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Administrator 18 oktober 2021

Black Rock en Vanguard bouwen de Nieuwe Wereldorde om
NESARA te voorkomen. Alle macht ligt in slechts enkele handen.

herstelderepubliek.wordpress.com/2021/10/18/black-rock-en-vanguard-bouwen-de-nieuwe-wereldorde-om-nesara-te-voorkomen-alle-
macht-ligt-in-slechts-enkele-handen

In aansluiting op eerdere artikelen over de geschiedenis en consequenties van NESARA kunnen we met
een bijdrage van Dr. Joseph Mercola aangeven wie of wat het gevecht op leven en dood tegen NESARA
aan het voeren is. Het is niet verwonderlijk dat met alle geweld moet worden voorkomen dat de wet
NESARA wordt uitgerold over de wereld. Het zou het einde betekenen van de voor de gelegenheid
gebundelde macht van twee financiële kolossen betekenen.

Het Stappenplan is overduidelijk. Agenda 2021 – 2030 is in 1992 door alle landen van de wereld
ondertekend. Deze Agenda ondermijnt alle rechten van de wereldbevolking en kan alleen worden gestopt
door de wet NESARA. De Conferentie in 1992 was het startschot voor allerlei catastrofale
gebeurtenissen. Klimaat, overbevolking, milieuvervuiling, CO2, Stikstof, PFAS, zonne- en windenergie,
migratie, alles hangt hiermee samen. Het is het loswrikken van sociale en nationale verbanden om de
macht op één punt te centraliseren.

Onderstaand verhaal geeft een toelichting hoe het kan dat de veroorzakers van alle problemen hierboven
opgesomd, achter deze Agenda staan en de doelstellingen realiseert. Agenda 2021 kan heel goed de
reactie op NESARA zijn geweest. Bush Sr. heeft in augustus 1992 onder militaire druk beloofd de VS
terug onder de Constitution te brengen, maar bereidde in het geheim een coup voor, welke eind 1992 op
het nippertje door de militairen is voorkomen. De onderzoekscommissie NESARA is door de moord op
drie kopstukken tijdens de regering Clinton een slag toegebracht, maar NESARA ging niet meer weg. De
fake pandemie moet nu het moorddadige werk van Bush Sr. – de organisator van 911 – afronden.
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Wie is eigenaar van Big Pharma + Big Media? Je raadt het nooit.

Door Dr. Joseph Mercola

11-14 minuten

De Defender ervaart censuur op veel sociale kanalen. Blijf op de hoogte van het nieuws dat ertoe doet
door u te abonneren op ons topnieuws van de dag. Het is gratis.

Verhaal in één oogopslag:

Big Pharma en mainstream media zijn grotendeels eigendom van twee vermogensbeheerders:
 BlackRock en Vanguard.
Farmaceutische bedrijven zijn de drijvende kracht achter COVID-19-reacties  – die tot nu toe
allemaal de volksgezondheid in gevaar hebben gebracht in plaats van geoptimaliseerd – en de
reguliere media zijn bereidwillig medeplichtig geweest aan het verspreiden van hun propaganda,
een vals officieel verhaal dat het publiek op een dwaalspoor brengt en angst bevordert op basis van
leugens.
Vanguard en BlackRock zijn de twee beste eigenaren van Time Warner, Comcast, Disney en News
Corp, vier van de zes mediabedrijven die meer dan 90% van het Amerikaanse medialandschap
beheersen.
BlackRock en Vanguard vormen een geheim monopolie dat zowat al het andere bezit dat je ook
maar kunt bedenken. In totaal hebben ze eigendom van 1.600 Amerikaanse bedrijven, die in 2015
een gezamenlijke omzet van $ 9,1 biljoen hadden. Als je de op twee na grootste wereldwijde
eigenaar, State Street, toevoegt, omvat hun gecombineerde eigendom bijna 90% van alle S&P 500-
bedrijven.
Vanguard is de grootste aandeelhouder van BlackRock. Vanguard zelf heeft daarentegen een
unieke structuur die het eigendom ervan moeilijker te onderscheiden maakt, maar veel van de
oudste, rijkste families ter wereld kunnen worden gekoppeld aan Vanguard-fondsen.

Wat hebben The New York Times en een meerderheid van andere oude media gemeen met Big
Pharma? Antwoord: Ze zijn grotendeels eigendom van  BlackRock en de Vanguard Group,de twee
grootste vermogensbeheerders ter wereld. Bovendien blijkt dat deze twee bedrijven een geheim
monopolie vormen dat zowat al het andere bezit dat je ook maar kunt bedenken.  Zoals gemeld  in de
aanbevolen video:

“De aandelen van ’s werelds grootste bedrijven zijn eigendom van dezelfde institutionele beleggers. Ze
bezitten elkaar allemaal. Dit betekent dat ‘concurrerende’ merken, zoals Coke en Pepsi, helemaal geen
concurrenten zijn, omdat hun aandelen eigendom zijn van precies dezelfde investeringsmaatschappijen,
beleggingsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en in sommige gevallen overheden.

“De kleinere investeerders zijn in handen van grotere investeerders. Die zijn eigendom van nog grotere
investeerders. De zichtbare top van deze piramide toont slechts twee bedrijven waarvan we de namen
vaak hebben gezien … Het zijn Vanguard en BlackRock.
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“De kracht van deze twee bedrijven gaat je verbeelding te boven. Ze bezitten niet alleen een groot deel
van de aandelen van bijna alle grote bedrijven, maar ook de aandelen van de investeerders in die
bedrijven. Dit geeft hen een volledig monopolie.

“Een Bloomberg-rapport stelt dat beide bedrijven in het jaar 2028 samen zullen investeren in een bedrag
van 20 biljoen dollar. Dat betekent dat ze bijna alles bezitten.”

Wie zijn de aandeelhouder van Vanguard?

Het woord “voorhoede” betekent “de belangrijkste positie in een leger of vloot die oprukt in de strijd”,
en/of “de leidende positie in een trend of beweging.”. Beide zijn passende beschrijvingen van deze
wereldwijde kolos, eigendom van globalisten die aandringen op een Grote Reset, waarvan de kern de
overdracht van rijkdom en eigendom is van de handen van de velen in de handen van dezeer weinigen.

Interessant is dat Vanguard vanaf maart 2021 de grootste aandeelhouder van BlackRockis. Vanguard zelf
heeft daarentegen een “unieke” bedrijfsstructuur die het eigendom ervan moeilijker te onderscheiden
maakt. Het is eigendom van de verschillende fondsen, die op hun beurt eigendom zijn van de
aandeelhouders. Afgezien van deze aandeelhouders heeft het geen externe investeerders en wordt het
niet openbaar verhandeld. Zoals  gemeld  in de  aanbevolen  video:

“De elite die Vanguard bezit, houdt er blijkbaar niet van om in de schijnwerpers te staan, maar ze kunnen
zich natuurlijk niet verbergen voor wie bereid is te graven. Rapporten van Oxfam en Bloomberg zeggen
dat 1% van de wereld samen meer geld bezit dan de andere 99%. Erger nog, Oxfam zegt dat 82% van al
het verdiende geld in 2017 naar deze 1% ging.

“Met andere woorden, deze twee investeringsmaatschappijen, Vanguard en BlackRock, hebben een
monopolie in alle industrieën in de wereld en ze zijn op hun beurt eigendom van de rijkste families ter
wereld, waarvan sommige royalty’s zijn en die sinds voor de industriële revolutie erg rijk zijn.”

Hoewel het tijd zou kosten om alle fondsen van Vanguard te doorzoeken om individuele aandeelhouders
en dus eigenaren van Vanguard te identificeren, suggereert een snelle blik dat Rothschild Investment
Corp. ende  Edmond De Rothschild Holding twee van dergelijke belanghebbenden zijn. Houd de naam
Rothschild in je gedachten terwijl je verder leest, zoals het later weer zal voorkomen.

De video hierboven identificeert ook de Italiaanse familie Orsini, de Amerikaanse familie Bush, de Britse
koninklijke familie, de familie du Pont, de Morgans, Vanderbilts en Rockefellers, als Vanguard-eigenaren.

BlackRock/Vanguard eigenaren Big Pharma

Volgens Simply Wall Streetwaren BlackRock en Vanguard in februari 2020 de twee grootste
aandeelhouders van GlaxoSmithKline, met respectievelijk 7% en 3,5% van de aandelen. Bij  Pfizerwordt
het eigendom omgekeerd, waarbij Vanguard de topbelegger is en BlackRock de op een na grootste
aandeelhouder.
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Houd er rekening mee dat aandelenbezitsratio’s op elk moment kunnen veranderen, omdat bedrijven
regelmatig kopen en verkopen, dus laat je niet opjagen door percentages. Het komt erop neer dat
BlackRock en Vanguard, individueel en gecombineerd, op elk moment genoeg aandelen bezitten die we
kunnen zeggen dat ze gemakkelijk zowel Big Pharma als de  gecentraliseerde legacy-media kunnen
controleren – en dan nog wat

Waarom doet dit ertoe? Het is belangrijk omdat farmaceutische bedrijven covid-19-reacties aansturen –
die tot nu toe allemaal de volksgezondheid in gevaar hebben gebracht in plaats van geoptimaliseerd – en
de reguliere media bereid zijn geweest medeplichtigen te zijn aan het verspreiden van hun  propaganda,
een vals officieel verhaal dat het publiek opeen dwaalspoor heeft gebracht en nog steeds leidt en  angst
 bevordert op basis van leugens.

Om deze situatie recht te zetten, moeten we begrijpen wie de centrale spelers zijn, waar de schadelijke
dictaten vandaan komen en waarom deze valse verhalen in de eerste plaats worden gecreëerd.

Zoals opgemerkt in het rapport “The Horrible History of Big Pharma” van Global Justice Now van
december 2020, kunnen we eenvoudigweg niet toestaan dat farmaceutische bedrijven – “die een lange
staat van dienst hebben in het prioriteren van bedrijfswinst boven de gezondheid van mensen” –  COVID-
19-reactiesblijven dicteren.

Daarin bekijken ze de beschamende geschiedenis van de top zeven geneesmiddelenbedrijven ter wereld
die nu geneesmiddelen en op genen gebaseerde “vaccins” tegen COVID-19 ontwikkelen en produceren,
terwijl de reguliere media hebben geholpen informatie over direct beschikbare oudere geneesmiddelen te
onderdrukken waarvan is aangetoond dat ze een hoge mate van werkzaamheid tegen de infectie
hebben.

BlackRock/Vanguard is eigenaar van de media

Als het gaat om The New York Times, is BlackRock vanaf mei 2021 de op een na grootste
aandeelhouder met 7,43% van de totale aandelen, net na The Vanguard Group, die het grootste deel
bezit (8,11%).

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/04/06/big-pharma-lobbying.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/10/reuters-bbc-were-paid-for-propaganda-campaign.aspx
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https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/05/06/academic-exposes-media-propaganda.aspx
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https://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/pharma_covid-19_report_web.pdf
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/04/14/world-health-organization-pandemic-planning.aspx
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Naast The New York Times zijn Vanguard en BlackRock ook de twee beste eigenaren van Time Warner,
Comcast, Disney en News Corp, vier van de zes mediabedrijven  die meer dan 90% van het
Amerikaanse medialandschap beheersen.

DE MAINSTREAM MEDIA

We moeten het volgende onderwerp beginnen met een vraag. Waarom heeft niemand het ooit over het
feit dat de media slecht door enkele aandeelhouders worden gecontroleerd?

We kunnen dagelijks kiezen tussen allerlei documentaires en tv-programma’s, maar geen van hen
behandelt dit onderwerp. Is het niet interessant genoeg of spelen er andere belangen? Wikipedia, geeft
ons opnieuw het antwoord. Ongeveer 90% van de internationale media is in handen van negen
mediaconglomeraten. Of we nu de monopolist Netflix en Amazon Prime nemen of enorme concerns die
veel dochterbedrijven bezitten, zoals Time-Warner, de Walt Disney Company, Comcast, Fox Corporation,
Bertelsmann en Viacom, CBS, we zien dat dezelfde namen aandelen bezitten.

Deze bedrijven maken niet alleen alle programma’s, films en documentaires, maar zijn ook
eigenaar van de kanalen waarop die worden uitgezonden. Dus niet alleen de industrieën, maar
ook de informatie is eigendom van de elite.

Een goed voorbeeld is hoe dit in Nederland werkt. Om te beginnen zijn alle Nederlandse mainstream
media in handen van drie bedrijven. De eerste is De PersGroep [DPG Media], het moederbedrijf van vele
merken.Naast de vele kranten en tijdschriften zijn ze ook eigenaar van Sanoma, het moederbedrijf van
enkele van de grote commerciële Nederlandse zenders. Veel media uit het buitenland, zoals VTM, zijn
ook eigendom van de De PersGroep.

De tweede is Mediahuis, een van Europa’s grootste mediaconglomeraten. In Nederland bezit Mediahuis
de volgende merken. Tot 2017 waren ook Sky Radio en Radio Veronica eigendom van Mediahuis, net als
Radio 538 en radio 10.

En dan is er nog Bertelsmann, een van de 9 grootste mediabedrijven. Dit bedrijf is eigenaar van RTL, dat
45 televisiestations en 32 radiostations in 11 landen bezit. Maar Bertelsmann is ook mede-eigenaar van ’s
werelds grootste boekenuitgever, Penguin Random House.

De aandelen van deze bedrijven zijn in handen van private fondsen van drie families. Dat zijn de
Belgische familie Van Thillo, de Belgische familie Leysen en de Duitse familie Bertelsmann-Mohn.
Alle drie de families kozen overigens de kant van de nazi’s in de oorlog. Eevenals de familie Van
Puyenbroek, eigenaar van de Telegraaf, wat deze laatste enkele maanden een
verschijningsverbod heeft opgeleverd.

Onnodig te zeggen, als je controle hebt over zoveel nieuwsuitzendingen, kun je hele naties controleren
door middel van zorgvuldig georkestreerde en georganiseerde gecentraliseerde propaganda vermomd
als journalistiek.

https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/7qp1qp/reminder_more_than_90_of_the_us_media_is/
https://www.globalissues.org/article/159/media-conglomerates-mergers-concentration-of-ownership
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/05/26/npr-pharmaceutical-propaganda-disguised-as-journalism.aspx
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Als je hoofd al tolt, ben je niet alleen. Het is moeilijk om cirkelvormige en nauw verweven relaties lineair
te beschrijven. De wereld van bedrijfseigendom is labyrintisch, waar iedereen tot op zekere hoogte
iedereen lijkt te bezitten.

De belangrijkste take-home-boodschap is echter dat twee bedrijven met kop en schouders boven alle
andere uitsteken, en dat zijn BlackRock en Vanguard. Samen vormen ze een verborgen monopolie op
wereldwijd activabezit, en door hun invloed op onze gecentraliseerde media hebben ze de macht om een
groot deel van de economie en gebeurtenissen in de wereld te manipuleren en te controleren, en dicteren
hoe de wereldbevolking het allemaal moet interpreteren.

Aangezien BlackRock in 2018 aankondigde  dat het “sociale verwachtingen” heeft van de bedrijven
waarin het investeert, kan zijn potentiële rol als centrale hub in de Great Reset en het “build back better” -
plan niet over het hoofd worden gezien.

Voeg aan deze informatie toe waaruit blijkt dat het “de concurrentie ondermijnt door aandelen in
concurrerende bedrijven te bezitten” en “grenzen vervaagt tussen privékapitaal en overheidszaken door
nauw samen te werken met regelgevers”, en men zou moeilijk kunnen zien hoe BlackRock / Vanguard en
hun globalistische eigenaren de Great Reset en de zogenaamde “groene” revolutie zouden kunnen
faciliteren,  die beide deel uitmaken van hetzelfde vermogensdiefstalplan.

BlackRock en Vanguard bezitten de wereld

Die bewering zal nog duidelijker worden zodra je je realiseert dat de invloed van dit duo niet beperkt is tot
Big Pharma en de media. Belangrijk is dat BlackRock ook nauw samenwerkt met centrale banken over
de hele wereld,  waaronder de Amerikaanse Federal Reserve, een particuliere entiteit, geen federale. Het
leent geld aan de centrale bank, treedt op als adviseur en  ontwikkelt de software van de centrale bank.

BlackRock / Vanguard bezit ook aandelen van een lange lijst van andere bedrijven,waaronder Microsoft,
Apple,  Amazon,  Facebook en Alphabet Inc. Zoals geïllustreerd in de onderstaande afbeelding van het
eigendomsnetwerk van BlackRock en Vanguard, te zien in het artikel “These Three Firms Own Corporate
America” uit 2017 in  The Conversation,zou het bijna onmogelijk zijn om ze allemaal op te sommen.

In totaal hebben BlackRock en Vanguard eigendom van zo’n 1.600 Amerikaanse bedrijven, die in 2015
een gezamenlijke omzet van $ 9,1 biljoen hadden. Als je de op twee na grootste wereldwijde eigenaar,
State Street, toevoegt, omvat hun gecombineerde eigendom  bijna 90% van alle S&P 500-bedrijven.

https://www.investigate-europe.eu/en/2018/blackrock-the-company-that-owns-the-world/
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-pharmaceuticals-philanthrop-idUSKBN29Z0TM
https://wallstreetonparade.com/2020/06/blackrock-is-bailing-out-its-etfs-with-fed-money-and-taxpayers-eating-losses-its-also-the-sole-manager-for-335-billion-of-federal-employees-retirement-funds/
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Een wereldwijd monopolie waar weinigen iets van weten

Om de overkoepelende invloed van BlackRock en Vanguard op de wereldwijde markt te begrijpen, moet
je de 45 minuten durende video bovenaan dit artikel bekijken. Het biedt een brede samenvatting van het
verborgen monopolienetwerk van Vanguard- en BlackRock-bedrijven en hun rol in de Great Reset. Een
tweede veel kortere video (hierboven) biedt een extra beoordeling van deze informatie.

Hoe kunnen we BlackRock/Vanguard – en de globalistische families die ze bezitten – koppelen aan de
Great Reset? Afgezien van een openbare bekentenis, moeten we kijken naar de relaties tussen deze
kolossale globalistische bedrijven en rekening houden met de invloed die ze kunnen uitoefenen door die
relaties. Zoals opgemerkt  door Lew Rockwell:

“Als Lynn Forester de Rothschild wil dat de Verenigde Staten een eenpartijland zijn (zoals China) en niet
wil dat de kiezers-ID-wetten in de VS worden aangenomen, zodat er meer verkiezingsfraude kan worden
gepleegd om dat doel te bereiken, wat doet ze dan?

“Ze houdt een conference call met ’s werelds top 100 CEO’s en vertelt hen om publiekelijk te protesteren
als ‘Jim Crow’ Georgia’s goedkeuring van een anticorruptiewet en ze beveelt haar plichtsgetrouwe CEO’s
om de staat Georgia te boycotten, zoals we zagen met Coca-Cola en Major League Baseball en zelfs
Hollywood-ster, Will Smith.

“In deze conference call zien we schaduwen van de Grote Reset, Agenda 2030, de Nieuwe WereldOrde.
De VN wil ervoor zorgen, net als [oprichter en uitvoerend voorzitter Klaus] Schwab van het World
Economic Forum, dat armoede, honger, vervuiling en ziekte in 2030 de aarde niet langer teisteren.

“Om dit te bereiken wil de VN dat belastingen uit westerse landen worden gesplitst door de
megabedrijven van de elite om een gloednieuwe samenleving te creëren. Voor dit project zegt de VN dat
we een wereldregering nodig hebben, namelijk de VN zelf.”

Zoals ik in veel eerdere artikelen heb besproken, lijkt het vrij duidelijk dat de COVID-19-pandemie  is
georkestreerd om deze Nieuwe Wereldorde – de Grote Reset – tot stand te brengen en de 45 minuten
durende video bovenaan het artikel doet goed werk om uit te leggen hoe dit is gedaan. En in het hart van

https://www.lewrockwell.com/2021/04/bill-sardi/who-runs-the-world-blackrock-and-vanguard/
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/04/01/pandemics-that-changed-history.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/28/united-nations-and-new-world-order.aspx
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dit alles, het “hart” waar alle wereldwijde rijkdomstromen naartoe stromen, vinden we BlackRock en
Vanguard.

Oorspronkelijk gepubliceerd door Mercola.
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