
ETIENNE VAN RATTINGEN

De ‘nuttige idioten’
De beste slaaf is iemand die denkt dat hij of zij VRIJ is.

Saul Alinsky stierf 49 jaar geleden, maar zijn geschriften beïnvloedden diege-
nen die vandaag de politieke controle hebben over onze landen... 

Onderstaande regels worden  vandaag de dag  overal  in
de WERELD geïmplementeerd! Alle acht regels zijn mo-
menteel in het spel.  Hieronder worden ze voor alle
zekerheid nog een keer afgedrukt:
“Hoe creëer je een sociale staat,” door Saul Alinsky:

Er zijn acht niveaus van controle die moeten worden verkregen voordat je in
staat bent een ‘sociale’ (lees: TOTALITAIRE COMMUNISTISCHE POLITIE)staat te cre-
ëren. Het eerste punt is de belangrijkste regel.

1) Gezondheidszorg- Beheers de gezondheidszorg en je controleert de mensen.

2) Armoede - Verhoog het armoedeniveau zo hoog mogelijk, arme mensen zijn mak-
kelijker te controleren en zullen niet terug vechten als je ze alles geeft om te
leven.

3) Schuld - Verhoog de schuld tot een onhoudbaar niveau. Op die manier ben je
in staat om de belastingen te verhogen, en dit zal meer armoede produceren.

4) Wapenbezit - Verwijder de mogelijkheid van de mensen om zichzelf te verdedi-
gen tegen hun regering. Dus minder (of geen) weerstand tegen een politiestaat.

5) Welzijn - Neem de controle over elk aspect van hun leven (voedsel, huisves-
ting, en inkomen).

6) Onderwijs - Neem de controle over wat mensen lezen en waar ze naar kijken en
luisteren - neem de controle over wat kinderen leren op school.

7) Religie - Verwijder het geloof in God uit de regering en scholen.

8) Klassenstrijd - Verdeel de mensen in "rijken" en "armen", waardoor ontevre-
denheid ontstaat: Het zal makkelijker zijn om de rijken te pakken (belasting
heffen) met de steun van de armen.

Klinkt dit alles niet bekend in de oren?

Alinsky vereenvoudigde slechts Vladimir Lenin's oorspronkelijke plan voor we-
reldverovering door communisme, onder Russische heerschappij.

Stalin  beschreef  zijn  bekeerlingen  als  "nuttige
idioten." Nuttige Idioten hebben elke natie ver-
nietigd waar ze de macht en controle hebben gegre-
pen. Het gebeurt op dit moment in een alarmerend
tempo in de wereld

Als mensen die dit lezen nog steeds zeggen dat alles in orde is... 

Dan zijn zij de "nuttige idioten".

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten!

https://en.wikipedia.org/wiki/Saul_Alinsky
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Een schoolvoorbeeld van de nuttige idioten waar ik het 
over heb
Na ontvangst van het vaccin onderzoekt het Pentagon 14 gevallen van hartontste-
king en in het Spaanse leger sterft een korporaal na de injectie.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoekt 14 gevallen van hartontste-
king, of myocarditis, bij patiënten van de Militaire Gezondheidsdienst die de
aandoening ontwikkelden nadat zij het Covid-19 vaccin van Pfizer of Moderna had-
den gekregen.

De zeldzame aandoening, die gewoonlijk door een virus wordt veroorzaakt, werd
eerst in verband gebracht met Covid-19. Maar naar aanleiding van een reeks mel-
dingen uit Israël waar patiënten ontstekingen ontwikkelden die in verband worden
gebracht met het ontvangen van vaccins, en door het Israëlische Ministerie van
Volksgezondheid onderzocht wordt naar een een mogelijk verband, is men een on-
derzoek gestart.

Militair in Navarra, Spanje, sterft na vaccinatie
De Spaanse minister van Defensie heeft bevestigd dat de onderofficier Francisco
Pérez Benítez is overleden aan trombose veroorzaakt door het vaccin tegen het
Coronavirus van AstraZeneca. Margarita Robles heeft bevestigd “dat er geen twij-
fel over lijkt te bestaan” dat de doodsoorzaak “de toediening van het vaccin“
was.

De minister heeft maandag een bezoek gebracht aan de kazerne van Aizoáin in Na-
varra om uiting te geven aan haar “genegenheid en solidariteit” met de familie
en collega’s van Pérez Benítez. Tijdens het bezoek merkte de minister op dat er
volgens de medische rapporten “geen twijfel” over bestond dat de korporaal als
gevolg van de inenting was overleden.

Margarita Robles benadrukte echter dat het belangrijk is zich te blijven vacci-
neren. De minister erkende dat het “heel moeilijk” is wanneer situaties zoals
die van de overleden korporaal zich voordoen, maar vervolgens zei ze: “We moeten
het virus  (dat niet bestaat) verslaan en de beste manier om het te verslaan,
zelfs als er moeilijke en pijnlijke momenten zijn, is zich te laten vaccineren”.

Na de familie en de collega’s van de overleden korporaal
te hebben ontmoet, vertelde Margarita Robles de media dat
“wij gekomen zijn om onze genegenheid en solidariteit met
alle collega’s van de overleden korporaal over te bren-
gen. Het is heel hard nieuws, maar tegelijkertijd is het
belangrijk dat mensen gevaccineerd worden1. Het is waar
dat het erg moeilijk is wanneer dergelijke situaties ge-
beuren, maar tegelijkertijd is het een moeilijke situa-
tie, maar het vaccin is ook een verzekering”, benadrukte
zij.

De minister zei dat haar tijdens het bezoek was verteld
over het “enthousiasme” waarmee de korporaal het vaccin had aanvaard. “Van-
uit medisch oogpunt moeten we blijven vaccineren, we moeten iedereen aanmoe-
digen zich te laten vaccineren”, zei zij.

1 Als jonge, perfect gezonde mensen doodvallen na de ‘vaccinatie’, feitelijk een dodelijke vergifspuit, en ze willen
dan toch doorgaan om iedereen met het EXPERIMENTELE mRNA vergif in te spuiten, dan schort er toch wel
iets aan het bevattingsvermogen van alle extreem links regerende communisten! 
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