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Poetin maakt een eind aan betalen met dollar in
Russische havens

President Poetin heeft zijn regering gevraagd een wet goed te keuren die het in 2018 gaat verbieden
om nog handel te drijven met de Amerikaanse dollar in alle Russische zeehavens.
Vele artikels zijn nog steeds in dollars geprijsd dus die zullen allemaal opnieuw worden geprijsd
maar dan in roebels.
Poetin had al een keer een verwoede poging gedaan, ongeveer 2 jaar geleden, om deze wet erdoorheen te krijgen. Toen protesteerden een groot gedeelte grote bedrijven. Nu echter heeft het er alle
schijn van dat de wet het zal halen. De aanval van de VS Special Forces samen met ISIS terroristen
op een aantal Russische vredesbewaarders in een compleet vrije zone in Syrië heeft ontzettend
kwaad bloed gezet. Dat de Amerikanen en de door hen gekochte terroristen daar ontzettend op hun
donder hebben gekregen is in het Kremlin tot in de diepe uurtjes gevierd. Juist dit stukje Amerikaanse ‘geschiedenis’ is een volgende nagel in de doodskist van de Amerikaanse dollar! Daardoor is
het zeker dat iedere buitenlander die in Russische zeehavens voortaan iets wil kopen, eerst roebels
zal moeten aanschaffen.
In 2015 spande de grootste havengroep NMTP nog een proces aan tegen de nieuwe wet. Ze wonnen
het proces en de wet werd voorkomen.
Nu, nadat Amerika het Russische volk heeft verraden, zullen ze naar alle waarschijnlijkheid de
nieuwe wet geen strobreed in de weg leggen.
Ondanks dat de roebel nu al de petroroebel wordt genoemd in sommige artikels, is dit volstrekt niet
waar. De roebel wordt gedekt door goud en ook door de Chinese munt die wordt gedekt door goud.
Daarom zijn de koersen en zelfs de zogenaamde ‘schulden’ voor beide landen niet eens waar. China
en Rusland hebben geen schulden. Aan geen enkele Rothschild bank!
Ook het westen zou geen schulden moeten hebben. Wat het westen zou moeten doen, is niet meer
schijtpapier in roulatie brengen maar simpelweg de zilver en goudkoersen verhogen naar het schijtpapier in roulatie! Geen enkele bank, nog een land zou failliet moeten gaan of geplaagd moeten
worden door de hyperinflatie die op ons afstormt omdat we worden geregeerd door een stelletje onnozelaars, dansend naar de pijpen van oplichtende, frauderende, stelende en moordende bankiers!
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