Achter de Samenleving
Nieuws in de breedste zin van het woord

Shell en koningshuis leverden de brandstof
aan Hitler voor de invasie van Nederland
Een prachtige documentaire over social engineering in optima forma. Voor Nederlanders
bijzonder interessant om te zien omdat het Nederlandse bankenwezen, het Nederlandse
Koningshuis en grote bedrijven als Royal Dutch Shell een fundamentele rol speelden in het aan
de macht brengen van o.a. Hitler. Er wordt ondermeer door de documentaire maker in
aangegeven dat het Koninghshuis en Shell letterlijk de fossiele brandstoffen aan het Nazi regiem
hebben geleverd waarmee Duitsland de invasie op Nederland kon uitvoeren… Leuk weetje voor
op het volgende verjaardagsfeestje van Ome Henk en Tante Ingrid.

De documentaire kan kortom uw huidige wereldbeeld/geindoctrineerde realiteit enigzins doen
wankelen, maar ik moet zeggen dat ik de wereld na deze 3.5 uur opeens een stuk beter begrijp
en veel van de ellende, bangmakerij, belastingontduiking van de rijksten der aarde, corrupte
instituten als overheid en rechtsbanken zijn na deze documentaire volledig rationeel te
verklaren.

Kortom een echte must see documentaire van begin tot eind voor eenieder met interesse in
macht en hoe de heersende klasse haar spelletje speelt. Zelf vond ik het stuk over Kennedy wat
lang maar ik ben blij dat ik toch de hele docu heb afgekeken.

De documentaire heeft inmiddels over de 2,8 miljoen YouTube views en voel je vrij daar verder
aan bij te dragen door de video en/of dit artikel te delen via je eigen (sociale) netwerken. Hoe
meer mensen deze trucs van de heersende klasse leren doorzien hoe sneller we een mooiere en
vredigere wereld voor onszelf en elkaar kunnen bouwen.
Aanverwante artikelen en informatie:
-) Wat drijft de psychopaat?
-) Het Patroon van Tirannie – Wees bang, wees bang, wees bang
-) Mensen betalen voor hun eigen onderdrukking
-) Het meest gevaarlijke geloof veroorzaakte 262 miljoen doden in de vorige eeuw
-) Het geloof in een heersende klasse voegt alleen maar geweld toe aan een maatschappij
-) Een kijkje achter de schermen bij de geheime diensten
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Dit bericht werd geplaatst in Bewustzijn, Economie, Geopolitiek, Social Engineering en getagged
met geld, heersende klasse, macht op 26/08/2017 [http://achterdesamenleving.nl/nederlandsekoningshuis-en-shell-leverden-brandstof-aan-shell-duitse-invasie-nederland-wwii/] door Douwe.

Over Douwe
Diplomatic envoy to Planet Earth. www.mensenrechten.org / www.permacultuurnederland.org /
www.esperanto-jongeren.nl / www.achterdesamenleving.nl / www.starseedhub.com
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9 gedachten over “Shell en koningshuis leverden de brandstof aan Hitler voor de
invasie van Nederland”
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17/06/2016 om 09:44

Nog wat linkjes die via de nujij reacties werden gedeeld:

—

Over Shell (Henri Deterding) en Hitler:

Shell zwijgt grondlegger het liefste dood
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2714204/1999/05/18/Shell-zwijgtgrondlegger-het-liefste-dood.dhtml

Lakei van Oranje
http://plazilla.com/page/4295070458/lakei-van-oranje

Evidence of how Royal Dutch Shell saved Hitler and the Nazi Party
http://royaldutchshellplc.com/2009/08/07/evidence-of-how-royal-dutch-shell-saved-hitler-andthe-nazi-party/

Aladin
17/06/2016 om 11:41

“De duivel schijt altijd op de grootste hoop”

Om het corrumperende aspect van geld uit de samenleving te halen is een basisinkomen, ik
noem het liever een bestaans-garantie, voor iedereen ook zo belangrijk.
Het geeft mensen vrijheid zich niet (meer) door geld te laten sturen > omkopen.
Daarom roep ik iedereen die gesteld is op vrijheid en eerlijkheid vriendelijk doch dringend op de
petitie burgerinitiatief basisinkomen 2018 te tekenen.
Samen staan we sterk en hebben we veel meer macht dan die elitaire top rijken.

https://basisinkomen2018.nl

Jos
17/06/2016 om 17:54

“Samen staan we sterk en hebben we veel meer macht dan die elitaire top rijken.”

En dat is dan tevens precies de reden dat er nevernooit een basisinkomen zal komen.
Tis allemaal ‘all set and done.’

http://flipswitchmandering.deviantart.com/art/Letter-From-Your-Globalist-Friend-511468484

Go your own way,

Jos.

Aladin
17/06/2016 om 19:48

@Jos
Een anonieme brief van ‘Your Globalist Friend’?
Daar heb ik maar een ding op te zeggen: Koeienpoep!

‘All set and done’? Ja, dat is wat ze ons graag willen laten geloven maar niets is minder waar!
“United we stand, divided we fall”

https://www.youtube.com/watch?v=Wa0fOE-x84k
Die verandering gaat er komen, vroeg of laat, dat is waar ik in wil geloven.
Licht en liefde overwint altijd!

Groet,
Aladin

Jos
22/06/2016 om 01:18

Vandaar juist Aladin, dat ik besloot met ‘ Go your own way’
Snap je?
Juist om dat streven van all is set and done te ontkrachten.
De verandering gaat er niet meer komen, daar deze reeds bezig is zich te manifesteren.
Dus, wij spreken dezelfde taal, echter met andere woorden.

Stay Human, en bedankt voor jouw reactie.

Jos.

maup
18/06/2016 om 00:34

Een goede docu,mis maar een paar dingen,geldcreatie.agenda 21/2030 maar natuurlijk
ook een stuk oplossing waar we naar toe moeten.

Persoonlijke soevereiniteit
Directe democratie
Schuld en rente vrij geld

Ik vind dit plaatje gewoon alles zeggend
http://www.trueactivist.com/gab_gallery/the-people-dont-know-their-true-power/

Douwe

Bericht auteur

18/06/2016 om 11:31

Nog een reactie van de NuJij

Zo heb je ook de docu ‘Endgame‘ waarin het voor een groot gedeelte gaat over de ‘Bilderberg
group’ (2006) met onze eigen Queen of the Netherlands als erelid.

Wat ook een echte aanrader is, is de docu ‘The Power Principle‘.
Je moet er wel even de tijd voor nemen want deze duurt +/- 5 uur.
Al zou maar een fractie van wat ze je laten zien waarheden bevatten, dan nog geeft het een mooi
beeld weer in wat voor een verrotte wereld we eigenlijk leven.

Veel mensen zijn in slaap gesust en zijn vergeten dat door de hele geschiedenis van de mensheid
heen er al mensen zijn die streven naar de ultieme macht op deze planeet.
Het waren/zijn elke keer weer andere poppetjes en elke keer weer uit een andere koker maar
hun uiteindelijke doel blijft hetzelfde.
Van Alexander de Grote tot Napoleon of Hitler.
Hoe naïef moet je zijn om te denken dat die gedachten verdwenen is in onze tijd.
Kijk alleen maar eens naar de EU.
De meerderheid van de massa ziet dat monster nog steeds als iets positiefs.
Zij vinden het helemaal niet zo vreemd dat dat monster steeds meer macht naar zichzelf
toetrekt.
Het komt toch allemaal ten goede van de mens? (denken ze)
Dat nog steeds dezelfde Elite, op de achtergrond, de lakens uitdeelt, deert hen totaal niet.
Ze zien het niet of willen het niet zien.
Hetzelfde doel wordt overgoten met een ander sausje en de media en politiek bestempelen het
als goed of fout en de massa volgt wel.

Dat onze eigen Trix daarin (in die Elite) een (hoofd)rol speelt, is opmerkelijk.
-Maar je mag er van de Staat niks over zeggen.-

only you
18/06/2016 om 14:03

Elk goednadenkende mens weet dat, maar de , media kijken liever de andere kant op!

Aladin
20/06/2016 om 09:37

Is er een parallelle, andere werkelijkheid aan het ontstaan naast degene die wij kennen?
http://www.indigorevolution.nl/Het-Mandela-Effect-en-dimensies-die-samen-komen.html
Misschien wel eentje waar GB en NL al uit de EU zijn…of is dat slechts wishful thinking?

Volgens Bashar shiften we iedere milliseconde naar een andere dimensie, dus waarom zou dit
niet kunnen?

