Een leugen wordt geen waarheid, verkeerd wordt niet juist en slecht wordt niet goed omdat het is geaccepteerd door een meerderheid! Zelfs
niet als deze mening door dubieuze wetten wordt afgedwongen, hetgeen meer zegt over de wettenmakers en conformisten dan over degenen
met een andere mening!

Onze Artificiële Wereld
Politieke oplichters
Niets in onze wereld is echt. Alles is gebouwd op leugens en bedrog. Velen zullen nu zeggen dat ik
paranoïde ben maar ik denk werkelijk dat ik één van de weinigen ben die het LEF heeft om het onder woorden te brengen. Alle politici zijn leugenachtige geitenbreiers, oplichters, dieven,
landverraders en moordenaars. En op die kwasten mag je dan eens in de zoveel tijd een keer stemmen, vervolgens trekken ze alle macht naar zich toe en wordt het volk, dat zogenaamd ‘regeert’ gesommeerd om hun smoel te houden. De politieke, landverradende KLUNZEN WETEN HET BETER! Ze noemen het DEMOCRATIE! Stemmen en smoel houden is democratie? Zelfs de politieke
stroming ‘democratie’ deugt voor geen meter. Wie denkt de meerderheid wel dat ze is om alles uit te
maken voor de minderheid? Ook dat is verre van ‘democratisch’ of niet, om niet te zeggen een dictatorschap? Zou anarchie, zoals het letterlijk is bedoeld en niet de politieke zever, niet beter zijn?

Bancaire oplichters
Als ik een ongedekte cheque uitschrijf word ik opgepakt door de politie en waarschijnlijk ga ik na
de rechtszaak de gevangenis in, als er plaats is natuurlijk! Tegenwoordig moet je nogal wat uitvreten om in de gevangenis een plekje te veroveren! Ze noemen het een tekort aan cellen maar feitelijk
spreken we over een tekort aan blauw dat adequaat optreedt!
Tijdens een mooie, zachte, zonovergoten, nazomerse zondag wandelden mijn vrouw en ik door het
volledig gemoderniseerde Charleroi. We zagen twee drugdealers openlijk op straat hun handel verkopen en een drugsrunner die er op de fiets vandoor ging. Verder twee politiepatrouilles die alle
moeite deden om het NIET te zien! Ze gebaarden dus van “krommenaas” en daarom is het nog
steeds niet pluis in het land en zegeviert de misdaad boven de misdaadbestrijding. Daarom spreken
de leugenachtige politici over een CELLENTEKORT! Het cellentekort is zo groot en er is zo weinig geld dat er geen gevangenissen kunnen worden bijgebouwd waardoor de politie niet MAG optreden. De staat creëert DRAAIDEURCRIMINELEN!
En dat komt allemaal doordat de staat alle bankcriminelen hun gang laten gaan. Banken ‘toveren’
het geld uit de lucht. Geld dat alleen giraal bestaat, is VALS! En dat is zo ongeveer 98% van alle
geld dat in omloop is. We zijn met zijn allen zo onnozel dat we met een bankkaart blijven betalen.
Ga om ECHT GELD! Want, dat is ONS GELD! Alle valse geld is geld dat NIET bestaat! De bank-
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wereld verbergt de creatie van vals geld achter de woordjes ‘fractioneel reserve bankieren’ maar
feitelijk heet het volgens de STRAFWET PONZIFRAUDE. Een fraude waar de staat aan meewerkt. Ooit de politie al de ‘gouverneur’ van de Nationale bank weten arresteren voor PONZIFRAUDE, of een CEO van een bankorganisatie met de complete Raad van Bestuur? Nee, natuurlijk
niet! Politie en justitie herkennen niet eens de ECHTE MISDADIGERS! Ze beschermen ze omdat
hun ‘generale’ staf bestaat uit een even erg landverradend politiek clubje in eenzelfde clownspakje
waardoor het bewijs wordt geleverd dat de hedendaagse hiërarchie van geen kanten deugt! De
staatshiërarchie wordt bepaald door quota, vriendjespolitiek en kontneukerij en de banken maken de
wetten omdat alle politieke onnozelaars hier te dom voor zijn of omdat ze natuurlijk met hun reet de
zetel willen blijven poetsen waar ze op gedrapeerd zijn!
Beseft u dat wij niet de minister president kiezen of de minister van verkeer of een minister van
een ander departement? Nee, dat wordt verdeeld naar ‘eigen’ inzicht van de klunzen maar wat ik
zou willen weten is, maakt de bank dit uit of niet? En dan is nog de vraag waarom wij dit niet uit
mogen maken. Zijn wij te DOM? Waarom worden al deze mooie postjes onder deze KLOOTZAKKEN VERDEELD zonder dat wij INSPRAAK hebben? Want, Rothschild regeert ook België, geloof me. België was één van de 6 landen die de BIS in het leven hebben geroepen. Zonder de BIS
was er niet eens een tweede wereldoorlog geweest. Zou het ‘gepland’ zijn door allerlei KONTNEUKERS in de politiek, zoals alles wat er vandaag de dag gebeurt ook is gepland? Het patent voor het
coronavirus bijvoorbeeld is via een instelling, opgericht door Bill Gates, naar Bill Gates en de Rothschild's te leiden. Zijn ze bij politie en justitie zo onnozel dat ze dit zelf niet kunnen uitzoeken? Nee,
natuurlijk niet. Deze IT’ers hebben duizenden mogelijkheden meer om iets te vinden of te linken. Ik
ben maar een klein radertje maar ik weet goed hoe ik mijn Pc'tje hoor te gebruiken, denk ik!
Zo heb ik eveneens uitgezocht dat het ontwerp voor ‘bitcoinachtige’ betaalmiddelen, ook volledig
artificieel en één grote oplichterij natuurlijk, gepatenteerd is door de zoveelste en niet enige OPLICHTERSBANK in de wereld, Goldman Sachs, verantwoordelijk voor het faillissement van
Griekenland, Spanje, Portugal, Frankrijk, Nederland, België en Ierland in samenwerking met, uiteraard, hun OPLICHTERSREGERINGEN!

De illusie van zekerheid
De staat geeft ons een illusie van zekerheid waar velen in schijnen te trappen. No go zones horen
nergens te zijn. No go zones zijn eigenlijk rassenoorlogen waar de staat niet aan toe wil of durft te
geven. No go zones zijn stukjes moslimland in ons land waar de staat GEEN ZAK meer heeft te
vertellen. In een no go zone bestaan geen wetten en zijn wij als blanken zogenaamd het uitschot en
ongewenst. Zoiets kan niet blijven bestaan. Daar moet paal en perk aan worden gesteld. Niet door
de burgerij natuurlijk maar door politie en leger. Politici horen ons te beschermen tegen zulke uitwassen in onze maatschappij. En, dat doen ze niet! Ze doen niets anders dan wegen zoeken om onze
portemonnee nog wat verder leeg te maken omdat ze de bankcriminelen hun Ponzifraude ook niet
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aan de kaak stellen. Daarom zijn politici LANDVERRADERS. Ze verraden het volk alle dagen zodat dit soort criminelen veilig hun gang kunnen gaan. Het maakt van elke politicus en politica ook
criminelen omdat genoemde criminele feiten niet worden bestraft. Alle politici zijn medeplichtig
aan dit soort zaken. En dan heb ik het nog maar over enkele criminele zaken gehad die ze door de
vingers zien. Als we ook eens naar de wetten gaan kijken die ze hebben ‘goedgekeurd’ om de bancaire criminelen hun gang te laten gaan, dan zouden al deze wetten die de banken beschermen, per
direct naar de vuilnisbak moeten worden gedirigeerd. Indien u nog enige hoop had dat politici iets
hebben te vertellen dan moet ik u hardhandig wakkerschudden. De BANKEN REGEREN EEN
LAND. Zij willen totalitaire controle over alle facetten van ONS leven. Bijna is het zover. Alle regeringen zijn corrupt. Kijk een keer naar de verspreiding van het nieuws over het coronavirus.
Google filtert alle nieuws over het virus als het NIET van ‘officiële’ bronnen komt. China en Amerika doen dit al jarenlang. Men verschuilt de werkelijkheid van het woord CENSUUR achter een gordijn van zogenaamd FAKE Nieuws! Maar wie is FAKE? Wat heeft een Facebook of Twitter gebruiker eraan om een cijfer te overdrijven? Ik denk dat China en de rest van de leugenachtige wereld er
meer aan hebben om de cijfers naar beneden af te ronden en dat kan alleen werken als alle andere
berichten worden GECENSUREERD waar Google, Facebook en Twitter ontzettend hun best voor
doen. Maar gelukkig hebben we ook DARK WEB nog zoals het door alle klojo’s wordt genoemd
zonder verstand van zaken.
Hier een boodschap uit China via Dark Web naar mij gestuurd.
A leaked document from Cyberspace Administration of China also stated that starting on Jan. 26, all
social media groups are forbidden to publish any news about Wuhan pneumonia that are not from
official sources. The police will arrest all those who spread unconfirmed news.

En dit schrijven dan uit Amerika:
Government threats against citizens prove the pandemic is only getting worse… and no government has
it under control, not even the U.S. government …
Best guess: Minimum 100,000 infections in China, and at least 500 in the USA right now

Natuurlijk is onderstaande video helemaal niet door de gebruiker verwijdert. YouTube censureert
deze film omdat de waarheid niet bekend mag worden. Ik kreeg de link van de verpleegster zelf.
https://www.youtube.com/watch?v=YNu3F67sF98&feature=youtu.be

Er nog steeds van overtuigd dat je het politieke TUIG of internetzooi uit de VS kunt vertrouwen?
De Wereldgezondheidsorganisaties vermeldde als eerste de verwachte economische schade. Wij, de
mensen kwamen pas op de tweede plaats, ACHTER al het bancaire PONZIFRAUDE GEKLOOT!
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