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Verklaring van Nieuwe Federale  

Staat van China 

 

Inleiding 

 
De klokkenluidersbeweging heeft ons samengebracht!Om een nieuwe 

China tot stand te brengen met de rechtsstaat, democratie en vrijheid, 

hebben we de Himalaya Control Council (1) opgezet.Gedurende 

afgelopen 3 jaar, heeft de klokkenluidersbeweging, geleid door Dhr. 

Miles Guo (Guo Wengui) en Dhr. Stephen K. Bannon de onwettingheid 

en het ware kwade aard van de Chinese Communistische Partij (2) 

(CCP) en hun bedrog blootgelegd.  De Himalaya Control Council, is een 

vrijwillige niet overheidsorganisatie met geen politiek aansluiting van 

welke aard dan ook. Het wordt erkend door de internationale 

gemeenschap en beschermd door de International recht (3) net als de 

Rule of Law Foundation en de Rule of Law Society. Het zal als een brug 

dienen tussen de Nieuwe Federale Staat van China (4) en de 

internationale gemeenschap op het gebied van samenwerking, 

menselijke vrijheid verdedigen en het beschermen van veiligheid van 

activa op basis van gemeenschappelijke ontwikkeling en wederzijds 

respect tussen de mensen van de hele wereld. 

 

Onze missie om de CCP af te breken 
 
De Chinese Communistische Partij is een terroristische organisatie die 

wordt gesponsord door de Internationale Communist, die de legitieme 

regering van China heeft ondermijnd in het verleden.Hun totalitaire 

bewind in China heeft geleid tot ronduit onmenselijke wreedheden die 



de mensenrechten schenden, de mensheid vernietigen, de democratie 

vertrappelen en de rechtsstaat schenden.Ze veroorzaakten veel 

bloedvergieten in Hong Kong, en de export van corruptie over de hele 

wereld.Bovendien heeft de CCP een biologische agressieoorlog 

gelanceerd tegen de wereldbevolking met het CCP-virus, het 

Coronavirus (Covid-19), dat de gezondheid en het levensonderhoud van 

de hele mensheid ernstig bedreigt. De misdaden die het heeft gepleegd, 

zijn te gruwelijk om te worden getolereerd! 

 
Het tot slaaf gemaakte Chinese volk kan niet worden geholpen en 

wereldvrede kan niet echt worden bereikt zolang de CCP haar regime 

voortzet. De Nieuwe Federale Staat van China – een land zonder de CCP 

- is essentieel voor de vrede en welvaart van alle mensen over de hele 

wereld. 

 

 

De visie van de Nieuwe Federale Staat van China 

 
Het was voorgesteld dat de Nieuwe Federale Staat van China een 

grondwet moet opstellen met betrekking tot de democratische en 

rechtsstelsels van het Westen, en alle relevante internationale wetten. 

Het moet worden uitgevoerd onder toezicht van internationale 

instellingen en de Himalaya-toezichthouder Organisatie. 

Overheidsinstanties zullen worden opgericht volgens het principe van 

‘één persoon één stem’ en de scheiding van uitvoerende macht, 

wetgevende organen en gerechtelijke systemen (5). Een electoraal en 

afzettingssysteem moet naast elkaar worden opgezet om de efficiëntie 

van de operaties te waarborgen en substantiële sociale chaos en rampen 

als gevolg van de heerschappij van de mens te voorkomen. 

 

 

 



De nieuwe grondwet (6) moet de volgende punten bevatten: 

 

1. De essentie van een staat: mensenrechten, rechtsstaat, vrijheid van 

godsdienst, vrijheid van meningsuiting en de onschendbaarheid van 

privé-eigendom. 

 

2. Het nastreven van duurzame vrede en gemeenschappelijke 

ontwikkeling met alle volkeren van de wereld. 

 

3. Onderwijs, pensioen en gezondheidszorg zijn basisbehoeften van de 

burger en moeten bij wet worden gegarandeerd. Respect voor 

leerkrachten en onderwijs voor iedereen. Er zou meer geïnvesteerd 

moeten worden in onderwijs, dat wordt beschouwd als het fundament 

van een natie, waarbij men gebruik moet maken van de ervaringen van 

het Westen. 

 

4. Bescherming van natuur en fauna ten gunste van een harmonieus 

samenleven. 

 

5. Voor regio's als Hong Kong, Macao en Tibet moeten  onmiddellijk 

speciale voorschriften voor zelfbestuur worden uitgevaardigd en 

consequent worden toegepast. Wat Taiwan betreft, moet de huidige 

status worden gehandhaafd en moet de handel worden uitgebreid met het 

oog op duurzame ontwikkeling en gedeelde welvaart.  

 

6. Confiscatie en terugwinning van openbare eigendommen (7) die de 

kleptocraten binnen de CCP in bezit hebben genomen en die aan het 

volk moeten worden teruggegeven. 

 

7. Na de regeringsvorming zal een algemene amnestie worden verleend 

aan alle gevangenen met uitzondering van zware criminelen en 

criminelen tegen de menselijkheid. 

 

 



De missie van de  

Himalaya-toezichthoudende organisatie 

 

 
Ter gelegenheid van de afkondiging van de Nieuwe Staat China, 

verklaart de Himalayan Control Council hierbij plechtig: aangezien het 

feit dat de CCP de staatsmacht blijft houden en allerlei extreme controles 

uitoefent op het Chinese volk, zal de Himalayan Control Council alles 

voorbereiden voor de vorming van de Nieuwe Federale Staat van China 

met de beste inspanningen.Daarbij werken we nauw samen met 

verschillende landen, politieke partijen, verenigingen en vrienden op 

internationaal niveau die zullen deelnemen aan het voorbereidende werk 

voor de nieuwe regering en zullen bemiddelen tussen de 

overgangsregering en hen. Ze zullen begeleiden en helpen met de 

voorbereidingen van de nieuwe regering en ervoor zorgen dat het soepel, 

effectief en een gestage vooruitgang boekt.  

 

De Himalayan Control Council zal samenwerken met geautoriseerde 

internationale toezichthoudende instanties om het rechtmatige gedrag 

van de nieuwe regering te monitoren, waarbij deze het internationale 

recht en de wetten van de nieuwe regering moet naleven en onder 

voortdurend toezicht staat van de bevoegde juridische internationale 

organen. 
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Bijlage (Opmerkingen en aanvullende informatie) 

 

(1) De Himalayan Control Council  

 Het woord "Himalaya" staat voor liberale democratie,  rechtsstaat 

 en vrijheid in het nieuwe China. De Himalayan Control Council 

 streeft naar het juridisch waarborgen van de veiligheid, vrijheid en 

 waardigheid, evenals de eigendomsrechten van het Chinese volk 

 bij de internationale gemeenschap, om hen een goede toekomst te 

 bieden en om een langdurige vrede te bereiken tussen de nieuwe 

 staat van China en de wereld. 

  
 De Himalayan Control Council was gebaseerd op de Rule of Law 

 Foundation en Rule of Law Society, en is een non-profit, ere, 

 burgerlijke vennootschap die wordt beschermd door het 

 internationaal recht. De Control Council zal altijd optreden als een 

 derde partij en bruggen bouwen tussen de nieuwe staat China - 

 zonder de CCP - en de rest van de wereld. Er komen platforms 

 voor open samenwerking die gericht zijn op duurzame vrede, 

 transparantie en naleving van de wet. 

 
 Daarnaast zal hij ook nauw samenwerken met landen om 

 ecosystemen te ontwikkelen die juridisch, journalistiek, cultureel 

 en financieel omvatten en zal onderzoeken om geavanceerde 

 internettechnologieën te gebruiken om de transparantie te 

 vergroten en de politieke en economische kosten van het runnen 

 van democratische instellingen te verlagen. 

 

 Als een in het buitenland gevestigde non-profitorganisatie, alle 

 overeenkomsten die de Himalayan Control Council zijn gesloten 



 tussen de gekozen nieuwe regering van het Chinese volk en de 

 Verenigde Staten van Amerika, die strikte wettelijke vereisten 

 bevatten, waaronder een strafmechanisme, om zowel zijn rol als 

 orgaan van het maatschappelijk middenveld te waarborgen. Om de 

 democratie, vrijheid en de rechtsstaat in het nieuwe China te 

 handhaven en om langdurig, effectief, transparant en onpartijdig 

 toezicht te verlenen.Leden van de Himalayan Control Council die 

 de verdragen schenden, zullen worden onderworpen aan de 

 zwaarste juridische procedures die voortvloeien uit de rechtszaken 

 van de Verenigde Staten van Amerika, de nieuwe regering, de 

 Control Council en de International Supervisory Authority. 

 

 Gezien het enorme en verreikende belang van de 

 democratiebeweging in 1989, die eindigde met een bloedbad op 

 het Tiananmen-plein op 4 juni, heeft de Himalayan Control 

 Council een speciale datum gekozen om de nieuwe staat China 

 plechtig aan de wereld bekend te maken.  

 

(2) Het slechte aard van de CCP 

 
 Sinds de CCP in 1949 aan de macht kwam, heeft het 

 verschillende tragische politieke campagnes gevoerd met een 

 ongekende wreedheid: landhervorming, onderdrukking van de 

 contra-revolutie, de Grote Sprong, Culturele Revolutie, 

 gezinsplanning en vele andere onmenselijke daden hebben 

 honderden levens gekost. van miljoenen mensen. Bovendien heeft 

 het de Chinese cultuur vernietigd met een traditie die duizenden 

 jaren teruggaat. Het heeft niet alleen de Chinese elite 

 geruïneerd,het heeft ook de elitebouwstructuren van de 

 samenleving vernietigd. 



 De CCP onderdrukte bloedig de democratiebeweging in 1989 en 

 voerde op 4 juni het bloedbad van studenten en burgers uit op het 

 Tiananmen-plein. In de jaren die  volgden, misleidde ze de 

 Verenigde Staten en andere westerse landen om lid te worden van 

 de Wereldhandelsorganisatie(WTO). De kleptocraten van de CCP 

 ontwikkelen hun economie door Chinese burgers uit te buiten voor 

 goedkope arbeid, het milieu grondig te vervuilen en hulpbronnen te 

 vernietigen. De gegenereerde rijkdom wordt niet gedeeld met de 

 mensen, maar de rijkdom wordt gestolen en  doorgesluisd naar 

 talloze onwettige kinderen, geliefden en strooien in het buitenland. 

 

 De CCP negeert de wet en gerechtigheid, regeert het land door 

 middel van leugens, afpersing, politiegeweld en corruptie. Het 

 verduistert en neemt willekeurig en illegaal eigendommen van 

 particuliere ondernemers in beslag. Het schendt de contractuele 

 verplichting dat het "één land, twee systemen" -beleid in 

 Hongkong  gedurende 50 jaar niet mag worden gewijzigd. Ze 

 onderdrukten en martelden op brute wijze de mensen in Hong 

 Kong die opkomen voor vrijheid en democratie.  Het bouwt 

 strijdkrachten op, bereidt zich voor op  oorlog, bedreigt buurlanden 

 en voert bovendien een onbeperkte oorlog door virussen te 

 ontwikkelen als biologische wapens tegen de mensheid. De CCP 

 verbergt de waarheid en verspreidt virussen naar meer dan 180 

 landen en regio's over de hele wereld, waarbij ze miljoenen 

 mensen infecteren en honderdduizenden onschuldige burgers hun 

 leven verliezen. 

 

 

 

 

 

 



(3) De Rule of Law Foundation en Rule of Law 

Society 

 
 De Rule of Law Foundation en de Rule of Law Society  zijn non-

 profijt organisaties die zijn opgericht volgens de Amerikaanse 

 Internal Revenue Service (IRS) codes 501 (c) (3) en 501 (c) (4). Ze 

 zijn geregistreerd in de staat New York, Verenigde Staten van 

 Amerika, en staan onder toezicht van de procureur-generaal van de 

 staat New York. 

 

 Visie: Het Chinese volk zou moeten leven in een nieuw 

 federaal politiek systeem van de nieuwe staat China, waarin de 

 rechtsstaat onafhankelijk is en vrijheid van aanbidding, vrijheid 

 van meningsuiting en privé-eigendom worden permanent 

 beschermd door wetten. 

 

 Missie: Aantonen dat er corruptie en illegaliteit in de politieke, 

 juridische, zakelijke en financiële systemen zijn onder het CCP-

 regime. Het toezicht houden en blootleggen van eventuele 

 schendingen van de wet die zich kunnen voordoen in de nieuwe 

 regering. 

 
 Kernwaarden: het hanteren van hoge ethische normen  van 

 integriteit en verantwoording. Recht doen aan de  mensen van de 

 nieuwe staat China; Om degenen te beschermen en te steunen die 

 worden vervolgd en zijn vervolgd door het CCP-regime, vooral 

 omdat ze zich uitspreken tegen onrecht; Vrijheid van 

 meningsuiting, persvrijheid, vrijheid van protesten en vrijheid van 

 godsdienst, bescherming van privé-eigendom en bevordering van 

 het publieke begrip van de rechten en vrijheden van het individu; 

 Toezicht houden op overheidsactiviteiten. 

 

 

 



(4)  Nieuwe Federale Staat van China  

(5)  De nieuwe regering  

(6)  De nieuwe grondwet 

 
Met behulp en onder toezicht van de Himalayan Control Council, in een 

land zonder de CCP, zal het Chinese volk kunnen stemmen onder het 

principe van "één persoon, één stem", voor de nieuwe nationale 

regering . 

 
1.De nieuwe regering komt voort uit een verkiezing van "één persoon, 

één stem". Burgers zijn vrij om politieke partijen te vormen en zich 

verkiesbaar te stellen. Een politieke partij moet worden gesteund door 

ten minste een derde van de geldige stemmen om deel te nemen aan de 

federale verkiezingen.De nieuwe grondwet en de nieuwe wetten zullen 

gebaseerd zijn op de westerse wetgeving, in het bijzonder de Britse 

"Common Law" en de Amerikaans-Amerikaanse "Case Law", en 

hierover zal via referenda worden beslist. De grondwet en wetten 

bepalen en beperken de bevoegdheden en functies van de overheid, 

terwijl de rechten, plichten en belangen van burgers worden beschermd. 

De nieuwe regering staat onder gezamenlijk toezicht van het Chinese 

volk, de Himalayan Control Council en internationale juridische 

instellingen. 

 
2.Oprichting van een democratische staat met scheiding der machten.  

De uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht zijn van elkaar 

gescheiden en zijn gericht tegen de machtsconcentratie en willekeur in 

het absolutisme. De regering is het resultaat van een populaire 

verkiezing gebaseerd op het "één persoon, één stem" -principe en mag 

niet worden gecontroleerd door belangengroepen zoals politieke partijen 

en leiders van bepaalde partijen. Informatie over de overheidsfinanciën 

en hun besluitvorming moet transparant, open en controleerbaar zijn. 

Ambtenaren zijn verplicht hun eigendommen bekend te maken. 



3.Misvattingen en vervalste zaken in de rechterlijke macht uit eerdere 

politieke campagnes, zoals de Culturele Revolutie, de 

democratiebeweging van 4 juni en de zogenaamde strijd tegen corruptie, 

moeten worden onderzocht en ingetrokken in overeenstemming met de 

wet. De slachtoffers moeten worden vergoed in overeenstemming met 

de wet. Onrechtmatig in beslag genomen activa van personen en 

bedrijven zullen worden teruggegeven in overeenstemming met de wet. 

De kleptocraten van de CCP moeten worden onderzocht. Verduisterde 

en verborgen bezittingen uit het verleden en de huidige heersers moeten 

door hen of hun stromannen worden herwonnen en teruggebracht naar 

de nieuwe staat of het volk. Een algemene amnestie volgens het 

internationaal recht wordt verleend aan alle leden van de CCP en 

gevangenen (met uitzondering van de zwaarste criminelen en criminelen 

tegen de menselijkheid). 

 

 
4.Gebaseerd op het politieke systeem van de Verenigde Staten van 

Amerika, vertegenwoordigt de federale overheid de nationale 

soevereiniteit en krijgen de provincies en staten een uitgebreide 

autonomie. Regio's zoals Hong Kong, Macao en Tibet genieten een 

speciale autonome status, die van toepassing is op alle gebieden behalve 

defensie en buitenlandse zaken. Met behoud van de status quo zal de 

status van Taiwan gezamenlijk worden bepaald door de toekomstige 

nieuwe regering en de burgers van Taiwan en het Chinese vasteland.Het 

principe van zelfbestuur zoals Hong Kong wordt geregeerd door Hong 

Kongers, Taiwan door Taiwanezen, Macao door Macau en Tibet door 

Tibetanen, moet worden geïmplementeerd. Het bestuur van de speciale 

autonome regio's is onderworpen aan het gezamenlijke toezicht en de 

controle van het volk, de nieuwe federale regering, de Himalaya 

Controleraad en de verantwoordelijke internationale instellingen om 

afscheidingen tussen plaatsen en overdragen van militaire machten te 

voorkomen. 

 

 



5. De nieuwe regering zal overeenkomsten sluiten met alle landen in de 

wereld om eeuwigdurende vrede te verzekeren, gebaseerd op 

contractuele wederkerigheid, wederkerige voorkeursbehandeling, 

duurzaamheid en controleerbaarheid.De overeenkomsten hebben 

betrekking op gebieden als economie, financiën, wetenschap, 

technologie, cultuur, onderwijs, intellectuele eigendom, wederzijdse 

openstelling van de markt en vrij verkeer van personen. De nieuwe 

regering zou moeten samenwerken met de beschaafde landen, geleid 

door de Verenigde Staten van Amerika, om een juridische commissie 

bijeen te roepen voor duurzaam vreedzaam samenleven en internationale 

samenwerking. Nadat de wettelijke bevoegdheden van de commissie 

zijn bevestigd door de grondwet van de deelnemende landen, krijgt de 

juridische commissie toezichts- en sanctierechten ten aanzien van de 

Nieuwe Federale Staat China. 

 

 
6.De nieuwe regering is open en genereus in het bevorderen van 

internationale samenwerking. Het nieuwe China moet altijd open blijven 

staan voor de wereld en ermee communiceren op basis van gelijkheid en 

onafhankelijkheid. Met uitzondering van gebieden die te maken hebben 

met nationale veiligheid en integriteit, staat werkgelegenheid op alle 

gebieden, zoals onderwijs, cultuur, sport, media-administratie, inclusief 

overheidsinstanties en douane, open voor buitenlandse burgers op 

bilaterale wederkerige basis. De werving van personeel moet gebaseerd 

zijn op prestaties, ongeacht etniciteit, geslacht, leeftijd, nationaliteit en 

religie. Het vrije verkeer van Chinese burgers moet worden 

gegarandeerd om met alle landen in de wereld een evenwichtige en 

wederzijds winstgevende ontwikkeling tot stand te brengen. 

 

 
7.De nationale defensie voert een ultra-defensief militair beleid, dat, met 

uitzondering van topgeheime zaken zoals nationale veiligheid, open en 

transparant moet zijn naar de buitenwereld om een duurzaam vreedzaam 

samenleven tussen het nieuwe China en de wereld mogelijk te maken. 



Met de overgrote meerderheid van de landen in de wereld, onder leiding 

van de Verenigde Staten van Amerika, moeten veiligheid creërende 

maatregelen worden getroffen die duurzame vrede kunnen 

bewerkstelligen op basis van anti-agressie, vertrouwen en controle.De 

krijgsmacht moet onafhankelijk zijn van partijen, politiek neutraal, 

loyaal aan de grondwet en loyaal aan de staat. Ze zullen uitsluitend 

ondergeschikt zijn aan de staat. Het huidige systeem van militaire dienst 

moet worden vervangen door beroepsmilitairen. In geen geval mag het 

leger worden gebruikt in de politiek of in geschillen tussen krijgsheren, 

of om rellen neer te slaan of om de burgerbevolking te onderdrukken 

met een beroep op de staat van beleg. Overtredingen hiervan worden 

beschouwd als een militaire opstand en de leiders worden geclassificeerd 

als publieke vijanden. Alle economische, politieke en sociale rechten 

worden ontzegd en onttrokken aan de betrokkenen. De federale en lokale 

overheden hebben geen apart volksmandaat nodig om militaire operaties 

tegen opstandelingen uit te voeren. 

 
8.Het systeem van socialisme en de eigendomsrechten van de 

socialistische staat moeten voor altijd worden afgeschaft. De rechten en 

belangen van particulieren, in het bijzonder de onbeperkte 

eigendomsrechten op grond en onroerend goed, moeten bij wet worden 

beschermd. Privé-eigendom is onschendbaar. 

 
9.De vrijheid van godsdienst van de burgers is grondwettelijk 

gegarandeerd. Vrijheid van religie en religie moet worden genoten in 

overeenstemming met de wet. Er moet een strikte scheiding tussen 

religie en politiek in acht worden genomen. Het gebruik van religieuze 

overtuigingen voor politieke doeleinden of voor frauduleuze verrijking 

moet worden verboden. 

 
10. De vrijheid van meningsuiting, vergadering, protesten en vrij verkeer 

van burgers moeten bij wet worden gegarandeerd. Het 

huishoudregistratiesysteem wordt met een tijdslimiet afgeschaft. De 



internetfirewall moet volledig worden afgeschaft om burgers vrije 

toegang tot informatie te geven. 

 

11. De vrijheid van de media en haar controlefunctie ten opzichte van de 

overheid moeten in de wet worden verankerd. De nieuwsmedia zijn niet 

onderworpen aan enige politieke censuur en vormen de "vierde macht" 

naast de wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke macht. De vrijheid 

van de media om te rapporteren en hun rol bij het toezicht op de 

overheid moeten bij wet worden gegarandeerd. Tegelijkertijd moet er 

wetgeving komen om een verkeerde voorstelling van zaken in de media 

te stoppen. 

 

12. Een harmonieus samenleven van mensen met de natuur en de 

dierenwereld moet worden bevorderd. Om milieuvervuiling tegen te 

gaan en de natuur te laten rusten en ontspannen, moet zo snel mogelijk 

een milieubeschermingswet worden aangenomen. Er moeten wetten ter 

bescherming van soorten worden vastgesteld die de consumptie van 

beschermde dieren of dieren die dicht bij de mens staan, zoals katten, 

honden, apen enz. Verbieden, met uitzondering van religieuze en 

populaire redenen. 

 
13. Om individuen te verlichten en de samenleving te transformeren, en 

om de vooruitgang van de beschaving te bevorderen, zou onderwijs in 

het centrum van de nationale politiek moeten worden geplaatst. Leraren 

moeten worden gerespecteerd, cultureel erfgoed moet worden 

doorgegeven en gericht op de toekomst. Men moet ervoor zorgen dat het 

onderwijs politiek neutraal blijft en zich kan ontwikkelen volgens zijn 

eigen wetten. Gebaseerd op vooruitstrevende westerse 

onderwijsmodellen en gebruikmakend van moderne technologie, zou de 

nieuwe staat investeringen in onderwijs op meerdere sporen moeten 

aanpakken om gelijke kansen en praktijkgericht, vrij en persoonlijk 

ontwikkelingsgericht onderwijs mogelijk te maken. Op het gebied van 

wetenschap en cultuur moeten onafhankelijke en gratis diensten worden 

verleend en moeten pluralistische ontwikkelingen worden bevorderd. 



14. De vorige politiek gemotiveerde sport wordt afgeschaft. Moderne 

competitiesport, waarin de persoonlijkheid en gezondheid van het 

individu wordt gerespecteerd, moet worden bevorderd. Studenten dienen 

voldoende tijd te krijgen voor lichaamsbeweging om hen een goede 

fysieke basis te geven voor cognitieve en persoonlijke ontwikkeling. 

 

15. De wetgeving moet een alomvattende sociale bescherming creëren 

voor sociaal achtergestelde groepen. Dit omvat ook de goedkeuring van 

het door samenwerkende internationale organisaties erkende 

wetsontwerp dat de fysieke en sociale zekerheid van kinderen en 

vrouwen garandeert. Het beleid inzake gezinsplanning wordt volledig 

afgeschaft. Er moeten strenge wetten worden aangenomen tegen 

ontvoering van en handel in vrouwen en kinderen en tegen huiselijk 

geweld. Ouderen, gehandicapten en veteranen en hun gezinsleden 

moeten toegang hebben tot de verzekering, medische zorg en andere 

diensten die door de staat worden verleend. 

 

16.Een wettelijk, landelijk ziektekostenverzekeringssysteem moet alle 

burgers een basisdekking en toegang tot medische zorg garanderen. 

Naast medische basiszorg kunt u op eigen kosten ook op vrijwillige 

basis gebruikmaken van aanvullende medische diensten. 

 

17. De strijd tegen namaak en fraude op alle gebieden moet een 

belangrijk onderdeel worden van de nieuwe grondwet en relevante 

wetgeving. Namaak, piraterij en leugens op alle gebieden, zoals 

journalistiek, wetenschap, handel en ideologische propaganda, moeten 

met zware straffen worden beëindigd om de resterende invloed van de 

CCP in China uit te bannen. 

 

18. Zowel particulieren als bedrijven, universiteiten en 

onderzoeksinstellingen worden aangemoedigd om te investeren in 

wetenschappelijke en technologische innovaties. De staat moet strenge 

wetten aannemen om patenten en intellectuele eigendomsrechten te 

beschermen en rigoureuze maatregelen nemen tegen piraterij en andere 

schendingen van intellectuele eigendomsrechten. 



 

(7)  Bezit terughalen die door Chinese 

       Communistische Partij zijn geplunderd 

 
In het "Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie" wordt de 

teruggave van vermogensbestanddelen in hoofdstuk V genoemd als een 

essentieel beginsel van het verdrag. De bepalingen daar over de 

invordering van vermogensbestanddelen dienen als kader voor de 

opsporing, bevriezing, confiscatie en teruggave van opbrengsten van 

strafbare feiten.De verdragsluitende staten kunnen het verdrag zelf  als 

rechtsgrondslag gebruiken. In de meeste gevallen zal de verzoekende 

Staat die Partij is de teruggevorderde opbrengst ontvangen zolang hij 

kan aantonen dat hij eigenaar is van de activa. In sommige gevallen kan 

de woning rechtstreeks aan het individuele slachtoffer worden 

teruggegeven. 

 

 

 

 

Opmerkingen: 
1. De Himalayan Control Council behoudt zich het recht voor om de 

inhoud van deze verklaring definitief te interpreteren. 

 

2. De inhoud van deze verklaring is in het Chinees geschreven. 

Vertalingen in andere talen zijn alleen ter referentie. 

 

 

 

 



 
 

Vlag van Nieuwe Federale Staat van China 

 
Alias I: Vlag met 49 Kosmos Sterren 

 
Alias II: Vlag met Himalayan Ster 

 
Verhouding: 3:2 

 
Kleur: ocean blauw, zon goud 

 
Ingehuldigd Datum: 26 Mei 2020 

 
Het eerste officiële bekende datum:04 Juni 2020 

 

Vorm: een blauwe rechthoekige vlag, omringd door 49 gouden   

    Himalayan-sterren in een dubbele ellipsen in de vorm van het    

    Chinese teken voor "中" (Midden). 



Samenstelling van de elementen: 

 

   Chinees karakter中                Het Universum en                      De Himalaya 

     betekent 'midden'                   de sterrenstelsels               

  

 

   De ster van het geloof                 Sterren ketting                    Vlag van Nieuwe                          
                 Federale Staat van China 

 

Betekenis: " de missie van de hemel " 

 
1.Het totaal van negenenveertig sterren in het universum vormen de 

vorm van het Chinese teken voor "midden (中)". Ze zijn binnen en 

buiten verbonden, verticaal en horizontaal en reflecteren elkaar. De 

balans van Yin en Yang wordt gecreëerd door de verbinding tussen 

hemel en aarde. Samen vormen ze een symmetrische en stabiele ruimte 

van kosmische energie. Elke ster is een symbool van het leven dat staat 

voor mensenrechten en de gelijkheid van alle wezens. De kracht van de 

sterren samen symboliseert solidariteit, eenheid en het vasthouden aan 

de goddelijke missie van de hemel. 



2.De ster in het midden symboliseert de sterrenhemel in het menselijk 

hart. Het is een goed voorteken voor de eeuwen. In de nieuwe staat 

China eren de mensen de goden. De mensen verenigen en verdedigen 

gerechtigheid met vrijheid, democratie, de rechtsstaat, respect voor 

ouderen, liefdevolle behandeling van jongere mensen en waardering 

voor vrouwen als de kern van gemeenschappelijke waarden. Alle landen 

van de wereld zullen in vrede en vriendschap samenkomen en in eenheid 

streven naar het nieuwe tijdperk van gerechtigheid en onsterfelijke 

beschaving. Alle Goden van het universum schitteren boven China. 

3.Het goud van de zon, dat staat voor hoge politieke integriteit, 

symboliseert rijkdom, vrede, volksvertrouwen, macht, verfijning en 

vreugde, terwijl het blauw van de oceaan de bron van het leven 

vertegenwoordigt en de tijdelijke en ruimtelijke oneindigheid, het 

natuurlijke, mysterieuze, romantische en dromerige dimensies 

symboliseren. Het water en de zon voeden het leven, het water en het 

goud stimuleren elkaar. Blauw staat voor yin, goud voor yang. De hele 

wereld van verschijningen komt voort uit de complementaire 

tegenstellingen van Yin en Yang. Deze kleurencombinatie symboliseert 

de heilige geest van de Himalaya, die straalt en tijdloos blijft. 

 

Zegen van Dhr. Guo Wengui: 
Dhr. Guo Wengui gebed voor de inwijding van de vlag van Nieuwe 

Federale Staat van China  

Bidden voor 1.4 miljard Chinese mensen! Dank God dat hij nu een 

nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis voor ons opent met dit heilige en 

krachtige wapen. Laten we de Chinese Communistische Partij ten val 

brengen en terugkeren naar de moed en grote wijsheid van het Chinese 

volk. De magie van de 49 kosmische sterren in de bol zal elke boze geest 

verbannen, zodat ons Chinese volk kan herrijzen! 

 
Dhr. Guo Wengui was om 2:46 uur bij hem thuis in New York, 

New York (locale tijd), 26 Mei 2020 
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