
De belachelijke oppervlaktetechnici van overheden op bevel van de globalistische kapitalistische
klasse past woord voor woord de totalitaire gezondheidsrichtlijnen toe die door het vervallende

kosmopolitisme van de handelswaar opgelegd zijn…

Sinds 2018 heeft de catastrofale crisis van het kapitalistische verval de desintegratie van de
vervreemde wereld economie in de negatieve rentetarieven bevroren door de refractaire ontstaan

van de Gele Hesjes te veroorzaken… Dit heeft het spektakel van de handelswaar geleid tot de
dwingende verplichting om ten koste van alles de dreigende gigantische commerciële en bancaire

ineenstorting te verbergen...

Dus, om het planetaire verval van de waardewet te verdoezelen en het ontwaken van de radicale
proletarische strijd zoveel mogelijk te vertragen, heeft de wereldorde van het despotische bewind
van de hoeveelheid - op grond van een relatief gewoone luchwegtinfectie - een gezondheidscoup

gepleegd die volledig gebaseerd is op een door de media geproduceerd mythologisch viraal
gevaar versierd met uitzinnige statistische trucs... En terwijl alle nuttige conventionele

 medicijnen werden verboden in verslechterende ziekenhuizen, haastte het staatsdictaat 
van de medische politie ons in de richting van het dogma van het penitentiaire vaccin…

De kapitalistische misleiding van het Delta-variant bedrog is niets anders dan de superieure 
vorm van de ontoelaatbare historische crisis van de dalende winstvoet...

150 jaar geleden werd de Commune van Parijs verpletterd door alle bendes van de moderne
kwakzalverij van de Democratische Markt Tirannie! 

Moge de “Commune van Overal” vanaf nu opstaan om voor altijd alle links en rechts 
van Het Kapitaal weg te vagen!

Elke officiële waarheid is in wezen een gouvernementele 
mystificatie van de kapitalistische orde…

ALGEMENE MOBILISATIE TEGEN DE CONCENTRATIONAIRE MISLEIDING 
VAN HET EINDELOZE KAPITALISTISCHE VIRUS! 

Weg met de sanitaire tirannie van de leugens van het staatsspektakel van de laatste crisis 
van Het Kapitaal! Tegen alle censuur, laten we de ketenen verbreken, Vooruit en Sta op!

Lang leve de wereld klassenstrijd van het proletariaat tegen alle partijen en alle vakbonden 
van de handelswaar-planeet en voor een wereld zonder enige uitbuiting en vervreemding!

LANG LEVE DE UNIVERSELE COMMUNE 
VOOR EEN WERELD ZONDER GELD EN ZONDER STAAT!

DE CROO, VERVOORT, DI RUPO ET JAMBON 
HEBBEN VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE 

OVEREENKOMST DE SOCIALE OORLOG VERKLAARD. 
ZE ZULLEN HET HEBBEN, MAAR NIET ZOALS HIJ WILDE!
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