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Social Engineering: Protesten in Zuid-Amerika (Directe Buitenaardse Boodschap) 

 

Zonder in te gaan op politieke aspecten of redenen die reeds elders besproken zijn, 
zal ik alleen aangeven wat er van de niet-menselijke kant gezien wordt. 

 
Alles wijst erop dat zij de bevolking meer zijn gaan uitbuiten, dat zij op alle fronten 

tegen hun rechten ingaan. En dit veroorzaakt massale sociale onrust. Ze willen de 
mensen niet alleen uitbuiten met meer belastingen, meer werkuren en allerlei 

misbruiken, maar hun hoofddoel is sociale onvrede. Het probleem is niet regionaal, 
het is mondiaal en er zijn controleurs die, vanachter de camera's, zonder dat 

iemand weet wie ze zijn, de hele wereldbevolking aansturen. Social Engineering. 
Een tijd lang lijkt een gebied van de wereld in vrede te zijn en wanneer dat het 

geval is, wordt het een doelwit om de volgende te zijn met de sociale problemen. 
 

Aanvankelijk lijkt het alsof de gebeurtenissen in de Latijnsamerikaanse landen geen 
verband met elkaar houden, maar zij worden van bovenaf gecoördineerd, zij zijn 

dezelfde gebeurtenis en zij ontstaan voor dezelfde zaak, waarvan het doel is de 

landen en het gehele gebied te destabiliseren, ten einde de noodzaak te bevorderen 
van het vestigen van een totalitaire politiestaat, waarvan het doel is uiteindelijk de 

Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen. Het is weer het bekende: het verzinnen 
van een oorzaak om de oplossing te verkopen die zij willen. 

 
Wat we hieruit hebben opgemaakt is dat een gespecialiseerde groep, betaald door 

de Cabal, met geld van de Rockefellers, de bevolking aanspoort tot vreedzame 
protesten. Ze promoten als vreedzaam, zodat zoveel mogelijk mensen komen. Om 

vervolgens betaalde opruiers in te zetten of vrij te laten om een demonstratie 
gewelddadig te maken. 

 
Hoewel ik er niet aan twijfel dat sommige demonstraties echt beginnen als 

georganiseerd door het grote publiek, zal het voor deze opruiers niet uitmaken 
omdat zij ze toch tegen de mensen zullen gebruiken op dezelfde manier als 

wanneer zij degenen waren geweest die de mars vanaf het begin hadden 

georganiseerd. 
 

Wanneer zij erin slagen een sociale beweging in een land te destabiliseren of op 
gang te brengen, zullen zij naar het volgende land in hun agenda overgaan. In dit 

geval Chili ---> Bolivia ---> Colombia. Zonder de gelijkaardige problemen van en in 
andere landen in de regio te verwaarlozen. 

 
We hebben ontdekt dat het dezelfde groep is. Ze springen gewoon van de ene 

plaats naar de andere. Zoals dezelfde groep die de valse vlaggen veroorzaakt. De 
aanval van Sandy Hook, Boston Marathon. Brussel, Madrid, Londen, Parijs, 

Kopenhagen. Dezelfde strategie. Alles is of komt van dezelfde groep die wereldwijd 
opereert en onder de orders van de Cabal staat. De groep is groot, en maakt deel 

uit van de zwarte operaties van de Cabal. Meestal geopereerd door de CIA en door 
Mi6 en Mossad. Met de Jezuïeten erachter. We hebben legereenheden van de 
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landen in kwestie gevonden die tegen deze opstand opereren, maar zij zwijgen 
meestal en in veel gevallen wordt hun bevolen zich terug te trekken door hun eigen 

regering die een marionet van de Cabal is. Zij hebben plannen om uit te wijken 
naar Midden-Amerika en Mexico, waar in al deze landen reeds cellen actief zijn. 

 
Mijn aanbeveling is dat, in aanmerking nemend dat er geen bewijs is dat de straat 

opgaan om te demonstreren, al dan niet vreedzaam, van nut is, ga NIET de straat 
op om te demonstreren. Denk na over manieren om andere vormen van burgerlijk 

verzet te plegen. Zonder jezelf als individu bloot te geven. 
 

Een andere reden om niet de straat op te gaan bij demonstraties van welke aard 
dan ook is dat de politici en vooral de Beheersers die deze demonstraties hebben 

veroorzaakt, deze gebruiken als een telling om te zien hoe groot de 
maatschappelijke onvrede is en welke sectoren het meest getroffen worden met de 

maakbaarheid van de samenleving als doel. 

 
Mensen, mensen, zijn zeer geneigd te geloven of een valse perceptie te hebben dat 

ze veilig zijn in een groep, zoals bij een grote demonstratie. Veiligheid in aantallen. 
Zo is het niet. Zij zullen geneigd zijn te luisteren naar de onruststokers die 

demagogische, welbespraakte redenen zullen aanvoeren om hen aan te moedigen 
de straat op te gaan om hun rechten op te eisen. Dit is precies wat de 

machthebbers willen. Het moet heel duidelijk zijn dat als er sociale onrust in de 
straten ontstaat, zij het perfecte excuus hebben om nog meer rechten af te nemen 

en geweld te gebruiken tegen de burgerbevolking. Er zijn andere vormen van 
burgerlijk verzet. Speel niet mee in hun machtsspelletjes. Keer hen de rug toe en 

open geen deuren om hen te laten aanvallen. 
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