Dit is de reden dat iedereen de mond moet houden
Woensdag, 07 augustus 2019 18:40

Na de aanslag in het Amerikaanse El Paso is er door de media veel aandacht besteed aan
The Great Replacement.
Een theorie die zegt dat de originele bevolking wordt vervangen en er is een goede reden dat
men probeert iedereen de mond te snoeren.

De mainstream media (MSM) brengen allemaal ongeveer hetzelfde verhaal over Patrick
Crusius, de man die wordt geacht in zijn eentje tientallen mensen te hebben gedood in El Paso
en dat allemaal met slechts één magazijn met 30 kogels.
Crusius geeft ook aan dat hij geïnspireerd is door de schutter die in maart in Nieuw-Zeeland
het vuur opende op bezoekers van een moskee en 51 mensen doodschoot. Hij zegt dat hij zich
tegen latino’s keerde na het lezen van ‘The Great Replacement’, een blank-nationalistische
samenzweringstheorie.
Of nog een variatie:
Wat als een rode draad door de aanslagen loopt, is de rechts-extremistische complottheorie
dat linkse elites bewust zouden aansturen op massa-immigratie. Daardoor zou de witte
beschaving worden ‘vervangen’ door niet-Europese volkeren. De theorie staat ook wel bekend
als ‘the great ¬replacement’ en is vooral bekend geraakt nadat de Franse nationalistische
schrijver Renaud Camus er in 2011 een boek aan wijdde. Tarrant vernoemde zijn manifest
ernaar.
Alle aandacht gaat nu naar Camus en zijn boek uit 2011. Uiteraard kijkt niemand naar Richard
von Koudenhove-Kalergi, de man die beschouwd kan worden als de grondlegger van de
huidige stroom immigranten die Europa overspoelen en als The Godfather van de Great
Replacement.
De essentie van het plan van Kalergi , geschreven in 1925.
In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige
Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in
plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen.
Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en
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culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan
zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.
Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben
en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische
bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te
kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel
van zwarten, witten en Aziaten.
Uiteraard spreekt de MSM over “linkse elite” en wordt er nergens gesproken over dat
vrijmetselaar Kalergi werd aangestuurd en gefinancierd door de Joodse Illuminati bankier Ma
x Warburg.
Angela Merkel kreeg niet voor niets in 2010 een bijzondere prijs.
Angela Merkel heeft de Europaprijs 2010 in ontvangst genomen. De bondskanselier wordt
geprezen om haar inzet voor het Europese eenwordingsproces.
De prijs werd uitgereikt door de Europese vereniging Coudenhove-Kalergi. De vereniging
prees Merkels sterke betrokkenheid en haar bemiddelende positie in de onderhandelingen over
nieuwe Europese verdragen. De leden benadrukten in het bijzonder Merkels stabiliserende rol
binnen de EU, die volgens hen van groot belang is voor de toekomst van Europa.
Dankzij het Kalergiplan en uitvoerder Merkel hebben wij nu problemen met de boerka,
zwembadterreur, veel criminaliteit inclusief aanrandingen en verkrachtingen, toenemende
preutsheid (niet meer topless zonnen), radicalisering, record aantal bijstandsuitkeringen en
aanslagen met een terroristische motief, om maar enkele te noemen.
Daarnaast is de integratie een puinhoop, wonen er in Amsterdam inmiddels meer
allochtonen dan oorspronkelijke bevolking
en zijn er hele wijken
die min of meer volledig allochtoon zijn
. Zoals bijvoorbeeld de Haagse Schilderswijk (91 procent) en Geuzenveld in Amsterdam (78
procent).
In Duitsland zijn de problemen nog vele malen groter:
‘Zomer 2019: Duitsland op een tweesprong’, schrijft journalist Eugen Prinz voor PI-News.
‘Compleet desolate veiligheidssituatie en chaotische toestanden,’ veroorzaakt door het continu
binnenhalen van enorme aantallen migranten uit Afrika en het Midden Oosten.
Buitenzwembaden zijn voor autochtone Duitsers ‘no go’ zones geworden; dagelijks worden
Duitsers uitgescholden, mishandeld, aangerand, verkracht of vermoord. de burgemeester van
Saarlouis schrijft in een brandbrief dat zelfs de ME op de vlucht moet slaan voor agressieve
migrantenbendes, en een Berlijnse officier van justitie verklaart dat de rechtsstaat in de Duitse
hoofdstad net als in het grootste deel van de rest van het land feitelijk niet meer bestaat.
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‘In veel stadsdelen regeert de Sharia of de clanleider, niet meer de grondwet. Joodse
medeburgers worden beledigd en bespuugd als ze zich in Duitsland (!) met een kippa op het
hoofd op straat wagen. En het gaat ieder voorstellingsvermogen te boven wat in een moeder
omgaat als ze hulpeloos moet toezien hoe haar kind door een trein wordt overreden… Getuigen
van dit voorval stortten huilend ineen.’
Landen die door de leiding van de EU worden verketterd omdat ze weigeren mee te werken
aan het Kalergiplan, hebben dit soort problemen niet.
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