Wetten zijn er alleen voor burgers, niet voor overheid
Vrijdag, 04 januari 2019 19:48

Als jij als burger probeert om 10.000 euro weg te sluizen naar een belastingparadijs, dan
weet je dat je door de overheid aan de hoogste boom wordt opgehangen als je wordt gesnapt.
Maar, als diezelfde overheid bedrijven als Google helpt om 20 miljard euro weg te sluizen
naar Bermuda dan wordt deze niet aangeklaagd als lid van een criminele organisatie.

De eerste voorspelling die we deden voor het nieuwe jaar 2019 is na enkele dagen al
uitgekomen. De Telegraaf kopt met grote letters: Vollere knip in rook op.

Al maandenlang schrijven wij dat de burgers met Prinsjesdag weer eens een worst is
voorgehouden die vervolgens door de overheid wordt opgegeten.

Naast de krankzinnige belastingverhogingen op energie, kwam daar nog eens de BTW
verhoging bovenop die de burger op talloze manieren zal nekken. Kijk en vergelijk zelf en je zult
merken dat je in de praktijk veel meer gaat betalen dan de drie procent BTW verhoging.

De veroorzaker van dit alles is uiteraard de overheid. We blijven het herhalen, de mensen die
deel uit maken van de overheid en gekozen zijn door de burgers om hen te vertegenwoordigen
hebben totaal andere belangen. Zodra ze klaar zijn met hun geslijm richting kiezer en gekozen
zijn, draaien ze diezelfde kiezer de rug toe en gaan zich bezighouden met zaken die er voor
hen persoonlijk en werkelijk toe doen.

Ze laten zich kopen (Bilderberg) of chanteren ( Ed Nijpels ) om de agenda van hun duistere
opdrachtgevers uit te voeren.
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En onderdeel van die agenda is de burgers zoveel mogelijk kaal plukken en de grote bedrijven
aan alle kanten bevoordelen.

Wanneer jij als individu iemand helpt om een constructie op te zetten om geld weg te sluizen
naar een belastingparadijs, dan wordt je gegarandeerd aangepakt als lid van een criminele
organisatie. Zelfs als je dat allemaal legaal doet volgens de bestaande regels, weten ze je nog
te vinden zoals overduidelijk bleek uit de manier waarop ze Ferdi Roet te grazen hebben
genomen.

Wanneer diezelfde overheid Google helpt om via Nederland 20 miljard euro door te sluizen na
ar Bermuda, waar over dat bedrag totaal geen belasting wordt geheven, dan wordt de overheid
niet aangeklaagd als lid van een criminele organisatie, hetgeen uiteraard wel het geval is.

Zij breekt of buigt de eigen wetten zodanig dat de wet voor haar niet telt. Net zoals ze de wet
kan breken bij een WOB verzoek van Elsevie r met betrekking tot de MH17 doofpot.

Of we het nu leuk vinden of niet, we zullen onder ogen moeten zien dat onze overheid niets
meer is dan een criminele organisatie. Een mafiaclub die alleen de belangen van de eigen
leden voorop stelt.

De leden bestaan voornamelijk uit de grote bedrijven en de bankiers die de overheid gebruiken
voor het uitvoeren van hun wensen. Zo zagen we een beschamende vertoning van
“volksvertegenwoordiger” Rutte die zich in allerlei kronkels wrong om een aannemelijke
verklaring te bedenken voor het afschaffen van de dividendbelasting voor zijn vrienden bij
Unilever.

Zo wegen de belangen van de farmaceutische-, medische- en voedingsindustrie uiteraard vele
malen zwaarder dan de gezondheid van de bevolking.
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Daardoor hebben we nu een bevolking met 9 miljoen chronisch zieke mensen en wordt alles
uit de kast gehaald om diezelfde bevolking nog veel zieker te maken door ze richting
vaccinatiespuit te pushen.

Wanneer je eenmaal herkent dat de overheid niets anders is dan een criminele organisatie, dan
worden er opeens veel dingen duidelijk. Dan begrijp je dat het logisch is dat je ondanks alle
mooie praatjes van de overheid toch veel meer moeite hebt in het nieuwe jaar om rond te
komen.

Wanneer je eenmaal beseft dat deze criminele organisatie er niet voor terugdeinst om mee te
helpen om 193 landgenoten de dood in te jagen en vervolgens heult met de daders om alle
sporen uit te wissen, dan weet je dat je op jezelf bent aangewezen en dat je je in feite op
vijandelijk terrein bevindt.

Wanneer je eenmaal door hebt dat je door de propaganda van de overheid wordt belazerd en
bedonderd, dan weet je ook dat de vijand zich niet in Moskou bevindt, maar in Den Haag.

Echter, opstand en anarchie is ook niet het antwoord, wel steeds groter wordende protesten, al
dan niet met gele hesjes en het actief meehelpen om bij steeds meer mensen de ogen te
openen en ze laten inzien dat we worden “geregeerd” door een criminele organisatie.

Veel politieke alternatieven zijn er niet, want op het moment dat een partij enigszins wat in de
melk te brokkelen krijgt, wordt deze van binnen uit geïnfiltreerd en overgenomen, waardoor je
een goedwillende achterban hebt en een volkomen corrupte en gekochte leiding. Het
piramideconcept werkt niet alleen goed bij de vrijmetselarij, ook bij politieke partijen werkt het
uitstekend.
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Zolang Marianne Thieme nog niet naar de Bilderberg Conferentie is geweest, lijkt het enige
zinnige alternatief, als je toch wilt stemmen, de Partij van de Dieren. Deze partij heeft in ieder
geval een nobele doelstelling:

De Partij voor de Dieren stelt zich ten doel op te komen voor de belangen van dieren als
levende wezens met gevoel en bewustzijn. Direct hiermee verbonden zet de partij zich in voor
het behoud en bescherming van natuur en milieu. Hierbij gelden als leidraad: mededogen,
duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

En verder zal je het toch veelal zelf moeten doen en dat begint met het zorgen voor een goede
gezondheid.

Versla daarom de prijsverhogingen en maak gebruik van een eenmalige korting voor
Niburulezers op de 30 ml hoogwaardige CBD olie van Orjana van maar liefst 15 procent. Voer
bij het afrekenen de code CBD15 in. Deze aanbieding is geldig tot en met vrijdag 11 januari
2019.

** Let op! Voer de code in in het daarvoor bestemde kortingsbonnenveldje om in aanmerking te
komen voor de korting. Codes die worden ingevoerd in het commentaren-/notitieveldje komen
niet in aanmerking voor de korting.
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