Gaat u stemmen? Waarom? Denkt u echt dat er iets
gaat veranderen?
Er zijn al zoveel verschillende politieke klojo’s van evenveel
verschillende politieke kutpartijen gepasseerd maar de
diefstalmentaliteit voor het graaibeleid is nog nooit
veranderd
Laat ons een keer alles op een rijtje zetten. De groenen willen elektrische auto’s. Waarom? Omdat
Big Oil en Big Car Supply’s dat zeggen? Ik weet niet maar het gaat onze problemen echt niet oplossen, of wel?
Laat ons een keer zien. Ik zeg ZIEN, niet kijken. Een complete dimensie van verschil!
Amerika heeft Alaska als olieprovincie. Maar met huidige moeilijkheden om olie op te kunnen
pompen en uiteraard zonder andere oliebronnen zou Alaska Amerika, vanwege hun hoge oliegebruik = energieverbruik, nog ongeveer 6 maanden kunnen voorzien van olie. Daarom was 9/11 zo
belangrijk voor Amerika. Geef de moslims de schuld en ondanks dat het merendeel van de zogenaamde criminelen de Saoedische nationaliteit heeft, vallen ze olieland Afghanistan binnen en daarna olieland Irak. Blame Osama? Waarom? Het wordt nog duidelijker want ze willen ook olielanden
Iran, Rusland, Brazilië, Venezuela en Argentinië. Waarom denkt u dat de koning van Nederland is
getrouwd met een Argentijnse, de dochter van een bewezen en veroordeelde oorlogscrimineel,
schuldig voor GENOCIDE, maar wel één die heel hoog in de politieke maffia hun regionen werd
geregistreerd? (Veilig stellen van bodemschatten, meneer) Tja, zolang je het plebs kalm kunt houden met wat aristocratisch gezever en protserige optredens zonder verder een boekje open te doen
over al hetgeen ze doorheen de geschiedenis al hebben uitgehaald met het volk! Oranje boven?
Oranje onder grond, ja!
We hebben het hier over KONING SHELL. Met tentakels over heel de wereld. Het laatste beloofde stukje voor SHELL dat niet op wil geven is de streek van Donbas in Oekraïne. Ondanks de overeenkomsten tussen de Nazi REGERING van Oekraïne, de koningshuizen van Nederland en Engeland, Rothschild en de regeringen van Engeland, Amerika en Nederland hebben de vrijheidsstrijders
hun provincie nog altijd NIET opgegeven. Het gaat daar niet over de hulp van Rusland tegen een regeringsleger, het gaat daar over mensen zoals u en ik die strijden tegen BIG OIL en de KONTENNEUKERS van BIG OIL EN ALLE ANDERE BIG KLOOTZAKKERIJ… omdat ze door hun Nazi
regering zijn verneukt uit puur EIGENBELANG. Dat heeft geen zak te maken met de bevolking of
het beschermen van de bevolking. Zo zit alle POLITIEKE MAFFIA ZEVER in elkaar!
Nu terug naar de elektrische auto. Wel, verbaasd dat deze geen zak gaat bijdragen aan het milieu?
Zal ik het uitleggen? Alles in de GROENEN en de POLITIEK hun hersens geramde infantiele ‘academische’ onderzoeken en andere shit zijn geschoeid op theorieën en dat is dus GEEN realiteit. De
realiteit is echter anders. Een elektrische auto moet worden opgeladen. En wat denk je dat je nodig
hebt om elektriciteit te maken? Olie, gas of steenkool. Denkt u echt dat het probleem nu is opgelost
omdat u met een elektrische auto gaat rijden met energie geleverd door Electrabel die nu tot 5 maal
meer elektriciteit moet gaan leveren? DE GANSE (Belgische) KLOTENZOOI KAN NU NOG
GEEN ELEKTRICITEIT GARANDEREN VOOR ÉÉN WINTER!
We kunnen niet blijven investeren in een zootje (academisch) ongeregeld politiek geflikflooi dat
in feite GEEN ZAK WEET en telkens als het HEN, in feite HET GROTE GELD EN DE GROTE

MACHT, uitkomt hun woorden en beloften terugtrekken of verdraaien. Eerst was het benzine dat
ontzettend vervuilend was. Nu is het de diesel. Maar deze brandstoffen doen al mee sinds de auto
bestaat. Ze zijn meegegroeid MET de ontwikkeling van de auto. En dan ineens voldoen ze niet
meer? Zeg, maak dat de andere DEBIELEN wijs, mij niet! Dat is GEREGISSEERD! Door wie? Ik
heb geen kristallen bol. Vraag het aan degenen op wie u gaat stemmen. Dat zijn de klootzakken die
alles veranderen. En op bevel van degenen die WERKELIJK alles te vertellen hebben! (Hebt u ooit
mogen stemmen voor de EURO? Voor de EU grondwet? Denkt u echt dat zoiets democratisch is?
Ze weten verdomde goed dat de burger de EU NIET WIL! En dan dwingen ze het af op de FASCISTISCHE MANIER! ZONDER INSPRAAK!)
Er is niet genoeg olie om alle auto’s te kunnen blijven maken, of alle autobanden, zelfs niet om
plastic zakken te kunnen blijven fabriceren. Laat ons gewoon eerlijk zijn. VERTEL EEN KEER DE
WAARHEID, IS DAT ZO MOEILIJK? Er is gebrek aan olie en dat is DE reden om oorlog te voeren tegen landen die juist alle olie, gas en steenkool in de bodem hebben? Om hen te kunnen overheersen en alle bodemschatten naar BIG WHATEVER over te hevelen, geholpen door de politieke
maffia met hun NAVO-legers! Wellicht kunnen we ook een duit in het zakje doen door eens te kijken wat voor alternatieven er zijn. En dan kom ik terug bij de JOE CELL 1. Verklaar me gek. Ik
neem alle ACADEMISCHE KLOOTZAKKEN die dit afwijzen mee naar Australië (naar de ontwerper en persoonlijke vriend van mij) zo dat ze het met hun eigen ogen kunnen zien. GENOEG MET
DAT ZOGENAAMD ACADEMISCHE GEKLOOT! We werpen hen voor de LEEUWEN op een
manier dat al hun ZOGENAAMDE ACADEMISCHE verzonnen fysicatheorieën in de vuilnisbak
kunnen worden gesmeten. Ik heb het gehad met alle kontenneukerij van politieke maffia met big
WHATEVER en de ACADEMISCHE wereld die ook in de reet zit van BIG BANK, BIG OIL, BIG
PHARMA en BIG FOOD omdat ze zonder hun geld niet kunnen blijven bestaan. Op deze manier
wordt het gekloot met onze voeding ook minder ACADEMISCH verantwoord, maar op dat zelfde
moment nog niet minder GIFTIG!
Politici en academici zijn een soort moeilijk verwijderbare reetkevers maar gelukkig hebben we
nog RoundUp van de BIG vergifboeren Monsanto en Bayer, ook ooit verantwoordelijk voor de productie van Agent Orange en Zyklon B. Ik gun alle parasieten gratis snufjes en slokjes van de door
beide vergifboeren geproduceerde gasjes, poeiertjes en vloeistofjes zodat uiteindelijk effectief bewezen kan worden of deze klotenzooi nu wel of niet giftig dan wel kankerverwekkend is. (Proefpersonen worden dan verder geofferd aan de mosterdgasderivaten (oeps, ik bedoel natuurlijk CHEMO
THERAPIE) van BIG PHARMA. De voorspelbare levensduur is dan nog hooguit 5 jaar, als alles
meezit!)
Heel deze uitleg is in ‘t plat Nederlands kort samen te vatten. ‘Ze kunnen aan ‘t gas’ maar vindt u
dat ook niet cru klinken? En het is ook nogal resoluut, niet? Daar kun je toch als BIG WHATEVER
geen financieel plezier aan beleven, of wel? Natuurlijk wordt er voor de crematie wel BIG GAS geleverd! Toch kan op deze manier het BIG CIRCUS financieel niet meeprofiteren dus gaan we toch
maar voor optie één.
En dan de eeuwige hypocriete discussie over benzine en diesel van de overheid, waar degenen die
op die leeglopers moeten gaan stemmen het volgende over zeggen:
De discussie over wel of geen dieselwagens is al lang achterhaald, de overheid draait als de wind. Eind jaren 80
blijkt de benzine meer vervuilend dan diesel door het hoge loodgehalte in de benzine, dus iedereen kocht een diesel.
Gevolg was een extra taks op de wegenbelasting. Nu de jaren zijn gevorderd blijkt ineens de diesel de boosdoener
met als gevolg, mensen aansporen om weer een benzinewagen te kopen. Logische daaropvolgende beslissing van de zelfde overheid binnenkort weer een hogere taks op benzinewagens. En zo blijft de meest gemolken koe, de auto, als
nummer één met stip op de ranglijst van het staatsinkomen staan. (Zo denkt Jan met de Pet over de overheid. Eén
grote dievenbende! Hoever zijn ze nog verwijderd van niet meer gaan stemmen denkt u? Of je nu stemt op klootzak
1

Een JOE CELL kan met 500 cc tot een liter water een aggregaat of automotor 15 tot 20 jaar laten draaien. Het is niet totale vrije energie, maar
wat maakt het uit? Water kost tenslotte bijna niets! Of is dat juist de reden waarom de JOE CELL keer op keer wordt afgekeurd door de
wetenschap als zijnde een hersenspinsel?

A of leegloper B, het maakt werkelijk geen zak uit en de bevolking beseft het! Je stemt altijd voor de graai en paai
cultuur van OPLICHTER POLITIEK!)

Tja, en wat gaan ze dan in de toekomst doen met de elektrische wagen als iedereen ermee rijdt, of
met de hybride? Dat hoef je aan de beroepsleugenaars en fraudeurs in de politiek niet te vragen. Ze
kunnen daar nu niet op antwoorden maar over een paar jaar trekken ze ons gegarandeerd dan wel
weer een nieuwe financiële kloot af!
Als je als politicus veel te verzwijgen hebt, worden redevoeringen over bepaalde onderwerpen
steeds korter en dan gaan op een bepaald moment alleen oneliners overheersen, of niet?
Volgens mij is elke politicus populist behalve degenen die door politiek en ‘pers’ als populist
worden gedoodverfd omdat zulke personen door hun verhalen goed liggen bij het publiek. Iedereen
weet wel dat geen enkele politicus ooit zijn verkiezingsbelofte is nagekomen. Toch als je uit het
niets komt opdoemen als politicus en je belooft oplossingen voor zaken waar vele burgers last van
hebben, dan voelt de politieke maffia die ook de pers voor hen heeft werken als PR kanaal, zich
diep in het kruis getast. Ineens moeten ze zich gaan verdedigen en antwoorden op vragen hoe het
kan dat het zover is gekomen. Wat ze daar al die tijd hebben zitten doen in het pluche. Ze worden
kwaad omdat ze zich betrapt voelen als een paar kwajongens die het licht in de ogen niet waard zijn
en dan spiegelen ze hun boosheid op degenen die hier volgens hen allemaal voor verantwoordelijk
is. De POPULIST! Of eigenlijk de TRANSFORMATOR! De hervormer! De changeerder! De kenteraar! Juist, de ANDERSDENKENDE! Iemand met het schijt aan de politieke maffia en hun achterkamertjespolitiek, verborgen agenda’s en natuurlijk niet dansend naar de pijpen van de elite maffia van Big Bank, Big Oil, Big Food en Big Pharma! Andersdenkenden in de politiek kun je niet kopen alleen nihiliseren zoals ze gedaan hebben met Pim Fortuyn, president Kennedy, zijn broer en
Martin Luther King. Er zijn er nog meer want ook bijvoorbeeld Lumumba valt in deze categorie en
dat zegt genoeg over de hypocriete bende die toen België regeerde. Nog steeds dezelfde partijen
maar andere namen. Voor de rest zijn het een zelfde soort hypocriete misdadigers!

Wat is een crimineel?
U leest het goed. De vraag is: ‘WAT’ is een crimineel, niet ‘WIE’ is een crimineel. Om daar een
antwoord op te formuleren moet je iets weten over filosofie, geschiedenis en recht. Alles is ontstaan
uit het positief recht. Dat is het geschreven recht als ‘aanvulling’ op het natuurrecht om sommige
zaken uit het natuurrecht strafbaar te kunnen maken en natuurlijk zoveel mogelijk vrijheden van het
klootjesvolk af te kunnen nemen.
Een voorbeeld:
Volgens het natuurrecht bent u als huiseigenaar heer en meester over uw eigendom. Dat wil zeggen dat iedereen die uw eigendom betreedt zonder uw toestemming VOGELVRIJ is, en door u kan
en mag worden afgeschoten als ze na een paar waarschuwingen het veld niet ruimen.
Daar heeft de aristocratische- en rijke elite omdat de staat, zij, de elite maffia dus, van zichzelf
vindt dat ze ten alle tijde boven de wet moeten kunnen staan, het volgende op gevonden. Een onderdeel van de CRIMINELE ORGANISATIE De Staat NV, met name justitie, schrijft een stuk papier
uit dat ze versieren met wat stempels en een indrukwekkende handtekening. Dit stuk papier wordt
doorgegeven aan een ander crimineel onderdeel van de criminele organisatie De Staat NV, namelijk
de politie. Zij zijn nu door wat gezever op papier ‘gemachtigd’ om bij u binnen te vallen en alles
mee te nemen waarvan ze denken dat het uw schuld zou kunnen bewijzen. Huisvredebreuk, inbraak,
u met geweld overvallen, slagen en verwondingen en diefstal zijn strafwetsartikelen welke door hen
worden overtreden. Alleen door het stukje ondertekend schijtpapier van de staat zijn de rollen omgedraaid. U bent vogelvrij verklaard en zij kunnen u, indien gewenst, afmaken. Er zal dan wel één

of ander lulverhaal worden opgehangen om elkaar te beschermen. Dat komt ook op papier met
stempels en handtekeningen versierd en hup, geklasseerd! Verlost van een lastig sujet! Case closed!

Het strafrecht en het civiel recht
Het positief of geschreven recht is samengesteld door de elite en dat vormde in eerste instantie het
wetboek van strafrecht. Alle in de ogen van de elite, adel en koning(en) afwijkende gedragingen van
het plebs, het klootjesvolk, wij dus, werden genoteerd, gecategoriseerd en neergeschreven in de
vorm zoals we het nu kennen uit het strafwetboek. Stelen, moorden, inbreken, tegen een muur plassen, hoereren, pooier spelen, openbare dronkenschap enzovoort. België kopieerde de Napoleontische ‘code d’ instruction criminelle’ uit 1808 waar nu nog steeds uit wordt geput omdat ze na 200
jaar nog steeds geen eigen te vertrouwen strafwet bij elkaar hebben kunnen verzinnen. Ik bedoel
hiermee dat de commissie Franchimont wel een wetboek van strafrecht heeft samengesteld maar dat
het door de kamer van volksvertegenwoordiging volledig is afgekeurd waarna het waarschijnlijk
verticaal is geklasseerd. Veel bij De Staat NV waar veel geld en tijd is ingeslopen maar door ondeskundigen samengesteld, geniet van de papiervernietiger of een verbrandingsoven. Over het geld maken ze zich niet druk. Als ze tekort hebben verzinnen ze wel een nieuwe belasting of ze doen hier en
daar wat procenten bij. Opgelost! Als je het strafwetboek erbij pakt dan zie je pas hoe dun het is tegenover de overige boeken. 566 artikels in het stafwetboek, dat is alles.
Natuurlijk kunnen leden uit de elitaire maffia ook zo nu en dan een dispuut hebben onder elkaar.
Maar omdat zij vinden dat ze boven ons, het gewone volk staan, bevechten ze elkaar via het civiel
recht. Naast het Burgerlijk Wetboek heb je nog tal van wetboeken maar alles gaat over financiën,
het enige gedeelte van en voor de diefstalbende waar ze zich druk om maken. Vooral hoe de elite
met de wet in de hand zich mag verlagen tot het niveau van een ordinaire crimineel om het geld bij
het klootjesvolk te halen en dat terwijl ze er in feite volgens natuurrecht helemaal geen recht op
hebben. (iedereen die je tracht te bestelen, terwijl je zelf niets hebt gedaan of er geen fluit mee te
maken hebt, en je merkt het mag je een peer op zijn bakisch verkopen en als het nodig is totaal in
gruzelementen het ziekenhuis in schoppen. Dat heet natuurrecht: ‘kom op voor je bezittingen waar
geen enkele andere klootzak recht op heeft indien je het zelf op geen enkele manier hebt uitgelokt’!)
(Lach niet! We hebben dit aan de lijve ondervonden in een erfeniskwestie waarbij een minderjarig
kind en een gescheiden vrouw de hoofdrol hebben gespeeld. De advocaat die ons zou helpen, pom
pom pom zal ik hem maar noemen, is er waarschijnlijk nu nog niet goed van. Toen ik hem het bovenstaande verhaal onder zijn neus wreef schrok hij zo van mijn ‘analyse’ dat hij van zijn stoel onder tafel gleed. Gelukkig konden zijn ellebogen hem met het hoofd boven tafel houden anders had
ik nog moeten reanimeren. Zijn reactie sprak boekdelen. Niet iedereen hoort tot de horden zombies
die het land vullen. Het was de 25 euro voor het consult meer dan waard. Zo ongeveer 10 jaar na
dato mag ik het nog zeer graag vertellen op familiefeestjes. Trouwens, we hebben het zelf opgelost
zonder advocaat. Binnen een uur was het via de rechtbank van eerste aanleg volledig opgehelderd
en met hun advies en papierhandel met vele ‘officiële’ stempels en protserige handtekeningen was
het einde diefstalpoging van de elite klootzakkenbende! Sjors en Saartje van de ‘schijt aan de wereld club’ overwonnen de elite maffia van de ‘steel maar raak bende’.)
Dus wij gaan de gevangenis als we iets uitvreten in en de elite maffia betaalt een boete en is daarna vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Daarom worden CEO’s en raden van bestuur van bedrijven en banken NOOIT voor de strafrechtbank gesleept. Alles gaat via civiele procedures. Er zijn
duizenden rechtszaken tegen farmaceutische industrieën gevoerd, gewonnen door burgers, maar
niemand is hiervoor effectief op moeten draaien. Een boete, soms van honderden miljoenen, ja dat
wel. Dus dan weet u wat uw leven feitelijk waard is voor de elite klootzakken. Een zak met geld,
meer niet. En, dat is precies waarom ook alle ellende door deze elite maffia veroorzaakt, onder regie
van de politieke maffia en met hulp van de criminele deelorganisaties van De Staat NV zoals justitie

en politie, ongestraft door kan blijven gaan. Dit is dus het ontstaan van de geschreven wet in ‘t kort
verklaard. Ondermijning van alle rechten van het volk, burgerrechten inclusief! Ik kan er nog veel
dieper op ingaan maar ik denk dat iedereen het plaatje wel snapt. Er bestaan meer dan 10.000 wetten die de politieke maffia en de elite maffia de mogelijkheid geven om op vele verschillende manieren het plebs te bestelen!
Men moet het zo zien. De elite maken zich schuldig aan exact dezelfde misdaden als het volk
maar ze worden berecht via het civiel recht, wij via het strafrecht! Na het betalen van een boete is
de elite maffia vrij, ook als het gaat om moord en genocide zoals veroorzaakt door illegale wapenhandel en banken die oorlogen subsidiëren terwijl wij de gevangenis ingaan voor hetzelfde soort zaken. Dus ja! Klassenjustitie bestaat en wordt alle dagen gebruikt!

Democratie?
Hebben ze u op school ook wijsgemaakt dat we een democratie zijn? En, dat in een democratie
HET VOLK de baas is? Zo, denk eens voor uzelf. En, als we een democratie zijn waarom gaan we
dan eerst op zondag stemmen en hebben we daarna de telling, de uitslag en waarom regeren de twee
of drie grootste partijen die met zijn allen 50,1% van de stemmen hebben behaald niet samen. Want,
daar zijn de meeste stemmen naar toe gegaan. Nee, gaan ze formeren zodat hun achterkamertjes politiek en geheime agenda’s kunnen worden geïmplementeerd. Hoeveel politici hebben er bij u al
aangebeld om te vragen wat u veranderd wil zien? Waar staat in de grondwet dat de politieke maffia
het volledig mandaat naar zich toe mag trekken? Waarom mogen wij als volk niet stemmen over
nieuwe wetten? Weet u wat de politieke maffia zegt? U BENT TE DOM? EEN DROPLUL ZONDER VERSTAND VAN ZAKEN! Maar het echte antwoord is: HET VOLK KUN JE NIET OMKOPEN EN DE POLITIEK MAFFIA WEL! En daarom leven we echt niet in een DEMOCRATIE. We
leven in een schijndemocratie! Volgens mij zijn zowel België als Nederland nog steeds koninkrijken. Geloof me, een democratie heeft helemaal geen koning nodig om wat wetjes te ondertekenen.
Trouwens heeft die er dan wel verstand van? Waar heeft hij dat dan geleerd? Wij hebben al bewezen
dat we er meer verstand van hebben de de gemiddelde pom pom pom advocaat uit Halle! En, ze
hebben ook een kapstokwet aan het klootjesvolk opgehangen die noemt dat je als burger de ganse
wet hoort te kennen. Wel ik wacht op mijn honorering want ik heb dan meer verstand van de wet in
zijn totaal dan iedere advocaat in België of Nederland en dus verdien ik ook mijn diploma van advocaat. Dat stukje academisch papier, versierd met protserige handtekeningen, hebben ze me nog
steeds niet toegestuurd. Vergeten zeker?
Het schijnt dat in een samenleving de politieke maffia, gestuurd door de elite maffia, met als
grootste vijand het plebs of kootjesvolk alle elitaire en politieke misdaden tegen datzelfde volk mogen worden begaan door wat stukjes papier met wat stempeltjes en handtekeningen. Is iedereen in
onze samenleving zo’n imbeciel met zo’n granieten plaat voor de kop dat dit niet wordt begrepen?
Zo is dat ook met het zogenaamde kiesrecht en stemplicht. In eerste instantie is het al onlogisch in
een democratie om iemand te VERPLICHTEN te gaan stemmen, want dat zijn uiteindelijk typische
fascistische neigingen van de elite maffia op papier. Daarbij, in een ECHTE democratie MOET je
niet gaan stemmen omdat daar geen politieke partijen noodzakelijk zijn en ook geen corrupte politieke maffia. In een echte democratie maakt het volk alles uit en speelt verplicht onderwijs een sleutelrol om alle kinderen van jongs af aan ervan te doordringen dat ze mede-eigenaar van een land
zijn en dat zoiets een grote verantwoordelijkheid meebrengt.
Zo zou het in een echte democratie onmogelijk zijn om het volk te verplichten om benzine- en
dieselwagens te laten staan en te gaan voor een hybride of elektrische auto. Toch zeker zolang er
geen ECHTE alternatieven zijn of alternatieven, waardoor het volk meer vrijheid zou krijgen en de
elite maffia wordt ondermijnd in hun geldklopperij van het volk, worden doodgezwegen. Ook zou
het onmogelijk worden voor een zogenaamde regering om hun woorden te verdraaien of op hun

woorden terug te komen. Leugenaars worden bestraft met een schop onder hun kont en eeuwige uitsluiting van elke overheidsbaan of politieke loopbaan.
In een echte democratie zou ook geen armoede bestaan omdat het de taak van de OVERHEID is
om geld te scheppen en KOSTELOOS in roulatie te brengen. Dit is geen taak van een bank en zeker
niet van de Nationale Bank wat feitelijk de grootste NATIONALE LEUGEN in een land is. Met de
door Rothschild geïntroduceerde leugen over geld en bank is alle financiële ellende voor het volk
begonnen.

Geld, de leugen gecreëerd door de elitaire bankmaffia
Hoe dit allemaal is gegroeid, kunt u wel vinden via het internet door te zoeken naar de familie
Rothschild. Er zijn genoeg boeken en artikels geschreven over deze aristocratische, elitaire bankmaffiafamilie. Wat ik u ga vertellen is, hoe alles in zijn werk gaat. Zeg maar het uitleggen van de
constructie die banken gebruiken om vals geld aan te maken en in omloop te brengen. Daarnaast zal
ik u verklaren welke rol de zogenaamde ‘Nationale’ Bank hierin speelt en op wat voor manier u
wordt bestolen en bedrogen door de bank wanneer u om een lening gaat. Weer is dit allemaal kunnen doorgaan met medewerking van de politieke maffia die door wat papier te voorzien van wat regels ‘wettelijke’ mogelijkheden tot oplichterij, versierd met stempels en handtekeningen deze Ponzifraude, diefstal, valsmunterij en bedrog van het volk een wettelijk tintje heeft gegeven.
De ‘nationale’ bank is de grootste leugen in een land en de politieke maffia danst altijd naar de pijpen van deze bank. Waarom? Omdat deze bank wordt gestuurd door de BIS. Als u wilt weten wat
dit voor een oplichtersbank is, moet u dit lezen. De BIS is PERSOONLIJK BEZIT van de familie
Rothschild en via hetgeen daar tussen pot en pint allemaal wordt bedisseld met de directies van de
BIS, ECB, FED en alle ‘gouverneurs’ van alle ‘nationale’ banken in de wereld worden onze zakken,
met behulp van de politieke maffia die nog nooit de ballen hebben gehad om tegen de ‘aanbevelingen’ van de ‘nationale’ bank in te gaan, nog meer leeggehaald. Daarom opereren alle banken over
de ganse wereld, in landen waar Rothschild banken het voor het zeggen hebben, op eenzelfde manier en worden over de ganse wereld dezelfde ‘maatregelen’ geïmplementeerd.
De fictie om een artificiële ‘droomwereld’ op te bouwen voor u, ziet er zo uit. BIG BANK, BIG
OIL, BIG PHARMA en BIG FOOD met de daarbij behorende politieke maffia zijn allemaal afhankelijk van elkaar om hun macht en rijkdom te behouden. Hiervoor is het noodzakelijk u met allerlei
leugens, bedrog en diefstal te bestoken zodat u vooral niet achter de echte waarheid kunt komen. De
hedendaagse droomwereld wordt via PR en gelul in kranten voor u opgebouwd.
Het ziet er als volgt uit:
Er bestaat een zogenaamde opwarming van de aarde die wordt veroorzaakt door CO 2. Alleen ongeletterde imbecielen vallen voor deze materie omdat ze dan waarschijnlijk hun middelbare school
niet hebben afgemaakt. Iedere leerling van de tweede klas weet beter. Dus er zitten nogal wat ongeletterden in de politiek die nogal wat papegaaien hebben gekweekt. En voor de ‘academici’ onder
het lezend publiek. Sinds wanneer laten we de rol van de zon buiten beschouwing? Maar goed, de
auto, de grootste melkkoe van het rijk, komt onder vuur te liggen. De echte achterliggende reden is:
We MOETEN onze auto in de toekomst laten staan omdat er NIET genoeg olie op de wereld is
om op deze manier door te gaan met het verbruik van energie.
Tegelijkertijd wordt u een schuldgevoel opgedrongen door de schuld bij u als burger te leggen
omdat u met een auto rijdt, gas verbruikt en allerlei olieproducten. Maar, hebben we hierom gevraagd? Nee! En, als de regering, de regerende politieke maffia dus, ballen had stopten ze alle productie van plastic en andere vormen van verpakkingen die niet noodzakelijk zijn, door de fabrieken
te laten sluiten. De grootste vervuiler is nog altijd de industrie, niet de auto en niet de burger die

geen alternatieven heeft. (De actie ‘plastic zak’ was gewoon een PR stunt waar alleen mensen
aan meededen die niet voor zichzelf kunnen denken. Waarom stoppen handelaars alles in
plastic zakken, denkt u? Omdat er geen goedkope alternatieven zijn.)
Maar al deze leden van de elite maffia willen geen moment aan macht inboeten. Dus moeten ze de
illusie creëren dat de aarde echt opwarmt. Hiervoor gebruiken ze het legeronderdeel, de luchtmacht.
Deze spuit chemicaliën in de stratosfeer om constant wolken te creëren zodat de warmte gevangen
blijft. De chemicaliën die ze gebruiken maken het onderscheid of ze regenwolken maken of gewone
wolken. (Op ‘deep’ web bestaat een ganse bibliotheek over dit soort zaken waarin allerlei officiële documenten en handleidingen zijn te vinden van de Amerikaanse luchtmacht die hier almee bezig is sinds de jaren vijftig van vorige eeuw. Dus, er zijn bewijzen genoeg om de ganse
politieke groene maffia, die meeheult met de GEF bank van Rothschild, mee rondom te oren
te slaan.)
Nu weer terug naar de bankmaffia.
Stelt u voor dat u naar de bank gaat om te overleggen welke vorm van hypotheek de beste is voor
u omdat u een huis wilt kopen. U komt overeen met de bank welk vorm en dan komen ze met de papieren boven tafel. Een ‘solvabiliteitsonderzoek’ bij, in België dan, door de Nationale Bank. Een
paar dagen tot weken later hebt u de uitslag en kunt weer naar de bank om de rest in orde te maken.
Begrijp goed. U hebt geen contract met de bank. De bank heeft u nu al opgelicht. Het geld voor
uw hypotheek is al aangemaakt in de Nationale Bank op uw naam als KREDIET. De bank belooft u
geld. Er is u wijsgemaakt dat spaargelden van andere klanten hiervoor gebruikt worden. Dat is niet
waar. Banken mogen niet speculeren met geld van klanten. Ze moeten feitelijk alles wat alle klanten
tegoed hebben per direct uit kunnen betalen. Wel, houdt u vast. Dat kunnen ze niet. In eerste instantie omdat ze niet genoeg onderpand hebben en in tweede instantie omdat er niet genoeg geld meer
in omloop is door de grote hoeveelheden VALS GELD die ze hebben aangemaakt door hun PONZIFRAUDE ONDER DE NAAM ‘FRACTIONEEL RESERVE BANKIEREN’ toe te passen.
Er is nog nauwelijks 2% echt geld, bestaande uit munten en papier, in omloop. Daarom willen banken ook dat iedereen met zijn bankpasje betaalt. (Bernard Madoff, iemand uit het klootjesvolk,
kreeg voor zijn Ponzifraude 150 jaar cel. De bankmaffia doet dit al eeuwen en de elitemaffia
gaat gewoon door en hun bancaire maffiabedrijven zijn en worden nog steeds niet ontmanteld. Voor zover over de klassenjustitie in de wereld. Dat me niemand komt zeggen dat zulks
niet bestaat!)
Laat ons zeggen dat u 100.000 euro hebt geleend. Wat gebeurt er dan? Die 100.000 euro is door de
Nationale Bank uit de gebakken lucht getoverd en als KREDIET op uw naam op de balans van de
bank, waar u uw hypotheek hebt afgesloten, gezet. De bank waar u nu uw hypotheek hebt lopen
maakt nu nog maar even 9 maal het bedrag aan dat op uw naam staat, is 900.000 euro.
U moet goed beseffen. Uw geld bij de Nationale Bank bestaat niet en de 900.000 euro bij de bank
waar u uw hypotheek hebt lopen bestaan evenmin. Er is dus, op ILLEGALE WIJZE door corruptie,
bedrog, en oplichting, via Ponzifraude een miljoen aan niet bestaand geld gecreëerd. De 100.000
euro blijven staan op de balans van de bank bij de Nationale Bank. Er wordt 100.000 euro op de
bankrekening van de notaris gezet en ze hebben dus nog 800.000 euro om mee te ‘spelen’. Indien ze
deze 800.000 euro nogmaals in zijn totaal kunnen uitzetten in de vorm van leningen, maken ze nogmaals 7,2 miljoen euro aan niet bestaand, is dus VALS, geld aan.
Zelfs het kleinste kind kan begrijpen dat zulke oplichterijen niet door kunnen gaan zonder dat het
ganse diefstalsysteem in elkaar stort. Wel, feitelijk is dat al verscheidene keren gebeurd. 1930, 1970,
2000 en 2007 zijn wel bijzondere PONZIFRAUDE mijlpalen. 1930 zorgde voor bancair wereldmonopolie, 1970 zorgde ervoor dat de Amerikaanse dollar zich aan olie koppelde ipv aan goud waarna

het Amerikaanse leger voor de bancaire kar werd gespannen om alle landen die nog niet naar de pijpen van ROTHSCHILD en London City dansten, te veroveren, 2000 snoepte al onze pensioenen op
en 2007 heeft alle landen van het westen naar het totale faillissement gebracht. En al dat geld verdween in de ZAKKEN VAN DE BANKEN. En? Dat geld is alweer totaal verdwenen. Uitgegeven
of verdwenen in het zwarte gat van hun Ponzifraude FRACTIONEEL RESERVE BANKIEREN!
Gespendeerd in GEKOCHTE DERDEWERELDLANDEN, waar ze rebellenleiders en tirannen
aan de macht hebben gebracht met door de BIS, IMF en Wereldbank gesubsidieerde coups. Via
WURGCONTRACTEN en extreme betalingen aan zulke ‘leiders’ ontfutselen ze allerlei bodemschatten zoals olie, goud, zilver, diamant, uranium om deze daarna door te spelen naar multinationale- en mijnbouwbedrijven die totaal in handen zijn van enkele zeer rijke families in de wereld.
Dezelfde families die min of meer eigenaars zijn van alle grote internationale bedrijven, banken en
verzekeringsmaatschappijen.
Voor al deze misdaden staat ons belastinggeld centraal als onderpand en dat is ook de reden dat
ongeveer 80% van alle verdiende lonen opgaan aan belastingen en andere door de staat verzonnen
opcenten, zoals btw en dergelijke diefstallen. Geef me één reden om zo’n corrupte klotenzooi nog
langer te onderhouden.
De staat hoort ZELF geld aan te maken en KOSTELOOS in roulatie te brengen. ALLE banken,
‘Nationale’ Bank inclusief, zijn roversbendes en maffiaclubjes die ons oplichten, beliegen en bestelen. De elitemaffia is feitelijk het plebs der aarde, geholpen door de politieke maffia om in het zadel
te blijven. In een echte democratie was dit bancaire en andere elitegrut al lang opgehangen aan de
hoogste boom maar dan moet je natuurlijk politici met BALLEN hebben die politie en justitie op
een correcte manier aansturen. Is het verwonderlijk dat de meeste aristocraten in de bankwereld zitten? Waarom denkt u dat ze aan banken verbonden zijn, deze parasieten?
Er is u wijsgemaakt dat valuta geld is. Maar, valuta is niets meer dan wat bedrukt schijtpapier
waar een cijfer opstaat. En alle papier kan branden. Valuta daarmee kan worden gespeculeerd. Daarvan kan meer in omloop worden gebracht zodat de waarde afneemt en alles duurder wordt onder de
noemer, inflatie, een zoveelste leugen uit de bankwereld doordat ze vals geld hebben bijgemaakt. Al
deze leugens worden in stand gehouden door de politieke maffia op ‘advies’ van de ‘gouverneur’
van de ‘nationale’ bank. Echt we worden oren aangenaaid door de politieke en elitaire maffia, dat is
niet normaal!
Echt geld kun je niet vermeerderen omdat er maar een beetje op de wereld bestaat. Ik doel hier
speciaal op goud en zilver. Beide edelmetalen zijn al sinds mensenheugenis de enige ECHTE betaalmiddelen. Het ECHTE GELD dus! Alle andere ‘betaalmiddelen’ zijn leugens in stand gehouden
door de politieke en elitaire maffia.
Neem alle banken het creëren van geld af, door ook voor alle banken PONZIFRAUDE in de vorm
van FRACTIONEEL RESERVE BANKIEREN te verbieden en hen voor het gebruik van het oplichtersschema de zwaarste straffen op te leggen die er in een land zijn en ontmantel alle banken die
hiervan gebruik maken! Alle constructies zullen dan vanzelf verdwijnen omdat ze gewoon niet genoeg valuta meer kunnen aanmaken om deze CORRUPTE zooi, inclusief de corrupte politieke maffia, nog langer te onderhouden!

Is Big Pharma te vertrouwen?
Laat ons eens wat kritische vragen in ogenschouw nemen.
Wie diverse boeken en websites raadpleegt over farmaceutische bedrijven, belandt in een BraveNew-World-achtige wereld, waarin kosten noch moeite gespaard worden om ons gezond te houden
en een lang leven te bieden. Mochten we toch onverhoopt ziek worden, dan staat een leger van far-

maceutische bedrijven klaar met ontelbare medicijnen, die we regelmatig dienen te slikken en waarvan de meeste mensen de in kleine lettertjes geschreven mogelijke bijwerkingen meestal niet eens
lezen. Een paar vragen:
1. Hoe komt het toch dat deze menslievende bedrijven op de internationale aandelenmarkten het
hoogst genoteerd staan? (nrc.next, 24 juli 2009) Vooral Roche, GSK, Sanofi-Aventis, Novartis, Baxter en Gilead Sciences maken grove winsten. Big Pharma blijkt ook voor Big Business te staan.
Vooral vaccins en antivirale middelen scoren het hoogst op de aandelenmarkten. De pandemie komt
als geroepen voor de farmacie en levert nu al tientallen miljarden op.
2. Hoe komt het toch dat ondanks de inspanningen van honderdduizenden personeelsleden in de
farmacie, die zich allemaal enorm voor onze gezondheid inspannen, het aantal ziektes alleen maar
toeneemt en het aantal medicijnen, die dagelijks wereldwijd worden geslikt, alleen maar stijgt (honderden miljoenen per dag!)?
Van Baxter International is bekend dat de eerste vier directeuren (William Graham, Vernon Loucks, Clinton Frank en A. Bartlett Giamatti) banden hadden met de beroemde én beruchte Yale Universiteit,(4) waar het geheime genootschap Skull & Bones zijn oorsprong vond, dat als een octopus
zijn vangarmen over de hele wereld heeft uitgestrekt. Econoom Antony Sutton heeft hier veel over
gepubliceerd.
Dat de farmacie de drijvende kracht is achter de Codex Alimentarius, is bij velen bekend, o.a.
goed gedocumenteerd blootgelegd door de arts Matthias Rath. Bovendien wordt in de farmacie heel
wat winst gemaakt door het ondoorzichtige spel van octrooien en licenties, waar eurocommissaris
Neelie Kroes sinds kort scherp tegen optreedt. In een onthullend rapport hierover maakt mevrouw
Kroes bekend dat merkbedrijven extreem gebruik maken van het octrooirecht. In het rapport wordt
melding gemaakt van geneesmiddelen die door meer dan duizend patenten worden beschermd.
Werd vroeger alleen het werkende bestanddeel gepatenteerd, tegenwoordig deponeren de farmaceutische bedrijven ook de hulpstoffen, conserveermiddelen, de productiewijze en de verpakking van
het geneesmiddel.
Dr. Viera Scheibner, internationaal bekend vanwege haar onderzoek naar de relatie tussen wiegendood en vaccinatie, is van mening dat er onmiddellijk een einde gemaakt zou moeten worden aan
iedere vorm van vaccinatie. In haar boek Vaccinatie schrijft ze o.a. over de inhoud van vaccins.(7)
Mensen die weinig tijd hebben om zich in het onderwerp ‘vaccinatie’ te verdiepen, raden we aan in
elk geval dit boek te lezen. Het is niet alleen een ‘must’ voor ouders, artsen en verpleegkundigen,
maar ook voor politici en beleidsmedewerkers. Ook in het boek Baarmoederhalskanker van medisch researchjournalist Désirée L. Röver wordt op de inhoud van vaccins ingegaan.(8)
Informedchoice bevat een lijst met de ingrediënten van vaccins.
Vatten we alles samen, dan blijken vaccins uiterst giftige stoffen te bevatten, bestaande uit bacteriële of virale bestanddelen in een oplossing. Die oplossing is een water- of zoutoplossing met een
weefselfixatief (formaldehyde, aluminiumfosfaat, aluminiumhydroxide) en een conserveermiddel
(thiomersal, ook geschreven als thimerosal, dat kwik bevat). Nederlandse vaccins voor het RVP
zouden geen thimerosal bevatten, behalve het tetanusvaccin; het DKP-vaccin bevat het bekritiseerde
conserveermiddel fenoxyethanol. Thiomersal wordt wereldwijd in relatie gebracht met o.a. autisme,
hartziektes, hyperactiviteit en zenuwaandoeningen. Het werd in 1940 voor het eerst in vaccins geïntroduceerd door Eli Lilly en bevat 49,6% kwik! Kwik (ook in onze spaarlampen!) is een uiterst giftige stof. Eli Lilly kreeg voor het gebruik van thiomersal talloze processen aan de farmaceutische
witte broek en moest hoge boetes betalen. De Washington Post schreef nog op 30 juli 2009 dat er in
het vaccin tegen de Mexicaanse griep, thimerosal (kwik!) zit, maar dat het CDC en het Institute for
Medicine iedere relatie met autisme ontkennen. Ook zou het het gevaarlijke squaleen bevatten, dat

in verband wordt gebracht met o.a. het zogenoemde Golfoorlogsyndroom. Op zo’n 12.000 kinderen
in de VS zullen binnenkort de eerste vaccins met o.a. thimerosal en squaleen worden getest.
Volgens Viera Scheibner vertegenwoordigt de bacteriële en virale inhoud van vaccins de voornaamste antigene component. De bacteriën en virussen in het vaccin, waarvan men aanneemt dat
die het organisme zullen stimuleren tot het ontwikkelen van immuniteit tegen een bepaalde ziekte,
kunnen levend, dood of verzwakt zijn. Dat laatste vindt plaats door ze doorgaans met formaldehyde
te behandelen. Gedode micro-organismen bevatten echter nog steeds lichaamsvreemde nucleïnezuren (DNA en RNA), zodat zelfs gedode micro-organismen nog een schadelijke uitwerking hebben
op degene die het vaccin krijgt toegediend. Aangetoond is dat verzwakte bacteriën en virussen tijdens hun rondgang door het lichaam weer virulent kunnen worden.
(4). Everybody’s Business. A Field Guide to the 400 Leading Companies in America, ed. M Moskowitz, R. Levering & M. Katz, Doubleday, New York 1990, p. 189.
(5). Ibid., p. 179-180.
(6). Vandereyken, W. & R. van Deth, Psychiaters te koop? De invloed van de farmaceutische industrie op het psychiatrisch denken en handelen, Cyclus, Garant, Antwerpen/Apeldoorn 2006,
p.119.
(7). Scheibner, V., Vaccinatie. Honderd jaar gedegen toont aan dat vaccins het immuunsysteem
van het lichaam ondermijnen, Lemniscaat, Rotterdam 2000, p. 320-330.
(8). Röver, D., Baarmoederrhalskanker. HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’, Ankh-Hermes, Deventer 2009, p. 73-84.

Documents from UK reveal 30 years of coverup
Freedom of Information Act in the UK filed by a doctor there has revealed 30 years of secret official documents showing that government experts have:
1. Known the vaccines don’t work
2. Known they cause the diseases they are supposed to prevent
3. Known they are a hazard to children
4. Colluded to lie to the public
5. Worked to prevent safety studies
Those are the same vaccines that are mandated to children in the US, the rest of the EU and other
parts of the world.
Educated parents can either get their children out of harm’s way or continue living inside one of
the largest most evil lies in history, that vaccines – full of heavy metals, viral diseases, mycoplasma,
fecal material, DNA fragments from other species, formaldehyde, polysorbate 80 (a sterilizing
agent) – are a miracle of modern medicine.
Freedom of Information Act filed in the US with the CDC by a doctor with an autistic son, seeking information on what the CDC knows about the dangers of vaccines, had by law to be respon ded to in 20 days. Nearly 7 years later, the doctor went to court and the CDC argued it does not have
to turn over documents. A judge ordered the CDC to turn over the documents on September 30th,
2011.

On October 26, 2011, a Denver Post editorial expressed shock that the Obama administration, after promising to be especially transparent, was proposing changes to the Freedom of Information
Act that would allow it to go beyond declaring some documents secret and to actually allow government agencies (such as the CDC) to declare some document “non-existent.”
Simultaneous to this on-going massive CDC cover up involving its primary “health” not recommendation but MANDATE for American children, the CDC is in deep trouble over its decades of
covering up the damaging effects of fluoride and affecting the lives of all Americans, especially
children and the immune compromised. Lawsuits are being prepared. Children are ingesting 3-4 times more fluoride by body weight as adults and “[t]he sheer number of potentially harmed citizens
— persons with dental fluorosis, kidney patients tipped into needing dialysis, diabetics, thyroid patients, etc — numbers in the millions.”
The CDC is obviously acting against the health of the American people. But the threat to the lives
of the American people posed by the CDC’s behavior does not stop there. It participated in designed
pandemic laws that are on the books in every state in the US, which arrange for the government to
use military to force unknown, untested vaccines, drugs, chemicals, and “medical” treatments on the
entire country if it declares a pandemic emergency.
The CDC’s credibility in declaring such a pandemic emergency is non-existent, again based on
Freedom of Information Act. For in 2009, after the CDC had declared the H1N1 “pandemic,” the
CDC refused to respond to Freedom of Information Act filed by CBS News and the CDC also attempted to block their investigation. What the CDC was hiding was its part in one of the largest
medical scandals in history, putting out wildly exaggerated data on what it claimed were H1N1 cases, and by doing so, created the false impression of a “pandemic” in the US.
The CDC was also covering up e financial scandal to rival the bailout since the vaccines for the
false pandemic cost the US billions. And worse, the CDC put pregnant women first in line for an
untested vaccine with a sterilizing agent, polysorbate 80, in it. Thanks to the CDC, “the number of
vaccine-related “fetal demise” reports increased by 2,440 percent in 2009 compared to previous years, which is even more shocking than the miscarriage statistic [700% increase].
The exposure of the vaccine hoax is running neck and neck with the much older hoax of a deadly
1918-1919 flu. It was aspirin that killed people in 1918-1919, not a pandemic flu. It was the grea test industrial catastrophe in human history with 20-50 million people dying but it was blamed on a
flu. The beginning of the drug industry began with that success (and Monsanto was part of it). The
flu myth was used by George Bush to threaten the world with “another pandemic flu that could kill
millions” – a terror tactic to get pandemic laws on the books in every state and worldwide. Then the
CDC used hoax of the pandemic hoax to create terror over H1N1 and to push deadly vaccines on
the public, killing thousands of unborn children and others. (CDC will not release the data and continues to push the same vaccine.)

The hoax of the vaccine schedule is over, exposed by FOIAs in the UK.
The hoax of the CDC’s interest in children’s lives has been exposed by its refusal to respond to
a doctor’s FOIAs around its knowledge of vaccine dangers.
The 1918-1919 pandemic hoax has been exposed by Dr. Karen Starko’s work on aspirin’s role
in killing people.
And despite refusing to respond to FOIAS, the CDC’s scandalous hoax of a 2009 flu pandemic
and its part in creating it, was exposed by CBS NEWS.

And the Obama administration, in attempting to salvage the last vestige of secrecy around what is
really happening with vaccines, by declaring agency documents non-existent, has made its claim of
transparency, non-existent.
But pandemic laws arranging for unknown vaccines to be forced on the entire country are still in
place with HHS creating a vaccine mixture that should never be used on anyone and all liability for
vaccines having been removed. Meanwhile, a Canadian study has just proven that the flu vaccine
containing the H1N1 vaccine which kills babies in utero, actually increases the risk of serious pandemic flu.
Americans who have been duped into submitting their children to the CDC’s deadly vaccines,
have a means to respond now. People from every walk of life and every organization, must
1. take the information from the UK FOIAs exposing 30 years of vaccine lies, the refusal of the
CDC to provide any information on what it knows about those lies, and the Obama Administration’s
efforts to hide the CDC’s awareness of those lies, and go to their state legislatures, demand the immediate nullification of the CDC vaccine schedule and the pandemic laws.
2. inform every vet. active duty military person, law enforcement people, DHS agents and medical
personnel they know, of the vaccine hoax, for their families are deeply threatened, too, but they may
not be aware of it or that they have been folded into agency structures by the pharmaceutical indu stry (indistinguishable from the bankers and oil companies) that would make them agents of death
for their country with the declaration of a “pandemic” emergency or “bio-terrorist” attack. It is completely clear now that the terrorism/bioterrorism structures are scams so that any actions taken to
“protect” this country using those laws would in fact be what threatens the existence of Americans.
It was aspirin that killed millions in 1918-1919. Now it is mandated and unknown, untested vaccines with banned adjuvants in them that threaten the country with millions of deaths. At the same
time, the CDC is holding 500,000 mega-coffins, built to be incinerated, on its property outside Atlanta. Not to put too fine a point on this, but it’s clear now that the CDC should not be involved in
any way with public health.
Thanks to the Freedom of Information Act (FOIA), we know that vaccines are not a miracle of
modern medicine. Any medical or government authority which insists vaccines prevent diseases is
either ignorant of government documents (and endless studies) revealing the exact opposite or of
the CDC’s attempts to hide the truth about vaccines from the public, or means harm to the public.
Thanks to the Freedom of Information Act (FOIA), we know the vaccine schedule is a hoax. You
can download the full documentation here.
The health danger to worldwide children and adults are vaccines.
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Related articles:
• Bill Gates' Polio Vaccine program caused 47,500 cases of paralysis death
• New Far East Killer Vaccine. More than 100.000 Deaths by diverting funds from clean water programs for Ineffective and dangerous vaccine
• BBC News removes False News Claims about measles epidemic “after being busted”

Over fabrieksvoer
Ik ga niet zeggen wat voor fabrieksvoer u allemaal moet laten staan, dat is onzin. Ik denk dat niemand me gelooft indien ik u vertel dat alles wat uit een fabriek komt puur VERGIF is. Margarine

veroorzaakt hartaanvallen doordat aders dichtslibben vanwege de klotenzooi van olie die ze gebruiken en chemicaliën om margarine te harden.
Suiker veroorzaakt hartfalen doordat een plotseling verlaagd suikergehalte het hart stillegt. Nog
steeds verbaasd dat jonge topsporters ineens overlijden aan een hartstilstand? Man vreet niet als een
varken en ga naar iemand die echt op de hoogte is van voeding. Een hoog koolhydratendieet met
veel snel werkende koolhydraten (zijn snelwerkende suikers) maakt het lichaam gewoon aan een
hoog suikergehalte in het bloed. Bij jonge mensen werkt de pancreas nog heel goed en kan die toevloed van suikers worden weggewerkt. Na verloop van tijd is de pancreas gewend om op hoge snelheid te werken. Totdat men voor een tijdje te weinig snelle koolhydraten in het dieet stopt, dan vallen ze plotseling dood omdat door een plotselinge terugval in het bloedsuikergehalte het hart faalt.
Tot zover over voeding en onze voedingsgoeroes hun kerkhof! En, dat is pas één facet!
De meeste van ons wisten al dat Monsanto, FDA, Coca Cola, Pepsi en vele andere producenten, het giftige Aspartaam (E951) uit pure winstbejag aan onze voeding-, dranken- en geneesmiddelen toevoegen. Dat Aspartaam de intelligentie vermindert, het geheugen vernietigt, blindheid,
hersentumoren, vele soorten kanker, constante vermoeidheid, depressie, ADD, paniek aanvallen,
woede, paranoia, diabetes, epileptische insulten en zelfmoord kunnen veroorzaken, wisten we natuurlijk ook al. Maar hoe zit het met de andere goedgekeurde (schadelijke) E-nummers binnen Europa? Wat zit er bijvoorbeeld in de veel gegeten Friet met Mayonaise?
Aardappelen hebben de eigenschap om externe stoffen op te nemen als een spons. Hierdoor blijken de op traditionele wijze geteelde aardappelen, op de langere termijn kanker te verwekken of dit
te bevorderen, vanwege de veelvuldig gebruikte chemische bestrijdingsmiddelen. Tevens verlaagt
het de natuurlijke afweer tegen ziektes, ontregelt het de hormoonhuishouding en brengt het schade
toe aan lever en nieren. Dit gaf een kort rondje via Wikipedia, Warenkennis, Waterbodem en
Milieudefensie al aan. Oeps, dat kunnen wij en onze medemensen toch niet blijven eten? Wij hebben daarmee dus gekozen voor een biologische aardappel. Deze waren gelukkig makkelijk te verkrijgen en herkenbaar aan een soort EKO-keurmerk.
We hadden al eens gelezen dat er in Mayonaise toegevoegde E-nummers kunnen zitten. E-nummers omschrijven hulpstoffen die zijn goedgekeurd door de Europese Unie. Calvé Mayonaise bevat:
E385. Calvé Mayo Extra Light bevat: E415, E171, E160a, E202, E385. HELLMANN'S Mayonaise
bevat: E385. Perfect Mayonaise bevat: E412, E202, E385 en E160a. Zaanse Mayonaise bevat:
E385. Remia Mayonaise bevat: E202 en E385. Remia Mayo-Lijn bevat: E412, E415, E202, E270,
E471, E385 en E160a. "Het viel ons op dat bijna alle onderzochte Mayonaises de hulpstoffen E202,
E385 en E471 bevatten. Hieronder kan je lezen wat enkele van deze E-nummers inhouden".
Kaliumsorbaat (E202) kan geboorteafwijkingen, darmstoornissen, netelroos en astma veroorzaken. EDTA (E385) is bijzonder gevaarlijk voor mensen en inmiddels in Australië verboden. Beschadiging van de chromosomen is mogelijk. Het wordt soms toegevoegd aan wasmiddelen en artsen
gebruiken het om vergiftigingen met zware metalen te behandelen. Mono- en Diglyceriden (E471)
geeft belemmering van de groei, vermindering van de opname van essentiële vetzuren, vergroting
van lever en nieren, verkleining van de zaadballen en aantasting van de baarmoeder.
Op de website van Remia zagen wij de tekst prijken: “Remia altijd een feest”. Nadat wij in het
boekje “ Wat zit er in uw eten” hadden gelezen waar de E202, E385 en E471 voor staan, weten wij
niet hoe lang Remia werkelijk een feest blijft voor de mensen. Het logo "ik kies bewust" wat ook op
de website van Remia staat, heeft ons er echter wel toe aangezet om bewust verder te zoeken naar
een Mayonaise die geen nare bijkomstigheden heeft. Alle ontdekkingen die wij hebben gedaan lijken overigens ongeloofwaardig en als een sprookje. Werken wij via het eten van Friet met Mayonaise al vele jaren chemische rotzooi naar binnen? Dat kan toch niet? Gelijk een echt sprookje, loopt
gelukkig ook dit verhaal goed af.

Wij kwamen op het spoor van het bedrijf Tons Mosterd & Heerlijkheden. Ton produceert en verkoopt Hollandse, Belgische, Franse en Spaanse Mayonaise die zonder kleur-, geur- en smaakstoffen
is bereid. Verder is de Mayonaise vrij van gluten, suiker en genetisch gemanipuleerde ingrediënten.
(GGO-GMO) Alle producten van Ton zijn gemaakt met 100% groene stroom, deels zelf opgewekt
op zijn eigen zonnedak. Zij produceren zelf circa 6000 kilowattuur groene stroom per jaar. Er ging
een wereld voor ons open. Een wereld waar we heel blij mee zijn. Uiteindelijk is het ons dus gelukt
om goede, ‘gezonde’ en lekkere Frietaardappelen en Mayonaise te vinden.
Het is voor ons onbespreekbaar om de opgedane informatie naast ons neer te leggen. Mayonaise,
Aardappelen en Friet worden nu eenmaal in Nederland veel gegeten. Het lijkt ons in ieder geval een
logische stap om voortaan Friet met Mayonaise, maar dus ook de gekookte Aardappelen, te gaan
eten zonder chemische rotzooi. Gezonder eten betekent voor ons allemaal dat we op termijn minder
kans hebben op nare ziekten. Dat is goed voor ons, het milieu en de portemonnee.
Wil je meer weten over E-nummers? Lees dan het boekje “Wat zit er in uw eten?” en bekijk
onze filmpjes hier!
Een geheimpje uit mijn keuken:
1) ik eet geen fabrieksvoer en maak ook mijn mayonaise zelf omdat Ton zijn producten niet te
koop zijn in België. Ik wil alleen roepen: “ZE BESTAAN! Ondernemers met een hart!”
2) ik koop verse groenten en spoel deze in gezuiverd ‘drink’water met natriumbicarbonaat zodat
alle pesticiden uit de groenten worden getrokken. Voor de zuivering van water gebruik ik deze
zuiveringsinstallatie. (Mijn houten snijplanken ontsmet ik ook altijd met bicarbonaat)

Leef bewust. Vermijdt alles uit één of andere klote voedselfabriek want zij willen alleen winst maken en hebben het schijt
aan uw gezondheid!
En wat denkt u? De politieke maffia heeft dit alles voor hen gerealiseerd. Iedereen van de elite
maffia mag u vergiftigen en kapotmaken want de ‘positieve wet’ beschermt de grootste, op winstbejag uitzeinde klootzakken der aarde vanwege het bestaan van deze geschreven klotenwetten, overeenkomsten, bepalingen en aanbevelingen.

Nog een paar aanbevelingen
Ik weet niet of u mij en al die anderen die dit al jaren publiceren gaat geloven. Punt is dat wij gelijk hebben en de politieke en elite maffia niet. Er hoort alleen natuurrecht te heersen, geen positief
recht dat uit de pen van de verwerpelijke, aristocratische elite maffia is mogen druipen en nu dienst
doet als ‘RECHT’.
Als het natuurrecht zou heersen dan was iedereen van ons bewapend, ook met vuurwapens. Denkt
u echt dat er dan een vluchtelingencrisis zou bestaan in Europa? Nee, helemaal niet want elke bruine of zwarte klootzak die maar één vinger naar onze vrouwen zou uitsteken zou per direct worden
afgemaakt. (Dit, waarde advocaten, is geen racisme maar REALISME! Zoek het woord een keer
op! Trouwens doen politie en militairen in ons straatbeeld niet hetzelfde? En, die moeten zich NIET
verantwoorden, het zijn helden als ze geschoten hebben, of niet? Door welke wet zijn zij gemachtigd om mensen te doden? Trouwens er zijn complete landen die exact het zelfde doen naar bijvoorbeeld WILDERS toe of de politiek partij Zweedse Democraten. Begin daar tegen te procederen. Zij
zijn de echte racisten.)

In hoeverre u dit verhaal gelooft is aan u. Voor mij is het DE WAARHEID en er bestaat geen andere manier om er naar te kijken.
Er bestaan ook filmpjes op YouTube die mijn zienswijze steunen. En het verhaal wordt verteld
door mensen die hoog in aanzien staan of mensen die uit de inlichtingenwereld zijn gestapt.
Waarom willen de VS zo nodig een oorlog starten met Iran? Is Iran echt zo gewelddadig of bent u
door de PR in kranten een idee aangepraat zodat u spreekt en denkt zoals de meeste mensen in de
wereld? Common Knowledge? Dat is pas echte hersenspoeling. En als je niet denkt als de massa
dan ben je ineens een complotdenker? Lever je vals nieuws? Ben je onnozel? Stook je mensen op?
Of is het zo, dat de politieke en elitaire maffia gewoon in hun broek schijten van die paar mensen
die het klotensysteem doorhebben? Natuurlijk worden het er steeds meer. Gelukkig!

Tja, schept gelijk een ander beeld niet. Vergeet ook niet dat meeste mensen op aarde Amerika zien
als de grootste TERRORIST op aarde. De grootste vijand voor de VREDE! De ergste hypocriet omdat ze alle afspraken teniet doen als het HEN uitkomt! Het is niet voor niets dat Amerika de ganse
wereld heeft gewaarschuwd voor het geval Amerikanen zouden worden beschuldigd van oorlogsmisdaden. Wat gebeurt er eigenlijk als het ene NAVO land het andere binnenvalt? Het Internationaal
Gerechtshof zetelt nog altijd in Den Haag, toch? En iedereen weet dat er plannen bestaan om vastgezette Amerikanen uit het Oranjehotel te halen in Scheveningen. Iedereen weet waar UNDU zich
bevindt in de inrichting.

Is dit niet het relaas van een fascist? Is Amerika echt GEEN terroristische staat? Zo uit de regerende elite zich! Hier zijn ‘staat van dienst’ als parasitaire leugenaar! Dit lid van de politieke maffia
heeft geen dag in zijn leven gewerkt wel hele dagen zijn kloten geschuurd als beroepsleugenaar!
Sorry, dat heet diplomaat tegenwoordig, want dat is politiek correct!
Waarom is naast Iran ook Rusland zogenaamd onze vijand? Kan iemand daar een antwoord op geven? Nee, dat denk ik niet! De EU is gewoon een kolonie van de VS. We hebben Rusland en Azië
nodig als handelspartner want daar zit het gas en de olie en dat kan via pijpleidingen naar ons toe
worden getransporteerd. Amerika KAN het beloofde gas gewoon niet leveren omdat ze niet eens
voldoende voor zichzelf hebben. Venezuela, Iran en Brazilië leveren aan Rusland want Rusland legt
een gigantische reserve van gas en olie aan voor China omdat de Amerikaan in de zuid Chinese zee
zit te kloten en ook mogelijk in de toekomst transportschepen met olie en gas zal tegenhouden die
op China varen. Syrië zit ertussen omdat Amerika wil dat er een Saoedische pijpleiding via Syrië
naar Europa wordt getrokken en Syrië geeft alleen toestemming voor de Iraans-Russische pijpleiding. Sjiieten doen geen zaken met soennieten. Erger nog: ze zijn elkaars doodsvijanden! Feitelijk is
zowat elke soenniet de vijand van iedere niet-soenniet. De meesten onder hen zijn Salafisten en Wahabisten.
Snapt u nu waarom al deze landen zogenaamd onze ‘vijanden’ zijn? Wij in de EU zouden juist
deze landen in de watten moeten leggen in plaats van telkens weer de kont van de grootste terrorist
op aarde te neuken! Vergeet niet dat London City en het Vaticaan beiden in Europa liggen. London
City is het ‘geld’, het Vaticaan is het ‘geloof’, een geloof dat straks een staatsgeloof zal moeten
worden en Washington is het Leger van de elite maffia. Vindt u het nog steeds raar dat Rusland onze
vijand is en niet Amerika? 3 verdomde stadsstaatjes regeren de wereld en sturen de politieke maffia
in de richting die zij willen!
Vindt u het nog steeds raar dat overal in de wereld op hetzelfde moment dezelfde ‘maatregelen’
worden geïmplementeerd om het volk nog maar wat meer te ondermijnen of te bestelen? Wat heb ik
daarnet gezegd over de zogenaamde common knowledge? Als alle politieke maffiosi op eenzelfde
moment over de ganse wereld exact dezelfde maatregelen implementeren in hun landen dan is dat
geregisseerd. En dat BEWIJST dat de politieke maffia GEEN ZAK heeft te vertellen.
Waarom zou je in Godsnaam de moeite nemen om te gaan stemmen op deze politieke leeglopers?
Ze doen toch wat de rijke en machtige klootzakken willen dat ze doen. Wij zijn als klootjesvolk alleen goed genoeg om het ganse gelag te betalen. Wij zijn die parasitaire klootzakken hun portemonnee! Doordat zij met de ‘geschreven’ oplichterswetjes onze portemonnee elke dag leeghalen worstelen we met zijn allen om te kunnen overleven in deze door hen, vooral voor hen, geschapen artificiële klotenwereld! Waarom denk je dat alle gezinnen met twee moeten gaan werken? Omdat ze zoveel verdienen? Nee, omdat de staat zoveel steelt om alle elite parasieten te onderhouden. Alle geld
gaat naar die klootzakken. Iemand zonder werk moet zo snel mogelijk aan het werk anders wordt er
gekort. De werkloze moet actief zijn. Naar werk zoeken dat door diezelfde elitaire kloothommels is
afgenomen omdat ze met alle baantjes die iets voorstellen naar India zijn verhuisd. Er moeten straks
nog 2 soorten ‘mensen’ bestaan. Arm en rijk. Arm werkt zich te pletter en rijk geeft de bevelen. En
dat alles wellicht voor drie slechte maaltijden per dag en een slaapplaatsje in de kelder! Geld zal
niet meer nodig zijn want ze hebben dan alles al afgepakt.
Nog wat leesvoer:
Een machtige internationale organisatie waar meeste mensen nog nooit van hebben gehoord
Global Warming? Where is the SCIENCE?
Bedrijven die aan de genocide hebben meegewerkt!

‘Organische’ voeding waar glyfosaat in zit. Smakelijk!
Nog wat anders ook:
Professor Noam Chomsky vertelt wie de wereld regeert
Documentaire over Chemtrails – GeoEngineering
CIA klokkenluider spreekt over chemtrails, vaccinaties en nog meer
NSA klokkenluider vertelt wat er gaat gebeuren met onze vrijheid in de toekomst
Michael Ruppert zijn docu ‘Collapse’ o.a. over olietekorten in de wereld

Nu u dit allemaal hebt gelezen en gezien kunt u ECHT een
oordeel vellen over het gespuis dat ons zogenaamd regeert. Nu
is het verder aan u! Gaat u stemmen of niet? We hebben een
echte democratie en eenheid nodig om te kunnen overleven als
volk. We kunnen niet vertrouwen op de politieke maffia, zij
zijn de trekpoppen van de elite maffia.
Vergeet niet dat de vluchtelingencrisis en de verplichte opname van al dit gajes in alle EU landen
is geregisseerd om een totale revolutie uit te lokken. En zoals die bruine en zwarte rakkers zich nu
gedragen zal dat niet al te lang meer duren. Vergeet ook niet dat de meeste Afrikanen die via de
bootjes hier aan land zijn gekomen, kindsoldaten zijn geweest. Ze leggen u omver zonder te verpinken. Zelfs onze politie en meeste militairen zijn niet eens opgewassen tegen zo’n soort moordenaars! In het midden oosten leven de mensen al heel hun leven in oorlogssituaties, nb door ons geschapen omdat we de kontenneukers van die kloten Amerikanen zijn. Wij zijn in hun ogen de slappelingen omdat we niet eens onze eigen vrouwen verdedigen, dat is eveneens de reden waarom ze
onze vrouwen zien als wegwerpmateriaal. Zulke dingen worden wel verzwegen maar vele antropologen kunnen zoiets beamen. Zeker als ze deze culturen hebben bestudeerd. De vluchtelingen hebben het schijt aan onze wetten want onze gevangenissen zijn in hun ogen nog vakantieoorden!

