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Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

Facebook

Det har startats en grupp p̊a facebook som kallar sig Mot rasism
och nazism, eller n̊agot s̊adant, och vad jag först̊ar diskuteras jag,
Mikael Möller, där.

I min första skrift fanns min epostadress med s̊a att ni läsare skulle
kunna diskutera de fr̊ageställningar jag tar upp. Nu finns adressen
inte med i nummer 1 p̊a nätet, syntes.be/attack, eftersom denna
sida är offentlig. Där ser ni bara vad jag skickar ut till ett tusental
andra individer i Sverige. Jag vet inte riktigt vad alla dessa indi-
vider arbetar med men jag tror n̊agra är poliser. Åtminstone är det
en i Östersund som har klagat n̊agot förskräckligt.

Initiativtagaren/arna verkar inte ha tänkt speciellt mycket och jag
skall här peka p̊a n̊agra saker de inte förmått tänka p̊a:

1. hängs ut som varande ett näste av v̊alds-
män. Detta kommer drabba som by och speci-
ellt kan det komma att drabba företagen. I dylika grupper, jag
kallar dem hatgrupper, finns en allmän trend att stigma-
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tisera alla som p̊a n̊agot sätt pratar med den utpekade eller
som utför betaltjänster åt denne.

2. Gruppen har även g̊att till aktion p̊a s̊a sätt att de slänger in
olika nummer av skriften p̊a min tomt. Jag har ingen som helst
invändning mot att ni kastar ert exemplar i soporna men ni
skall inte skräpa ner - varken hos mig eller annorstädes. Nästa
g̊ang jag är i skall jag fr̊aga polisen: Vad krävs för
att f̊a sätta upp kameror?

Häromdagen kom kyrkans tidning och jag gjorde med den som
jag gör med alla tidningar: skummade igenom den. Ni tror väl
inte att jag skall leta rätt p̊a prästens tomt och slänga den där
eller p̊a kyrkog̊arden. Nej huvaligen - s̊a korkad är jag inte.

3. Jag kommer även ställa fr̊agan: Vad räknas som förtal och vad
man kan göra åt det? Ty att diskutera en person, under en
dylik rubrik, är förtal och inget annat. Man kanske inte kan
göra n̊agot eller det kanske kostar mer än det smakar. I vilket
fall s̊a är jag inte speciellt intresserad. Fr̊aga skall jag.

Dessutom är den/de som hittade p̊a gruppens namn förskräck-
ligt okunniga

Nazismen är en judisk ideologi. Den kommer fr̊an ashkenazi-
gruppen. Denna grupp personifierar nazismen b̊ade nu och
i förg̊angen tid. I mitt genom finns inget judiskt.

Racismen är accepterandet av att det finns olika människo-
raser och att olika raser har olika förmågor. Ja jag är
rasist.

Definitionen p̊a wikipedia är skriven av Satans lärjungar.

4. Jag delar ut 320 exemplar av varje skrift. Det är en ren vinst
om inneh̊allet väcker intresse, för vidare studier, hos 10 läsare.
Det p̊ag̊ar ett folkmord p̊a svenskar, här i Sverige, och även
direkta enskilda mord. Lämna slaskmedia och läs p̊a nätet
istället - där finns det kunniga och seriösa journalister.
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5. Jag föresl̊ar följande: Ni skickar era argument till min adress
mikael@syntes.be. Jag ger mitt svar och returnerar till alla
som gett mig en epostadress. Detta kallas för respekt för kun-
skap och sanning.1

Mikael Möller

vem är han? Han är 100% europe, vilket framg̊ar av hans genom

European

Northwestern 93.7% Broadly Northwestern 34.4%
Scandinavian 43.5% Eastern 3.1%
British & Irish 10.5% Southern 0.2%
French & German 2.9% Broadly Southern 0.2%
Finnish 2.5% Broadly 3%

och eftersom haplogruppen är I s̊a är han s̊aledes en vit heterosex-
uell svensk man. Det finns inte en enda afrikagen i hans genom.
Nej inte ens en pyttepytteliten bit kommer fr̊an Afrika. Nu är det
bevisat - JAG kommer inte fr̊an Afrika. S̊a dog den idiotteorin.

Min examen är fil lic i matematisk statistik och jag har arbetat p̊a
SU, KTH, FRA, SCB, ERA, LFAB, diverse andra högskolor samt
TUFE. Jag har vid sidan av drivit eget företag sedan 1988. Jag har
varit politiskt verksam sedan 1968.

Jag kommer fr̊an Stockholm - min och mina förfäders stad sedan
mitten av 1700-talet. Stockholm förstördes under Hjalmar Mehrs
tid (vad det var för person kan ni kanske gissa) och de, sektjudarna,
har nu lyckats med att skapa ett inferno.

Detta inferno inkluderar inte bara ett materiellt förstörande utan
ocks̊a mängder av v̊aldtäkter (även av barn), mord, r̊an, misshan-
del, bränder (vad skulle ni tycka om det kom n̊agra och eldade upp
era bilar? Obs fr̊agan är retorisk), stenkastning med mera.

1Rekommenderar att ni avregistrerar er fr̊an gruppen. Om det finns minsta förnuft raderas
gruppen som helhet.
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Skolorna i m̊anga av Sveriges samhällen är mer eller mindre krigszon-
er och ni överger barn och barnbarn - för att tramsa med. Med vem
vet ni inte. Skäms ni inte?

Varför kom jag d̊a till ? Varför skulle just ni ha
lyckan att f̊a mig? Först trodde jag det var slump men ju mer jag
lärt mig först̊ar jag att det är mina förfäder som kallar. Skall vid
tillfälle söka upp deras gravar i och annorstädes.

I Stockholm kan jag inte undervisa folk - jag är lärare till b̊ade
yrke och väsen. Dagens Stockholmare är för många och för hispiga
och st̊ar aldrig still. Kan inte svenska. Här i har
jag funnit många vänliga, rara, trevliga och leende människor. Det
är inte mer än 320 l̊ador att h̊alla reda p̊a. Slaskvänstern och de
negativa utgör en minoritet här. Dem kan jag, ensam, klara av.
Dock ensam jag ej är.

Avslutning
Kommer ni ih̊ag mannen vars hustru blev ihjälsparkad av en älg
men som blev beskylld för mord p̊a hustrun. Kommer ni ih̊ag hur
han mobbades tills han flyttade härifr̊an. Han bodde visst utanför
samhällets kärna. Jag bor mitt i, p̊a xxxxxxxxsvägen YY, som

mycket riktigt upplyser om.

Tro inte ni kan mobba mig - jag är här för att stanna - och det enda
er verksamhet visar är att ni är okunniga och patetiskt ynkliga.
Verkligheten kommer köra över er.

Oförmögen att ta till sig fakta:
förstör för byn,
förstör för de yrkesverksamma,
förstör för de svenska barnen,
förstör för alla!

Med vänlig hälsning

Mikael Möller

320/640 4


	Facebook
	Mikael Möller
	Avslutning


