Politici zijn niets anders dan Hollywood acteurs (video)
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Keer op keer trapt de mensheid weer in de val en worden ze meegesleurd door politici die
ogenschijnlijk een “strijd voeren”.
Deze afleiding werkt fantastisch, want het registreert niet bij mensen dat politici niets anders
zijn dan acteurs die even op het toneel verschijnen om daarna weer te verdwijnen, terwijl de
werkelijke macht permanent aanwezig is.

In de onderstaande (korte) video geeft David Icke een heel verhelderend beeld van hoe de
mensheid zich dagelijks laat meesleuren in de verdeel en heers tactiek van de machthebbers.
Hoe mensen zoals Donald Trump en andere politici in feite niets anders zijn dan Hollywood
acteurs die gedurende een bepaalde periode een rol spelen, net zoals hun “tegenstanders” dan
doen. Hoe politici niets anders zijn dan marionetten die er even een tijdje zijn om vervolgens
weer te verdwijnen om te worden opgevolgd door andere marionetten. En al deze capriolen
worden uiteraard goed gesteund door de immer slaafse mainstream media.
Icke zegt terecht dat wij vooral moeten kijken naar datgene wat &nbsp;altijd aanwezig is en wat
bepaalt wat er op onze wereld gebeurt.
Dat die grotere agenda wordt bepaald en wordt uitgevoerd, ongeacht welke poppetjes er in
Amerika aan de macht zijn, of ze nu Bush heten, Obama of Trump.

Dan verschijnt er een verhaal in het nieuws over hoe de hoofdredacteur van de New York
Times, AG Sulzberger, en Donald Trump met elkaar in de clinch liggen over Fake News, of
nepnieuws op zijn Nederlands.
De twee hebben een gesprek gehad in het Witte Huis , waarbij Sulzberger de president
waarschuwde dat zijn permanente retoriek tegen de pers niet alleen heel erg storend is, maar
dat dit ook gevaarlijk is voor de journalisten die “het nieuws” brengen.
Door de manier waarop Trump bezig is, bestaat er volgens Sulzberger een groot gevaar dat
er veel meer bedreigingen richting journalisten zullen komen en dat hierdoor gewelddadige
situaties zullen ontstaan.
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