Ik kreeg vorige week een interessant bericht door over de reden van de
bestorming van de Amerikaanse ambassade en de moord op de
ambassadeur in Libië.
Er zijn naar verluidt namelijk twee leden van de anti-Monsanto Il Silverstre
beweging voor deze moord op de ambassadeur in Turkije opgepakt.
Wat is de connectie tussen Monsanto en deze moord op de Amerikaanse
ambassadeur en wat is de link van de twee opgepakte terroristen met deze
moord? Waarom ook is de reactie van president Obama op deze moord zo’n punt van debat in
Amerika?
De link zou de volgende zijn:
- Ghaddafi heeft in Libië een enorm netwerk van pijpleidingen laten aanleggen vanaf het
zoetwaterreservoir onder de Sahara, naar het noorden toe. De financiering daarvoor is gekomen van
een groot Amerikaanse bedrijf.
Dat bedrijf had volgens milieuterreur organisatie Il Silverstre de bedoeling om, samen met Monsanto,
in Noord Libië heel veel GMO voedsel te gaan verbouwen. Dat was totdat Ghaddafi er van af zag.
Wat er uiteindelijk van Ghaddafi geworden is weten we. De twee opgepakte eco-terroristen hebben
Amerika met de aanslag op de ambassade en de moord op de ambassadeur een zware slag
toegebracht. In Amerika is men er gevoelig voor dat iedere daad tegen Amerika een terroristische
daad is. Toen Obama dus wat lang twijfelde om het een terroristische daad te noemen, toen was de
rechtse pers er als de kippen bij. Wat de reden voor de aanslag was, dat weet de gewone man in
Amerika niet. Waar Libië ligt en wat een Ghadaffi is weten Amerikanen ook niet. Dat boeit de
gemiddelde Amerikaan niet. Er zijn Amerikanen dood en daar Amerika altijd goed is, is het dus een
terroristische aanslag.
Door de aanslag op de ambassadeur is voor de politieke elite in Europa en Afrika de verborgen
strategie van Monsanto op straat komen te liggen. Een strategie die net zo zuiver is als het blazoen
van Monsanto. Hoeveel kleurschakeringen zwart kent u?
De onthulling van de Monsanto strategie is bijna net zo erg als de wikileaks. Afrika neigt al veel meer
naar handel met China, dat wordt nu alleen maar sterker, want Amerika is via bedrijven als Monsanto
een zeer onvriendelijk en vijandig land.
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