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”Fyra tidningar är farligare än tusen bajonetter.” - Napoleon

Vem  vi  än  röstar  på  så  är  det  samma  mediemoguler  och  bankirer  som  kontrollerar
propagandan och skapar våra digitala skuldpengar. Detta är den största hemligheten som
bevisar att staten och vår demokrati är genomkorrupta.

Sveriges privata banker har rätt att skapa digitala skuldpengar, inte staten. Detta enorma
bedrägeri omnämns aldrig med en enda rad i MSM(svensk Mainstream Media). 

Privata  banker  har  skapat  cirka 3.200 miljarder  kronor  i  form av bostadslån till  folket.
Dessa skuldpengar tillhör inte bankerna utan är stöldgods från staten (folket).

Endast 16.000 bönder finns kvar och våra beredskapslager är borttagna. Vi är nu mycket
beroende av import av mat samt kemikalier till lantbruket.

Svenska  skolbarn  väljer  nu  mellan  att  vara  han,  hon  eller  hen,  vilket  lett  till  en
explosionsartad ökning av könsdysfori (könsidentitetsproblem) bland unga.

Cirka 60% av alla 15-åriga flickor i Sverige lider nu av psykisk ohälsa varje vecka. 

Pressen skriver spaltkilometer om sex, nöjen, sport, katastrofer, skvaller och pengar. 

Sverige är statistiskt sett världsledande på ensamboende och gängvåldtäkter.

Penningproduktionen  hos  affärsbankerna,  mediaoligopolet,  pk-diktatur,  eliminering  av
kärnfamiljer  och  svensk  kultur,  vårt  stöd  till  USAs  alla  krig  i  mellanöstern,  könlösa
skolbarn,  eliminering av Sveriges lantbruk,  NATO-alliansen,  globalismen,  införandet  av
GMO-mat i Sverige etc – var detta verkligen folkets vilja?

Har  du  någonsin  hört  talas  om  ett  riksdagsparti  eller  någon  tidning  som
argumenterar för att ta bort bankernas rätt att skapa krediter? De viktigaste frågorna
debatterar våra politiker och MSM aldrig om. Där har du beviset på att demokrati
och  välvilja  gentemot  svenska  folket  inte  existerar. Bankerna  gör  oss  till  frivilliga
skuldslavar eftersom det knappt finns någon korrekt information eller synlig opposition som
exponerar  bankernas stölder.  Folket  ifrågasätter  därför  aldrig  bankernas rätt  att  skapa
digitala skuldpengar. Många svenskar sitter med mycket stora skulder och det svenska
folket borde nu ena sig och agera gällande dessa ödesfrågor.

Ni kan hjälpa Sverige – sprid gärna detta flygblad vitt och brett!

Om du tycker denna typ av information är intressant så är ni välkomna att läsa mer
på www.sanningenomsverige.se . Om ni dessutom tycker att vår information är viktig så
sprid den gärna vidare till  vänner och familj. Skriv gärna ut  flygbladet och dela ut det i
brevlådor (som samhällsinformation). Ju fler som känner till  sanningen desto enklare är
det att ändra på saker och ting.

http://www.sanningenomsverige.se/

