Wie stopt de mafiosi in Den Haag? (video)
Vrijdag, 31 augustus 2018 15:12

Er gaat op dit moment een golf van verontwaardiging door het land vanwege de
voorgenomen accijnsverhogingen op zaken zoals bier en sigaretten.
Wanneer je dan nog even iets verder kijkt, word je niet alleen boos, maar ook kotsmisselijk van
de manier waarop wij door een keiharde mafia worden “geregeerd”.

De kranten staan vandaag bol over de “uitgelekte” plannen van de overheid voor de
zoveelste accijnsverhoging, dit keer op genotsmiddelen.
Dit alles onder de noemer van “volksgezondheid”, want het kabinet maakt zich "grote zorgen"
om de gezondheidstoestand van de bevolking . En dan met name het sterk stijgende aantal
mensen die te zwaar zijn.

De verontwaardiging bij de bevolking ligt hem voornamelijk in wat je noemt
overheidsbetutteling. Een overheid die wel zal bepalen wat goed voor je is en dat is iets wat bij
veel mensen, terecht vinden wij, heel slecht valt.

Maar, de werkelijke agenda is nog vele malen erger.

Want, zoals gewoonlijk zijn hier in werkelijkheid twee elementen die een rol spelen. De eerste
is, zoals meestal, financieel en de tweede is die waarbij de overheid richting verplichte
vaccinaties
en dergelijke steeds
meer de rol gaat spelen van “grote broer” die wel weet wat goed is voor je gezondheid.

Als we naar de financiën kijken van de overheid, dan kunnen we dat doen in de vorm van
allerlei hokjes en vakjes, waardoor het lijkt alsof zaken niet gerelateerd zijn. Wanneer we kijken
naar een accijnsverhoging op drank, dan denkt niemand aan de vriendjes van Rutte bij
bijvoorbeeld Unilever.
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Als je naar het geheel kijkt van overheidsfinanciën zonder alles in aparte vakjes te stoppen, dan
betaalt de doorsnee Nederlander de aandeelhouders van bedrijven zoals Shell en Unilever. Er
komt minder geld binnen bij de overheid door het afschaffen van de dividendbelasting (grote
bedrijven hebben hier dus enorme voordelen bij want ze betalen veel minder belasting nu) en er
komt meer geld binnen door het verhogen van de accijns op zaken zoals alcohol.

Dus, het is de gewone burger die de aandeelhouders van de megabedrijven betaalt.

In het kader van je gezondheid betaal je dus aandeelhouders van bedrijven, waarover Dr. Roel
Veldhuizen het volgende schrijft:

Vrijwel alle verpakte voedingsmiddelen waarmee supermarkten vol liggen zijn ongezond en
levensbekortend. Inderdaad, Unilever en Nutricia geven geen barst om uw gezondheid, op hun
producten zouden teksten moeten staan vergelijkbaar met die op sigarettenverpakkingen.

En verder :

Beter zou het zijn als al die mensen die geld doneren aan kankerfondsen dat geld aan zichzelf
en hun naasten zouden besteden om dan eens eindelijk biologisch te gaan eten en stoppen
met zichzelf en hun kinderen vol te proppen met de shit die multinationals als Unilever op de
markt brengen. Al die verpakte levensmiddelen die in de schappen van de supers staan, zullen
ons en onze kinderen uiteindelijk vergiftigen.

Is het gek dat als jij je tientallen jaren volstopt met die shit er ergens in je lijf kanker uitbreekt.

De aangekondigde maatregelen zijn ook expres bij voorbaat “uitgelekt”, omdat men al had
ingecalculeerd hoe de bevolking zou reageren. Dan volgen er op een gegeven moment een
aantal “bijschavingen”, waardoor het minder zal lijken en de burger is tevreden, want er is aan
hun bezwaren tegemoet gekomen. Per saldo gaan de overheidsplannen door, precies in de
vorm zoals ze dat hadden gepland. Het is als de verkoper van een tweedehands auto die 3.900
euro vraagt en die als werkelijke verkoopprijs allang 3.500 heeft ingecalculeerd.
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Niet alleen betaalt de burgers op deze manier de aandeelhouders van de grote bedrijven, maar
ze gaan nog eens extra worden gestraft wanneer ze proberen gezond te leven door de
komende verhoging van de BTW
met vijftig procent op zaken zoals groente en fruit. Wanneer iemand anders, waar dan ook, een
prijsverhoging van vijftig procent doorvoert, worden ze subiet in het cachot gegooid voor
afpersing, flessentrekkerij en oplichting.

Het argument dat de overheid begaan zou zijn met de gezondheid van de burger is alleen al
daardoor volledig van tafel.

En dan een bericht zoals dit:

Om overgewicht te voorkomen worden suikervrije dranken en bronwater goedkoper , blijkt uit
het conceptrapport dat deze krant heeft ingezien. Het kabinet gaat de verbruiksbelasting op die
producten afschaffen. Dat scheelt bijna 9 cent op een liter cola light of mineraalwater.

De overheid gaat actief de consumptie van producten zoals cola light stimuleren in het kader
van de volksgezondheid.

Wat zit er in cola light:

Ingrediënten: Sprankelend water, kleurstof: E150d, voedingszuren: E338, E330, zoetstoffen:
aspartaam, acesulfaam-K, natuurlijke aroma's (plantenextracten), waaronder cafeïne.

In een paar regels vliegen de gevreesde E nummer je al om de oren.

De gezelfmoorde Franse onderzoeker en auteur Corinne Couget schreef het volgende over E
nummers en aspartaam:
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Schokkende feiten over de E-nummers in onze voeding passeren de revue. De onschuldige
consument in de supermarkt lijkt door gifmengers te worden misleid. Aspartaam (E951) wat
veel in light producten wordt gebruikt, is de grootste boosdoener. "Het is puur gif met een lijst
van bijwerkingen die varieert van lichte hoofdpijn tot hersentumoren", aldus de auteur.
Couget bestudeert al meer dan veertien jaar de giftigheid van voedseladditieven en heeft
tientallen internationale onderzoeken naast elkaar gelegd.

Het door de voedingsindustrie gesponsorde voedingscentrum is het daar niet mee eens:

Er zijn verhalen in omloop die mensen waarschuwen voor aspartaam, omdat dit schadelijk voor
de gezondheid zou zijn. Deze verhalen zijn vaak gebaseerd op verkeerde conclusies en
onzorgvuldige onderzoeken.

Wie de werkelijke achtergronden wil weten kennen van aspartaam, raden wij aan dit eerdere
artikel te lezen, getiteld: De massamoordenaars achter aspartaam.

Wanneer je alles op een rij zet, is alleen maar te concluderen dat wij als burgers worden
geregeerd door mafia. Ze hebben je in de tang, ze persen je af namens hun opdrachtgevers en
doen het voorkomen alsof ze het beste met je voor hebben. Want dat alles, dat is de belofte die
gepaard gaat bij die afpersing, levert jou dan op dat je wordt "beschermd" door deze criminelen
en hiermee is de modus operandi van de mafia zichtbaar.
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