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"HET IS VERPLICHT"

Maar als je weet dat het niet werkt en schadelijk is, waarom doe je er dan aan
mee?

"Maar het is verplicht".

"Dan mag ik niet naar binnen".

"Dan kan ik niet op vakantie

"Dan heb ik straks geen baan meer",

"Dan mag ik niet..."

"Dan kan ik niet..."

Ik ken in deze context ook een aantal begrippen die meer recht doen aan deze
bizarre 'verplichting'.

Iets  verplicht  stel-
len  tegen  jouw  wil,
wat  niet  werkt  en
schadelijk  is  heet
FOLTERING. 

Staat in de Dikke van
Dale.

Iets  afnemen  zonder
toestemming  heet  STE-
LEN. 

Dit terug moeten ko-
pen heet HELING en als
je dit niet doet noe-
men we dat CHANTAGE.

Mensen de stuipen op
het lijf jagen en een
vals schuldgevoel aan-
praten heet EMOTIONELE
MANIPULATIE.

Zeggen dat je iets niet hebt gezegd, terwijl dit verifieerbaar is en ver-
volgens iedereen in verwarring achterlaat heet GASLIGHTING.

Dus, wat gaat het zijn? Dit zijn allemaal CRIMINELE FEITEN gepleegd door de
CRIMINELE ORGANISATIE staat-bank NV.

Hoeveel bewijzen moeten er nog worden gepresenteerd voordat de gemakzuchtige
Belg een keer zijn bier, chips, wielerkoers en voetbal gaat laten staan en voor
zijn behoud gaat vechten?

België is het enige land in de EU dat er geen zak om schijnt te geven dat ze
worden gegijzeld en geterroriseerd door de criminele organisaties van de EU en
hun corrupte regering met hun criminele ambtenarij, media en systeemwetenschap!

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers!
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Kritisch over wetenschap
Een hoofdthema dat in dit tijdschrift terugkeert, met dank aan veel verschil-
lende grote schrijvers, is dat de aanvaarde consensus van de academische en we-
tenschappelijke "deskundigen" er vaak naast zit. 

Niet slechts een paar gradaties of nuances, maar spectaculair, geheel en onver-
geeflijk onjuist. 

Waarom dit zo is, moet veel diepgaander worden geanalyseerd, maar aan de opper-
vlakte is het duidelijk dat gedurende minstens een tiental jaren een samenloop
van krachten de kwaliteit van het academisch onderzoek heeft gekleineerd (en ge-
politiseerd), terwijl de "lange mars door de instellingen" zijn hoogtepunt be-
reikte in een explosie van tot dan toe lachwekkende neo-marxistische orthodoxie-
ën die een wetenschappelijk zwart gat zijn.
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