
”Fred om möjligt, sanning till varje pris.” - Luther

Staten ger bort makten till banker och media frivilligt

Vem vi än röstar på så är det samma banker som skapar våra digitala  skuldpengar. Den
som producerar pengarna i ett land har den absoluta makten över landet.

Privata banker har skapat mer än tre biljoner femhundra miljarder kr (3 500 000 000 kr) i
form  av  bostadslån  till  folket.  Dessa  pengar  tillhör  egentligen  inte  bankerna  utan  är
stöldgods från staten (folket).

Är det rimligt att staten gett bort rätten att skapa pengar samt bestämma räntor till några
privata intressen som inte på något sätt kan representera folket eller nationen?

Att ge bort rätten att skapa pengar till bankerna är samma sak som att ge bort statens
yttersta makt till bankerna eftersom den som skapar skuldpengar och reglerar räntan kan
driva hela landet och många företag mot katastrof när som helst.

Bankerna  får  dessutom  ekonomiskt  stöd  från  oss  skattebetalare  när  dessa  finansiella
bostadsbubblor spricker för att de inte ska begäras i konkurs, ett tydligt exempel på att
korruptionen har blivit legaliserad.

Här talar vi om några statligt certifierade falskmyntare med monopol, förlåt banker, som
har tagit makten över folket, staten, MSM, företagen och därmed står ovanför våra lagar.
Ordet falskmyntare har fått en helt ny innebörd.

Många svenskar sitter med stora skulder och borde nu ena sig och agera gentemot denna
tyranni.

Dessa ödesfrågor för Sverige debatteras aldrig någonsin i MSM (Mainstream Media), dvs
tidningar,  radio  och  tv.  MSM  är  fullt  upptagna  med  att  underhålla  folket  med  sport,
katastrofer, hot om Ryssland och krig, skvaller och sexskandaler.

Har ni någonsin hört talas om ett riksdagsparti eller någon tidning som argumenterar för att
ta bort bankernas rätt att skapa krediter? De viktigaste frågorna debatterar politikerna och
MSM aldrig. Där har ni beviset på att demokrati och välvilja gentemot det svenska folket
inte  existerar.  Bankerna  gör  oss  till  frivilliga  skuldslavar  eftersom  den  korrekta
informationen döljs för folket.

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

Om ni 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.
Ju fler som känner till sanningen desto enklare är det att ändra på saker och ting.

Observera att S O S (Sanningen Om Sverige) inte är någon politisk organisation som är ute efter
något sorts stöd eller medlemsrekrytering. Vi vill bara sprida denna viktiga information till folket.

http://www.sanningenomsverige.se/

