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Al lang geleden is door de elite het plan gemaakt waarbij Amerika (de dollar) zal
ineenstorten en een wereldvaluta zal worden gelanceerd.
Nu het volk in opstand komt en niet meer op de gevestigde orde stemt, is de tijd gekomen
voor de geplande ineenstorting.

Sinds de financiële crisis in 2008 heeft de werkelijke economie zich nooit echt hersteld. Het is
een kwestie geweest van centrale banken die ongelimiteerde hoeveelheden geld in de
economie hebben gepompt om de zaak op te proppen.
Hiermee is een totale ineenstorting van het systeem voorkomen, maar het is wel ten koste
gegaan van de normale economie. We hebben een economie die draait op drijfzand en dat is
niet een situatie die echt lang kan voortduren. De vraag is alleen wanneer en hoe de
ineenstorting die eigenlijk al direct na 2008 had moeten plaatsvinden, er nu uit zal zien.
Het is duidelijk dat dingen zullen gaan veranderen want de Amerikaanse centrale bank, de
Federal Reserve, is al begonnen met het verhogen van de rente en is vastbesloten dit stap voor
stap verder te blijven doen.
Na bijna tien jaar lang zo goed als gratis geld, zal het voor veel mensen (en landen) met hoge
schulden natuurlijk moeilijker worden om op dezelfde voet door te gaan. De lasten van de
schulden zullen steeds zwaarder gaan wegen vanwege de rente die betaald zal moeten
worden.
Als de rente stijgt, hebben de spaarders en pensioenfondsen voordeel en gaan mensen die
geld geleend hebben pijn lijden. Vooral voor het land Amerika zal dat er zwaar in gaan hakken
als grootste schuldenaar ter wereld. Experts waarschuwen nu al dat als de rente weer zal
stijgen tot normale niveaus, dit het snelst groeiende deel van de overheidsbegroting zal zijn.
Iemand die een aantal dingen verrassend goed wist te voorspellen is Brandon Smith, eigenaar
van Alt-Market
. Een website die zich bezighoudt met alternatieven voor het huidige economische systeem,
zoals ruilhandel. Zo heeft Brandon voorspeld dat er een Brexit zou komen en dat Trump
gekozen zou worden tot president.
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Wat Brandon Smith nu voorspelt, is het volgende:
Dankzij “de opstand van het volk” ligt er nu een totaal ander politiek landschap in Amerika. Zij
hebben als protest tegen de gevestigde orde gekozen voor Donald Trump en dit feit zal door de
elite worden aangegrepen om een schuldige aan te wijzen voor de komende financiële
ineenstorting.
Volgens Brandon staat dit al helemaal gepland en heeft de operatie zelfs een codenaam:
“Operation Shift Blame” (Operatie Geef Iemand Anders de Schuld).
Het principe is relatief eenvoudig. Door hun stemgedrag heeft de bevolking de heersende
klasse aan de kant gezet en deze zelfde heersende klasse zal dadelijk weer nodig zijn om orde
en rust te herstellen na de komende financiële ineenstorting.
Want, hoewel Obama en consorten altijd hebben gezegd dat de Amerikaanse economie in
goede conditie verkeert, is niets minder waar. Sinds 2008 heeft de economie aan de beademing
gelegen van de Federal Reserve om een grotere crash te voorkomen en de tijd voor die ultieme
crash lijkt nu gekomen.
Niet dat dit een proces is wat van de ene op de andere dag zal plaatsvinden, het is geen
“gebeurtenis”, maar een proces wat enkele jaren kan gaan duren, maar wat in 2017 in een
grote stroomversnelling zal gaan.
Brandon zegt dat het hele proces zo is gepland dat de ultieme ineenstorting ergens tijdens het
presidentschap van Trump zal plaatsvinden, waarbij deze en uiteindelijk de mensen die op hem
hebben gestemd de schuld zullen krijgen.
En tijdens dat proces zijn er uiteraard al de nodige onaangename verrassingen te verwachten
zoals de overheid die steeds meer moeite zal krijgen om haar rekeningen te betalen. Dat de
overheid op een gegevenmoment zo wanhopig zal worden dat ze zelfs pensioengeld zullen
gaan gebruiken, uitkeringen en voorzieningen drastisch verlagen, uitstellen en andere
maatregelen om haar schulden te kunnen betalen.
In het kader van het bewaren van de financiële rust zullen ook banken dingen gaan doen zoals
rekeningen “bevriezen”, geld van rekeninghouders en beleggers in beslag nemen omdat deze
zullen moeten helpen om “de bank en het systeem” te redden.
Smith denkt dat deze geplande ineenstorting gaat plaatsvinden tussen nu en 2018, omdat in
die periode de gelegenheid bestaat om voldoende chaos en wanhoop te creëren. Het idee is
ook om tijdens die periode mensen ervan te overtuigen dat het tijd wordt om over te schakelen
op een wereldvaluta in plaats van de dollar of de euro.
Dan zal er een periode komen waarbij mensen zullen wennen aan het nieuwe systeem en
verwacht Brandon dat veel landen terecht zullen komen in “een Derde Wereldland situatie”.
Wat Brandon verder zegt is iets dat we nu al in India zien gebeuren en dat is dat de overheid
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in Amerika haar onbeperkte macht zal gebruiken om privé bezittingen bij mensen weg te halen
om de “maatschappij te redden”. Via de machtige executive orders van de president kan de
overheid een dictatoriaal bewind in het leven roepen waarbij privé bezit wordt geconfisqueerd
en dan vooral zaken zoals goud en zilver.
Hij zegt verder dat de elite al lang geleden plannen heeft gemaakt om na de crash van de
dollar een wereldvaluta te lanceren. Het systeem dat we nu hebben, gaat crashen, dat is zo
goed als zeker.
Als zoiets in Amerika gaat gebeuren, dan zal Europa en de rest van de wereld worden
meegesleurd in dat proces. Daarom is het goed om niet al je vertrouwen te baseren om het
huidige geldsysteem, maar om voor de zekerheid in ieder geval een deel van je bezittingen om
te zetten in goud en/of zilver
en idealiter in eigen beheer te bewaren.
Ook Brandon adviseert om, wanneer de ineenstorting gaat beginnen, vooral niet te (gaan)
wonen in grote steden en te kiezen voor een landelijke omgeving, liefst een plek die zoveel
mogelijk zelfvoorzienend is.
Hierna een interview met Brandon Smith van begin deze maand, waarin hij zijn theorie verder
toelicht:
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