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De Valse Vlag aanslagen volgen elkaar momenteel in rap tempo op. Het lijkt erop dat de
gehoorzaamheid van de gewone mensen aan de huidige heersende klasses sterk aan het
afnemen is. Een begrijpelijke pschopatische reactie van de status quo is dan ook het
heimelijke geweld op te voeren om de gewone mensen via angst, intimidatie en
verdeeldheid weer onder de duim te krijgen.
Het is daarom des te belangrijker zelf goed te begrijpen dat valse vlaggen al honderden
jaren door heersende klasses worden gebruikt om hun pschopathische controle over
gewone mensen te handhaven.
En informeer vooral ook familie, vrienden, kennissen en zelfs vijanden over wat valse
vlaggen zijn, hoe je ze kunt leren herkennen aan de hand van o.a. deze 10 kenmerken en
wat het achterliggende doel ervan precies is.

In dit filmpje van 6 minuten van the Corbett report, komt een helder en duidelijk
overzicht voorbij van valse vlaggen gepleegd door heersende klasses van Zweden tot aan
de Verenigde Staten.

Daarnaast is op de site van gedachtenvoer.nl dit prachtige overzicht van 54
gedocumenteerde valse vlaggen door de geschiedenis heen te vinden. De VS, UK, Israël,
Rusland en Turkije lijken de meeste valse vlaggen te plegen op het eigen volk en
zogenaamd ‘bevriende’ volkeren. Ook heeft dezelfde site een goed artikel over 15
kenmerken hoe je een valse vlag kunt herkennen.
Zowel het filmpje als het artikel laten zien dat lieden uit de heersende klasse al eeuwen
bereid zijn om geweld tegen eigen burgers te initiëren om zo dat eigen volk te misleiden
en te manipuleren om geweld te gaan plegen tegen volkomen onschuldige andere delen
van de bevolking of andere bevolkingen…

Het is wellicht voor een boel mensen even schrikken en slikken om erachter te komen
dat de heersende klasse; hun eigen koningen en democratische overheden, al eeuwen
geweld gebruiken om zo het gewone volk bang te houden, tegen elkaar op te zetten en
uit te spelen en ze zo onder controle te houden… Maar goed, soms is de wereld leren
begrijpen niet per se leuk maar wel belangrijk.
It is not gonna stop untill ou/we wise up

Hoe meer mensen weten dat heersende klasses per definitie geweld moeten initiëren
tegenover de mensen die ze overheersen om zo hun positie te kunnen behouden en dat
valse vlaggen daarbij duidelijk één van hun belangrijkste instrumenten zijn, hoe sneller
we kunnen ophouden met erin te trappen. En als mensen nog twijfelen neem dan deze
lijst met 54 gedocumenteerde valse vlaggen vanuit vele verschillende overheden nog
eens rustig door. En deel en bespreek het met familie en vrienden. Juist het feit dat
mensen geloven dat hun overheid te vertrouwen is en het beste met hun voor heeft,
zorgde voor meer dan 262 miljoen doden in de vorige eeuw.

Als mensen het veelgebruikte instrument van de valse vlag, gebruikt door heersende
klasses, leren doorzien en ontmantelen dan zullen valse vlaggen niet langer werken voor
de heersende klassen om hun positie in stand te houden.

Zodra wij ons niet meer onderling laten verdelen en alle initiatie van geweld afkeuren,
inclusief die vanuit de heersende klasse, en de vrijheid van onszelf en elkaar
beschermen dan kunnen we onze wereld in korte tijd een stuk vrediger laten worden.

Vragen, opmerkingen en aanvullingen zijn van harte welkom in de reacties.

Vanuit Achter de Samenleving zijn we een partnerprogramma met ol.com begonnen. Als je op
één van de bovenstaande links klikt en vervolgens binnen 5 dagen iets via bol besteld, dan gaat
6% van het aankoopbedrag naar Achter de Samenleving. Op die manier kun je met het volgen
van je eigen nieuwsgierigheid ons ook direct een beetje ondersteunen. Daarnaast kun je ons
uiteraard ook direct ondersteunen via een donatie/vrijwillig abonnement. ᪃
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