Rusland: Gebruik toch je verstand (video)
Dinsdag, 22 januari 2019 23:49

Terwijl het gros van de wereld zich laat afleiden door het geruzie tussen Democraten en
Republikeinen in Amerika, slaat het militair-industrieel complex weer toe.
In Rusland is met verbijstering gereageerd op de aankondiging van Donald Trump om een
nieuwe wapenwedloop in de ruimte te beginnen.

Het is niet een Amerikaanse president die bepaalt wat er gebeurt. Het zijn grotere krachten, ook
wel aangeduid als de "deep state" of het militair-industrieel complex.

En bij die vage aanduidingen blijft het meestal. "Het is de deep state" zijn van die uitdrukkingen
die door Jan en alleman te pas en te onpas worden gebruikt om vage niet zichtbare krachten
aan te duiden. Hetzelfde geldt voor het militair-industrieel complex. Ook zo’n uitdrukking die
iedereen wel eens heeft gehoord, maar niet weet wie of wat dit nu precies is.
Het is de Hidden Hand (verborgen hand), zoals ze ook wel worden genoemd. Zij die aan de
touwtjes trekken en bepalen wat er werkelijk gebeurt. En uiteraard zijn dat degenen die de
controle hebben over het geld.

Het is de Illuminati , ook wel de Rothschild of de Chazaarse mafia genoemd, en het zal
niemand verbazen dat je ook deze weer
tegenkomt als drijvende kracht ac
hter wat men het militair-industrieel complex noemt.
Terwijl de bevolking wordt afgeleid door "de strijd" in Amerika tussen Democraten en
Republikeinen en Donald Trump die wel even aan Nancy Pelosi zal laten zien wie de baas is,
lachen
de
werkelijke bazen&nbsp;
in hun vuistje:
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Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild : “Op het
wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen
uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de
mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het
plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft
Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Dat is hetgeen waar de voormalige president Dwight Eisenhower tijdens zijn afscheidsrede het
Amerikaanse publiek voor probeerde te waarschuwen.

En dat is de reden dat Donald Trump opdracht krijgt om de wereld verder in vuur en vlam te
zetten:

President Trump wil dat de VS in de ruimte een geavanceerd luchtafweersysteem gaat
ontwikkelen. Dat moet Amerika beschermen tegen nieuwe hypersonische raketten en andere
moderne kruisraketten, zei hij in een toespraak in het Pentagon, het Amerikaanse ministerie
van Defensie.

"De VS zal alles doen wat nodig is om er zeker van te zijn dat we elke raket die op ons gericht
wordt kunnen opsporen en vernietigen", zei de president. Daarbij wordt onder meer gedacht
aan sensoren in de ruimte, die raketlanceringen waar dan ook op aarde kunnen opmerken.
Raketten zouden dan in de lucht met lasers kunnen worden vernietigd.

Het is voor het eerst sinds 2010 dat er plannen worden gemaakt om het Amerikaanse
raketafweersysteem te herzien.

En uiteraard wordt dan de werkelijkheid maar weer eens 180 graden gedraaid en moet er een
excuus worden gevonden voor de gigabedragen die hiermee gemoeid zijn:
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In zijn toespraak noemde Trump Rusland en China niet, maar die landen ontwikkelen nieuwe
hypersonische raketten.

Trump zei in oktober dat hij het INF-verdrag met Rusland wil opzeggen, omdat Rusland zich er
niet aan zou houden. In dat verdrag uit 1987 staat dat kernraketten die verder dan 500
kilometer reiken, moeten worden vernietigd. Trump kondigde toen ook aan dat de VS weer
kernraketten gaat produceren.

Er is dan ook met verbijstering gereageerd in Moskou en men vraagt zich af of de Amerikanen
wel goed bij hij hoofd zijn.

Rusland waarschuwde dat dit dezelfde soort retoriek was die ervoor gezorgd heeft dat er een
Koude Oorlog ontstond met een nucleaire bewapeningswedloop die de wereld diverse keren op
de rand van de afgrond heeft gebracht.

Het door Donald Trump aangekondigde besluit betekent dat een heel groot deel van het
Amerikaanse belastinggeld richting de bankiers gaat die achter het militair-industrieel complex
schuil gaan.

The modern form of this industry was developed in the USA especially for WWII. It was
established with money from rich banking establishments from Europe, like the Rothschilds

Wanneer zal de wereld ooit wakker worden en zich niet langer laten meesleuren door verdeel
en heers? Kijk verder, kijk achter de schermen en ontdek waar je uitkomt.

Daar zit in de vorm van een satanische sekte de werkelijke vijand van de mens. Pak die aan
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en je zult zien dat de wereld opeens een vriendelijke planeet wordt.
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