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Sist vi pratade sa du att du blivit missförstådd
för uttalanden i förra intervjun vi gjorde. Hur
kommer det sig?
– Jag sa något om att det ﬁnns förmögna
judiska affärsmän som styr världen idag. Och
så fort man nämner ordet jude blir folk livrädda
och tror att man är nazist, precis som att man är
rasist om man säger neger. Men faktum kvarstår:
mänskligheten lever under en ekonomisk fascism.
Om det sen är judar, rasister, amerikaner eller
européer som styr den spelar ingen roll. Men vi
ser idag att bolagen bara blir större och större
och makten ﬂyttas från händelsernas centrum och
bakom det ﬁnns en ekonomisk mafﬁa. Och ser
man vad det är för människor som styr de stora
bankerna så är de av judisk härkomst. Men det har
ingen speciell betydelse. Det pågår ju oerhörda
ekonomiska spel där många människor offras. Jag
tror inte det är något som skadar de ekonomiska
intressena att man offrar några miljoner polska
judar. För det var ju mestadels de som dödades
under andra världskriget. De rika tyska judarna,
som hade stort inﬂytande, hade ju redan ﬂytt från
Tyskland och befann sig i säkert bo både i USA
och i Sverige. Jag vill ju inte på något sätt säga
att det var rätt att dessa människor dog. Jag tycker
självklart att det som hänt under förintelsen är
fruktansvärt.
– Det jag hävdar är ju att hela Andra
Världskriget var ett enda stort planerat illdåd från
onda ekonomiska krafter. Efter kriget så låg ju
Europa i ruiner, vilket gjorde att man kunde låna
ut pengar för att bygga upp efter kriget och sen
tjäna pengar på räntor. Det är ju det allt handlar
om. Att skapa konﬂikter, få en reaktion och sen
komma med lösningen. Det är precis det som
händer i Afrika idag; man underbygger konﬂikter
för att på det sättet kunna styra utvecklingen åt
det håll man vill. Det är de stora multinationella
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företagen som tjänar på att det är kaos i till
exempel Angola. Det sker mitt framför näsan på
folket i Angola och det sker mitt framför näsan
på oss här i Sverige. Vi äger ju inte heller våra
naturrikedomar. Vi har ju också sålt ut och det
är privata människor som tjänar på Sveriges
naturrikedomar. Tänk vad vi i Sverige skulle
kunna tjäna till statskassan om vi ägde våra
naturrikedomar.
– I och med staten Israels byggande så har man
en garanterad vapenkund. Om man undergräver
konﬂikter så tjänar ju vapenhandlarna. Då
kan man sälja vapen och tjäna pengar. Det jag
vill säga är att det pågår ett spel, en utrotning
av människan. Människan målas in i en
återvändsgränd som hon inte är anpassad till.
Iran och Irak är ju också exempel på hur man
undergräver ett krig, sen stöttar man dem och
så skapas det en konﬂikt. Och det är ju de stora
världsbankerna som tjänar på det. Om det sen
är judar eller tyskar som styr spelar ingen roll.
Alltihopa är en enda stor bluff.
– Men det är väldigt känsligt att kritisera
saker som förintelsen eftersom man blir kallad
för nazist. Men tittar man på det från ett annat
perspektiv så ser bilden annorlunda ut. Jag vill
ju påstå att nazisterna var marionetter för en
ekonomisk plan som ledde till den ekonomiska
fascism som vi har idag.
Så du pratar inte om »Den stora judiska
konspirationen« som nazisterna motiverade sin
utrotning med? Allt detta om att judar skulle
vara snåla och så.
– Det har ingenting med det att göra. Det är
ju bara massa löjliga fördomar, jag vill lägga
debatten på en mycket högre nivå. Jag vill säga
att man tjänar på att offra människor. Hela
världen ska ju alltid påminnas om förintelsen.
Vi ska ständigt ha dåligt samvete för det som

hände och vi ska ständigt påminnas om att det
aldrig får hända igen. På det sättet menar jag
att man avleder uppmärksamheten från vad
som egentligen hände. Det talas aldrig om att
det var de stora världsbankerna i Amerika som
lånade ut väldiga belopp till Hitler. Det var ju
mängder av amerikanska storföretag, som ägdes
av bankerna, som tjänade på kriget. Både under
kriget, innan kriget men framför allt efter kriget.
Det är fruktansvärt mycket pengar. Människor
är lurade och bedragna. Och vi får aldrig ge dem
den riktiga sanningen eftersom de om bedragit oss
äger medierna också. De äger tidningarna, de äger
TV-bolagen och alltihopa. Det är ju det som är
svaret på din fråga, varför det blivit missförstånd
efter första intervjun. Det är så perfekt att ha
förintelsen som ett slags slagträ för att aldrig
diskutera vad som egentligen hände. Vilka var
det som sponsrade nazisterna? Vilka var det som
tjänade i slutändan på ett andra världskrig?
Du pratar mycket om »De som styr«, de som
ligger bakom konspirationen. Vilka är det?
– Jag vet att det låtar vagt när man säger
»De som styr«. Men det är ju också så att man
inte riktigt vet. Man kan ju bara konstatera att
vi lever i ett pyramidsystem där den ene bara
lyder vad den andre sagt. I slutändan har vi
polisen och militären som verkställer maktens
beslut. Politikerna sitter ju marknadens knä, och
marknaden sitter i någon annans knä. Det går ju
till exempel att spekulera mot ett lands valuta,
och knäcka ett litet lands valuta. Det hände i
Indonesien för ett halvår sedan.
– När det dras igång sådana här ekonomiska
karuseller, en ekonomisk dödsdans, så måste
man ha ett krig till sist. Det måste bli ett krig
för att nollställa hela budgeten och ekonomin.
Hela aktiekarusellen som vi ser idag, där det
ﬂyttas pengar till höger och vänster som inte

ﬁnns, där man spekulerar i en massa siffror på
en dataskärm, kommer ju inte att hålla. Till sist
måste man gå tillbaka till Gå, som när man spelar
Monopol. Det kommer bli ett storkrig så man kan
börja om från början. Därför är det viktigt för
de som styr världen idag, de onda kapitalisterna,
att man underbygger krig. Imperialismen är
ju kapitalismens sista stadie, eftersom man
börjar proﬁtera på andra länder utanför sitt eget.
Alltihopa är ju som en stor ballong som håller på
att spricka.
Vilka kommer ta över då?
– Det är ju det som är så svårt att sia om.
Men man får inte glömma bort den andliga
kraften. Man kan inte bara prata om vänsteroch högerpolitik, utan man måste prata om
människans andliga uppvaknande. Man måste tro
på att humanisten i människan har växt till sig så
mycket att det ﬁnns en vilja att leva i fred och i
gemenskap där man delar på saker och ting.
–Jag kanske låter väldigt negativ om man ser
det kortsiktigt, men tittar man långsiktigt sett
så är jag väldigt positiv. Den här planeten är ju
egentligen ett paradis. Det ﬁnns ett dolt paradis,
men det är bara en massa folk som hela tiden
sätter käppar i hjulet. Det är kanske inget de
gör medvetet, utan det är någon slags egoistisk
drift. En slags självbevarelsedrift som kommer
från att vi fortfarande är djur. Vi är inte speciellt
utvecklade människor ännu, men vi kommer
bli. Sakta men säkert så kommer världen bli ett
paradis.
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