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Henry Makow ja hänen Israel-vastaisuutensa  

 

Ajattelin kysäistä ystävältäni Jyrki Soinilta mielipidettä tunnetusta sionismin ja vapaamuurariuden vastustajasta, 

kanadalaisesta Henry Makowista, koska hänen nettisivuilleen tulee lähes päivittäin erinomaisia kirjoituksia Uuden 

Maailman Järjestyksen (NWO) kehitysaskeleista, okkulttisesta salaliittoagendasta sekä sen suunnittelijoista ja 

toteuttajista. Kuitenkin yksi asia pistää silmään Makowin kirjoittelussa ja se on ylenpalttinen Israel-vastaisuus 

aivan kuin Israelin valtio (ja juutalaiset) olisi Illuminatin ydin jonka kautta paholainen toteuttaa aikeitaan. Totta on 

että Israel elää vielä pääosin epäuskossa Vapahtajaansa Jeesukseen Kristukseen, mutta silti kristittynä Makowin 

pitäisi puolustaa ja siunata Israelia eikä kirota. Jos Israel olisi Illuminatin käsikassara niin miksi koko muu 

maailma, Yhdysvaltoja lukuunottamatta, on melkein aina äänestänyt illuministisessa YK:ssa sitä vastaan kun on 

kysymys esim. Israelin oikeudesta omaan maahansa?! Saatana pyrkii tuhoamaan juutalaiset ja vesittämään 

Jumalan Raamatussa mainitut lupaukset maalliselle Israelille. Profeetta Sakarja ennustaa että viimeisinä päivinä 

ennen Herran toista tulemusta kaikki pakanakansat kokoontuvat Jerusalemia vastaan (Sak. 12), minkä pitäisi olla 

selvä merkki siitä että saatana vihaa tätä Jumalan valittua kansaa ja kaupunkia. Kurituksensa jälkeen Israel tulee 

hallitsemaan Kristuksen tuhatvuotisessa valtakunnassa. Älkäämme siis olko liiaksi tunteidemme vedättämiä ja 

uskoko kaikkea mustamaalausta mitä Israelista esitetään, vaikka se nyt elääkin paatumuksessa ja on maailman 

silmissä syntipukki Lähi-idän rauhalle. Muistakaamme myös että Vapahtajamme syntyi juutalaiseksi Israelin 

maassa joka on maailman napa  ja profeetallinen ajankello. Kristinuskon juuret ovat juutalaisuudessa.  

 

Seuraavaksi kirjeenvaihtoni Jyrkin kanssa, jossa on lukemisen arvoisia linkkejä. 
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Hei Jyrki! 
 
Oletko perehtynyt sen nimiseen herraan kuin Henry Makow? Minusta hän vaikuttaa älykkäältä 
Illuminatin tutkijalta ja salaliittoteoreetikolta mutta juutalaisvastaisuus paistaa läpi vaikka hän on 
itse juutalainen. Outo ristiriita. Otan esimerkin. Makow sanoo Nelson Mandelaa Illuminatin nukeksi ja 
väittää samalla Israelia apartheid-valtioksi puolustaen palestiinalaisia vaikka Mandela Illuminatin 
edustajana on esittänyt aivan saman väitteen Israelista. Jos Israel on Illuminati-valtio, kuten Makow 
väittää, niin miten Illuminatin nukke voi puhua negatiivisesti Israelista jonka pitäisi siis valtiona 
edustaa Illuminatia?! Jokin tässä mättää. Ehkä Henryllä on lapsuudesta jonkinlaisia traumoja 
juutalaisia omaisiaan kohtaan ja purkaa nyt katkeruuttaan. Pasi Toivonen muuten suomentaa 
ahkerasti näitä Makowin artikkeleja sivuilleen (ei mikään ihme sillä Toivonen on luopiokristitty). 
 
Mandela syyttää Israelia apartheid-valtioksi kirjeessään Thomas Friedman'ille vuonna 2001 
 
http://www.bintjbeil.com/E/occupation/mandella.html 
 
"Perhaps it is strange for you to observe the situation in Palestine or more specifically, the structure 
of political and cultural relationships between Palestinians and Israelis, as an apartheid system." 
 
Sitten Makowia: 
 

http://nokialainen.blogspot.fi/2014/01/henry-makow-ja-hanen-israel.html
http://jyrkiola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/kayttaja/jyrkiola
http://www.kolumbus.fi/jouko.piho/sivu28.htm
http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Sak.12.html
mailto:nokialainen.info@gmail.com
mailto:evotuhat@hotmail.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Makow
http://www.bintjbeil.com/E/occupation/mandella.html


Deathwatch: Nelson Mandela oli terroristi 
 
http://www.heinola.org/~patato/makow51.html (sis. paljon asiaakin kun unohdetaan 
juutalaisvastaisuus) 
 
Lainaus: 
 
"Valmistaudu vastenmieliseen esitelmään kun media ylistää Illuminatin nukkea Nelson Mandelaa. 
 
Kuitenkin, kun palestiinalaiset käytävät terroria Israelin apartheid-hallitusta vastaan, he ovat 
"terroristeja". Ei väliä sillä että Israel rakennettiin Britanniaa vastaan suunnatun sionistisen 
terrorismin perustukselle. Kun Illuminatin pankkiirit tai heidän apulaisensa käyttävät sitä, terroristit 
ovat 'vapaustaistelijoita' ja 'kapinallisia' (Syyria on toinen esimerkki)." 
 
Seuraava kirjoitus on myös ristiriidassa Makowin ajatuksiin Israelista joka tuki Etelä-Afrikan 
apartheid-hallintoa 1900-luvulla USA:n lailla. Israelin Illuminatin edustajana olisi Makowin analyysin 
perusteella pitänyt tukea Mandelaa (ja ANC:tä) joka oli Illuminatin mies. Oliko Apartheid-järjestelmä 
sittenkään niin paha kuin valtamedia on antanut ymmärtää viime vuosikymmeninä? Silloin mustilla 
pyyhki ainakin taloudellisesti paremmin. Joka tapauksessa Apartheidin alkuperäinen tarkoitus ei ollut 
olla niin läpinäkyvän rasistinen vaan taata mustille elinkelpoiset olot. Illuminati mustamaalasi 
Apartheidin täydellisesti. 
 
http://www.juancole.com/2013/12/mandela-supported-apartheid.html 
 
"Ronald Reagan declared Nelson Mandela, then still in jail, a terrorist, and the US did not get around 
to removing him from the list until 2008!" 
 
Israel on apartheid-valtio (Toivosen uusin artikkeli CEF-sivuillaan 30.12.2013) 
 
http://www.heinola.org/~patato/makow92.html (sis. hyvin Israel-vastaista parjausta) 
 
Otan esimerkin Makowin hölynpölystä joka ei tunne Jumalan Israelille antamia maarajoja 
Raamatussa. 
 
"Edes vuoden 1948 jälkeen, Jordania miehitti Länsirannan, ei Israelia. Juudean/Samarian 
siirtokunnat ovat todellisuudessa arabien maalla siitä lähtien kun Israel tunnustettiin vuonna 1948. 
Israel pohjimmiltaan varasti nämä maat ja väitti niitä "juutalaisten" omaisuudeksi. Juutalaisten 
omaisuutta, eikä synyperäisiä arabeja päästetä sinne." 
 
Henryn mielestä suurin osa Israelissa asuvista juutalaisista on kasaareja, mikä on väärä oletus. 
 
Israelin johto skippasi Mandelan hautajaiset todisteena Mandela-vastaisuudesta 
 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/12/israel-top-leaders-skip-mandela-funeral-
201312916226446158.html 
 
Lopuksi Makowin juutalaisvastaiset kotisivut (toki sisältävät paljon hyviäkin paljastuksia 
Illuminatista) 
 
http://www.henrymakow.com/ 
 
-Olli 
 
---------------------------------------------- 
 
JYRKIN VASTAUS SAMANA PÄIVÄNÄ 
 

http://www.heinola.org/~patato/makow51.html
http://www.juancole.com/2013/12/mandela-supported-apartheid.html
http://www.heinola.org/~patato/makow92.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kasaarit
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/12/israel-top-leaders-skip-mandela-funeral-201312916226446158.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/12/israel-top-leaders-skip-mandela-funeral-201312916226446158.html
http://www.henrymakow.com/


Kiitos Olli. Tuhdin paketin lähetit. 
 
Voi jummi jammi! Jaakobin suvun touhuista ei ota hevillä selvää. Huh huh! Olen tota MAKOVIA 
silmäillyt liittyen HUSSEIN OBAMAN "luomis- ja kehityshistoriaan" ja Amerikan bolshevikin JACOB 
SHIFFIN touhuihin, liittyen Venäjän vallankumoukseen. Paljon kiintoisaa on herra MAKOV kirjoitellut. 
 
http://www.henrymakow.com/is_obama_a_roosevelt.html 
 
http://henrymakow.com/is_obama_literally_americas_fi.html 
 
http://henrymakow.com/kgb_operation_barack_obama.html 
 
http://www.henrymakow.com/jacob_schiff_ordered_murder_of.html 
 
Maailman ongelma on, ettei se luota Luojaansa eikä ymmärrä siunata Israelia. Jokainen valitsee 
puolensa. Yleensä irrationaalisesti ja tunteiden ohjaamana. Ja sotku on valmis :-( 
 
http://www.weblessisrael.org/ 
 
Olen surullinen. ISRAELSMESSIAH on kadonnut :-( 
 
http://israelsmessiah.com/ 
 
Korvaan puutteen musiikilla. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=CJX43l9-Qx0 
 
Jumalan siunausta 
jyrki 
 

--------------- 

Lähettänyt Olli-R klo 16.57
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