Waarom Rutte liegt over spectaculaire groei moslim fundamentalisten (video)
Woensdag, 25 april 2018 18:51

Naast het liegen over de memo’s en de dividendbelasting, blijkt dat Mark Rutte ook heeft
gelogen over de financiering van fundamentele moslimgroeperingen in ons land.
Wat veel mensen niet begrijpen, is de reden dat deze man daarover liegt, want waarom zou
hij?

Belangrijk om te weten is dat alles wat er in ons land en ook in de andere westerse landen
gebeurt niet is om het welzijn van de bevolking te bevorderen.
Alles, maar dan ook echt alles, is gericht op de grotere agenda, waar uiteindelijk de grote
bouwblokken op deze wereld zullen worden ingebracht in een wereldwijde totalitaire staat, ook
wel de New World Order genoemd.

Dit soort bouwblokken bestaan uit grote gebieden die nu al onder één noemer worden gebracht
zoals de Europese Unie. Daar wordt stap voor stap de totalitaire staat ingevoerd, losjes gebas
eerd op het Chinese model,
waarbij een soort mix ontstaat van communisme en socialisme, ook de vorm die straks door de
wereldregering zal worden gehanteerd.

Om dit alles te kunnen bewerkstelligen, is het nodig om het fundament van onze maatschappij
te kunnen slopen. Een aantal belangrijke kernelementen zijn daarin blank, man, gezin, tradities
en christenen. Al deze dingen staan voor houvast en/of gevaar voor de machthebbers en
dienen te verdwijnen door ze via het wapen van de politieke correctheid permanent te
demoniseren.
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Zoals inmiddels bekend is de vrijmetselarij een geïnfiltreerd werktuig van de elite van de
Chazaren, ook wel vergeleken met een virus en het is dan ook vanuit die hoek dat het plan is
gekomen voor de vernietiging van de Europese landen en hun identiteit.

Het is het befaamde Kalergi plan, geschreven door een vrijmetselaar:

In een Oostenrijkse maçonnieke uitgave van “Het Baken” uit 1925 stond te lezen:

“De Vrijmetselarij, met name de Oostenrijkse Vrijmetselarij, kan zeer tevreden zijn om graaf
Coudenhove-Kalergi tot haar leden te rekenen. De Oostenrijkse Vrijmetselarij kan rapporteren
dat broeder Coudenhove-Kalergi vecht voor zijn pan-Europese overtuigingen. Broeder Kalergi
zijn programma is een maçonniek werk van de hoogste orde en om er gezamenlijk aan te
werken, is een verheven taak voor ons allen.”

Een tweede onderdeel van de grotere agenda is beschreven door een andere vrijmetselaar en
dat is de bekende Albert Pike.

Het behelst het creëren van een Derde Wereldoorlog die nodig is om vanuit de puinhopen die
dan zullen ontstaan, de ultieme New World Order te installeren onder het motto: dit mag nooit
meer gebeuren.

"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen
de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden,
zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme elkaar over en weer
zullen vernietigen. De andere landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de st
rijd mengen totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn”.

En dat is de reden dat Mark Rutte liegt over het feit dat het fundamentalistische deel van de
moslims
in ons land sterk groei t en word gefinancierd
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vanuit landen zoals Saoedi Arabië.

Mede als gevolg van buitenlandse financiering groeit de fundamentalistische islam, het
salafisme, in Nederland. Waren er vier jaar geleden nog 13 salafistische moskeeën in
Nederland, nu zijn dat er 27, zo blijkt uit een vertrouwelijke memo van
anti-terrorismecoördinator NCTV die in handen is van NRC en Nieuwsuur.

Het aantal salafistische predikers verdubbelde eveneens: van 50 naar 110. Het is opmerkelijk
dat de NCTV over deze cijfers beschikt, omdat premier Mark Rutte eerder tegen de Tweede
Kamer zei dat het niet mogelijk is een overzicht te geven van het aantal salafistische
organisaties.

Rutte wordt dan wel steeds vaker betrapt op liegen, maar nergens wordt ingegaan op het feit
waaróm hij dit doet. Hij doet dit in opdracht van zijn meesters, omdat de vernietiging van alles
wat dit land ooit was, moet doorgaan.
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