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Av Jack Harper, 7 Juni, 2014

Ungefär 6 procent av världens befolkning består av människor med neandertal-gener. 
Judar hamnar i denna kategori och eftersom deras neandertal-gener gör dem dubbelt 
så aggressiva, som resten av de människor i världen som härstammar från någon av 
raserna cro-magnon, har de därför alltid utgjort ett problem.

Redigerad och presenterad med bilder, bildtexter och en slutkommentar av Lasha Darkmoon angående 
judarnas sexuella böjelser.

"I grund och botten, uppskattar jag att omkring sjuttio procent av den nuvarande krisen på den här 
planeten,  någorlunda kan hänföras till intriger av neanderthal-semitiska element inom den 
mänskliga befolkningen gentemot cro-magnon majoriteten." — Michael Bradley, Esau's Empire

Helt oberoende av Arthur Koestler*, vars arbete han aldrig läst, publiserade Michael 
Bradley, en kanadensisk författare av Judisk härkomst, 1978 sin egen forskning, 'The 
Iceman Inheritance' (Arvet från ismannen), följd av dess uppföljare, 'Chosen People 
From the Caucusus' [Det utvalda folket från Kaukasus]. I båda dessa böcker, lägger 
Bradley fram sin tes, att de nutida människor som kallas judar var ättlingar till 
Khazarerna, och att deras ursprung faktiskt kan härledas tillbaks till neandertalarna.
* Se boken Den trettonde stammen.

Neandertalare på krigsstigen 50,000 år före Kristus.

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

https://www.darkmoon.me/
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På sin hemsida, michaelbradley.info, beskriver Bradley delvis 
de slutsatser han drar: I 'Det utvalda folket från Kaukasus', 
fokuserar Bradley på två skilda folkgrupper som kom från 
Kaukasus-bergen i Mellanöstern: de bibliska hebreerna, som 
kom från södra Kaukasus för att invadera Palestina mellan 
3000 - 2000 f.Kr., och från norra Kaukasus "khazarerna", som 
hade konverterat till Judendomen omkring 740 e.Kr.

Bilden: Michael Bradley

Khazarerna tvingades in i Central- och
Östeuropa av den mongoliska invasionen, och
deras ättlingar utgör den stora majoriteten av
nutidens judar. Även om dessa inte har några
direkta historiska eller genetiska samband
med de semitiska judarna i det heliga landet,
delade de båda grupperna långt tillbaks, i
deras för-judiska förflutna, ett neandertal-
ursprung i Kaukasus-bergen.

Bilden: Khazarrikets utbredning under tidigt 900-tal.

Bradley hävdar att människor och nytillkomna kulturer från Kaukasus-bergen - en 
känd tillflyktsort för sent kvardröjande neandertal-befolkningar - i förhistorisk och 
historisk tid, skulle ha fortsatt att ha hög intelligens, vara mycket aggressiva och 
psykosexuellt störda*, främjande en hög nivå av gruppsammanhållning. Bradley 
hävdar att dessa egenskaper förklarar de bibliska hebreernas överlevnad, mot alla 
odds, och också dagens västerländska judars orimliga sociala inflytande.
* Artikelförfattaren använder engelskans 'maladapted'.

Bradley hävdar att det inte finns någon mystik kopplad till 'det utvalda folket.' 
Monoteism - en rent manlig och abstrakt Gudom - är bara ett resultat av 
neandertalarnas fysiska och mentala anpassning, eller 'missanpassning' till glaciära 
[förhållanden].

Beprövad Neandertal-gruppsammanhållning tillsammans med extrem aggressivitet, resulterade i ett 
häftigt trångsynt perspektiv av att vara 'det utvalda folket'.

Den kulturella sammansmältningen av två separata strömmar av 'judar' sedan 1500-
talet, spelade en viktig roll i utvecklingen av den Västerländska civilisationen och 
därmed i formandet av hela världens nuvarande kulturella profil.

Bradley hävdar att en unikt hög nivå av kvardröjande neandertal-aggression, som 
vidmakthållits av etniskt förbud mot externa äktenskap, är ansvarigt för den stora 
roll som spelats av de som kallar sig för judar. [Detta bl.a. vad avser] upptäckten och 
erövringen av Amerika, den transatlantiska handeln med svarta afrikaner som slavar 
och Västvärldens kulturella koloniseringen av icke-vita. Det har varit en roll som 
alltför ofta förvrängts och dolts av högljutt jämmer om 'anti-semitism.'
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Bradley skriver vidare om sin egen forskning och den efterföljande kontrovers som 
utbröt när många medier (och Judiska källor), som tidigare hade hyllat hans 
publiseringar i ämnet neandertalarna, kom att inse att hans arbete pekade mot ett 
neandertal-ursprung för det judiska folket:

Den 'judiska' grenen ashkenazer [östnäsor] hade kommit från en region känd för sent 
kvardröjande neandertalare, Kaukasus-bergen och de angränsande ryska stäpperna. Vissa 
typiskt 'judiskt'-fysiska egenskaper var uppenbarligen mycket rudimentärt neandertaliska – 
i allmänhet kortväxthet och en knubbig kropp, många mycket korta kvinnor med breda 
höfter och stora bröst, extremt håriga män, och en tendens till utskjutande ögonbryn och 
stora näbb[liknande] 'kroknäsor' i båda könen.  Många ashkenazer har trassligt-lockigt 
huvudhår med en färgtendens till mörkt rödbrunt eller mahogny.

Bland ashkenazi-'judar' finns det också en 
genetisk tendens till näbb[liknande] ansikten, 
inte bara näsor och stora munnar som (på mer än
ett sätt) 'omsluter' ansiktets nedre del.

Barbara Streisand och Julia Roberts ger oss två 
vackra och mycket kända exempel på hur 
attraktiv denna genetiska egenskap kan vara. 
Men detta är inte 'semitiska' egenskaper, utan 
neandertal-fysiska. Dessutom kanske en del 
neandertaliska emotionella och beteendemässiga
egenskaper kvarstod bland ashkenaser 
tillsammans med de fysiska.

Bilden: Typisk neandertal-man.

Deras föreställning om 'det utvalda folket' är en typisk neandertal i-gruppen-besatthet, som 
faktiskt är ett genetisk rasistiskt anlag mot alla andra människor. Det handlar om en 
genetiskt fastslagd 'vi mot dem' mentalitet. Deras högre nivå av känd neandertal-aggression 
mot utomstående, är ansvarigt för deras oproportionerliga social inflytande, detta oavsett 
var de slagit sig ned i Väst[världen]. . . .

På grund av judiska hinder mot äktenskap
med utomstående, uppvisar ashkenazi-judar
som grupp, de starkast kvardröjande
neandertal-karaktärsdragen bland nu levande
kaukasier. Vad som utspelats, är att
neandertalarnas gener har hållits [enligt
regeln] 'alla i familjen'. Dessa neandertal-
gener har därför inte i lika hög grad, spätts ut
av blandäktenskap, som hos de flesta andra
Kaukasier.

Bilden: Typisk Neanderthal-kvinna. Observera
samma näbb-näsa och stor mun.
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Den Ryska stäppen som ursprung till dagens ashkenazi-'judar', var inte bara en 'teori' som 
bygger på smädesskrifter från medeltida kristna, muslimska och judiska krönikörer. Det 
handlar om solid och objektiv historisk verklighet, som bygger på lingvistik och fasta 
arkeologiska artefakter.

Med ”Arvet från Ismannen”, har mitt oförlåtliga brott blivit att lägga fram mycket 
övertygande antropologiska data till alla andra bevis. Dessa 'data' var också något som vem 
som helst faktiskt kan se, genom att helt enkelt ta en närmare titt på många 
nordamerikanska 'judar.'

Enligt Bradley, förklarar neandertal-arvet mycket av den judiska folkgruppens 
nutida problem, inte bara med ursprungsbefolkningen i Palestina, utan också med 
andra människor på planeten. Han skriver:

Denna olyckliga kombination av hög aggression i kombination med en tendens för en 
emotionell instabilitet och hysteri när de känner sig oroliga eller hotade... vilket är hela 
tiden när de inte är i absolut kontroll, och de är arroganta, men illa till mods, även då.

Ett etniskt symptom på denna emotionella instabilitet är den judiska tendensen till 
hypokondri. Inte ens de kan kontrollera döden. Denna olyckliga kombination av hög 
aggression i kombination med en tendens till hysteri och känslomässig instabilitet, har visat
sig innebära en farlig och tragisk situation under loppet av västerländsk historia.

Deras aggression uppmuntrar till ständiga judiska försök att styra samhällen, medan den 
emotionella instabiliteten gör det svårt för de flesta Judar att resonabelt skilja mellan rimligt
motiverad social kritik och attacker från sina icke-Judiska grannar.

Genom att visa okänslighet även inför icke Judars sakliga oro och vädjanden, om att 
begränsa deras orimligt stort inflytandet i samhället, och genom att reagera med hysteriska 
angrepp gentemot varje sådan förmodad 'attack' på deras beteende, har judarna alltid 
provocerat fram våld gentemot dem själva. Sedan upplever de sig som offer, med en hög 
grad av känslomässig tillfredsställelse, och lägger skulden för situationen på en inneboende 
'anti-Semitism' bland sina grannar.

4

Bildcollage visande judisk kontroll över USA-media. Klicka på bilden för mer information.

http://esau.today/who-owns-the-media/
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På sin hemsida, i en essä med titeln "En skrämmande publikationhistorik av judiskt 
mediaförtryck", utforskar Bradley den otroligt negativa reaktionen mot hans skrifter 
och de beslutsamma ansträngningarna för att misskreditera hans arbete.

NEANDERTALMÄNNISKANS LUST EFTER CRO-MAGNON-KVINNAN

Youtube film:
The_neanderthal_man_1953

Slutkommentar: Om Judarnas sexuella böjelser
av Lasha Darkmoon

Detta relaterar perifiert till artikeln ovan. Det ställer frågan: är judarnas neandertal-
gener, som ligger bakom deras dubbelt så höga grad av aggression än genomsnittet, 
också ansvarigt för deras höga sexlust och sexuella hyperaktivitet?

Det har alltid varit en 'antisemitisk
tidningsanka', eller uppfattning bland
antisemiter, att judar har en fallenhet för
omåttlig liderlighet jämfört med icke-judar.
I nazityska tidskrifters karikatyrer, som i
'Der Stürmer', framställdes ofta 'judar som
flickjägare' trängtande efter unga ariska
kvinnor. När judarna tog över
Weimarrepublikens Tyskland,
översvämmade de landet med pornografi
och gjorde det till det mest sexuellt
dekadenta i Europa. Idag dominerar
judarna världens porrindustri och
producerar i stort sett 90 procent av all amerikansk porr i San Fernando-dalen, 
Kalifornien. (Se     här)
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Karikatyrteckning i Nazityska Der Stürmer.

https://www.darkmoon.me/2013/the-sexual-decadence-of-weimar-germany-by-lasha-darkmoon/
https://www.darkmoon.me/2013/the-sexual-decadence-of-weimar-germany-by-lasha-darkmoon/
https://www.youtube.com/watch?v=pjE4lbSMZ1c
https://www.darkmoon.me/2014/pornography-as-a-secret-weapon-by-lasha-darkmoon/
https://www.darkmoon.me/2014/pornography-as-a-secret-weapon-by-lasha-darkmoon/
https://www.youtube.com/watch?v=pjE4lbSMZ1c
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Åter igen, Talmuds* besatthet av sex är välkänt. Jag har tagit upp detta ämne i detalj i
min artikel, ”Secret Sex Life of the Jews” (Judarnas hemliga sexliv). 
Häpnadsväckande nog, lär Talmud vara den enda religiösa text i världen som 
avhandlar och jämför penisstorleken på dess mest vördade vise män. (Se: ”The 
Passionate Talmud (Den passionerade Talmud, Inledning, sid. 1).
* Judarnas hemliga levnadsregler.

Den Judiska aptiten för icke-judiska kvinnor, speciellt blondiner, är till synes omättlig.
En enorm sexlust, alltför mycket testosteron, sjudande aggression - allt detta verkar 
vara neandertal-egenskaper - med den typiskt håriga neanderthal-hannen mörkt 
trängtande efter cro-magnon-typen av  honor, med hennes regelbundna drag och 
honungsblonda hud.

"Jag har ännu inte träffat en judisk snubbe som inte var kåt som 
en kanin," som porrstjärnan Nina Hartley en gång avslöjade. 
Nina bör ju veta, eftersom hon själv är judinna, och som under 
sin välsmorda livstid har spretat med klackarna i vädret inför 
ändlösa skaror av liderliga judar.

Bilden: Den judiska porrstjärnan Nina Hartley

Nedan faller den judiska författaren Philip Roth, som otvivelaktigt har neandertal-
gener, in i  hänryckningar över cro-magnon-kvinnans fysiska charm. Detta är hans 
hymn till den ariska blonda gudinnan från ”Portnoy'  s     Complaint:”

"Men shiksas*, ah, shiksas är något annat.... Jag är så i beundran att jag är i ett tillstånd av 
lust långt mer än penisstånd. Min omskurna lilla kuk skrumpnar helt enkelt av vördnad.... 
Hur lyckas de bli så underbara, så friska, så blonda?" 
* Judiskt, oftast nedvärderande, uttryck för icke-judisk kvinna.

För att lära dig mer om Bradleys neandertal-tes och de långtgående effekterna av 
neandertal-gener på det judiska psyket, se kapitel 4. The Decline and Fall of Esau’s 
Empire.

För vidare studier av den judiska identiteten:
David Icke's artikel: ”Vad handlar det här blodbadet egentligen om?”
Dr. Laurent Guyénor: ”Israel, den psykopatiska entiteten”

Permanentlänk
https://www.darkmoon.me/2014/they-are-not-like-us-by-jack-harper/
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http://www.peuplesawa.com/downloads/460.pdf
http://www.peuplesawa.com/downloads/460.pdf
https://sv.wiktionary.org/wiki/shiksa
https://www.amazon.com/Portnoys-Complaint-Philip-Roth/dp/0679756450
https://www.amazon.com/Portnoys-Complaint-Philip-Roth/dp/0679756450
https://www.amazon.com/Portnoys-Complaint-Philip-Roth/dp/0679756450
http://www.scribd.com/doc/22830082/The-Passionate-Torah
http://www.scribd.com/doc/22830082/The-Passionate-Torah
https://www.darkmoon.me/2013/secret-sex-life-of-the-jews-by-lasha-darkmoon/

