
Aanslagen. 10-05-2014

Men spreekt de laatste jaren veel over aanslagen en dan met name terroristische aanslagen die

gepleegd worden op onschuldige burgers. Deze gewelddadige acties worden uitgevoerd door

veelal kleine groeperingen met extreme opvattingen, of ze worden uitgevoerd door huurlingen

in opdracht van regeringen. Meestal gebeuren dit soort aanslagen ver weg en lijkt het alsof er

in Nederland geen aanslagen plaats vinden. Maar de terroristische aanslagen zijn niet de enige

aanslagen die op de bevolking worden gepleegd. Nee, er vinden nog veel meer andere soorten

aanslagen plaats, bewust dan wel onbewust aangedaan door een bekende dan wel onbekende

aanrichter, ook op de Nederlandse bevolking. 

Hier volgt een opsomming van de soorten aanslagen die er momenteel op ons volk gepleegd

worden:

- aanslag op de baby’s d.m.v. vaccinaties, flesvoeding, fopspeen, onnatuurlijk en dood   

           speelgoed

- aanslag op de kinderen d.m.v. indoctrinatie en leermethoden op scholen, internet, de        

           media, computerspelletjes, mobiele telefoons,                    

           stripboeken, spaarvarkens

- aanslag op de ouders d.m.v. respectloosheid, gezag ondermijning, opstand door de       

           kinderen, uit huis plaatsing van kinderen door jeugdzorg

- aanslag op het gezin d.m.v. echtscheidingen, overspel, ontucht, televisie

- rassen aanslag d.m.v. vermenging, door gepropageerde leugens zoals: we zijn    

           allemaal gelijk en rassenvermenging is goed

- traditie aanslag d.m.v. het verdwijnen van bepaalde volksgebruiken denk aan       

           klederdracht, vaderlandse liederen

- kultuur aanslag d.m.v. verbastering van de taal, het verdwijnen van bepaalde        

           streekgebonden gebouwen, elementen of dialecten

- economische aanslag d.m.v. belastingstelsels, accijnzen, verdwijning van de                  

           middenklasse, bedrog van de banken

- juridische aanslag d.m.v. recht is geen recht meer

- godsdienstige aanslag d.m.v. dogma’s, kerk systemen, leiders die verleiders zijn

- aanslag op vrijheid d.m.v. regel op regel en gebod op gebod, vanuit je eigen intuïtie  

           mag je niets doen

- aanslag op het milieu d.m.v. chemtrails, pesticiden, bestraling van voedsel,                    

           uitlaatgassen, uitbuiting van fossiele brandstoffen,             

            ontbossing

- aanslag op gezondheid d.m.v. medicijnen, verkeerde eetgewoontes, drank, sigaretten,      

           Codex Alimentarius, GMO, E-nummers, fluor 

- aanslag op het volk d.m.v. integratie van veel vreemde volken, zendmasten (straling)

De grootste aanslag die momenteel op de mensheid, en vooral de kinderen gepleegd wordt, is

die welke door de media uitgevoerd wordt. De media die door constant leugens te herhalen de

mensheid hersenspoelt en de levens beïnvloedt. Dit geschiedt door reclames, films,

advertenties, muziek, schoolboeken e.d.

De media is in handen van een kleine groep terroristen die de gehele mensheid in hun macht

willen hebben en willen kunnen controleren. Deze groep heet de Illuminatie wat voor

namelijk Askenazi-joden zijn. Deze Askenazi-joden (Ezau) willen het blanke Israel volk

(Jakob) vernietigen vooral door vermenging met andere volkeren. 



Wat kunnen we tegen deze aanslagen doen? Ten eerste de invloed van de media in je leven

beperken. Jezelf vrij maken van de systemen, vooral het banken-systeem en van de kerken die

vol van vrijmetselarij symboliek en vrijmetselarij rituelen zijn.

Vervolgens terug keren naar de natuur en de natuurwetten. Zie meer over de natuurwetten:

http://www.pentahof.nl/Brochures/636-De%20natuurwetten.pdf
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