F. Hale 15177-424
USP Marion
U.S. Penitentiary
PO Box 1000
Marion, IL 62959
Ursula Haverbeck
JVA Bielefeld-Brackwede
Umlostraße 100
33649 Bielefeld
Germany
https://freiheit-fuer-ursula.de/
Horst Mahler
JVA Brandenburg a.d. Havel
Anton-Saefkow-Allee 22
14772 Berlin
Germany
Sylvia Stolz
Münchener Str. 33
86551 Aichach
Germany

åsikt från det papper jag har anknytning till.
Andra av er betalas liknande lön för liknande
saker, om någon av er skulle vara så dumma att
skriva ärliga åsikter, skulle han hamna på
gatorna och få leta efter ett annat jobb. Om jag
tillät att mina ärliga åsikter skrev i tidningen,
skulle mitt yrke försvinnas, och jag själv
friställas.
Journalisternas uppgift är att förstöra
sanningen, att ljuga rakt ut, att pervertera
sanningen, förgöra,och att krypa för mammons
fötter, och att sälja sitt land och sitt folk för sitt
dagliga bröd. Du vet det och jag vet det, och
vilken dårskap är det som kännetecknar
pressen?

att utrota neonatal stelkramp, utan är en
välkoordinerad, kraftfull befolkningsstyrning,
masssteriliseringsövning med ett beprövat
fertilitetsreglerande vaccin ".
barnläkare / gynekolog Dr. Wahome Ngare,
Kenyans katolska läkares förening, ordförande,
publicerade ett brev i den kenyanska pressen, 4
november 2014

FÖRETAGSMEDIA
"Det finns inget sådant, i världens historia, i
Amerika, som en oberoende press. Du vet det
och
jag
vet
det.
Det finns ingen av er som vågar skriva dina
ärliga åsikter, och om du gjorde det, vet du i
förväg att det aldrig skulle visas på tryck. Jag
får varje vecka betalt för att hålla min ärliga

Fortsätter i nästa nummer
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NSDAP / AO är världens största leverantör av
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