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Ons as gesoute Afrikanernasionaliste weet al jare dat ons

grootste vyand nie skuil in rassepolitiek, liberale aanslae, geld-

mag boelietaktiek en wat nog alles nie. Ja, hierdie aspekte is

almal deel van die aanslag op ons as nugterdenkende nasiona-

liste se bestaan, maar dit is ook alles verskillende stukkies van

die legkaart wanneer die totale aanslag van die Kommunis

ontleed word.

In handboeke word Kommunisme, wanneer dit in een para-

graaf opgesom moet word, basies gedefinieer as 'n "stelsel

waar geen sosiale klasse bestaan nie, waar die politiek en die

ekonomie bedryf word op 'n wyse waarvolgens alle eiendom

en produksiemiddele deur die staat besit word en alle bur-

gers (skynbaar, via die staat) deel in die gesamentlike ryk-

dom, deur te produseer volgens hul vermoë en te neem vol-

gens hul behoeftes..."

As daar van Kommunisme of Sosialisme gepraat word,

word daar inderdaad bedoel dat 'n ekonomiese stelsel moet

geld waarin geen privaatbesit van veral produksiemiddele

volgens die land se grondwet toegelaat word nie. En dan

natuurlik, totale beheer oor elke ander aspek van die publiek

se lewens.

Een van die groot maskers waaragter die Kommuniste in

ons eie land en oral in die wêreld al jare skuil, is die persep-

sie wat by die massas geskep is dat dié ideologie deesdae 'n

tandelose tier is.

Kommunisme is mos glo dood die dag toe die muur in

Berlyn, Duitsland geval het in 1989. Soos dit kommunisme

betaam, het hulle baie suksesvol daarin geslaag om hierdie

persepsie as evangelie te versprei, nie net in die groter Wes-

terse moondhede nie, maar ook in 'n land soos Suid-Afrika.

Intussen het die ANC sedert dag een ná hul oorname van die

Suid-Afrikaanse staat in 1994, openlik hand-om-die-blaas

geregeer met die kommuniste. Vanaf Nelson Mandela tot by

Cyril Ramaphosa het elke president van die nuwe Suid-

Afrika telkens sleutelposte in hul kabinette aan geharde kom-

muniste toevertrou. En in die binnekamers van die parle-

ment, waar die wette van die nuwe bedeling geskryf, veran-

der en weer geslyp is oor die afgelope 27 jaar, het die kom-

muniste elke keer die leiding geneem.

Ironies genoeg het die ANC en sy vennote nog altyd groot

geraas gemaak oor "liberty" (vryheid) as een van hul soge-

naamde belangrikste doelwitte met hul oorlog teen die Afri-

kaner en teen apartheid.

Vir hulle beteken "vryheid" blykbaar net die feit dat die "ras-

sistiese" Blanke Afrikaner die beheer oor die mag in Suid-

Afrika verloor het. En in hul gekondisioneerde denke is dít só

'n wonderlike realiteit, dat niks anders eintlik saakmaak nie.

Intussen is byna elke belangrike nuwe wet in die post-1994

Suid-Afrika só geformuleer, dat dit beide die klasse van ons

samelewing wat deur die kommunistiese manifes geïdenti-

fiseer word as die "Bourgeois" (die middel- en hoër klasse,

wat die ratte van die ekonomie laat draai), asook die Prole-

tariaat (werkersklas) se vryheid al hoe meer strem. Ja, hoe

sterker die kommunis se greep vasgedraai word, hoe minder

"vry" is ons – hoe ironies.

Onder die dekmantel van "onregte van die verlede" word

produktiewe grondeienaars summier onteien, maar daar is

geen werkbare plan om dié grond, wat glo nou in beheer van

die werkersklas is, nadat dit skynbaar aan hulle toegeken

word, suksesvol deel te hou van die ekonomie nie.

Ook arbeidswette wat deur die regime gemaak is sedert

1994, het uiteindelik meer stremming op de ekonomie ge-

bring en die syfers aanhoudend deurmekaar gekrap. Tog,

diegene wat steeds die swaarste kry, is die werkersklas, die

Proletariaat. Dis nou as 'n mens in die Suid-Afrika nog van

so 'n klas kan praat, want miljoene van hulle is werkloos en

stel eenvoudig nie meer belang om werk te soek nie. Hulle

teer liewer op die staat en ontsier stede en dorpe met hul

plakkersgemeenskappe.

IS DIE COVID-KOMPLOT DIE VOORSPEL TOT

KOMMUNISME EN SOSIALISME IN PRAKTYK?
Daar is – en was oor baie jare – verskillende teorieë oor hoe die kommunistiese komplot in ons
tyd bestuur sou word om steeds die doelwitte van Kommunisme en Sosialisme te bereik in 'n
era waartydens Kommunisme skynbaar veronderstel is om dood te wees. Die gebeure van die
afgelope 10 maande regoor die wêreld sedert die "uitbreek" van die Corona-virus, het gewys hoe
maklik dit eintlik gedoen kan word.

(Vervolg op bl. 5)



Hoe lank kan hierdie regime nog uithou?
Dis algemeen bekend dat die ANC tans groot probleme het en

dat die party in ten minste drie faksies verdeel is. Hierdie ver-

deeldheid is ernstig en dit kan gevolge inhou vir die hele Suid-

Afrikaanse samelewing, want daar is rolspelers met baie mag

wat betrokke is.

Die magstryd binne die ANC is egter nie die enigste aspek van

die Suid-Afrikaanse politiek wat dreig om ons staatsbestel aan

repe te skeur en openbare onstabiliteit tot gevolg te hê nie.

Dit het onlangs bekend geword dat daar drie groot uitgawes

van die staat in Suid-Afrika is wat gesamentlik meer as 75%

van die totale begroting van die ANC/SAKP regime opslurp.

Hierdie drie uitgawes gee aan enige nugter ontleder baie ant-

woorde oor die stand van sake in die land en die uiters gevaar-

like mespunt waarop die stabiliteit – dít wat nog daarvan oor is

in ons land – gebalanseer is.

* Die eerste – en mees kommerwekkende – uitgawe op hierdie

lysie is die regime se skuld en veral die rente op staatskuld.  

Die nasionale tesourie het onlangs erken het dat Suid-Afrika se

staatskuld teen die huidige tendens aan die einde van 2022 sowat

85% van die Bruto Binnelandse Produk (BBP) sal beloop.

Intussen neem die staat se skuld letterlik op maandelikse basis

met rasse skrede toe. In die dekade na 2009 het Suid-Afrika se

staatskuld met 318% toegeneem en aan die einde van die Zuma-

era het die Suid-Afrikaanse regering se skuld op R3,17 triljoen

te staan gekom. Tans (Desember 2020) staan dit op R3,95

triljoen, wat in effek neerkom op 80% van die land se BBP. 

Vir perspektief, uitgeskryf is dit R3 950 000 000 000!

Die afgelope jaar, wat oorheers is deur die baie bedenklike

hantering van die Covid-krisis deur regerings regoor die wêreld

(en beslis ook in Suid-Afrika) het die Suid-Afrikaanse BBP in-

gekrimp met meer as 7%, terwyl die staatskuld gegroei het met

meer as R900 miljard (R900 000 000 000)!

Suid-Afrika het vir jare al 'n tekort op die staatsbegroting, wat

uiteraard dan met lenings gefinansier word. Daar word reeds

bereken dat die tekort in die huidige boekjaar byvoorbeeld

meer as R600 miljard (R600 000 000 000) gaan wees. En daar

is geen vooruitsig dat hierdie tendens binnekort sal verander

nie. Trouens, dit sal byna verseker net al hoe erger word.

In praktyk, as die syfers bestudeer word, beteken dit dat die

Suid-Afrikaanse regime uiteindelik tans geld moet leen net om

die rente op hul skuld te kan betaal, sonder enige vooruitsig om

die skuld self binnekort te kan begin delg. 

Enige persoon of maatskappy wat in hierdie finansiële posisie

verkeer, sal summier bankrot verklaar word. Dan wonder mense

waarom internasionale graderings-agentskappe meen dat Suid-

Afrika deesdae die gradering van rommelstatus verdien. Dit be-

teken dus enige persoon, maatskappy of instansie wat hier wil

kom belê, sal heel waarskynlik sy geld vermors.

* Die tweede groot uitgawe wat deel uitmaak van die 75% hap

uit die staatsbegroting, is die koste van staatsamptenare se salaris-

se. Hierby kan ook ingesluit word die staat se uitgawes om semi-

staatsinstellings soos Eskom en Denel staande te hou, asook die

hulp aan korrupte, bankrot munisipaliteite. In laasgenoemde ge-

val word dié hulp hoofsaaklik ook gebruik om salarisse van

amptenare te betaal, terwyl belangrike instandhouding en ont-

wikkeling onder munisipale beheer agterweë bly .

Ons het die afgelope dekades gewoond geraak dat die ANC/-

SAKP-regime geen benul het van gesonde fiskale bestuur nie.

Enige instansie, maatskappy of land wat meer as 50% van sy

uitgawes aan salarisse bestee, soek vir moeilikheid. In Suid-

Afrika is dit die tendens by elke staatsdepartement, munisipa-

liteit of semi-staatsinstelling. 

Suid-Afrika het tans sowat 1,4 miljoen staatsamptenare, wat

die regime jaarliks sowat R560 miljard kos. Ja, bid jouself dit

aan – 1 400 000 staatsamptenare, maar die administrasie van

die land is opsigtelik besig om uitmekaar te val. 

Rofweg bereken het ons dus een staatsamptenaar vir elke 42

mense in die land. Vergelyk dit met 'n land soos Amerika (waar

die wêreld se grootste ekonomie bedryf word), waar hierdie

verhouding een staatsamptenaar vir elke 156 mense is! 

Tydens 'n onlangse oudit deur 'n onafhanklike instansie is daar

bevind dat Eskom sowat 7000 oortollige werknemers het, waar-

sonder die organisasie baie maklik kan klaarkom. Dié ekstra

trogvreters by Eskom kos die organisasie miljarde rand per jaar,

wat onnodig uitgegee word. En omdat Eskom nie in staat is om

met sy eie bedrywighede hierdie soort fondse in te win nie, moet

die belastingbetaler natuurlik elke jaar dié situasie subsidieer.

* Derde aan die beurt om daardie 75% pakket van staatsbeste-

ding op te maak is natuurlik daardie ou kommunistiese truuk

waarmee die regime stemme koop – sosiale toelaes.

Daar is onlangs berig dat daar tans in Suid-Afrika meer mense

is wat sosiale toelaes van die staat ontvang as wat daar werken-

de mense is wat 'n inkomste op die tradisionele wyse verdien.

Dit word bereken dat meer as 17 miljoen siele in Suid-Afrika

reeds van die staat afhanklik is om elke maand 'n toelaag te

ontvang om te probeer oorleef. En dié getal groei jaarliks.

Diis ook bekend dat bittermin van diegene wat sosiale toelaes

ontvang, enigsins belangstel om werk te soek of ekonomies

aktief te raak. Hulle is doodtevrede om elke maand bakhand te

sit en wag vir hul aalmoesie van die staat.

- Die gevolge van die situasie soos hierbo uiteengesit, word

natuurlik daagliks deur Suid-Afrikaners waargeneem. Met dié

drie hoof-uitgawes, asook die effek van korrupsie en diefstal in

ag geneem, is daar eenvoudig nie geld vir belangrike uitgawes

soos instandhouding van geboue en paaie, nuwe skole en die

uitbou van die onderwysstelsel, die instandhouding en uitbou

van gesondheidstelsels, versterking van die regstelsel en die

polisiemag wat wet en orde moet handhaaf en vele ander

noodsaaklikhede nie. 

Suid-Afrika word dus 'n land wat jaarliks dieper in die moeras

van strukturele en sosiale verval wegsink.

Met al hierdie feite in die agterkop, moet die vraag beslis

gevra word: Hoe lank kan die Suid-Afrikaanse regime en die

staatsbestel nog staande bly? Waar gaan die geld vandaan kom

om die ratte van ons samelewing te laat aanhou draai in die

volgende dekade wat voor ons lê?

Met die oog op die antwoorde op hierdie vrae, moet Afrikaner-

nasionaliste saamstaan en begin beplan vir die toekoms...       n
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DIE ANB SE HELDEDAG-FEES IN BEELD

(Regs) Bertus
Radford sorg dat
die vleis sappig

en geurig 
gebraai word...

Jong dames neem deel aan die samesang by die ANB se Heldedag-fees.

Daar is natuurlik ook tyd vir pret by die ANB se
Heldedag-fees

(Links) Selfs die
jongspan het

deelgeneem aan
die program by

die ANB se
Heldedag-fees.

Emil de Villiers het
die program gelei by

die ANB se
Heldedag-fees.

Carel van der Grijp, 
onder-voorsitter van die ANB,

het as voorsitter van die 



Op Engels is daar die bekende spreekwoord wat lui "hindsight

is a perfect science". Rofweg in Afrikaans vertaal beteken dit

iets soos "tyd bring volkome perspektief".

Ongeveer tien maande het nou verloop sedert die wêreld-

wye komplot rondom Covid-19 so skielik op ons afgekom

het. In hierdie tien maande het ons tyd gehad om effens tot

verhaal te kom, na al die gespartel van die meerderheid om

finansieel te oorleef en op verskeie ander wyses ook staande

te bly.

Ná tien maande waarin ons een lang wipwaentjie-rit beleef

het en waarin dinge gebeur het wat 'n dekade of wat gelede

nog onmoontlik geklink het, is dit tyd om te probeer sin maak

oor die stand van sake rondom ons, asook in die res van die

wêreld.

So baie het intussen gebeur, dat ons eintlik al vergeet het hoe

skielik – en op die oog af onskuldig/toevallig – hierdie ingry-

pende wêreldkomplot op ons afgekom het. In Suid-Afrika,

byvoorbeeld, het die media ons binne weke voorberei op iets

groots. En toe daar vertel word dat Suid-Afrikaners uit hul

vakansie vanaf Italië teruggekeer het en positief getoets is vir

die virus, was die Suid-Afrikaanse publiek reeds gekondisio-

neer om te glo dat die "pandemie" op ons voorstoep is en nie

meer gekeer kon word nie.

Net soos in die geval waar die politiek ontleed moet word,

kan 'n mens egter vandag by terugskouing en met nugter be-

redenering maklik die stukke van die legkaart inmekaar pas

om te sien dat die verloop van hierdie gebeure – net soos in

die verloop van die meeste politieke sages – geen toeval was

nie. Dit was heel waarskynlik 'n komplot wat jare gelede

reeds deeglik beplan is.

Laasgenoemde stelling kan ondersteun word as 'n mens

gaan kyk na die term "Predictive Programming". Daar is nie

eintlik 'n goeie, beskrywende Afrikaanse vertaling van hier-

die term nie. Dis 'n term wat gebruik word as deel van die

sielkunde agter breinspoeling van massas, waarin mense met

subtiele propaganda voorberei word om uiteindelik, teen

enige logika, 'n sekere agenda te aanvaar wanneer dit uitge-

voer word.

Hierdie tegniek word ten beste geillustreer deur die wyse

waarop die media (in al sy vorms) saamgewerk om groot

massas mense vooraf voor te berei vir 'n sekere situasie.

As voorbeeld hiervan het daar in 2011 reeds 'n film uit Holly-

wood  (waar anders"?) gekom wat die massas in hul onderbe-

wuste begin voorberei het vir die wêreldmedia se histerie wat

gevolg het met die uitbreek van Covid-19 in China.

Hierdie film, genaamd "Contagion" is heel toevallig kort na

die uitbreek van Covid-19 deur verskeie groot TV-kanale

wêreldwyd weer uitgesaai, net om seker te maak die bood-

skap sink in. Die film handel oor 'n dodelike virus wat in 'n

hospitaal in Amerika ontdek word en daarna paniek oor die

hele wêreld heen veroorsaak.

Verskeie ander voorbeelde van die tegniek van "Predictive

Programming", wat saam met die gewone instrumente van

massa-breinspoeling aangewend is om sedert die einde van

Februarie 2020 paniek onder die wêreldbevolking aan te hits,

kan genoem word.

In die praktyk het die media egter die ou betroubare taktiek

gebruik om mense eenvoudig met herhaling te bombardeer

met dieselfde agenda.  Joseph Goebbels het destyds toe hy

Hitler se propaganda hanteer het, gesê die belangrikste aspek

om propaganda suksesvol te maak is dat dit oor en oor her-

haal moet word, totdat die massas dit naderhand begin glo en

a die waarheid aanvaar.

Die wêreld se mediamasjiene het ongetwyfeld hierdie tak-

tiek tot die uiterste gebruik. Vir maande aaneen het die Corona-

virus, sy verspreiding en die gevolglike "dodetal" die nuus

oorheers. As 'n mens 'n TV aangeskakel het, is jy gebombar-

deer met syfers van "besmetting" en "dodetalle".

Dan was daar ook nog die fokus op byvoorbeeld 'n land

soos Italië, waar die "pandemie" sommer vroeg uitgebreek

het en volgens die propaganda masjiene groot verwoesting

sou saai. Daar is selfs gevalle aangemeld waar ou beeldma-

teriaal van oorvol hospitaalsale uit Oosblok lande tydens die

Balkan oorlog 20 jaar gelede, gebruik is as voorbeeld hoe

haglik dit glo in Italië sou gaan! 

Wat die media egter nie – ter wille van perspektief – aan die

wêreldpubliek vertel het nie, is dat Italië in 2020 die hewig-

ste vlaag van gewone griep in baie jare beleef het. Verdere

perspektief is ook dat Italië een van die wêreldlande is met

die "oudste" bevolking. Dit wil sê die verhouding tussen

jonger en ouer Italianers is heel anders as dieselfde verhou-

ding in baie ander lande. Dit moet dus net logies te wagte

wees dat enige griep epidemie in 'n land soos Italië dan baie

sterftes tot gevolg sou hê. 

Hierdie media-histerie is natuurlik mildelik deur sosiale 

ANB NUUSBRIEF

DIE "NUWE NORMAAL", OOK BEKEND
AS DIE "NUWE WÊRELDORDE"

4 DESEMBER 2020

(Vervolg op bl. 5)

Sommer baie gou nadat die hele wêreld in Maart vanjaar basies tot stilstand geruk is deur die
uitbreek van die Covid-19 krisis, nadat die Corona virus uit China binne enkele weke oor die
aardbol versprei het, het "kenners"en "meningsvormers" ons in die hoofstroom media begin
voorberei daarop dat "niks ooit weer dieselfde sal wees nie" en dat dit wat ons as die normale
gang van ons daaglikse lewe geken het, nooit weer soos voorheen sal realiseer nie.
JOHANNES BARNARD kyk na die verloop van die sage en vra vrae oor watter agenda werk-
lik agter die "nuwe normaal" skuil.



media herlei om die sensasie te vergroot. Regstellings daar-

oor is onmiddelik omskep in 'n verdagmakery of eindelose

en sinlose debatte, wat inderdaad onbewustelik die aandag

op die "pandemie" vergroot het.

Die geskrewe media het weer baie sterk daarop gekonsen-

treer om te gaan soek na enige geval van "besmetting" by be-

kendes, wat dan met smaak en baie emosie oorgedra is. Ook

sterfgevalle van bekendes of ander gevalle waar daar 'n sen-

sasie-hoek gevind kon word om die nuus oor te dra, is aan-

houdende op die meer prominente blaaie van koerante gedra.

Wat van die sosiale media? Ja, wat daarvan? Terwyl dit eintlik

die een instrument geword het waarmee die gewone publiek

hulself kan beskerm en die monopolie van die geldmag-

media kan breek, het die vyand lankal daarin gelaag om dié

wapen baie effektief te elimineer, of om dit selfs as wapen in

hul eie arsenaal aan te wend.

In die bedryf word daar van Internet Trolle gepraat. Dis per-

sone wat alles en almal teister met afbrekende kommentaar,

misleidende verdraaiing van "nuus" en natuurlik die versprei-

ding van die sogenaamde vals nuus ("fake news" in amptelike

internet taal). Dié "Trolle" speel die rol van diegene wat jare al

die bekende ou taktiek van die "Wolf! Wolf!" skreeuers gebruik

om 'n spesifieke agenda uit te voer. Sodra 'n geloofwaardige 
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Maar wag 'n oomblik... Dié situasie laat mos 'n klokkie lui.

Jip, miljoene (konserwatief bereken meer as 'n derde van die-

gene wat wel ekonomies aktief kan wees) is reeds afhanklik

van die staat! Dis mos 'n reuse sukses in die uitvoering van

die kommunistiese manifes! Dis nou daardie dokument van

die "gestorwe ideologie"... Maar hier, meer as 30 jaar na die

sogenaamde "val van kommunisme" sit ons in Suid-Afrika

met 'n situasie waar die samelewing ryp is om deur die kom-

munis gepluk te word.

Om alles te kroon is die Proletariaat in Suid-Afrika totaal

onder beheer van die maghebbers en kan hulle selfs gebruik

word om kits-revolusies uit te voer waarmee die regime/elite

enige ander probleme wat vir hulle mag ontstaan, eenvoudig

dood kan smoor. 

Byvoorbeeld, sodra daar te veel aandag in die openbaar ge-

gee word aan 'n krisis-aspek soos korrupsie in die openbare

sektor, skep die elite eenvoudig een of ander krisis waarvoor

hulle die Proletariaat kan mobiliseer. Die gunsteling onder-

werp in dié geval bly "rassisme". Om aandag af te lei van die

haglike, korrupte regime se probleme, word die Proletariaat

eenvoudig dan aangehits en gemobiliseer om amok te maak

oor die Bourgeois se "rassisme" en "onsensitiwiteit" vir die

"pyn" van die massas. 

Daardie massas is natuurlik die onnosel, gebreinspoelde

Proletariaat wat verkiesing na verkiesing sal sorg dat die kor-

rupte elite weer onder die dekmantel van "demokrasie" as die

regeerders verkies sal word. 

Omdat die grondwet van die land die skyn van "demo-

krasie" en "vryheid" voorhou, was dit logies dat die kommu-

nistiese denkers 'n ander wyse sou moes vind om ook die

hardnekkige Bourgeois (middel en hoër ekonomies aktiewe

klasse) se mag en beheer weg te neem.

Ons het reeds met die proefneming van kommunisme en

Sosialisme in Oos-Europa gesien dat, as die algehele beheer

en onderdrukking slegs net sonder enige behoorlike mandaat

op mense afgedwing word, sal daar een of ander tyd weer-

stand en revolusie kom.

In Suid-Afrika sit hulle boonop met 'n baie hardgebakte

kern onder die Afrikaners, wat 'n geskiedenis het van weer-

stand en verset teen redelose onderdrukking. En die meer-

derheid van Afrikaners sou in die huidige Suid-Afrikaanse

bestel in kommunistiese terme deel uitmaak van die Bour-

geois. So, as die kommunistiese agenda deurgevoer moet

word, sal daar 'n ander verskoning uitgedink moet word om

die wil van die regime (magshebbers) op die ekonomies

aktiewe klasse af te dwing.

Met die gebeure van die afgelope jaar rondom die Covid-

komplot, moet ons sekerlik met nuwe oë kyk na die hardnek-

kige wyse waarop die ANC/SAKP-regime hul onteienings-

wette in Suid-Afrika op die wetboek wil forseer.

Lees ook die artikel op bl. 4&5 van hierdie nuusbrief deur

Johannes Barnard. Daarin word 'n oorig gegee oor hoe die

sage rondom die hantering van die Covid-19 komplot ver-

loop het. Dit is inderwaarheid niks anders as 'n proeflopie vir

'n volskaalse sosialistiese bestel nie.

Wetgewing op die wetboeke van die nuwe Suid-Afrika is

reeds in plek om 'n sosialistiese stelsel met 'n klasieke kom-

munistiese regime aan bewind te huisves. Die gebeure in ons

land en wêreldwyd sedert Maart 2020 het gewys dat die

meerderheid mense magteloos sal toekyk en sien hoe hulle

onderdruk word, solank die staat net belowe dat hulle "ver-

sorg" sal word in die gemanipuleerde, georkestreerde krisis

wat geskep word. 

Daar word, ten spyte van die gespartel van die klassieke

Bourgeois in Suid-Afrika ná maande se onnodige skade aan

die land se ekonomie weens burokratiese "krisis-regulasies"

wat toegeskryf word aan 'n erg twyfelagtige "pandemie", reeds

gepraat van verdere inperkings as 'n "tweede- en derde vlaag"

van die virus glo sal toeslaan. Die regime is eenvoudig rede-

loos en duld geen teenstand of redenasie oor die aangeleent-

heid nie, al word dit gestaaf met hoeveel feite en wetenskap. 

Hulle is bereid om 'n reeds wankelende ekonomie verder

bloot te stel aan uiters skadelike inperkings-regulasies. Hoe-

kom dan so? 

Waarom anders as juis om die situasie te skep vir 'n moeite-

vrye oorskakeling na 'n volskaalse sosialistiese staat, waar

die regime se ysterhand finaal volle beheer sal neem. En in

die toekoms sal die weermag en polisie op straat nie die regu-

lasies van een of ander georkestreerde "pandemie" afdwing

nie, maar eerder die wette en verordeninge van 'n burokra-

tiese regime wat alles en almal se daaglikse lewe in detail

beheer.                                                                           n

Is die Covid-komplot die voorspel tot Kommunisme en Sosialisme in praktyk? (vervolg)

(Vervolg op bl. 8)
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INLEIDING

Die eerste wat ons moet verstaan is dat jy nie 'n groot stuk

grond en baie water, kunsmis en gifstowwe moet hê om doel-

treffend gesonde groentegewasse vir jou gesin, en selfs jou

bure, te produseer nie. 

Wenke wat hier volg is gebaseer op landbou-navorsing wat

in 1928 gedoen is, maar wat geen saad- en veral gif-maat-

skappy enige lewensduur sou gee nie. 

Etlike jare gelede is dit egter opgediep deur 'n landboukun-

dige navorser, 'n Amerikaanse dame met die naam van dr.

Elaine Ingram, wat dwarsoor die wereld boere en tuinbouers

bystaan om humus-vlakke in hul grond van 0.5% na 5% te

verhoog. Sy staan nie alleen nie. Ons dink byvoorbeeld ook

aan die Amerikaanse boer, Gabe Brown, wat uitstekende werk

doen om mede-landbouers te leer hoe om terug te sit wat hulle

uithaal. Hy noem dit Regenerative Agriculture (Vernuwende

Landbou). En in Suid-Afrika bied Arina Duvenhage (Tuin

van Eden) landwyd kursusse aan waarin die teorie en praktyk

vir tuiniers en boere uiteengesit word.

ORGANIES of MEDISINAAL

Die rede waarom selfversorging nie net kós behels nie, maar

gesónde, gebalanseerde kos, is ooglopend. In enige scenario

waar mense op hulself aangewese raak vir versorging, is toe-

gang tot mediese fasiliteite en middele onmiddelik in ge-

drang. Die kans is goed dat medisyne uit jou eie kombuiskas,

noodhulptas en huistuin sal moet kom. Voorsorg bly maar be-

ter as nasorg. Daarom streef ons daarna om gesond te bly so

goed ons kan, so lank ons kan deur verantwoordelik te leef, en

gesond te eet. Die geheim lê by die woord 'gebalanseerd'. 

Dit is nodig dat ons hier net gou wys op die verskil tussen

die term 'organiese' groenteverbouing en medisinale organie-

se groente-verbouing.  

By Konvensionele Organiese groente-verbouing, word ge-

konsentreer daarop dat dit wat uit die grond gehaal, terugsit

moet word. En dat dit in 'n organiese (nie 'n chemiese) vorm

moet wees. Daar word dan ook grootliks gebruik gemaak

van organiese, in plaas van anorganiese, chemiese giwwe.

Ook by Medisinale Organiese groente-verbouing word ge-

konsentreer daarop dat dit wat uit die grond gehaal, terugsit

moet word. Maar eers wanneer die natuurlike balans tussen

plant en grond bestaan, kan die plant die minerale in die

grond benut. En dan is gif selde nodig. 

Klink dit na 'n sprokie? 

Die beginsel is in werklikheid dood-eenvoudig. Ons praat

van simbiose.

Enige plant is 'n barometer van die toestand van die grond,

dit wil sê, die aanwesigheid van diverse lewendige grond-

bakterie/-organismes. Hoe gelukkiger die grond-organismes,

hoe gelukkiger en gesonder is die plant. In werklikheid "boer"

'n mens met die organismes in jou grond.

Daar bestaan 'n simbiose tussen enige plant en die grond-

organismes: Die plant verskaf deur sy wortelstelsel suikers

wat die grond-organismes voed, terwyl grond-organismes op

hul beurt aan die plant die nodige minerale verskaf om geba-

lanseerd te kan groei. 

Dr James White noem dit die Risofagie Siklus (sien dia-

gram). As mens mooi hierna kyk, besef mens net weer hoe

wonderlik ons Skepper alles gemaak het.

GESONDE GROND, GESONDE KOS

Ons stel Arina Duvenhage aan die woord:

Het die kos wat jy eet genoeg vitamiene en anti oksidante

in? Of eet ons dalk organiese vullis? Hoe weet ons dat die kos

wat ons eet wel anti-oksidante bevat? Hoe weet jy of jou kos

anti oksidante vervaardig het?

Wanneer 'n plant groei, gaan hy deur verskillende fases af-

hangende van watter minerale en humus sure beskikbaar is

vir die plant. Eerstens vervaardig die plant fotosintering sui-

kers. Hierdie fotosintering suikers is heerlik om te eet vir luise,

witvlieg, rooi spinnekop en enige suigende insek. Te veel hier-

van in die plant teenwoordig en jy het 'n ideale lokaas vir hierdie

insekte in jou tuin. 

(Vervolg op bl. 7)

HOE OORLEEF EK UIT MY TUIN (DEEL 1)
Miskien lê die antwoord in die benouende tye wat ons nou ingaan opgesluit in die woord “self-
versorgend”. Daarmee word bedoel: die vermoë om na jou eie mense om te sien en te kan oor-
leef, selfs in tye waarin die landsekonomie, die koue ketting (landwye verspreiding van voedsel
en veral varsprodukte) en alle infrastruktuur totaal in duie gestort het. In hierdie artikelreeks deur
BOETA ERASMUS en CHRISTINA VORSTER, volg praktiese wenke oor hoe om uit jou tuin
te kan oorleef.
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Fotosintering suikers word omgeskakel na koolhidrate en

komplekse proteiene sodra die plant sekere spoor-elemente

kan opneem. Hierdie plante is nou immuun teen suigende in-

sekte, want suigende insekte kan nie proteiene verteer nie.

Sodra die plant kan mineraliseer sal die plant die minerale

omsit in plant lipiede (dit is 'n waslagie wat bo op die blaar

vorm) en hierdie plant is nou immuun teen swam siektes soos

meeldou, swartvlek, roes en bakteriese vlekke.

Soos die plant meer minerale opneem en die fotosintering ver-

hoog, word die plant lipiede omgeskakel na plant metabo-liete.

Nou kan selfs 'n kriek, slak of kewer nie eet aan hierdie plant

nie, want plant metaboliete is gif vir hierdie insekte.

As ek die kosse eet wat in fase 1 verbouing is, dan eet ek

glukose, fruktose en koolhidrate.

As ek die kosse eet wat in fase 2 verbouing is, dan eet ek

hoofsaaklik glukose, fructose, koolhidrate en proteiene.

As ek die kosse eet wat volledig in fase 3 verbouing is, dan

neem ek ook minerale, vitamiene en omega olies in.

As ek die kosse eet wat volledig in fase 4 verbouing is, dan

neem ek verder ook anti-oksidante in.

Hoe weet ek dan of my kosse anti-oksidante vervaardig?

Daar is geen suigende insekte op my plante nie. Daar is geen

swam siektes op my plante nie. Daar is geen kewers, slakke

of krieke naby my plante nie.

Gesonde plante = Gesonde mense.

Lewendige grond = Lewendige mense.

WAT IS LEWENDIGE GROND?

As jy die grond van 'n woud neem en dit onder 'n sterk genoeg

mikroskoop plaas, sal jy die magdom van lewe kan raaksien wat

in daardie grond rond beweeg. In elke teelepel grond kan daar

ongeveer 3 biljoen bakterieë en 3,6-kilometer se fungi-drade

sigbaar wees. Hierdie grond organismes is die rede hoekom

daar nie swamsiektes en peste is wat die woud uitroei nie. 

Daar is nie tuiniers in die woud met sakke vol kunsmis,

liters gifstowwe en grawe en vurke wat die natuurlike lewe

in die grond vermorsel nie. Die boom gooi sy blare af in die

herfs en deur die jaar breek die bakterieë en die fungi's daar-

die blare af tot humusryke kompos en so word die minerale

wat daar in die boomblare was weer terug gegee vir die boom.

Sodra die moderne tuinier  sou inkom met sy vurk en daardie

grond omspit, sodat  die kompos ingespit kan word in die

grond, sal hy ook al die fungi drade breek met die omvurk.

Dus word die grond-lewe verwoes.

Wat is die doel van daardie grond-lewe?

1. Om die blare te komposteer;

2. Om die bome te voed met minerale, deur middel van mi-

neralisasie;

3. Om suurstof diep in die grond in te neem;

4. Om water vas te hou in die grond;

5. Om ondergrondse water opwaarts te trek na die wortels

van die bome;

6. Die grond organismes beheer ook die peste soos termiete,

krieke, miere, sodat hul nie die hele woud sal opeet nie.

7. Die grondlewe verskaf voeding aan die voëls, insekte en

diere. 

In werklikheid het geen lewendige wese ooit nodig gehad

om 'n pes te word wat beheer moet word deur kanne vol

chemies-vervaardigde gifstowwe nie. 

BEWERK EN BEWAAK

Maar wat het dan verkeerd gegaan in jou grond dat jy dit nie

regkry om groente en blomme met sukses te plant sonder dat

peste en plant- siektes jou harde werk verwoes nie?

1. Ons het nie bome in ons groentetuin om daardie belang-

rike fungi's te verskaf nie;

2. Ons druk die vurk in die grond en verwoes alle fungi drade;

3. As die plant nie wil groei nie, stort ons 'n oorvloed NPK

kunsmis op die grond en die soute daarin verwoes verder die

bakterieë en fungi drade;

4. Ons gee daagliks kraanwater wat oorvol chloor of yster

of kalsium is, wat ook die grond- organismes doodmaak;

5. Ons plant ons groente, verwyder die loof en niks word

terug gegee vir dit wat ons uit die aarde haal nie;

6. Ons besteel dus die aarde van sy belangrike minerale (ons

myn die grond);

7. As 'n insek sy kop uitsteek, dan gryp ons die gifbottel en

maak seker dat hy nie deel mag uitmaak van die aarde se ba-

lans nie;

8. En ons voel hoog heilig organies as ons "organiese" pro-

dukte soos Sunlight skottelgoedseep  en Neem-olie gebruik

om insekte dood te maak, want dan beskadig ons mos nie die

aarde met chemiese gifstowwe nie?

9. Ons gebruik kompos (gekoop in sakke en gesteriliseer)

wat nie 'n lewende wese bevat nie en dan verwag ons dat

plante daarmee gevoed moet word;

Hoe het die mensdom tog so onkundig geword dat ons nie

besef hoe ons die aarde beskadig en ons kos sekurtiteit ver-

woes nie? Nou word tuiniers moedeloos oor die koste van

hul groentetuine, maar die grond is so verniel en verkrag dat

dit dikwels baie  inset en geduld verg om te herstel. 

Daar is gelukkig goeie getuienis, en dit kom van duisende

tuiniers en landbouers dwarsoor die wêreld, dat enige grond

met die regte behandeling volkome herstel kan word. 

As ons wil kos sekuriteit hê in die toekoms, gaan elke mens

op hierdie aarde moet begin kyk na sy opdrag wat die Hemel-

se Vader vir hom gegee het, naamlik "bewerk en bewaak".

Nie…verwoes nie.

Daar is nog baie te sê oor die waarom... maar kom ons vol-

staan vereers hierby. Die volgende aflewering sal handel oor

die hoe en die wat.                                                         n

Besoek gerus die ANB se webwerf by:

www.anbsa.co.za
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nuusitem of feitelike inligting op sosiale media gepubliseer

word, sal dit met verdagmakery en duimsuig-"bewyse" afge-

skiet word. Die veldtog word op groot skaal gedryf en so begin

die minder ingeligte gebruiker van sosiale media twyfel.

Aan die ander kant sal die tradisionele media se leuens en

misleiding dan ook met groot veldtogte op sosiale media

deur "kenners" ondersteun word. Die gemiddelde mens son-

der behoorlike kennis en insig sal dan altyd geneig wees om

eerder die bekendes en hoofstroom se propaganda te glo.

Die sterftes van bekendes of ander uitgesoekte gevalle wat

deur die hoofstroom media groot opgeblaas word, word dan

telkens as voorbeeld gebruik om te beklemtoon hoe ernstig

die "pandemie" is.

Hiermee saam word bekookte statistiek sonder enige verge-

lykende perspektief gebruik om die situasie aan te blaas.

Die statistiek word bekook deur die feit dat byna alle sterftes

aan "natuurlike oorsake" eenvoudige opgeteken word as

"Covid-verwant"! 

Dan, wat die vergelykende perspektief betref, sien die pu-bliek

nie voortdurend vergelykende syfers met jaarlikse sterftes aan

byvoorbeeld gewone griep nie. En daar word ook nie bekend-

gemaak watter persentasie sterftes toegeskryf kan word aan

"onderliggende faktore" soos mense met hart- en longkwale,

suikersiekte en ander siektes wat tot hul dood aanleiding kon

gegee het nie. 

So, wat is dan die uiteindelike doelwit met al hierdie pro-

Die "Nuwe Normaal", ook bekend as die "Nuwe Wêreldorde" (vervolg)

AMERIKA EN DIE TRUMP SAGE
Met die hele Donald Trump era as president van Amerika nou

agter ons, kan 'n mens met perspektief begin terugkyk oor wat

die afgelope vier jaar in dié wêreldmoondheid gebeur het.

Trump was inderdaad 'n interessante politieke figuur, oor

wie se bewindsera nog baie gesê en geskryf gaan word.

Daar was ongetwyfeld positiewe aspekte van sy bewind.

Trump het veral baie beroepspolitici onder druk geplaas met

die wyse waarop hy sy agenda deurgedruk het en ten minste

probeer het om al sy verkiesingsbeloftes na te kom. Dít was

on-gehoord en dit het die beroepspolitici ongemaklik gemaak.

Ongelukkig was daar te veel Afrikaners wat groot Trump

aanhangers geword het, sonder enige perspektief. Baie Afrika-

ners het hom voorgehou as 'n toonbeeld van 'n nasionalistiese

leier, wat hy beslis nie was nie en nooit sou kon wees nie. 

Hierdie situasie het weer gewys op die gebrek aan insig en

kennis van so baie Afrikaners, wat nog nie werklik die volle

omvang van 'n nasionalistiese stryd verstaan nie.

Dan was daar die godsdienskwassie waarmee "konserwa-

tiewe" Afrikaners se naïwiteit weer ontbloot is. Trump is skie-

lik oral op sosiale media as die redder van die Christen-wêreld

voorgehou. Daar was selfs 'n spul selfaangestelde sosiale media

profete wat beweer het dat hulle Goddelike openbarings oor dié

man ontvang het.

Gelukkig het die verloop van sake hierdie bogpraatjies ont-

bloot en die "profete" is ontmasker. 'n Mens wonder soms of

hierdie politieke en godsdienstige narre al ooit nagedink het

oor hul eskapades en besef het dat hulle inderdaad daarmee

blatant en ten aanskoue van die hele wêreld die Derde Gebod

oortree het. Dié opmerking geld natuurlik vir enige van die

derduisende "profete" van ons tyd, wat veral die sosiale me-

dia en slimfone misbruik om hul lawwe profesieë te versprei.  

Om jouself as "profeet" voor te hou en dan dinge kwyt te

raak wat God glo aan jou sou openbaar het, is dalk 'n lekker

speletjie vir sommige, maar as jy uitgevang word soos die

geval met die "profete" wat 'n tweede termyn vir Donald

Trump voorspel het, word jy ook uitgevang as 'n huigelaar

wat God se Derde gebod oortree. Jy roep immers vir God as

jou getuie as sou hy aan jou openbarings gemaak het, wat

vals is. Wat is dit anders as om Sy Naam ydellik te gebruik? 

Die harde werklikheid is dat Donald Trump in sy bewinds-

era álles gedoen het wat die Joodse geldmag en hul meesters

uit Israel van hom verwag het. Sy Joodse skoonseun (wat

Trump as die sogenaamde redder van die Christen wêreld ter-

loops as een van sy belangrikste raadgewers aangestel het) het

agter die skerms hard gewerk om die Jode en Israel se agen-

da uit te voer.

Die Trump-era het weer bewys dat daar nog baie water in

die see moet loop voor die meerderheid Afrikaners werklik

die beginsels van nasionalisme òf die kwessie van die Joodse

Geldmag se invloed op wêreldgebeure sal begryp.          n

paganda en die komplot agter die gefabriseerde pandemie?

Die antwoord hierop is elke dag rondom ons sigbaar. Ons

hele samelewing het verander. Sosiale verkeer is vernietig en

mense is daaraan gewoond gemaak om identiteitloos met

maskers in die openbaar te leef.

Maar die grootste slag wat die marionetnmeesters van die

komplot om 'n nuwe wêreldorde geslaan het, is dat by verre

die meeste mense eenvoudig hierdie bedrogvolle situasie aan-

vaar het en daarby berus dat die staat hul privaatheid so mak-

lik kan skaad en hul persoonlike regte so maklik kan opskort.

Binne net tien maande is die wêreldbevolking gekondisioneer

dat daar 'n "nuwe normaal" geïmplementeer gaan word. Die

"skape" is gereed om in troppe beheer te word. 

Voor ons oë word die voorspellings van soveel denkers wat

ons oor dekades teen die implementering van die kommunis-

tiese nuwe orde gewaarsku het, 'n werklikheid.             n

LET WEL: Hierdie uitgawe van die ANB
Nuusbrief sal die laaste wees in die huidige 

formaat. Weens duur drukkoste, asook duur en
totaal onbetroubare diens deur die Poskantoor,
is besluit om die nuusbrief in hierdie formaat te

staak. Artikels sal voortaan meer gereeld en
direk op die ANB se webwerf geplaas word by:

www.anbsa.co.za


