Geacht kamerlid,
Dit is een urgente participatieoproep. Een debacle dreigt.
U is zeer belangrijke informatie onthouden inzake de aankoop van JSF toestellen.
Er zijn twee redenen waarom waarom deze JSF affaire wel op een debacle moet uitdraaien.
Door de lange ontwikkelingstijd van de JSF en onverwachte ontwikkelingen op technologisch
gebied is de JSF al volledig achterhaald. (zie bijlage).
En dat geldt zelfs voor de opvolger, de drone technologie die al grootschalig operatief is.
Nieuwe uiterst geavanceerde maar technisch eenvoudige technologie wordt nu al in diverse landen
ontwikkeld, is extreem goedkoop, kan ook door kleine landen worden ontwikkeld en geproduceerd
en wordt gratis beschikbaar gesteld door de uitvinder die spreekt van vredestechnologie.
Het snel wijzigende bewustzijn laat zeer binnenkort, nu al, geen militaire acties op vreemde bodem
meer toe. De eerder voorgenomen agressie tegen Iran ging niet door, mede omdat Iran liet zien
inmiddels over genoemde geavanceerde technologie te beschikken. Men plukte in mei 2011 een
onverslaanbaar geachte USAF drone uit de lucht en schonk die aan China om te worden gekopieerd.
De voorgenomen agressie tegen Syrië, zonder een spoor van bewijs wie de moord(en) pleegde, kon
ook niet doorgaan. Hier was de massale weerstand onder de Amerikaanse bevolking de
doorslaggevende factor.
Ook in Nederland zal het vanaf nu politieke zelfmoord zijn om nog op de oude voet door te gaan.
Door de verouderde JSF technologie en de steeds meer tot participeren en vrede geneigde burger is
er geen 'zinvol' gebruik van de JSF's meer mogelijk. Het feit dat de JSF als enige de Amerikaanse
atoombommen kan vervoeren is dan ook geen voordeel maar nadeel!

Uit bijgaand document Blutte001 blijkt, halverwege de tekst in vet, onweerlegbaar de realiteit van
deze nieuwe technologie. Hierin staan 3 links naar korte video's zodat u met eigen ogen kunt zien
dat de toekomst al is gearriveerd.
Dit document circuleert al op internet, met de mededeling van berichtgeving aan u.
De volgende verkiezingen zullen aantonen dat politici die ons tijdsgewricht en de oproep tot
participatie van onze koning niet begrepen hun steun zullen zien wegvallen.
Het is duidelijk dat de makers van de JSF door de onverwachte ontwikkelingen haast hebben om
nog een deel van hun investeringen terug te verdienen.
Het is onvermijdelijk dat hierbij extra de nadruk wordt gelegd op financieel lobbyen en andere
aspecten van de psychologisch/wetenschappelijke benadering van het probleem hoe iemand spullen
te verkopen die hij niet nodig heeft.
Wij, het Nederlandse volk, verzoeken u er aan mee te werken dat van de voorgenomen aanschaf van
JSF toestellen wordt afgezien en in plaats daarvan een beperkt aantal voor vredesmissie perfect
geschikte drones aan te schaffen, desnoods van China. Voor de iets langere termijn, hooguit 10 jaar
(Iran deed het sneller) zullen we genoemde vredestechnologie moeten gaan omarmen.
Met de meeste verwachting,
..........
Bijlage: Blutte001.doc

Blut door Blutte
Onze eerste minister Blutte heeft opmerkelijke ideeën over de manier waarop wij het beste kunnen
offeren aan onze nieuwe godheid, de Economie.
Zijn variant op de stoelendans schrijft voor dat wij allemaal zo vaak mogelijk verhuizen, liefst ieder
jaar.
10tallen miljarden aan Japan geven om ons prima autopark te vervangen is heel goed, zegt hij.
En problemen los je het beste op door er met zijn allen níet de schouders er onder te zetten maar
juist massaal bij de pakken neer te gaan zitten, werkeloos te gaan toezien.
En als private buitenlandse bankiers zichzelf in de problemen hebben gewerkt moeten niet zíj maar
wíj de broekriem aanhalen! Dankzij onze miljarden kunnen zij dan blijven bestaan en doorgaan met
onze offeranden aan de nieuwe Economiegod aan te bieden. Deze offeranden noemen wij heel
devoot 'hulp aan Griekenland' maar verdwijnen rechtstreeks in de zakken van de bankiers.
Defensie mag wat kosten, in plaats van drones laat je je dus het beste peperdure rommel aansmeren
waar nog een piloot in moet.
Voor zover ik kan overzien zit er slechts één voordeel aan de capriolen van dit Bluttisch
rariteitenkabinet en dat is de onverwacht goede conditie van mijn buikspieren, als gevolg van het
voortdurend schaterlachen.
Maar wie dit toch wel erg eh,...oneconomisch voorkomt en meent dat al dit geld toch beter kan
worden besteed leze verder.

De Bluttische vondsten nader bezien.
1.
De huizendans van Blutte bewijst dat onze nieuwe vader des vaderlands nog niet heeft
ontdekt dat het woord 'economie' vele ladingen dekt en dat het wel zaak is om die te onderscheiden.
Dit is een van de vele verraderlijke valstrikken van taal: iets dat geen eigen naam heeft zien we niet.
(En een ‘niets’ dat wel een naam heeft houden we voor echt).
Maar er is dus productieve economie, consumptieve economie en fictieve economie.
De eerste brengt welvaart, de tweede is potverteren en de derde is het bancaire goochelen met
cijfers dat tot doel heeft echte rijkdom over te hevelen van arm naar rijk. Van producent naar
parasiet. De fictieve economie is dus een geldpomp zoals er vele geldpompen zijn.
2.
Onze euro geen geld is maar schuld. Schuld als fictie, als entry in de boeken der banksters
die het recht om deze goocheltruc toe te passen met moord en oorlog hebben veroverd op de natiën.
Met echt geld heeft het helemaal niets te maken.
Nu heeft men voor het sturen van de economie geld nodig. Echt geld of bancair nepgeld-dat-schuldis. Beide zijn bruikbaar zolang men er maar in gelooft. Omdat wij gebruik maken van dat bancaire
nepgeld betekent dit dat voor het stimuleren van de economie meer geld=schuld nodig is.
Dat is helemaal niet nodig maar als je dat wel doet en als de banksters daar rente over mogen heffen
ga je de bietenbrug op.
Uiteindelijk 'baart de toenemende schuld zorgen' en moet de staatsschuld worden teruggedrongen.
Door de vuige bankstertruc van geld-als-schuld-tegen-rente betekent dit dat de geldhoeveelheid (is
schuld) moet worden verminderd. En minder geld in omloop – ook al is dit schuldgeld – houdt in
dat je de economie wurgt. Profijtelijk voor de banksters, een ramp voor de burgers.
Men zou dit geldtekort eenvoudig kunnen oplossen door een tweede munt te introduceren,
uitgegeven door het volk zelf. (Zie hieronder.)
3.
Terwijl de USA al jarenlang heel succesvol en tegen zeer geringe kosten maar tamelijk
geheim in vele landen economische tegenstanders vermoordt met een grote vloot joy-stick bediende
drones blijft Blutte hechten aan dure traditie.

Behalve een gouden koets met nieuwe koning wil hij daarom ook een nieuwe vloot peperdure
vliegtuigen oude stijl, JSF geheten. Maar veel landen volgen al het voorbeeld van de USA en
ontwikkelen drones, dus wat moeten wij nu met dat dure JSF schroot? Het is totaal ongeschikt voor
de moderne dreigingen en is dan ook niet meer dan een zoveelste truc om heel veel belastinggeld te
laten verdwijnen in de zakken van corporate enterprise.

Die totale ongeschiktheid van de JSF wordt wel heel erg duidelijk als we
bedenken dat zelfs de drones al uit de tijd zijn! Immers werd in mei 2011 zo'n
'hypermoderne en onverslaanbare drone' door Iran uit de lucht geplukt. Ook
Rusland beschikt inmiddels over deze technologie en andere landen ontwikkelen
het ook al. Het is de technologie van die toekomst die is gearriveerd.
(zie http://www.youtube.com/watch?v=78fdxuIply0 ) , voor een close-up van een
kleiner model zie http://www.youtube.com/watch?v=wOt7cY0h240
Niet eens echt nieuw trouwens, de Nazi's hadden die dingen al, zie de Russische
docu http://www.youtube.com/watch?v=MwUpPwyyvLw , o.a. vanaf 32
minuten.
De JSF is een verloren investering voor de makers omdat het is achterhaald door deze nieuwe
technologieën. Men tracht dat nog goed te maken door ze aan ons te slijten. Wij zijn beter af met de
oude toestellen aangevuld met een paar drones die maar een fractie kosten.

To blut or not to blut
Deze bekende uitpraak van Schudspeer geeft aan dat er een alternatief is.
De banksters hun niet-zo-geheime wapen afpakken, de geldpers weer in eigen hand nemen, is iets
waar sinds de laatste poging van Kennedy geen politicus zich meer aan waagt.
De euro is in handen van de banksters en zal dat blijven. De enige mogelijkheid is om zelf een
nieuwe munt uit te geven en daar geleidelijk op over te gaan. Dit wordt al gedaan in andere landen.
In de USA is de time dollar geïntroduceerd en Zwitserland heeft al decennia lang de WIR naast de
Franc.
Deze muntsoorten zijn niet negatief (krediet) gedekt maar positief (onderliggende echte waarde),
veroorzaken daarom geen instabiliteit en zijn onbereikbaar voor bancaire roverspraktijken zolang
gebruikers (de volkeren) niet weer de fout begaan om zich hun munt te laten ontfutselen.
Nu onze koning meldde dat we overgaan naar een participatiemaatschappij moeten we wel beseffen
dat de euro hiervoor een blok aan het participerende been is.
We kunnen echter zonder meer overgaan op de participatiegulden die zelfs niet eens hoeft te worden
gedrukt. Immers, de banksters zelf willen ook van fysiek geld af – klein bedrag pinnen mag – en
streven naar een volledig giraal systeem.
Wij kunnen hen voor zijn door de kleinschalige participatie van de grond te tillen met de volledig
girale gulden. Een internetbank die uitsluitend met deze nieuwe munt werkt is alles wat nodig is.
De euro los laten is echt de enige oplossing want met dit onding heeft men geprobeerd onder één
juk samen te brengen wat niet over de zelfde sterke schouders beschikt.
Het onvermijdelijke gevolg was dat de zwakke schouders, de zuidelijke EU landen, er onder
bezweken en in die val iedereen mee sleuren.
Maar echte rijkdom gaat, net als energie, niet verloren. Dus wat de volkeren kwijt raakten moeten
zij zijn kwijtgeraakt aan iemand!! Raad eens aan wie. Juist, de klagende banksters.
Getuige hun jaarstukken en bonussen hebben de door hen georkestreerde crises hun doel bereikt.
Enorme rijkdommen verhuisden van eigenaar, gingen van arm naar rijk.
Griekenland, defensie, crises. Drie geldpompen. Er zijn er zeer vele. Een vernuftig systeem dat
garandeert dat de wereldbevolking in slavernij blijft voortmodderen.

Voor meer inzicht hierin zie nulpuntenergie.net/mondiale-geldpomp-ontdekt

Economie gaat over het efficient voortbrengen van allerlei dingen die we willen hebben.
Het begrip is alleen zinvol als er schaarste is.
Schaarste is kunstmatig gecreëerd dus is de noodzaak van economie niet reëel.
Dit is zo omdat het universum een universum van overvloed is.
Dat moeten we dus nog even ontdekken en geloof daarin is de eerste stap.
Tot zolang zal economie een rol spelen.

Maar de behoefte van de mens is niet een florerende economie, de behoefte is geluk. En
Gezondheid, welvaart en zingeving zijn de voorwaarden daartoe.
In plaats van een financiële economie moeten we dus kijken naar een totaaleconomie die wordt
gedefinieerd door deze voorwaarden en waarin de financiële economie slechts een ondergeschikte
rol speelt.
Dit is niks geks. Bhutan werd lang zo geregeerd. Het had een financiële economie die niks
voorstelde maar een echte economie van geluk, welvaart, gezondheid en zingeving die heel hoog
scoorde. En wil je meer nadruk op ontwikkeling westerse stijl dan kun je binnen dat model gewoon
de financiële economie zwaarder laten wegen ten koste van de andere factoren, maar dat moet dan
wel op basis van een eigen munt zijn, niet een munt in handen van vreemde banken.
Dit is het spel der banksters. Echte waarden werden vervangen door illusoire financiële en
monetaire waarden.
Men bood ons een nieuwe godheid, Economie, en wij trapten er in.
Zie toch hoe zelfs christelijke politici alle dagen de mond vol hebben van deze nieuwe god en nooit
spreken over menselijke waarden.
Zelfs atheïsten aanbidden deze nieuwe godheid maar beweren niettemin niet in (een) god te
geloven.
Economic development in plaats van human development. Tja, dan móet het wel fout gaan.

