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De geschiedenis zoals wij die leren op school is niet meer dan een fabeltje om het door de
machthebbers gewenste beeld in stand te houden.
Echte geschiedenis is fascinerend en opeens ontdek je dan dat er veel puzzelstukjes op hun
plek beginnen te vallen.

Tegenwoordig staat de Russische president Vladimir Poetin bekend als "het kwaad" en past
daarmee voor de doorsnee bevolking in het rijtje van andere "kwade dictators" zoals Adolf Hitler
en Joseph Stalin uit het nabije verleden en uit de tegenwoordige tijd past de Syrische president
Assad ook in dat rijtje.
De werkelijke geschiedenis van een man als Adolf Hitler wordt heel bewust uit de
geschiedenisboeken gehouden en daar is een goede reden toe.
In 2005 verscheen er een interessant boek, geschreven door Greg Hallett, met de titel: "Hitler
was a British agent". Uit dat werk wordt duidelijk dat niets is wat het lijkt en dat oorlog niets
anders is dan een soort truc die wordt uitgehaald door een goochelaar om de mensheid te
vernederen en om die uiteindelijk volledig tot slaaf te maken in de New World Order, een wereld
met nog maar één regering.
De bronnen van het verhaal in het boek van Hallett zijn een netwerk van gepensioneerde
geheimagenten en het verhaal dat hij daarmee schetst klinkt overtuigend.
Iets wat je tegenkomt in dit boek is dat Adolf Hitler enige tijd heeft doorgebracht in Engeland.
Dat was in de periode 1912/13 voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Dit feit wordt ook
vermeld in de memoires van zijn schoonzuster Bridget Hitler in haar boek: The memoirs of
Bridget Hitler.
Volgens Hallet was Hitler in Engeland in de periode februari tot en met november 1912. Hij was
daar niet zomaar en bij toeval; hij was daar om een opleiding te krijgen in het beruchte
Tavistock Insituut,
ook wel de hersenspoelfabriek genoemd.
Er zijn meer auteurs die melding maken van het feit dat Hitler tijd heeft doorgebracht in
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Engeland, maar die niet de werkelijke reden opgeven of die dat wellicht niet weten.
Robert Payne schreef een biografie over Hitler. Hierin stelde hij dat Hitler waarschijnlijk om de
militaire dienst te ontlopen in het najaar van 1912 naar Engeland vertrok en daar enige tijd bij
zijn halfbroer in Liverpool verbleef.
Hallet noemt Hitler in zijn boek een agent in Britse dienst, maar hij bedoelt hier agent van de
Chazaarse Mafia, ook bekend
als de Illuminati.&nbsp; Het hoofdkwartier van deze
satanische sekte
is
gevestigd in de City of London,
een klein onafhankelijk staatje midden in het centrum van Londen.
Als het verhaal van Hallet klopt en Hitler was een agent van de Illuminati, dan worden een
aantal zaken opeens een stuk duidelijker. Zoals het feit dat Hitler toestond dat 335.000
geallieerde troepen vanaf de stranden van Duinkerken geëvacueerd konden worden. Het zou
toch veel logischer geweest zijn als deze honderdduizenden militairen door Hitler zouden
worden opgesloten in krijgsgevangen kampen? In plaats daarvan mogen ze rustig ontsnappen
om even later weer tegen diezelfde Hitler te strijden.
Wat er in feite gebeurde in 1940 was dat Hitler het te goed deed met zijn blitzkrieg en op weg
was naar een spoedig einde van de oorlog. Dit was echter niet de bedoeling van de Illuminati,
dus moest Hitler de afgesneden Britse troepen laten ontsnappen in Duinkerken.
Hitler was op papier de aartsvijand van de Joden, maar tegelijkertijd deed hij net alsof hij niet
wist dat Joodse bankiers het grootste deel van de wereld onder controle hadden. Dit, terwijl het
ook in die tijd al iets was wat vele mensen wisten. Hitler deed net alsof hij niet wist dat de
Rothschild clan, de Chazaarde Mafia, zowel Engeland als Amerika onder controle hadden. Als
Hitler echt was geweest dan zou hij nooit die Britse troepen hebben laten ontsnappen en zou hij
de invasie van Engeland hebben doorgezet om de Joodse bankiers in hun hoofdkwartier
onschadelijk te maken. Nee, in plaats daarvan valt hij Rusland aan waardoor hij meerdere
fronten creëert.
Het verhaal van Hallet maakt nog veel meer dingen duidelijk zoals waarom de Nazi
oorlogsmachine werd gefinancierd door de Engelse centrale bank, The Bank of England. Het
verklaart waarom het hoofdkwartier van IG Farben in Frankfurt nooit is gebombardeerd.
Hetzelfde gebouw dat later het hoofdkwartier werd van de CIA. Het verklaart waarom The Bank
of England aan Hitler de goudreserves van Tsjechië overhandigde, nadat hij Praag had
veroverd. En zo zijn er nog veel meer zaken waarvan er een aantal in dit artikel staan.
En dat brengt ons dan bij de afkomst van Adolf Hitler. Want, het is toch totaal onwaarschijnlijk
dat een Oostenrijkse zwerver, straatveger en jongenshoer voor homo's ooit Rijkskanselier van
Duitsland zou worden? Hitler hoort thuis op de lange lijst mensen die chantabel waren en in de
spotlights zijn gezet en gecontroleerd door een onzichtbare hand.
De grootmoeder van Adolf, Maria Schickelgruber, was dienstmeid in het huis van Nathan Meyer
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Rothschild in Wenen. Haar zoon Alois werd volgens Hallet verwekt tijdens een satanische
rituele verkrachting en werd geboren in 1837. Aangezien de Rothschilds alleen trouwen binnen
hun eigen cirkel, hebben ze vele buitenechtelijke kinderen die ze kunnen gebruiken als
agenten.
Bij de burgerlijke stand tref je in het geboorteregister van Alois dan ook geen natuurlijke vader
aan. Later, in 1842, trouwde Maria met Johann Georg Hiedler. Tot die tijd werd ze onderhouden
door een Joods zakenman, iemand die optrad als vertegenwoordiger van de Rothschild familie.
Maria stierf in 1847 en daarna werd Alois opgevoed door een broer van zijn stiefvader die hem
behandelde als een eigen zoon.
Alois, de zoon van de Rothschild, trouwde uiteindelijk voor de derde keer met zijn nicht Klara,
die de moeder werd van Adolf.
Opmerkelijk detail komt uit de memoires van Bridget Hitler, de schoonzus, die op een gegeven
moment zegt dat de zuster van Hitler , Paula, gezegd zou hebben dat ze geen grootvader meer
hadden op het moment dat Adolf met zijn rassenwaanzin begon.
De ouders van Adolf hadden bepaald geen gelukkig huwelijk, waarbij Alois nogal gewelddadig
was en Klara overcompenseerde met als gevolg dat Adolf als 18-jarige in een daklozenopvang
terechtkwam en wanhopig was omdat zijn moeder was gestorven. Hitler woonde in een soort
hostel dat bekend stond als een homoplek.
Auteur Lothar Machtan zegt in zijn boek "The Hidden Hitler" dat deze zelf ook homo was. Er
schijnt een uitgebreid politiedossier te zijn met voorvallen waarbij Adolf andere mannen
lastigviel. Hoewel deze dossiers zowel in Russische als Britse handen terechtkwamen, zijn ze
nooit voor propaganda doeleinden gebruikt.
Na zijn opleiding bij het Tavistock Insituut nam hij tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst in het
Duitse leger en hoewel hij tot twee keer toe gevangen werd genomen door de Britten, werd hij
door hen niet geëxecuteerd, maar tot twee keer toe gered dankzij tussenkomst van "een engel"
bij de Britse geheime dienst.
Of het boek van Hallet feitelijk helemaal klopt is niet duidelijk, maar er is, wat men noemt,
genoeg ""circumstantial evidence" om te concluderen dat het verhaal in grote lijnen klopt.
De Tweede Wereldoorlog heeft dan ook alle geplande doelstellingen van de Illuminati bereikt.
Duitsland en Japan werden veranderd in puinhopen en in totaal zijn er 60 miljoen mensen
omgekomen. De oorlog en de vervolging van gewone Joden heeft er ook voor gezorgd dat de
Rothschild hun nieuwe hoofdkwartier voor de New World Order konden vestigen in hun eigen
staat, Israël.
Na de oorlog verzopen landen in schulden en schoot de Verenigde Naties als een feniks uit de
as omhoog. Nog één oorlog is er gepland en daarna moet de wereldregering een feit zijn.
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