De komende vliegtaks is pas het begin
Zondag, 10 november 2019 15:14

"De mens is schuldig aan klimaatopwarming en de mens zal betalen" en met die mantra
hebben overheden carte blanche om burgers kaal te plukken.

We staan aan het begin van een proces waarbij je resterende vrijheden stap voor stap worden
weggehaald en je er ook nog grof voor mag betalen.

Niemand in ons land vraagt zich af hoe het kan dat een staatssecretaris als Menno Snel er
een geweldige puinhoop van maakt
bij de belastingdienst, waar talloze mensen de dupe zijn van de terreur van de dienst toeslagen,
en hij toch gewoon alle tijd en ruimte krijgt om een nieuwe vliegtaks er doorheen te drammen.
Want, dat is het. Het lijkt wel alsof de man een persoonlijk belang heeft bij het invoering van
alweer een taks waar de burger het slachtoffer van wordt. Anderzijds ook weer niet zo vreemd
als je weet dat hij lid is van D666 en even kijkt naar zijn eerdere bezigheden : van 1 oktober
2011 tot 2016 werkte Snel in Washington D.C. als bewindvoerder van het Internationaal
Monetair Fonds (IMF).
Snel werkt als een bezetene om links- of rechtsom die vliegtaks erdoor te krijgen:
Negen EU-landen, waaronder Nederland, roepen de Europese Commissie op om een
wetsvoorstel te maken voor een Europese vliegbelasting. De gezamenlijk ondertekende
verklaring, opgesteld op initiatief van Nederland, is vandaag door staatssecretaris Menno Snel
(Financiën) in Brussel overhandigd aan de vicevoorzitter van de commissie Frans Timmermans.
Timmermans zegde toe dat de nieuwe commissie na haar aantreden, voorzien op 1
december, de zaak meteen ‘aan boord neemt’. Timmermans wordt dan verantwoordelijk voor
het Europese klimaat- en milieubeleid. Hij zei het er volkomen mee eens te zijn dat de
luchtvaart net als andere transportsectoren belast hoort te worden. Snel is ervan overtuigd dat
Timmermans ‘enthousiast aan de slag’ gaat en binnen afzienbare tijd met een voorstel komt, zei
hij na de presentatie.
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Wat we hier zien is niet alleen een staaltje ordinaire diefstal, de zoveelste, maar vooral ook een
verdere stap in de richting van de komende reisbeperkingen zoals wij eerder schreven.
Het zal waarschijnlijk niet al te lang duren voordat Snel mag deelnemen aan een Bilderberg
Conferentie. Een soort Marktplaats voor de Sekte die daar de door haar geselecteerde
kandidaten kan omkopen of chanteren en deze verdere instructies geven.
Zoals bekend is de hele klimaathoax bedacht door de Club van Rome, een werktuig van de
Sekte, die in 1991 met het volgende kwam.
In onze zoektocht naar een vijand die ons kan verenigen, kwamen we op het idee van
vervuiling en een dreiging van wereldwijde opwarming. Tekort aan water, hongersnood en dat
soort dingen zouden heel goed in dat plaatje passen en dan kunnen we stellen dat al deze
gevaren zijn veroorzaakt door menselijke interventie en dat dit alleen is te veranderen door
houding en gedrag te veranderen. De werkelijke vijand is dan de mensheid zelf.
Begin jaren negentig bedacht de Club van Rome de grootste oplichtingstruc uit de geschiedenis
van de mensheid. Wij worden nu door gekochte en gechanteerde politici verraden en
gedwongen richting de New World Order.
Een wereldregering die door de paus eind 2015 is geïnstalleerd en die, als ze je laten leven,
ervoor zal zorgen dat je een slaaf wordt die binnen de omheining van een getto zal wonen,
de geplande megasteden
, en geen enkele vrijheid meer zal hebben om te gaan en staan waar je zou willen.
Hoe de wereld eruit zag, voordat deze grootste oplichtingstruc ooit werd gelanceerd, zie je in
het onderstaand artikel van Newsweek uit april 1975. Een uitgebreid artikel waar
wetenschappers zich grote zorgen maken over de afkoeling van de aarde. Hiermee heb je dan
ook gelijk het bewijs dat wat we nu meemaken inderdaad grote oplichting is.
De vraag is hoelang wij dit alles nog accepteren?
Klik op het plaatje voor een grotere versie.
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