Europa wordt ook slachtoffer van operatie Chaos (video)
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Het lijkt dat eigenlijk maar weinigen zich afvragen hoe het kan dat we als Europa ineens een
enorme toestroom vluchtelingen bij ons op de stoep hebben staan.
Mensen die totdat ze door Amerika werden “bevrijd” vaak een rustig en vreedzaam leven
leidden in hun eigen land.

In Lybië, Syrië, Oekraïne en andere landen aan de rand van Europa, is Amerika actief geweest
met hun destabilisatiepolitiek en zelfs bombardementen en andere militaire hulp. Het gevolg is
dat miljoenen mensen van huis en haard zijn verdreven en richting Europa vluchten.
Dit is dan weer olie op het vuur van de extreem rechtse organisaties die steeds meer voet aan
de grond krijgen met hun anti-immigratie agenda en het resulteert in een een steeds groeiende
destabilisatie door geheel Europa.
Iedere dag opnieuw zijn er verhalen zoals de volgende:
In steeds meer gebieden in Duitsland durft de politie niet meer te komen. Het geweld is er te
heftig. Het betreft vooral gebieden met grote aantallen immigranten uit het Midden-Oosten en
van de Balkan. In delen van de industriestad Duisburg bijvoorbeeld heerst totale wetteloosheid.
Meer dan de helft van de Belgen vindt dat er teveel immigranten zijn in ons land. Dat blijkt
uit een enquête onder 17.533 inwoners van 24 ontwikkelde landen. Uit het onderzoek komt
België naar voor als een van de meest migrant-onvriendelijke landen.
Afgelopen zaterdag een groot artikel in de gedrukte Telegraaf over de volkomen uit de hand
gelopen situatie in Griekenland en de stroom vluchtelingen met de titel: “Chaos”.
Afgezien van het humanitaire aspect van de zaak worden de vluchtelingen gebruikt als
wapen om in Europa totale chaos te bewerkstelligen. Dit wordt dan ogenschijnlijk gedaan door
Amerika, maar ook de vS zelf is slachtoffer van een enorme toestroom van illegale immigranten
die door de overheid wordt gedoogd en zelfs gepromoot.
Het probleem is dat wij nog steeds teveel denken als landen. Amerika doet zus en Amerika
doet zo. Het is uiteraard niet de Amerikaanse bevolking die dit allemaal bedenkt want ook zij

1/3

Europa wordt ook slachtoffer van operatie Chaos (video)
Maandag, 10 augustus 2015 10:47

zullen slachtoffer worden, net zoals wij.
Het zijn de duistere krachten die achter de schermen opereren zonder nationale grenzen. Die
de politici van bepaalde landen volledig onder controle hebben waardoor het lijkt dat het
bepaalde landen zijn die iets doen, zoals in dit geval Amerika.
Wanneer het dus gaat over Amerika in dit verband dan betreft dat een kleine groep die de
politiek en de acties van het land bepalen. Een kleine clubje dat onder talloze verschillende
namen door het leven gaat zoals de elite, de globalisten, de één procent, de illuminati en The
Powers That Be. Voor het gemak gebruiken wij hier het woord Illuminati.
De destabilisatie en ontwrichting van Europe door Amerika wordt door de Illuminati veroorzaakt
via de banken en grote bedrijven waarvan zij uiteindelijk de eigenaar zijn. Deze instituten
maken de dienst uit en niet de verschillende nationale overheden.
Het land Amerika is een werktuig in hun handen dat ze gebruiken om de wereld volledig te
destabiliseren en waar mogelijk conflicten te creëren door het tegen elkaar opzetten van
verschillende groeperingen. Hoe meer verschillende bevolkingsgroepen zich in een bepaald
land bevinden des te meer kans op totale chaos.
En die is nodig om de bevolking straks zover te krijgen dat ze meer dan bereid is om hun
allerlaatste vrijheden op te geven en in ieder opzicht volledig afhankelijk te zijn van de staat. Het
uiteindelijke doel blijft de New World Order, met de Illuminati die alle macht heeft en een gecon
troleerde groep slaven
tot haar beschikking heeft.
Een bevolking die in rust en welvaart leeft, zal nooit zo gek zijn om hun vrijheden op te
geven. Een bevolking die steeds armer en banger wordt en die overal om zich heen conflicten
ervaart, is hier heel vatbaar voor.
Het aloude motto van de Vrijmetselaars: Ordo ab Chao is dan ook niet zomaar uit de lucht
komen vallen.
Alex Jones van de Infowars.com is op dit moment in Rome en heeft ook het nodige te
zeggen over de kunstmatig gecreëerde stroom vluchtelingen.

Een land dat door de Illuminati wordt gebruikt als proeftuin en in veel opzichten verder is dan
de meeste landen is Zweden. Zij doen alles om de ongelijkheid tussen man en vrouw van de
kaart te vegen, zijn vergevorderd met het afschaffen van contant geld, doen alles om het
traditionele gezin te ontwrichten
en hebben een “zeer tolerant” beleid ten opzichte van immigranten.
Zo tolerant dat de verkrachtingen van Zweedse vrouwen met 700 procent zijn gestegen en
het land op de wereldranglijst van meest verkrachte vrouwen de tweede plaats in neemt met
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53,2 verkrachtingen per 100.000 inwoners.
Een land dat zo tolerant is dat wanneer er enkele weken geleden weer eens een vrouw is
verkracht en het signalement van de dader door de politie wordt verspreid dit door de media
wordt gecensureerd.
De politie zegt het volgende op haar website:
Op de website van de politie is het volgende signalement van de verkrachter te lezen: “De
verkrachter wordt beschreven als circa 50 jaar oud en ongeveer 170 centimeter lang. Hij heeft
donker haar, dikke donkere wenkbrauwen, een grote neus en kleine ogen. Bovendien heeft de
man een baard. Hij was gekleed in een donkere broek en donkergrijze sweater. Hij spreekt
Zweeds met een buitenlands accent.”
Wat uiteindelijk in de krant Expressen terechtkomt, is het volgende:
Hier moet de lezer zich tevreden stellen met de mededeling dat de misdadiger circa 50 jaar
oud is, ongeveer 170 centimeter lang, en gekleed gaat in een donkere broek en donkergrijze
sweater.
Ondertussen gaat de enorme stroom vluchtelingen iedere dag gewoon door:
De VN vluchtelingenorganisatie gooit nog wat meer olie op het vuur. Volgens Vincent Cochetel
van de UNHCR die in Griekenland was: “Ik heb nog nooit zo’n toestand gezien. Dit is de
Europese Unie en dit is totaal beschamend”.
Terwijl de VN uiteraard heel goed weet hoe de stemming is in binnen de Europese Unie:
Ontwikkelde landen meedogenloos: 'We moeten jullie niet'
Onderzoeksbureau Ipsos hield een groot onderzoek onder ruim 17.500 mensen uit 24 landen
naar de bereidwilligheid immigranten onderdak te bieden. De helft ziet hen liever gaan dan
komen, ze kunnen op weinig sympathie rekenen. Dat schrijft dagblad Trouw.
Wat nu zichtbaar is, is het begin van een proces dat door de Illuminati is ontworpen om
Europa en uiteindelijk ook Amerika in een totale puinhoop te veranderen zodat de nog
resterende bevolking uiteindelijk zo mak is als een lammetje. Zo ver zijn wij nog niet, maar
iedere dag komt die totale chaos dichterbij.
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