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Omdat er een aantal Europese landen zoals Italië en Frankrijk dwars lagen bij de
hernieuwde goedkeuring van het kankerverwekkende glyfosaat in bestrijdingsmiddelen, heeft
men een truc bedacht.
Zo gemeen en doortrapt, dat iedereen er met open ogen in vliegt.

Vorig jaar zagen we een aantal grote overnames van giganten op het gebied van de
zogenaamde agrobusiness (geïntegreerd complex van landbouw- en voedingsbedrijven die
zowel het kweken als het verwerken van voedsel beheren). Dit zijn alarmerende ontwikkelingen
in een aantal opzichten en niet in de laatste plaats vanwege de concentratie van macht bij
eigenlijk maar drie gigantische bedrijven.
De eerste is Bayer AG uit Duitsland die in het nieuws kwam door de overname van Monsanto.
Belangrijkste reden hiervoor was het zwaar beschadigde imago van Monsanto die in de ogen
van het publiek de vertegenwoordiging is van het “kwaad” en alles wat te maken heeft met GM
O
(genetisch gemanipuleerde organismen). Beiden zijn uiteraard waar.
Dit werd een zodanig grote belasting voor het gehele GMO project dat men besloot Bayer te
gaan inzetten. Deze heeft in de publieke opinie een veel vriendelijkere uitstraling waarbij men
denkt aan een aspirientje. Vriendelijk en onschuldig, hoewel dit het bedrijf is dat in 1880 heroïne
uitvond en uiteraard samenwerkte met de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog en naar verluidt
gas produceerde voor de ovens in Auschwitz en zich in ieder geval in die periode bezighield
met activiteiten die heel wat minder onschuldig waren dan een aspirientje. Ook de
bestrijdingsmiddelen van Bayer zijn verantwoordelijk voor het afsterven van bijenkolonies, iets
dat essentieel is voor het voortbestaan van leven op aarde.
Een andere grote overname betreft die van het Zwitserse Syngenta door de Chinese
ChemChina, een chemische gigant die eigendom is van de staat.
En tot slot Dow Chemicals en DuPont die besloten hebben om samen te gaan voor wat
betreft hun GMO agro-business activiteiten.
Dit betekent dat er wereldwijd nu drie gigantische bedrijven zijn die de complete GMO
voedselketen controleren. Een ander aspect van deze enorme concentratie van macht is dat
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degene die GMO zaden gaat gebruiken, automatisch verplicht zal worden om ook chemische
bestrijdingsmiddelen van deze drie te gebruiken. Dat betekent dat als jij GMO zaden koopt van
Bayer/Monsanto je contractueel verplicht wordt om Roundup van Monsanto te gebruiken als
bestrijdingsmiddel.
Door dit alles heeft de GMO een grotere macht dan ooit tevoren gekregen en dat is uiteraard
een alarmerende ontwikkeling. Zij zullen ongekende druk blijven/gaan uitvoeren op de in de
praktijk gemakkelijk om te kopen Europese bureaucraten in Brussel.
Een schrijnend voorbeeld hoe de Europese burgers worden bedonderd, blijkt uit de
hernieuwde goedkeuring
vorig jaar van glyfosaat zoals dat in het bestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto voor komt.
Nadat eerder vorig jaar bekend was geworden dat glyfosaat definitief kankerverwekkend
was, twijfelde eigenlijk niemand er nog aan dat de goedkeuring voor glyfosaat door de
Europese autoriteiten zou worden ingetrokken.
Alom heerste dan ook totale verbijstering toen het volgende bericht verscheen:
Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat zorgt voor verhoogd risico op kanker bij mensen. Dat
concludeert de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid EFSA op basis van een toetsing van
onderzoek van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC, een agentschap dat
resorteert onder de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De conclusie van de EFSA zal
worden meegewogen wanneer de Europese Commissie een besluit neemt of glyfosaat
opgenomen blijft in de lijst van toegestane werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen in
de Europese Unie.
Kortom, men had volkomen maling aan het feit dat dit middel kankerverwekkend was en
besloot het opnieuw toe te laten voor een maximale periode van 7 jaar. Dit stuitte echter op
zoveel weerstand bij sommige landen dat er later haastig een compromis gesloten moest
worden.
Niet in ons land, de landverraders in Den Haag deden wat ze moesten doen en keurden dit
waanzinnige besluit uiteraard goed.
Via petities kwamen er miljoenen handtekeningen binnen bij Brussel van burgers die dit ook
totale waanzin vonden en eisten dat dit besluit teruggedraaid zou worden.
Uiteindelijk werd in juni vorig jaar bekend dat men er niet in was geslaagd om voldoende EU
leden te laten stemmen
voor een goedkeuring en in plaats van het dan in de prullenbak te gooien, wordt de volgende
geniepige streek uitgehaald.
De Europese Commissie maakte in juni 2016 bekend dat men het middel glyfosaat voorlopig
zou goedkeuren voor een periode van 18 maanden. Dit dan als compromis omdat er dan
voldoende tijd zou zijn om uit te zoeken of glyfosaat inderdaad zo slecht is als de
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Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het is.
De werkelijke reden is echter een geheel andere: Er is niet voor niets een periode gekozen
van 18 maanden. Want, dankzij de overname van Monsanto door Bayer zal de laatste zorgen
dat binnen dat tijdsbestek glyfosaat zal worden vervangen door een ander, waarschijnlijk nog
dodelijker en gevaarlijker, chemisch middel van Bayer, maar dat lang niet zo bekend is als
glyfosaat. Dus, het enige dat er nodig was om dit probleem voor de Europese Commissie op te
lossen is het kopen van wat tijd, wat ze uiteraard braaf hebben gedaan.
En zo zal de bevolking straks “haar zin” krijgen en zal glyfosaat over niet al te lange tijd
verboden worden, terwijl diezelfde bevolking vanaf dat moment vergiftigd zal worden met een
wél goedgekeurd en nog veel dodelijker chemisch bestrijdingsmiddel.
De werkelijke reden achter dit alles is een sinistere en wordt ook heel duidelijk gemaakt door
de auteur William F. Engdahl zoals wij schreven in een eerder artikel:
Een en ander wordt onder andere uitgelegd door de auteur William Engdahl in zijn boek
“Seeds of destruction”.
Daarin wordt verder uitgelegd dat de basis van dit alles eugenetica is oftewel
rassenverbetering. Het massaal uitroeien van de zieken, gekleurden en andere ongewenste
rassen (over relatief niet al te lang zullen er bijvoorbeeld
geen Japanners meer zijn
). Onderzoek naar eugenetica is altijd financieel ondersteund door de Rockefellers en andere
families die bij de elite horen en het is voor het eerst uitgebreid in de praktijk gebracht door de
Nazi’s in Duitsland.
Rockefeller onderhield ook nauwe banden met het beruchte IG Farben , de
moedermaatschappij van Bayer die net een fusie is aangegaan met
die andere gifmenger Monsanto.
Eén van de weinige dingen die je als gewoon mens kunt doen, is te zorgen dat je zo gezond
mogelijk blijft en het liefst alle voedsel vermijdt dat in welke vorm dan ook door mensen is
bewerkt of besproeid.
Om je lichaam een extra boost te geven en het nog wel even duurt totdat de zon bij ons weer
meer gaat schijnen, deze week bij Orjana een gratis flesje Vitamine D3 druppels ter waarde van
E 16,95 bij iedere bestelling boven de 75 euro (ex verzendkosten). Aanbieding is geldig tot en
met zondag 5 maart 2017. Zet in het opmerkingenveld bij het afrekenen: Niburu D3
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