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VS blijft militaire aanwezigheid in Europa
opbouwen – Omdat Europa vermoord moet
worden
oktober 3, 2022

I n de Verenigde Staten is vorig jaar besloten om “de
concurrentie uit te schakelen” en als gevolg daarvan
moet Europa op industrieel gebied worden gedood. De

oorlog was het gekozen middel; Oekraïne is het theater waarin
deze moet plaatsvinden, schrijft Hal Turner.

Vandaag worden 12 F-15E Strike Eagle jachtbommenwerpers van de Amerikaanse
luchtmacht, zoals te zien op bovenstaande foto, in het Verenigd Koninkrijk
verwacht.

In totaal zijn er al vijftig (50) F-35’s:
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en hetzelfde aantal F-15’s van multi-role modificaties op het grondgebied van
Europese landen.

Al maanden kijkt de wereld toe hoe de VS en hun NAVO-vazallen doelbewust
stappen ondernemen om Rusland in een rechtstreekse oorlog te betrekken. Rusland
heeft niet in het aas gehapt… nog niet.
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De redenering achter de militante acties van de VS en de NAVO ontgaat de meeste
mensen. Tuurlijk, de hele “bescherm de democratie” onzin is eindeloos gespuwd en
de sukkels in het grote publiek geloven dat, maar het afslachten van
honderdduizenden mensen door middel van oorlog is nooit een goede optie.

Dus wat is de echte reden voor de enorme uitbarsting?

Oekraïne heeft een welverdiende reputatie als de meest corrupte natie in Europa en
waarschijnlijk in de wereld. Politici sluizen geld voor “buitenlandse hulp” door
Oekraïne, om het vervolgens via niet-gouvernementele organisaties terug te sluizen
naar hun eigen zakken en vervolgens naar lege vennootschappen die zij
controleren. Dat is dus een reden waarom de machthebbers Oekraïne in stand
willen houden: het voedt hun geld.

Kindersekshandel is een andere reden. Oekraïne is een letterlijk centrum voor
ontvoerde kinderen die worden gedwongen tot sekshandel voor afwijkende,
gedegenereerde perverselingen die de zogenaamde “elite” infecteren. De hogere
klassen van de samenleving zijn zo verdorven, zo smerig geworden, dat rijke
perverselingen graag kinderen seksueel misbruiken. Dat is dus nog een reden
waarom de rijken en machtigen Oekraïne willen laten bestaan.

De handel in cocaïne en heroïne in heel Europa en naar de VS is zeer lucratief en
Oekraïne is zo verzadigd met illegale drugs dat zelfs hun president de reputatie
heeft een cocaïneverslaafde te zijn. Dat is dus nog een reden waarom de rijken en
machtigen Oekraïne willen hebben.

Maar hoewel deze activiteiten en het geld dat ze opleveren omvangrijk zijn, moet er
iets veel, veel, groters in de maak zijn.

Ik heb ontdekt wat dat “iets” is.

Europa moet worden gedood

Het echte doel van de VS in Oekraïne is de vernietiging van Europa en zijn
economische leider: Duitsland.

"Operatie Thermostaat": Energie rantsoenering en
het draaipunt van Oekraïne naar het klimaat
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Waarom?

Laten we de wereldsituatie aan het begin van 2022 beschrijven (merk onmiddellijk
op dat ik onnauwkeurige cijfers geef om recht te doen aan MMI en
@Spydell_finance, maar de benaderende cijfers hebben geen invloed op de
opstelling zelf of de conclusies):

China: BBP: 16,9 biljoen USD. Industriële sector ~30,5%, ofwel 5,1 biljoen dollar.
Export economie 15,3% met een exportgraad van 1,35 (gemakkelijk uitwisselbaar,
technologisch niet geavanceerd, maar massaal prijselastisch, vereist lage
winstmarges van producenten en niet dure arbeid, evenals agglomeratie van
producenten).

Duitsland: BBP 4,2 biljoen USD. Industriële sector ~27-30%, of $ 1,1-1,3 biljoen.
35% met ’s werelds hoogste exportratio van 2,07 (alleen Japan heeft een nog
hogere ratio van 2,49). Dat wil zeggen, de export is onvervangbaar, technologisch
complex en daarom ZEER HOOG).

De EU als geheel. BBP 17 biljoen USD (plotseling !!! meer dan China, of minstens
evenveel). Industriële sector ~25%, of 4,1 biljoen dollar. (plotseling iets minder
dan China). Alleen deze industrietak is, zoals hierboven al geschreven, een high-
tech sector, dat wil zeggen een marginaal gebied dat een snelle positieve
kapitaalgroei mogelijk maakt.

VS. BBP 22,9 biljoen USD. De industriële sector vertegenwoordigt echter slechts
18%, ofwel 4,1 biljoen dollar. (Opeens minder dan China en evenveel als de EU)!!!
En de financiële sector is meer dan 20%, evenals de hele dienstensector met 77%
van de economie. Maar zelfs deze industriële sector is goed voor slechts 7,7% van
de export en heeft een exportontwikkelingsindex (ECI) van slechts 1,57 (net als
China).

Om terug te gaan naar het begin van het jaar: de geaccumuleerde
onevenwichtigheden in de Quantitative Easing (QE) door de federale reserve
versnellen de inflatie en zouden het hele dollarsysteem ten grave kunnen dragen.

Video 18+: Oekraïense blogger eet stuk vlees van
een vermeend bot van een Russische soldaat
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Het einde van QE en het begin van de balansverkorting door de Fed zouden de
ineenstorting van de dienstensector, de bijna-dood van de financiële sector en een
groot deel van venture capital IT als zombiebedrijven met negatieve winstmarges of
zonder cache flow garanderen.

Om te overleven moeten de Verenigde Staten dringend de reële economie, d.w.z.
de industrie, ontwikkelen.

Maar aangezien de wereld mondiaal is geworden, zijn er geen nieuwe markten
voorzien. Het systeem kan Mars niet veroveren en vervolgens verkopen aan
marsmannetjes, dus zal het moeten groeien op intensieve investeringen, wat
negatieve kapitaalarbeid betekent. Aangezien geaggregeerde
durfkapitaalinvesteringen op intensieve investeringen niet renderen, wat al sinds
2009 duidelijk is, staren de VS naar een economisch doodlopende weg.

Dus wat te doen?

De concurrentie doden.

Om meer industrie te krijgen, moeten de VS die ergens vandaan halen waar ze al
bestaan. Laten we eens kijken naar elke mogelijke kandidaat voor de VS om
industrie binnen te halen:

Optie 1: China.
Ten eerste is China echter een subject (soeverein), ten tweede zijn de Chinese en
de Amerikaanse economie te zeer met elkaar verweven, en ten derde betekent de
ontwikkeling van een met China vergelijkbare industrie lage winstmarges, lange
terugverdientijden en dalende persoonlijke inkomens. En een daling van het
persoonlijk inkomen is een revolutie in de VS. De optie is niet geschikt.

Optie 2: EU.
Past perfect, geen subjectiviteit en business met hoge marges.

Het bedrijfsleven is echter zo winstgevend omdat het zeer technologisch is, d.w.z.
het heeft een hoge en lange instapdrempel. Het vergt decennia van ontwikkeling,
duizenden octrooien en de opbouw van een team van specialisten.

Duitslands hoogste bankdirecteur ziet een tsunami
van faillissementen aan de horizon rijzen
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Maar de octrooien, specialisten en bedrijven behoren niet tot de EU.

De VS moeten deze bedrijven in hun geheel dwingen om naar de VS te verhuizen,
net zoals bijvoorbeeld de productie met lage marges in de jaren ’90 naar China
migreerde.

Daarvoor moet je ondraaglijke omstandigheden creëren voor de economie: oorlog,
honger en kou.

Kijk nu eens naar de EU!!!

https://t.me/c/1417137205/16884

Nieuws 1:
De Duitse industriële productie daalde in de eerste 8 maanden van 2022 met 1,8%
als gevolg van de sancties tegen Rusland, en de Duitse chemisch-farmaceutische
sector (sterk afhankelijk van gas) noteerde een daling van 10,7%.

Nieuws 2:
De Wall Street Journal publiceerde op 21 september een bericht over de massale
verplaatsing van grote Duitse bedrijven naar de Nieuwe Wereld.
https://www.wsj.com/articles/high-natural-gas-prices-push-european-
manufacturers-to-shift-to-the-u-s-11663707594

Nieuws 3: Explosie bij aftakkingen van Nord Stream 1 en 2.

Voor wie goed kijkt, zijn al deze zaken schakels in één keten van gebeurtenissen:
De EU moet worden vernietigd. Tegen elke prijs.

Het maakt niet uit hoeveel mensen er gedood worden, er staat meer dan 4 biljoen
dollar per jaar (van de echte industrie) op het spel.

Het maakt niet uit hoeveel steden of zelfs landen worden weggevaagd, er staat
jaarlijks 4 biljoen dollar (aan echte industrie) op het spel.

Mensen zullen zich voortplanten, zodat ze de oorlogsslachtoffers kunnen
vervangen. Steden en landen kunnen worden herbouwd. Maar de 4 biljoen dollar
per jaar (aan echte industrie) moet – en zal – absoluut naar de VS komen.
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Punt. Uit.

Deze oorlog gaat over geld. 4 biljoen dollar per jaar aan echte industrie. Iedereen
die dat in de weg staat, wordt platgewalst.

Dat is het hoofddoel van de VS in Oekraïne.
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