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Poetin zegt: dump de dollar en euro

Nu Trump nog meer sancties heeft afgekondigd tegen Rusland omdat de Russen zogezegd de Amerikaanse presidentsverkiezingen zouden hebben beïnvloed, waarbij de Russische banksector en
energiesectoren op de korrel worden genomen, is het duidelijk voor ECHTE 'economen' dat Amerika in haar eigen voet heeft geschoten. Alle investeringen van meer dan $5 miljoen per jaar of meer
dan $1 miljoen per keer in Russische energie, pijplijnen, technologie, informatica en banken zullen
worden gesanctioneerd. Een dommere maatregel kan de Amerikaan echt niet uit zijn duim zuigen
want Rusland heeft het Amerikaanse geld niet nodig. Standard & Poor heeft al bekend gemaakt dat
'het geen enkel effect op de Russische kredietratings zal hebben.' Dus, anders gezegd: sancties van
generlei waarde omdat de Rus er geen nadelen van zal ondervinden. Echter, de tegenmaatregelen afgekondigd door Poetin zullen Amerika EN Europa heel zwaar vallen omdat de VS elke dag
van de week 7 tot 10 miljard dollar tekort komt om zijn regering, alle ministeries, beveiligingsdiensten, leger, NAVO en alle militaire bases over de ganse wereld te onderhouden.
President Poetin komt met een wetsvoorstel die het elk land van de voormalige Sovjet Unie verbiedt
om nog handel te drijven in dollars of euro's. Tegelijkertijd is het een streven om de ganse regio
haar macro-economie te stabiliseren. Ook de Euraziatische Economische Unie (EEU) gaat nog uitsluitend nationale munten gebruiken. Vandaag de dag bestaan de betalingen van de EEU nog voor
de helft uit euro's en dollars. Dat zal met directe ingang volledig gedaan zijn, indien de Doema haar
akkoord geeft. Aan dat laatste twijfelt niemand.
Ook China gaat nu mee in het verhaal en heeft alle grenssteden opgedragen om de roebel te accepteren i.p.v. de dollar om zodoende de dollar volledig af te schaffen in China. Deze maatregel was al
sinds 2014 afgesproken maar zal ook effectief worden als de Doema haar akkoord geeft en het
wetsvoorstel effectief wet wordt. Nadien zal het ganse SWIFT systeem in de EEU nietig worden
verklaard! De grootste en machtigste economieën ter wereld, want dat zijn de EU en Amerika al
lang niet meer, zullen dan nog alleen het BRICS systeem gebruiken! BRICS is het geesteskindje
van Goldman Sachs (Rothschild) en als deze maffiabende er de hand in heeft is het ook om verdere
bandietenstreken uit te halen. Maar dat neemt niet weg dat alle industrie uit Amerika en Europa weg
zal trekken naar de nieuwe economische landen met lage lonen.
Het mag duidelijk zijn dat Poetin heel erg veel geduld heeft gehad met zowel Europa als Amerika.
Maakt u allen klaar voor de niet te voorkomen hyperinflatie. Dat hebben onze regerende en onderkruipende idioten weer goed voor elkaar! Poetin pakt het stupide westerse Rothschild bankkartel en
hun niet te verzadigen kleptocratische fraudeurs waar het hen het meest pijn doet. In hun portemonnee. Schulden moeten worden betaald, belastingen zullen nog wel wat meer omhoog gaan. Alles
vanwege onze corrupte regeringen in criminele organisatie DE STAAT!

De langverwachte hyperinflatie komt eraan

