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Europese Unie verklaart Rusland feitelijk
de oorlog

Hoe debiel kun je zijn? Vlaggen zwaaien van een nazi-regime dat jarenlang onschuldige burgers
onderdrukte en vermoordde, en dat er nu met Westerse steun in lijkt te gaan slagen om de Derde
Wereldoorlog te doen ontketenen. Zijn jullie nu werkelijk allemaal suïcidaal geworden?
—————————————————————————————————————————————–
Rusland en China sluiten verenigd front tegen VS/EU/NAVO – Ruslands kernwapendivisie in
staat van paraatheid – ‘Het idiote Westen heeft niets anders gedaan dan het oorlogsvuurtje
opstoken, waardoor het nu op het punt staat verteerd te worden in de vlammen’
—————————————————————————————————————————————–
Met het grotendeels (willen) uitsluiten van Rusland van het SWIFT betalingssysteem en het leveren
van wapens aan Oekraïne heeft de Europese Unie Rusland feitelijk de oorlog verklaard. Vrijwel vanaf
de start van deze site in 2008 hebben we met de regelmaat van de klok gewaarschuwd dat oorlog
tegen Rusland een van de grote doelstellingen van de Westerse globalisten is. Nu die hun zin lijken te
krijgen, wacht ons een extreem zware tijd die zal worden aangegrepen om het financiële systeem op te
blazen en een keiharde EU/WHO/WEF klimaatdictatuur op te leggen. Waar onze extreem arrogante
leiders echter geen rekening mee houden is dat het verenigde Russische-Chinese front wel eens kan
besluiten dat het almaar agressiever wordende Amerikaanse/NAVO imperium een niet langer te
tolereren gevaar voor de mensheid is geworden, en keihard ingrijpen daarom noodzakelijk is.
‘Putin wacht totdat Europese domheid nog groter wordt’
De Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong heeft opnieuw geen goed woord over voor ‘onze’
leiders. ‘Staan er soms complete idioten aan het roer in het Westen? Putin heeft NIET al zijn troepen in
Oekraïne ingezet. Hij wacht totdat de Europese domheid nog groter wordt. Behalve Putin lijkt niemand
anders ooit een spelletje schaak te hebben gespeeld.’
Armstrong wijst er nogmaals op dat de onverzoenlijke opstelling van het Westen Rusland en China in
elkaars armen heeft gedreven. Daar is nu ook Noord Korea bijgekomen, dat gisteren een nieuwe test
met een ballistische raket uitvoerde. (2)
‘EU sluit zich aan bij Oekraïense Nazi oorlog’
Voormalig Reagan official Paul Craig Roberts (Institute for Political Economy) constateert dat de
‘president van de Europese commissie aankondigt dat de EU zich aansluit bij de oorlog van de
Oekraïense Nazi’s. Washingtons gestoorde VN ambassadeur beschuldigt Putin ondertussen van het
escaleren van de oorlog. Putin is teveel jaren geduldig geweest met het Westen, en nu zien we de
gevolgen. Het Westen is eraan gewend geraakt onder consequenties de ene na de andere straf aan
Rusland uit te delen. Nu er plotseling wèl consequenties zijn, is het ineens allemaal Putins schuld.’
Kijk eens even naar dit filmpje van een jonge vrouw in Donetsk, die al lopend op straat haarfijn uitlegt
wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd en wat er ècht aan de hand is:
24 febr. de oorlog op een ander manier bekeken
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Maar blijft u gewoon de schaamteloze, soms bijna bloeddorstige leugenpropaganda van ‘onze’
CIAmedia en WEFpolitici geloven. U zult en moet om een oorlog eisen (en die gaat u dan ook krijgen
als u niet snel ergens wat restjes van uw kritische denkvermogen weet te hervinden, als dat tenminste
nog niet helemaal weggefrituurd is door de 24/7 brainwashing en de gifstoffen die u sinds vorig jaar in
uw aderen hebt laten spuiten).
Roberts waarschuwt al vele jaren dat het ijzeren geduld van Putin op een keer op zal zijn. De hand van
redelijkheid, vrede en samenwerking blijft niet eeuwig uitgestoken. Nu zijn de Westerse
klimaatglobalisten er eindelijk in geslaagd over de rode lijn van het Kremlin heen te gaan. De gevolgen
hiervan zouden wel eens afschuwelijk kunnen zijn, voor de hele wereld.
‘Het zijn de Westerse Russofoben en het naïeve Russische vertrouwen in onderhandelingen (met het
immer onbetrouwbare en bedrieglijke Westen) die dit fout hebben laten gaan. Helaas zijn mijn analyses
correct gebleken, en daar ben ik niet bepaald blij mee.’
‘NAVO geleid door roekeloze idioot’
Roberts vindt het ‘verbijsterend dat niemand van de Westerse leiders of media hebben begrepen dat
Rusland zich serieus zorgen maakte over zijn veiligheid. Of het Westen dat nu terecht vond of niet,
alles had in het werk moeten worden gesteld om Rusland gerust te stellen.’
‘In plaats daarvan werd het tegenovergestelde gedaan. Die idioot van een Stoltenberg zei: ‘Als het
Kremlin minder NAVO aan zijn grenzen wil, dan krijgt het alleen maar meer NAVO.’ Wat arrogant en
dom om zoiets te zeggen. Deze roekeloze idioot is de secretaris-generaal van de NAVO. Hij had
onmiddellijk uit zijn functie moeten worden gezet.’
De extreem agressieve reactie van het Westerse blok op de meer dan logische veiligheidseisen van
een van de twee grootste militaire machten ter wereld kon dan ook niet anders dan ernstige gevolgen
hebben. ‘Het overtuigde het Kremlin ervan dat hun zorgen niet met onderhandelen konden worden
opgelost. De complete malloot Stoltenberg zette de Russen daarmee op koers voor een invasie.’
‘Westen staat op het punt verteerd te worden in zelf aangestoken vlammen’
Roberts verzucht dat er in het Westen geen Rusland kenners meer rondlopen. ‘Het Westen heeft
(enkel) mensen die direct of indirect op de loonlijst van het militaire/veiligheidscomplex staan, die niets
anders doen dan Rusland verketteren. Het Westen heeft nul inlevingsvermogen met de andere kant,
en moest met het aanstellen van vrouwen als ministers van defensie, nationale veiligheidsadviseurs en
als hoofd van de Europese Commissie laten zien dat het zo ‘inclusief’ is. Deze vrouwen moesten laten
zien dat ze net zo hard zijn als mannen, en hebben als gevolg nog slechtere besluiten gemaakt.’
De Russische minister van Defensie Sergei Shoigu heeft vandaag gezegd dat de kernwapendivisie van
het leger in staat van paraatheid is gebracht, zoals president Putin gisteren heeft opgedragen. Shoigu
noemde specifiek de paraatheid van de Noordelijke Vloot, die in de Stille Oceaan, en de lange
afstandsbommenwerpers. Dit wijst erop dat Rusland zich serieus voorbereid op een wereldoorlog die
ook met kernwapens zal worden uitgevochten.
‘We staan nu werkelijk op het punt van ophouden te bestaan, simpelweg omdat de Westerse wereld
niet in staat is een verstandig besluit te nemen,’ besluit Roberts. ‘Het idiote Westen heeft niets anders
gedaan dan het oorlogsvuurtje opstoken, waardoor het nu op het punt staat verteerd te worden in de
vlammen.’ (1)

Xander
(1) Paul Craig Roberts
(2) Armstrong Economics
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Zie ook o.a.:
28-02: ‘Westerse experts waarschuwden in 2021 dat VS gevaarlijkste virus ooit in Oekraïne heeft
ontwikkeld’
27-02: Topeconoom Armstrong: ‘WO-3 is in fasen begonnen en het Westen gaat verliezen’
26-02: ‘Rusland zet thermobarische superbom in en rijdt ICBM’s uit silo’s’
25-02: ‘EU vermoordt eigen bedrijfsleven met sancties Rusland en wacht lawine faillissementen’
23-02: Gaat het president Volodymyr Zelensky lukken om alsnog WO-3 te veroorzaken?
22-02: Topeconoom Armstrong: ‘World Economic Forum vormt bedreiging voor menselijke
beschaving’ (/ Oekraïne is wanhopige poging van het Westen om Putin ten val te brengen)
21-02: Rusland stelt S-550 satelliet killers in grensgebied Belarus met Polen op
21-02: Forbes: ‘Europa heeft energiecrisis aan zichzelf te danken en betaalt nu zware prijs’ (/ …Het is
de EU die over uw en mijn rug weigert extra Russisch gas te kopen om zo de ‘Great Reset’ en ‘Green
New Deal’ erdoor te kunnen drukken )
19-02: DEFCON-2, voor het eerst sinds de Cuba crisis
14-02: Oorlog of geen oorlog – hierom heeft Vladimir Putin al gewonnen
11-02: Krijgen VS-EU-NAVO en het WEF volgende week hun gewenste oorlog met Rusland?
01-12: President Oekraïne geeft het Westen de schuld van de crisis met Rusland
30-01: Massale mobilisatie leger Belarus; president dreigt einde te maken aan Litouwen
26-01: Blackout Centraal Azië treft miljoenen; Wordt Europa het volgende doelwit?
24-01: Kopie van MH17 intrige? Nieuws over Russische raketten wijst op mogelijke Britse false flag
kernaanval op Oekraïne
22-01: Oorlogsprovocatie: Amerikaans militair vrachtvliegtuig schendt Russische luchtruim
22-01: Crisis rond Oekraïne escaleert: wereld stevent op Derde Wereldoorlog af
19-01: Amerikaanse marine laat 22 oorlogsbodems en 4 kernonderzeeërs uitvaren
18-01: Biden wil hardere sancties tegen Rusland, waardoor Europa in energiecrisis wordt gestort
14-01: Onderminister Victoria Nuland kondigt false flag aan die oorlog met Rusland zal veroorzaken
09-01: CIA-MI6 operatie Kazachstan overtuigt Putin dat VS/EU/NAVO uit zijn op oorlog
2021:
18-12: Wordt Oekraïne nieuwe Cuba crisis? Kernoorlog in 60 jaar tijd niet zo dichtbij geweest ( /
Ontketenen de klimaat-vaccinatie globalisten een wereldoorlog omdat de Great Reset in gevaar is? )
11-12: 10 landen, met Nederland en Israël, oefenden deze week op door WEF geplande cyberaanval (
/ VS/NAVO voert provocaties om oorlog met Rusland te veroorzaken verder op)
19-11: Topanalist waarshcuwt voor Westerse ‘false flag’ operatie aan grenzen met Rusland
09-11: Volgende stap naar oorlog tegen Rusland; Amerika stuurt deel infanteriebrigade naar Oekraïne
27-10: Moskou woedend nadat Duitse minister NAVO kernaanval op Rusland suggereert
07-10: (/..; energieprijzen door het dak (/ Opzettelijk gecreëerde energiecrisis doet prijs van aardgas
compleet exploderen en dreigt miljoenen mensen in armoede te storten )
23-09: Europese energiecrisis nabij: Britse organisaties waarschuwen dat mensen deze winter moeten
kiezen tussen verwarming of voedsel
15-07: Taakgroep Amerikaanse overheid waarschuwt voor aanstaande verwoestende cyberaanval
door Rusland en China
…..
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‘Westerse experts waarschuwden in 2021
dat VS gevaarlijkste virus ooit in Oekraïne
heeft ontwikkeld’

… en laat ons raden: als het inderdaad bestaat, blijkt dit levensgevaarlijke virus straks losgebroken,
waardoor gedwongen vaccinaties nu ‘echt noodzakelijk’ worden gevonden.
—————————————————————————————————————————————–
Redt het Russische ingrijpen de wereld van de door de Westerse klimaatglobalisten gewenste
uitroeiing? – Grijpen EU/WHO/WEF dit extreem dodelijke virus aan voor nieuwe keiharde
lockdowns later dit jaar?
—————————————————————————————————————————————–
(05.05) – De afgelopen dagen is er op vrije mediakanalen veel te doen over het bestaan van
Amerikaanse BioLab faciliteiten in Oekraïne, die het doelwit zouden zijn van de Russen. Er was
aanvankelijk geen bewijs voor, en het was daarnaast totaal niet logisch dat Rusland biolabs zouden
vernietigen en daarbij het risico zouden lopen dat er gevaarlijke pathogenen zouden vrijkomen.
President Putin zou er juist alles aan gelegen zijn bewijs van deze laboratoria in handen te krijgen.
Inmiddels blijkt dat er inderdaad een aantal van deze faciliteiten in Oekraïne bestaan. Herstel: waren,
want de VS doet er alles aan om bewijs van hun bestaan uit te wissen. Dat is niet zo vreemd, want
Westerse experts zouden al in 2021 hebben gewaarschuwd dat de VS het gevaarlijkste virus ooit in
deze labs heeft ontwikkeld: een extreem dodelijke ‘long’variant van het variola virus, dat de pokken
veroorzaakt.
De in 2014 opgerichte, door tal van grote Westerse kanalen geciteerde nieuwssite Rusvesna
(‘Russische Lente’) schrijft dat het Amerikaanse Department of Defense Threat Reduction Agency
(DTRA) eind 2021 een geheime overeenkomst tekende met Oekraïne over biologische experimenten
in de regio Kharkov, die eind februari 2022 zouden beginnen (1).
Er zouden 16 Amerikaanse militaire biolabs actief zijn in Oekraïne. Van 9 zou de locatie bekend zijn, en
van 3 faciliteiten, te weten in Kiev, Lvov en Kharkov, is geen informatie beschikbaar. In deze steden
zouden in 2021 speciale Amerikaanse militaire konvooien zijn gezien met containers die waren
gemarkeerd met een hoge biologische gevarenklasse.

‘Vermomd als SARS-CoV-2 coronavirus’
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Westerse virusexperts onthulden vorig jaar dat het Pentagon monsters van het gevaarlijkste virus ter
wereld – variola, dat de pokken veroorzaakt – naar Kharkov hadden overgebracht, aldus Rusvesna.
Experimenten met dit virus zijn wereldwijd verboden. Pogingen om toch iets met dit virus te doen vallen
volgens het internationale VN recht onder ‘misdaden tegen de vrede en tegen de mensheid.’ Slechts in
twee labs, te weten in Novosibirsk (Rusland) en Atlanta (VS), mag dit virus worden opgeslagen en
onderzocht.
Vermoedelijk vanwege het te hoge risico ontdekt te worden zouden de Amerikanen in het geheim
monsters van het variolavirus naar Kharkov hebben verplaatst. Begin januari kreeg de Russische
inlichtingendienst info in handen waaruit bleek dat militaire microbiologen van het Pentagon in het lab
in kharkov een brief aan generaal Mark Milley hadden gestuurd met daarin de opmerking dat ze erin
waren geslaagd het variolavirus een dermate unieke structuur te geven, dat het kan worden ‘vermomd’
als het SARS-CoV-2 (corona)virus.
Virus dat bijna alle mensen uitroeit
Dit gemodificeerde pokkenvirus infecteert de menselijke longen en zou een sterftepercentage van
80%-85% hebben. Ter vergelijk: het sterftepercentage van ebola is ‘slechts’ 35%-40%.
De VS zouden sinds 1984 een uniek ‘gevechtsvirus’ proberen te ontwikkelen dat onherstelbare schade
aan vijanden kan aanrichten. Tijdens de Russische vredesoperatie in Oekraïne, bedoeld om de met
genocide bedreigde Russisch sprekende bevolking te beschermen tegen het fascistische regime in
Kiev, zou het Kremlin info hebben gekregen dat de VS van plan is dit virus tegen Rusland in te zetten.
Probleem met deze redenatie is dat zo’n virus zich natuurlijk niet aan de landsgrenzen zal houden –
tenzij er zodanig mee geknutseld is, dat enkel etnische Russen eraan sterven. Dit is weliswaar pure
speculatie, maar zou wetenschappelijk wel degelijk reeds mogelijk zijn.
De Russische stad Belgorod bevindt zich op slechts 110 km. afstand van Kharkov. Als één reiziger op
een dag 10 anderen besmet, dan krijg je al een exponentiële verspreiding met een virus dat nauwelijks
overlevenden zal achterlaten. Om echt een uitroeiing te kunnen veroorzaken dient de incubatietijd van
zo’n virus echter minimaal enkele weken te zijn. (1)
Documenten gewist, maar gearchiveerd
De Amerikanen en daarmee de hen automatisch blind volgende Westerse media beweerden meteen
dat de faciliteiten in Oekraïne deel uitmaakten van het Cooperative Threat Reduction Program, dat zich
niet zou bezighouden met het ontwikkelen van biowapens. We herinneren de lezers eraan dat
hetzelfde werd gezegd over het inmiddels bewezen ‘gain of function’ onderzoek van het coronavirus in
Wuhan, waarvan Anthony Fauci beweerde dat het niet bestond.
De Amerikaanse ambassade haalde na onthulling in de vrije media snel diverse PDF fact sheets van
hun website. Deze documenten zijn echter extern gearchiveerd:

https://web.archive.org/web/20170130193016/https://photos.state.gov/libraries/ukraine/89
5/pdf/dtro-kharkiveng.pdf https://web.archive.org/web/20210511164310/https://photos.state.gov/libraries/ukr
aine/895/pdf/dtro-luhanskeng.pdf https://web.archive.org/web/20170221125752/https://photos.state.gov/libraries/ukr
aine/895/pdf/dtro-dnipropetrovskeng.pdf https://web.archive.org/web/20210506053014/https://photos.state.gov/libraries/ukr
aine/895/pdf/dtro-vinnitsaeng.pdf https://web.archive.org/web/20170221125752/https://photos.state.gov/libraries/ukr
aine/895/pdf/dtro-dnipropetrovskeng.pdf https://web.archive.org/web/20170207122550/https://photos.state.gov/libraries/ukr
aine/895/pdf/dtro-kherson-fact-sheeteng.pdf https://web.archive.org/web/20170223011502/https://photos.state.gov/libraries/ukr
aine/895/pdf/dtro-ternopil-fact-sheeteng.pdf https://web.archive.org/web/20170208032526/https://photos.state.gov/libraries/ukr
aine/895/pdf/dtro-zakarpatska-fact-sheeteng.pdf https://web.archive.org/web/20170208032526/https://photos.state.gov/libraries/ukr
aine/895/pdf/dtro-zakarpatska-fact-sheeteng.pdf https://web.archive.org/web/20170202040923/https://photos.state.gov/libraries/ukr
aine/895/pdf/dtro-lviv-dleng.pdf https://web.archive.org/web/20170201004446/https://photos.state.gov/libraries/ukr
aine/895/pdf/dtro-lviv-rdvleng.pdf https://web.archive.org/web/20161230143004/https://photos.state.gov/libraries/ukr
aine/895/pdf/dtrohttps://www.xandernieuws.net/algemeen/westerse-experts-waarschuwden-in-2021-dat-vs-gevaarlijkste-virus-ooit-in-oekraine-heeft-ontwikkeld/
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eidss.pdf https://web.archive.org/web/20210506212717/https://photos.state.gov/libraries/u
kraine/895/pdf/dtro-pathogen-assetcontrol.pdf https://web.archive.org/web/20170207153023/https://photos.state.gov/libraries/
ukraine/895/pdf/dtro-dnipropetrovskrdvl_eng.pdf https://web.archive.org/web/20170211022339/https://photos.state.gov/librarie
s/ukraine/895/pdf/kiev-ivm-fact-sheet-eng.pdf
Deze biolabs worden mede gerund door Fauci’s EcoHealth Alliance. Het gerucht gaat dat de
Russische militaire operatie erop is gericht om deze labs in bezit te krijgen, bewijs te verzamelen, en/of
de labs te vernietigen. Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk, omdat daarbij levensgevaarlijke pathogenen
zouden kunnen vrijkomen (indien aanwezig).
Een tweede archief bevindt zich hier:

https://files.catbox.moe/tvnbqa.pdf
https://files.catbox.moe/11tmoi.pdf
https://files.catbox.moe/tvnbqa.pdf
https://files.catbox.moe/wdr6iz.pdf
https://files.catbox.moe/ocjype.pdf
https://files.catbox.moe/tdcsp6.pdf
https://files.catbox.moe/fc0yeu.pdf
https://files.catbox.moe/1glqbv.pdf
https://files.catbox.moe/lm4asv.pdf
https://files.catbox.moe/nenojh.pdf
https://files.catbox.moe/jrv6cl.pdf
https://files.catbox.moe/rf1g0r.pdf
https://files.catbox.moe/r0usbp.pdf
https://files.catbox.moe/19amw8.pdf
Natuurlijk wordt het in de CIAstream media automatisch een ‘complottheorie’ genoemd. Dat heel veel
van dit soort ‘complotten’ van ‘wappies’ inmiddels de waarheid zijn gebleken, maakt deze
leugenpropaganda kanalen niets uit zolang het tenenkrommend onbenullige Westerse publiek hen
kritiekloos blijft geloven.
Grijpen EU/WHO/WEF dit virus aan voor hun Great Reset klimaatdictatuur?
De andere kant is dat natuurlijk niet alle complottheorieën daarmee automatisch ‘waar’ zijn. Wel zou
het de EU/WHO/WEF ‘Great Reset’ klimaatglobalisten bijzonder goed uitkomen als dit virus inderdaad
zou bestaan. Dan zou namelijk beweerd kunnen worden dat de Russen het door hun militaire operaties
hebben laten vrijkomen, waardoor er later dit jaar weer keiharde lockdown maatregelen kunnen worden
genomen, inclusief verplichte vaccinaties en QR codes voor alles.
Tenminste, als WO-3 niet voortijdig een einde maakt aan dit allerhardste, meest monsterlijke en
antihumane imperium ooit: het Vierde Wereldrijk, dat is vermomd als een onschuldig lammetje dat
begaan zou zijn met ‘democratie’, ‘vrijheid’ en ‘mensenrechten’, maar dat zich gedraagt als een
afschrikwekkende moorddadige draak. En van dat ‘Rijk van het Beest’ vormen wij in Europa helaas het
hart, of we dat nu leuk vinden of niet.

Xander
(1) Rusvesna
(2) Stillness in the Storm
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Oekraïners vragen zich af wat biolaboratoria
-onder toezicht van het VS-ministerie van Defensie!!in Oekraïne van doen hebben!
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Op 23 april erkende de Amerikaanse ambassade in Oekraïne dat er in Oekraïne biologische laboratoria zijn, die onder controle
staan van het Pentagon. Waarschijnlijk heb je hier veel over gehoord op de RTL- en de NOS-journaals, evenals kunnen lezen in
de grote Nederlandse kranten.. Maar niet heus dus.. Waarom niet zou je zeggen.. Want een verklaring van de diplomaten kwam
na een open brief van volksvertegenwoordigers over de bedreigingen die deze onderzoekscentra vormen voor de Oekraïners.
De Amerikanen ontkennen echter deze bedreigingen en verklaren dat de
‘wetenschappelijke werkzaamheden uitsluitend voor vreedzame doeleinden
worden verricht’. En daarbij verklaren ze, dat het spreken over
‘bedreigingen’, afgedaan dient te worden als ‘Russische desinformatie’. Het
Oekraïense persbureau ‘Strana’ onderzocht dit verhaal, waarna
volksafgevaardigden ook in actie kwamen.
Op 14 april schreven volksafgevaardigden van ‘Oppositieplatform – Voor het

Een gepatenteerd virus..? Dat betekent dat het door mensen
ontwikkeld is. Maar ook, dat het dus links- of rechtsom is
‘vrijgelaten’. En er zijn geen berichten dat dit per ongeluk
gebeurd zou zijn..!!

Leven’, de heren Viktor Medvedchuk en Renat Kuzmin verzoeken aan 4
leiders van het land Oekraïne: aan President Zelenski, aan premier Sjmygal,
aan het Hoofd van de SBU Bakanov en aan Minister van Gezondheidszorg
Stepanov. In een oproep onder verwijzing naar Servische en Bulgaarse
media, wordt gemeld dat de VS over de hele wereld meer dan 400
bacteriologische laboratoria hebben, waaronder ten minste 15 in

Oekraïne.
Er zijn uitsluitend Amerikaanse laboratoria van deze soort in Oekraïne en deze worden ook gefinancierd door.. het Amerikaanse
Ministerie van Defensie. De laboratoria bevinden zich in Odessa, Vinnytsia, Uzhgorod, Lvov (drie), Kiev (drie), Kherson, Ternopol, en in de
buurt van de Krim en Lugansk. De genoemde parlementsleden merken op, dat deze Amerikaanse biolaboratoria in Oekraïne zijn
opgestart, tijdens het presidentschap van Viktor Joesjtsjenko en het premierschap van Yuliya Tymoshenko, op 29 augustus 2005.

Destijds werden samenwerkingsovereenkomsten ondertekend tussen het Amerikaanse ministerie van Defensie en het ministerie van
Gezondheidszorg van Oekraïne ter voorkoming van proliferatietechnologieën (groei van lichaamsweefsel door celdeling), pathogenen
en expertise die kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van biologische wapens. Medvedchuk en Kuzmin schrijven hierover:
“In feite wordt het werk in de laboratoria uitgevoerd in het kader van het programma voor biologische experimenten. Het
budget bedraagt maar liefst US$ 2,1 miljard dollar en wordt gefinancierd door het ‘American Defence Threat Reduction
Agency’. Ook het ‘Wetenschappelijk en Technisch Centrum’ in Oekraïne, een internationale organisatie die door de
Amerikaanse autoriteiten wordt gefinancierd en waarvan het personeel diplomatieke onschendbaarheid geniet, is bij deze
activiteit betrokken geraakt. Deze organisatie houdt zich bezig met de financiering van projecten voor het maken van
massavernietigingswapens,”
Verder wijzen de genoemde volksvertegenwoordigers erop, dat er na de start van de biolaboratoria in Oekraïne uitbraken van
besmettelijke ziekten zijn geweest..!
“Zo was er in Ternopol in 2009 een virus dat een hemorragische longontsteking veroorzaakte. De slachtoffers waren 450
Oekraïners. In 2011 was er een uitbraak van cholera in Oekraïne – 33 mensen stierven. Drie jaar later werd cholera al bij
800 burgers vastgesteld, weer een jaar later werden in Nikolaev meer dan 100 gevallen van cholera geregistreerd.”
Volksafgevaardigden gaven ook gelijksoortige voorbeelden. In januari 2016 stierven 20 soldaten aan een griepachtig virus in Charkov en
werden er meer dan 200 soldaten in het ziekenhuis opgenomen. Twee maanden later werden in Oekraïne 364 sterfgevallen
geregistreerd. Medvedchuk en Kuzmin hierover: “De oorzaak is de varkensgriep van dezelfde griepstam die in 2009 tot de
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wereldwijde pandemie leidde”. Ze wijzen er verder op dat
er in 2017 in Nikolaev een uitbraak was van hepatitis A. In de
zomer van datzelfde jaar waren er vergelijkbare
infectiehaarden in Zaporozhye en Odessa, en in de herfst – in
Kharkov:
“Tussen 2010 en 2012, d.w.z. al onder de vorige
president Janoekovitsj, is de Oekraïense regering
begonnen met controles om te zien of deze
laboratoria aan alle veiligheidsmaatregelen
voldeden. Als gevolg daarvan werden een aantal
grove stoornissen vastgesteld, die hebben/hadden
kunnen leiden tot het weglekken van stammen van
gevaarlijke infecties. Er werd zelfs vastgesteld dat er sprake was van extract-ventilatie tegenover het gebouw van een
kleuterschool”.
Vervolgens schrijven deze volksvertegenwoordigers dat president Viktor Janoekovitsj in 2013 een dergelijke samenwerking met de
Verenigde Staten heeft opgegeven. Maar al in 2014, ná de ‘revolutie’ ging pro-VS-president Petro Porosjenko ermee door. De
afgevaardigden van ‘Oppositie Platform – Voor het Leven’ vragen de politieke leiding van Oekraïne dit te begrijpen en suggereren:
“Het is waarschijnlijk dat Janoekovitsj de macht verloor met de actieve deelname van de Amerikaanse regering, juist
vanwege zijn weigering om samen te werken met het Pentagon. Het is mogelijk dat de geheime en ondoorzichtige
activiteiten van gevaarlijke buitenlandse objecten op het grondgebied van Oekraïne tot taak hebben, de acties van
virussen en bacteriën op de lichamen van Oekraïners te testen”,
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Het onderwerp van de biologische laboratoria van de VS in Oekraïne is niet nieuw, en Kuzmin houdt zich er al een aantal jaren
rechtstreeks mee bezig. Zo schreef Renat Kuzmin in 2018 op Facebook:
“Het is bekend dat de Conventie van Genève van 1972 de productie van bacteriologische wapens verbiedt, en om die reden
produceert het Amerikaanse leger ze niet op Amerikaans grondgebied. En waarom zijn er dan toch zoveel uitstekende
testlocaties in de wereld, zoals Oekraïne of Georgië, waar men alle dodelijke virussen kan produceren en testen op de
plaatselijke bevolking? Het volstaat om een militair laboratorium te creëren, het een onschadelijke naam te geven, zoals
“Sanepidemstantsii Laboratorium”, en er een eigen supervisor aan toe te wijzen…” –
Hij noemde dit onderwerp in verband met de onthullingen van de Georgische ex-minister van staatsveiligheid Igor Giorgadze. (zie
hieronder RT-publicatie) In 2018 zei hij dat het Amerikaanse Lugar Center, dat in Tbilisi is gevestigd, op Georgische burgers het medicijn
‘Sovaldi’ van de Amerikaanse firma Gilead Science heeft getest. Als gevolg daarvan zouden 23 vrijwilligers zijn omgekomen.
Reactie VS-ambassade betreffende bio-experimenten in Oekraïne

 



Op 22 april jl. heeft de Amerikaanse ambassade in Oekraïne gereageerd op de oproep van Kuzmin. Het antwoord was niet persoonlijk
gericht aan de volksvertegenwoordigers, maar aan Russische desinformatie in het algemeen. De ambassade bevestigde dat
biologische programma’s in Oekraïne onder toezicht staan van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, wat op zich al
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opmerkelijk is. Volgens diplomaten werkt het Pentagon in
Oekraïne echter samen met de regering in Kiev. Het doel is
“te zorgen voor een veilige opslag van ziekteverwekkers en
bedreigende toxines in openbare instellingen”, zodat
vreedzaam onderzoek en de ontwikkeling van vaccins kan
worden uitgevoerd.
Dit schrijft de Amerikaanse ambassade in Oekraïne hierover:
“We werken ook samen met onze Oekraïense
partners om het vermogen van Oekraïne te
ontwikkelen om uitbraken veroorzaakt door
gevaarlijke ziekteverwekkers op te sporen voordat ze
een bedreiging vormen voor de veiligheid of
stabiliteit,”
De diplomaten wijzen erop dat hun gezamenlijke
inspanningen ertoe bijdragen dat gevaarlijke agentia niet in
de verkeerde handen vallen, en zij geven een opsomming van
de specifieke Oekraïense instanties waarmee zij
samenwerken:
1. Ministerie van Gezondheidszorg van Oekraïne;
2. Staatsdienst voor voedselveiligheid en
consumentenbescherming van Oekraïne;
3. Nationale Academie voor Agrarische Wetenschappen;
4. Ministerie van Defensie van Oekraïne.
De Amerikanen vertellen ons dat het programma ter vermindering van de biologische dreiging van het Amerikaanse Ministerie van
Defensie samenwerkt met partnerlanden om de dreiging van (opzettelijke, accidentele of natuurlijke) uitbraken van de gevaarlijkste
besmettelijke ziekten in de wereld te bestrijden. Onder deze partners bevindt zich ook Oekraïne. Over wat er specifiek in laboratoria
wordt gedaan, schrijven de diplomaten zeer ontwijkend: “partnerschappen voor onderzoek” en “biologische bewakingsmaatregelen”
worden uitgevoerd. Maar enkele projectbeschrijvingen omvatten:
Beoordeling van de risico’s van virussen die mogelijk worden overgebracht door trekvogels die over Oekraïne vliegen;
Monitoring van de prevalentie van Krim-Congo hemorragische koorts en hantavirussen in Oekraïne en de mogelijke noodzaak van
diagnose bij patiënten met vermoedelijke leptospirose;
Controle op de verspreiding van Afrikaanse varkenspest (AVP) bij als huisdier gehouden varkens en wilde zwijnen in Oekraïne;
bestudering van het genoom, uitvoering van biologisch toezicht op AVP en regionale risico-evaluatie ter plaatse.

Als Tony Fauci de hoogste ‘baas’ is op het gebied van gezondheidszorg en-proeven, zit hij dan ook achter de
‘onderzoeksprogramma’s’ van deze Oekraiense biolabs??

Vervolgens geven de Amerikanen nog enkele interessante feiten.
Namelijk: veel laboratoria van het ministerie van Gezondheidszorg van Oekraïne en de Staatsdienst voor Voedselveiligheid en

 



Consumentenbescherming zijn door hen gemoderniseerd. En juist in 2019 zijn begonnen met de bouw van twee laboratoria in Kiev en
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Odessa. Een ander onderdeel van de Amerikaans-Oekraïense samenwerking is de wetenschappelijke mentorbrief. D.w.z. dat
vertegenwoordigers van de Verenigde Staten Oekraïense collega’s leren om publicaties voor te bereiden en zo verdere subsidies te
ontvangen.
In 2016 sloot Oekraïne zich volgens de Amerikaanse ambassade aan, bij de Amerikaanse ‘disease surveillance in the East’. Naast
Oekraïne omvat deze ‘groep van de Europese regio’ ook Azerbeidzjan, Georgië (zie RT-stuk hieronder het artikel) en Kazachstan. De
ambassade herinnerde er ook aan dat het Centrum voor Wetenschap en Technologie in Oekraïne (STCU), dat door Kuzmin in zijn
verzoek wordt genoemd, een intergouvernementele organisatie is die reeds in 1993 werd opgericht. Thans maken Azerbeidzjan, de
Europese Unie, Georgië, Moldavië en Oezbekistan er deel van uit, naast Oekraïne en de Verenigde Staten.
Tot slot schrijven de Amerikanen dat een dergelijke Amerikaans-Oekraïense samenwerking noodzakelijk is voor “vrede en welvaart in
de wereld door het verminderen van de risico’s die verbonden zijn aan chemische, biologische, radiologische en nucleaire
wapens.”
Wat is er verder bekend over Amerikaanse laboratoria in Oekraïne?
Op internet is weinig informatie te vinden over Amerikaanse biologische laboratoria in Oekraïne. Ooit schreven Bulgaarse en Servische
websites over hen – Renat Kuzmin verwees in zijn verzoek naar hun gegevens. Zo waren Bulgaarse journalisten in staat deze
indrukwekkende kaart van gelijksoortige laboratoria in Oekraïne te publiceren:

Journalisten publiceerden ook documenten waaruit blijkt dat het Pentagon laboratoria in Kharkov en Dnepropetrovsk (voormalige
regionale Sanitaire en Epidemiologische Dienst) financierde. Een van hen ontving US$ 1,5 miljoen, en de andere US$ 2 miljoen van 2010
tot 2012.
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Er is ook een overeenkomst tussen Oekraïne en de Verenigde Staten van 29 augustus 2005 in het archief van de website van het
ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om samenwerking bij het voorkomen van de verspreiding van technologieën, pathogenen
en experimenten die kunnen worden gebruikt bij de vervaardiging van biologische wapens.
Het verdrag werd ondertekend door het Pentagon en het ministerie van Volksgezondheid van Oekraïne, dat toen onder leiding stond
van Nikolaj Poolsjoek. Er staan een hoop interessante dingen in het document. Er staat bijvoorbeeld in dat het Ministerie van
Gezondheidszorg kopieën van gevaarlijke ziekteverwekkers die zullen opduiken als gevolg van onderzoek dat in Oekraïense laboratoria
wordt uitgevoerd, naar het Amerikaanse Ministerie van Defensie moet sturen.

De partijen kwamen ook overeen om informatie over de resultaten van hun activiteiten geheim te houden. En als ze door het Pentagon
als geheim worden beschouwd, worden ze dat automatisch ook in Oekraïne. Omgekeerd geldt dat als Oekraïne informatie geheim heeft
gehouden, deze toch beschikbaar moet zijn voor de Amerikanen. Tegelijkertijd schrijft de overeenkomst voor om zo weinig mogelijk
mensen bij dit project te betrekken – “het aantal mensen dat toegang heeft tot informatie met beperkte toegang tot een minimum
beperken”.
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Interessante informatie is ook beschikbaar over het Internationaal Wetenschappelijk Centrum, waarover de Ambassade sprak en het
centrum, dat toezicht houdt op de Oekraïense laboratoria. Volgens de documenten worden de werknemers ervan beschermd door niets
minder dan diplomatieke onschendbaarheid. Het lijkt m.a.w. een zeer belangrijke structuur in Oekraïne te zijn voor de Verenigde Staten.
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Het feit alleen dat dergelijke overeenkomsten bestaan is echter nog geen bewijs dat er in laboratoria gevaarlijke ziekteverwekkers
worden geproduceerd, of dat deze verwekkers getest worden op Oekraïners. Maar waarom openen de Amerikanen zoveel laboratoria
en investeren zij veel geld – terwijl zij dit onderwerp met een waas van geheimzinnigheid omhullen? En ook nog onder auspiciën van
het Amerikaanse militaire departement. De journalist Yury Tkachev geeft zijn verklaring op zijn Telegram-kanaal:
“Deze laboratoria bestuderen het gedrag van gevaarlijke ziekteverwekkers in bepaalde regionale omstandigheden –
rekening houdend met klimatologische, demografische en andere factoren.Deze studies kunnen studies voor tweeërlei
gebruik worden genoemd: aan de ene kant zijn ze echt belangrijk bij het beoordelen van de bedreigingen van de
verspreiding van een ziekte (dezelfde Krim-Kongo koorts) en bij het ontwikkelen van aanbevelingen om deze te bestrijden.
Anderzijds kunnen de resultaten van de studie worden gebruikt bij de ontwikkeling van bacteriologische wapens voor
gebruik in een bepaalde regio.”

***

Dit verscheen in RT

Dodelijke experimenten:
Georgische ex-minister beweert:

Door VS gefinancierde faciliteit, kan
laboratorium voor biowapens zijn ..
RT © 16 september 2018
Gehuld in gecamoufleerd onderzoeksinstituut, zou een door de VS gefinancierde medische faciliteit in Georgië, een dekmantel
kunnen zijn voor een biowapenlab, gebruikt voor verontrustende experimenten, die in de VS verboden zijn. Denk daarbij aan
de uiterst discutabele ‘gain-of-function’-onderzoeken. Dit de bewering van een Georgische ex-veiligheidsminister. De regering
in Tbilisi ontkent de beschuldigingen. Dit ‘onderzoekscentrum’, dat officieel ‘R. Lugar Center for Public Health Research’
genaamd, wordt door het National Center for Disease Control and Public Health (NCDC), een onderdeel van het Georgische
Ministerie van Volksgezondheid, omschreven als een ‘gloednieuwe faciliteit, die tot taak heeft de verspreiding van technologie,
ziekteverwekkers en expertise in verband met de ontwikkeling van biologische wapens te voorkomen’...
Deze opdracht maakt naar verluidt deel uit van een
samenwerkingsprogramma tussen Georgië en de VS.
Voormalig minister van staatsveiligheid van Georgië Igor
Giorgadze beweert dat deze, door de VS gefinancierde
faciliteit, een biowapenlaboratorium kan zijn. Igor Giorgadze,
een voormalige minister van staatsveiligheid die nu voor de
oppositie werkt, zegt echter dat hij onlangs in het bezit is
gekomen van een schat aan uitgelekte documenten die een
aantal duistere geheimen in de faciliteit zouden kunnen
onthullen.
Het lab, dat werd “opgericht op het grondgebied van een …

voormalige militaire basis ongeveer 17 kilometer van Tbilisi”




als onderdeel van een door de VS gefinancierd project in
2004, “was nooit bedoeld als een medisch centrum en had
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Igor Giorgadze bij het Richard Lugar Center

niets gemeen met een ziekenhuis,” vertelde Giorgadze aan RT.

Het stond onder toezicht van het Amerikaanse Defense
Threat Reduction Agency (DTRA), een gevechtsondersteunend agentschap van het Pentagon dat zich bezighoudt met
massavernietigingswapens.
Giorgadze wijst erop dat de faciliteit het voorwerp is geweest van geruchten, en van meet af aan in verband leek te zijn gebracht met
mysterieuze incidenten. De faciliteit ligt in een Georgisch dorp en werd in 2011 geopend.
“De mensen die er woonden, klaagden over frequente hoofdpijn, ziekte en een vreemde geur, die volgens hen van het
laboratorium afkomstig was”, aldus de oud-minister. Het begin van de werkzaamheden in het laboratorium viel vreemd genoeg
samen met een toename van de incidentie van sommige ziekten op Georgisch grondgebied, voegde hij eraan toe. Er zijn onder meer
documenten uitgelekt over verschillende Amerikaanse subsidies voor onderzoek naar Krim-Kongo Hemorragische Koorts en andere
ziekteverwekkers.
Toeval of niet, uit de gegevens van het NCDC blijkt dat de
eerste geregistreerde uitbraken van Krim-Congo
Hemorragische Koorts in Georgië plaatsvonden in 2009-2012,
terwijl een dodelijke stam van het Orthopoxvirus voor het
eerst werd geregistreerd in 2013. Giorgadze zegt dat de
gelekte documenten licht kunnen werpen op een aantal
duistere en schrijnende praktijken in het laboratorium. (HIER)
In sommige daarvan zou het gaan om experimenten op
mensen die soms eindigden met de dood van proefpersonen,
terwijl andere dossiers impliceren dat er sprake is van militair
gerelateerd onderzoek en de ontwikkeling van biologische
wapens.
‘Drones gevuld met giftige muggen’
De gegevens die de voormalige minister van Veiligheid heeft bemachtigd, belopen naar zijn zeggen 100.000 bladzijden. Giorgadze heeft
zelfs een speciale website in het leven geroepen, waar hij naar eigen zeggen geleidelijk alle documenten zou publiceren om ze voor het
publiek toegankelijk te maken. Maar de 1 procent van het tot nu toe gepubliceerde materiaal geeft al een inzicht in de vermeende
kwaadaardige activiteiten in het lab.
Een voorbeeld is een Amerikaans octrooi voor de ontwikkeling van een op afstand bestuurbaar “apparaat voor het loslaten van muggen
vanuit de lucht” gericht op het verspreiden van een “toxine dat geschikt is om door muggenbeten te worden overgebracht. De huidige
uitvinding is in staat om dodelijke en niet-dodelijke toxines af te leveren, met inbegrip van elk agens dat door een mug kan worden
gedragen en overgebracht,“ zegt de beschrijving van het octrooi.
Een ander niet minder verontrustend Amerikaans octrooi dat tussen de uitgelekte documenten werd gevonden, beschrijft een ‘capsule’
die eruitziet als ‘een patroon voor een vuurwapen, ontworpen om een giftig middel af te geven wanneer het wordt geraakt door de slagpin
van het vuurwapen’. Het apparaat is blijkbaar bedoeld om de troepen van een potentiële vijand te raken. Een ander document bevat een
beschrijving van ‘hollow point payload capsules’ die mogelijk gevuld kunnen worden met chemische of biologische wapens.

In de documenten, zo vertelde Giorgadze aan RT, “staat openlijk dat dergelijke apparaten zijn ontworpen voor het uitvoeren van
sabotage-operaties”. Deze faciliteit zou volgens de minister ‘mogelijk experimenten kunnen uitvoeren die verboden zijn op Amerikaans

 



grondgebied’. Hij voegt er echter wel aan toe, dat hij nog niet over voldoende gegevens beschikt om daar sluitende uitspraken over te
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doen. Het is nog onduidelijk welke rol het Richard Lugar Center preciés heeft gespeeld, bij de ontwikkeling van dergelijk wapentuig,
aldus Giorgadze, die oproept tot een deskundige beoordeling van de uitgelekte documenten.
“27 menselijke laboratorium-proefpersonen dood op één dag”..
Uit een afzonderlijke reeks documenten die Giorgazde heeft gepubliceerd, blijken enkele zeer controversiële resultaten bij de
behandeling van mensen met de diagnose Hepatitis C met geneesmiddelen die in de VS zijn ontwikkeld. Uit de documenten blijkt dat
bijna drie dozijn patiënten zijn overleden, waarbij hun dood werd toegeschreven aan ‘onbekende redenen’, of eenvoudigweg niet werd
verklaard. Alle patiënten die aan verschillende bijwerkingen leden of stierven, werden behandeld met Sovaldi – een Amerikaans
geneesmiddel dat ooit werd bejubeld als een revolutie in de behandeling van hepatitis C.
Wat er nog meer sinister uitziet, is het feit dat 27 patiënten
op dezelfde dag stierven. “Wat is er met hen gebeurd?
Waren ze besmet met iets? Waar zijn ze begraven? We
hebben antwoorden nodig,” zei Giorgadze, en merkte op
dat het huiveringwekkende incident slechts het topje van de
ijsberg zou kunnen zijn. De documenten bevatten bijna geen
persoonlijke informatie over de patiënten, behalve in
sommige gevallen hun leeftijd en geslacht.
RT was niet in staat, de authenticiteit van de door Giorgadze
gepresenteerde documenten, onafhankelijk te verifiëren. De
oud-minister en oud-inlichtingenofficier, die niet uitsluit dat
de documenten een zeer doorwrochte vervalsing zijn, wil nu
dat een groep deskundigen een onafhankelijk onderzoek
uitvoert. Hij heeft gezegd dat hij de Amerikaanse president
Donald Trump en het Amerikaanse Congres zal vragen om een onderzoek in te stellen naar de activiteiten van het lab. Ondertussen
hebben ze al de aandacht getrokken van het Russische ministerie van Defensie, dat heeft gezegd dat het een eigen onderzoek zal
instellen.
“De documenten suggereren mogelijke schendingen van de [Biologische Wapens Conventie] door de VS, die deze in 1972 heeft
geratificeerd,” zei het Russische ministerie in een verklaring. Georgië heeft het vermeende lek ronduit afgewezen. “Er zijn geen …
geheime experimenten uitgevoerd in dit centrum,” vertelde een Georgische regeringsfunctionaris, Zurab Abashidze, aan journalisten, die
verklaarde dat het werk van het laboratorium ‘absoluut transparant’ is. Hij deed de vermeende experimenten op mensen af als ‘absurd’.
Hij zei ook dat deze faciliteit eigendom is van de Georgische regering en dat het werk ervan wordt gefinancierd door de Georgische
autoriteiten. Het kwam aldus op al-Jazeera
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Topeconoom Armstrong: ‘WO-3 is in
fasen begonnen en het Westen gaat
verliezen’

—————————————————————————————————————————————–
‘Westen heeft zelfde fatale fout gemaakt als Rome (Romeinse Rijk). Als er ooit een perfecte tijd
was voor WO-3, is dat nu.’ – ‘Russisch leger staat klaar Europa in te nemen als die zo stom zijn
in te grijpen’ – ‘Europese wapenleveranties aan Oekraïne komen neer op oorlogsverklaring‘
—————————————————————————————————————————————–
Nog (?) geen DEFCON-1 dus, gelukkig. Ik kan wel een screenshot plaatsen, maar besef dat dit
absoluut geen overtuigend bewijs is dat mijn ogen me niet hebben bedrogen. Screenshots kunnen
immers eenvoudig gemanipuleerd worden. DEFCON-2 is hoe dan ook nog altijd een alarmstatus die
nog maar één keer eerder in de geschiedenis voorkwam, tijdens de Cuba crisis in 1962. Nu president
Putin zijn nucleaire strijdkrachten in een speciale ‘afschrikkingsmodus’ heeft geplaatst, waardoor de
kernraketten binnen luttele minuten kunnen worden gelanceerd, is de dreiging van een kernoorlog nog
steeds zeer reëel.
‘Ik heb het Westen gewaarschuwd geen grapjes uit te halen met Putin,’ begint de Amerikaanse
topeconoom Armstrong in zijn nieuwste bericht getiteld ‘De Derde Wereldoorlog begint nu in fasen.’
‘Het is overduidelijk dat het Westen dezelfde fatale fout heeft gemaakt als Rome. Het heeft zijn
economie verzwakt met Covid, en is zo geobsedeerd met proberen Rusland en China te dwingen te
gehoorzamen aan hun VN klimaateisen, dat ze uit het oog zijn verloren dat er in niet één van de grote
landen gekwalificeerd leiderschap is, en ze hun hele militaire establishment hebben verzwakt met hun
vaccineisen. Als er ooit een PERFECTE tijd voor WO-3 was, is dat nu.’
‘Westen zal worden verslagen als Rusland en China samenwerken’
Armstrong herhaalt dat hij eveneens heeft gewaarschuwd dat als China en Rusland samenwerken, ‘het
Westen zal worden verslagen’. Volgens betrouwbare bronnen heeft China ‘vriendschappelijke’
betrekkingen aangeknoopt met Noord Korea, dat een leger heeft van 1.469.000 manschappen. Noord
Korea wordt net als Rusland en China al heel lang gedemoniseerd door het hypocriete Westen, waar
enkel nog een schijndemocratie heerst, en in werkelijkheid eenzelfde soort ongekozen totalitair clubje
de dienst uitmaakt. In cyclisch opzicht kan Noord Korea op zijn laatst in januari 2023 tot agressie
overgaan, zo waarschuwt de econoom.
‘Daar bovenop heeft Putin zojuist op veelzeggende wijze de inzet verhoogd door de Russische
nucleaire afschrikmacht in hoge alarmstatus te plaatsen vanwege de stoere taal van het Westen en de
‘agressieve verklaringen’ van de leidinggevende NAVO landen.’ De Russische president heeft ook
gedreigd dat als Zweden en Finland zich bij de NAVO aansluiten er ‘schadelijke militaire en politieke
gevolgen’ zullen zijn.
‘Rusland wil Oekraïne niet vernietigen, maar intact in handen krijgen’
‘Putin is aan het schaken, terwijl de rest van de wereld aan het dammen was.’ Putin gebruikt niet
dezelfde strategie als de VS dat doet door ergens binnen te vallen en dan grootschalige vernietigingen
aan de richten. ‘Hij wil Oekraïne intact, want het heeft het vruchtbaarste land voor voedselproductie.
Vandaar dat Stalin al het voedsel stal en 7 miljoen mensen liet verhongeren.’
De leider van het Kremlin zal volgens Armstrong ‘NIET inbinden.’ Oekraïense steden worden nu
omsingeld en afgesloten van de buitenwereld, net zolang tot ze zich overgeven. ‘Dat vergt tijd, maar
dan heb je wel de stad in de inwoners. Je maakt het niet met de grond gelijk, je gaat niet iedereen
vermoorden.’
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De Westerse pers ‘verspreidt of doelbewust propaganda, of het zijn complete idioten. Putin wil met zo
min mogelijk burgerslachtoffers een nieuwe regering installeren. Iedere dode burger maakt van de
overlevenden gezworen vijanden. Maar op de Amerikaanse manier kost het miljarden aan hulp om te
herbouwen wat ze vernietigden, zoals Irak. Putin gebruikt NIET deze strategie.’
Op dezelfde wijze wil hij niet het Oekraïense leger vernietigen, maar gevangen nemen. ‘Zodra er dan
een nieuwe regering is, worden het bondgenoten.’ Putin heeft de Oekraïense luchtmacht wel
weggevaagd. ‘Hij kan het hele land in minder dan 3 dagen vernietigen, maar dat doet hij niet.’
‘Russisch leger staat klaar Europa in te nemen’
Overigens is maar 30% van de Russische troepen de grens met Oekraïne overgestoken. ‘De
meerderheid is daar om Europa in te nemen als ze daar stom genoeg zijn om zich met deze puinhoop
te bemoeien.’ Dat bemoeien is in feite al indirect begonnen met het leveren van steeds zwaardere
wapens aan Oekraïne. Zo stuurt het regime Rutte/Kaag luchtdoelraketten naar Kiev, waardoor
inwoners van Den Haag zich geen enkele illusies meer hoeven maken te kunnen ontsnappen indien de
Russische raketten straks onverhoopt toch worden gelanceerd.
Elders op zijn blog schrijft Armstrong namelijk dat deze Europese wapenleveranties feitelijk neerkomen
op een oorlogsverklaring, reden waarom hij zich openlijk afvraagt of de Westerse leiders soms
bidden om miljoenen doden. Als de huidige crisis toch nog kan worden bezworen, dan zal een grote
internationale (wereld)oorlog echter alsnog in (uiterlijk) 2024 uitbreken.
‘Putin speelt schaak, en is daar heel goed in, terwijl Biden zijn luiers moeten worden vervangen.’ De
Russische president is een alom erkende en gevreesde briljante strateeg, die er in 2013 in slaagde om
een vrijwel zekere Derde Wereldoorlog om Syrië te voorkomen. Het plan van de regering Obama om
Assad omver te werpen en dan een gaspijpleiding door Syrië aan te leggen om zo Russisch gas voor
Europa te omzeilen, werd op beslissende wijze gestopt. Het Russische leger greep in en het door de
VS, Turkije en Saudi Arabië gecreëerde en aangestuurde ISIS, bedoeld om Assad omver te werpen,
werd gestopt en verslagen.
Oekraïne wordt al jaren gebruikt als pion om de NAVO verder naar het oosten te doen oprukken, en
raketten vlakbij de Russische grenzen en de hoofdstad Moskou te kunnen opstellen. ‘Kiev is zó
corrupt, dat maar weinigen bereid zijn iemand anders de schuld te geven dan Putin. Oekraïne heeft
gefaald als pion. Ondanks Amerikaanse beloften voor steun werden er geen troepen gestuurd.’ De
Westerse bemoeienissen met Oekraïne hebben de naoorlogse veiligheidsstructuur in Europa in gevaar
gebracht. ‘Waarom zou Putin zijn defensieve kernwapens op standby hebben gezet, denkt u?’
Zelensky probeert zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken
De door het Westen gesteunde fascistische tiran Zelensky deelt nu vuurwapens uit aan de bevolking,
en zegt hen de Russen ook met molotov cocktails te lijf te gaan. ‘Dit is krankzinnig. Hij wil duidelijk
dramatische beelden van dode burgers. Het is schandalig om ongetrainde burgers zulke wapens te
geven. Die worden eenvoudig gedood door professionele soldaten. Putin beseft heel goed wat
Zelensky aan het doen is.’ Zelensky hoopt dat deze schokkende beelden de Amerikanen en
Europeanen zullen overhalen hem militair te hulp te schieten.
Ook gebruikt ver verklaarde Russenhater Zelensky zijn eigen volk als menselijk schild door hen om
zware wapens heen te zetten. Dit is bedoeld om zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers te maken,
zodat de Russen als ‘kwaadaardig’ kunnen worden neergezet en hij eindelijk zijn zo vurig gewenste
Derde Wereldoorlog krijgt. ‘Putin weet dit en hanteert tot nu toe een belegeringsstrategie. Het internet
is NIET geblokkeerd in Oekraïne. Wij hebben daar mensen zitten, en ik heb persoonlijke vrienden in
Kiev.’
‘Westerse pers, doe je ogen open!’
‘Dus terwijl de Westerse pers Putin en de Russen demoniseren, zijn ze slechts aan het dammen, en
doen ze hun ogen niet open… Putin heeft de steun van China. Niemand lijkt zich druk te maken om de
plotselinge draai van China naar Noord Korea. Hallo zeg! Onze pers is zó corrupt, dat ze niet verder
kunnen kijken dan hun neus lang is. Er wordt hier een veel groter spel gespeeld, en daar kunnen ze
maar beter voor wakker worden.’ (1)
Xander
(1) Armstrong Economics
Zie ook o.a.:
26-02: ‘Rusland zet thermobarische superbom in en rijdt ICBM’s uit silo’s’
25-02: ‘EU vermoordt eigen bedrijfsleven met sancties Rusland en wacht lawine faillissementen’
23-02: Gaat het president Volodymyr Zelensky lukken om alsnog WO-3 te veroorzaken?
22-02: Topeconoom Armstrong: ‘World Economic Forum vormt bedreiging voor menselijke
beschaving’ (/ Oekraïne is wanhopige poging van het Westen om Putin ten val te brengen)
21-02: Rusland stelt S-550 satelliet killers in grensgebied Belarus met Polen op
21-02: Forbes: ‘Europa heeft energiecrisis aan zichzelf te danken en betaalt nu zware prijs’ (/ …Het is
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de EU die over uw en mijn rug weigert extra Russisch gas te kopen om zo de ‘Great Reset’ en ‘Green
New Deal’ erdoor te kunnen drukken )
19-02: DEFCON-2, voor het eerst sinds de Cuba crisis
14-02: Oorlog of geen oorlog – hierom heeft Vladimir Putin al gewonnen
11-02: Krijgen VS-EU-NAVO en het WEF volgende week hun gewenste oorlog met Rusland?
01-12: President Oekraïne geeft het Westen de schuld van de crisis met Rusland
30-01: Massale mobilisatie leger Belarus; president dreigt einde te maken aan Litouwen
26-01: Blackout Centraal Azië treft miljoenen; Wordt Europa het volgende doelwit?
24-01: Kopie van MH17 intrige? Nieuws over Russische raketten wijst op mogelijke Britse false flag
kernaanval op Oekraïne
22-01: Oorlogsprovocatie: Amerikaans militair vrachtvliegtuig schendt Russische luchtruim
22-01: Crisis rond Oekraïne escaleert: wereld stevent op Derde Wereldoorlog af
19-01: Amerikaanse marine laat 22 oorlogsbodems en 4 kernonderzeeërs uitvaren
18-01: Biden wil hardere sancties tegen Rusland, waardoor Europa in energiecrisis wordt gestort
14-01: Onderminister Victoria Nuland kondigt false flag aan die oorlog met Rusland zal veroorzaken
09-01: CIA-MI6 operatie Kazachstan overtuigt Putin dat VS/EU/NAVO uit zijn op oorlog
2021:
18-12: Wordt Oekraïne nieuwe Cuba crisis? Kernoorlog in 60 jaar tijd niet zo dichtbij geweest ( /
Ontketenen de klimaat-vaccinatie globalisten een wereldoorlog omdat de Great Reset in gevaar is? )
11-12: 10 landen, met Nederland en Israël, oefenden deze week op door WEF geplande cyberaanval (
/ VS/NAVO voert provocaties om oorlog met Rusland te veroorzaken verder op)
19-11: Topanalist waarshcuwt voor Westerse ‘false flag’ operatie aan grenzen met Rusland
09-11: Volgende stap naar oorlog tegen Rusland; Amerika stuurt deel infanteriebrigade naar Oekraïne
27-10: Moskou woedend nadat Duitse minister NAVO kernaanval op Rusland suggereert
07-10: (/..; energieprijzen door het dak (/ Opzettelijk gecreëerde energiecrisis doet prijs van aardgas
compleet exploderen en dreigt miljoenen mensen in armoede te storten )
23-09: Europese energiecrisis nabij: Britse organisaties waarschuwen dat mensen deze winter moeten
kiezen tussen verwarming of voedsel
15-07: Taakgroep Amerikaanse overheid waarschuwt voor aanstaande verwoestende cyberaanval
door Rusland en China
…..
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‘EU vermoordt eigen bedrijfsleven met
sancties Rusland en wacht lawine
faillissementen’

De dagen van de nazi-Azov en Aidar bendes lijken geteld nu er 10.000 geharde Tsjetsjeense soldaten
voor een speciale operatie naar Oekraïne worden gestuurd.
—————————————————————————————————————————————–
(+Aanvulling 21.15 uur) – Oorlog verloopt voorspoedig voor Rusland – Oekraïense nazieenheden gebruiken burgers als menselijk schild – Brussel heeft zijn gewenste scapegoat om
de eigen economie op te blazen en zo de communistische Great Reset klimaatdictatuur van het
WEF op te leggen
—————————————————————————————————————————————–
Achter de vele huichelachtige scherpe veroordelingen danken de leiders van Europa de Russische
president Putin op hun blote knieën voor zijn invasie van Oekraïne. Eindelijk hebben ze hun al jaren
gewenste voorwendsel om de economieën en samenlevingen definitief de genadeslag te geven, en de
‘Great Reset’ van het World Economic Forum erdoor te drukken. Ondertussen is het onthutsend hoe
onbenullig diep bijna alle commentatoren en columnisten van de mainstream media in de Amerikaanse
propagandamachine gevangen zitten. Zij werken hierdoor – bewust of onbewust – mee aan de enkele
reis naar de ondergang van ons ooit vrije en welvarende land.
Oorlog verloopt voorspoedig voor Rusland
Zoals verwacht kon worden verloopt de oorlog tegen het fascistische regime in Kiev voorspoedig. De
Russische strijdkrachten verpletteren het Oekraïense leger – als dat niet al uit zichzelf de wapens
neerlegt of overloopt, wat massaal gebeurt -, heeft al 211 militaire doelen uitgeschakeld, en rukt met
minimale verliezen op. Daarbij worden burgerdoelen gespaard en worden steden bewust niet bezet,
juist om verlies van onschuldige mensenlevens zoveel mogelijk te voorkomen. Oftewel: de kenmerken
van een klassieke vredesmissie.
De enige uitzondering op het sparen van steden is het regeringskwartier in Kiev, dat verovert dient te
worden om een einde te maken aan het regime Zelensky dat met Westerse steun Europa op de rand
van een nieuwe (grote) wereldoorlog heeft gebracht. Anderen plaatsen, zoals Sumy en Konotop,
worden geblokkeerd om het Oekraïense leger daarin op te sluiten. President Putin heeft dat leger
opgeroepen om het heft in eigen handen te nemen. Ook heeft de leider van het Kremlin Kiev een
ultimatum gesteld voor onderhandelingen over vrede: erken de Krim als onderdeel van Rusland, en zie
af van het NAVO lidmaatschap.
Uit de LPR en DPR bleven vandaag vooralsnog meldingen komen van burgerslachtoffers als gevolg
van raketbeschietingen van de nazi-eenheden van het Oekraïense leger`op onder andere Donetsk. In
Gorlovka kwamen twee leraressen om het leven toen een school werd beschoten. Deze eenheden
gebruiken zelfs burgers en hun woongebouwen als menselijk schild voor hun tanks. Ook dit
onderstreept het absolute morele failliet van de jarenlange Westerse steun aan het marionettenregime
in Kiev.
‘8 jaar lang konden de Ukrops door de NAVO ongehinderd de bevolking van Donbass vermoorden,’
aldus een commentaar op social media. ‘Nu komt de afrekening.’
Aanvulling 21.15:
Dit is ‘Angel Alley’ in de Donbass. Hierop staan de namen van kinderen die de laatste 8 jaar
omkwamen door enerzijds het door de NAVO gesteunde Oekraïense leger, en anderzijds privé milities
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die worden gefinancierd door Oekraïense oligarchen zoals Kolomoyshkyi. Dit waren gerichte
bombardementen op burgerdoelen, vaak op scholen:

‘Ter nagedachtenis van de overleden kinderen van Donbass.’ Een van de namen is Klra Zhuk (4e in de
2e kolom). Zij was het amper 10 maanden oude dochtertje van Christina Zhuk, die bij hetzelfde
bombardement op Gorlovka (27-7-2014) haar beide benen verloor, en later zelf ook stierf.’

Bij het onderschrift zou daarom eigenlijk nog een toevoeging moeten staan: ‘Made possible by NATO.’
Propaganda Westerse media draait op volle toeren
Ondertussen voeren de Amerikanen en Europeanen nieuwe sancties in, zoals het schorsen van
Rusland van deelname aan het Eurovisie Songfestival. ‘Niemand weet hoe ons land met deze
ondenkbare straf zal omgaan,’ spotten Russische analisten met het jaarlijkse wereldwijd verachte
rariteitenkabinet van de Europese woke samenleving. Eigenlijk kan dezelfde reactie worden gegeven
op de uitsluiting van Rusland van de Raad van Europa. Dat zal bij Putin hooguit een smalend
glimlachje hebben opgewekt.
De reacties in de Westerse media zijn natuurlijk niet van de lucht. De ene na de andere analist,
columnist en commentator buitelt over de ander heen met het veroordelen van Putin en Rusland. De
hierbij tentoon gespreide onthutsende onbenulligheid en soms ook regelrechte haat en oorlogszucht
toont

pijnlijk

aan

hoe

vuistdiep

de

mainstream

media

in

Amerikaanse

/

NAVO

leugenpropagandamachine zitten. Van enige objectiviteit of het vermelden van harde feiten, zoals de
jarenlange ernstige discriminatie en onderdrukking van de Russische burgers door het Oekraïense
regime, is geen enkele sprake.
‘Volgens onze Westerse partners mag Rusland de Russen niet redden,’ schrijft analist Victoria
Nikiforova. ‘Russen zouden in kelders moeten zitten en door bommen moeten sterven. En als Rusland
tot hun verdediging komt, dan moet dat gestraft worden… Het is duidelijk dat, nu het Russische leger
druk bezig is met het demilitariseren van de nazi-club die de voormalige Oekraïense SSR is geworden,
de Westerse partners nog meer verontwaardigd zijn.’
Buiten Amerika en Europa wordt met grote minachting gereageerd op de houding van VS/EU/NAVO.
Jarenlang een grote mond over ‘het recht op soevereiniteit’ van Oekraïne (dat wij hier zelf overigens
allang niet meer hebben), en tot voor kort landden nog vliegtuigen vol met NAVO wapens in het land.
Maar nu puntje bij paaltje komt doet het hypocriete Westen waar het tegenwoordig bij uitstek in
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uitblinkt: puur verraad plegen, en glashard daarover liegen. Kiev mag het na alle beloften van
onverkorte steun alsnog zelf uitzoeken (en dat is maar goed ook).
Europa en ook Nederland weigeren energielasten te verlichten
Ondertussen wordt het leven in Nederland vanwege de torenhoge energieprijzen voor steeds meer
mensen erg moeilijk. Zelfs de Telegraaf laat nu een kritische noot richting het regime Rutte/Kaag horen
(‘klimaatfondsen vol, maar portemonnee voor burgers is leeg’). Nederland heeft de hoogste
energiebelastingen van Europa – waarom worden die niet verlaagd, om burgers en bedrijven weer een
beetje lucht te geven?
En waarom laten we voor vele honderden miljarden euro’s aardgas onder de grond in Groningen
zitten? Die paar beschadigde huizen door lichte aardschokken zijn niets anders dan een smoes, want
deze mensen zouden met voor de overheid geringe kosten verhuisd en ruim gecompenseerd kunnen
worden.
Met sancties zet EU ‘pistool tegen eigen hoofd’
‘Vooral onze Europese partners schieten zichzelf niet alleen in de voet met deze sancties – ze zetten
een pistool tegen hun hoofd en staan op het punt de trekker over te halen,’ vervolgt Nikiforova. Dmitry
Medvedev kondigde al aan dat aardgas naar 2000 euro gaat – nog eens dubbel zo hoog als nu. Dit zal
leiden tot een lawine van faillissementen van particulieren, bedrijven en ondernemingen. ‘Het is feitelijk
moord op de EU-economie. Rusland uitsluiten van transacties met de dollar en de euro (wat overigens
nu nog niet gebeurt) zal het algemene vertrouwen in deze valuta’s ondermijnen.’
Het beperken van Russische importen zal de Europese producenten nog harder raken dan de
Russische. Dankzij het verwoestende corona lockdown beleid staan de economieën van Europa en
Amerika en namelijk heel slecht voor, zeker financieel. Het proberen te vernietigen van de economieën
van andere landen zal dan ook als een boemerang tegen onze eigen samenleving terugkeren.
Natuurlijk zullen de Westerse propagandamedia ‘Russische agressie’ de schuld geven, maar de echte
reden zal het suïcidale sanctie- en klimaatbeleid zijn.
Binnenkort allemaal slachtoffer van de Great Reset staatsgreep
Het verraad van de Westerse globalisten gaat echter nog dieper: de instorting van onze economie en
daardoor samenleving is een inmiddels uitgebreid gedocumenteerd doel van het World Economic
Forum, dat zich in enkele jaren tijd heeft ontpopt tot één van de allergevaarlijkste organisaties die ooit
de vrijheid en het welzijn van de mensheid in gevaar hebben gebracht. Met de Russische ‘invasie’
hebben ze een perfecte scapegoat om hun ‘Great Reset’ staatsgreep tegen onze samenleving en
toekomst te rechtvaardigen. Onze aanstaande ‘Great Collapse’ komt allemaal door Rusland en Putin,
zo zal worden beweerd.
En het werkt. Gisteren sprak ik iemand die klaagde over enorm gestegen gasprijs, maar er onmiddellijk
aan toevoegde dit nu eenmaal moest omdat het ‘de schuld van Putin’ is. De ervaring leert dat het
weinig tot geen zin heeft deze mensen met een aantal voor hen ongemakkelijke, verifieerbare feiten te
confronteren (al probeerde ik het natuurlijk wel). Helaas bestaat het gros van de burgers nog steeds uit
dit soort goedgelovige en naïeve types die het in hun hoofd niet kunnen verwerken dat ze wel eens
jarenlang glashard kunnen zijn voorgelogen, en er binnen hooguit enkele jaren een definitief einde zal
komen aan het leven waar ze gewend aan zijn geraakt.
Maar zodra het – nogmaals: door het WEF en de EU gewenste en geplande – noodlot toeslaat, zal de
schok en de pijn voor de meesten ondraaglijk zijn en velen tot waanzin drijven. Of de ogen van de
mensen dan eindelijk opengaan voor dit monstrueuze complot maakt dan in wezen weinig meer uit,
want het zal dan veel te laat zijn om nog van koers te veranderen. De immense schade die is
aangericht zal dan namelijk onherstelbaar zijn.
Xander
Zie ook o.a.:
23-02: Gaat het president Volodymyr Zelensky lukken om alsnog WO-3 te veroorzaken?
22-02: Topeconoom Armstrong: ‘World Economic Forum vormt bedreiging voor menselijke
beschaving’ (/ Oekraïne is wanhopige poging van het Westen om Putin ten val te brengen)
21-02: Rusland stelt S-550 satelliet killers in grensgebied Belarus met Polen op
21-02: Forbes: ‘Europa heeft energiecrisis aan zichzelf te danken en betaalt nu zware prijs’ (/ …Het is
de EU die over uw en mijn rug weigert extra Russisch gas te kopen om zo de ‘Great Reset’ en ‘Green
New Deal’ erdoor te kunnen drukken )
19-02: DEFCON-2, voor het eerst sinds de Cuba crisis
14-02: Oorlog of geen oorlog – hierom heeft Vladimir Putin al gewonnen
11-02: Krijgen VS-EU-NAVO en het WEF volgende week hun gewenste oorlog met Rusland?
01-12: President Oekraïne geeft het Westen de schuld van de crisis met Rusland
30-01: Massale mobilisatie leger Belarus; president dreigt einde te maken aan Litouwen
26-01: Blackout Centraal Azië treft miljoenen; Wordt Europa het volgende doelwit?
24-01: Kopie van MH17 intrige? Nieuws over Russische raketten wijst op mogelijke Britse false flag
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kernaanval op Oekraïne
22-01: Oorlogsprovocatie: Amerikaans militair vrachtvliegtuig schendt Russische luchtruim
22-01: Crisis rond Oekraïne escaleert: wereld stevent op Derde Wereldoorlog af
19-01: Amerikaanse marine laat 22 oorlogsbodems en 4 kernonderzeeërs uitvaren
18-01: Biden wil hardere sancties tegen Rusland, waardoor Europa in energiecrisis wordt gestort
14-01: Onderminister Victoria Nuland kondigt false flag aan die oorlog met Rusland zal veroorzaken
09-01: CIA-MI6 operatie Kazachstan overtuigt Putin dat VS/EU/NAVO uit zijn op oorlog
2021:
18-12: Wordt Oekraïne nieuwe Cuba crisis? Kernoorlog in 60 jaar tijd niet zo dichtbij geweest ( /
Ontketenen de klimaat-vaccinatie globalisten een wereldoorlog omdat de Great Reset in gevaar is? )
11-12: 10 landen, met Nederland en Israël, oefenden deze week op door WEF geplande cyberaanval (
/ VS/NAVO voert provocaties om oorlog met Rusland te veroorzaken verder op)
19-11: Topanalist waarshcuwt voor Westerse ‘false flag’ operatie aan grenzen met Rusland
09-11: Volgende stap naar oorlog tegen Rusland; Amerika stuurt deel infanteriebrigade naar Oekraïne
27-10: Moskou woedend nadat Duitse minister NAVO kernaanval op Rusland suggereert
07-10: (/..; energieprijzen door het dak (/ Opzettelijk gecreëerde energiecrisis doet prijs van aardgas
compleet exploderen en dreigt miljoenen mensen in armoede te storten )
23-09: Europese energiecrisis nabij: Britse organisaties waarschuwen dat mensen deze winter moeten
kiezen tussen verwarming of voedsel
15-07: Taakgroep Amerikaanse overheid waarschuwt voor aanstaande verwoestende cyberaanval
door Rusland en China
…..



https://www.xandernieuws.net/algemeen/eu-vermoordt-eigen-bedrijfsleven-met-sancties-rusland-en-wacht-lawine-faillissementen/
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Amerika al een aantal jaren bezig is om in
Europa een wereldoorlog tegen Rusland op gang te krijgen.Op dit moment is het nog een propagandaoorlog, van
leugens en afleiding, maar dit kan onmiddellijk veranderen met de eerste verkeerde opdracht, met de eerste
raket…Een artikel in het Duitse nieuwsmagazine Der Spiegel (uitgave 43/2017) – gebaseerd op een geheim
NAVO-document – laat zien hoe ver de oorlogsplannen van het Westen gevorderd zijn. Het blad concludeert: “In
gewone mensen taal: de NAVO maakt zich op voor een mogelijke oorlog tegen Rusland.De periode van het
vredesdividend is voorbij, de commandostructuren van de Koude Oorlog keren terug.” Der Spiegel schrijft dat het
niet gezien moet worden als een reactie op de “Russische agressie” (in feite houdt niemand binnen de NAVO er
rekening mee dat Rusland een NAVO-land zal binnenvallen), maar vooral toch als actieve voorbereidingen op een
oorlog met Rusland.We kunnen dus in de nabije toekomst getuige zijn van een nieuwe poging tot een opmars
richting Moskou.Kernoorlog met Rusland, is dat wat we willen? …
Poetin al jaren in een kwaad daglicht wordt gesteld door de media en de politiek.Het anti-Russische propaganda is
verschrikkelijk.Elke dag is er wel ergens een klein dingetje over Rusland en het is áltijd negatief.En dankzij wijlen
Udo Ulfkotte weten we via zijn boek,“Gekaufte Journalisten” (Gekochte Journalisten) dat het grootste deel van de
journalisten die slechts negatieve dingen te zeggen/schrijven hebben over Putin in het bijzonder en Rusland in het
algemeen in dienst zijn van de CIA. En daarvan is het meeste gewoonweg fakenews. Ulfkotte (die hier tot dan toe
zélf aan had meegedaan, besloot ermee te breken toen hij zag dat die hele hetze tegen Putin en Rusland zulke hoge
vormen aannam dat die weleens tot een WW III zou kunnen leiden.Maar dankzij de alternatieve media weten we
dat er ook een andere kant is aan wat er over Putin bekend is geworden…
Momenteel voeren Merkel en andere Westerse leiders een anti campagne tegen Poetin, met als enige argument de
Krim en de manier waarop dit stukje land definitief onder Russische invloed is gekomen. Het Westen noemt het
een annexatie.Maar, eén ding is zeker: de afscheiding door de Krim is volgens het internationaal recht niet
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februari, die opgezet en gefinacierd door Amerika en EU.Na effectief een coup te hebben georkestreerd in Kiev,
controleert Washington dit regime, naast de deur van Rusland, en dat vijandig tegenover hen is: het is een verrot
regime met nazi’s, letterlijk. Parlementaire prominenten in Oekraïne zijn de politieke afstammelingen van de
beruchte OOEN- en de OEPA-fascisten. Ze spreken openlijk lof over Hitler en roepen op tot vervolging en
verdrijving van de Russisch sprekende minderheid.En die kunnen later voor de NAVO nog goed van pas
komen(na de Duitse invasie van Rusland, worden er opnieuw troepen bij de grens met Rusland gestationeerd)…
De Krim is altijd Russisch geweest ,maar werd door een slordigheidje van Chroesjtsjov aan Oekraiene
gegeven.Chroetsjev in een dronken bui in 1954 de Krim bij Oekraine voegde, om zo de steun vd Oekraine te
krijgen om herkozen te worden als partijleider destijds, is een futiliteit die iedere rechtsgrond mist….
De spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland zijn de laatste dagen hoog opgelopen sinds de
vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter.En zonder enig bewijs,
wisten zij nu al dat Putin hier op de een of andere wijze bij de gasaanval betrokken zou zijn(het is niet de eerste
maal dat de VS en de UK ageren met valse info). …Als Rusland hem uit de weg hebben willen ruimen, hadden ze
dat allang gedaan, er is geen enkele baat om dat nu plots te doen.Hij woonde sinds 2010 in Groot-Brittannië, wat
betekent dat hij geen gevoelige informatie bezat met betrekking tot Russische inlichtingenactiviteiten. Anders ruil
je zo iemand niet zomaar in, maar bezorg je diegene bijvoorbeeld een hartinfarct op eigen bodem. Hij zat 4 jaar in
een Russische gevangenis. Als je vindt dat iemand cruciale informatie heeft, ruil je diegene niet zomaar in om hem
14 jaar later alsnog te vermoorden.En waarom zou je dat doen met het risico dat alle sporen naar jouzelf wijzen?
Op 8 miles van de plaats van de vergiftiging, bevind zich een geheime militaire basis, Porton Down waar
onderzoek en ontwikkeling van zenuwgassen wordt gedaan. Het is dus een kleine moeite om daar het gifgas te
halen…Een ding is zeker:de Britse geheime dienst hebben weer goed gewerkt om Rusland te kunnen zwart
maken.En het zijn weer mooie nieuwe stappen richting de oorlog met Rusland, die het westen zo overduidelijk
opzoekt…
In de media komt er maar geen einde aan het Rusland-bashen. De Russen en Poetin worden beschuldigd van van
alles en nog wat.Rusland wordt beschuldigd van hacken van systemen, terwijl er nog niks aan bewijs geleverd is
dat het daadwerkelijk uit Rusland komt en een echte Rus is.Zo zou Rusland de verkiezingen in diverse landen
hebben geprobeerd te ‘hacken’, en proberen in te breken in veiligheids- en defensiesystemen.En tot nu toe is daar
nul komma nul hard bewijs voor gepresenteerd, maar als een leugen maar vaak genoeg herhaald wordt, gaat de
goedgelovige burger vanzelf geloven dat het waar…Het Rusland van Poetin kan aanspraak maken op de titel van
democratie.De media in Rusland zijn gegaan van: een strenge censuur in de Sovjet Unie, naar volledig losgeslagen
in de jaren negentig, naar een soort mengvorm onder Poetin.Er zijn nog altijd kranten die min of meer schrijven
wat ze willen.Je hebt nu een situatie die omgekeerd is aan hoe het in de Sovjet Unie ging met journalisten. Er was
toen officieel censuur. Als je iets verkeerds schreef, ging het rode potlood erdoor en je kon in de problemen
komen. …
Alle Westerse media zijn druk bezig ons te overtuigen van het feit, dat Rusland een verschrikkelijk onvrij land is
met een vreselijke dictatoriale leider. Een land waar de mensenrechten met voeten worden getreden en waar
minderheden (vooral homo’s) vreselijk worden vervolgd…Homoseksualiteit is, in tegenstelling tot in vele andere
landen, niet verboden in Rusland. Zij hebben dezelfde rechten als elke andere Rus, en zijn ook volkomen vrij om
in prive-kring hun seksuele geaardheid te uiten zoals zij willen.Het enige wat er verboden is, is een verheerlijking
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gezien als een seksuele afwijking.De psychologe Elizabeth Moberly schreef hierover in 1997: “The 1973 decision
was based not on any advance in scientific or medical knowledge. It occurred instead as a result of successful gay
lobbying—and a considerable body of psychological data on homosexuality was dismissed as no longer
relevant.”(Bron:https://www.firstthings.com/article). ..De homohaat van Putin is niets anders dan een middel om
hem proberen zwart te maken…
Feit is dat Poetin mateloos populair is in Rusland,populairder dan welke regeringsleider dan ook. Een aanhang
van 70 % krijg je niet als je een dief bent of een dictator…We leven in een EU dictatuur, die het masker van de
democratie draagt.EU is geen democratie, want alles wordt bepaald door Brussel.Wat de meeste Europeanen
echter niet weten, is dat de echte heersers van Europa, de 28 leden van de zogenaamde Europese Commissie
zijn.Alle wetgeving die vandaag de dag in Europa wordt uitgevoerd is afgeleid van deze Commissie, een orgaan
van ongekozen en grotendeels onbekende personen die alleen zakelijke belangen dienen. Miljarden verdwijnen,
boeken worden niet gecontroleerd, oorlogen worden (al dan niet openlijk) op stapel gezet, grenzen worden
geopend, geld wordt uit de lucht gegrepen om met rente door ons te laten betalen met echte waarden (arbeid,
huizen), en de mensen die ons al die (belasting)regels opleggen, stellen er zichzelf direct van vrij.Patriotisme
wordt gelijkgesteld aan racisme. Nationale voorkeur mag niet meer…
In onze straten vandaag, net zoals in veel andere Europese steden, kunnen we dagelijks zien waarmee de EU en de
pro-EU leiders van de nationale staten ons hebben opgezadeld. In onze binnensteden worden we geconfronteerd
met hele wijken, die niet meer Nederlands lijken en voelen, en waar Nederlanders niet meer veilig zijn.Delen van
Europa lijken zelfs op oorlogsgebieden.Er zijn verschrikkelijke moorddadige aanslagen geweest in
Amsterdam,Madrid, Londen, Manchester, Berlijn, Brussel, Nice, Parijs, Stockholm, Kopenhagen,Barcelona …
Volgens Geert Wilders,“Brussel, samen met de pro-EU-leiders in de nationale hoofdsteden, creëerde de
voorwaarden die deze verschrikkelijke gebeurtenissen en aanslagen mogelijk maakten door miljoenen
immigranten Europa te laten binnenkomen – vaak ongecontroleerd, door geen eisen te stellen aan integratie, door
te weigeren een ‘leitkultur’, een dominante cultuur, op te leggen, door politieke correctheid en een totaal gebrek
aan leiderschap.” ….
Volgens onderzoeksjournalist John Pilger is de Verenigde Staten op dit moment de grootste bedreiging voor een
wereldvrede en de grootste risicofactor voor een nucleaire oorlog.Diegene die nog twijfelt dat de leidinggevende
elite van de VS in staat is om dergelijke catastrofe te starten, moet maar eens denken aan de Japanse steden
Hiroshima en Nagasaki waarmede de toenmalige Amerikaanse elite de Sovjet-Unie wilde imponeren en
waarschuwen dat ze in het bezit was van een verschrikkelijk wapen.Admiraal Leahy, de latere stafchef van
presidenten Roosevelt en Truman, zei: “In mijn optiek heeft het gebruik van dat barbaarse wapen tegen
Hiroshima en Nagasaki niets bijgedragen aan de oorlog tegen Japan. De Japanners waren al verslagen en bereid
zich over te geven. Door dit wapen als eerste in te zetten verlaagden we ons tot de ethische standaard van de
barbaren in de middeleeuwen. Oorlogen kunnen niet worden gewonnen door vrouwen en kinderen te
vernietigen.”…
Na WW2,Amerika heeft meer dan 80 oorlogen gevoerd en heeft daarbij zoveel mensen omgebracht dat het
dodental uit het Hitlertijdperk daar totaal bij verbleekt.Amerika’s belangrijkste industrie is de wapen industrie. Er
is Amerika dus alles aan gelegen om overal spanningen of oorlogen te creeren.De meeste Amerikaanse agressie
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om te beweren dat Obama een terrorist is….En laten we niet vergeten dat Poetin de drijvende kracht is geweest is
in de vernietiging van IS. Onder Obama gebeurde er nagenoeg niks.Maar, waarom niks?…Omdat de terreurgroep
IS (Islamitische Staat) is opgezet en gefinancierd door de Verenigde Staten/door Obama! Dat zegt voormalig
vertaler van de FBI en oprichter van de National Security Whistleblowers Coalition (NSWBC) Sibel Edmonds. Dat
blijkt ook uit geheime documenten die zijn vrijgegeven door de Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA.
Voormalig directeur van de DIA luitenant-generaal Michael T. Flynn bevestigde het nog eens tijdens een interview
met Al Jazeera…
De Westerse pers bestaat uit malloten, die Washingtons drang naar oorlog en uitroeiing steunen. En media zijn
mede verandwoordelijk als er straks een derde wereldoorlog uitbreek.Ze denken alleen maar aan hun
baantje,maar niet dat de hele mensheid op het spel staat,plus hun eigen kinderen ,als ze die hebben…Politieke
hier in het Westen hebben altijd een grote bek en zeggen dat ze ‘vrede’ willen, maar ze zoeken juist oorlogen
uit.Het is onbegrijpelijk dat Europa als een schoothondje achter de VS en cornuiten blijven aanlopen.Door via
NATO de Russische beer nét zo lang met een scherpe stok te prikken tot die het zat wordt en terugmept. Door
idiote sancties aan Rusland op te leggen om Amerika te plezieren, terwijl onze economieën de prijs betalen.EUlanden zoals Duitsland hebben talrijke uiterst winstgevende economische banden met Rusland en daarenboven is
heel Europa afhankelijk geworden van Russische energie…EU moet heel snel af van die VS-afgoderij, anders zitten
we er straks inderdaad in de derde wereldoorlog/een nucleaire oorlog! Dus STOP propaganda en leugens tegen
Vladimir Poetin en Rusland!…..

Investigating MH17

De MH17 is een grote cover up. Dat de radarinstallaties van Oekraïne op juist die noodlottige dag in onderhoud
waren, zodat ze geen beelden kunnen overleggen gelooft toch geen hond?..De Canadese OSVE voor ‘Organisatie
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa’ geeft heel duidelijk aan vanaf minuut 6 in het filmpje dat zij duidelijk
aanwijzingen hebben gevonden in de brokstukken dat het vliegtuig MH17 met mitrailleurvuur door een ander
vliegtuig uit de lucht is gehaald….Dat tijdens oorlogen de waarheid als eerste sneuvelt wordt helaas steeds
duidelijker….
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Roemenië, 6,5 procent van de totale bevolking. Zij leven vooral in Transsylvanië, dat voor de Eerste Wereldoorlog
bij Hongarije hoorde…….https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/politie-grijpt-keihard-bij-rellen-madrid
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De gevaarlijke onzin van de massamedia; Stan van Houcke en Cees …

De EU staat jaarlijks miljarden stuk aan de propaganda en nog moet de Europese bevolking niks van ze weten. De
publieke omroep in Nederland kost ons per jaar ongeveer €900 miljoen, dat is omgerekend bijna €2,5 miljoen per
dag. Met zo’n groot budget mag je verwachten dat er voldoende capaciteit is om het Nederlandse publiek zo
neutraal en volledig mogelijk te informeren over een zeer groot aantal onderwerpen, maar op bepaalde gevoelige
politieke en diplomatieke onderwerpen blijkt dat helaas vaak niet het geval te zijn.Zeker als het gaat om de
berichtgeving over Rusland krijg je vaak het gevoel dat de Koude Oorlog opnieuw begonnen is…We worden
overspoeld met informatie dat Rusland de grote boze beer is die in westerse ogen niets meer goed kan doen. Als
we deze manier van propaganda terugvoeren naar eerdere gebeurtenissen, dan zien we dat dit heeft geleid tot
verdere vervalsing en leugens om ergens een oorlog te beginnen. Vietnam, Afghanistan, Irak,Joegoslavië, Libië en
Syrië zijn voorbeelden die nog redelijk vers in het geheugen zitten….PROPAGANDA met de gifgasaanval in Syrië
:https://szrzlj3.blogspot.nl/2018/04/propaganda-met-de-gifgasaanval-in-syrie.html

Lang leve de EUSSR: een Unie van Socialistische Republieken met het Politburo in Brussel.EU-democratie komt
eraan in Spanje…Democratie betekent dat de wil van het volk wet is.Niet dat de grondwet de wet is.De grondwet
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de Tsjechen, de Slovaken en de volkeren van het voormalige Joegoslavië.En dan zijn er nog de Hongaren in
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