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Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

I detta nummer skall jag berätta om en del av de hinder som finns
för ett fritt Sverige för svenskar. Jag kommer då utgå från att ni
känner till innehållet i numren 3, 4 och 6 årgång 2017.

Detta nummer vänder sig främst till dem som har byggt upp
en skev bild av verkligheten. Självklart läser de inte detta, de
kan inte läsa, men Djungeltelgrafen kan de dock inte undvika.

Min Värdegrund
Bortsett från att jag tycker att ordet är löjligt, falskt och desinfor-
mativt skall jag diskutera vad jag tror vissa menar med det. Varför
jag tar upp detta beror på att på ett tidigt stadium fick jag höra
av en man att min "värdegrund" var fel. Förstod inte vad han
menade. Frågade därför upprepade gånger vari den var fel. Fick
varje gång svaret att den var fel. Lika upplysande som goddag
yxskaft.

Han blev därmed mitt första möte med en lågbegåvad man. Intres-
sant! De finns. Fast om detta har jag aldrig tvivlat.
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MIN VÄRDEGRUND

Sen har vi de som klistrar upp ett nummer av Attack mot Kaos
på dörren på vilka de skrivit något om att "de inte delar mina
värderingar". De tror att detta skall avhålla mig från att lägga i
nästa nummer. Men de vet inte vilka mina värderingar är —ingen
av dem har i lugn och ro pratat med mig!

Betänk att jag håller på med undervisning. Skulle jag då avstå
från att undervisa dem som mest behöver kunskap? Hur skulle det
se ut om en lärare inte gjorde sitt bästa för att förmedla kunskap
även till de mest bångstyriga och obegåvade eleverna. Vore inte det
tjänstefel? Är det inte just de som mest behöver kunskapen?

Här finns det flera lågbegåvade kvinnor. Inte så intressant. De
finns. Det vet vi alla! Vi har till och med en speciell beteckning på
dem —feminister. Beteckningen passar lika bra på vissa män.
Vår grundlag stadfäster bland annat om Yttrandefrihet: fri-
het att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela
upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
Tyvärr erkänner inte byns feminister mig denna rättighet utan de
gör allt de kan för att försvåra min upplysningsverksamhet. Därmed
bryter de mot grundlagen.

En fyndig person har skrivit ett blad fyllt med smädeord. Det syns
bara om man öppnar locket fullt upp, för att lägga ner något. Det
var prydligt vikt så att det vecklades ut vid öppnandet. Begåvat!
Jag hajade faktiskt till: Stackars brevbärare.
Sen finns det de som låter alla numren ligga kvar. Det är bara en
liten hake: Jag tittar inte i lådan när jag delar ut. Ibland ser jag
en skymt av botten. En lådas innehåll är faktiskt privat.

Sen har vi den man som fyller min brevlåda med en sisådär 10 num-
mer av Internationalen med jämna mellanrum. På så sätt stoppar
han övrig post den dagen. Han gömmer sig dock inte —adressaten
står kvar. Gömmer sig gör däremot den person som lagt ett num-
mer av EXPO i min låda. Namn och adress var prydligt bortklippt.

EXPO är socialdemokratins underrättelseorganisation och er-
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Våldtäkter MIN VÄRDEGRUND

sättare till deras underättelseorganisation IB (InformationsByrån).
Deras metod är att hänga ut folk och att till dem som är politiskt
aktiva skicka medlemmar ur sin underorganisation AFA. Denna or-
ganisation kladdar ner och trakasserar. Detta har faktiskt lett till
dödsfall. Oftast självmord men AFA har också gjort sig skyldig till
mord och flera fall av misshandel.

Våldtäkter
Dessa är för mig vedervärdiga och varje person som begår en våldtäkt
skall avrättas (detta är väl den första djupt känslomässiga åsikt
jag uttrycker). Den kvinna som falskeligen anklagar en man för
våldtäkt skall ävenså avrättas. Min allmänna syn på kvinnan
framgår väl klart av nummer 2 år 2018.

Det finns faktiskt sådana som är värre än våldtäktsmän och de är
pedofilerna. Ja det finns sådana i Sverige. De finns bland dem som
bestämmer. Bara för att nämna en bland många: Kapten Klänning
—en polis! Vi skall inte heller glömma att Olof Palme har beskyllts
för pedofili. Offret tubbades dock till tystnad.

Regeringen har rätt nyligen försökt införa en lag, den 22 mars 2018,
som tillåter pedofili1. En normal människa kräks på socialdemo-
kratin.

Just pedofilerna i USA är de som sannolikt ger Trump de vapen
han behöver för att rensa upp i det träsk som kallas den djupa
staten. Inte många förstår vad Trump sysslar med. Här ett litet
tips för att ni skall kunna genomskåda Sveriges lögnaktiga jude-
ägda/kontrollerade media:2

Redan i sin valrörelse sa Trump att han aldrig högt och ljudligt
skulle annonsera sina militära anfall. Men är det inte det han gör?

1http://www.friatider.se/regeringen-f-rs-kte-stoppa-f-rslag-om-att-totalf-
rbjuda-barn-ktenskap-blev-verk-rd-av-riksdagen

2https://en.wikipedia.org/wiki/Bonnier_family
https://www.bonnier.com/globalassets/about-us/organization/bonnier-
organization-jan-2018_web-version.pdf
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Svensk skola MIN VÄRDEGRUND

Tag bombanfallen i Syrien till exempel. Det första med 60 toma-
hawkmissiler. Då lyckades man göra ett hål i en landningsbana och
demolera ett trasigt flygplan. Vad ni aldrig fick veta var att ett
stort antal ISIS-läger träffades och dagarna efter strömmade dessa
terrorister, obeväpnade, för att söka skydd hos Syriska armen.

Det andra anfallet med ca 110 missiler lyckades förstöra en tom
byggnad. Alla de missiler som var riktade mot militära mål3 blev
nedskjutna.

Tänk igenom alla andra gånger han orerat och vad resultaten blivit.
Vad blev resultatet av nordkoreakonflikten?

"USA:s president Donald Trump borde få Nobels fredspris." Det
säger Sydkoreas president Moon Jae-in (Reuters).

Sensmoral: Om Trump orerar vet vi vad han inte skall göra.

Svensk skola
Den svenska skolan befinner sig i totalt förfall. Att blanda svenska
barn med rasfrämlingar ställer bara till problem. Värst av allt, det
har en nedbrytande effekt på de svenska barnen. De uppmuntras
aldrig att tänja på sin förmåga till inhämtandet av kunskap. Det är
så undervisning skall bedrivas: Uppmuntra till lite till. Intelligens
är inte alltid given. Basen finns men den måste tränas, tränas och
åter tränas.

På statistiska institutionen Stockholms unversitet såg jag förfallet
tydligt. Studenterna på statsvetenskap hade inga rätt på första
tentamen i statistik. På den andra lyckades en klara sig eftersom
jag var så snäll. Pressen på universiteslärare att godkänna är stor.
Därefter överlät jag åt studierektorn att reda ut soppan. Enligt
min mening skulle de alla (20-30) stängts av för vidare studier.

3https://russia-insider.com/en/major-fail-why-most-those-tomahawks-
never-hit-their-targets-syria/ri23177?ct=t(Russia_Insider_The_Weeks_
Top_10_Articles)&mc_cid=0661fb7cbf&mc_eid=72fd271f5d
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Alla dessa fjantord MIN VÄRDEGRUND

På Högskolan i Gävle hade jag totalt nollställda rasfrämlingar från
Irak, Iran och Turkiet. De som klarade sig bäst var kineser.

En från Iran trodde hon skulle kunna gå på KTH och överkla-
gade sitt underkända betyg. Jag lät kursansvarig gå igenom hennes
skrivning och han pratade sedan med henne. Resultat: han blev
förbannad, inte på mig utan på studenten. Dock tyckte han jag var
för snäll i min rättning. Vilket jag höll med om.

Varför har kineser så hög medel-IQ? Det enkla svaret är att de stud-
erar. Det ställs krav på dem. De har ett system som uppmuntrar
till studier. Det finns även andra svar: Vilka är det vi ser? —Jo de
som studerar. Sen skall man också definiera vad man menar med
kines. Det är skillnad på en kines från östra och en från västra
Kina. De i östra Kina har i allmänhet en vit hud (liksom koreaner,
japaner och vietnameser) —är det ektodermet vi ser här?

Alla dessa fjantord
Homofob Jag blir kallad för homofob. Sic! Tror inte personen
förstår vad detta ord betyder men jag kan gissa mig till vad per-
sonen menar. Det är rätt jag gillar inte bögar av något kön. Jag
tycker illa om Prideparader —de är faktiskt äckliga! Sodomiter.
Framförallt är jag motståndare till att enkönade par tillåts fostra
barn. Alla barn behöver en mor och en far ty tillsammans ger de
den grund som behövs för att bygga en sund individ.

Heterofob får man faktiskt aldrig höra. Smädeord om den stora
befolkningen törs man sig inte på ty det blir så direkt avslöjande
i all sin ynklighet.

Nazist Ordet nazi betyder egentligen "pellejöns". Ja faktiskt —
ordet finns. Men det finns också som en stavelse i ordet ashkenazi
vilket är vad de flesta europeiska judar kallar sig. Ordet härstam-
mar sannolikt från en stad Ashkenaz4 i norra Turkiet. Dess nu-

4http://theconversation.com/uncovering-ancient-ashkenaz-the-birthplace-
of-yiddish-speakers-58355
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Alla dessa fjantord MIN VÄRDEGRUND

varande betydelse myntades efter kriget av en jude. Nazist är
ett bra nedvärderande ord på någon man inte gillar. Men om ni
säger att jag är nationalist då har ni helt rätt.

Rasist Jag har tidigare bekräftat att jag är rasist. Minsta barn
vet att lika barn leka bäst. Jag har inga som helst åsikter om
negroider i Mali - det är deras land. Här har de inget att göra.
En tid arbetade jag på Södertörns högskola och hade då en äkta
malines som chef. Det var en rätt begåvad karl. Tyckte rätt
bra om honom och vi kom i huvudsak bra överens. Jag slutade
dock därför att han inte begrep vikingarnas kodex: Han var för
nepotism —det var inte jag!

Antisemit Betyder egentligen att man är emot hela den ara-
biska folkgruppen. "Begreppet användes regelmässigt under ras-
biologins storhetstid för att klassificera nedanstående folkgrupper
i Mellanöstern och Afrikas horn" —se wikipedia.
Varför jag skulle vara anti dem är mer än jag begriper. Så länge
som de sköter sitt och inte kommer hit för att parasitera på oss
svear/goter/arier har jag ingen som helst önskan att nedvärdera
dem. Men här skall de inte vara. Speciellt inte om de är
desertörer.

Antijude Det är jag definitivt. Jag vet nämligen betydligt mer
än någon här vad dessa individer går för. För det första ut-
gör judar ingen ras och ej heller ett folk. De utgör en religiös,
kriminell, mordisk sekt vars främsta hatobjekt är den vita rasens
medlemmar. Somliga kallar dem kazarmaffi a men det döljer det
faktum att de utgör en religiös sekt som hålls ihop av rabbiner
och bankirer. Här ett par länkar för dem som är villiga att ta
sig från slagordens ekande fält till kunskapens blommande fält:
Geopolitics5 och Kaosbalagan6.

5https://geopolitics.co/2015/03/11/hidden-history-of-the-incredibly-evil-
khazarian-mafia/#more-24397

6https://kaosbalagan.wordpress.com/
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Pensioner MINA MOTSTÅNDARES VÄRDEGRUND

Pensioner
Sverige har störst andel fattigpensionärer7 enligt EUs egna beräk-
ningar. De blir dessutom fler för varje dag och de putsningar som
regeringen sysslar med är rena "hånen". Stefan Löfven tramsar
omkring och tror att han gör något. Sverige är väl världens enda
land, någonsin, som har haft en statsminister med fetalt alkohol-
syndrom (slå upp exakt den sekvensen bokstäver) och klicka på
Bilder/Images. Bläddra så hittar ni en bild på Löfven, som exempel
på en vuxen med detta handikapp.

Men det blir ett slut på putsningarna. Ni kan räkna med ytterligare
minskningar8 av pensionerna efter valet. Dock antalet möjligheter
att försätta dagens barn och ungdomar i skuld är stora.

Det svenska folket är det mest hjärntvättade folket på detta klot
ty det kommer bli en "ny" regering av samma skrot och korn som
tidigare. Den kommer sannolikt ha Annie Lööf som statsminister
(hon som vill importera ytterligare 9000 potentiella våldtäktsmän)
ty Bilderberggruppen har uttryckt en önskan härom. Därmed dör
Sverige ty en större obegåvad tönt än lille Annie kan man inte tänka
sig.

Ni fick lite information om hjärntvätt i Särtrycket av DSM. Exem-
pel på hur detta går till beskrivs indirekt i den bok jag tagit fram
om SAPs9 historia. Sverige kallas inte för inte: Experimentlandet10.

Mina motståndares värdegrund
Jag har funderat mycket fram och tillbaks på vilka värderingar dessa
individer har. De verkar vara diametralt motsatta mina. Alltså de
gillar: bögar, nazister, våldtäkter (speciellt på små flickor), mord

7https://www.senioren.se/nyheter/sverige-har-flest-fattigpensionarer/
8https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/05/07/tomda-
ap-fonder-hq-punkt-och-boprisvarningar.html

9http://syntes.be/kaos/SAP/HistoriaSAP.pdf
10http://experimentlandet.blogg.se/
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LOKAL

på gamlingar och kvinnor, att slå ner och råna gamlingar, fascister,
folkmord (speciellt på arier), skräpa ner, elda upp bilar mm.

De gillar dessutom att spendera andras pengar. Men spenderar de
sina egna pengar? Nej det gör de inte. Deras agerande följer den
kommunistiska devisen:

Vi spenderar —Ni betalar.

Vi spenderar dessutom mer än som finns genom att sätta framtida
generationer i skuld. Det kallas Lån.
Dessa personer stjäl i praktiken både från mig, andra riktiga sven-
skar och dem som nu är barn och ungdomar.

Lokal
I byn finns ungdomar av båda könen. Vart skall de ta vägen? Att
hela tiden träffas hemma och känna sig övervakad är väl inte så kul.
Att inte kunna kräma på med musik är som en tvångströja. Vad
gör byn för dem? Inget! Vad kan byn göra för dem? Mycket!

Egentligen behövs inte så mycket. En lokal där man kan spela
musik. Dricka kaffe, hänga, spela spel. Biljard? En lokal där man
kan ha fester. Varje ålder har sin tjusning men vad jag förstår har
åldern 13-19 ingen större tjusning här.

Lokalen skall vara så placerad att man kan spela musik utan att
störa omgivningen. Var finns sådana lokaler? Detta är sannerligen
en uppgift för byns intresseförening som under årens lopp dragit
in tillräckligt med pengar för att kunna skaffa och möblera en dylik.

Det är dags att tänka på byns ungdomar

Mikael Möller
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