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Brexit? Is het politiek geleuter
gewoon een toneelstuk?
Er zijn twee belangrijke dingen die je hoort te onthouden wanneer het woord overheid ter sprake
komt. De eerste is dat het werktuigen van de machthebbers zijn en het tweede dat ze precies datgene
doen wat het volk niet wil.
Je vraagt je soms af, hoelang het moet duren voordat het gros van de bevolking in de gaten krijgt
hoe ze worden bespeeld door hun overheden.
Overheden die werktuigen zijn van de elite en die of links- of rechtsom hun bevelen uitvoeren en
indien nodig een geweldig toneelstuk opvoeren om de bevolking te laten geloven dat wat zij denken
iets uit maakt. De besluiten over wat er zal gebeuren liggen al lang vast. Zo zal Europa een grote
super Nazistaat worden, met een eigen begroting en een eigen leger, waarbij de soevereiniteit van
landen zal verdwijnen, de originele cultuur zal worden vernietigd en de bevolking worden vermengd met allerlei andere rassen en culturen, (waarom denk je dat al die ‘oorlogsvluchtelingen’
naar hier zijn gekomen? En niemand die ze terugstuurt ondanks de vele misdaden en verkrachtingen
die deze klootzakken op hun kerfstok hebben!) zodat in de toekomst een volk zal ontstaan zonder
enige vorm van identiteit; de perfecte slaven voor de New World Order.
Dat alles is de reden dat wij op de dag na de uitslag van het Britse referendum het volgende schreven:
Wat van belang is, is dat de Europese Nazi Superstaat een te belangrijk bouwblok vormt om dit te
laten verzieken door iets wat een bevolking wil.
Wat de bevolking wil, is het allerlaatste wat er bij de elite op de agenda staat. Het gaat erom wat zij wil len en hoe de blauwdrukken voor de plannen richting New World Order eruit zien.
Er wordt nu een hoop komedie opgevoerd en de Bilderberg lakei Cameron ruimt het pad om ongetwijfeld opgevolgd te worden door een volgende Bilderberg lakei. In dit geval May.
Dat Engeland nooit of te nimmer de Europese Unie zal verlaten, blijkt tevens uit de eerdere voorgeschiedenis over hoe men met dit soort zaken om gaat.

In 2005 werd de grondwet voor de EU verworpen door de Fransen, Ieren en Nederlanders.
Dat zal schrikken zijn geweest voor de EU bazen, want het failliet van hun ‘wij weten wat goed voor jullie is’ project dreigde te verdwijnen als sneeuw voor de zon. Verdere volksraadplegingen in de EU landen
over die grondwet werden geschrapt en de grondwet ging van tafel.
Van tafel? Niet echt, het verdween uit beeld maar op de achtergrond werd er gewerkt aan een oplossing.
De Brusselse tekentafel produceerde het Verdrag van Lissabon, dat op 13 december 2007 werd getekend
door de regeringsleiders van de EU landen en in 2008 werd geratificeerd door de parlementen van de EU
landen na veel koehandel en handjeklap tussen de betrokken landen, zo van ‘als wij ....land tekenen, dan
willen wij .... concessies’. Het volk werd er verder buiten gehouden, want die begreep toch niets van het
heilzame werk dat in Brussel ter hunner behoeve wordt verricht.
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Manuela Dhane (Universiteit van Amsterdam) schreef in 2011 een uitstekend opiniestuk over het verdrag
van Lissabon, waarin ze korte metten maakte met een aantal foute claims met betrekking tot dit verdrag.
Maar geen enkele politieke klootzak die zich hier een bal van aantrekt! Ah ja, ze missen de BALLEN.
Manuela heeft MEER ballen dan de gedrochten in de politiek!

Een fragment uit dit opiniestuk:
“Het Verdrag van Lissabon is geen gewoon verdrag dat is gesloten tussen staten. Het Verdrag van Lissabon is een nieuwe grondwet die boven de Nederlandse en Belgische grondwet staat. "Het Verdrag van
Lissabon is niet democratisch tot stand gekomen; het is de Europese Grondwet in een nieuw jasje."
Op dit moment voel je al welke kant het op zal gaan. Voorlopig gebeurt er, afgezien van veel oeverloos
geklets in de ruimte, helemaal niets.
Het Britse volk wilde een Brexit, het krijgt wat de elite wil en daarom zie je nu het volgende soort
koppen verschijnen in de media.

Naar het origineel artikel:
En nu vinden politici dat we teveel ‘nationaliseren’? We moeten vanonder het juk van de
conservatieve socialistische onderdrukkers uit zien te komen. Eigenlijk zou het best zijn dat we een
stelletje politici en militairen met KLOTEN zouden hebben van hetzelfde formaat als Poetin en
Trump. Want ik denk dat vele mensen gewoon het conservatief GEZEIK napraten dat GEKOCHTE
journalisten publiceren!
ROTHSCHILD gezeik natuurlijk. Want dat ze zijn ergste bancaire bandieten op aarde. En zie, wie
besturen alle landen? De banken. Wie staat er aan het hoofd van alle banken? DE BIS in BAZEL
die PONZIFRAUDE normaal vinden terwijl elke burger hiervoor ongeveer levenslang de gevangenis indraait! En wie zwaait de scepter bij de BIS? ROTHSCHILD!
Hier een beetje ECHT nieuws dat niet van de journalistieke hoerenbende komt! Hier hebben
ECHTE journalisten hun nek voor geriskeerd. Bijna dagelijks heb ik contact met hen die het ECHTE nieuws willen verspreiden. Zodoende heb ik OOK een journalistenkaart. Mag ik wettelijk mijn
bronnen met hand en tand beschermen indien nodig!

Trump bereidt Amerika voor op MASSA ARRESTATIES
Franse Media bewerken foto’s om tv kijkers tegen de ‘gele vesten’ op
te zetten
VN Agenda 2030 en meeste militaire gegevens van alle lande ter
wereld.
Amerikaanse Rothschildclan in nauwe schoenen na uitspraak van
Britse rechter
Veel kans op een 'hete' kerst met 'vuurwerk' uit onverwachte hoek!
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