Wie is de baas in BANANENREPUBLIEK België?
Wie is dan eigenlijk wel de baas in dit land? Wie kan wel iets beïnvloeden?
“Is het opzittend hondje Michel nog wel? Is het de koning? Is het zatlap Juncker? Is het fraudeur en dief Soros? Is het
die Oost-Duitse nep-communiste Angela Merkel? Is het een andere kontenneuker van de één wereldpolitiek?”

Wie in België in ieder geval NIET de baas is, dat is de kiezer.

Niet alleen de kiezer is monddood gemaakt door een democratische truc, namelijk het inleveren van
je stem en vervolgens achterover in je schommelstoel doen alsof je ertoe doet. Zelfs met een parlement doet niemand er toe; dat wist u toch al?

Ik zal het nog eens uitleggen.
Parlementariërs zweren trouw aan een ongekozen 'stadhouder'. Met die eed van trouw worden alle
verkiezingsbeloften op de vuilnisbelt van de geschiedenis gedeponeerd. De verenigde horde in
Wetstraat 16 neuzelt 4 jaar aan onbelangrijke stukken. Zo nodig worden al te vrijpostige elementen
vervangen, mochten ze te ver buiten de pot piesen. Het geneuzel moet dan wel spectaculair (“belachelijk en verschrikkelijk”) worden gebracht, maar mag verder niets om het lijf hebben.
Onthoud het volgende goed: “Ons land met haar 11 miljoen doodverklaarde burgers is niets meer of minder dan een
ouderwetse Kroonkolonie.” De symbolische honneurs worden waargenomen door een aangestelde stadhouder. Die kan,
weet en doet niets, dus daar zijn dan “ministers” en vele parlementen voor in het leven geroepen. D.i. omdat alle lieve
politieke vriendjes, hun families en andere PARASITAIRE kontenneukers mee moeten kunnen vreten van ons belastinggeld.

Er is een eeuwenoud, wereldwijd netwerk dat staten en volkeren in een wurggreep houdt. Uiteraard
met actieve hulp van het politieke uitschot en een ambtelijk apparaat, onder leiding van een ongekozen stadhouder en zijn ongekozen loopjongens. Dat netwerk vertegenwoordigt de ultieme macht op
aarde. Eén G.O.D., één munt, één bank, één religie, één leger, één rechtspraak en één taal. De éénwerelddenkers van het herstelde Romeinse Imperium bepalen de marsroute, niet de kiezers.
"Niet de kiezer maar de teller van de stemmen heeft het laatste woord." Die LUL van Stalin zei dat!

Het wereldomspannende netwerk wordt bij elkaar gehouden door cellen van (Westerse) geheime
diensten, terreurgroepen en maffia-organisaties via drugslijnen, bankenkartels en militaire organisaties. Chantage en omkoperij zijn de meest toegepaste methoden om te voorkomen dat maatregelen
nodig zijn om dat netwerk intact te houden. Maatregelen als carrière-verwoesting, karaktermoord of
liquidaties. Het plan ligt vast. Het doel heiligt alle middelen om dat plan uit te voeren. Waar het eindigt is een groot raadsel.
Wat is begonnen als een tegenbeweging tegen de Reformatie is in 500 jaar uitgegroeid tot een wereldregering. Je zou denken dat het wel ongeveer af is, die uniforme heilstaat. Een kleine machtselite is in staat hele volksmassa’s te manipuleren en te chanteren, te indoctrineren en angst aan te jagen. Het tegen elkaar opzetten van volkeren, denkbeelden, religies, natie-staten is aan de orde van
de dag. Het kanaliseren van letterlijk alle bewegingen is een techniek welke tot in de puntjes wordt
beheerst.

In de regering hoor je het woord “democrasie” nogal eens vallen. De doodverklaarde en als gevolg
van de stembusgang van iedere mening gestripte Belg denkt dan, dat het “zeggenschap, discussie en
consensus” betekent. Een sprookje dat waarheid is geworden, de macht is immers aan het volk gekomen. Daar zijn helemaal geen referenda voor nodig, da’s anti-democraties.

De werkelijkheid is van een geheel andere orde
Stokoude paapse bloedlijnen bepalen vér achter de schermen wat er moet gebeuren, goedschiks of
kwaadschiks. Hun agenten in de Lage Landen zijn de bangelijke nep-aristocraten, gelieerd aan
Rothschild kapitaal. Zij en hun ambtenaren-apparaat krijgen de orders van 'The Crown' sinds het
Congres van Wenen. Zolang deze stadhoudersfamilie de agenda volgt en haar eigen problemen (de
Patriotten, koloniale oorlogen, links verzet ’40-’45, Vlaams Belang, PVDA etc.) aan banden legt of
de wereld uit helpt, is er niets aan de hand. Lukt dit op een gegeven moment niet meer, dan zal er
een voorbeeld worden gesteld.
De “democrasie” functioneert onder dreiging van moorddadige geweldsdreiging, terreur en chantage. Die “democrasie” is er niet voor het volk, maar voor die kleine machtselite, de zetbaasjes van de
macht, die onderdanig orders hebben uit te voeren. Hoe komen wij anders in de EU? De NAVO?
Aan de wetgeving? Oorlogsmissies? Hoe komt het dat wij jihadisten financieren? Over al deze zaken is nooit gestemd. De mening van de doodverklaarde Belg is van nul en generlei waarde.
Waarom blijven er zoveel zaken in nevelen gehuld? Het neerhalen van vlucht MH-17? Het Englandspiel? Gladio netwerk? Dutroux affaire? Bende van Nijvel? Roze Balletten?
Overal zit een verhaal achter en als het “onoplosbaar” blijkt te zijn, dan is dat verhaal niets anders
dan het overeind houden van de stadhouder en zijn apparaat.
Maffia praktijken en omerta – dat is uw “democrasie”. Doodverklaard.

Dus de vraag: “Wie is de baas?” is hiermee voldoende beantwoord, denk ik zo.

