
Rondschrijfsel en oproep 
 
Na de zoveelste genocide op mensen die nu Palestijnen worden genoemd en die sinds 
het jaar nul de oorspronkelijke bewoners zijn van het land dat nu door de staat Israël wordt 
geclaimd is er heel misschien nu een paar minuutjes de tijd om te ontdekken wat al heel 
lang er gaande is. 
 
Eerst even dit: een staat is een bestuursvorm, zoiets als een voetbalclub maar dan met 
meer pretenties, en een land is iets waar je op kunt lopen en in kunt wonen. 
 
Er zijn twee partijen die de joodse status claimen. Deze partijen zijn in alle opzichten 
elkaars tegenpool en erkennen elkaar niet. Ik stel ze even voor ( mengvormen, 
uitzonderingen en subgroepen buiten beschouwing gelaten): 
 
Partij één: 
Shepardi joden, spreken Hebreeuws, Torah aanhangers, Judaïsme, strikt anti geweld, 
erkennen de staat Israël niet omdat ze volgens hun geloof moeten wachten op hun 
messias alvorens terug te mogen keren naar het land dat nu Israël heet. Zij wonen ook nu 
nog in vrede onder de Arabieren. Hun definitie van een jood: iedereen die geen valse god 
aanbidt. Iedereen kan dus jood zijn. 
 
Partij twee: 
Ashkenazi joden, spreken Jiddisch (oud-duits), aanhangers van schokkend racistische 
Talmud waarin geweld en bedrog jegens de goy (de wereldbevolking) wordt verheerlijkt en 
wereldhegemonie het doel is. Zij waren oorspronkelijk Khazaren die naar verluidt ooit uit 
Mongolië werden verdreven wegens oorlogszucht en wangedrag. Khazaria was ooit een 
machtige natie tussen Zwarte en Caspische zee, men bekeerde zich en masse tot het 
Judaïsme. (Het ligt voor de hand dat deze combinatie van oorlogszucht en kennis van 
judaïsche esoterische geheimen die de oorzaak van de ellende zijn). Hun definitie van een 
jood: iedereen die tot het juiste ras behoort. Niemand anders kan dus jood worden. Maar 
van Abraham is geen dna beschikbaar...van de Ashkenazim wel. 
 
Deze ruwe indeling maakt duidelijk dat er valse en echte joden zijn, dat de joodse identiteit 
is gestolen. 
Zoals altijd zien we ook hier de tweedeling van een kleine groep religieus geörienteerden 
die geen macht hebben, en een grotere groep werelds geörienteerden die het aan 
spiritueel inzicht ontbreekt en wereldmacht nastreven. 
 
De staat Israël is gesticht door zionisten (Theodor Herzl), zionisme is een seculiere 
beweging dus niet religieus. Wel racistisch, zelfs bij wet vastgelegd. Deze staat Israël is de 
enige officieel racistische staat ter wereld. De macht binnen die staat berust bij de valse 
joden, echte joden (Shepardim) klagen dat zij er worden gediscrimineerd. 
 
Het zijn juist de echte joden die de felste tegenstanders zijn van de staat Israël en het 
bedrog aan de kaak stellen. Dankzij hen worden wij, de slapende meute, eindelijk wakker. 
De echte joden is hun identiteit ontstolen. 
 
Wie de echte joden wil helpen kan maar één ding doen: de valse joden laten weten dat 
hun moorddadig spel eindelijk is doorzien en eisen dat het onmiddellijk wordt gestaakt. 
 



President Morales van Bolivia ontbreekt het niet aan moraliteit, hij weigert het grootste 
deel van zijn salaris, rijdt in een oude volkswagen kever en is het eerste staatshoofd ter 
wereld dat de racistische staat Israël een terroristenstaat noemt. Wie volgt? 
 
Velen, ook echte joden, willen de racistische staat Israël ontmanteld ofwel vernietigd zien 
zodat de mensen die het land dat nu Israël heet bewonen eindelijk in vrede kunnen leven. 
Tesamen, joden, ex-valse joden, palestijnen en anderen. Net zoals in andere landen. 
 
Voor wie zijn verantwoordelijkheid wil nemen en meer wil weten is volop informatie 
beschikbaar, wie liever de krant gelooft, blijft slecht geïnformeerd (uitspraak van Edison). 
 
Enkele kritische joodse schrijvers die hun leven wagen om de/hun waarheid te laten 
horen: 

 Gilad Atzmon, boektitel “The wandering who?” 

 Prof. Shlomo Sand, boektitel “The invention of the Jewish people” 

 Prof. Norman Finkelstein, boektitels zie http://normanfinkelstein.com/biography/  

 Naeim Giladi, boektitel “Ben Gurion Scandals”. 
 
'Googlen' op deze namen geeft veel informatie. 
 
Video's: 

 https://www.youtube.com/watch?v=nMQ9C6vni0w 
demonstratie in New York van meer dan 10.000 joden tegen de staat Israël. Werd uit 
de media gehouden. 

 https://www.youtube.com/watch?v=DIT9sLz29iQ 
een rabbi in Nederland, vanwege kritiek op Israël gemarteld door valse joden 

 https://www.youtube.com/watch?v=bCw-oWp1wf8 
Iraanse ex-president Ahmedinejad wordt door vergadering van voorname Rabbi's als 
vorst en grote vriend onthaald. 

 
Bewijs dat echte joden en Arabieren grote vrienden zijn, en valse joden (en onze media...) 
de vijand van beide. 
 
Dit korte bericht kan natuurlijk geen recht doen aan de complexiteit van het joden 
vraagstuk, 
het doel is slechts de echte joden, en daarmee de gehele wereld, te helpen door bedrog te 
ontmaskeren. 
 
Het kwaad heeft vrij spel zolang goede mensen blijven zwijgen. 
Dan gaat de oorlog tegen de mensheid gewoon door. Syrië en Oekraïne zijn nu aan de 
beurt, daarna weer andere gebieden. 
De keuze is dus simpel, verantwoordelijkheid nemen of medeplichtig zijn. 
Als wij wakken willen worden kan het morgen al vrede zijn. 
 
Nico 


