Trump druk bezig met forceren Derde Wereldoorlog
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Het legen van het moeras zal nog wel even op zich laten wachten, want er staan meer
belangrijke dingen op de agenda van Trump.
Voordat het nieuwe wereldrijk met Jeruzalem als hoofdstad kan worden geïnstalleerd moet
eerst de Derde Wereldoorlog nog komen om het merendeel van het goyim, de niet joden, weg
te vagen.
Met het brengen van de waarheid maak je geen vrienden op deze wereld en zoals vaker
gezegd, worden wij regelmatig aan alle kanten belaagd door mensen die vinden wij Trump
“credit” moeten geven en dat we niet zo moeten zeuren dat Thierry Baudet met zijnen Forum
voor Democratie
de zoveelste
valse profeet is.
Het zij zo, want met het maken van vrienden verander je uiteindelijk niets in deze wereld,
hopelijk wel met het brengen van de waarheid.
Onlangs schreven wij een artikel met de titel: De Antichrist wordt iemand uit de Rothschild
familie.
In dat artikel stond onder andere het volgende:
Er is echter nog één probleem voordat die nieuwe wereldstaat gecreëerd zal worden en dat is
een komende Derde Wereldoorlog die nodig is voor de genocide van het goyim.
Die fysieke wereldoorlog zal waarschijnlijk ontstaan op verschillende fronten. Het ene front
ergens door een oorlog van moslims tegen niet moslims, volgens de aloude voorspelling van
vrijmetselaar Albert Pike,
en een tweede en waarschijnlijk derde front tussen Amerika en China en Amerika en Rusland.
De man die door de Rothschild mafia is uitgekozen om dit proces in een stroomversnelling te
gooien is Crypto Jood , vrijmetselaar en hardcore zionist, Donald Trump.
De hele vorige week heerste er groot optimisme omdat Donald Trump keer op keer liet weten
dat het heel voorspoedig ging met de onderhandelingen tussen Amerika en China voor wat
betreft het oplossen van het handelsconflict.
Als een blad aan een boom draaide Trump zich dit weekend ineens om en verklaarde extra
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heffingen te zullen invoeren
op Chinese goederen die naar Amerika worden geëxporteerd.
De voorbije weken zag het ernaar uit dat de VS en China zo goed als tot een akkoord waren
gekomen. Verscheidene Amerikaanse media meldden woensdag dat de laatste hand werd
gelegd aan een deal om de importheffingen terug te draaien. De Amerikaanse minister van
Financiën Steven Mnuchin sprak deze week nog van ‘productieve’ gesprekken.
Amerika verhoogt vrijdag de importheffingen op sommige producten uit China naar 25 procent.
Ook worden er meer artikelen aan de lijst toegevoegd. Dat meldde de Amerikaanse president
Donald Trump vandaag.
Tien maanden geleden legde de VS importheffingen op aan 250 miljard dollar aan Chinese
goederen. Het gaat om een heffing van 10 procent op goederen ter waarde van 200 miljard en
een heffing van 25 procent op 50 miljard aan goederen. ,,Die 10 procent zal vrijdag omhoog
gaan naar 25 procent”, tweette Trump.
De dag nadat Trump deze bom liet exploderen stuurde hij een aantal oorlogsschepen naar de
Zuid Chinese Zee en liet deze vlak langs de door China geclaimde Spratny eilanden varen.
Zoals bekend liggen de verhoudingen in dit gebied zeer gevoelig zoals we schreven in een
eerder artikel:
Naast de steeds gevaarlijker wordende situatie rondom Taiwan is er natuurlijk ook nog de
permanente dreiging in de Zuid Chinese Zee. Het gebied dat door China inmiddels wordt
geclaimd als haar territoriale wateren, wat uiteraard niet door Amerika wordt geaccepteerd.
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