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Het is heel even wat stiller geweest, maar de anti Rusland propaganda is nu weer in volle
hevigheid losgebarsten en uiteraard speelt Nederland (lees: het OM, de (SGP)politiek en
de Refo-media) daarin een prominente rol.
Er wordt sinds afgelopen weekend weer luidkeels geroepen om nieuwe sancties tegen Rusland
en "onze" slimme AIVD heeft weer eens iets akeligs ontdekt over de Russen. Wanneer de
bevolking in ons land werkelijk zou weten welke smerige rol onze overheid speelt, dan zou er
morgenochtend waarschijnlijk revolutie uitbreken. Gelukkig weet de bevolking van niets en kan men in Den
Haag ongestoord verder gaan met het dienen van de Amerikaanse (Chazaarse Mafia) agenda. Een agenda die al
lang geleden is samengesteld en inhoudt dat Rusland moet worden veroverd.
Het is niet voor niets dat president Eisenhower bij zijn afscheid waarschuwde voor het militair-industrieel
complex. Dat zij het complete land, inclusief de media, over hadden genomen in plaats van het te dienen. De club
achter de schermen wordt met verschillende namen aangeduid, zoals de elite, de oligarchie, de Illuminati, de
Jezuïeten, de schaduwregering, het militair-industrieel complex, maar uiteindelijk leiden alle wegen naar Rome,
de huidige thuisbasis van de Chazaren. Wanneer we het dan ook over Amerika hebben, dan hebben we het over
die club en niet over de miljoenen inwoners van het land.
Gisteren hebben we gekeken naar zaken die wijzen op een komende oorlog met Rusland vanuit het perspectief
van zieners en profeten, vandaag vanuit het standpunt van analisten, zoals auteur en historicus Eric Zuesse. In
een zeer uitgebreid artikel geeft Zuesse aan dat er al heel lang een Amerikaans plan klaar ligt voor de verovering
van Rusland.
Het is gebaseerd op het geloof dat Amerika ten opzichte van Rusland in staat is om een nucleaire superioriteit te
creëren, waardoor ze in staat zouden zijn om een dergelijke oorlog te winnen. Dit alles is in 2006 in een
stroomversnelling terechtgekomen door een aantal artikelen gepubliceerd door de Council on Foreign Relations
(Illuminati orgaan) en de Harvard universiteit.
In die artikelen werd gesteld dat er een einde was gekomen aan het tijdperk van MAD, Mutual Assured
Destruction, datgene wat de wereld tot nu toe in evenwicht hield. Als jij mij vernietigt, dan vernietig ik jou en dus
kijken we allebei wel 3 keer uit voor we wat doen.
In die artikelen werd tevens gesteld dat nucleaire superioriteit een doel bleef voor Amerika en dat ze op het punt
stonden dat doel te bereiken. Met andere woorden, Amerika zou binnen korte tijd in staat zijn om de enorme
Russische landmassa’s onder controle te krijgen en daarmee ook de beschikking krijgen over alle grondstoffen.
Nederland is een vazalstaat van Amerika/Israël en is het land dat net iedere keer belangrijke informatie
"ontdekt" die het "Westen" in staat stelt om Rusland nog verder aan te pakken.
Zo komt de "uiterst betrouwbare" Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, met een "opmerkelijke
onthulling". Het AD komt met het volgende bericht: “Nederland heeft zelf vastgesteld dat Rusland een belangrijk
ontwapeningsverdrag schendt. ‘Inlichtingen bevestigen dat,’” stelt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).
Het betreft dan een schending van het INF verdrag omdat Rusland een kruisraket heeft ontwikkeld met een
bereik van 500 kilometer en dus moeten er wederom maatregelen worden genomen tegen Rusland.
Samen met de andere NAVO-landen wil Blok daarom de schending veroordelen. “Toont Rusland geen
beterschap, dan moet de NAVO nadenken over maatregelen”, schrijft de minister. “Ook ‘op militair gebied’ heeft
Rusland een verboden kruisraket ontwikkeld en neemt die nu ook in gebruik, schrijft Blok aan de Tweede
Kamer. De zogeheten 9M729 heeft een bereik van 500 kilometer, terwijl Rusland en de Verenigde Staten in het
INF-verdrag uit de jaren tachtig hebben afgesproken zulke raketten uit te bannen.
Het AD of Blok -of beiden- hebben het fout voor wat betreft de afstand die de 9M729 kan afleggen. It says: “The
land-based cruise missile is thought to have a range that falls between 500km and 5,500km”.
Wij schreven eerder het volgende over deze raket: Dat Rusland het verdrag heeft geschonden is nergens
aangetoond en louter gestoeld op loze beschuldigingen van de Amerikanen.
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Volgens hen is Rusland bezig met het testen van een systeem van kruisraketten die vanaf de grond worden
afgevuurd en een bereik hebben tot zo’n 5.000 kilometer. Er is nooit enig bewijs geweest voor deze claim en
Rusland zegt dat de raket waarom het gaat, de 9M729, wel degelijk gewoon binnen de specificaties van het
verdrag past.
Verder zegt Rusland dat het hier gaat om een model dat nooit een upgrade heeft gekregen, noch het soort
afstanden heeft gevlogen zoals de Amerikanen beweren. Dat lijkt ook een redelijk argument want zou dit wel het
geval zijn geweest dan was dit ongetwijfeld opgepikt zijn door satellieten.
Ook Blok levert in zijn brief aan de Tweede Kamer geen enkel bewijs. We moeten hem maar geloven op zijn
gifgroene stropdas. Inlichtingen bevestigen nu dat Rusland het INF-verdrag schendt: “Nederland kan
eigenstandig bevestigen dat Rusland een grond-gelanceerd kruisvluchtwapen heeft ontwikkeld en op dit
moment introduceert (de zogenaamde 9M729; door de NAVO ook wel als SSC-8 aangeduid) met een bereik van
meer dan 500 km, hetgeen onder het INF-verdrag verboden is.”
Twee jaar geleden schreven wij het volgende: Nog nooit eerder heeft Poetin ons zo duidelijk gewaarschuwd en
weer leggen wij die waarschuwing volkomen naast ons neer. Heel duidelijk en in niet mis te verstane woorden
zegt Putin dat Rusland vergeldingsacties zal ondernemen. Moet hij het uitspellen in hoofdletters voordat dit hier
eindelijk begint in te zinken?
Het in gebruik nemen van het raketsysteem Aegis Ashore, wat niets te maken heeft met een dreiging uit Iran, het
land waarmee Amerika nota bene vorig jaar een (nucleaire) overeenkomst heeft gesloten, maar alles met de
mogelijkheid om binnen een uur steden als Moskou te kunnen bereiken.
Rusland wordt nu in haar achtertuin geconfronteerd met Amerikaanse raketten die een bereik hebben van 500
kilometer, maar die heel binnenkort 1.000 kilometer kunnen halen. Dit zijn dan formeel
onderscheppingsraketten, maar je kunt ze natuurlijk ook gebruiken om aan te vallen. Het schijnt bovendien een
kwestie te zijn van een eenvoudige software verandering waardoor de raketten van dit systeem ineens een
bereik hebben van 2.400 kilometer. Dit kan gebeuren op de basis in Roemenië zonder dat de Roemenen hiervan
enig benul hebben. “Hoe kunnen wij dit niet als een bedreiging uitleggen”, vraagt Poetin.
In januari van dit jaar "ontdekte" Nederland ten behoeve van Amerika dat de Russen het hoofdkwartier van de
Democratische Partij zouden hebben gehackt en alle buitgemaakte e-mails vervolgens aan Wikileaks zouden
hebben overhandigd die deze vervolgens zou hebben gepubliceerd.
Ook die leugen werd al snel ontmaskerd, zoals wij schreven in een eerder artikel: De blunder die ze in hun
propagandaverhaal maken, is dat inmiddels afdoende is aangetoond dat de e-mails die door Wikileaks zijn
gepubliceerd niet afkomstig zijn van een hack, maar aan Wikileaks zijn geleverd via iemand die toegang had tot de
computersystemen van de DNC. Iets waar talloze experts het over eens zijn, simpelweg omdat de bestanden te
groot waren om via het internet gedownload te zijn. De overdracht van de gegevens moet volgens deze experts
gedaan zijn met gebruik van een opslagmedium.
A new report suggests the DNC hack, one of several that rocked the 2016 presidential election, was an inside job.
According to The Nation, forensic experts and four former NSA employees claim to have new evidence that the
Democratic National Committee hack happened locally with a memory key or other portable storage device.
The experts speaking to The Nation argue the files were too large to have been transmitted over the internet,
therefore they must have happened on site, by someone within the DNC.
Degene die de bestanden heeft bezorgd aan Wikileaks is niemand minder dan de daarvoor vermoordde DNC
medewerker Seth Rich. Julian Assange heeft altijd gezegd dat de DNC informatie die Wikileaks heeft ontvangen,
niet afkomstig is van de Russen en wie dan wel de bron is, wordt duidelijk in het dit video fragment.
En nu hebben ze weer een nieuwe invalshoek en dat is de door Oekraïne uitgevoerde provocatie richting
Rusland met betrekking tot het incident in de Straat van Kertsj. Er is inmiddels vast komen te staan dat Rusland
geheel volgens de internationale regels handelde. PS. Volgens Amerika heeft Rusland het INF-verdrag
geschonden, maar Putin heeft die laster al weerlegd en het is feitelijk precies andersom. Amerika heeft in Europa
aan de grens met Rusland -zoals reeds gezegd- een rakettensysteem opgesteld, zogenaamd tegen Iran, maar die
raketten kunnen ook als aanvalsraketten tegen Rusland worden ingezet. De Amerikaanse INF-hypocrisie ten top!
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