Ineenstorting economie VS zal in Trumps schoenen worden geschoven
Donderdag, 25 januari 2018 14:39

De wereld stond vreemd te kijken toen Donald Trump tot ieders verrassing eind 2016 werd
gekozen tot de nieuwe Amerikaanse president.
Niet alleen werd zijn komst al voorspeld door het lijfblad van de Rothschild (Economist), maar
had zijn verkiezing ook een aantal specifieke doelen.

Eind 2016 bestond er een enorme tweedeling in Amerika en ook de rest van de wereld. Het
merendeel van de wereld had een immense afkeer tegen die bullebak Trump en de underdogs
in Amerika en de bijna complete alternatieve wereld zag en ziet in hem de redder die korte
metten zal maken met de cabal.
Het is traditie dat de elite via het blad van de Rothschild familie, The Economist, jaarlijks in
januari een bijzondere voorpagina maakt waarop allerlei verborgen boodschappen worden
gegeven voor het komende jaar. Formeel wordt dit uiteraard in alle toonaarden ontkend en zijn
het allemaal "toevalligheden".
Op de voorpagina van de Economist verscheen in januari 2015 een bijzonder figuur zoals wij
eerder schreven:
Interessant is de figuur links van Vladimir Poetin.
Jawel, de rattenvanger van Hamelen. Donald Trump, de man die op 15 juni 2015 aankondigde
zich kandidaat te stellen voor het
presidentschap van Amerika.

Zoals wij toen schreven:
Een ander interessant, maar ook zorgwekkend symbool wordt prominent vertoond op de
voorpagina en dat is een afbeelding van de Rattenvanger van Hamelen.
Deze Rattenvanger van Hamelen is een Duitse legende over een man die zijn magische fluit
gebruikte om de kinderen van de stad Hamelen weg te lokken waarna ze nooit meer terug zijn
gevonden.
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Donald Trump die er met zijn fluitspel in is geslaagd om het ontevreden deel van het
Amerikaanse volk mee te lokken. Een meegelokte bevolking waarvoor de nabije toekomst
slecht zal verlopen als de rest van het sprookje uit komt.
Dat was het eerste deel van de opdracht van Donald Trump. Gekozen worden door het
groeiende ontevreden deel van de bevolking. Het tweede stuk van zijn opdracht is het zorgen
voor zoveel mogelijk chaos, waardoor niemand nog weet wat voor en achter is en
voorbereidingen te treffen voor de komende en geplande ineenstorting van Amerika.
Die ineenstorting zal er onder ander voor zorgen dat de chaos in het land zo groot wordt dat
Amerika in feite zal worden bestuurd vanuit de Verenigde Naties (wereldregering) en dat de
gecrashte dollar zal worden vervangen door een nieuwe wereld munteenheid, waarschijnlijk
een variant van de Bitcoin.
Degene die de schuld zal krijgen van die volledige ineenstorting is Donald Trump. Ook dat is
niet iets dat spontaan zal gebeuren, maar vormt onderdeel van het plan.
Eind 2016 schreven wij over de voorspelling van Brandon Smith van Alt-Market, tevens
iemand die in het verleden meerdere keren heel goed was in het doen van voorspellingen, 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.
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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 gegeven moment 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.
En dan nu naar Peter Schiff:
Hij is een Amerikaanse beurshandelaar, investeringsanalist, auteur en econoom. Hij beheert
zijn eigen beursbedrijf Euro Pacific Capital Inc. en steunde in 2008 Ron Paul voor het
presidentschap.
Schiff, tot enkele jaren geleden nog nauwelijks serieus genomen in de financiële media,
waarschuwde al vroeg voor het uitbreken van de kredietcrisis. Hij zei in 2006 dat de stijgende
huizenprijzen in de VS onhoudbaar waren en dat veel huiseigenaren in de subprime categorie
hun hypotheken niet meer zouden kunnen betalen als de rentes omhoog gingen.
Keer op keer blijkt opnieuw dat Peter Schiff het met zijn voorspellingen bij het recht eind heeft.
Hieronder volgt een zeer recent interview dat Alex Jones had met Schiff en waar deze vanuit
een hele andere invalshoek exact tot dezelfde conclusie komt als Brandon Smith, namelijk dat
de Amerikaanse economie als een bom uit elkaar zal barsten en dat Donald Trump hier de
schuld van gaat krijgen.
Het is eigenlijk een hilarische video want Alex Jones is, zoals misschien bekend, een groot fan
van Donald Trump en vraagt dan ook wanhopig aan Schiff wat Trump dan anders had moeten
toen hij werd aangesteld. Waarop Schiff terecht antwoordt dat de Trump na de verkiezingen
een heel ander iemand bleek te zijn dan voor de verkiezingen en dat hij nu optreedt als
cheerleader voor dezelfde lui die hij voor de verkiezingen verafschuwde.
Alles wat door Jones wordt aangevoerd als positieve acties van Trump, wordt door Schiff van
tafel geveegd en hij zegt het dan misschien nog net niet, maar de boodschap van Schiff is
duidelijk: Trump heeft zijn kiezers bedonderd en terwijl hij een kans had om eerlijk te zijn
tegenover de Amerikanen zoals hij beloofd had tijdens de verkiezingen, heeft hij ervoor
gekozen dat niet te doen.
Wat Peter Schiff niet zegt of weet, is dat wat Trump doet, precies datgene is waarvoor hij door
zijn opdrachtgevers is aangesteld.
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