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De Trump doctrine

Dus, noord Korea, Iran, Venezuela en Cuba zijn een ‘gevaar’ voor TERRORIST NUMMER 1,
Amerika? Ze zijn een bedreiging voor Amerika? En u gelooft al deze leugens die Trump heeft gespuid? Geen enkel punt van realisme was te vinden in de speech van Trump. Wat Trump WEL heeft
gedaan is de laatste verkiezingsbeloften verloochent en zijn kiezerspubliek ZWAAR in de steek gelaten. Dat hij de VN een zware veeg uit de pan gaf, daar maalde ik niet om. Dat gedrocht mag, wat
mij betreft, volledig afgebroken worden omdat het niets voorstelt! De VN is een Zionistische stelling die steeds weer voorkomt dat leger en regering van Israël worden aangeklaagd voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid , massamoord en genocide.
Ik moet toegeven, Stephen Miller kan hoe dan ook mooie teksten schrijven.
Trump dreigde ermee om noord Korea compleet van de wereldkaart te vegen. Dat de Amerikaanse
psychopaat nummer 1 hiermee 25 miljoen mensen met de dood bedreigd en daarbij ook waarschijnlijk nog miljoenen zuid Koreanen zou vermoorden, geschaard onder de noemer ‘collateral damage’,
schijnt niemand erg te vinden. Ik zag in ieder geval geen commentaren in de westerse pers over
deze futuristische wandaden en massamoorden van Amerika.
Is de zogenaamde ‘gekke man die een land in zijn macht heeft’ theorie niet een beetje oubollig geworden? Wie gelooft zulke CIA leugens nog? Wat zeg je van de theorie dat elke Amerikaanse president na Kennedy een regelrechte psychopaat is geweest? Waarom zouden we terrorist nummer 1
niet voor eeuwig uitrangeren. De ganse wereld tegen Amerika ipv deze natie de ganse wereld te laten terroriseren? In mijn ogen is Amerika niet meer dan een kankergezwel en kankergezwellen dienen volledig verwijderd te worden, of niet? Is er geen sprake van ‘overkill’ om een gans land en bevolking om zeep te helpen omdat je op één man jaagt? En, dat je daarbij ook naar alle waarschijnlijkheid nog wat meer mensen uit een ander land de dood injaagt? DAT NOEM IK HET STANDPUNT van een psychiatrische patiënt die een gevaar voor zichzelf is, zijn land en de ganse wereld.
Zou zo iemand niet beter voor eeuwig worden opgesloten in een goed bewaakte kliniek? Vertel me
waar oen Trump en Jung oen van elkaar verschillen? Zoals ze elkaar uitmaken zijn ze beiden psychisch ziek en zou ik niet de één noch de ander een land laten besturen.
Dus, we hebben twee psychiatrische patiënten die een land besturen, bevel over een leger hebben en
een arsenaal atoombommen tot hun beschikking? Noord Korea heeft waarschijnlijk maar één
atoombom en zelfs dat is ZEER onzeker. Wat noord Korea zeker heeft zijn handelsbetrekkingen met
zowel China als Rusland. Ze hebben op hun beurt ook betrekkingen met noord Korea om de stabiliteit in de regio in stand te houden. Iets waar Trump waarschijnlijk geen boodschap aan heeft want
hij blijft de noord Koreaanse leider beschimpen en uitdagen, wat niet echt goed is voor de stabiliteit
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in de regio. Dus, AMERIKA LOKT EEN OORLOG UIT MET NOORD KOREA OM WERELDOORLOG 3 te kunnen starten tegen China en Rusland.
De Trump doctrine is duidelijk. De assen van het ‘kwaad’ zijn: noord Korea, Iran en Venezuela.
1. Noord Korea aanvallen om een oorlog te beginnen tegen China en Rusland. (Grondstoffen zoals uranium, lithium, olie, goud en zilver en natuurlijk de centrale banken
overnemen voor Rothschild)
2. Iran heeft een van de grootste oliereserves ter wereld. Verder danst de centrale bank
van Iran nog steeds niet naar de pijpen van Rothschild. Levert meeste olie aan China.
De belangen van China zijn immens. Iran heeft GEEN atoomwapens. Dat is een faliekante leugen en de meeste westerse politici weten dat!
3. Venezuela ook een land met heel erg veel oliereserves waarvan wordt gezegd de allergrootste ter wereld. Venezuela heeft een verdrag met China om olie te leveren.
China, nog steeds volop in groei, heeft miljoenen tonnen olie nodig.
U ziet waarschijnlijk de rode draad al? Amerika is bezig om Rusland en China uit hun tent te lok ken. Als ze partij kiezen voor noord Korea, in het uit te lokken conflict, dan krijgen beide landen de
zwarte Piet toegespeeld door alle Zionistische media. Weer zal er een leugenachtige oorlog worden
verkocht aan het jaknikkend, televisiekijkend, zich niets afvragend zombiepubliek.
Nogmaals! Het echte gevaar in de wereld heet Amerika.
Alle BRICS landen, waar ook Venezuela toe hoort, hebben een soort NAVO overeenkomst. Als
Amerika het in zijn hoofd haalt om noord Korea aan te vallen, zullen ze niet alleen China en Rusland tegenover zich vinden. Heel Azië, Iran en zelfs Brazilië en zuid Afrika zullen zich dan tegen
Amerika keren. Deze landen kunnen miljarden soldaten produceren en ook China en Rusland hebben atoomwapens. Daar kan een NAVO met al hun moderne apparatuur niet eens tegen op.
Venezuela wordt gesteund door Rusland en China. China koopt olie en samen met Rusland hebben
ze veel werk verricht om de infrastructuur in het land er weer bovenop te krijgen. Als Amerika Venezuela aanvalt, zou het kunnen dat het een nieuw Afghanistan wordt. Waarom zeg ik dat? Omdat
in Afghanistan de meeste mensen de Russen nog steeds aanbidden en Amerikaanse en andere legers
allemaal naar de hel wensen omdat ze het land alleen maar kapotmaken en niets opbouwen. Alle
wegen in Afghanistan zijn gebouwd door de Russen. Waterreservoirs, kanalen, stenen huizen. ALLES! In Venezuela is dat hetzelfde. De mensen houden van de Russen omdat Rusland effectief
HELPT hun land op te bouwen! Amerika helpt alles naar de VERDOEMENIS in zuid Amerika, in
het midden oosten en in Azië! Oorlog dient tot niets. Oorlogen helpen geen mensen maar scheppen
alleen DOODSVIJANDEN! Uiteindelijk zal Amerika met deze mentaliteit ZELFMOORD plegen!
Noord Korea wordt geholpen door China en Rusland om geen conflict aan te gaan met Amerika.
Ze begeleiden het land naar aansluiting bij de Euraziatische Economische Unie en bouwen hiervoor
een nieuwe spoorlijn die aansluiting biedt op alle havens. Ze noemen het Euraziatische Integratie.
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Iran speelt een zeer voorname rol voor China en Rusland maar ook voor Europa, hoewel dit niet
wordt gerealiseerd door veel Europeanen. Iran is een volwaardig toekomstig lid van de Shangaisamenwerkingsorganisatie (SSO in het Engels: SCO). Het bestuurscentrum van dit orgaan zit in Peking. Europa wil graag natuurlijk gas geleverd zien vanuit Iran. Toch Saoedi Arabië en Qatar steken
daar een stokje voor en houden de bouw van de pijpleiding tegen. Hun pijpleiding zou door Syrië
moeten lopen maar de Syrische regering geeft geen toestemming aan beide landen. Iran heeft de
toestemming voor de gasleiding al ‘eeuwen’ op zak. Daar gaat dus het ‘internationale’ conflict in
Syrië over. De rest van het politiek gezwets bestaat uit leugens! ISIS is door Amerika, Engeland en
Israël geschapen om de Syrische regering omver te werpen. Door toedoen van Rusland heeft AMERIKA toe moeten geven en moet nu gedwongen de door hen gekochte terroristen van ISIS bombarderen en uitmoorden. Tja, het leven van een psychopaat gaat niet altijd over rozen!
De Trump DOCTRINE stelt China en Rusland voor nieuwe problemen. Maar een oorlog op drie
verschillende fronten plus alle oorlogen die Amerika nu nog voert zodat leger, luchtmacht en marine
volledig versplintert zijn over de ganse aardbol is een verloren feit! Gebruik van nucleaire wapens
zal vele landen in de wereld vernietigen en zal ook veel Amerikanen hun leven kosten.
Waarschijnlijk zal het allemaal nogal loslopen. Want als Amerika deze oorlog begint staat dat gelijk
aan zelfmoord! Zo gek is zelfs Trump (nog) niet!
Vergeet nooit dat Amerika zonder slag of stoot per DIRECT kan worden verslagen. China, Rusland
en Venezuela hebben BILJOENEN staatsobligaties van Amerika. Als ze die op de vrije markt loslaten zal Amerika zichzelf verdelgen in een hyperinflatie waardoor ze onmogelijk hun monopoliepositie in deze wereld nog kunnen handhaven. En, dat is nu juist waar Venezuela is mee gestart. Venezuela is bezig zich helemaal te ontdoen van de petrodollar en ook de olie zal niet langer worden afgerekend in dollars. Olie wordt in de toekomst betaald met roebels en yuan. Dit is trouwens de enige reden waarom Venezuela een Amerikaans lesje moet krijgen. Venezuela wil zich aansluiten bij de
SSO en BRICS en wijst de Amerikaanse petrodollar af zoals ook Irak en Libië dat hebben gedaan.
We weten wat er met beide landen is gebeurd, niet? Wellicht wedden onze EU politici toch op het
verkeerde paard. Een moordzuchtig, Zionistisch, psychopathisch paard nota bene!
Now Venezuela may ultimately join the bandwagon, all the while cozying up to
Russia, as well (unsurprisingly, Venezuela and Iran were identified in William R.
Clark's book as attracting particular geostrategic tensions with the United States).
The CIA's admission that it intends to interfere inside Venezuela to exact a change
of government  combined with Trump's recent threat of 'military intervention' in
Venezuela and Vice President Mike Pence's warning that the U.S. will not "stand
by" and watch Venezuela deteriorate  all start to make a lot more sense when
viewed through this geopolitical lens.

Natuurlijk moet je wel door de JUISTE geopolitieke bril durven kijken!
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