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Vechten de schapen terug of laten ze zich stropen?
In de vraag zat het antwoord besloten: schapen vechten niet. Door duizenden jaren van domesticatie is alle agressie eruit gekweekt. Wie ziet wat voor vechtersbazen de nog in het wild levende voorvaderen van onze schapenrassen zijn, snapt dat dat een hele prestatie is. Maar het is de mens
gelukt. De uitdrukking "makke schapen" is er niet voor niets in vrijwel alle talen.
Schapen worden dus geschoren, van hun rijkdom, hun bescherming, hun ware aard ontdaan
door de schaaphoeder. En hetzelfde doet men nu met de mens. En de mens doet niets terug. Vecht
niet. Laat zich vrijwillig scheren.
Enkele zwarte schapen verzetten zich, nadat hun waarschuwingen jarenlang door de rest van
de kudde werden genegeerd. De zwarte schapen werden uitgelachen. "Ben je mal, gekkie. Die gaan
ons toch niet scheren!?"
Zie ze staan, in de kou. Bibberend.
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Het mag duidelijk zijn dat de schaapherders, de Poppenspelers van Rijk & Machtig zich wel
wat zorgen maken over hun schapen. Ze weten dat het oerschaap diep van binnen sluimert, en dat er
maar één krachtig zwart schaap nodig is om de sluimerende trots, de sluimerende agressie en drang
naar vrijheid en onafhankelijkheid weer te laten ontwaken. Zwarte schapen worden er daarom ook
snel tussenuit gevist van zodra ze teveel invloed krijgen op de kudde.
Al meer dan vijf jaar is men bezig de schapen hun wol af te nemen, hun economie, hun werkgelegenheid, hun levensonderhoud te ruïneren. Dit gebeurt met opzet. Men wil af van de middenklasse. Men streeft naar een maatschappij met een minimaal kleine bovenklasse, daaromheen een
goed georganiseerde en bewapende politiemacht - de honden, sorry honden - die een enorme arbeidersklasse in toom houdt. Dat is het doel. Daar willen ze naartoe. In de VS zijn ze goed op weg. In
Zuid-Amerika, in Afrika, in grote delen van Azië bestond nooit een middenklasse.
Europa is een probleem voor de Poppenspelers.
Hier bestaan heel oude, goed geïntegreerde, onafhankelijke netwerken van velerlei slag. Ze
bestaan in de academische wereld, in de kunst, in de nijverheid, in de sport, jeugdbewegingen, politiek, filosofisch; vaak lokaal, vaak ook bovenlokaal, nationaal of zelfs internationaal. We noemen
dat het sociaal weefsel, en het is in grote delen van Europa nog volledig in tact. De netwerken zitten
diep in de samenleving ingebed, hebben traditionele waarden die goed worden bewaakt.
Bovendien: de belangrijkste Poppenspelers hun families wonen in Europa, het zijn Europeanen, met Europese waarden en dat is niet Regnat populus, het volk regeert, eerder het tegenovergestelde. Ze zijn op vele manieren betrokken bij deze netwerken, waarin ze lang niet altijd een leidende rol spelen. U denkt dat Washington de baas is op deze planeet. Vergeet het maar. Amerika is een
werktuig, een instrument. De bovenste bovenlaag van deze planeet verkeert in Europa, 'tussen ons
in' op enorme landgoederen verspreid over het continent. Amerika is hun leger en hun sociale speeltuin, waar de uitwassen van het kapitalisme een tijdje de vrije hand kregen - als experiment? - en
schrikbarend hebben gefaald.
Rusland is alweer de 'verloren zoon' van deze elite. Dienen Poetin is een lastpak, maar te slim
en zijn clan inmiddels te machtig om zomaar even aan de kant te schuiven. Israël is het bruggenhoofd van deze elite op de olievelden, en dient bovendien als een geweldig ventiel om de boosheid
van wakkere burgers te kanaliseren. Men laat de Israëliërs als beesten tekeergaan en de aandacht
trekken. Aandacht die men dan dus niet voor andere dingen heeft. Als het land niet meer nodig is, is
een woord van de bovenste bazen voldoende om de Joodse 'pelgrims' aan hun lot over te laten. Zo
werkt het. Zo gaat dat. (Crescit scribendo scribendi studium – Slechte mensen sparen elkaar)
Toch lijkt de invloed van de Talmoed en de kabbala die er rond gebouwd is groot te zijn in de
hoogste kringen, hoewel geen van de bovenste bazen Joods is. De bovenste bazen zijn 'Christelijke'
blanke Europeanen, de bloedlijnen waar Davick Icke zo graag over mag spreken, en die hij steeds
aanvalt omdat Icke een agent is van de Talmoedische Joden, van de kabbala. U zult hebben gezien
dat Icke spreekt over Rothschild-Zionisten, nooit over Talmoedische Joden, die geen Joden zijn
maar bekeerde Khazaren, van wie hij al zijn informatie krijgt. De Khazaren hebben veel van dit
soort agenten, die zich opwerpen als onderzoeksjournalisten, als voorvechters van mensenrechten,
maar die in al hun analyses steeds deze uiterst machtige en belangrijke groep buiten beschouwing
laten. Het lijkt er een beetje op alsof de Rothschilds met opzet als kop van Jut worden opgevoerd.
(Ik heb mezelf ook laten bedotten, maar als je over de ganse zaak gaat verder filosoferen …) Alle
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boosheid van hen die verder doordringen tot de realiteit op deze planeet worden heel gewiekst naar
de Rotschilds geleid, alsof zij het summum van de elitaire hebzucht en boosaardigheid zijn.
Maar deze familie staat niet aan de top. Vangt slechts met liefde alle modder op. Ze worden er
rijkelijk voor beloond.
De mensen die werkelijk aan de top staan kennen we niet. Ze zijn 'low profile', komen nooit in
de krant, nooit op TV - toch niet als zodanig - en hebben alle touwtjes in handen. De handel en wandel van de Rothschilds is bekend. Al hun familieleden worden door vele 'watchers' nauwlettend in
de gaten gehouden, maar nooit kunnen hun activiteiten rechtstreeks gelinkt worden aan mondiale
trends of gebeurtenissen.
Wie echter goed kijkt ziet dat het beleid in heel het Westen wel degelijk homogeen is. Parlementen in Australië, Canada, de VS, Japan en Europa nemen regelmatig op vrijwel exact hetzelfde
moment soortgelijke beslissingen. Hun media berichten daarover op een verbazend eensluidende
manier. Steeds weer lijken ze uit het binnenste van de VN te komen, en steeds weer zijn ze terug te
leiden naar rapporten van bepaalde denktanks en toespraken van bepaalde personen.
Daar stopt het dan.
Het IRC (International Rescue Committee) lijkt in dit hele spel een draaischijf te zijn. Deze
organisatie bracht de vluchtelingenstroom naar europa in gang en is waarschijnlijk opgezet met
Rothschild/Soros geld. Mensen als Madeleine Albright, Condoleeza Rice, Colin Powell, Henry Kissinger en andere Britse en Amerikaanse ex-politici vormen de façade van die groep. Het telefoonen emailverkeer van deze mensen zou een gouden bron zijn voor iedereen die wil weten hoe de lijntjes lopen, maar geen Anonymous of andere hacktivistengroep wenst daar klaarblijkelijk in te breken.
Tegen deze groep is ook nauwelijks iets te ondernemen. Ze verschuilen zich achter 'humanitaire activiteiten', maar iedereen die de handel en wandel van voornoemde personen een beetje kent
weet dat er aan Madeleine Albright, Condoleeza Rice, Colin Powell en Henry Kissinger geen grammetje 'humaniteit' verloren is gegaan.
De onmenselijkheid van genoemden en vele anderen kan zo in de psychologische lexicons
en gebruikt worden als lesmateriaal om hen daarna voor de rest van hun zielige leven op te
sluiten in een psychiatrische kliniek op een gesloten afdeling!
Zij leiden de schapen, zorgen dat ze geknipt en geschoren worden, terwijl er slimme afleidings-manoeuvres worden opgezet om de aandacht en de boosheid van de mensen af te leiden naar
de politici, naar kleine dictatortjes in onbeduidende staatjes, om ervoor te zorgen dat de burger zich
onledig houdt met opgeklopte conflicten in het Verre Oosten, met de uitspattingen van het IDF of de
kolonisten of met zorgvuldig geselecteerde lekken van bankgeheimen over bepaalde personen en
organisaties.
Mocht het nodig zijn zullen er enkelen worden geslachtofferd, zullen er enkele oplossingen
worden aangedragen voor zelf gecreëerde 'problemen', die het rechtvaardigheidsgevoel van de burger moeten bevredigen en hem het gevoel geven dat er echt gewerkt wordt aan de problemen in
deze zieke wereld.
Geweld tegen de trekpoppen in de politiek zal niets oplossen.

Ecce signum, durante causa durat effectus – Kijk naar het teken, zolang de oorzaak duurt zal
ook de werking duren!

Etienne van Rattingen
De Macht is tot in de puntjes voorbereid en toegerust voor dergelijk geweld. Alsof ze erop rekenen. Het gestuntel van de politiek, de openlijke bancaire diefstal op Cyprus en het datalek van de
belastingparadijzen zijn slechts meer olie op het vuur dat bewust opgestookt wordt. We zullen waarschijnlijk in de val lopen en de strijd aangaan op een manier die ons bij voorbaat al kansloos maakt.
Het enige dat zal werken is een nieuwe Verlichting in de vorm van inzicht in de machinaties
van Rijk & Machtig en na dat inzicht het maken van juiste keuzes. Nog steeds is de macht op papier in handen van de burger. Nog steeds is president Trump op papier de machtigste man ter
wereld. Nog steeds hebben we een Europees parlement.
Maar zonder het inzicht in de machinaties van Rijk & Machtig kan de burger van die macht
geen gebruik maken, neemt hij in het stemhokje de verkeerde beslissing, duidt hij de verkeerde problemen in gesprekken in de eigen kring, in openbare debatten of wanneer de nieuwsmedia hem de
kans geven zijn frustraties te ventileren.
Hoe imperiums worden opgezet, ziet u hier bijvoorbeeld:
The Swedish Nobel and French Rothschild families discovered oil in Russia through their Far East
Trading Company, which later combined with Oppenheimer family interests to become Shell Oil. The
Dutch House of Orange joined forces with the British House of Windsor in the Dutch East Indies to
launch Royal Dutch Petroleum.
Big Oil & Their Bankers In The Persian Gulf P133

En dit boek opent nog meer geheimen, zoals:
The Vatican's secretive Opus Dei "saintly Mafia" was behind the ascent of Polish Cardinal Karol Wojtyla
to the Papacy. Wojtyla became Pope John Paul II and launched an Opus Dei/ Vatican offensive to roll
back Latin American liberation theology movement... During the 1940's he was a chemical salesman for
Nazi combine I. G. Farben. Wojtyla sold the Nazis the cyanide they used at their Auschwitz death camps.

Of:
Malta is a nexus of CIA/MI6/Mossad intrigues

Dat wetende zou er al een belletje moeten gaan rinkelen wat betreft de veroordeling van Libië
in de zaak Lockerbie. Twee louche ‘Malteser zakenmannen’, gekocht met 2 miljoen dollar door de
CIA om een lulverhaal op te hangen bij het Internationaal Gerechtshof, werden opgeroepen als ‘getuigen’ om zich te melden in Kamp Zeist, dat speciaal was opgezet voor de zogenaamde Schotse
rechtspraak maar dan zonder Jury. De rechtbank voldeed volledig aan de Neurenbergse specificaties, gebruikt om de Duitsers bestraft te krijgen na de tweede wereldoorlog. (Heb het schijt aan bewijsmateriaal, produceer vals bewijsmateriaal en als het erop aan komt zijn alle getuigenverslagen
doorslaggevend) Dat noemden de ‘geallieerden’ recht spreken en de Schotten dus ook.
Alle toestanden van zogenaamde rechtspraak was geschoeid op het volgende:
In the 13th century Pope Clement V, backed by France's King Philip, charged the Protestant Knights
Templars with heresy, citing their penchant for drug running, arms peddling, gambling and prostitution
rings... The Templars took their loot and fled to Scotland to found Scottish Rite Freemasonry. They
bankrolled the House of Windsor, which controls Britain and presides at the apex of Freemasonry around
the world.

Dr. Johannes Koeppi, voormalig afgevaardigde van het Duitse ministerie van defensie en adviseur voor de NAVO zei het volgende:
“The interests behind the Bush Administration, such as the Council on Foreign Relations, the
Trilateral Commission and the Bilderberger Group, have prepared for and are now implementing
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open world dictatorship... They are not fighting against terrorists. They are fighting against citizens.”
Nogmaals: u bent slaaf van het financieel systeem dat u gevangen houdt in een gevangenis zonder tralies in de vorm van schuld en rente. Daar is geen hogere dimensie of lichtwezen
voor nodig. Dat is allemaal heel aards, heel menselijk, heel driedimensionaal.
En wat U geld noemt is feitelijk VALUTA en dat is niets meer dan Rothschild zijn schijtpapier.
Daar stelen, frauderen en moorden mensen voor. Iedereen is gek of imbeciel! Pak het Fractioneel Reserve Bankieren af van die klootzakken met hun banken. Alles opgelost!
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