We staan aan de vooravond van een economische wereldoorlog
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De door Amerika veroorzaakte en voortdurende handelsoorlogen dienen een ander doel dan
“America First”.
Er is juist sprake van het tegenovergestelde; het vormt de basis voor de komende
economische wereldoorlog.

Wanneer “normale” mensen kijken naar wat er gebeurt op het gebied van de door Amerika
ontketende handelsoorlogen, dan kunnen ze er vaak geen touw aan vast knopen.
Zoals de economisch zeer goed onderlegde en voormalig onderminister in de regering van
Reagan, Paul Craig Roberts.
Hij komt met een heel goed onderbouwd stuk , waarin hij uitlegt dat Trump niet de Chinese
bedrijven bestraft met zijn verhoogde importtarieven, maar Amerikaanse ondernemingen en
burgers.
Dat het de hebzuchtige Amerikaanse bedrijven zijn die destijds hun productie naar China
hebben verplaatst vanwege de lage lonen, om vervolgens deze producten terug te halen naar
Amerika en op de Amerikaanse markt te verkopen.
De iPhone's en Nike schoenen die nu bijvoorbeeld worden aangemerkt als Chinees en dus
onder de verhoogde tarieven vallen hebben eigenlijk niets met China te maken, want het zijn
gewoon Amerikaanse producten.
Trump gaat tekeer tegen “goedkope Chinese goederen”, maar dat is slechts voor een deel
waar, de bulk van de goederen die vanuit China naar Amerika wordt verscheept zijn gewoon
Amerikaans van Amerikaanse bedrijven.
Het enige effect dat dit alles zal hebben zegt Roberts, is dat de winsten van Amerikaanse
ondernemingen minder wordt en de Amerikaanse consument meer gaat betalen.
Kortom, als je door de bril van een “normaal” iemand kijkt is de logica achter alles wat er
gebeurt ver te zoeken.
Behalve als er een groter plan is, zoals bepleit door Brandon Smith van de website
Alt-market.
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Hij zegt dat het enthousiasme voor de huidige handelsoorlogen door leden van de Chazaarse
mafia
in
de regering van Trump laat zien dat het ultieme doel niet is om het nationalisme te bevorderen
zoals het wordt verkocht aan het slapende publiek, maar juist het tegenovergestelde, namelijk
het bevorderen van de ultieme globalisatie en de wereldregering.
Hij noemt dan als voorbeeld mensen zoals de Rothschild agent Wilbur Ross, Robert E.
Lighthizer als lid van de Council on Foreign Relations, Goldman Sachs bankier Steve Mnuchin
en Bilderberg klant en fanatiek Zionist Mike Pompeo.
En om dat doel te bereiken zullen zij er alles aan doen om de handelsoorlogen verder te laten
escaleren.
Om die ultieme wereldregering te kunnen verwezenlijken heeft de Chazaarse of Rothschild
mafia een wereldwijde crisis nodig, waarvan als oorzaak “het nationalisme” kan worden
aangewezen.
Met andere woorden: de patriotten van Trump en zijn acties om Amerika weer groot te maken
en de Amerikaanse handelsbelangen te beschermen, zorgen voor een enorme escalatie van de
handelsoorlogen die uiteindelijk zullen uitmonden in een wereldwijde economische oorlog.
Miljarden mensen wereldwijd zullen hiervan uiteindelijk het slachtoffer worden en zullen
schreeuwen om maatregelen en eisen dat er wordt ingegrepen door instituten zoals het IMF en
de BIS (de paraplu waar alle centrale Rothschild banken onder vallen ).
Wat de Rotschild mafia nodig heeft om dat voor elkaar te krijgen is een oorlog, maar meer een
economische oorlog dan een fysieke, omdat op deze manier de infrastructuur overeind blijft.
Daarom, zo zegt Brandon Smith, zal de Derde Wereldoorlog een economische oorlog worden in
plaats van een fysieke.
Dat is de reden dat het nationalisme aan alle kanten wordt gepusht. Want dat zal straks de
schuld krijgen als de handelsoorlogen volkomen uit de hand zijn gelopen en de wereld
economisch gezien een totale puinhoop is.
En waar bij een fysieke oorlog een kernbom de nucleaire optie is, zo is dat in de komende
oorlog de ondergang van de Amerikaanse dollar.
Op het moment dat genoeg landen vaarwel zeggen tegen de Amerikaanse dollar als
handelsvaluta in olie en andere transacties, dat is het moment waarop de al kwetsbare
Amerikaanse economie het laatste zetje zal krijgen en ineenstorting een feit is. Dat moment
komt steeds dichterbij, nu steeds vaker andere landen de krachten bundelen om te ontsnappen
aan de klauwen van Amerika die een fiks deel van de wereld terroriseert met of verhoogde
importtarieven of sancties.
Als Amerika instort ontstaat er een niet te stoppen domino effect en de enige manier waarop
“men” een oplossing kan bieden aan een wanhopige wereldbevolking is het via het IMF
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invoeren van een wereldmunt.
Ondertussen werken de door de Rothschild gelanceerde psy-op operaties zoals Q Anon en
aanverwante bullshit fantastisch, want zo gelooft
inmiddels bijna 30 procent
van de Amerikaanse bevolking en het grootste deel van de Nederlandse alternatieve media dat
Trump wordt belaagd door de “deep state”. Als het niet zo in triest was, dan zou het hilarisch
zijn.
Om bovenstaande te onderstrepen, hierna een klein deel uit een eerder artikel:
In een dergelijk klimaat kunnen vreemde dingen gebeuren. De handelsoorlogen zullen zich
verder intensiveren, ogenschijnlijk valt de wereld van de globalisten in elkaar, alleen om straks
als een Phoenix uit de as te herrijzen als de New World Order na de gecreëerde chaos, zoals
wij schreven in een eerder artikel.

Ze hebben dat bijna 30 jaar geleden al voorspeld in de Economist, de publicatie die grotendeels
in handen is van de Rothschild familie.
Het artikel in de Economist in 1988 begon als volgt:

Over 30 jaar zullen Amerikanen, Japanners, Europeanen en mensen in vele andere rijke laden
en waarschijnlijk ook uit een aantal relatief arme landen hun boodschappen betalen in dezelfde
valuta. Prijzen zullen zijn aangegeven niet in dollars, yens of Duitse marken, maar laten we
zeggen, de Phoenix. De Phoenix zal de favoriete valuta zijn voor bedrijven en winkelend publiek
omdat het veel gemakkelijker zal zijn dan de huidige nationale valuta, die op dat moment gezien
zullen worden als een vreemd obstakel die voor veel verstoringen zorgden in het economisch
leven van de twintigste eeuw.

Je ziet eigenlijk alle elementen waar wij nu mee te maken hebben samenkomen. Het oude geld
gaat op in vlammen en vanuit de as herrijst de Phoenix.
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