Vernietiging maatschappij ligt op schema (video)
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Iedere week die voorbij gaat laat zien dat er weer een belangrijk onderdeel van onze
maatschappij verdwijnt.
Onze geschiedenis wordt herschreven en autochtone Europese bewoners worden steeds
vaker slachtoffer.

De vraag waarom een bevolking toestaat dat haar land, cultuur en geschiedenis verdwijnt is
een interessante.
Waarom staat men niet massaal op om die dingen te beschermen die van waarde zijn voor
een volk? Waarom laat men het allemaal gebeuren; staat erbij, kijkt ernaar en doet helemaal
niets?
Zoals bij het volgende bericht:
Het Amsterdam Museum gebruikt de term Gouden Eeuw niet meer omdat die de lading niet
zou dekken. De komende tijd verandert het museum bijvoorbeeld de titel van de permanente
tentoonstelling die het verzorgt in de Hermitage. ’Hollanders van de Gouden Eeuw’ mag niet
meer. In plaats daarvan wordt de naam van de tentoonstelling ’Groepsportretten van de
zeventiende eeuw’.
Volgens Tom van der Molen, conservator van het museum, is de term Gouden Eeuw
gekoppeld aan nationale trots en worden „de vele negatieve kanten van de zeventiende eeuw
als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel” genegeerd. In een verklaring stelt het
museum afstand te doen van de term ‘Gouden Eeuw’ „om andere perspectieven op die tijd
mogelijk te maken.”
Het Amsterdam Museum wil niemand voor het hoofd stoten. „Daarom geeft het Amsterdam
Museum ruimte aan mensen en verhalen die nog niet of onvoldoende gehoord worden.”
Er wordt her en der verontwaardigd gereageerd, waaronder ook in de Tweede Kamer, maar
niemand doet iets en voordat we het weten is er weer een deel van onze geschiedenis
herschreven en is de Gouden Eeuw verdwenen en zullen toekomstige generaties bewust met
een schuldcomplex worden opgezadeld omdat ze alleen nog de andere, net zo eenzijdige kant
zullen leren over dat hun voorouders wrede slavenhandelaren waren.
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Terwijl de originele autochtone Europese inwoners aan alle kanten worden gedemoniseerd,
krijgen andere culturen en rassen alle ruimte om hun gevoelens te uiten.
We hebben dat deze week gezien met de steeds talrijker wordende salafistische scholen in
ons land:
Op salafistische scholen leren kinderen dat mensen met een ander geloof de doodstraf
verdienen. Ook wordt hun geleerd dat ze niet tot de Nederlandse samenleving behoren.
In de lesboeken staan antisemitische teksten en wordt kinderen de islamitische manier van
straffen aangeleerd. Zo geven NRC en Nieuwsuur een voorbeeld van een meerkeuzevraag
over de juiste methode om overspeligen, homoseksuelen, afvalligen en andere ‘ongelovigen’ de
doodstraf te geven. Daarbij konden ze kiezen uit zweepslagen, stenigen of doden met een
zwaard.
In Zweden is de cultuur verrijkt met de komst van een rapper uit Nigeria met de naam Jesse
Ekene Nweke Conable.
Deze rapper heeft nu een video gemaakt waarin hij oproept blanke mensen dood te schieten
of ze te gebruiken als slaven.
“Wij zwarten zullen nummer één worden en de witten over nemen”, aldus Conable. “Zoals de
blanken ons als slaven gebruikten, zo zullen wij hen als slaven nemen en hen nog slechter
behandelen”.
“Wij pakken hun bitches en zullen hun geld pakken. Om helemaal eerlijk te zijn, wij zijn het
beste ras ooit. Wij zijn de Afrikaanse strijders, ze staan bij lange na niet op ons niveau. Dit is
pas het begin van Black Power”.

Dit soort uitlatingen mag uiteraard gewoon worden verspreid via sociale media.
De vernietiging van ons en onze cultuur gaat echter nog lang niet snel genoeg, want het lijkt
erop dat de stroom vreemdelingen binnenkort weer op gang komt .
De volgende vloedgolf migranten die Europa zal overspoelen komt er definitief aan nu de
linkse hulpmensensmokkelorganisaties via speciale Facebook pagina’s migranten letterlijk de
boodschap geven: ‘Jullie hebben gelijk! De grenzen zijn open, net als in 2015!’ De illegale tocht
naar Europa wordt door bijvoorbeeld de NGO ‘Consolidated Rescue’ zelfs compleet
georganiseerd. De afgelopen 30 dagen hebben zich bijna 2900 nieuwe leden aangemeld,
waardoor het totaal aantal mensen dat alleen al via deze NGO naar Europa wil op 24.578 komt.
Geïnteresseerde migranten vragen op deze pagina openlijk naar de kosten voor hun trip naar
Europa, en wanneer ze het beste de Middellandse Zee op kunnen gaan. Net als andere
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vergelijkbare Faceboekgroepen staat ook deze in direct contact met de als hulporganisaties
vermomde mensensmokkel NGO’s. Die reageren vervolgens met onder andere video’s van
kleine snelle bootjes die hen vanuit Turkije naar Griekenland, of vanuit Noord Afrika naar de
smokkelschepen op de Middellandse Zee sturen.
De nieuwe culturen zullen alle ruimte en gelegenheid krijgen om de autochtone bevolking te
intimideren en te bedreigen, terwijl diezelfde autochtone bevolking in het kader van politieke
correctheid
graag bereid is om haar eigen cultuur en geschiedenis te vernietigen.
De Illuminati ingewijde vrijmetselaar en held van de Europese Unie, Coudenhove-Kalergi,
schreef 100 jaar
gelede
n het scenario:
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
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.
Wij staan erbij, kijken ernaar en laten het gebeuren.
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