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!

De Cloward-Piven Strategie om de
Economie TOTAAL af te breken
Onze toekomst veroorzaakt door het ‘Coronavirus’. Is er
geen enkele ‘HOERNALIST’ op aarde die dit doorheeft?
1. Gezondheidszorg – Controleer de gezondheidszorg en je controleert het volk. IS NU!
2. Armoede – breng het armoedepeil zo hoog mogelijk, arme mensen zijn gemakkelijker te
controleren en vechten niet terug zolang je hen alles geeft om in leven te blijven. Gebeurt
nu!
3. Schulden – Verhoog alle schulden tot het hoogste peil mogelijk. Verhoog dan de belastingen zodat er nog meer armoede van komt! Gebeurt nu!
4. Wapencontrole – In Europa kan niemand zo maar vrij een wapen kopen. Dit is een feit
omdat de politiek in Europa al heel erg lang in haar broek schijt van een gewapend volk. Is
al lang onder controle!
5. Welzijn – Controleer elk facet van hun leven. (Voedsel, onderdak en inkomen) Gebeurt
nu!
6. Onderwijs – Controleer alles wat mensen mogen weten en leren. Controleer alles wat kinderen leren in scholen. Is onder controle en wordt uitgebreid door ‘sustainability’!
7. Religie – Schaf het geloof in God af en ban het uit scholen. Sinds 2008 in gang!
8. Klasse oorlog – Verdeel het volk in rijk en arm. Het zal ontevredenheid in de hand werken,
zodoende wordt het gemakkelijker om de belastingen te laten betalen door de rijken om de
armen ‘te helpen’. Althans dat is de zever natuurlijk. Gebeurt nu al in Rusland!
Nu: stappen 1-5 en 7-8 worden op dit moment uitgevoerd of zijn al onder controle! Stappen 6 en 7
zijn al langere tijd aan de gang. Rothschild zijn schijtpapier wordt met biljoenen bijgedrukt om de
rijken rijker te maken door multinationale bedrijven te helpen met ‘leningen’ tegen negatieve rentetarieven terwijl kleine ondernemers op hun knieën naar de overheid moeten om financiële steun en
een door het ‘coronavirus’ veroorzaakte massale werkeloosheid die het volk al voor meer dan 30%
armer heeft gemaakt in een paar weken tijd! Denkt u echt dat we nog ooit zullen herrijzen uit
deze shit, veroorzaakt door alle KONTNEUKERS van ELITE MAFFIA en BANK MAFFIA?

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

