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Is rasvermenging in strijd met de natuurwetten?

Wij leven vandaag de dag in een multiculturele samenleving. Van allerlei soorten mensen zijn

in ons land te vinden. Gevolg hiervan is dat sommige blanke Nederlanders een relatie /

huwelijk aangaan met deze andere soorten. Je ziet dan ook steeds meer gekleurde paren over

straat lopen. Uit deze gekleurde paren komen kinderen voort die een menging zijn van blank

en bruin, zwart of geel. Deze kinderen worden ook wel halfbloeden genoemd. De helft bloed

van een blanke en de helft van een anders blanke. Is dit in overeenstemming met de

natuurwetten?

NEE!

Vermenging tussen willekeurig alles wat leeft is niet goed. Rassen dienen gescheiden te

blijven van elkaar, want vermenging is het einde van de soort. Door rassenvermenging

verdwijnen de originele erfelijke eigenschappen van beide rassen. Het bloed van andere

volkeren is totaal anders van samenstelling en erfelijke factoren. Gelijkheid van bloed is een

fabel. Gescheidenheid van rassen is een natuurwet en geldt zowel voor mensen als voor

beesten en planten. De dieren en bomen houden zich aan deze wet want u zult in de vrije

natuur nooit geen kruising zien tussen een koolmees en een mus, tussen een kraai en een duif,

tussen een appelboom en een perenboom alhoewel deze soorten daar wel de gelegenheid toe

hebben. Maar het is hun inwendige natuur die hen leert om alléén met hetzelfde ras en soort

zich voort te planten. Vermenging tussen een paard en een ezel geeft een muildier die

onvruchtbaar is. Hebt u wel eens een varken zien paren met een geit? Of een vlieg met een

mier?

Waarom is vermenging tussen mensen, dieren, planten en bomen dan niet goed? Omdat

vermenging onherroepelijk leidt tot degeneratie. De gezondheid, kracht, intelligentie,

zuiverheid neemt dan af, misschien niet in het eerste nageslacht maar dan wel in het volgende

of de daarop volgende. De wetenschap zou dit kunnen bestrijden, maar zij kijken niet verder

in de navolgende geslachten en kijken al helemaal niet naar de natuur, noch houden hier enige

rekening mee omdat de wetenschap meent boven de natuur te kunnen staan. Bij deze daag ik

alle wetenschappers en professoren uit om mij één dier te tonen dat door vermenging met een

ander soort sterker en vruchtbaarder is geworden. En om mij tevens één vermengd mens te

tonen van de afgelopen 100jaar die een regeneratie is. 100jaar terug kreeg 1 op de 8000

mensen kanker, nu is het zo dat 1 op de 3 mensen kanker krijgt. Kun je dan van regeneratie

spreken? Van waar komen al die dier-ziektes? O.a. door degeneratie, door vermenging.

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

Vermenging tussen bijvoorbeeld een Nederlander en een Ghanees, geeft een halfbloed kind

die geen identiteit heeft, want het kind is geen Nederlander en geen Ghanees. Of moeten we

het kind een NeGha noemen? Het kind zal zich ook nooit ergens thuis voelen, zowel niet in

Nederland als in Ghana, want het heeft geen band met het vaderland, waardoor het ook geen

land of plaats heeft om voor te vechten. Dit wordt door halfbloeden zelf bevestigd. Het kind

blijft zijn leven lang worstelen met een identiteitscrisis. Het bezit ook geen trots voor zijn

vaderland en de daar geldende gewoontes. Ik als volbloed blanke Nederlander van vreemde

smetten vrij, voel mij verbonden met dit land en volk en ben trots op de klompen, tulpen,

molens en boerderijen en zal strijden voor volk en vaderland indien dat nodig mocht zijn.

Evenzo is een Ghanees ook trots op zijn land en cultuur. Maar waar moet een halfbloed trots

op zijn?



Wij zien dan ook dat ons blanke Nederlands volk haar identiteit aan het verliezen is, zowel in

Nederland als in andere landen, en dit is een zéér ernstige zaak. Het doet mij pijn in het hart

wanneer ik gemengden over straat zie lopen en ons volk ten onder zie gaan. Want wanneer

een volk haar identiteit verliest, is het gedoemd om onder te gaan. Daarom is rasvermenging

gelijk aan identiteits-zelfmoord. Rasvermenging vernietigd ons, ons land en onze broeders en

zusters wereldwijd.

Door het christendom wordt vermenging toegestaan. Dit is onbegrijpelijk daar God het in de

Bijbel nadrukkelijk verbied om een verbond aan te gaan met vreemde volkeren en God zelfs

de kinderen van deze vermengden vervloekt tot in het tiende geslacht (Deut. 23). Deze

halfbloeden worden in de Bijbel bastaarden genoemd; dus zij die een barst in hun aard

hebben. De raad die Bileam in de Bijbel gaf op de vraag hoe men een volk kapot kan krijgen

was: “Stuur er maar vreemde vrouwen op af”. Lees ook eens Psalm 147:10

Hij gaf aan Jakob Zijne wetten,

Deed Isrel op Zijn woorden letten;

Hij leerde z’ in Zijn wegen wand’len;

Zo wou Hij met geen volken hand’len;

Die moesten Zijn getuigenissen

En Zijn verbondsgeheimen missen.

Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;

Laat al wat adem heeft Hem prijzen!

Hoe vaak zou deze psalm in de kerken gezongen worden?

Toen Noach leefde was de aarde vol wrevel, dat is te midden van een krom en verdraaid

geslacht, alleen Noach was nog rechtvaardig. D.w.z. nog recht van aard, nog raszuiver. De

overigen hadden zich vermengd met andere soorten. Lees ook eens hoe de profeten in de

Bijbel waarschuwen tegen gemengde huwelijken, o.a. Nehemia 13:23-31 en Ezra 9. Lees ook

eens Numeri 25 hoe er 24000 man stierf als gevolg van vermenging. 

Bij deze daag ik alle theologen en dominee’s uit om mij één tekst te tonen waarin God zelf

toestemming geeft om je te vermengen met andere soorten en wil ik graag ook een antwoord

op de vraag waarom halfbloeden (bastaarden) vervloekt worden, zelfs tot in het tiende

geslacht (Deut. 23:2-3). 

Is dit racistische taal? Ben ik een racist? Nee, het is de taal van de natuur en die is niet tot

zwijgen te brengen. In de vrije natuur leven allerlei soorten door elkaar, maar vermengen zich

niet. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Wanneer wij de stem van de natuur niet

gehoorzamen, zal de natuur zich over ons wreken en wel als gevolg van de wet van oorzaak

en gevolg. En dit wreken kan wel eens zéér nabij zijn.  

Wij mensen zijn redelijke wezens en dragen de verantwoordelijkheid voor al onze daden. Het

voortplantingsorgaan is uniek, daarmee spelen wij een voorname rol om gezonde, zuivere en

volwaardige nakomelingen te verwekken. Daarbij is reinheid en zuiverheid van grootbelang.

Daarom deze zéér ernstige oproep aan alle mannen, vrouwen en ouders: Vermeng u niet en

leer uw kinderen zich niet te vermengen! Leer ze de natuurwetten!

Voor wie is zending bedoelt? http://www.pentahof.nl/Brochures/397-zending.pdf
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