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Duitsland zit aan belastinggrens
Na een week van verkrachtingen en moorden, breed uitgemeten in de Duitse pers, op Duitse meisjes
en vrouwen door asielzoekers en zelfs gisteren nog een opstand in een asielcentrum van vier, door
Zweden uitgewezen, Somaliërs tussen 15 en 17 jaar omdat hun Playstation niet werkte en ze vonden
dat ze te weinig zakgeld kregen, maakte de Duitse regering vandaag (8/4/2017) bekend dat ze belastingen willen verhogen om alle 'vluchtelingen' te kunnen blijven onderhouden.
Laat ons eerlijk zijn, dat is een leugen. De werkelijke waarheid is dat Duitsland wordt leeggezogen
door het TARGET 2 akkoord, afgesloten door de EU COMMISSIE om alle failliete Europese landen hun schulden te betalen aan de failliete grootbank Goldman Sachs en het Europese failliete
BANKKARTEL. Target 2 is de grootste politieke oplichting en fraude, na het zonder wet toestaan
van ponzifraude in de vorm van fractioneel reserve bankieren, ooit goedgekeurd door alle schoothondjes en holmaatjes van de bancaire ROTHSCHILD CLAN.
Target 2 zuigt onze portemonnee leeg omdat alle DODE en FAILLIETE banken de schijn op moeten blijven houden, maar de waarheid is anders. ALLE BANKEN ZIJN FAILLIET sinds 2008!
Wordt het geen tijd om alle regerende KLOOTZAKKEN in Europa financieel op te hangen door
hen met terugwerkende kracht HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK te maken? Voor wie zijn ze eigenlijk bezig, toch niet voor ons! STUPIDE KONTENKRUIPERS dat zijn het!
Duitsland heeft op dit moment, sinds TARGET 2, werd ingevoerd door de EU HOLMAATJES van
ROTHSCHILD en GOLDMAN SACHS al 830 miljard euro betaalt vanwege het failliet van Griekenland, Italië en het nakende failliet van Spanje en Portugal. Faillissementen veroorzaakt door
GOLDMAN SACHS, de grootste criminele organisatie in de wereld. Dat is geen bank dat is een
maffiaorganisatie PUR SANG.
Waarom werden er in genoemde landen zonder verkiezingen allerlei KONTENKRUIPERS van
GOLDMAN SACHS op cruciale plaatsen gezet na 2008? Dat is allemaal bekonkeld door de rest
van de EU HOLMAATJES REGERINGEN.
IK WIL WETEN HOEVEEL HET FAILLIETE BELGIE EN NEDERLAND AL HEBBEN BETAALT AAN DEZE CORRUPTE EU- EN BANKMAFFIA. Als er tegen het target 2 verdrag geen
rechtszaak kan worden aangespannen, wordt het misschien opportuun om de ganse EU met euro te
ontbinden en het recht voor alles weer in eigen handen te nemen.
Er is nooit een fundament geweest voor de euro. De euro werd gebouwd op drijfzand en is nu compleet VERZOPEN! KAPOT gemaakt door de klojo's die de munt verzonnen hebben omdat ze zo
nodig in de reet van ROTHSCHILD en het bankkartel moesten blijven zitten vanwege het pluche.

Directe belastingen is diefstal begaan door alle 'gelegaliseerde'
maffiaorganisaties zoals regering, bankkartel en belastingdienst

