okt. 15, 2017

Ik zeg hem dat ie Gezien is en op de
Lijst staat. met Landverraders.
Op de lijst met Landverraders omdat hij
NL (‘se welvaart, kleur/ religie maakt
niet uit) verkwanselt heeft aan de
EUSSR.
Ik zeg/ schreeuw hem toe dat hij een
Volksverrader is omdat hij een
instrument vd MH-17 doofpot is.
En ik schreeuw hem toe dat hij een kk
Lafaard is, omdat hij spuugt op het
verdriet, de horror en de eenzaamheid
van 198 + 3 nabestaanden en familieleden
van de slachtoffers.

Geen decorum en geen respect.

Als jihadi’s hun paspoort moeten
inleveren, dan moeten EU-onderdanen dat
ook. (art. 93)
Laffe, Lange, Landverradende Lange darm
dat je me d’r bent.
Lafaard.
En het zal zijn (werkelijk) Über-fitte
Personal assistent ook glad aan d’r
cynische reet roesten hoor, die zal heus
wel genantere episodes hebben meegemaakt
met die spastische kneus.
Dus wanneer dit hoerenjong (dank GJB)
weggestuurd wordt, redt zij zich wel,
die vindt wel een nieuwe betrekking.
-ik ken de jongedame niet, en een vrouw
haar eerbaarheid daar ga je niet
lichtzinnig mee om, zeker niet
publiekelijk, dus werkelijk no pun
intented.
(dus ook als ze blank en geen hoofdoek
draagt Yusef, ook dan. wat mankeert je
joh, vuile racsist.)

Nu we het toch over rode landverradende
ratten hebben. Niveleren is een feest,
maar de top-10 is goed Rood (roze zo u
wilt) hoor. Die weten echt wel wat
graaien is.
PvdAfbraak, dijsselbloem heeft Nl’se
pensioenen/ spaarpotten voor miljarden
(100-en miljarden garant stellingen)
geplunderd, via Bxl rechtstreeks in de
Duitse economie en daar winnende
Konigshuizen gepompt.
Voordat ie er tussen uit miezert, en met
de hra-diefstal/ hysterie/ vvd-faal
actueel. Zou ie misschien met z’n
laatste ministeriele superkrachten een
rapport kunnen verordoneren:
Hoeveel geld de Rabobank van haar eigen
NL-se klanten heeft gestolen?
Kwantificeer de door Rabobank gepleegde
Li-/EUrobor fraude. Het wederrechtelijk
verkregen voordeel van 15 jaar je eigen
klanten beroven daar 10-15 %
retourneren, met excuus en bekentennis.

Laat het 4 miljard zijn (2
voorwaardelijk).
(Als het nl-ers ten goede komt steigert
de EU, kunnen ze niet tegen let maar
op).
Lekker is dat. Eerst je eigen klanten
beroven d.m.v. fraude en rijk
worden(interchange-rates, banken lenen
onderling, bepalen hoogte van jouw
interest/ rentebetaling).
En dan als straf, nogmaals dezelfde
mensen beroven, maar dan in opdracht van
Markie mark, and the flunky bunch (hradebacle).
Maar omzet is omzet, dus provisie muss
sein.
De Haagse 'Rechtbank' (hahaha) achtte
het wel verantwoord deze sociopaten
zonder straf/ boetes/ belasting? terug
te laten keren in de maatschappij.
Had je het ook anders verwacht. Voor de
elite gelden andere normen, waarden en
dus ook andere wetten.

Was dat in het feodalisme ook niet de
standaard. Vraag me af, hoe dat
afgelopen is.
Rabobank is de grootste
hypotheekverstrekker. Als dijsselbloem
die laatste 2 geldwissels (4 miljard
bejaardenzorg, zorggeld, btw- verhoging)
even terugboekt richting EZ, dan hebben
we al genoeg smeeerolie om de zoveelste
vvd-clusterfuck op te lappen.
En dan zijn ze nog niet eens begonnen.
ha
Of we betalen onze Duitse adel in
Brussel af en laten het zitten? Vrij
land enzo..
“gerechtelijke” – deurwaarders en vaag
criminele incasso buro’tjes ? Allemaal
gemakkelijk, te Almere
gevestigd(Uiteraard, waar anders?!).
“koninklijke” / “gerechtelijke”. Wat
kosten die magistrale aflaten
tegenwoordig?

Wetgevend en “Gerechtelijke” macht/
magistratuur zijn een (misselijke) joke.
Vraag maar aan de families van Duijl/
Faber, en de teller met instemmers die
de 300.000 allang voorbij is. Wie
accepteert dat nog?
Onze magistratuur / Rechters en Deugers.
Wereldbeeld uit de jaren 1980 (in stand
gehouden door nsb-handelsblad. Het staat
al in d.. ach laat ook maar.)
Een minachting en neerbuigendheid voor
normale/ fatsoenlijke burgers alsof ze
nog in 1880 leven.
En een wereldvreemdheid van geen enkele
tijd.en bleef het daar maar bij.
Maar als het op achteloos punitief/
straffend administreren, aanslaan en
afpersen van burgers aankomt, dan hebben
ze een wereldbeeld en houding
uit 1580.

We hebben geen strengere wetten nodig.
Maar Rechters/ magistratuur met wat
gezond boerenverstand. Delerium is een
medische toestand, islam is geen vrede
oid etc. etc. enz. enz.
Het ligt niet aan de wetten. Blijf daar
maar vanaf (zeker vvd), is
tijdverspilling. als de houding verkeerd
is.
Maar daar draait het allemaal niet om,
Ik stelde jou een vraag. En als ik geen
reactie krijg kan ik met of zonder
doping 3 dagen door gaan en de Kraken
aanwijzen. Wanneer je niet in slaap valt
(vrouwen) of gaat gillen (mannen) dan
zitten we hier nog wel even.

(End ? !!)

