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In de steeds groter wordende tegenstellingen tussen Amerika met hun bondgenoten en
Rusland speelt Duitsland een cruciale rol.

Welke keuzes Duitsland gaat maken, zal voor een groot deel bepalen hoe de verdere toekomst
eruit zal zien.

Voor een nuchtere toeschouwer lijkt het alsof Amerika onder invloed/controle van Israël bezig is
aan een soort zelfmoordmissie. Ze doen werkelijk alles waardoor het bijna zeker is dat ze of
een Derde Wereldoorlog veroorzaken of de Dollar om zeep helpen (of beiden), waardoor hun
economie zal vervallen tot die van een derde wereldland.
Europa/Navo partners worden in dat verhaal meegezogen, of ze willen of niet. Het zijn juist díe
landen die economisch de eerste en de meeste harde klappen krijgen.
Europa stond nu niet echt te trappelen om mee te doen met de sancties tegen Rusland en toen
kwam de gebeurtenis die de geschiedenis veranderde: Vlucht MH17 werd uit de lucht
geschoten
.
Het demoniseren van Rusland barst dan in alle hevigheid los en het Westen zit op een honderd
procent ramkoers met de Russische beer. Een sneltrein die onherroepelijk zal doordenderen als
er geen wonder gebeurt.
Het wonder dat die trein kan doen stoppen, is Duitsland.
Wij hebben al diverse keren geschreven dat het erop lijkt dat in de achtergrond de Duitse
Bondskanselier Angela Merkel en de Russische President Vladimir Poetin steeds grotere
vriendjes worden.
Volgens bekend financiëel analist Dr. Jim Willie is dat absoluut geen verbeelding.
dat Duitsland op het punt staat om weg te breken van de Dollar.

Hij zegt

De reden is dat ook de Duitsers er absoluut van overtuigd zijn dat door de huidige koers die
Amerika vaart
de val
van de Dollar niet te voorkomen is. Dit is iets wat volgens Willie al langere tijd speelt in
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Duitsland en als gevolg daarvan is het land op zoek naar alternatieven, wat er ook de reden van
is dat Angela Merkel werd bespioneerd door de Amerikaanse NSA.
Duitsland zou dan ook het liefste deelnemen aan het onlangs gestarte initiatief van de BRICS
landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid Afrika) die een eigen tegenhanger oprichten
van het IMF
. Deze nieuwe
alternatieve IMF bank zal worden gevestigd in Shanghai en onder voorzitterschap staan van
Moskou.
Poetin lanceerde dit nieuwe systeem dan ook niet voor niets met de opmerking dat dit
alternatief op het IMF was ontworpen om “te helpen voorkomen dat landen worden gepest en
dwarsgezeten die het niet eens zijn met een aantal van de besluiten die door Amerika en hun
bondgenoten op buitenlands politiek gebied worden genomen”.
Jim Willie zegt dat er binnen Duitsland op dit moment een soort grote tweedeling bestaat.
Enerzijds de politici en de Eurocraten die willen vasthouden aan de door Amerikaanse
uitgezette koers en anderzijds het bedrijfsleven dat hier eigenlijk niets mee te maken wil hebben
omdat dit voor hen alleen maar nadelen oplevert. Ook in Nederland horen we dergelijke
geluiden uit het bedrijfsleven komen.
Dr. Willie die bekend staat om zijn vele goede financiële voorspellingen is ervan overtuigd dat
Duitsland uiteindelijk niet mee zal doen met nog veel zwaardere sancties tegen Rusland
waardoor ze talloze contracten zouden mislopen en hun energievoorziening op de tocht zal
komen te staan.
Los nog van het feit dat ze er ook weinig voor voelen om uiteindelijk door Amerika te worden
meegesleurd in een oorlog met Rusland. Als Duitsland zou wegbreken van de Dollar en zal
kiezen voor de BRICS optie dan zullen andere landen volgen en zal Amerika uiteindelijk degene
zijn die volledig geïsoleerd raakt.
Nu heeft enkele dagen geleden de bekende klokkenluider van de Wereldbank, Karen Hudes ,
in een interview ongeveer hetzelfde gezegd als Jim Willie.
Ook zij zegt dat er een grote kans is dat Duitsland zich zal loskoppelen van Amerika en hun
politiek.
Zij voert nog een argument aan, iets wat hard is aangekomen in Duitsland, en dat is dat het
land jaren en jaren moet wachten op hun eigen goud dat ze hebben opgeëist van Amerika.
Ze weten dat het door hen geparkeerde goud in Amerika is verdwenen want de paar ton die
dan vorig jaar teruggekomen is, blijkt ander goud te zijn dan datgene wat ze in bewaring
hadden gegeven.
Kortom, er schijnt veel weerstand te zijn in Duitsland tegen Amerika en de huidige door hen
gekozen koers. Een die voor Duitsland alleen maar nadelen lijkt op te leveren.
Duidelijk is dat de keuze die Merkel/Duitsland uiteindelijk zal maken ook voor een groot deel
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onze toekomst gaat bepalen.
Bronnen:
Hang The Bankers
Before it's News
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