De Chazaren grijpen de macht in het Witte Huis (video)
Dinsdag, 22 augustus 2017 10:57

Met het ontslag van Bannon, de topadviseur van Donald Trump, is de macht in het Witte
Huis nu volledig in handen van Jared Kushner, dochter Ivanka en Gary Cohn.
Met andere woorden, na het Amerikaanse Congres is nu ook het Witte Huis volledig in
handen van de Sabbateans met alle gevolgen van dien.

Niemand schijnt eigenlijk ooit de voornaam te gebruiken van de topadviseur Bannon die enkele
dagen geleden door Donald Trump de laan werd uitgestuurd. Voluit heet de man Stephen Kevin
Bannon en was hij voordat hij adviseur van Trump werd, voorzitter bij Breitbart News.
Een reactie van Bannon na het ontslag was dat er in de geschiedenis van Amerika nog nooit
een regering is geweest
die zo verdeeld is als de huidige onder leiding van Trump.
Inmiddels is Bannon teruggekeerd naar zijn oude positie bij Breitbart en is vastbesloten om
zijn strijd voort te zetten, niet zozeer tegen Donald Trump, maar wel tegen zijn aartsvijanden,
schoonzoon Jared Kushner, dochter Ivanka en Gary Cohn, de grote baas van Goldman Sachs
totdat hij hoofd economisch adviseur werd van Donald Trump.
Deze drie zijn er ook hoofdzakelijk verantwoordelijk voor dat Bannon het veld moest ruimen
en op zich is dat niet zo vreemd.
Bannon lijkt iemand die vanuit zijn overtuiging in het begin Donald Trump steunde, omdat ook
hij dacht, net zoals velen, dat Trump de man zou zijn die de zo gewenste verandering zou
brengen en onder andere de elite op Wall Street zou aanpakken.
Donald Trump heeft zijn rol van rattenvanger vol overtuiging gespeeld en er is zelfs een
aanzienlijke kans dat hij daadwerkelijk dacht veranderingen te kunnen doorvoeren. Echter,
langzaam maar zeker is hij volledig ingepakt door mensen als Kushner en Cohn. Deze laatste
twee zijn prominente Chazaren/Sabbateans en zij zijn degenen die nu de dienst uitmaken in
het Witte Huis.
Bladen zoals de New York Times reageerden dan ook heel verheugd op het ontslag van
Bannon die volgens hen nachtmerries veroorzaakte voor het Witte Huis.
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Zelden is het land Amerika meer verdeeld geweest dan nu en zelden hebben er meer
potentiële buitenlandse conflicten op de loer gelegen dan nu.
De bijnaam voor Donald Trump is niet voor niets Captain Chaos en die chaos koopman mag
nog een tijdje doorgaan om de chaos overal ter wereld nog wat groter te maken.
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