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!

Het Coronavirus in Europa
Feit is dat EU commissie en EU Parlement geen moment
thuis hebben gegeven. We kunnen zonder deze
PARASITAIRE EU KLOOTHOMMELS. Ontbinden die ZOOI!
Het lijkt erop dat ieder land dat is aangesloten bij de Europese ‘Gemeenschap’, wat het woord gemeenschap tegenwoordig ook aan inhoud mag hebben, aan haar lot is overgelaten en dat de EU
compleet stuurloos is wat betreft nemen van maatregelen. Elk land moddert maar wat aan en niemand doet hetzelfde.
Van een ‘gemeenschap’ die al bestaat sinds 1993 zou men toch mogen verwachten dat een EU
Commissie en EU Parlement de nodige richtlijnen zouden geven. Maar niets is minder waar. De Eunuchen hebben zich teruggetrokken en volgen alles van thuis. Wat verwacht je anders van een
zootje uitgebluste, oude, blanke zakken, lafaards en landverraders! Bang voor hun leven? En dat
zijn dan de klojo’s die ons zouden moeten dienen, adviseren en bijstaan? Me HOELA! Dat zijn de
leeglopers die in de EU zitten om er zelf beter van te worden. Snoepreisjes hiernaar toe. Extra onkostenvergoedinkje daar en natuurlijk jezelf drukken, hoerententen bezoeken en juist vlak voordat
de EU tent sluit even een handtekening gaan zetten op de presentielijst. Alsof ze daar de ganse dag
geweest zijn om hun riante salaris op te kunnen strijken op het eind van de maand. En dat geen enkele EU kloothommel het in zijn hoofd haalt om dit af te wimpelen als zever. Ik heb voor de EU
Commissie gewerkt en gezien wat voor klaplopers, leeglopers en tuig er dik betaald rondloopt. Hele
dagen hun kloten schuren terwijl de ‘contractors’ HUN WERK DOEN! Is het raar dat de ganse
beestenbende zo duur is om te onderhouden. De ganse EU Commissie is compleet OVERBODIG!
Dus we hebben nu een verdeelde EU waar landen hun grenzen wel en niet gesloten hebben, waar
scholen wel en niet zijn gesloten, waar horeca wel en niet is gesloten, waar winkels wel en niet open
zijn enzovoort! Het wordt tijd dat iedereen een keer gaat beseffen dat we zonder EU in eerste instantie veel meer geld over zouden hebben en ons veel beter zouden kunnen richten op het maken
van afspraken met andere EU landen. De EU commissie en het EU Parlement hebben we, en dat
hebben ze zelf bewezen, helemaal niet nodig en ze zijn dus totaal OVERBODIG! Hun kankerwetten kunnen we ook missen! Er zijn alleen natuurwetten. Alle geschreven wetten beperken onze vrijheden en zijn FEITELIJK OPGELEGDE LEUGENS op papier om ons te bestelen!

Waarheid en Rechtvaardigheid = RECHTSPRAAK door waarheidsvinding, moeten het altijd
afleggen tegen de politiek!

