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Gaat Amerika de confrontatie aan met China
Al een hele tijd bekijk ik de situatie Amerika en China vanuit een economische
hoek. De uitputtende economische oorlogsvoering tussen beide landen zou wel eens
het einde van de ganse wereld kunnen betekenen. Opmerkelijk echter is, dat de EU
haar kar heeft gedraaid een 15 jaar geleden in de richting van China waardoor
Trump zich genoodzaakt voelde om Europa een keer heftig op de vingers te komen
tikken. We mogen één ding niet vergeten. Trump is een zakenman en een verduiveld
goede zakenman die telkens na een faillissement weer de mogelijkheid zag om een
nieuw imperium op te bouwen. Politici zijn in mijn ogen nog minder waard dan de
bijna verzopen ratten van een zinkend schip die trachten te overleven door in de
oceaan te springen! Een ratje zou ik nog proberen redden, een politicus zou ik
nog een schop nageven om zeker te zijn dat hij zou verzuipen!
Trump heeft gezegevierd en alle Amerikanen zijn zich daar terdege van bewust!
Alleen het virus heeft roet in het eten gegooid waardoor democraten BEWUST de
ganse economie hebben afgebroken en miljoenen hardwerkende mensen nu moeten zien
rond te komen van voedselbonnen en een kleine uitkering. De Amerikanen noemen
het niet COVID, zo dom zijn ze helemaal niet! Ze noemen het, HET CHINESE VIRUS,
HET CHINA VIRUS en ook HET RODE VIRUS!
Er zijn echter nog veel meer thema’s waar we het over moeten hebben om u te laten begrijpen wat er werkelijk aan de hand is in Amerika en wat Trump voor een
rots in de branding is, ook voor alle Europeanen die het niet beseffen! Trump is
de enige man die nog staat tussen de Chinese overwinning zonder maar één schot
te lossen en de verovering van meeste landen op aarde! 80% van de Amerikanen
heeft het terdege door en zullen op 6 januari in Washington hun mening komen geven. Als de republikeinen de stemfraude op wettelijk niveau niet voor elkaar
kunnen krijgen, zullen de democraten voor de zoveelste keer een burgeroorlog aan
hun broek hebben.
Historisch gezien kan het zijn dat nu Rusland weer partij kiest voor Trump en
zijn republikeinen, zoals de tsaar al deed ten tijde van Abraham Lincoln. Velen
weten niet waar deze burgeroorlog (1861-1865) tussen noord en zuid werkelijk
over ging. Nee, fout! Deze oorlog had niets met slaven of bevrijding van slaven
te maken. Dat heeft Lincoln ook heel erg duidelijk gemaakt in een van zijn redenen nadien!
In 1860 werd de Republikeinse kandidaat Abraham Lincoln gekozen tot president van de
Verenigde Staten. Lincoln won de verkiezing met een meerderheid van stemmen, ondanks dat
hij niet eens voorkwam op de stemlijsten van 10 zuidelijke staten. Het Zuiden was
namelijk bang dat de Republikeinse partij van plan was hen te dwingen de slavernij af te
schaffen. Het was een van de belangrijkste beweegredenen voor het Zuiden om zich in 1861
af te scheiden van de Verenigde Staten, wat resulteerde in het begin van de Amerikaanse
Burgeroorlog (1861-1865).

Deze oorlog ging om de overheersing van Engeland en Frankrijk buiten te houden
en te voorkomen dat er een centrale bank zou worden gesticht in Amerika! Rusland
was kwaad op Frankrijk vanwege de veldtocht van Napoleon tegen het land. De financiële adviseurs van Napoleon hadden hem namelijk een stelsel aangepraat dat
alleen maar kon mislukken en alle landen aan de genade van de financiële wereld
zou overleveren. Het Continentaal Stelsel dat alle landen verbood om nog handel
te drijven met Engeland, om zo dit land met deze boycot op de knieën te dwingen.
... de tsaar besloot uiteindelijk handel met de Britten weer toe te staan, omdat de
sancties voor te veel onvrede onder de rijkere burgerij zorgden. Het was voor een
woedende Napoleon de aanleiding voor de veldtocht die zijn einde zou inleiden: de inval
in Rusland van 1812.
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Het Continentaal Stelsel werd opgesteld om elk door Napoleon veroverd land financieel afhankelijk te maken van de Europese bancaire families en hun banken
met medewerking van de Europese adel, vorstenhuizen en hun huurlingen.
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Opvallend hoeveel deze kaart lijkt op de huidige situatie van landen die niet toegeven aan de LOCKDOWNS, gebaseerd op EENZIJDIGE PSEUDOWETENSCHAPPELIJKE ZEVER!

De situatie in Amerika, is nu bijna hetzelfde als vlak voor de burgeroorlog onder presidentschap van Lincoln. Ook toen hadden de zuidelijke staten zich volledig afgescheiden van de noordelijke staten. Nu op dit moment zijn alle democratische staten in lockdown terwijl alle republikeinse staten open zijn en zich
weinig of niets aantrekken van de maatregelen. Neem als voorbeeld Florida. Een
van de rijkste staten en ook het hoogst wat gemiddelde leeftijd betreft. Volledig open. Iedereen wordt verzocht de verantwoording voor zichzelf te nemen, niet
voor anderen! Tenslotte moet je in zo’n crisis JEZELF beschermen als je deze corona onzin gelooft. Ook dat heeft met een vrije meningsuiting te maken. En, dat
is een GRONDRECHT! Als grondrechten niet boven allerlei communisten hun opgelegde wetten staan, kunnen ze de grondwet wel verbranden! Dan weten we zeker dat we
in NAZILAND 2.0 wonen of in het Maoïstisch China van weleer! Kies maar! Er is
geen verschil tussen beiden! Ze gaan over lijken. De lijken van degene die ze
niet kunnen onderwerpen om daarna de kudde schapen aan te pakken.
Als u niet wilt dat onderstaand tafereel onze toekomst wordt, moeten we zorgen
dat we onder het juk van de momenteel regerende communisten uit zien te komen.
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Zo rekenen communisten af met dissidenten en Mao heeft er toch gauw 60 miljoen op zijn conto!

Om dit te VOORKOMEN zou Trump zijn tweede termijn moeten kunnen starten. Biden
is een ordinaire misdadiger en de bewijzen van hun schandalen wat betreft Oekraïne en China liggen op straat! Wat voor een weldenkend mens wil nu een CORRUPTE
EN OMKOOPBARE president? En dan nog een die heult met de vijand, want China is
al jarenlang de vijand van Amerika! Al voor dat Trump werd gekozen als president! Alleen, Trump heeft dit onderwerp bespreekbaar gemaakt.
Onze omgekochte MSM zal natuurlijk nooit partij voor Trump kiezen. Trump is
een gevaar voor hen. MSM is door toedoen van hun broodheren nu eigendom van de
Chinese Communistische Partij (CCP). Diezelfde mensen hebben ook ons en onze bezittingen ‘verkocht’ aan hen. Daarom is NAZI KLAUS SCHWAB en zijn WEF zo in de
weer met DAVOS en zullen ze natuurlijk de laatste beslissingen nemen in juni
2021 om al onze bezittingen, met de wet in de hand, te ontfutselen.
Dat het universeel basisloon hier een cruciale rol in speelt mag duidelijk
zijn. Dit basisloon zal ervoor zorgen dat alle profiteurs van de maatschappij
zonder problemen kunnen blijven parasiteren en dat iedereen met bezittingen maar
zonder werk (komen zitten) of met pensioen (gaan) eerst al hun bezittingen moeten ‘opeten’ voordat ze in aanmerking komen voor het basisloon omdat alle andere
‘uitkeringen’ zullen worden afgeschaft. De wetten zullen wel worden aangeboden
door de CCP aan de Europese communistenpoepers die nu alle bananenrepublieken in
de EU regeren en unaniem worden goedgekeurd door alle politici in kamer en senaat! Want, als ze dat niet doen zullen ze zelf alles verliezen en waarschijnlijk niet in laatste instantie hun leven!
6 januari 2021 is daarom een zeer belangrijke datum. Dit zal ons vertellen wie
er president van Amerika wordt en als dit niet Trump is dan zal er een burgeroorlog uitbreken in het land. Deze burgeroorlog zal overslaan naar Europa en zal
via Scandinavië, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk overslaan naar alle andere
landen van Europa!
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Echter, als het Trump wordt dan zal er een oorlog uitbreken tussen China en
Amerika omdat China de wereldmacht van Amerika volledig tot in detail over wil
nemen, waar het vooral om de Chinese munt draait, die de dollar moet vervangen
omdat je met een dominerende munt de volledige wereldmacht voor alle facetten
van de samenleving in handen hebt!
Men moet de handelsoorlog tussen Amerika en China zien als het Napoleontische
Centraal Stelsel. Deze boycot was gedoemd te mislukken hoewel alle financiële
macht ondanks alles in handen van de Europese bancaire families werd gespeeld.
Trump heeft geprobeerd om een econome in de FED haar dagelijkse bestuur binnen
te krijgen wat spijtig genoeg volledig is mislukt omdat de FED een particuliere
onderneming is waar de staat, en dus ook de president van Amerika, niets te vertellen heeft. Trump wilde via deze econome de FED dwingen om de goudstandaard
weer te omarmen. Hierdoor zou alle macht uit handen van de particuliere organisaties zoals centrale banken en zogenaamde ‘nationale’ banken worden genomen. Ze
zouden dan niet langer eindeloos ‘geld’ bij kunnen drukken. Op dit moment heeft
elke dollar, yen of euro nog minder waarde dan een velletje wc-papier terwijl
het geld drukken zonder enige vorm van onderpand door blijft gaan! Daarom zijn
we door deze failliete Europese bancaire families verkocht, samen met al onze
bezittingen, aan de CCP! Anders gezegd: ‘alle banken zijn failliet en ze weten
het heel erg goed!’
Wat banken nog op de been kan houden voor een korte tijd is het verbond dat ze
hebben gesloten met alle regeringen die ‘geld’ blijven lenen bij de oplichters
en het vertrouwen van de massa in Rothschild zijn wc-papier! Dit is een tweede
reden waarom de communisten niet willen zien dat Trump zichzelf opvolgt als president voor een tweede termijn. Want ze kunnen ook wel bij elkaar denken dat dan
de goudstandaard ergens een feit zal worden in de komende vier jaar en dan is
het uit met ‘geld’ drukken zonder onderpand! Met de goudstandaard wordt het onmogelijk om alle bancaire uitstaande schulden via extra of verhoogde belastingen
op de gewone werkende mensen hun bord te smijten. Dan is het parasitaire leven
van de banken en vooral de bancaire families voor eens en altijd over en uit!
Dit alles wordt buiten de media gehouden omdat u niet wijzer mag worden dan u
bent. MSM is uw vijand, niet uw medestander. Geschiedenis wordt geschreven door
overwinnaars en de verliezer heeft geen enkele inbreng! Als u de waarheid wilt
weten zul u daar zelf achteraan moeten gaan. Alleen is het de vraag hoeveel boeken er al uit bibliotheken zijn verdwenen, op een zwarte lijst van AMAZON en
BOL.COM staan om niet te verkopen, en hoeveel eerlijke informatie over deze onderwerpen al van internet is verdwenen.
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Zelf ben ik al een kleine 20 jaar bezig om te verdiepen in deze materie! Daarvoor heb ik zelfs speciale wegen bewandeld om alles van dichtbij mee te kunnen
maken. Zodoende gingen mijn omzwervingen van de laatste 20 jaar in de richting
van de NAVO, daarna de Europese Commissie om in de bankwereld te eindigen. Met
overtuiging kan ik beweren dat ik deze (bedrijfs-)takken volledig heb doorgrond.
Daarbij is het me opgevallen dat de meest incompetente personen de hoogste posities innemen en dat alles zeer zwaar politiek is getint in de hogere regionen
waarbij alles naar beneden wordt doorgegeven waar het MOET worden geslikt, goed
of niet goed. Ethisch of niet! Verantwoord of niet!
Als ik over hiërarchie denk dan zou ik nooit gaan voor papieren mennekes. Je
weet wel, het soort met indrukwekkende diploma’s en een leeg hoofd zonder ervaring die je komen vertellen hoe jij je vak, dat je al langer uitvoert dan dat
zij bestaan op deze wereld, moet aanpakken. En, als je dan doet wat zij je vertellen loopt alles in de soep. Gelukkig is er dan nog een middenkader dat alles
lachend wegwuift en zegt om het terug te doen zoals het altijd al gedaan werd.
Tijdens oorlogen zijn honderden manschappen en zelfs complete veldslagen verloren zoals in september 1944 de ‘slag om Arnhem’ ook bekend onder de naam ‘Operation Market Garden’ werd verloren doordat onder andere een lage generaal de kont
kuste van de andere generaals boven hem en daardoor verkeerde prioriteiten stelde. Echter dat was maar één van de fouten. Er werden heel erg veel fouten gemaakt beginnend in de planningsperiode. Zie de analyse hier.
Echte hiërarchie hoort te bestaan uit anciënniteit, ervaring en aangeboren kwaliteiten om leiding te geven. Niet iedereen is bekwaam om te leiden. Anderen
zonder leidingscapaciteiten zijn excellente technici die je mensen kunt laten
begeleiden in hun werk! Ook opleidingen kunnen door hen verzorgd worden. Het is
ongehoord hoeveel talent er in de banksector is buiten getrapt toen ze alle 55
plussers met prepensioen stuurden! Ineens hield ook iedere politicus op met van
de daken te schreeuwen dat massale afdanking van ouder personeel onder leeftijdsdiscriminatie viel. Sindsdien is het woord een zekere dood gestorven. En
dat bewijst wie er ECHT iets te vertellen hebben in een land, of niet? De politicus is niets meer dan een corrupte, parasitaire last voor een land! We kunnen
zonder politici en dat is het pad naar een echte democratie waar het volk werkelijk alles uitmaakt! Politici zijn niet onze leiders, ze horen onze bedienden te
zijn en te doen wat WIJ hen vertellen!
Dat brengt me weer terug in het Amerika van vandaag de dag. Een zeer verdeeld
Amerika met een onzekere toekomst. Een toekomst die op 6 januari zal worden uitgemaakt door de wetenschap wie er president gaat worden. Er zijn trouwens maar 2
uitkomsten mogelijk. Of Trump wordt weer president of het land wordt ondergedompeld in een burgeroorlog. Zelfs als Trump niets doet en blijkt dat ook hij deel
van het CCP spel uitmaakt zal alles uitmonden in een burgeroorlog. De Amerikaan
zal zich niet zonder slag of stoot aan de Chinees overgeven zoals de SISSY'S in
Europa die zich laten opsluiten door wetten of maatregelen die indruisen tegen
de grondwet, mensenrechten en de code van Neurenberg! We hebben allemaal het
recht om nee te zeggen en de maatregelen aan onze laars te lappen zoals ze dat
in Oostenrijk massaal hebben gedaan omdat al deze maatregelen grondwettelijk
niet kunnen worden afgedwongen! Als rechters beslissen in uw nadeel dan kunnen
we stellen dat het juridisch staatssysteem hypocriet en corrupt is waardoor we
het RECHT krijgen om de regering LETTERLIJK buiten te trappen! Want, justitie en
politie is er om de bevolking te beschermen en als het noodzakelijk is ook tegen
een corrupte, omgekochte regering en rechtspraak!
Ook Amerika heeft met dezelfde zorgen af te rekenen. Daar is ook het juridische
systeem corrupt tot op het bot. Zelfs de FBI werkt hun president tegen. We moeten eerst ons rechtssysteem volledig tot op de grond afbreken en alle corrupte
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rechters vervangen voor eerlijke mensen of we gaan over tot volkstribunalen om
ook hen de nodige straffen te geven.
Het blijkt dat Amerikaanse en Europese bevolkingen in een zelfde schuitje zitten. Daardoor is het aangewezen om een alliantie te vormen, hetgeen gemakkelijker zal zijn als Trump zijn tweede termijn kan uitzitten!
Rusland is een hoofdstuk apart. Poetin en Trump hebben hun vriendschapsbanden
altijd aangehouden. Beiden willen niet toegeven aan het gele gevaar dat de wereld bedreigt. China is afhankelijk van Russisch gas en olie voor hun industrie!
Echter, dat is niet hetzelfde als vrienden zijn. China is meer afhankelijk van
Rusland dan andersom. Ook op dit front zijn er meerdere mogelijkheden die zich
af kunnen spelen.

6 januari 2021
Of Trump dan wel Biden president wordt, het scenario zal er niet veel anders
uitzien. China valt Amerika aan om Trump te verjagen. Rusland stuurt zijn vloot
om de Chinezen te bekampen en zo Amerika te helpen de Chinezen uit hun land te
verjagen. Amerikaanse strijdkrachten vechten zij aan zij met patriotten om zowel
de Chinezen als de democratische aanhangers klein te krijgen.
China valt op hun beurt Rusland binnen om hun gas en olie veilig te stellen omdat ze deze nodig hebben om hun industrie, economie en oorlogsmateriaal te kunnen laten draaien.
De Amerikaanse burgeroorlog zou een sein kunnen geven aan de rest van de wereld. Er zou een complete wereldrevolutie uit kunnen ontstaan. We geven dus iedereen de raad om wat noodvoorraad in te slaan om toch zeker 2 weken vooruit te
kunnen zonder buiten te hoeven komen om boodschappen te doen! Ook brandstof is
aangewezen om in voorraad te hebben. Als de elektriciteit uitvalt vanwege Cyber
aanvallen op het net hebben meeste mensen ook geen verwarming meer al werkt de
CV op gas. Er is elektriciteit nodig om het warme water te laten circuleren!
Zorg dat u een alternatief hebt en brandstof voor ongeveer twee weken! Warme
slaapzakken en goede winterkleding zijn eveneens niet te ontberen.
Als de Amerikaanse burgeroorlog werkelijk zou overslaan naar Europa zullen Chinese grondtroepen proberen om via Siberië de Scandinavische landen binnen te
vallen om op deze manier de rest van Europa te veroveren terwijl de Chinese
vloot zal proberen om Rusland te land en ter zee klein te krijgen dat zowel voor
het behoud van Amerika als Europa zal vechten!
Mijn vertrouwen in de rechtspraak is volledig verdwenen. Justitie heeft de kant
van de CCP gekozen en het volk, dat ze zogenaamd zouden moeten beschermen, laten
vallen. Via justitie zullen we nooit onder het juk van de regerende communisten
uitkomen. Daarbij is het ‘virus’ wellicht maar een verzinsel om de meeste mensen
via een vaccinatie te verminken of af te maken zonder één schot te lossen. Voor
mij is elke politicus en rechter een landverrader totdat ze het tegendeel bewijzen. Een buitenlandse, communistische agent zo u wilt.
Dat er iets serieus op til is, is zeker. Land- en kustgrenzen zijn gesloten in
Japan, Saoedi-Arabië, Brazilië, VS. en andere landen. Het is onwaarschijnlijk
dat de EU zelf in zijn huidige vorm nog veel langer zal bestaan aangezien haar
Führer Angela Merkel beloofd heeft om in 2021 af te treden. Hongarije en Polen
zetten al stappen naar onafhankelijkheid. Franse militaire bronnen zeggen ook
dat ze nu stappen zullen ondernemen tegen Rothschild zijn marionettenleider Emmanuel Macron om Franse onafhankelijkheid van Duitsland te herstellen. Nederland
en België zouden ook beter deze stappen beginnen ondernemen omdat ze eveneens
nog bij het GROTE DUITSE RIJK van WO2 horen!
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