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Wat wereldpolitiek werkelijk omvat
We hebben één groot probleem in de wereld en dat probleem heet AMERIKA. Voor de mensen die niet begrijpen dat de
VS een oorlogszuchtige natie is, ga ik dit een beetje proberen te verhelderen. Amerika komt elke dag 10 miljard dollar
tekort om zijn leger, over heel de wereld verspreidt plus alle militaire bases, te onderhouden. Daarom bestaat de dollar
voor 30% uit euro’s en dat is een ZEER slechte zaak. Dat wil zeggen dat het schijtpapier van Europa voor 30% het
Amerikaanse leger onderhoudt. Dat maakt de EU en de Europese commissie en alle regeringen van landen aangesloten
bij de EU even grote oorlogsmisdadigers als Amerika zelf.
(Indien u zich afvraagt waar het grootste gedeelte van ons belastinggeld naar toe gaat, dan weet u dat nu! Vergeet ook
niet dat er eveneens een groot gedeelte naar banken gaat om FICTIEVE schulden af te lossen en naar de oorlogsindustrie om oorlogen te kunnen voeren. Alles bij elkaar wordt er dus ongeveer 80% tot 90% van ons belastinggeld NIET
aan de gemeenschap gespendeerd maar aan aardse parasieten en hun klaplopers, schooiers en nietsnutten, regeringsklunzen inclusief! Daarom wordt er bezuinigd op uitkeringen, ziekenhuizen, scholen, subsidies en pensioenen! En, daarom is elke regering een criminele organisatie! En om alles in balans te houden hebben EU politici diefstal via de ESM
goedgekeurd, dus als u wilt weten waar uw pensioen naar toe gaat, is het via de ESM naar banken en oorlogen)

Landen ontwrichten
Specialiteit van de CIA! Een zoveelste Amerikaanse bende psychopaten en criminelen die de ganse drugwereld in hun
macht hebben, in alle landen, van productie tot en met verdeling en leveringen. Ze worden de hand boven het hoofd gehouden door FBI-top, DEA-top, DIA-top, Amerikaanse senaat en regering mede de volledige NAVO-top waarvan bases
en vliegvelden worden gebruikt om de illegale troep ‘in te voeren’ en te verdelen hier in Europa. (Bewijzen hier)
Om een land te destabiliseren heb je niet meer dan 10 provocateurs en een 100-tal goed betaalde leiders nodig met aan zien in de gemeenschap. Ze kunnen op een gemakkelijke manier een protesterende aanhang van duizenden klunzen,
leeghoofden, uilskuikens, stommelingen, sufferds, debielen en dombo’s op de been brengen en via de provocateurs het
protest uit laten lopen in een grote rel. Eenmaal als de chaos begint, ontwikkelt zich een mentaliteit tot vernielen en ste len. Zelfs de meest vredelievende mensen kunnen dan ontaarden in gevaarlijke gekken! Voeg je hier nog genoeg wapens
en geld aan toe, dan kun je ELKE REGERING omverwerpen.
(Verijdelde staatsgreep in Turkije om Erdogan af te zetten en driemaal na elkaar relletjes in Brussel, november 2017.
Justitiële dwazen en politieke prutsers pakken de ‘relschoppers’ op en de echte misdadigers en criminelen blijven rustig
rondlopen om het nog een aantal keren te organiseren totdat men het uiteindelijke doel heeft bereikt! Elke opstand heeft
een systeem achter zich, anders is er geen opstand. De gemiddelde Jan LUL uit de straat is namelijk HERSENDOOD!
Ze kijken van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat televisie en dat is de ergste hersenspoeling die er bestaat. Daarom is
de grootste bubs zo achterlijk dat ze leugens niet van waarheid kunnen onderscheiden. Ook denken ze dat wetten bestaan om fout gedrag te bestraffen. Echter, zo simpel is het niet! Een wet maakt bepaalde gedragingen of uitingen legaal of illegaal en dat heeft helemaal NIETS met goed of fout te maken! Wetten zijn voor 98% onrechtvaardige hersen spinsels die uit de pen van door parasietenbendes betaalde kommaneukers komen omdat degenen die ons regeren te
DOM zijn om zoiets te verzinnen. Dat wil zeggen dat zij CORRUPT zijn, dat wel. Maar, dat schijnt de DOMME MASSA
ook niet te weten want ze blijven SLAAFS stemmen op diezelfde bende omkoopbare idioten!)
Elke coupe d’état bestaat uit:
1.

gemanipuleerde protesten,
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2.

muitende protesterenden worden gedood wat dan uiteindelijk leidt tot een hypocriete VN resolutie, bekrachtigt
door overbetaalde en schuinmarcherende politici, want wat zit er anders bij de VN? Deze resoluties lagen naar
alle waarschijnlijkheid al jarenlang in een dossierkast stof te happen want in de (wereld)politiek gebeurt
NIETS dat niet ver van te voren is bekokstooft door deze leeglopers!

3.

bewapend conflict tegen de staat om de regering af te zetten en

4.

als dan punt 3 uiteindelijk gedeeltelijk of volledig mislukt wordt een (gedeeltelijke) burgeroorlog financieel
mogelijk gemaakt om (deel)regeringen tot vallen te brengen. (Oekraïne als voorbeeld. Als de burgeroorlog
dan te lang duurt gebeurt er weer iets anders om een of ander land, behalve AMERIKA, te beschuldigen. MH17? ‘t Zou best wel eens een mislukte ‘politieke’ oplossing geweest kunnen zijn omdat het DOSSIER door de
Nederlandse Staat ontzettend diep is begraven. Geen enkele schrijvende LUL de Behanger in de wereld die er
zich vragen bij stelt. Vind alleen ik dat raar? Waar is de ‘vrije’ pers nu ineens?)

SIMPEL, NIET? En, we zien het alle dagen op televisie. De meest voor de hand liggende voorbeelden? Libië, Syrië en
Oekraïne. Man, hebben jullie stront in jullie ogen. Herkennen jullie de handtekening van de CIA niet in deze aan het
volk opgedrongen ‘revoluties’ en gewapende opstanden? Waarom denken jullie dat de burger in het westen niet in alle
vrijheid VUURWAPENS mag kopen? Omdat alle regeringen in hun broek schijten van het volk! DAAROM! En, dat is
een bewijs dat onze regerende POTVERTEERDERS alle dagen met louche zaken bezig zijn, of niet? Ze hebben alle re denen om bang te zijn van het volk.
Ik zegt het nogmaals: alle staten zijn CRIMINELE ORGANISATIES!
Voor de bemoeienissen van Israël, Amerika, Engeland, Frankrijk en Saoedi Arabië in het midden oosten waren genoemde landen volledig stabiel, welvarend en RIJK!
Libië was een zeer stabiel en welvarend land onder Gadaffy waar iedereen kosteloos naar school kon, universiteiten en
hogescholen vrij van kosten waren, pasgetrouwden gratis een huis of appartement van de staat plus 50.000 euro kregen,
iedereen die wilde gaan boeren volledig werd ingespannen met materiaal, dieren, grond en een boerderij, bij aanschaf
van een auto de staat de helft van de aankoopsom betaalde, benzine enkele centen kosten en iedere burger elk jaar een
gedeelte van de staatswinst kreeg verkregen door de olieverkoop. De Libanees was de best ontwikkelde burger in Afrika
en zelfs vele Aziatische landen haalden het gemiddelde Libanese ontwikkelingspeil niet.
(Gadaffy wilde een gouden dinar invoeren voor heel Afrika, zodat Afrika niet langer van de dollar afhankelijk zou zijn
en door de dollar geschapen ‘ontwikkelingshulp’. Wat voor Gadaffy een werkelijke doorn in het oog was, was de wetenschap dat de Afrikaanse landen met de meeste, belangrijkste en DUURSTE bodemschatten ter wereld eveneens de armste landen ter wereld waren terwijl hun grondgebieden door westerse landen en hun criminele maatschappijen werden
leeggeroofd.
Westerse oliemaatschappijen, ertsbedrijven en mijnbouwbedrijven zijn alom vertegenwoordigd in Afrika. Ze stelen de
bodemschatten door het omkopen van regeringen die het geld in hun zakken steken, gebruiken het volk als slaven, maken grote winsten en wij mogen van ons belastinggeld ontwikkelingshulp voor Afrika betalen.)
Syrië was met de hulp van Assad ook uitgegroeid tot één van de meest welvarende landen in het midden oosten. Het
BNP had zich onder Assad zijn leiding verdrievoudigd, er was nauwelijks sprake van inflatie omdat banken er geen fluit
te vertellen hadden, en de schuld was meer dan gehalveerd. Syrië is echter voor het overgrote gedeelte sjiitisch zoals
ook Iran, terwijl hun doodsvijanden, de Saoedische koninklijke families soennieten zijn. En natuurlijk maakt Amerika
mooi misbruik van deze haat door in de reet van Saoedi Arabië te kruipen, hen beloftes te doen en hun voor het grootste
gedeelte de ‘opstand’ van ISIS te laten betalen terwijl de VS, Engeland en Frankrijk de ISIS leden opleiden in het al
even hypocriete Jordanië van Koning Abdullah II. Wat ze willen voorkomen zijn olie- en gaspijpleidingen van Rusland
en Iran, doorheen Syrië via Egypte naar Europa om daar de bevolkingen van gas te voorzien. Amerika kan deze olie en
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gas niet controleren omdat Assad geen olie en gas doorheen deze pijpleidingen van Saoedi Arabië laat vloeien. Dus,
daar gaat het conflict in Syrië over. Controle over gas en olie dat bestemd is voor Europa.
(Pikant detail. Onze regerende onnozelaars hebben jarenlang ISIS willens en wetens geholpen om Assad van de troon te
stoten. Totdat Rusland zich in het strijdgewoel ging mengen. Turkije was toen nog pro-Amerikaans en schoot een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht. Maar Poetin hield zich kalm. Er kwam geen verwachte escalatie. Turkije en Rusland werden zelfs vrienden. Amerika wilde echter blijven domineren in de streek en kwam met de coup d’etat die schromelijk mislukte vanwege de goed geïnformeerde Russische en Turkse geheime diensten die hecht samenwerkten om te
voorkomen dat president Erdogan iets zou overkomen. Toen de CIA dan uiteindelijk Turkije was uitgetrapt werd er afgerekend met de vele tegenhangers van Erdogan die tegelijkertijd door de voltallige westerse pers werd afgeschilderd
als een tiran.
Laten we eerlijk zijn. De meeste mensen beseffen niet dat Europa en Amerika fascistische gemeenschappen zijn waar
mensen MINDER te zeggen hebben dan in in Turkije, China of Rusland.
Nu heeft Amerika de Koerden, al eeuwenlang de ergste doodsvijanden van Turkije, omarmd om hen te helpen in de
strijd tegen ISIS. Later kan het goed bewapende leger van de Koerden, gehard door de strijd tegen ISIS, dan in Turkije
aan de gang om Erdogan een kopje kleiner te maken. Dat heet wereldpolitiek! Frisse zaken toch, of niet? En onze regeringen vinden dat allemaal normaal. Ze maken hier deel vanuit.
Politici zijn zowat allemaal fascistische, psychopathische racisten die niet wakker liggen van een moord meer of minder
in de wereldpolitiek zolang zij het doelwit maar niet zijn! Dat is ook de ENIGE reden waarom ze in hun broek schijten
van het volk. Vooral van een bewapend volk! Weet u wie er in het fascistische Europa echt vrij zijn? Alle mensen die
zich GEEN ZAK aantrekken van de wet! Dat zijn banken, multinationals, politici en onderwereld. Is het niet duidelijk
dat zij ALLEN misdadigers zijn?
We zien dus nu de grijze wolven zich weer volledig ontplooien nadat het jarenlang stil was. Dat komt omdat Erdogan de
oorlog heeft verklaard aan alle KOERDEN en een harde lijn omarmt om alle Turken in Europa te kunnen beschermen.
Integratie van Turken in onze gemeenschap kunnen we nu wel voor eeuwig vergeten. Waarom? Omdat de grijze wolven
iedere gematigde en geïntegreerde Turk zullen DWINGEN om EXTREEM te worden. Daarom! Onze cultuur zal door de
harde geloofslijn, omdat ze een nieuw Ottomaans kalifaat willen stichten, volledig worden ondermijnd. Wie ze daar
voor AF MOETEN MAKEN kan hen geen donder schelen. Politiek is zo rot als een mispel. En, degenen die dit soort
spelletjes bedrijven horen te worden opgesloten. Voor eeuwig! Het moet nu toch al een keer gaan doordringen dat iedereen die het verdomd om onze cultuur te omarmen hoort te worden teruggestuurd. Al was het alleen maar om onszelf
en onze geliefden te beschermen tegen wat er in de toekomst ZAL gebeuren als we alles op zijn beloop laten omdat we
opgezadeld zitten met elkaar beschermende en hun holmaatjes het hand boven het hoof houdende politici ZONDER
KLOTEN!)
Dit is geen racistische praat. Dit heet een REALISTISCHE kijk op alles wat er rondom ons heen aan het gebeuren is en
vooral hoe we ons er tegen kunnen beschermen! Anders moet je me uitleggen waar ik het VERKEERD zie! Ik sta open
voor elke discussie over deze onderwerpen!
Multiculturaliteit is altijd al een wassen neus geweest. Het bestaat niet en als het ooit heeft bestaan dan is het nu één van
de vele gore, achterbakse, politiek correcte leugens. Indien al de vreemde culturen zich niet aan onze cultuur aan WIL LEN passen dan moeten ze gewoon weer hun biezen pakken. De politiek moet helemaal niet beginnen met zogenaamde
POSITIEVE discriminatie voor hen. Positieve discriminatie is NEGATIEVE of eigenlijk koudweg DISCRIMINATIE
van het eigen volk. Wij die op die klootzakken VERPLICHT moeten stemmen worden dan gediscrimineerd!
Wat de vluchtelingen betreft die Europa overspoelen. Wel, dat is werkelijk een leger dat we moeten opleiden, een geweer geven en droppen boven het land van herkomst, zodat ze voor de vrijheid van hun eigen land kunnen strijden. Dan
kunnen die van ons terug naar huis komen! Wij hebben in die zandbakken van hen niets te zoeken!
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