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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
verboden.Er is in praktijk GEEN internationale rechtsregel, die de inwoners van een deel van een staat verbiedt
zich af te scheiden.De Krim was een autonome republiek binnen Oekraine met een eigen regering.Deze regering
heeft een referendum uitgeschreven onder de bevolking, omdat ze het niet eens waren met de illegale putch in
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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
van smakeloosheid en exhibitionisme, in een nationale knuffelparade als de Gaypride.Rusland laat geen
homohuwelijk toe en dat grijpt het Westen aan om Putin als homohater neer te zetten.Maar,in totaal is het
homohuwelijk in maar 14 landen ter wereld geoorloofd…Jarenlang werd homoseksualiteit in de medische wereld
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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
tegenover de rest van de mensheid is historisch altijd gekomen van deze zogenaamde links-liberale Democratische
regeringen – zoals die van Obama.Onder het bewind van de president Obama gebeuren de vreselijkste dingen in
naam van de vrijheid. Zoals drones in het Verre Oosten of massale spionage van burgers. Voor velen voldoende
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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.EU-
landen 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!…..

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….

Investigating MH17Investigating MH17
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REPORT THIS AD

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 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
moet het volk dienen, en niet omgekeerd.Het Catalaanse volk moet zich kunnen uitspreken, net als de Schotten,
de Tsjechen, de Slovaken en de volkeren van het voormalige Joegoslavië.En dan zijn er nog de Hongaren in

De gevaarlijke onzin van de massamedia; Stan van Houcke en Cees De gevaarlijke onzin van de massamedia; Stan van Houcke en Cees ……
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