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Ben jij politiek volledig wakker of ben je een
doodgewone volgzame conformist?
Ze zeggen dat de geschiedenis uitsluitend door winnaars wordt neergeschreven. En ja, dat weten we maar al te goed. De
versies in leven gehouden door verplicht onderwijs, gouvernementele propagandisten en media zijn een flauw aftreksel,
zo niet een faliekante leugen, over hetgeen er omgaat in, en wat betreft de waarheid over, ECHTE GESCHIEDENIS.
Er zwerven overal ‘gestandaardiseerde’ versies rond over alles wat met onze geschiedenis heeft te maken. Men moet er
wel haast in geloven. Al degenen die een afwijkende mening hebben vandaag de dag, worden op zijn minst belachelijk
gemaakt. En dat, terwijl spindokters feitelijk allemaal werken voor de overheid en PR bedrijven. Indien ze geen plausibele verklaring kunnen geven na een onderzoek worden dossiers diep begraven of er wordt een totaal niet ter zake doende versie publiek gemaakt. Als voorbeelden: MH-17 rapport, 9/11 rapport en onderzoeken naar de politieke moorden op
president Kennedy, senator Kennedy, Martin Luther King. Waarom zijn deze rapporten ontoereikend? Omdat ze bepaalde FYSICAWETTEN met voeten treden.
Je ziet dan ook dat de meeste academici uitsluitend met hun baantje bezig zijn. Bang om te worden ontslagen, houden
ze zich verre van commentaar op dit soort publicaties, terwijl zij zo de leugen over geschiedkundige feiten mede veroorzaken en in stand houden. Daarom heb ik eveneens niet al te veel vertrouwen in de academische wereld of hun onder zoeken. Universiteiten van vandaag zijn geldfabrieken waar academische vorming op de tweede, zo niet, de derde plaats
komt. Weet u dat de ‘beste’ universiteiten worden gehonoreerd naar hun ISO-normen, dus hun administratie, en niet
naar de ‘kennis’ van hun afgestudeerde studenten? Onderzoeken kunnen niet onpartijdig zijn omdat meeste onderzoe ken worden gedaan voor bedrijven. Bedrijven die dicteren voor geld, in de academische wereld subsidies genoemd, wat
er MOET worden gevonden. En daarmee is alles gezegd over ‘accreditatie’ van de door onze maatschappij geaccepteer de universiteiten hun uitgegeven ‘diploma’s’.
Het typische niveau van politiek bewustzijn in onze maatschappij is vrij slecht onderbouwd. Vaak komt het doordat het
gesimplificeerd wordt waardoor het politiek bewustzijn volledig incompleet is. Dit alles dient als een functionele val
voor geest en verbeelding zodat het individu wordt gevormd tot CONFORMIST. Deze psychologische val bestaat uit
twee eigenschappen, namelijk: conservatisme en progressivisme.
En omdat deze eigenschappen biologisch aangeboren zijn en ook in de menselijke psyche genesteld zijn, worden deze
factoren uitgebuit om horizontale disharmonie en verdeling bij de bevolking te creëren. Veel mensen stijgen echter maar
naar een niveau van politieke bewustzijn dat hen toestaat om hun aanleg te begrijpen voor één van voorheen genoemde
eigenschappen. En, hier eindigt het politieke bewustzijn voor velen. Het wordt geuit door een extreme devotie voor
slechts één zijde van het politieke spectrum. Dit is het kenmerk van de CONVERGENTE DENKER. Daarom ben ik
niet eens in politiek geïnteresseerd. Politiek wordt bedreven door vooral ontzettend domme mensen zonder toekomstvi sie! Als DIVERGENTE en out-of-the-box denkende antropoloog aanschouw ik een cultuur waar ik me voor zou scha men moest ik er deel van uit maken. Dit is eveneens DE REDEN dat ik NOOIT zal gaan stemmen. Grote jongen die me
met de wet in de hand ooit zal weten te DWINGEN! Of ik nu op droplul A van partij X of leegloper B van partij Z stem.
Het beleid in België is al hetzelfde sinds het ontstaan van het land. Maak de zakken van het klootjesvolk leeg, geef ze
brood en spelen maar houdt hen vooral politiek dom! Laat hen nooit ontdekken dat ze MEDE-EIGENAAR zijn van een
land waar regeringen in feite de bedienden zijn van het volk!
Oh, het gezever dat er niet hetzelfde aantal Vlamingen en Walen zijn en daarom een volksstemming ‘illegaal’ zou zijn
omdat Vlamingen dan altijd in de meerderheid zouden zijn is ook ZEVER! Ooit al gehoord van omzetten in procenten?
Weet u. In deze bananenrepubliek MOET iedereen gaan stemmen. Dus men weet EXACT hoeveel mensen er per deel-
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gemeenschap kiesgerechtigd zijn. Stel een vraag met het te kiezen antwoord Ja of Nee. Stel nu hypothetisch dat er 1
miljoen Vlamingen zijn en 500.000 Walen. 600.000 Vlamingen zeggen nee, en bij de Walen zijn er 400.000 tegen. In
procenten is dit: Vlamingen 60% en Walen 80% tegen. Samen is dit: 60+80=140/2=70. 70% van de BELGISCHE BEVOLKING GEEFT DE REGERING DE BEKENDE VINGER. En deze hypothese kan in gans België niemand bedenken en uitwerken? Dat zegt genoeg over het ‘ontwikkelingspeil’ veroorzaakt door convergent en hersendodend onderwijs zeker?
De waarheid is dat onze samenlevingen altijd een gelijkmatige verdeling van mensen nodig hebben met elk van deze
ideologische tendensen om een evenwicht te stabiliseren tussen beide groepen. Hoever je politiek ontwaakt bent kun je
voor jezelf toetsen door de drie volgende kenmerken te bestuderen.

Het statische systeem zal in elkaar klappen
Indien je dit niet ziet gebeuren in de nabije toekomst, heb je heel veel vertrouwen in het huidige systeem. Bedenk wel
dat dit een meester-slaaf systeem is en kenmerkend voor het Stockholmsyndroom waar u last van heeft. Als je politiek
ontwaakt bent, ga je op zoek en confronteer je vrienden en familie met de manier waarop staten en regeringen hun poli tieke macht misbruiken. Daaruit voort komen heel wat opinies die ik al heb geschreven. Een ervan is dat we zonder re gering verder kunnen omdat regeringen niet meer zijn dat wat zakkenvullende parasieten.
Ze manipuleren het geld, voeren eindeloze oorlogen, verbrassen onze belastingcenten, zijn corrupt op alle niveaus, permitteren het om de ganse wereld te vernietigen, terroriseren alle burgers via politiecontroles en belastingaanslagen en
beperken de welvaart door een massa niet ter zake doende regelgeving. En, dat is de ‘standaard’ aanpak van de staat,
dus kom niet af door alles goed te praten.
Dit is een statische wereld die zeker zal instorten want ontwakende individuen nemen zoiets niet langer. Men kan ten slotte de burger niet van alles de schuld BLIJVEN geven en deze voor alle kosten op laten draaien! Men zou beter regeringen HOOFDELIJK aansprakelijk stellen voor alles. Dat er dan geen leegloper meer wil regeren is niet zo erg. Leterme heeft bewezen dat een regering helemaal niet noodzakelijk is.

Onze ‘leiders’ zijn niet meer dan harlekijnen van banken en bedrijven
Eerlijkheid dient ons te onderkennen dat steeds minder mensen gaan stemmen, hoewel het nog steeds VERPLICHT is,
en deze verplichting indruist tegen een artikel uit de grondwet. Want, er is geen enkele wet die zichzelf BOVEN de
GRONDWET kan stellen. Zelfs mensen die moeten gaan ‘zitten’ op de verkiezingsdag laten steeds vaker en zonder na dere uitleg, verstek gaan. Is er niemand in deze bananenrepubliek die zich afvraagt hoe dit komt? Is de politiek zich
ECHT niet bewust dat het allemaal wordt veroorzaakt door henzelf en hun corrupte gedrag in het oog van de KIEZER?
Denken ze werkelijk dat iedereen buiten de politiek niet voor zichzelf kan denken? Hun verraderlijke en misdadige gedrag NIET wordt onderkend door de massa? DAT IS PAS DOM!
Ze hebben de laatste twintig jaar steeds meer wetten gemaakt om veel macht toe te spelen in de richting van banken en
internationale bedrijven door onze grondrechten af te kalven. Misdadigers kunnen in België voor het juiste bedrag hun
MISDADEN afkopen. Daarvoor hebben bepaalde ministers hun broek volledig laten zakken. Kazahkgate en Diamantgate zijn maar enkele voorbeelden. Geef me een reden om op dit soort klootzakken VERPLICHT te moeten stemmen?
De wet? Een wet maakt alleen een verschil tussen legaal en illegaal. Als een politicus FOUT is en hij BLIJFT op de lijst
staan, is ELKE politicus van elke partij FOUT en CORRUPT. Geef me een reden om op deze oplichters te gaan stemmen maar kom vooral niet af met een wet. In de wet geloof ik al lang niet meer!
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Politici worden beïnvloed door belangrijke machten
Indien de politiek een arena is voor de regering en regeringen worden zeer erg duidelijk beïnvloed door bedrijven, inlichtingendiensten en supranationale organisaties, dan:
•

hebben we geen invloed in, op of over de politiek en doe ik ook niet de moeite zoiets te pretenderen,

•

biedt het geen soelaas onszelf wijs te maken dat politici er zijn om voor het volk op te komen,

•

en heeft het al helemaal geen zin om op deze, duidelijk corrupte zooi ooit nog te gaan stemmen.

Politici hebben bepaalde, verborgen agenda’s waar ze zich aan (moeten) houden. Ze zullen nooit openheid van zaken
geven wat betreft hun invloed. We moeten ons dus niet wijsmaken dat politici ooit iets zullen uitrichten voor het volk.
Vergeet dat! Ze zitten daar voor zichzelf. Zij worden beter van alles wat het volk wordt afgenomen!
Degenen die politiek serieus wakker zijn weten dat en begrijpen wat ik vertel! De politieke partijen, hun aanhangers en
afgevaardigden houden een complot in stand tegen het volk omdat ze doodeenvoudig NIETS te vertellen hebben en allemaal harlekijnen zijn!

Conclusie:
Wat politici het meest vrezen is EENHEID VAN HET VOLK!
Zonder dat de waargenomen barrières worden weggenomen voor het volk wat betreft het hedendaagse politieke bewustzijn, kunnen we alleen verwachten dat onze samenleving nog verder uit elkaar zal worden getrokken waardoor het
steeds gevaarlijker en chaotischer zal worden in ons land, Europa en de wereld.
Als het volk niet één wordt zullen we op niemand of in niets kunnen geloven. Iedereen zal op zichzelf aangewezen zijn
en blijven.
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