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Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

P̊a en söndagslunch diskuterades bland annat

Kommunalskatten

Hur fungerar kommunalskatten? I Attack nummer 1 p̊a sista sidans
nedre hälft finns en länk till en intervju som Patrik Engelau gjort
med nationalekonomen Hans Jensevik. Den intervjun hävdade jag
gav en korrekt bild – kommunerna har ej längre kontroll över sina
skatteinkomster – det har riksdagen.

Hans Jenseviks bakgrund är bland annat: ekonomichef i Uppsala
kommun och medlem i Statsr̊adsberedningen. Han startade bolaget
Svensk kommunrating som han sedan drev i 25 år. Jag har gjort
det enklare att titta p̊a intervjun – ca 40 minuter. G̊a till sidan

syntes.be/attack/Vid/EngJens.mp4.

Källor

Hur vet jag att mina kunskapskällor är mer tillförlitliga än era?
Eftersom jag inte vet era källor – vet jag inte – jo ibland gör jag
det. När det till exempel gäller beräkningar och naturvetenskap.
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Hitler och hans verk KORT OM MIN AGENDA

Övriga p̊ast̊aenden baseras p̊a minst tv̊a källor och de skall logiskt
hänga ihop. Jag brukar ange en källa ty skulle jag ange alla mina
källor skulle det bli sida upp och sida ner. Det kräver dock att ni
kan hantera nätet. Nedan ger jag tv̊a typexempel p̊a källor.

Hitler och hans verk

Denna bok skrevs av Georg Brandell 1946-1947. Han var inte vem
som helst: Brandell blev filosofie doktor 1913 och var folkskolein-
spektör i Södertälje 1914-20. 1914-21 var han rektor vid Södertälje
högre folkskola, och fr̊an 1920 var han lektor vid Uppsala folkskole-
seminarium. Boken kan laddas ner fr̊an

syntes.be/kaos/Pdf/Brandell-HOHV.pdf

Observera att Georg Brandell var filosofie doktor 1913 och han
var s̊aledes inte en av dessa tretton-p̊a-dussinet doktorer Sverige
framställer idag.

Teaterkulisser

David Cole, en amerikansk jude, gjorde i början av 90-talet en resa
som han dokumenterade p̊a film. P̊a grund av denna film blev han
dödshotad av Jewish Defence League (JDL). Den filmen var ett av
de första dokumenten som öppnade ögonen helt p̊a mig.

syntes.be/kaos/Vid/ColeInA1992.mp4

Efter denna film var det bara sedvanligt grävande arbete för att
nysta upp lögnerna. Lite om David Cole kan man läsa här1. Läs
även kommentarerna s̊a först̊ar ni vilken betydelse denne unge man
har/har haft.

Kort om min agenda

Fr̊agan: Varför delar jag ut kommenterande texter om kontrover-
siella fr̊agor? dyker ofta upp. Det har att göra med att jag ser vad
som är p̊a väg och vilket förskräckligt land Sverige är och än värre
kommer det bli – om inte svenska folket växer upp och säger ifr̊an.

1https://www.nordfront.se/david-cole-ar-tillbaka-och-star-fast-vid-sina-asikter.smr
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Svar 1 KORT OM MIN AGENDA

Svar 1

En medel-IQ p̊a 97 lär behövas för att upprätth̊alla vad vi kallar
civilisation. Om detta kan vi läsa p̊a Staffans blogg (den första
raden ing̊ar i adressen, om du knackar ned den, annars klicka andra)

staffanspersonalityblog.wordpress.com/2013/09/24/

the-iq-breaking-point-how-civilized-society-is-maintained-or-lost/

Jag har tidigare berättat att Sverige har g̊att fr̊an en medel-IQ p̊a
104 (2006) till 99 (2016) – p̊a ett decennium. Med denna hastighet
är vi nere p̊a 97 om ca 5 år.

Vad är det för land ni vill att de svenska barnen skall växa
upp i? Vad är det för land ni vill arbeta i? Vad är det för
land ni vill bli gamla i? Vad är det för land ni vill dö i?

Valet är ert! Jag har gjort mitt val och därför kommer ni f̊a texter
av mig s̊a länge jag lever.

Svar 2

Det p̊ag̊ar folkmord av den vita rasen och speciellt d̊a svenskarna
- den nordiska rasen. Jag har skrivit om folkmord tidigare i denna
serie, se nummer 2, tag speciellt till er punkterna 2-4 i FNs dekla-
ration om mänskliga rättigheter.

Kring 1900 utgjorde den vita rasen ungefär en tredjedel av jordens
befolkning. Numer är den under 8% - det är massmord det!

Svar 3

Nummer 5 blev visst droppen för fler – speciellt bland kvinnorna
men även vissa män. Vad var s̊a hemskt med detta nummer? Att
jag kremerade 6 millioner farmödrar? Att jag p̊apekade att det
p̊ag̊ar folkmord i Sydafrika samt att svenska skattebetalares pen-
gar använts till detta? Att jag gav bakgrunden till tv̊a avlidna
statsministrar? Att jag gav ett ovedersägligt bevis för att judarna
deklarerade krig mot Tyskland 1933.

Jag är uppriktigt nyfiken p̊a varför.
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Svar 3 KORT OM MIN AGENDA

Samtidigt har dessa reaktioner klart visat giltigheten i p̊ast̊aendet:
kvinnan har i genomsnitt 5 IQ-poäng mindre än mannen. Numer
möts jag av n̊agra kvinnors snörpta munnar, sura miner och bort-
seende blickar. Det är faktiskt roande. Tror de verkligen att ett
dylikt beteende kan ändra p̊a verkligheten?

Männen visar ett mer tveksamt beteende ty de har i genomsnitt
ett mer analytiskt sinnelag. De först̊ar att det jag drar upp är rätt
men de vill fortsätta leva med sina kvinnor. De har en historia
tillsammans.

Nu är det inte bara IQ som skiljer utan ocks̊a hjärnans biologi.

Mitt tredje svar blir s̊aledes: ”min agenda handlar om upplysning
rörande falska myter och falsk historia. Vad dessa lögner har
fört och för med sig. ... .

I Sverige r̊ader vansinnet.

Det är inte jag som skapat det svenska vansinnet men jag tänker
göra vad jag kan för att utrota det.”

Hota gärna, skäll, skrik och kalla mig vid namn – det bjuder jag
p̊a. Det är klart att en saklig och lugn diskussion är trevligare.

Jag tycker dock inte om när ni smutskastar andra och bara för att
vara kristallklar:

Den som utövar v̊ald kommer att polisanmälas.

Mikael Möller
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