DE NESARA WET
NESARA staat voor National Economic Security And Reformation Act. Deze Nationale
Economische Veiligheids- en Hervormingswet is een Amerikaanse wet die door voormalig
President Clinton op 10 oktober 2000 werd ondertekend. Eerder datzelfde jaar passeerde deze
wet al in het geheim het Amerikaanse congres. Sinds die tijd zijn er vele handelingen en
procedures geweest ter voorbereiding op het afkondigen van deze wet. Dit moest allemaal zeer
zorgvuldig gebeuren, omdat het implementeren van deze wet een wereldwijd effect zal hebben
met buitengewoon grote sociaal-economische en politieke gevolgen.

HISTORIE
Het onstaan van deze wet ligt in de jaren 1970-1980 in de Verenigde Staten. Banken verkochten
toen op illegale wijze boerderijen van Amerikaanse boeren vanwege hypothecaire schuld. De
boeren spanden rechtzaken aan en werden door het Hooggerechtshof in het gelijk gesteld: de
openbare verkopen van boerderijen waren het gevolg geweest van illegale interventies die de
banken uithaalden in samenwerking met de overheid. Ditzelfde was eerder ook al ontdekt door
een oud CIA- agent.
Deze rechters deden onderzoek naar andere vormen van onrechtmatig handelen en deden nog
een vondst. Het Hooggerechthof concludeerde namelijk dat het hele systeem van het heffen
van inkomstenbelasting eveneens onwettig was en dat er in feite sprake was van fraude naar
de Amerikaanse bevolking toe. Deze rechters, die zeiden overtuigende bewijzen te hebben van
deze fraude te hebben, vonden dan ook dat deze onrechtmatige activiteiten gecompenseerd
diende te worden door de gedupeerde in heel Amerika hun geld terug te geven. Rechters
waren zich bewust van het feit dat hiervoor een drastische hervorming van het hele
economische systeem en belastingstelsel noodzakelijk was. Door het Hooggerechtshof werden
vijf rechters aangesteld die niet alleen de mogelijkheden tot deze hervormingen gingen
onderzoeken, maar ook deze vervolgens ten uitvoering zouden gaan brengen. Deze rechters
hadden de vereiste hervormingen vastgelegd in een wet: de NASARA.

TEGENWERKING
Sinds de ontwikkeling van NESARAproces ia het traject gepaard gegaan met veel weerstand en
verzet. Mensen die werken in het banksysteem, bij overheden en militaire groepen vrezen niet
onterecht dat door de invoering van NESARA hun macht fors zal verminderen of zelfs zal
verdwijnen. Deze mensen proberen al jaren de afkondiging van deze wet tegen te houden. Zij
zetten hoog in en deinzen er niet voor terug om daar geweld bij te gebruiken. Dat dit laatste
het geval is geweest, wordt duidelijk als het verband tussen NASARA en de aanslagen op 11
september 2001 in dit kader belicht wordt.

NESARA en 9-11
De wet zou op 11 september 2001 om 10:00 uur s’morgens in de Verenigde Staten afgekondigt
worden. Echter een uur voordat dit ging plaatsvinden, ewerd dit tegengegaan door een aantal
verwoestende aanslagen. Hiebij werd de hele uiteenzetting van NESARA vernield. De eerste
aanslag op de Twin Towers vernietigde een zeer belangrijk computercentrum. Deze computer
zou die ochtend beginnen met eht downloaden van computerinformatie aan alle banken in
heel Amerika om daarmee het neiuwe banksysteem in gang te zetten. Het pentagon was het
tweede deolwit waar het pas gerenoveerde deel van het Marine Communicatie centrum (MCC)
getroffen werd. Dit MCC moest een belangrijke rol spelen in alle communicatie voor, tijdens en
na de afkondiging van NESARA.
In Pennsylvanie vond de derde aanslag plaats. Daar raakte een vliegtuig exact de locatie van
een ondergrondse bunker van waaruit het neiuwe banksysteem zou worden opgezet.
Deze plek zou zijn gemarkeert middels een duidelijk zichtbare kalkcirkel op de grond.
Ooggetuigen die dit hebben gezien zijn later door de FBI het zwijgen opgelegd. Een andere
merkwaardige observatie van deze ooggetuigen was, dat er al na enkele minuten na het
neerstorten van het vliegtuig zeer veel FBI agenten op de plaats van het “ongeluk” aanwezig
waren. Alsof er sprake was met handelen uit voorkennis.. Dit werd later bevestigd door
verschillende hoge functionarissen in het leger en de marine.
Zij hebben toegegeven dat zij al ruim voor die bewuste datum op de hoogte waren van de
aanslagen.

VOORDELEN NESARA
De veranderingen zullen eerst in Amerika beginnen en zich daarna verspreiden over de rest van
de wereld inclusief Nederland. Het belangrijkste is dat deze wet Vrede, Vrijheid en Voorspoed
voor alle mensen zal zorgen. In een klap kan er een einde gemaakt worden aan de armoe,
onrechtvaardigheden en oorlog. Alle agressieve acties zullen worden gestopt en de alle
Amerikaanse troepen zullen teruggeroepen worden. Corrupte regeringen over heel de wereld
zullen binnen enkele jaren verandert of vervangen worden. Er zal een kwijtschelding van
bankschulden plaatsvinden in de meeste landen.
Bovendien zullen we weer teurggaan naar de goudstandaard. Dit zal zorgen voor een nieuwe
prijsindex voor producten, goederen en diensten. Het gevolg hiervan zal zijn dat de prijzen
zullen dalen. Er zal weinig of geen inflatie voorkomen omdat er geen koppeling zal zijn aan de
goudprijs. Een land kan niet zomaar meer geld bijdrukken. Inkomstenbelasting zal geleidelijk

aan afgeschaft worden binnen enkele jaren na de afkondiging van NESARA. De uitkeringen
zullen omhoog gaan en de pensioenen en de investeringen die de mensen hebben, zullen
beschermd worden. Beleggingen op effectenbeurzen zullen hun waarde behouden. Het huidige
financiele systeem zal niet instorten maar overvloeien naar NESARA. Alle mensen zullen
dezelfde rechten hebben.

DE AFKONDIGING
Wanneer de NESARA afgekondigd zal worden, zal dit gebeuren via grote radio- en
televisiestations. Het normale programma zal onderbroken worden met uitleg hierover. De
Hoofdrechter van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten zal deze wet afkondigen. En
het een en ander verklaren en de mensen informeren. Het internationale domino-effect van
NESARA zal ervoor zorgen dat er vele verbeteringen zullen komen.

NESARA, DISCLOUSER EN FULL CONTACT
NESARA, Discloser en Full Contact houden nauw verband met elkaar en zullen als
parallelprocessen ongeveer gelijktijdig plaatsvinden. Zodra NESARA wordt afgekondigt , zal de
wereldbevolking onder andere verteld worden over het bestaan van buitenaardse intelligentie
die de Aarde regelmatig bezoekt en wat zij hier komen doen. De ruimteschepen wachten tot ze
zich volledig kunnen laten zien.
Dan zullen er ruimtelandingen kunnen plaats vinden en zal het contact met de buitenaardsen
niet onwaarschijnlijk meer zijn. Dan zal er ook openheid komen over de waarheid en hoe onze
machthebbers ons al die tijd voor gelogen en onderdrukt hebben…
Achter de schermen wordt hier in het geheim hard aan gewerkt. Hierover staat in de reguliere
media niets, omdat er niets naar buiten kan en mag komen. Momenteel vinden er allerlei
arrestaties plaats.
President Obama heeft een aantal wetten getekend in 2009, zodat er arrestaties verricht
kunnen worden naar mensen die corrupt handelen, ook misdaden tegen de mensenrechten en
oorlogsmisdadigers kunnen nu opgepakt worden.
Referenties: deze informatie komt uit Spiegelbeeld april 2010 en op de website:
www.nesara.com kunt u nog meer vinden.

