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Naderende atoomoorlog?

Noord Koreaanse en Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders gaan rustig door met hun kleuterspelletje, een wedstrijdje ver plassen en wie met al het gezeik de langste naam in het zand kan
schrijven. Hoewel beide landen zich gedragen als toekomstige massamoordenaars doet niemand de
moeite om deze psychiatrische patiënten op te sluiten in een kliniek om ze daar zorgvuldig voor enige maanden plat te spuiten.
Volgens mijn inlichtingen kan noord Korea hooguit één atoombom hebben en zelfs die bom is niet
voor 100% zeker want alles is gerelateerd aan het Iran contra schandaal. Dus er kan al helemaal
geen sprake zijn van een waterstofbom. Noord Korea heeft daar de middelen en de expertise niet
eens voor.
Wat mij ook bijzonder opvalt is dat vroeger, tot zelfs een week geleden nog, niemand in of uit noord
Korea kon omdat het land hermetisch was afgesloten voor de buitenwereld, er sprake was van domme, gehersenspoelde mensen die weinig of geen eten hadden en broodmager, zwak en ziek waren.
Nu lopen er complete horden buitenlandse cameraploegen rond in de hoofdstad van noord Korea
die goed ontwikkelde, netjes naar westerse maatstaven geklede, wijze en goed doorvoede mensen
ondervragen. Ik weet wat er niet klopt, u ook? Ja juist! Alles is PROPAGANDA! Nu ziet u wie er
PROPAGANDA maken in naam van de WESTERSE STATEN, niet? DE PERS! DE OMGEKOCHTE PERS! De zogenaamde ‘VRIJE’ PERS! En dan maar zeveren over FAKE NEWS!

Volg het geld
De nationale bank van noord Korea wordt niet door Rothschild gecontroleerd. Dus, maakt geen deel
uit van het hypocriete westerse betalingssysteem. Welke wapensmokkelaar zou er ‘zaken’ doen met
een land van wie men weet dat de ‘munt’ nooit kan worden omgewisseld naar geld waarmee iemand
in onze artificiële wereld iets kan doen? Niet dat ons schijtpapier meer waard is, maar dat is een andere discussie.
Zijn er landen op de wereld, gek genoeg om gratis atoomwapens aan noord Korea te leveren? Zeker, ik ken één land dat niet zou talmen. Een land dat dit als Modus Operandi in het vaandel voert.
De Verenigde Staten van Amerika. Ze werken zoals Microsoft. Verkoop waardeloze troep of geef
het voor (bijna) niets weg. Met het geld dat binnenkomt kun je 1) het geleverde aanpassen en 2) al
aan iets nieuws gaan werken. Als het geleverde dan eindelijk goed werkt zonder fouten, lever je
geen diensten meer en dwing je mensen het nieuwe ‘product’ te kopen. Doe dit tot in de eeuwigheid
want er is geen enkele idioot die deze gang van zaken begrijpt.
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Zo heeft Amerika wapens en Toyota trucks aan ISIS verkocht voor geld en olie. Nu worden ze stel selmatig door onder andere het leger van Amerika afgemaakt. Hetzelfde geldt voor vele Afrikaanse
landen, Jemen, Irak en nu ook Venezuela en Brazilië. Amerika leverde bijvoorbeeld het gifgas aan
Irak zodat deze het kon inzetten tijdens het grensconflict tussen Iran en Irak. We weten wat erna met
Saddam is gebeurd en waarom Amerika de leugens over Iran blijft verkondigen. Iran heeft nog geen
‘nationale’ bank die naar de pijpen van Rothschild danst. Noord Korea overigens ook niet!
Geef me één reden waarom de VS geen gratis atoomwapens aan noord Korea zou leveren om een
oorlog te kunnen beginnen? Geld kun je aan dat land niet verdienen! Maar je kunt wel veel geld
verdienen in de landen rondom noord Korea als het dreigingsniveau omhoog gaat. Geld verdienen
door de verkoop van dure wapens en wapensystemen. Het heet marketing en Public Relations!
Maar zoveel miljoenen mensenlevens op het spel te zetten in deze regio om wat wapens te kunnen
verkopen is waanzinnig. Vandaar mijn uitnodiging om deze leeglopers en massamoordenaars in spé
op te sluiten in psychiatrische klinieken voor het behoud van de mensheid.
Noord Korea staat al sinds het eind van de Koreaanse oorlog op de zwarte lijst. Bijna niemand doet
zaken met het land. Misschien doet noord Korea wat zaken met China en met zuid Korea maar dan
zal het ver op zijn.

Conclusie:
Het ganse conflict draait niet om noord Korea. Ze hebben nooit atoomproeven gedaan want met al
de westerse spionagesatellieten die rondom de aarde draaien zou dat niet onopgemerkt gegaan zijn.
Triomfantelijk zou Amerika alle beelden hebben getoond. We verkeren in een zelfde impasse als ten
tijde van het neerhalen van de MH 17 boven Oekraïne tijdens de grootscheepse NAVO oefening in
Oekraïne. We weten dat hier ook spionagesatellieten van de partij waren. We weten ook dat er beelden zijn van de raketaanval op het passagiersvliegtuig. Waarom geeft de NAVO deze beelden niet
vrij? Dan is de ganse discussie opgelost. Hetzelfde zien we nu in de discussie Amerika contra noord
Korea over wie er de ‘dikste’ of de ‘langste’ heeft.
Het ganse Amerikaanse PR circus draait niet om noord Korea. Alles draait om het begin van een
derde wereldoorlog tegen China en Rusland.
Al degenen die met hun smoel op televisie Amerika en hun aspiraties komen verdedigen om
noord Korea aan te vallen, zouden idem moeten worden opgesloten in afgesloten en bewaakte
inrichtingen. Ze zijn even gevaarlijk dan de noord Koreaanse en Amerikaanse gifzeikers!
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