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… med VT:s ledningsgrupp och underrättelsekällor 

Arthur Brown's inte så 'rock and rollande' halvsucce-låt tillhandahöll bakgrund för den omsorgsfullt 
iscensatta, fullt teatraliserade mord-'hit videon' (nedan) med en rolluppsättning av långt fler än vi 
någonsin kommer att känna till.

Vad vi känner till, är att vi har att göra
med en erfaren professionell mördare, en
sociopat och en 'falsk person' utan
[förekomst på] sociala medier, inga
grannar, inga arbetskamrater, inga
skolvänner, inte registrerad för
vapeninnehav, [innehav av] en bil 'skapad
direkt ut ur tunn luft', en andra skytt som
upplöstes [i lika tunn luft] och några
mycket allvarliga följdproblem i hans
video med några offer 'dödade i förväg' av påskharen?

Vi har en ensam ung man, 28 år gammal, en 'gym-tränare' med massor av ärvda pengar, som reser 
världen runt, fotograferar allt, är älskad av alla, för att sedan [under] mystiskta [omständigheter] 
påbörja  en personlig mordorgie.

En politiskt inkorrekt artikel, översatt av :
Traducteur Sans FrontiéresTraducteur Sans Frontiéres 

Brenton Tarrant signalerar 666 (vilddjurets tecken).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=FaHEusBG20c
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Vad vi i verkligheten har är en tränad lönnmördare, 42 år gammal från en judisk familj, som 
har tränats mot palestinier, transiterande ut och in i Turkiet, och tjänstgjort i södra Syrien 
och i Idlib med al-Qaida.

Vi har också en operation där pålitliga underrättelsekällor 
säger att 4 kvinnliga 'turister' hjälpte till med "hantering 
och logistik" och att lokala anti-terroriststyrkor 
tillhandahöll en andra skytt.

Under hans resor runt om i världen som en 'ung man med 
wanderlust', finns han ej på sociala medier. Vi har inga 
skolfotografier, ingen arbetshistoria, ingen utbildning, 
ingen jobbhistoria. [Vad vi har] är ytterligare en 'tom 
person' som vår Sandy Hook 'skytt' och så många andra.

Den här gången gjorde skytten misstaget att korsa in i områden som bevakas av ryska och 
syriska underrättelsetjänster vilka förser VT med dagliga privata uppdateringar. De känner 
till honom, trots allt, han förväntades mörda President Assad. Å det? CNN missade att nämna
detta?

Händelsen själv, den här gången filmad på video (nedan), men först kommer vi att ta upp Trumps 
kopplingar till skytten. Denne berömmer Trump som en försvarare av "vit nationalism" och [för 
hans] kamp mot "invaderare.”

Ovan Jewtube – NewZealand Terror Attack - Brenton Tarrant's manifesto

Men naturligtvis, händelsen i sig själv, polisen som aldrig dyker upp, bara en skytt, en gärningsman 
garanterad den berömmelse han sökte och misslyckades med att få genom mord på President Assad 
på uppdrag av sina israeliska hanterare (källa - rysk militär underrättelsetjänst). Han kommer nu att 
tillbringa [resten av] sitt liv i en fängelselägenhet.
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En andra skytt (video nedan)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=t_FSZYTGyBE
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Han kommer att titta på InfoWars, äta den bästa maten, få 'high five' från vakter och polis. Flyttas ut
och in nattetid som Julian Assange och Anders Breivik. [Detta] som belöning för sin roll i historien, 
utspelat genom hans medlemskap i Frimurar Forum, en satanistisk sekt i Canberra, där han har en 
ledarposition.

Men vi hörde att det skett tre gripanden. Det här kommer 
att bli en intressant historia.

Bilden: gripandet av ytterligare en misstänkt.

Jerry Falwell Jr., Israels starkaste supporter i Amerika, efterfrågar mord på alla muslimer 
(Försök att få den här videon 'borttagen' p.g.a. 'användarvillkor'. Vi önskar dig lycka till med
det).

Sedan åter igen, enligt våra konton delar de tre arresterade personerna celler med dem som hjälpte 
Anders Brevik (Berwick/Bronstein).

Vad vi har, som i så många [andra] fall, är falska skyttar [utförande] massskjutning. Vi har två 
varianter, skottlossning utan döda och skyttar som alltid är polis eller säkerhetsagenter, och hittar 
olyckliga och galna syndabockar att antingen döda eller låsa in för resten av livet.
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https://d.tube/#!/v/gpduf/5p3xe2b5
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Skyttarna är alltid flera, som i rapporter från Sandy Hook, där gripanden gjordes men de arresterade
försvann. Låt oss gå vidare med den här [skjutningen] och sedan sluta cirkeln. 

Bilden: den misstänkte gärningsmannen.

28-årige Brenton Tarrant, som fotograferas 
utförande Trumps ökända '666 vilddjurets 
tecken', igenkännetecknet för toppnivå-
frimurare som initieras i satanism, blir nu 
återskapad mer och mer som en påhittad 
person. Från CNN idag:

"Detaljer har fortsatt att dyka upp över den misstänkte skytten, Brenton Tarrant's omfattande resor 
före Christchurch-attacken. 

CNN har bekräftat att Tarrant besökte Egypten och Grekland i mars 2016, och det turkiska 
Statliga mediaföretaget TRT rapporterar att han besökte Turkiet samma månad, innan han 
återvände i september och stannade i landet i ungefär sju veckor.

Lokala nyhetsbyråer har också rapporterat att Tarrent besökte Balkanländerna Serbien och 
Montenegro, Bosnien och Hercegovina, och Kroatien i slutet av 2016 och början av 2017.

I det hatfyllda 'manifest' som skickades till Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern och 
andra strax före moskéattackerna, skrev Tarrant att hans syn på världen hade förändrats 
dramatiskt under hans resor i Europa 2017.

Den bulgariska riksåklagaren Sotir Tsatsarov, berättade på fredagen för journalister att Tarrant 
besökte Bulgarien och Rumänien i slutet av 2018, detta enl. den statliga nyhetsbyrån BTA. 
Tsatsarov tillade att den misstänkte hade mycket god kunskap om regionens historia.

CNN har bekräftat att Tarrent i oktober 2018 också besökte Pakistan.”

Turkiet lades till gruppen av besöksländer efter att VT
offentliggjort hans 3 besök i Turkiet. Vad som inte
berättas är att hans besök i Turkiet sammanföll med 6
månader i Israel. [Något] som tog sin början i 2018 och
involverade honom utsmygen från Idlib-provinsen, där
han tränats att bli ´blodsvan' av israelisk-stödda al
Qaida/al Nusra-grupper.

Dessförinnan, i 2017, reste han in i Israel och därifrån in i
Syrien, där han enligt den ryska militära underrättelse-
tjänsten besökte Dara och sedan ett flyktingläger utanför
al Tanf, där Israel och USA har stationerat hundratals
ISIS-krigare under täckmantel som flyktingar.
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Detta bekräftas av en General i Rysslands militär. Ryssland överväger allvarligt att konfrontera den 
amerikanska militären i al Tanf.

Bilden: Massgravar vid ett USA-kontrollerat 
flyktingläger besökt av Tarrant (syriska källor)

Samordning av insatser där görs av den 
ljusskygga organisationen FDD, Stiftelsen för 
försvar av demokratier, vars personal enligt 
våra källor i Syrien och Ryssland, nästan helt 
utgörs av Israel-tränade underrättelseofficerare.

Tarrant befann sig i Rukban-lägret och därifrån reste han till Deraa. Där besökte han Isis-celler och 
eskorterades sedan tillbaks till Israel, och därifrån till Turkiet, för att sedan resa till Idlib för 
kontakter med al Nusra. Han reste in och ut ur det ISIS/al Nusra ockuperade Syrien till Turkiet 3 
gånger innan han reste vidare till Belgrad.

Bakgrunden [källa: Syriens underrättelsetjänst]

Som Israel-utbildad lönnmördare utgjorde Tarrant ett hot mot president Assad. Han har därför sedan
2012 funnits med på en bevakningslista. 

[Den syriska underrättelsetjänstens] data, överlämnat till VT på arabiska, den 16 mars 2016, 
informerar om att Tarrants familj befann sig i Palestina 1948. De har inga uppgifter om familjens 
ursprung. Tekniskt sett gör detta hans familj, enl. judisk religion, till 'holocaust-överlevande'* även 
om de inte befann sig i Europa under kriget. Den nuvarande definitionen är; att alla judar som levde
under denna period, även utanför Europa, under vissa omständigheter kan kräva ersättning som en 
'förintelse-överlevare'. Till dags dato har tiotusentals judar som aldrig befann sig i Europa, erhållit 
ersättning från Tysklands regering.

* Se slutet av artikeln för förtydligande ang. propagandabegreppen holocaust, förintelsen, överlevare etc.

'Times of Israel' skriver:

"Tidigare i år gick den tyska regeringen med på att erkänna cirka 25,000 judiska Algerier som 
'förintelseöverlevande', vilket gör dem berättigade till ersättning.

Skadeståndskonferensen meddelade i februari att judar bosatta i Algeriet mellan juli 1940 och 
November 1942, var berättigade till en engångsbetalning på 2,556 Euro.46 ($3,183).

Skadeståndskonferensen är en ideell organisation som hjälper överlevande att få ersättning. Den 
grundades 1951 av företrädare för internationella judiska organisationer, och distribuerar medel 
som den tar emot från Tyskland till överlevande och deras välfgörenhetsgrupper. Enligt påståenden 
om siffror för Skadeståndskonferensen, har den tyska regeringen sedan 1952 betalat ut cirka $ 70 
miljarder i ersättning.”
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Det finns inga register[data] över Tarrants 'arv' som möjliggjorde för honom att resa till Israel, 
Syrien, Turkiet och de ytterligare nationer som nu läggs till gruppen.

Videon nedan visar tydligt att det inte var första gången Tarrant hanterade vapen och dödade civila. 
Ingen tvekan om detta. Vi varnar alla för den här videon, den är förkastligt men visar också 
tydligt någon som helt radikaliserats. Vi tror [att denna radikalisering] skett genom att ta 'grytskott' 
på palestinier inklusive barn, från Israels 'Trump-liknande' mur och dess hundratals prickskyttetorn.

Lyssna på honom snacka om "strid" när han skjuter kula efter kula in i kvinnor och barn, sprayande 
blod i luften. Det här är inte hans första 'rodeo' (klicka på bilden för att se videon).

NZ shooting Helmet Cam Uncut Uncensored Video WARNING GRAPHIC CONTENT!!

Vi tror att videon nedan visar hans 'hjälpare', som vi tror är en hanterare från polisen:

2nd Shooter Cellphone Video - Christchurch Mosque Shooting
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https://d.tube/#!/v/highimpactflix/l3p2l643
https://d.tube/#!/v/phusionphil/hzbtsj11
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Som med Sandy Hook ser vi problem med de vapen som användes. Vi ser nu en enda AR15 med 
bisarra 'Kalifornien'-modifieringar, ingen mynningsdämpare och en bakstock utan handgrepp. Nya 
Zeeland har inga sådana [vapen]lagar.

Kom ihåg Tarrant är inte från Nya Zeeland utan från Australien. Hur kom han till Australien? Hur 
kom han i besittning av 5 militära vapen, några av dem extremt olagliga? Hur hanterades de på 
planet? Vilket är deras ursprung? Var finns de nu? Varför kan vi inte se några bilder av dem?

Tarrants ursprungliga skjutning involverade ett Eotech-s  ikte, tillverkad i Ann Arbor, Michigan. 
Detta sikte har ett serienummer. Vilket? Det kan spåras. Det andra geväret som användes i videon 
hade ett svensktillverkat Aimpoint-  sikte, också mycket dyrt och med serienummer.

Den version av 'Eotech'[siktet] som används i USA säljs endast till 'brottsbekämpande' myndigheter.
Dessutom är vapnet på fotot en tidig version av en speciellt modifierad AR15, till stor del liknande 
de 'förbjudna' vapnen under USA:s Clinton-era. Inga eller få av dessa falska modifierade AR 15 
finns i den australiska landsbygden. Vapnet användes aldrig där eftersom .223/5.56 mm patronen 
var otillräcklig för militär skjutning på långa avstånd. Få delades ut till den australiensiska 
militären, och de hade 20 tums pipa från Vietnam-eran och mycket igenkännliga M 16 E1 
egenskaper.

Hur kom detta förbjudna 'Aussie' vapen till 
Australien? Var kom de andra vapnen ifrån, 
flera AR, hagelgevär och pistoler?

En del av bakgrunds[informationen] kom 
också från källor i de nederländska anti-
terroriststyrkorna, som initierade 
bakgrundsundersökning av vår skytt när han 
började kontakta vit-maktsgrupperingar där 

och i övriga Centraleuropa (aldrig benämnt Östeuropa, det är Ryssland).

Spåret han följde, förutom Nordkorea och på andra håll, var 'Steve Bannon/Anders Berstein"-
kretsen, där också Maidan-lönnskyttarna utbildades. Den georgiska krypskyttar som användes vid 
Maidan var legosoldater från grupper som VT känner mycket väl, grupper kontrakterade av Bechtel 
Corporation och British Petroleum, enligt vår byråchef Jeffrey Silverman i Tbilisi, Georgien.

Var står vi? Vi har en andra skytt och vapen där, en konstig video med 'för-dödade' offer. Vi har 
vittnen som tystats och förbjudna videor.

Vi har pengar från himlen, träning i Israel, uppehåll i Syrien och in och ut ur Turkiet. Vi har en 
tränad lönnmördare som låtsas vara världsturist, utan foton, utan video, utan [närvaro] i sociala 
medier, inga vänner, inga skolkamrater, inga grannar, och en brittisk/skotsk bakgrund erhållen när 
hans judiska familj 1948 invandrade till Storbritannien från Palestina/Israel.

Vi har lite för mycket av lögner. Och så fortsätter det.
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https://en.wikipedia.org/wiki/ArmaLite_AR-15
https://www.aimpoint.se/
https://www.aimpoint.se/
https://www.eotechgear.com/
https://www.eotechgear.com/
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* Holocaust, översättarens förklaring

Ord som holocaust (hel förbränning), förintelsen, överlevare etc., utgör judiska propagandabegrepp 
för att föra vidare lögnen om att Tysklands nationalsocialistiska regim satte i system att utrota judar.
Anledningen till att judiska intressenter så ihärdigt driver denna propaganda, är att denna förvandlar
judar och terror-entiteten Israel till offer istället för angripare (i enlighet med de s.k. Judiska 
protokollen och dess härskarplan för en global slavstat [NWO]).

Det finns över huvud taget inte ett enda bevis för att nazisterna systematiskt mördade judar i deras 
koncentrationsläger, om man inte tyr sig till tex. sådana bevis som Josef Stalins nybyggnation av en 
'tysk gaskammare' efter andra värdskrigets avslutande. Koncentrationsläger var en engelsk 
innovation från Boerkriget och de flesta länder under 2:a världskriget, inkl. icke krigförande 
Sverige upprättade koncentrationsläger. Likadant nyttjade Sverige under WW2, såväl som de flesta 
andra länder gaskammare. Ändamålet med dessa vara att avlusa flyktingar, inte att gasa judar. 

De holocaust som utfördes under WW2 var främst de brandbombningar som Hamburg och Dresden
utsattes för i slutet av kriget, det holocaust i form av våldtäcktsorgier som miljontals tyska kvinnor 
fick erfara och det holocaust som medförde miljontals tyska krigsfångars svält- och förfrysningsdöd
i de fångläger som USA-regimen upprättade på öppna fält efter krigsslutet. Till detta kom de två 
holocaust i form av atombombningar som Japan utsattes för. Bakom kulisserna till dessa holocaust 
återfinns ofta judiska aktörer dragandes i trådarna. Vad dessa banerförare av satanism gör allt för att
dölja, är det holocaust med omkring 150 milj. offer, som judiska aktörer utsatte det ryska folket för 
efter deras statskupp 1917 (se Jyri Linas bok ”Under skorpionens tecken”).

Det är beklagligt att debattörer som artikelförfattaren (judiskt släktskap) och andra inte har förmåga 
att avhålla sig från den försåtliga judiska propaganda som holocaustlögnen utgör.

Vad gäller lögner så bör man hålla i minnet att ca. 95 % av
alla som kallar sig judar, är falska sådana – i vart fall
etniskt. De är istället av khazarjudisk börd och härstammar
från Khazarien, Europas största rike ungefär vid vår
vikingatid och beläget mellan Svarta- och Kaspiska havet.

Khazarerna var ett aggressivt krigförande folk som
invandrat från Asien, och som nu agerade bromskloss och
plundrare i handelsvägen mellan Skandinavien-Ryssland-
Bysan. Detta fick till följd att omgivande länder pressade
på för att khasarerna skulle anamma någon av de tre 
Abrahamitiska religionerna (Kristendom, Judaism, Islam). Dess kagan (ungefär hövding) 
konverterade någon gång mellan åren 740 till 920 (enl. judopedia) till Judendomen, vartefter övriga 
befolkningen följde efter. Tyvärr hjälpte inte detta för att stävja khazarernas förkärlek till våld och 
plundring, varför ättlingar till de vikingar som bjudits in att styra Ryssland såg till att göra slut på 
khazarväldet. 

Ver. 04

Artikelns originallänk:
New Zealand: The Unraveling of an Israeli Mass Murder?
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https://www.veteranstoday.com/2019/03/17/new-zealand-the-unraveling-of-a-israeli-mass-murder/
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Biografi 
Gordon Duff, Chefsredaktör VT 

Gordon Duff är en veteran från USA:s marinkår under Vietnamkriget. Han är en veteran tillerkänd
handikappsförmån och har arbetat med veteran- och krigsfånge-frågor i årtionden. Gordon är en 
ackrediterad diplomat och är allmänt accepterad som en av de främsta globala underrättelsetjänst-
specialisterna. Han styr världens största privata underrättelseorganisation och samråder 
regelbundet med regeringar som utmanas av säkerhetsfrågor.

Duff har rest omfattande, publiceras runt om i världen, och är regelbunden gäst i TV och radio i 
mer än 'flera' länder. Han är också en utbildad kock, vinentusiast, ivrig motorcyklist och 
vapensmed som specialiserat sig på historiska vapen och restaurering. Hans affärserfarenhet och 
intressen ligger inom energi- och försvarsteknik.
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