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Zijn wij allemaal 

gelijk???

Eén van de grootste gepropageerde leugens aller tijde

is wel: De gelijkheid-leugen!

door PF v.d Meer jr.

Dit is uitgave no. 688 van het Lage Landen Leerhuis 02-04-2013

www.pentahof.nl
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Zijn alle volkeren of mensen gelijk?

Dit is vandaag de dag een zéér beladen onderwerp. Daarom begin ik er

mee om te melden dat dit schrijven geen enkele racistische motivatie

heeft. Het doel van dit schrijven is om de leugen “dat alle mensen gelijk

zijn” uit de wereld te helpen. Verschil van

mensen is toch alleen maar mooi! De

natuur zou maar saai zijn als bijv. alle

vogels of honden hetzelfde zouden zijn,

maar juist omdat er diversiteit is van

vogels, honden en mensen, is de natuur zo

m o o i .  B e k i j k  d e  l i n k :

http://www.youtube.com/watch_popup?v

=2HiUMlOz4UQ&vq=large

De verschillen tussen een donkerkleurige

en een blanke wat betreft hun cultuur,

intentie, taal, tradities, muziek, soort en

eigenschappen, zijn legio. Wederom is dit toch alleen maar mooi!

Waarom gaan mensen op vakantie naar andere volkeren en waarom

maken sommige mensen wereldreizen? Rede nummer 1 is voor

ontspanning. Rede nummer 2 is om andere culturen te proeven, om te

zien hoe andere mensen leven. Rede nummer 3 is voor de natuur. Laten

we dan ook strijden voor de instandhouding van de eigen-cultuur, taal en

traditie die elk volk heeft in zijn eigen land. Wanneer volkeren zich gaan

vermengen verdwijnen de eigenschappen van beide volkeren, want de

nakomelingen hebben niets met de cultuur en geschiedenis van hun

voorvaderen. Zij zijn er niet meer trots op omdat ze er geen binding mee

hebben. De identificatie en binding van mensen met een bepaalde plek

op aarde heeft een psychologisch en emotionele betekenis. Zo’n binding

uit zich o.a. in de streektaal en dialecten en in bepaalde gewoonten,

religie, feesten en gerechten. Dit geeft een identificatie met ‘thuis’. De

verschillen tussen volkeren geeft kleur aan de samenleving. Wanneer

eigenschappen van volkeren verdwijnen door vermenging, verdwijnt ook

de kleur uit de samenleving. Gevolg is dat je een zéér saaie wereld zou

krijgen, want in elk land is dan alles hetzelfde behalve de natuur. Je
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hoeft dan niet meer op vakantie te gaan om andere culturen te proeven,

simpelweg omdat ze er niet meer zijn.

Het is toch prachtig dat wij Nederlanders onze klompen, tulpen en

molens hebben en dat de Turken en Afrikaners hun eigen trots weer

hebben? Wij zijn trots op de cultuur en taal van ons land, evenzo is ook

de Turk en Afrikaan trots op zijn cultuur en zal strijden voor het behoud

ervan.

De praktijk en geschiedenis leert ons dat twee verschillende volkeren,

zéér moeilijk met elkaar kunnen samenleven.

Er zijn vandaag de dag vele partijen, stromingen en gelovigen die

beweren dat alle mensen gelijk zijn en dat wij allen afstammen van één

mens, van Adam. Dus dat bijv. een Nederlander gelijk is aan een Aziaat,

Neger, Marokkaan of Turk. Het enige verschil zou de huidskleur zijn.

Maar is dit werkelijk zo? Bevestigd de wetenschap ook deze stelling?

Op internet zijn (na enig zoekwerk) rapporten te lezen waarin 100

verschillen aangetoond en behandelt worden tussen een blanke en een

zwarte mens. Er volgen nu enkele van de opvallendste verschillen tussen

de lichamen van een blanke Europeaan en een donkere Afrikaanse neger

en zien of er enig verschil is.

S Een neger heeft ander soort haar dan een blanke, niet alleen wat

kleur betreft, maar ook de vorm en structuur zijn verschillend.

Ook is de inplant van de haren in de huid verschillend. Negers en

Aziaten hebben overwegend donker haar omdat het meer pigment

heeft om hen zo te beschermen tegen fel zonlicht. 

S Een neger heeft een andere lichaamsgeur dan een blanke.

S Een neger kan niet blozen, kan zich niet schamen zoals wij

blanken dat wel kunnen. Wij kunnen van schaamte een rood hoofd

krijgen wat een neger niet kan. Althans, het is niet te zien.

S Bepaalde negers hebben niet de ‘halve maantjes’ (lunula) in hun

nagels zoals de blanken die wel hebben.

S Een neger heeft een platte brede neus. Een blanke daarentegen

heeft een smalle meer puntige neus.

S Een neger heeft dikke, naar buitenstaande lippen en een brede

mond. Een blanke heeft dunne, meer op elkaar staande lippen en

overwegend een smallere mond.
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S Een neger heeft een naar vorenstaande kaak, terwijl deze bij de

blanke meer naar achteren staat. De hoek die onze voorzijde van

het gezicht maakt t.o.v. onze nek is bij blanke mensen 82graden,

bij negers 70graden en bij gorilla’s 60graden.

S De meeste Afrikanen, Aziaten, Zuid-Amerikanen en Zuid-

Europeanen kunnen na hun derde levensjaar geen melk meer

verdragen. In deze landen komt lactose-intolerantie dus veel voor.

Wij blanke Noord-West Europeanen kunnen melk wel verdragen.

Of melk voor volwassen mensen wel zo goed is, is maar de vraag.

S Een neger heeft donkere ogen, Aziaten hebben spleetogen en meer

vet rond er omheen. De blanken hebben verschillende kleuren

ogen.

S 30 jaren van onderzoek in rassen verschillen, gebaseerd op

verschillende categorieën, en vele andere onderzoeken bewijzen

dat er een onbetwistbaar verschil is tussen de intelligentie van een

blanke en een zwarte. Het IQ van

een blanke is gemiddeld 100 en van

een zwarte gemiddeld 85. Dit feit is

geconstateerd in elk onderzoek wat

uitgevoerd is door elke tak van het

Amerikaanse leger, in elke staat,

land, school of universiteit.

S Het gewicht van de hersenen van

een blanke is gemiddeld 1398gram

en heeft een inhoud van 1438cc. Het

gewicht van de hersenen van een zwarte is gemiddeld 1275 gram

en heeft een inhoud van 1343cc. Dergelijke studies zijn uitgevoerd

door Bean, Pearl, Vint, Tilney, Simmons, Connolly, Gordon,

Todd, Carleton S. Coon en anderen.

In 1980 concludeerde Khang-cheng Ho en zijn medewerkers dat

blanke hersenen 8,2% groter zijn dan die van zwarte mannen en

dat blanke vrouwen 8,1% grotere hersens hebben dan zwarte

vrouwen.

S Nog belangrijker dan de omvang van de hersenen zijn de

verschillen van vorm, structuur, het aantal neuronen, en de

laagdikte. 
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S Elke goede Afrikaanse tandarts kan in één oogopslag het gebit van

een zwarte van een blanke onderscheiden. Elke goede forensische

antropoloog zal in staat zijn om raciale verschillen aan te tonen

aan de hand van alleen maar een paar beenderen. Elke goede

anatoom kan direct aan een schedel zien of het behoort tot het

blanke ras of het zwarte ras, zelfs als alleen maar het skelet nog

overgebleven is. Huidskleur heeft hier niets mee te maken.

S In zijn boek The Story of Man, schrijft hoogleraar Coon dat er een

aanzienlijk verschil is tussen de hersenen van een blanke en een

zwarte.  De frontale kwab van de zwarte is minder ontwikkeld dan

die van een blanke. Het

vermogen bij de uitvoering

van denken, planning,

communicatie en gedrag is

beperkter dan bij een

blanke.

S Onderzoekers als Baker,

E y s e n e c k ,  J e n s e n ,

Peterson, Garrett, Pinter,

Shuey, Tyler en Yerkes

zijn het er allemaal overeens dat zwarten slechter zijn in

redeneren, abstract denken, numerieke berekeningen en het

conceptuele geheugen.

S Volgens JP Rushton’s zijn zwarten meer prikkelbaar,

gewelddadig, impulsief, vatbaar voor criminaliteit, minder

seksueel ingetogen, minder geneigd om regels op te volgen en

minder coöperatief.

S Zwarten absorberen 30% meer nicotine dan blanke per sigaret.

Het duurt dus langer voordat een zwarte vrij is van nicotine in zijn

lichaam.

S Zwarte vrouwen kunnen kilometers ver lopen met een gevulde

waterkruik op hun hoofd. Er zijn maar weinig blanke vrouwen die

hen dit na doen.

S Een zwarte begaat dertien keer vaker een moord dan een blanke.

Verkrachting en aanranding, tien keer. Aldus meerdere FBI

rapporten.
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S Ongeveer 50% van alle zwarte mannen in Amerika worden

gearresteerd en beschuldigd van een ernstig misdrijf tijdens hun

leven.

Elk van de bovenstaande beweringen wordt bevestigd door de

wetenschap en vele onderzoeks-instituten. Honderden experimenten

hebben keer op keer aangetoond dat blanken een gemiddeld 15 IQ hoger

hebben dan zwarten. Echter worden deze studies verzwegen en niet aan

het grote publiek bekend gemaakt. 

Ongetwijfeld zullen er nog veel meer verschillen wezen die wij met het

blote oog niet kunnen zien. Vooral inwendige verschillen. Hoe zullen de

chromosomen, DNA en de cellen structuur zich verhouden? En wat

betreft het gebit, de temperatuur, enz.? Waarom kunnen Afrikanen

harder rennen dan Europeanen? Omdat ze een andere huidskleur

hebben? Nee, dit zit in hun genen. De blanken zijn weer beter in

krachtsporten, of sporten waarin in teamverband gespeeld wordt. MRI

studies hebben aangetoond dat de hersenstructuren verschillend zijn per

ras. 

Duidelijk is dat er verschillen bestaan tussen rassengroepen. Rassen zijn

alomtegenwoordig. Elke soort, plant, dier of mens op deze aarde is

ontstaan als gevolg van raciale variatie. Dit wordt bevestigd door

duizenden wetenschappers en doktoren. Om te geloven dat blanke en

zwarte mensen hetzelfde zijn, is net zo kortzichtig als om te geloven dat

de aarde plat is. 

De 100 verschillen tussen een blanke en een zwarte uitgelegd:

http://www.mediafire.com/view/?g0n42xxwhhh6qd8

http://yun.complife.ru/100facts.htm

http://www.saveyourheritage.com/race_facts.htm

http://www.thebirdman.org/Index/Lbl/Lbl-VitalFactsYouNeedToKnow.

html

http://www.whitecivilrights.com/?p=2388#more-2388

www.stormfront.org/forum/t898385/

Ook zijn er verschillen in de karakters. Wie zijn er goed in organiseren,

plannen, besturen, leiden, uitvindingen en ontwikkelen? Wie staan er aan

het hoofd van grote bedrijven? Welk ras heeft de wereldzeeën bevaren,
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koloniën gesticht, handel bedreven, rivieren overbrugd, en natiën

gesticht? Er varen op de wereldzeeën grote schepen rond met veelal een

blanke Westerse kapitein en donkere, veelal Aziatische matrozen.

Waarom staat elk land in de wereld te springen om Hollandse boeren?

Een aantal jaren geleden stond er een artikel in de Boerderij dat een

eigenaar van een melkfabriek uit een Arabisch land, speciaal naar

Nederland gekomen was om Nederlandse boeren warm te maken voor

emigratie naar zijn land. Want, de Nederlandse boeren zijn in staat om

vanuit het niets, een boeren bedrijf op te zetten, uit te breiden en te

beheren. Tientallen jaren geleden vlogen de blanken al door de ruimte,

terwijl de meeste inboorlingen in Afrika nog steeds in hutten wonen. 

Wie is verantwoordelijk voor de uitvinding van de drukpers, cement,

elektriciteit, raketten, telescoop, ruimtevaart, vuurwapens, radio,

televisie, telefoon, gloeilamp, fotografie, films, auto, fiets, trein,

microscoop, computers en miljoenen andere technologische wonderen?

Gedurende 6000jaar geschreven geschiedenis heeft de zwarte Afrikaanse

neger niets uitgevonden. Niet een geschreven taal, kalender, ploeg, weg,

brug, schip wiel of iets dergelijks. Nog nooit hebben de zwarten een

beschaving van naam opgericht. 

Elk volk en elk ras heeft zijn eigen kwaliteiten. De één is goed hierin, de

ander daarin. Laat een ieder doen waar hij goed in is in zijn eigen land.

Maar het is een leugen om te zeggen dat alle volkeren of mensen

hetzelfde zijn. 

Wij blanke mensen zijn niet als de negers wiens afkomst en erfgoed ligt

in de Afrikaanse jungle. Wij blanke mensen zijn niet als de Mestizos

wiens voorouders kwamen uit de indianen stammen in Mexico of Zuid-

of Midden Amerika en daar werden vermengd met neger bloed. Nee, wij

hebben onze eigen geschiedenis en erfgoed, en die zijn Europees /

Kaukasisch / Arisch. Wij zijn genetisch verschillend van die andere

soorten mensen. Wij hebben het recht op onze eigen cultuur en

samenleving, zodat we een vreedzaam bestaan op deze aarde kunnen

genieten onder onze eigen mensen zonder de buitensporige, intieme en

belastende aanwezigheid van uitheemse soorten.

En ook al is het zo dat de negers naar ons land gebracht zijn door een

aantal van onze voorouders als slaven, dan betekent dat niet dat we elk
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aspect van onze samenleving met hen moeten delen voor altijd. Het

betekent niet dat we hen in staat moeten stellen om zich te vermengen

met onze vrouwen en zodoende onze zaadlijn te besmetten. Het klopt

gewoon niet dat de aanwezigheid van deze andere soorten moet leiden

tot sociale, politieke en genetische onteigening en vernietiging van de

blanke landen. Wij hebben genoeg diversiteit binnen onze eigen soort.

Waarom wordt integratie, multiculturalisme en rassenvermenging ons

opgedrongen door de overheid? Rassenvermenging mag niet worden

gedoogd of vergoeilijkt en zeker niet worden aangemoedigd of worden

bekeken met goedkeuring. De reden is simpel: De aanwezigheid van

deze niet-blanke rassen verandert onvermijdelijk, en in sommige

kwesties breekt het zelfs af, onze samenleving, cultuur en de genetische

samenstelling van ons mensen. Als u wilt vermengen met andere

soorten, dan is dit niets anders dan onnatuurlijk, schandalig, verraad aan

je eigen ras en God onterend.

Om te kunnen overleven, ontwikkelen en bloeien als een volk, heeft elk

soort volk zijn eigen gebied

nodig op deze aarde. We

moeten het recht hebben om

onze kinderen op te voeden op

onze manier, die misschien

verschillend is van de manier

van de andere rassen. Het is in

het beste belang van alle rassen

dat ze gescheiden van elkaar

leven en dat alle rassen zich

genetisch zuiver houden door

alléén binnen de eigen soort

zich voort te planten.

Volgens het breedste genetisch

onderzoek onder honden, dat in

2004 in het blad Science

verscheen, komen de genen

tussen alle hondenrassen
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gemiddeld slechts voor tweederde overeen. De overige 33 procent aan

genen is uniek per ras. Die vind je alleen bij dat ene ras BB en nergens

anders. Tussen mensen bestaan er niet zulke enorme verschillen, als

tussen een Deense dog en een Chihuahua. 

Mensen liggen genetisch gezien lang niet zo ver uit elkaar als honden,

maar verschillen die naar de klassieke rassenindeling luisteren zijn er

wel degelijk. Dat schrijven Lynn Jorde en Stephen Wooding in het

tijdschrift Nature Genetics, waarin ze meerdere DNA-onderzoeken met

elkaar vergeleken. In de DNA-code van donkere, blanke en ‘‘gele’’

mensen, een totaal van 635 proefpersonen, vonden ze ongeveer bij

iedere groep zo’n tien tot vijftien procent unieke genen.

De gelijkheid leugen.

Sociologen, antropologen en psychologen hebben de afgelopen eeuw

verklaard (in opdracht van de zionistische pers) dat wij allen gelijk zijn

en dat onze zieltjes willekeurig gekneed kunnen worden, om zo de

mythe van de maakbare mens te onderstrepen en de culturele,

maatschappelijke en morele verschillen tussen de rassen te wijten op

klimaat en opvoeding. Wie met bewijzen voor het tegendeel kwam, werd

ervan beschuldigd een onbekwame wetenschapper te zijn, een racist en

een slecht mens. Toch bleken de politiek incorrecte feiten over de

onoverbrugbare verschillen tussen de rassen keer op keer

wetenschappelijk correct te zijn. 

De gevaarlijkste leugen die de hersens van de blanke bevolking over

heel de wereld ingeprent wordt, is die van de rassengelijkheid. De

‘gelijkheids’ leugen is zéér gevaarlijk omdat ze leidt tot

rassenvermenging en dus het blanke ras uitroeit. Dit idee van

rassengelijkheid is altijd gepropageerd door joodse wetenschappers. Hun

ideeën werden na verloop van tijd verheven tot een soort van religie; een

dogma waar aan niet mag getwijfeld worden. 

Het is dan ook triest dat het idee van rassengelijkheid van jongs af aan

bij de blanken ingebakken wordt via allerlei kanalen. Hoe lang zal deze

leugen nog stand houden in de blanke wereld? Hoeveel blanke meisjes



11             Zijn alle volkeren gelijk?

zullen nog gehersenspoeld worden om te denken dat huwen met een

ander ras een positieve daad is?

Elk ras heeft zijn unieke eigenschappen die zeker niet verloren mogen

gaan in genetische chaos, enkel en alleen omdat het de zionistische

despoten goed uitkomt in hun machtsverwerving. Het blanke ras brengt

meer genie’s voort dan andere rassen. Het blanke ras heeft historisch

bewijs van uitermate kundigheid en creativiteit in het opbouwen van

samenlevingen.

Intentie.

De intentie van een blanke is om te helpen. Indien er ergens op de aarde

een natuurramp heeft plaats gevonden, dan worden er in ons land van

allerlei inzamelingsacties georganiseerd om de getroffenen te helpen. Zo

zijn er in de loop der jaren al miljoenen euro’s en andere goederen

vanuit NW-Europa de hele wereld overgegaan. Indien ons land vandaag

getroffen zou worden door een natuurramp, zouden dan de negers in

Afrika, de Chinezen in Azië of de Argentijnen in Zuid-Amerika ook ons

helpen met geld en goederen? Zouden zij ook voor ons met een

collectebus langs de deur gaan? Of een rekening openen voor hulp aan

de Nederlanders? Ik denk dat hier weinig hoop op is.

De intenties van iemand kunnen goed of kwaad zijn. Dit wordt al

bepaald in het eerste half uur of uur na de samenkomst van vrouwelijke

en mannelijke cellen. Zijn de intenties kwaad, dan blijven die ook altijd

kwaad. Nimmer kun je kwade intenties uit iemand verwijderen omdat ze

voortkomen vanuit het hart. Ze kunnen wel wijzigen, maar vergeet niet:

een vos verliest wel zijn haren maar nooit zijn streken. Ook al zou

iemand met kwade intenties nog zo gezond eten of liefde ontvangen van

zijn naasten, de streken blijven.

Verband tussen vermenging en kanker.

Vermenging kan een oorzaak van kanker zijn, want elke halfbloed heeft

een identiteitscrisis. Hij of zij voelt zich nergens echt thuis. Dit heeft
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onrust tot gevolg, want als jij je ergens thuis voelt, dan ben je daar op je

gemak en ontspannen, dan ervaar je dat je geaccepteerd en geliefd wordt.

Onrust in je leven zorgt voor spanning en spanning veroorzaakt actieve

cellen. Wanneer deze spanning er jarenlang is, van jongs af aan al, dan

kan dit leiden tot kanker. Wanneer er spanning tussen twee volkeren is

leidt dit tot onderlinge afstand en liefdeloosheid. Dat vermenging een

oorzaak van kanker kan zijn, willen en kunnen de doctoren en

wetenschappers niet bevestigen omdat ze bang zijn van racisme

beschuldigd te worden, waardoor ze hun baan kunnen verliezen. Maar

elk nadenkend mens weet dat spanning en liefdeloosheid niet goed zijn

voor het lichaam. Voor meer mogelijke oorzaken van kanker, lees:

www.pentahof.nl/Brochures/602-Vlees,kaas,melkeneieren.pdf

www.pentahof.nl/Brochures/boeken/kankerbijbel-14-03-13.pdf

Door vermenging krijg je degeneratie. Bij honden noemen we de

gemengde nakomelingen wel ‘asbakkenras’. Vorig jaar was onze

labrador loops. Ik heb toen gebeld met een labradorvereniging met de

vraag of zij een reu hadden om onze hond te dekken. Het eerste wat deze

man vroeg was: “Heeft jullie hond een stamboom?” Onze hond heeft

geen stamboom en die meneer wilde dus niet onze hond laten dekken

met een reu die wel een stamboom had. Ik vroeg hem de rede en hij zei:

“Wij als labradorvereniging streven ernaar om het labrador-ras zuiver te

houden en de karaktereigenschappen die het heeft, te laten behouden.” 

Border Collies zijn één van de weinige honden die uitermate geschikt

zijn voor het drijven van schapen. Wanneer we deze honden gaan

kruisen, verliezen ze deze bijzondere eigenschappen. Dus wat honden

betreft streven vele mensen er wel naar om de rassen/soorten zuiver te

houden, maar wat de mensen betreft niet.

Door vermenging krijg je degeneratie. Dus kunnen echte tweelingzielen

nooit bestaan uit twee verschillende rassen. Ten eerste omdat

vermenging onnatuurlijk is. En ten tweede omdat uit het samengaan van

twee verschillende rassen nooit geen regeneratie kan ontstaan.

Regeneratie kan alléén ontstaan uit tweelingzielen van hetzelfde ras die

leven in overeenstemming met de natuurwetten.

Meer over tweelingzielen zie:
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http://www.pentahof.nl/Brochures/590-tweelingzielen.pdf

http://www.pentahof.nl/Brochures/596-tweelingziel-2.pdf

http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/560-huwe-ptr1.pdf

Bloedtransfusie is ook vermenging en dus niet goed. Zie:

http://www.pentahof.nl/Brochures/359-bloed-1.pdf

http://www.pentahof.nl/Brochures/68-donor.pdf

Ras heeft ook iets met gezondheid te maken. Sommige ziektes schijnen

voor een deel in de genen te zitten. Joden hebben relatief vaak de

erfelijke ziekte van Tay-Sachs, aldus Richard Cooper in The New

England Journal of Medicine. Ook schijnen sommige groepen mensen

gevoeliger te zijn voor Alzheimer dan andere.

Rassen vermenging lijdt vroeg of laat onherroepelijk tot degeneratie! 

Emigratie.

Wat doet een Nederlander als hij gaat emigreren naar het buitenland? Hij

kijkt hoe de mensen in zijn ‘nieuwe’ thuis land leven, wat de cultuur,

taal, geloof, tradities en gewoontes zijn, en past zichzelf daaraan aan.

Mochten hem de andere cultuur zo tegen vallen en is het aanpassen niet

mogelijk, dan pakt hij zijn spullen en gaat weer verhuizen.

Wat doet de meerderheid van de Marokkanen, Turken of Antilianen

wanneer zij in Nederland komen? Zij kijken niet naar onze cultuur noch

verdiepen zich erin. Zij maken de cultuur van ons land kapot en voeren

hun eigen cultuur en religie in, desnoods met geweld. Er is maar zéér

weinig bereidheid om zich aan te passen.

Migratie van volkeren.

Om te stellen dat het migreren van de mensen naar de noordelijke

streken heeft geleid tot een blanke huid omdat die dan minder zonlicht

zou ontvangen, is totale nonsens. Hoe kan een zwarte ooit blank

worden? Hoe kan iemand met kroes haar, worden tot iemand met stijl

blond haar?
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Indien bovenstaande bewering zou kloppen, dan zou dit betekenen dat

als ik nu naar Afrika ga en over 70 jaar weer terug kom, ik dan als een

zwarte met kroes haar, platte neus en dikke lippen terug kom. Dit is

totaal onmogelijk, zelfs niet al zou ik dan elke dag 12 uur in de zon gaan

liggen. En dan zou het ook zo zijn dat als je een zwarte opsluit in een

schuur zonder zonlicht, dat hij dan over zeg 70 jaar als een blanke, met

glad blond haar en een smalle puntneus te voorschijn zal komen.

Er is niet één wetenschappelijk bewijs, nog praktijk voorbeeld, wat

aantoont dat bovenstaande stelling klopt. Dit bewijs zal er ook nooit

komen, want in nog geen 100000jaar zal het gebeuren dat een blanke

zwart wordt en een zwarte blank. 

Bastaard.

Wikipedia en de online encyclopedie zeggen over bastaard het volgende:

In de biologie is een hybride, kruising of bastaard het resultaat van

seksuele voortplanting van twee verschillende types planten of dieren.

Een menselijke bastaard, onwettig kind of buitenechtelijk kind is een

kind van een vader en moeder die niet met elkaar getrouwd zijn. Een

bastaard is een produkt ontstaan uit de versmelting van mannelijke en

vrouwelijke gameten die een ongelijke chromosomenopbouw bezitten.

Een bastaard is een kind uit een ongelijk ras. Tot zover de geraadpleegde

bronnen.

Wie meer wil lezen over bastaarden in het Koninklijke geslacht, kijk bij

d e  v o l g e n d e  w e b s i t e :

www.hethuisvanoranje.nl/10%20Bastaard%20Kinderen/Indexbastaardki

nderen.html

http://www.stormfront.org/forum/t916123/

Rassenvermenging propaganda.

 

De media hebben een groot aandeel in het promoten van

rassenvermenging. Door middel van muziek, clips, films en reclames

raken de kinderen al jong gewend aan gekleurde echtparen. We zien

vooral in de showbusiness dat blank en zwart zich vermengen. 
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Door wie wordt de media beheerd, gecontroleerd en gedomineerd? Door

wie worden de onmogelijke ideeën zoals multiculturalisme en

rassenvermenging, dingen die nooit hebben bestaan in de natuur en altijd

jammerlijk gefaald hebben in de geschiedenis, ons opgedrongen? Het

zijn vooral de joden die hier achter zitten, die hun Nieuwe Wereld Orde

plan uitvoeren. Het zijn de Edom-joden die campagne voeren voor

integratie om niet-blanken te integreren in blanke bevolkingen om

zodoende het blanke ras te vernietigen. Zij willen het blanke

Adamitische ras vernietigen. Dit is geen geheim, het wordt openlijk

verkondigd. Jodin Susan Sontag: “Het blanke ras is de kanker van de

menselijke geschiedenis.” 

De zionistische medialogica gaat verder door te beweren dat het verschil

in intelligentie tussen de slimste en de domste blanke groter kan zijn dan

het gemiddelde verschil tussen negers en blanken. Hieruit concluderen

zij dat er helemaal geen rassenverschil is. Ziet u hoe deze ‘logica’

werkt?

http://www.pentahof.nl/Brochures/581-seks-kermis.pdf

In 1974 sprak de Algerijnse president Bomedienne voor de Algemene

Vergadering van de Verenigde Naties het volgende: “Op een dag zullen

miljoenen mensen het zuidelijk halfrond van de planeet verlaten om

binnen te vallen in het noordelijk halfrond.... Maar niet als vrienden.

Omdat zij het zullen binnenvallen om het te veroveren door het te

bevolken met hun kinderen. Wij zullen de overwinning behalen via de

baarmoeder van onze vrouwen”.

Is soort of 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
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andere kleur ras. Is dit in overeenstemming met de natuurwetten? Is dit

Gods wil?

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. Daarom zijn er vele natuurvolkeren die dit weten vanuit de

natuur en zich niet vermengen met andere volkeren. 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, en de

twee daaruit voorkomende geslachten,

te tonen dat door vermenging met een

ander soort sterker en vruchtbaarder is

geworden. En om mij tevens één

vermengd mens te tonen (en het
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nageslacht ervan) 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, het

heeft geen wortel, geen plek waar zijn ‘roets’ liggen, 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. Een

gemengde natie heeft geen identiteit, geen geschiedenis en geen cultuur.

In de grote steden van alle Europese landen zijn er nu al zogenoemde no-

go-zones. Gebieden die beheerst worden door buitenlanders en waar het

levensgevaarlijk is om te komen, zeker in het donker. Met de komst van

de buitenlanders (ongeacht wat voor huidskleur) in ons land zijn de

criminaliteitcijfers enorm gestegen. Met de komst van de Polen als

gastarbeiders in ons land, zijn de inbraken gestegen en wordt het milieu

in grotere mate vervuild. Het jaarlijks aantal geregistreerde misdrijven

per 100000 inwoners in Nederland steeg van 115 in 1960 naar 205 in
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1970, naar 501 in 1980, naar 761 in 1990, naar 817 in 2000. Dit is een

toename met een factor 7.

Minister Ritzen verwacht dat op den duur het blanke ras zal uitsterven.

Ook is hij pessimistisch over het voortbestaan van de Nederlandse

cultuur en de Nederlanders. Hij verwacht dat door de snelle groei van het

aantal buitenlanders ""de"" Nederlander zal verdwijnen. ""De

bevolkingsaanwas in de etnische groepen gaat beduidend sneller dan bij

de Nederlanders. Het ligt voor de hand dat dit proces zich zal

voortzetten, ook na het jaar 2000. Het is mondiaal. Het blanke ras zal

op lange termijn uitsterven. Ik vind dat niet positief of negatief.

Blijkbaar bevinden we ons bij deze ontwikkeling prettig."" De mensen,

die de Nederlandse cultuur kost wat koste willen bewaren, vechten,

volgens de voormalige hoogleraar economie, tegen de bierkaai. Een

echte Nederlandse cultuur bestaat niet, meent de minister.

Bron; Algemeen Dagblad, 11 december 1989.

Waarom wordt rassenvermenging in de media gepromoot? Wie zijn de

bedenkers van de white genocide? Wie zijn het die wereldwijd de blanke

identiteit willen vernietigen door moord en vermenging? Zit hier een

plan achter? Ja, hier zit wel degelijk een plan achter, een plan om het

blanke ras te vernietigen. Dit wordt bedacht en uitgevoerd door de boze

machten, door Kain, door Ezau, door de zionistische Edom-joden (zie

Openb. 2:9 en 3:9). Goed beschouwd is het een strijd tussen goed en

kwaad, tussen Jakob en Ezau.   

  http://www.pentahof.nl/Brochures/484-Edom-samenzwering.pdf

Twee rassen op één kussen, daar slaapt de duivel tussen!

Twee rassen op één bed, maakt de bloedlijn besmet!

Twee rassen in één land, zorgt voor spanning, hand over hand! 

Twee rassen in een huwelijk, is onnatuurlijk!

Door het christendom wordt vermenging toegestaan. Dit is

onbegrijpelijk daar God het in de Bijbel nadrukkelijk verbiedt 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
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barst in hun aard hebben. Het is voor mij onvoorstelbaar dat dominee’s

met de bijbel in de hand, waarvan ze zeggen dat die van kaft tot kaft

geïnspireerd door de Heilige Geest, huwelijken kunnen inzegenen tussen

twee verschillende rassen. God zelf zegt dat het een gruwel is in Zijn

ogen. 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 wil zeggen; 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. 

Indien onze Schepper gemengde rassen gewild had, dan had Hij ook niet

alle verschillende soorten

hoeven te scheppen.

In de zogenaamde Apocriefe

boeken staat het boek van Wijsheid.

Wij lezen in boek van Wijsheid

hoofdstuk 4:3-7 "Maar de

vermenigvuldigende gebroed

van de ongoddelijken zal niet

voorspoed hebben, noch diep

wortel schieten dat van vermengd

geteel is, en ook zal hun geen
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vaste grondslag vestigen. Want, ook al bloeien ze voor een tijd, ze zijn

niet standvastig, ze zullen door de wind geschud worden, en door de

kracht van de wind worden 

ze los gerukd. De gebrekkige takken zullen afgebroken worden en hun

vrucht is waardeloos, niet rijp om te eten, ja, nergens goed voor."

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, tot in het tiende geslacht

(Deut. 23:2-3). Waarom het tiende geslacht? 

Omdat de theologen en dominee’s op mijn laatste vraag geen antwoord

weten zal ik hem zelf maar geven; 

Wanneer een blanke vrouw met een zwarte gemeenschap heeft komt

daar een gemengde uit voort. Wanneer deze gemengde met een blanke

gemeenschap heeft en het kind wat daaruit voort komt ook weer met een

blanke gemeenschap heeft, en de daaruit voortkomende ook weer met

een blanke en de volgende en de volgende, dan zou je zeggen dat het

nageslacht steeds blanker en zuiverder wordt. Dat is ook zo maar het kan

nooit volledig zuiver worden. Maar let op, wanneer nu voor tien

geslachten steeds met een blanke gemeenschap geweest is, dan volgt er

na het tiende geslacht een terugslag. Dit gebeurt met schapen, paarden en

andere dieren. 

In Zuid-Afrika is het meerdere malen voorgekomen dat zwarte ouders

een blank kind kregen of blanke ouders een zwart kind. Dit als gevolg

van een vermenging in hun voorgeslachten.

Conclusie: wanneer iemand zich eenmaal vermengd heeft, zal de

bloedlijn van het nageslacht nooit meer raszuiver zijn.

Is dit racistische taal? Ben ik een racist? Nee, ik ben een realist die

luistert naar 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 grizzlyberen, ijsberen en bruine beren gedwongen in een

afgesloten ruimte laten samenleven, dan zullen vele elkaar vermoorden

en opeten. Sommige van hen paren buiten hun soort en zullen bastaarden

creëren, wat tot nog meer vermenging zal aansporen. De bastaarden

zullen tegenstrijdige instincten erven en de resterende normale beren
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zullen onder zware vormen van stress leiden vanwege de onnatuurlijke

toestand waarin zij zich bevinden. Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat

de unieke eigenschappen van elk soort beer, een tragisch einde heeft

genomen. 

Het zou een wreedheid zijn om de beren dit lot te laten ondergaan. Vele

milieuactivisten zouden er tegen protesteren. Evenzo is het een misdaad

om mensen rassen te vermengen, vooral voor het nageslacht.

Het bestaan van mensenrassen loochenen, is hetzelfde als het licht van

de zon loochenen. Rassenkunde en erfelijkheidsleer zijn wetenschappen

zoals eender welke wetenschap. Erfelijkheid en ras zijn niet alleen

medebepalend voor ons uiterlijk, maar ook voor ons zieleleven, ons

gevoelsleven en de vorming van ons karakter.

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.  

Ik ben geen racist noch een rassenhater, nee degene die rassen vermengt,

die is een racist want diegene vernietigd de originele en unieke

eigenschappen van beide rassen. Wanneer mensen zeggen geen racist te

zijn, waarom promoten ze dan wel de vernietiging van het blanke ras

d.m.v. vermenging? 

Waarom mag ik in dit land niet zeggen dat ik trots ben op mijn blanke

volk? Een neger mag het wel zeggen, maar als ik het zeg ben ik een

racist. Waarom willen wij vandaag de dag alle mensen gelijk hebben?

Een herdershond is toch ook anders dan een labrador? Een zwartbonte

koe is toch ook anders dan een roodbonte?

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 groot

belang.

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!

V o o r  w i e  i s  z e n d i n g  b e d o e l t ?

http://www.pentahof.nl/Brochures/397-zending.pdf
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White Genocide. (blanke volkerenmoord)

Wat veroorzaakt rassenvermenging?

- Het vernietigd traditie

- Het vernietigd identiteit

- Het vernietigd schoonheid

- Het vernietigd diversiteit

- Het vernietigd je erfgoed

- Het vernietigd familie verband

- Het vernietigd de beschaving

- Het vernietigd regeneratie

Rassenvermenging is genocide!!!

Rassen vermenging is verraad aan je eigen volk!!!

Vernietig niet je eigen bloedlijn! 

Hou het zuiver! 

Wees trots op je eigen ras en cultuur!
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Conclusie:

Er bestaat geen grotere zonde tegen de natuur en tegen het leven dan het

unieke blanke ras te vermengen met andere rassen. Rassenvermenging is

bloedschande en de grootst mogelijke misdaad, aangezien ze vernietigd

wat eeuwenlang is opgebouwd en iets schept waarvan de gevolgen niet

te overzien zijn. 

Moeten wij de andere volkeren dan haten of uitroeien? Nee, alle rassen

zijn uniek (apart) en moeten ook allemaal uniek (apart) blijven. Het is

zaak om je niet te vermengen, nog een verbond met andere vreemde

volkeren aan te gaan. Laat elk volk en elk land zijn eigen taal, cultuur,

religie en eigenschappen behouden. Verschillende rassen kunnen nooit

in vrede samenleven in één land, dit bewijst de geschiedenis en de

hedendaagse praktijk. De verschillen zijn te groot om samen te kunnen

leven. Dit feit moeten we onder ogen durven zien!

In “The Brainstorming of Christendom”, wat ek in 1989 gelees het, het

die Amerikaanse skrywer, brig-genl Gordon Mohr, die volgende

verklaar: 

“As u goed na die 23 groot beskawings kyk wat daar die laaste 6000 jaar

op die aarde gewees het, sal u opmerk dat elkeen van binnekant vernietig

is deur morele en geestelike omverwerping, en dit as gevolg van die feit

dat hulle rasse gemeng het!” (H. Klapwijk, Somerset Wes)

Zal in het jaar 2200 het blanke Adamitische ras nog bestaan?

Gedicht door een onbekende: Angs van ’n blanke bruid.

(bron: Godsdiensverraad wat ons en ons land vernietig. Ben Maree)

Wanneer ’n blanke meisie trou met die barbaar,

doof God Sy son oor haar.

Wit en swart staan verstom;

hierdie vreemde paar

Gaan elk hul siel verwoes-

hul is net nie vir mekaar.

Hij weet haar selfrespek is dood,
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haar Boeregees is stil.

Nooit sal sy weer kan jubel:

“Ek is van Boerenbloed!”

Nou begin haar hartseer verhaal.

Vir drie dae en nagte verteer hy haar,

Swart lippe druk hy smuk teen haar.

Teen dag vier kan sy nie meer,

haar siel roep uit;

“O, God wat het ek gedoen”

Weke en maande gaan verby-

die baba is gebore.

Met betraande oog betrag sy hom,

in skaamte hang haar hoof.

Sy droom dan eerder van ander dae-

Kinderdae met Boereseuns en dogters rein en wit.

Haar siel skreeu uit:

“O, God spaar my dit!”

Ek kon so ‘n kind gehad het, rein en wit.

Op my trotse bors sou ek hom kon sit.

Maar nou, my basterkind huil net deur die nag,

In slapelose drome skreeu my siel;

“O, God, nie wit!”

Ek strompel nou deur my dae,

Sonder God se liefde en genade.

Maar dit weet ik nou,

Geen swartman kan ooit my sielsmaat wees.

My nageslag is verdoem,

as basters sal hul bestaan.

In al God se Almag moet Hy dit laat begaan.

My geboortereg het ek verkoop,

My Voortrekkersbloed het ek laat verkleur.

Kan God my dit vergeef?-
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Nooit sal ek kan terugkeer

Op die smal voetspoor van my God se ras.

Ek weeklaag in my eensaamheid:

Ag, het ek maar my rassetrots behou

Dan het ek vandag ‘n kind gehad,

‘n Boerekind wat ek in my arms kon omvou:

‘n Boerekind wat ek met trots omhoog kon hou.

‘n Kind geskape na die beeld van God

met ‘n vader wat ons trots kan gadeslaan.

‘Sy is ‘n moeder van my volk

en my kind van God se saad’.

Maar nou: my basterkind en gesig

Herinner my altyddeur weer terug.

Ek was my vader se toekomshoop,

My moeder se trots en vreug.

Maar een nag op die donker lewenspad

Het ek self my siel gedood.

‘n Besmette erfenis laat ek na,

bedroefde ouers het my met smart verwerp

en self ‘n vroeë dood gesterf.

Te groot vir hulle die skok en pyn,

“Ons kind- ‘n swartman se bruid!”

Ek worstel: “waarheen moet ek nou gaan?”

Ek is moeg vir satan se stem

Vanuit die dood roep hy my:

“Ek is die enigste weg vir jou”

“Hierdie wit en swart gemors,

hierdie rassemoord,

Moet verbied word deur die wet.

Dan sal dit nooit weer nodig wees

Om verhale soos myne te lees.”
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Links:

Is rassenvermenging geoorloofd?

De leer van Bileam.

http://www.ekklesia-evangeliekorps.com/?p=2592

Foutieve vertaling.

http://www.ekklesia-evangeliekorps.com/?p=5206

Apartheid

http://www.pentahof.nl/Brochures/190-apartheid.pdf



27             Zijn alle volkeren gelijk? 28             Zijn alle volkeren gelijk?

Links de blanke foetus en rechts de neger foetus. 

Links de voet van een blanke foetus en rechts de voet van een zwarte

foetus met een kortere grote teen.

Bron:

http://racehist.blogspot.nl/2010/05/black-white-differences-in-digit-ratio

.html

Voor nog meer verschillen tussen volkeren bekijk:
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http://alistairpott.com/blog/2010/01/21/economist-on-south-africas-educat

ion-results/

https://www.youtube.com/watch?v=No4EcOIYpiI
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Gelijkheid: De gevaarlijkste

fabel
Geplaatst op 29 juli 2012 

12 

Wat iedere blanke moet weten over de

verschillen tussen rassen.
Door Dr. William Pierce

Alle verschillen tussen de rassen zijn of genetisch (erfelijk,

aangeboren), danwel cultureel (overgenomen van de omgeving na

de geboorte). Culturele verschillen kunnen veranderen of zelfs

voorkomen worden door opgelegde sociale veranderingen;

genetische verschillen zijn onafhankelijk van menselijke wetten en

gewoontes, behalve na een periode van vele generaties.

Voorbeelden van culturele eigenschappen, die per ras verschillen,

zijn de manieren waarop iemand spreekt (deftig of plat Engels),

kledingstijl, en persoonlijke verzorging. Als zwarten en blanken

gedwongen samenleven vanaf hun geboorte, naar dezelfde scholen

gaan en blootstaan aan precies dezelfde culturele invloed, dan zullen

ze wanneer ze opgegroeid zijn ongeveer dezelfde soort kleding

dragen en ongeveer op dezelfde manier spreken. Zelfs negers die

zijn opgegroeid in een stam in Afrika en die uit gewoonte hun

oorlellen of lippen vervormen met grote houten pluggen of

koeienmest in hun haar doen om negerinnen te versieren kunnen

getraind worden om blanke normen voor persoonlijke hygiëne over

te nemen.

Het feit is hoe dan ook, dat de belangrijkste raciale verschillen

genetisch zijn, niet cultureel. Huidskleur, de kleur van de ogen, de

vorm van het gezicht, de vorm van de schedel, de verhoudingen

binnen het skelet, de verdeling van lichaamsvet, grootte van de

tanden, de vorm van de kaak, de vorm van de vrouwelijke borst, de
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lichaamsgeur en de textuur van het haar zijn slechts de meest

opvallende genetisch bepaalde fysieke kenmerken die per ras

verschillen.

Hierachter ligt de gehele biochemische constitutie en ontwikkeling

van het individu. Er zijn grote raciale verschillen in bloed

samenstelling, in endocriene functies (hangt samen met hormone),

en in de lichamelijke reactie op omgevingsimpulsen. Zwarten en

blanken worden op een andere manier volwassen. (Zwarten zijn

bijvoorbeeld eerder geslachtsrijp en worden gemiddeld minder oud,

ceteris paribus) Ze zijn verschillend vatbaar voor veel ziektes, en

lijden aan verschillende soorten erfelijke ziektes. Ze hebben zelfs

verschillende voedingsbehoeften. Raciale verschillen omvatten, in

andere woorden, veel meer dan de huidskleur; ze doordringen de

persoon en manifesteren zich in zowat iedere cel van zijn lichaam.

Zij zijn het product van miljoenen jaren afgescheiden evolutionaire

ontwikkeling die de verschillende rassen behoorlijk precies heeft

aangepast aan de eisen van verschillende omgevingen.

Wanneer we de alles-omvattendheid van genetische raciale

verschillen begrijpen, zien we dat culture raciale verschillen niet zo

oppervlakkig zijn als sommigen ons willen doen geloven. Deze

culturele verschillen verbergen niet een fundamentele ""gelijkheid""

of overdrijven raciale verschillen, in tegendeel, ze bevestigen de

genetische verschillen, die zich op deze manier uitdrukken.

De cultuur van een ras, vrij van vreemde invloeden, laat ons de

essentie van het ras zien. De Afrikaanse neger met een koeienmest

kapsel, een bot door zijn neus en scherp gevijlde tanden biedt ons

een veel echter beeld van de essentie van de natuur van de neger dan

de Afro-American, gekleed in een net pak en getraind om auto te

rijden, een computer te gebruiken en foutloos Engels te spreken.
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Slechts een idioot of iemand die onheil brengt kan beweren dat de

neger, de blanke en de Jood dezelfde ziel hebben. Lichaam en ziel

zijn van elkaar afhankelijk, en het gezicht verraadt vaker wel dan

niet de essentie van de innerlijke natuur. Ieder persoon begrijpt dit

instinctievelijk, maar de valse propaganda van raciale gelijkheid

heeft veel mensen verward en misleid.

De neger cultuur is niet alleen anders dan de blanke cultuur; het is

een minder ontwikkelde cultuur, en bij praktisch iedere standaard,

minderwaardig. Het is een cultuur die nooit zover is gekomen een

schrift te ontwikkelen of een beschaafde maatschappij. Het heeft

nooit ook maar de basis van de wiskunde gezien, noch de uitvinding

van het wiel.

Het smelten en het gebruik van metalen en het mijnen en polijsten

van stenen voor bouwkunstige doelen zijn vaardigheden die de

negers van andere rassen hebben geleerd. Het sprookje dat men

tegenwoordig op scholen leert over een eeuwenoude neger

""beschaving"", gebaseerd op de ruïnes van stenen muren in

Zimbabwe, in Rhodesië, is niets meer dan het product van

wensdenken door voorstanders van rassengelijkheid die bereid zijn

alle feiten die niet stroken met hun gelijkheidswaanzin te negeren.

(Dr. Pierce schreef dit artikel voordat Rhodesië Zimbabwe werd.)

De culturele minderwaardigheid van de neger is het resultaat van de

fysieke tekortkomingen van het negerbrein met betrekking tot
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abstracte concepten. Aan de andere kant laten negers zien dat ze

bijna net zo goed zijn als blanken wanneer het brein slechts gebruikt

wordt om te onthouden. Dit is waarom de neger redelijk eenvoudig

getraind kan worden om veel aspecten van de blanke cultuur over te

nemen.

Zijn spreekvaardigheid en zijn behendigheid om anderen na te doen,

wanneer hij gemotiveerd is, zorgen ervoor dat hij aan de oppervlakte

bijna ""gelijk"" lijkt. In een decennium van speciale toelatingsquota

voor zwarten aan universiteiten hebben vele duizenden zwarten

universiteitsdiplomas kunnen bemachtigen BBmaar alleen in de

vakken waar een gladde babbel en een goed geheugen voldoen. Er

zijn zowat geen zwarte afgestudeerden in de natuurwetenschappen

en maar erg weinig in de techniek.

We zien dat het onvermogen van de neger om de abstracte

concepten te bevatten die nodig zijn voor probleem-oplossen en

technologische ontwikkeling de uiterlijke vertoningen belachelijk

maken. En dit onvermogen is genetisch, verankerd in de fysieke

structuur van het neger brein.

Tot de naoorlogse campagne om de blanke en zwarte rassen op grote

schaal te mensen waren de mentale beperkingen van de neger

algemeen bekend. De 11de druk van de Encyclopaedia Britannica,

zegt bijvoorbeeld over de neger, onder:

""Andere eigenschappen

""YYis de bijzondere grootte van de organen voor ontlasting, een

verder ontwikkeld bloed-ader systeem, een brein met een lager

volume, in vergelijking met de blanke rassen.

""Volgens bepaalde van de bovenstaande eigenschappen schijnt de

neger op een lager evolutionair niveau te staan dan de blanke, en

dichter bij de hogere mensapenYY

""Mentaal is de neger minder dan de blanke,YY Wanneer bij de

blanke het hersenvolume in gelijke mate toeneemt met de groei van

de schedel, wordt bij de neger de groei van het brein tegengehouden

door een voortijdig sluiten van de schedelnaden de zijwaartse druk

van het voorhoofdsbeen.""
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En de Encyclopedia Americana uit 1932 noemt, onder de

onderscheidende eigenschappen van het zwarte ras, de volgende:

""3. Gewicht van het brein, 35 ons (bij gorilla 20 ons, gemiddelde

Kaukasisch 45 ons)YY.

""8. Buitengewoon dikke schedel, die hem in staat stelt het hoofd als

aanvalswapen te gebruikenYY.

""14. De schedelnaden, die veel eerder bij de neger sluiten dan bij

de andere rassen.""

Toen de media hun propaganda van ""gelijkheid"" opvoerden,

werden deze raciale gegevens over negers simpelweg weggelaten uit

latere edities van deze encyclopedieën. Nu moest men

specialistische medische literatuur lezen om te leren dat de

associatieve gebieden van het brein, die worden gebruikt voor

abstract denken, minder ontwikkeld zijn bij de neger dan bij de

blanke.

Sinds het grootschalige testen op de intelligentie van rekruten in het

Amerikaanse leger in de Eerste Wereldoorlog is het wel bekend dat

het gemiddelde neger IQ zo’’n 15 procent lager ligt dan dat van de

gemiddelde blanke. Mensen die het opnamen voor de zwarten

probeerden dit uit te leggen door te zeggen dat testresultaten uit deze

tijd niet betrouwbaar waren door de effecten van gescheiden scholen

en armoede onder zwarten; in andere woorden, ze beweerden dat de

tests ""cultureel bevooroordeeld"" waren.

Hoe dan ook, latere IQ tests laten ons in principe hetzelfde verschil

in IQ zien: of het nu zwarte afgestudeerden van geïntegreerde

middelbare scholen waren die warden getest tegen blanke

afgestudeerden van dezelfde scholen, of dat het zwarten waren uit

een bepaalde sociaal-economische categorie die tegen blanken uit

een soortgelijke categorie werden getest, altijd scoorden de zwarten

significant lager, hoewel standaard IQ tests zowel het geheugen als

associatieve vaardigheden testen. Tests die zich richten op dit laatste

laten nog grotere verschillen tussen zwarte en blanke scores zien.

Het is precies deze vaardigheid om verbanden te kunnen leggen

tussen concepten, om met abstracte ideeën te kunnen werken, om
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mentaal het heden naar de toekomst te extrapoleren, dat er voor

heeft gezorgd dat het blanke ras een beschaving heeft kunnen

bouwen en handhaven. En het is de tekortkoming van de neger op

dit punt dat hem op het niveau van een wilde heeft gehouden in zijn

Afrikaanse omgeving en dat nu de beschaving van de raciaal

gemengde Westerse wereld ondermijnd. Dit is waarom het van

levensbelang is voor ieder blank persoon om te begrijpen dat iets als

""gelijkheid"" tussen blanken en zwarten niet kan bestaan, ongeacht

hoeveel de overheid ons ook dwingt om de rassen te mengen.

Meer Informatie
De Engelse versie van dit artikel, inclusief meer interessante feiten

kun je hier lezen.

Als je meer wilt lezen over de verschillen tussen zwarten en blanken

is hier een bijzonder uitgebreid rapport dat de verschillen bespreekt.

Dit rapport is geschreven na diepgaand bronnenonderzoek door

Stormfront-lid Racial Faction.

De boodschap is duidelijk, doen alsof er geen verschillen zijn is nu

dan wel politiek correct, maar op termijn uitermate destructief voor

onze beschaving en ons ras. Honderdduizenden jaren aparte

genetische evolutie dreigen uitgewist te worden.
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Volgens BBET:

De hedendaagse Nieuwe Wereld Orde kent een aantal belangrijke

dogma’’s die het gevoerde beleid moeten rechtvaardigen. Ze klinken

waarschijnlijk zeer aangenaam in de oren van de huidige

machthebbers (Chirac,YY), hun apologeten (pater Leman,...) en

propagandisten (Y.Desmet,YY), omdat ze nu eenmaal politiek

correct zijn, maat dat maakt ze zeker niet wetenschappelijk correct.

Sociologen, antropologen en psychologen hebben de afgelopen

eeuw verklaard (in opdracht van de zionistische pers) dat wij allen

gelijk zijn en dat onze zieltjes willekeurig gekneed kunnen worden,

om zo de mythe van de maakbare mens te onderlijnen en de

culturele-maatschappelijke-morele-YY verschillen tussen de rassen

te kwijten op klimaat en opvoeding. Wie met bewijzen voor het

tegendeel kwam, werd ervan beschuldigd een onbekwame

wetenschapper te zijn, een reactionair en een slecht mens te zijn. De

politiek incorrecte feiten o.a. over de onoverbrugbare verschillen

tussen de rassen bleken echter keer op keer wetenschappelijk correct

te zijn.

De gevaarlijkste leugen die de hersens van de blanke bevolking over

heel de wereld ingeprent wordt, is die van de vermeende

rassengelijkheid. De "gelijkheids"-leugen is zeer gevaarlijk omdat

ze uiteindelijk leidt tot rassenvermenging en dus de voorop gezette

uitroeiing van het blanke ras door het te degraderen tot een

mongoloïïde mengelras zonder sterke eigenschappen, makkelijk

kneedbaar in de handen van de zionistische despoten die de wereld

meer en meer overheersen.

Deze idee van rassengelijkheid is altijd gepropageerd geworden

door joodse wetenschappers, hun systeempers en wordt na verloop

van tijd verheven tot een soort van religie; een dogma waar niet aan

getwijfeld mag worden (in sommige landen met gerechtelijke gevolgen).
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Het is dan ook tragisch om nu op te merken dat deze idee vele

blanke mensen blijkbaar ingebakken zit, omdat ze van de geboorte

af mee bestookt worden via alle kanalen. Het wordt iedereen

voorgehouden een deel van de natuurlijke realiteit te zijn waar enkel

"domme" en "ignorante haters" aan zouden durven twijfelen. Net

zoals alle religies is ook hier geen enkel degelijk bewijs voorhanden.

Dit geloof van de toekomstige gemengde slavenmaatschappij moet

vestigen kent drie vormen.

Variatie 1: Het geloof dat alle menselijke wezens en dus alle rassen

eigenlijk "gelijk" zijn en dat enkel die reactionaire omgeving en het

vuile, vuige racisme hen zo maakt. Als we iedereens omgeving

(opvoeding,YY) gelijk zouden schakelen en als we alle racisten

zouden opsluiten, zouden al deze problemen van de baan zijn. (En

wij maar denken dat het zoogdierenbrein tot meer in staat was?!)

Variatie 2: Een beetje een minder geschifte versie is het geloof dat

zelfs indien deze rassen, toegegeven, verschillende zouden zijn, het

onze "morele plicht" is ze gelijk te maken.

Variatie 3: Het geloof dat we ondanks de geconstateerde verschillen,

we in een "hogere, meer spirituele" manier allemaal toch gelijk zijn.

Dit magische iets zou dan een extra dimensie moeten openen van

allemaal gelukkige mensen. Hoewel niemand dit "hogere iets" ooit

gezien heeft, verklaren deze mensen "dat het wel waar móóet zijn".

Dit gelijkheidsgeloof is werkelijk gek en neemt de gekste vormen

aan van de andere gevestigde religies en lijkt in de eerste plaats

mensen aan te spreken die hun religie opgegeven hebben en een

geseculariseerd bestaan leiden en dus op zoek zijn naar een ‘‘Ersatz-

Gleichschaltung’’ zo je wil.

De belangrijkste vraag is echter: hoe lang zullen deze leugen stand



39             Zijn alle volkeren gelijk?

houden in de Westerse wereld? Hoeveel blanke meisjes zullen nog

geconditioneerd worden om te denken dat huwen met negers een

"positieve" daad is? Persoonlijk denk ik dat deze "gelijkheids"-gekte

nog geen decennium zou kunnen overleven, ware het niet van de

geüüniformiseerde media die allen hetzelfde nablaten: van MTV van

Redstone/Rothstein, over CNN van T.Turner, tot Geffen/Warner van

D.Geffen en geloofsgenoten; allemaal dragen ze de blijde boodschap

uit zonder dewelke deze opgelegde vorm van interraciale

geslachtsgemeenschap niet zou kunnen overleven. M.a.w. het is hip

om met een neger te gaan; men is "in" om een Thaise vrouw te

huwen, enz.

Eén van de meest debiele uitingen hiervan is de bewering dat het

enige verschil tussen de rassen de huidskleur is. Hoe belachelijk!

Stel je Whoopi Goldberg voor wit geschilderd. Zou ze er als een

blanke vrouw uitzien? Allesbehalve. Stel je dan Apollo voor zwart

geschilderd. Zou hij er als een neger uitzien? Belachelijk.

Huidskleur heeft hier niets mee te maken, alhoewel het toch zo

voorgesteld wordt. 

Men kan dan ook gemakkelijk de rassenindelingen maken van de

hoofdrassen wiens huidskleur moeilijk te definiëren is. Negers,

bosjesmannen en Australische Aboriginals zijn raciaal verschillend,

maar hebben wel dezelfde teint. 

De helste Japanners hebben soms dezelfde huidskleur als sommige

Europeanen, maar blijven desondanks raciaal verschillend als dag en

nacht. De Amerikaanse Indianen en de moderne Egyptenaren

hebben dezelfde huidskleur, maar behoren tot verschillende rassen.

Veel Hindu’’s en Latino’’s zijn qua huidskleur niet te scheiden,

maar hierdoor behoren ze zeker niet tot hetzelfde ras!

Forensische antropologen zijn in staat raciale identificatie op te

stellen aan de hand van maar een paar beenderenfragmenten.
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Huidskleur heeft daar niets mee te maken.

Zo’n 15 jaar geleden was het nog ‘bon ton’ binnen de egalitaire

middens om te beweren dat de rassen inderdaad veel verschilden;

zelfs zoveel dat interraciale kruisingen altijd "hybridische sterkte"

zou opleveren. Dit is een concept dat o.a. plantentelers gebruiken

omdat vastgesteld werd dat de eerste generatie van deze gekruiste

soorten vaak langer leefden en betere overlevingskansen hadden dan

de ouderlijke planten. Ondank het feit dat dit nergens bij mensen

geconstateerd werd, werd dit al snel geïncorporeerd door de

rassenvermengers-maffia wanneer ze zeiden: "Zie je wel dat

rassenvermenging goed voor je is! Uw gekleurde kinderen zullen

slimmer en sterker zijn dan zuiver blanke kinderen!" De term

‘‘hybridische sterkte’’ betekent dat we de rassen moeten mengen

vanwege de verschillen binnen de rassen. Een ander typisch

voorbeeld hiervan was gekruiste straathonden die zonder enig besef

van stamboom toch langer leefden. Het feit dat rassenhonden beter

scoorden op alle tests werd rustig verzwegen.

Maar aangezien de systeemmedia nu beweert dat deze hybriden

(bastaarden) dat helemaal niet zijn, omdat "ras nu eenmaal niet

bestaat" en volgens hen "het genetisch verschil tussen de individu’’s

groter is dan dat tussen de rassen", zijn ze ook die techniek kwijt. Ze

beweren dat de notie van ras een zuiver menselijke mentale

schepping is (stammende uit minder Verlichte tijden); een idee

zonder het minste biologische bewijs daarvoor.

Eigenlijk zijn de termen ras en subsoorten synoniemen voor elkaar.

Zonder de splitsing van soorten tot rassen, en de eventuele verdere

opsplitsing van deze rassen in subvariëteiten, zou het leven zoals we

dat kennen op deze planeet nooit tot stand zijn kunnen komen. Het

is belachelijk te beweren dat dit proces niet bij mensensoorten

plaatsgevonden zou hebben of dat het opeens als bij wonder heeft

opgehouden te bestaan. 
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Andere apologeten van de rassenvermengers-maffia zullen beweren

dat de verschillen tussen de rassen niet scherp omlijnd zijn om

rekening mee te houden. Dat is waar, maar irrelevant. De grenzen

tussen de pre-menselijke soort en de mens waren eveneens niet

scherp omlijnd, maar dat ‘kleine’ verschil had toch wel

onoverzichtelijke gevolgen! Ik kan me voorstellen dat er een paar

van deze idioten deze ‘logica’ consequent zouden durven

doortrekken door te beweren dat er geen scherpe omlijning bestaat

tussen ons en de interplanetaire leegheid en dat daarom de atmosfeer

niet zou bestaan of dat deze identiek is aan een vacuüm. Kostelijke

humor! 

Ras is alomtegenwoordig! Gelijkheid is onbestaande! Elke soort,

plant of mens op deze aarde is ontstaan als gevolg van raciale

variatie. Elk beginnend onderscheid begint noodzakelijk zeer klein,

soms zelfs niet op te merken, maar de gevolgen hiervan op lange

termijn zijn niet op te sommen.

Wat dan met de slogan dat er meer verschil is binnen de rassen, dan

tussen elkaar? Het is evenwel waar dat er meer dat er meer variatie

binnen de mannen is op zowat elk lichamelijk gebied dan de

gemiddelde variatie tussen mannen en vrouwen. Moeten we daarom

besluiten dat ook het geslacht "een zuiver menselijke, mentale

schepping" is en dat zoiets als geslacht niet bestaande is?

Het is evenzeer waar dat het gemiddeld verschil in hoogte tussen

korenplanten en sequoia’’s kleiner is dan het verschil tussen de

hoogste en de laagste sequoia. Is het dan ook ‘‘reactionair’’ om te

beweren dat korenplanten niet hetzelfde zijn als sequoia’’s?

Diezelfde zionistische mediatieke logica gaat verder door te

beweren dat het verschil in intelligentie tussen de slimste en de

domste blanke groter kan zijn dan het gemiddelde verschil tussen
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negers en blanken. Hieruit concluderen ze dat er dan helemaal geen

rassenverschil is. Merk je nu hoe deze ‘‘logica’’ werkt?

Elk ras heeft unieke eigenschappen die zeker niet verloren mogen

gaan in een genetische chaos, enkel en alleen omdat dat de

zionistische despoten goed uitkomt in hun tirannieke

machtsverwerving. Het blanke ras brengt meer genie’’s voort en dit

tegen een hoger tempo dan andere rassen (inclusief diegene met een

hoger gemiddelde IQ). Het blanke ras produceert uitermate

superieure intellectuelen tegen een tempo tien maal zo hoog, en

produceert achterlijken tegen een tempo tien maal zo laag als de

andere rassen. Het heeft een uitstekend historisch bewijs van

creativiteit en het opbouwen van samenlevingen. 

Er bestaat geen hogere zonde tegen de natuur en tegen het leven dat

deze unieke soort te onttrekken van de natuur, wat al deze

"gelijkheids"-profeten beogen. Rassenvermenging is bloedschande

en de grootst mogelijke misdaad, aangezien ze vernietigt wat

eeuwenlang opgebouwd is en iets schept waarvan de gevolgen niet

te overzien zijn. Het bestaan van mensenrassen loochenen is het

licht van de zon loochenen. Rassenkunde en erfelijkheidsleer zijn

wetenschappen zoals eender welke wetenschap. Erfelijkheid en ras

zijn niet alleen medebepalend voor ons uiterlijk, maar ook voor ons

zielsleven, ons gevoelsleven, de vorming van ons karakter

Er bestaat ook een humanitair argument tegen multi-racialisme. Wat

we nu ervaren met gedwongen immigratie uit Derde Wereldlanden

en gedwongen assimilatie is identiek moesten we grizzlyberen,

ijsberen en bruine beren gedwongen in een gesloten ruimte laten

leven. Alle beren zullen elkaar vermoorden en opeten. Sommige van

hen zullen buiten de soort paren en bastaarden creëëren, wat nog

meer vermenging zal aansporen. De bastaarden zullen tegenstrijdige

instincten erven en zelfs de resterende normale beren zullen zware

vormen van stress leiden vanwege de onnatuurlijke toestand waarin
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zij zich gedwongen vinden. (Met het enige verschil dat deze beren

niet voorgelogen wordt hun ondergang te vieren als "moreel

gerechtvaardigd".) Het uiteindelijke resultaat moesten we dit

experiment uitbreiden zou resulteren in de vernietiging van de

unieke eigenschappen van de beren BB een tragische extinctie. 

Het zou inderdaad een obscene wreedheid zijn beren hier aan bloot

te stellen BB net zoals het een onvoorstelbare misdaad is onze

kinderen dit op te dringen. (Met het enige verschil dat er duizenden

milieuactivisten zouden steigeren van een dergelijk project, terwijl

de meeste dit toejuichen bij de mensenrassen. 

Stop met de egalitaire leugens te geloven! Strijd mee voor een

heterogene wereld van homogene Volkeren en Rassen en bestrijd de

bloedschande waar je ze ziet! Ons Ras is onze Natie!

BBET (http://bbet.nwrpress.com/leesvoer/het_belang_van_ras.htm)


