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EUparlement neemt resolutie aan die oorlog tegen Rusland mogelijk maakt
Xander 19012015 18:10 in EU, NWOComplot, Rusland, VS

De globalisten in Washington en Brussel zijn opnieuw een stap dichterbij de verwezenlijking van hun
plannen  met  Oekraïne  gekomen  nu  het  Europese  Parlement  afgelopen  week  zonder  enige
ruchtbaarheid een resolutie heeft aangenomen waarmee de weg vrijgemaakt wordt voor oorlog tegen
Rusland. Daarmee handelt de EU voor de zoveelste keer  in strijd met de belangen van de gewone
Europese burger, die in een financieel en economisch toch al moeilijke tijd helemaal niet op weer een
(wereld?)oorlog zit te wachten.

Resoluties tegen Russische ‘agressie’

In  het  op  15  januari  aangenomen  Zittingsdocument  B800/2014(1)  veroordeelt  het  EP  de
‘terroristische  daden’  in  Oekraïne,  en  wordt  de  EU  opgeroepen  om  zowel  een  plan  tegen  de
Russische  ‘informatieoorlog’  op  te  stellen  als  de  defensie  van Oekraïne  te  versterken. De  sancties
tegen  Rusland  moeten  net  zo  lang  van  kracht  blijven  totdat  Rusland  zijn  ‘agressieve’  beleid  in
Oekraïne opgeeft, de wapenstilstand respecteert, zijn troepen terugtrekt en ophoudt de separatisten
te steunen.

Deze  resolutie  is  de  Europese  versie  van  de  op  4  december  met  411  tegen  10  stemmen
aangenomen  Amerikaanse  H.Res.758,  waarmee  Oekraïne,  Moldavië  en  Georgië  tot  toekomstig
NAVOgebied en vallende onder Amerikaanse soevereiniteit werden verklaard.

De  bekende  libertarische  politicus  Ron  Paul  waarschuwde  nog  dezelfde  dag  dat  deze  resolutie
neerkwam op een regelrechte oorlogsverklaring aan het adres van Rusland. Paul noemde H.Res.758
een van de ergste wetten die ooit in de VS zijn aangenomen, een wet die bomvol halve waarheden en
hele leugens stond over de zogenaamde Russische ‘agressie’ tegen Oekraïne.

NAVO zet stappen naar volgende massaslachting

Zoals het gehoorzame lakeien betaamt stelde de EU amper 2 weken later nieuwe sancties  in tegen
Rusland,  zoals  aanvullende  export  en  investeringsverboden.  Dat  deze  sancties  de  Europese
economie veel grotere schade aanbrengen dan de Amerikaanse, werd daarbij voor lief genomen.

Vorige week stemde het EP met zijn eigen resolutie in met H.Res.758, die tevens een opdracht om de
gevechtsklaarheid  van de Amerikaanse en NAVOtroepen  te  controleren bevatte, alsmede ook een
eventueel beroep op Artikel 5, waarmee de NAVOlidstaten beloven elkaar militair te hulp te schieten.
Kortom: vijf weken na de VS verklaarde ook de EU zich feitelijk bereid om desnoods een oorlog tegen
Rusland te voeren om Oekraïne.

Deze  dramatische  stap  naar  de  volgende massaslachting  op  ons  continent  kon  geruisloos  aan  de
burgers  in  Europa  voorbijgaan,  omdat  de  politiek  en  media  bol  stonden  van  de  islamitische
terreuraanslagen  in  Parijs.  Sommige  analisten  suggereren  zelfs  dat  deze  aanslagen  een  beetje  té
goed op het voor de EU juiste moment kwamen om nog als ‘toevallig’ te kunnen worden gezien.

VS wil totale controle over Eurazië

Eind jaren ’90 stelde NWOtopman Zbigniew Brzezinski –de kwade genius achter de ramppresidenten
Carter en Obama en de  recente  toenadering  tot  Iran  in  zijn  ‘The Grand Chessboard’  (vertaald als
o.a.  ‘De enige wereldmacht’)  dat  het  doel  van de Amerikaanse buitenlandpolitiek de  totale  controle
over  Eurazië  is,  ten  koste  van  Rusland  en  China.  Sinds  4  december  2014  is  dat  doel  de  officiële
Amerikaanse  staatsdoctrine  geworden,  die  op  15  januari  2015  kritiekloos  door  de  EU  werd
onderschreven.

Oorlog als oplossing voor onhoudbare schulden

Er  zullen  lezers  zijn  die  denken  dat  het  zo’n  vaart  niet  zal  lopen, want  niemand wil  toch wéér  een
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Bedenk dan dat in de afgelopen jaren de staatsschulden in Europa door het overeind houden van de
euro tot recordhoogtes zijn gestegen, en zeker in het licht van de sterk achterblijvende economische
groei  onhoudbaar  zijn.  Historisch  werden  niet  meer  terug  te  betalen  staatsschulden  doorgaans
‘opgelost’ door tegen een soms doelbewust gecreëerde ‘boze macht’ een grote oorlog te beginnen of
uit te lokken.

Ondanks het gegeven dat burgers aan beide kanten de vrede willen bewaren en niet  tegen elkaar
willen vechten, heeft de Westerse elite opnieuw Rusland tot die ‘kwade macht’ gebombardeerd. Of en
wanneer dat  inderdaad  tot een gewapend  treffen  leidt  is onzeker, maar de voortekenen – zoals de
aanhoudende strijd in Oekraïne en de antiRusland resoluties – laten zien dat Washington en Brussel
nog steeds stevig doormarcheren op het gekozen oorlogspad.
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Reacties

rescue op 19012015 18:43

Rusland blijft vrij rustig. Niemand begint een oorlog tegen een kernmacht. Regioruzie!

Luuk op 19012015 18:46

Over die Poolse brokkenadviseur Brzezinski : zieke bomen die slechte
vruchten voortbrengen worden uiteindelijk omgehakt en in het vuur geworpen
(Mattheus 7:19). Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar
wel !

Willem op 19012015 19:02

Xander, goed verhaal.

Het moet maar eens duidelijk gesteld worden: De Amerikanen wilen oorlog.

Het is niet voor niets dat Nederland en Duitsland, vorig jaar en momenteel, tonnen aan
goud aan het terughalen zijn. Zij voelen het aan hun water: dit gaat niet goed ......

http://www.telegraaf.nl/dft/beleggingsfondsen/beleggingsfondsen_grondstoffen/23574533/__Bundesbank_haalt_goud_uit_buitenland__.html

En Zwitseland heeft het zekere voor het onzekere genomen en de Zwitserse Frank
losgekoppeld van de Euro.

Er broeit iets: Het is toch van de gekke dat de arrogante EU de sancties tegen Rusland
niet gaat verlichten, "omdat de Russen niets zouden doen tegen het oplaaiende geweld
in de Donbass".

http://www.nu.nl/politiek/3975572/eugaatsanctiesruslandnietverlichten.html

Het is notabene Kiev, die de aanval heeft ingezet op Donetsk (het vliegveld).

Want mensen, let op de komende maanden, als Porosjenko niet snel resultaat boekt,
kan er wel eens een (door Amerika georkestreerde) revolutie uitbreken in Kiev, gevolgd
door de val van Porosjenko en dan komt er nog een grotere Westersgeorienteerde
fascistische havik aan het bewind, die een oorlog met Moskou moet uitlokken.

En dan hebben de NeoCons in Washington het voor elkaar: het slagveld wordt Europa;
lekker veilig ver weg van Amerika; Amerika levert de wapens, maar geen "boots on the
ground".

Net als het bestrijden van IS: Amerika bombardeert lukraak, maar geen "boots on the
ground". De slappelingen.

En dan zijn we mogelijk getuige van het ontstaan van de derdewereldoorlog op ...
jawel... weer Europese bodem.

Winwin situatie voor de Amerikanen: Europese en Russische economie in puin; totale
Amerikaanse controle over het EurAziatische grondgebied. Amerika gaat veel geld
verdienen aan de "wederopbouw".

En dit plan moet snel uitgevoerd worden, de Amerikanen hebben haast, ze zien geen
uitweg meer, want ze zakken economisch helemaal weg in het moeras:

http://www.usdebtclock.org/

En daarna hebben de Amerikanen alleen nog maar af te rekenen met China, maar dat
is appeltje/eitje, want de Chinese defensie is nog niet half zo sterk als Amerika:

http://www.volkskrant.nl/buitenland/recordbedragdefensiebegrotingvs~a885730/

http://www.volkskrant.nl/dossierchina/chinesedefensiebegrotingweer
hoger~a3403405/

Maar: de NeoCons vergeten 1 ding: Als het zover komt, mondt dit uit in een nucleair
conflict.

En dan kan je als Amerika wel veilig aan de andere kant van de Atlantische Oceaan
zitten, de nucleaire fallout kent geen grenzen en zal ook het Amerikaanse grondgebied
bereiken, dus de NeoCons en verdere Westerse elite kunnen gezellig samen vele, vele
jaren in ondergrondse bunkers bij elkaar gaan zitten: wat een fantastisch vooruitzicht en
heerlijk om dan een absolute Hyperpower te zijn.

Luuk op 19012015 19:05

Citaat: Brzezinski is een PoolsAmerikaans politieke wetenschapper, die net
als Henri Kissinger en Samuel Huntington tot de belangrijkste Amerikaanse
geostrategen wordt gerekend. Het feit dat deze man al meer dan vijftig jaar
een medebepalende factor is in de buitenlandse politiek van de VS, laat zien

dat zijn invloed groot is. Hij adviseerde zowel Republikeinse als Democratische
presidenten. In 2000 was hij de buitenlandadviseur van presidentskandidaat John
McCain. Terwijl bij de laatste verkiezingen in 2008, waar McCain de tegenstander was
van Obama, Brzezinski de adviseur van de laatste werd. Dat Brzezinski Senior zijn
zonen op hetzelfde pad heeft gebracht, maakt duidelijk dat deze familie zich tot een
dynastie van belang binnen de VS heeft gemaakt. Zijn zoon Mark is namelijk eveneens
een adviseur van Obama. Daarentegen was Zbigniew Brzezinski’s zoon Ian de adviseur
van McCain tijdens diens laatste campagne. Hiermee mag overduidelijk zijn, dat het
ogenschijnlijk competitieve Amerikaanse tweepartijensysteem één grote farce is. Bron
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corbison op 19012015 19:20

@ willem klopt wat je neer zet gisteren heb ik op Xander dit al verklaart dat Nederland
en Duitsland al hun goud voorraden aan het terug halen zijn. De Zwitzers  begrijpen het
toekomstige failiet van het € euro monopoliegeld, van daar nu proberen dit micky
Mouse geld te dekken met te weinig goud door de EU elite

josef op 19012015 19:34

ik denk dat jullie houden zicht te bezig met de politiek tussen rusland en amarika .Er
komt geen oorlog nog niet misschien ooit en meer gericht tegen china dan rusland.want
geld is macht en dat heeft china en krijgt of verdiendt nog meer.Als usa en
eu ecconomisch afhankelijk worden van china dan begint gevarlijk te worden maar zo
ver is nog niet of bijna niet.

Chrissy op 19012015 19:38

Stap voor stap, stukje bij beetje, komen de voorzegde stukken uit de Bijbel bijeen. Dit is
niet alleen de tijd dat dit al zal geschiedden maar ook de tijd dat de bedekkingen,
hetgeen wat verborgen is geweest tot de eindtijd, geopenbaard wordt. Gods woord is
de waarheid en niet wat de kerken en mensen ervan gemaakt hebben.

Blijf waakzaam

Sjaloom

Louise op 19012015 20:03

Wat Wilem zegt klopt allemaal. Maar het zijn wel de EU politici die voor een EUrorpees
JA stemmen.Dit is heel ernstig om dit over over de ruggen van onschuldige europese
burgers te beslissen. Ik heb hier geen woorden voor.Maar dit gaat vreselijk fout.  Als
burger kan je enkel hun salaris betalen maar verder moet je gewoon je mond houden
en verder geen commentaar leveren.. Dankjewel Xander dat we het bij mogen lezen. 

Misschien 1 gerustelling Xander, de  Youtube. Video  Kadyrov Pledges Chechnyan
support to the Russian Federation

De Tsjetsjeense molim president Ramzan Kadyrov Poetin biedt zijn hulp aan met zijn
eigen 'persoonlijke' vrijwilligers en speciale krachten., met de opoep, dat zij iederen en
waar dan ook op aarde 100% gaan wreken die ooit waagt aan Rusland en Putin te
komen.

Met zijn eigen woorden op de Video

``Het is nu tijd om een bewuste keuze te maken. We vertellen het de hele wereld, dat
wij de persoonlijke infanterie troepen van Vladimir Poetin zijn .Wij zullen onze Russische
vijanden ontmoeten, waar dan ookover de hele wereld altijd , en we vinden ze  overal.in
elke hoek van de aarde.Wij verklaren dit in het openbaar, over de hele wereld, zodat
het voor iedeeen duidelijk is en door iedereen word begrepen  Lang leve onze groot
moederland Rusland! Lang leve onze nationale leider Vladimir Poetin! Allahu Akbar!`

 

Willem op 19012015 21:06

corbison op 19012015 19:20 en Louise op 19012015 20:03; dank voor jullie support
en

Luuk op 19012015 19:05; inderdaad, goed opgemerkt: Dit zijn nu die gevaarlijke lui,
die mede het beleid bepalen in Washington en de wereld naar het randje van de
afgrond brengen.

Maar .... er is nog hoop, want er zijn ook tegenkrachten aan het werk in Washington, de
oppositie groeit.

Zo nam onlangs de (voormalige) Amerikaanse minister van defensie Chuck Hagel
ontslag, omdat hij het niet eens is met het gevoerde beleid van Obama.

http://www.nu.nl/buitenland/3936763/amerikaanseministervandefensiestapt.html

In het artikel wordt hij geroemd als minister, maar aan het eind van het artikel blijkt dat
Obama van hem af wilde.

Vanuit de Amerikaanse samenleving komt langzaam een tegenbeweging op gang, die
stellen "beter maar eerst onze eigen economische puinhoop opruimen en zorgen voor
werk en welvaart, dan ons bezig houden met oorlogen in het buitenland".  

Wat ik me eigenlijk afvraag: Als het echt hommeles wordt in Europa, hoe lang zal het
duren voor de eerste scheurtjes komen in de NAVO: Neem bijvoorbeeld NAVOland
Turkije, die de buik vol heeft van de EU en de blik op "het oosten" heeft gericht. ivm die
oliepijplijn, momenteel zakelijk goede vrienden met Rusland. Gaat die straks met tanks
vechten tegen Rusland ? Dacht het niet: eerste breekpunt NAVO.....

lente op 19012015 21:29

waarmee Oekraïne, Moldavië en Georgië tot toekomstig NAVOgebied en vallende
onder Amerikaanse soevereiniteit werden verklaard.

Regelmatig  deel  ik  met  jullie  mijn  belangstelling  voor  Xandernieuws  sinds  de
intrigerende  oorlogsdatum  888  aan  de  grens  met  Georgië.  Op  oude  topografische
kaartjes  van  de  Kaukasus  ook  wel  aangeduid  als  het  bijbelse  omstreden  Gog:
 http://www.wnd.com/2012/06/thetruthaboutgogandmagog/

Diverse  theoretische  invalshoeken  over  de  grote  oorlogsprofetie  uit  Ezechiël  of
Openbaring.

Een aardige benadering is ook de vroeger door Xander regelmatig aangehaalde David
Flynn, 666 mijl vanaf deze grens in zuidelijke richting naar Jeruzalem:

http://www.nu.nl/buitenland/3936763/amerikaanse-minister-van-defensie-stapt.html
https://www.youtube.com/watch?v=FWc3qX30SZM#t=19
http://www.wnd.com/2012/06/the-truth-about-gog-and-magog/


https://www.youtube.com/watch?v=COIEcYnYqSQ

Enfin, dan snappen jullie ook misschien een beetje mijn input van de laatste dagen over
een herhaling van zetten volgens Middeleeuwse methoden van kruistochten vanuit Zuid
Frankrijk, opgezet door een gestoorde paus uit Reims. Frappante overeenkomst met
onze huidige moderne tijd, moslims en Palestina....:

http://www.wikikids.nl/Kruistochten

Ik durf er bijna mijn hand voor in het vuur te steken dat het ontbranden van Europa in
een heftige geestelijke hernieuwde strijd hiermee te maken
heeft: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/euparlementerkenpalestinaalsstaat

Blijf bidden voor de vrede van Jeruzalem!

Rom op 19012015 21:36

Nee,niemand zit op een wereldoorolg te wachten.Maar bekijk de geschiedenis van Euer
opa,dan kun je zeggen dat de zon onder gaat in het westen..hoe je het ook wend of
keert:schrik niet!1/3 van de wereld zal in vlammen opgaan.Wat dunkt u van Europa met
als sluitstuk de holocaust?>Daarom raadt ik jullie je ziel als een buit er uit te redden..Ik
denk zo,dat we aan de vooravond staan van wat er geprofeteerd staat in Ezechiel
38.Opdat de schrift en de profetie vervuld worde.Als je weten wilt wat haast moet
geschieden lees dan:Zacharia 12 en Zacharia 14

JP op 19012015 21:42

Willem 19.02

Helemaal mee eens. Allerlei gebeurtenissen wijzen steeds meer in de richting van dit
scenario. Acties die verschillende landen nemen: China investeerd 900 miljard US dollar
in defensie, Duitsland haalt goud terug, dit moet in 2020 voltooit zijn. EU moet
investeren in defensie. Het lijkt mij "too little too late" In geval dat het tot een Nucleair
treffen komt, dan zijn andere wapens niet eens meer nodig. Als Rusland niet afwacht
wat zij over zich heen krijgen maar op gegeven moment zelf de aanval kiest, dan heeft
het Westen niets meer in de hand. Naar mijn idee dan ook de US niet meer. Ik heb
geen idee hoe effectief het raketschild inmiddels is? Een groot deel van de wereld
vernietigd? "nou dan heb je wat". N.a.v. het gebeuren in Oekraine zijn de uitspraken
van Secr. Generaal van de Nato: de Hoop Scheffer, Rasmussen en Breedlove zeer
oorlogzuchtig te noemen. "Helemaal van God los"

Semper paratus op 19012015 22:11

Breaking news CNN 20:40 GMT: Russische troepen en materieel trekken Ukraine
binnen aldus de PM  Yatsenyuk.

Spanningen lopen flink op.

JP op 19012015 22:12

Gerard 21.53 "Heerlijk nieuws"???

Het is diep triest. Verblind door Geld en Macht. Terwijl wij beschikken over alles wat
nodig is om het op deze planeet tot een Paradijs te maken.

getuige op 19012015 22:29

Duurste militaire wapen Joint strike fighter kortom Jsf, wat 399 miljard
ontwikkelingskosten inmiddels heeft bereikt (en andere wapensystemen zoals
aegis radar).  Zijn waarschijnlijk gehackt door China waarvan 50 terabytes
aan data en 25 jaar aan militaire ontwikkelingen in Chinese handen zijn

terecht gekomen.  Hierdoor heeft China waarschijnlijk bij bestudering van de data zeer
gevoelige info. De hieruit voortvloeiende info kan als strategie worden gebruikt  en
afstemmen van de eigen krijgsmacht hierop. Ook kan China hierdoor de technologie
 gebruiken voor ontwikkeling van eigen militair apparatuur. Uiteraard denk ik ook dat ze
met Rusland deze technologische zullen delen in een toekomstige aanvaring met het
westen.

http://rt.com/news/223947snowdenpentagonchinahack/

Volgens reuters wordt dit door China ontkend. Vandaag nog bericht op:

http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0KS0T820150119?irpc=932

Daar sta je dan Europa en Amerika in je onderbroekje. Zoveel geld en ontwikkeling
gewoon gehackt door China. :)

Daar Amerika de hack toegeeft en China beschuldigd kun je van het volgende uit " waar
rook is is vuur"

lente op 19012015 22:31

Sinds 10 augustus reservetijd: http://www.gewoonnieuws.nl/2014/08/watalserecht
eenoorloguitbreektinoekraine/#.VL129NKGSo

lente op 19012015 22:36

Opvallende oorlogszuchtige roeptoeter in
Kiev: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1603645/2009/04/11/Het
isduidelijkdatersocialeonrustkomt.dhtml

2009, dezelfde NWO Puppet die nu 2015 volgens CNN een Russische invasie uitroept.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/eu-parlement-erken-palestina-als-staat
http://getuige.punt.nl/
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/08/wat-als-er-echt-een-oorlog-uitbreekt-in-oekraine/#.VL129NKG-So
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1603645/2009/04/11/Het-is-duidelijk-dat-er-sociale-onrust-komt.dhtml
http://www.wikikids.nl/Kruistochten
https://www.youtube.com/watch?v=COIEcYnYqSQ


lente op 19012015 23:12

Gog en Magog studies (21.29 uur) tonen vooral de omgeving van de Zwarte Zee...

Oók de explosieve grens tussen de Oekraine en Rusland, waar zich een nachtmerrie
achtig scenario volgens het recept van WO II ontwikkelt: http://rt.com/politics/224043
pushkovukrainenaziyatsenyuk/

Ik herinner nog maar even dat "captain America" Obama morgen 20 januari precies 6
jaar aan de macht is.

http://xandernieuws.punt.nl/content/2010/11/newsweekbeeldtobamaafals
hindoegodshivadevernietiger

Met de zeer toevallige 666winnende lotto aan de vooravond van de Amerikaanse
presidentsverkiezingen november 2008 in governor state Illinois verbaas ik me bijna
nergens meer over bij het in elkaar stortende kaartenhuis.

Combined disasters als het beruchte vaker hier besproken illuminati card game uit
1995.

JP op 19012015 23:25

Getuige 22.29

Ik ben juist blij als deze kennis in handen van China en Rusland zou zijn gevallen. Want
zij zijn niet de agressor maar de US in de drang naar Wereld overheersing. Hiermee
houden zij de US hopelijk nog in bedwang. De US is beslist niet onze vriend, maar
bereid om de EU en de rest in de ondergang te storten. Dit moet een halt toegeroepen
worden met alle mogelijke middelen.

getuige op 20012015 00:03

Laatst stelde ik de volgende vraag aan een  Nederlandse marinier:

Hoe denkt u over de troepen opbouw van de Nato bij de  Oekraïne?  Zijn
antwoord was:

Bij de eerste salvo van Rusland zullen we vernietigd worden!  Wij moeten niet in de
buurt komen van de grenzen van  Rusland. Daar is de Nato legermacht veel te zwak
voor. 

Volledig mee eens. Omdat je het gewoon verliest als Nato een oorlog te beginnen bij de
grenzen van Rusland. Of de Nato moet letterlijk zoveel oorlogsmateriaal op de grenzen
met Rusland plaatsen dat Rusland alle tijd heeft zijn strategie hierop aan te passen. En
zwaar voorbereid zal zijn.. Conventioneel gezien natuurlijk.  Wat kernwapens betreft, tja
weinigen zullen dat overleven.  

Oorlog tegen Rusland zal geen optie zijn. Wat wel een optie is is de Roebel ernstig
verzwakken dat de bevolking tegen Poetin zal zijn. Zie de strategieën van de laatste tijd,
onderwaardering door Moody, s, goedkope olie, kapitaal dat Rusland uitvloeit enz. 

Helaas wat wel weer opvalt is de populariteit van presidenten  bij de bevolking.  In
Rusland is Poetin zeer populair bij de bevolking.  Obama heeft weer een dieptepunt
bereikt in zijn populariteit bij de bevolking.  In Europa is grotendeels de bevolking tegen
de beslissingen van de leiders in verschillende lidstaten.  Valt dit op? Ja. Wat kun je
hieruit concluderen, dat de Russische bevolking achter de leider zal staan in oorlogstijd
en dat het westen geen steun geniet van haar burgers. valt dit ook op?

Arno op 20012015 00:12

Volgens mij breekt de hel daar vannacht los in Oekraine, of zie ik spoken??

http://www.telegraaf.nl/buitenland/23575813/___Russisch_bataljon_naar_Oekraine___.html

getuige op 20012015 00:14

JP op 19012015 23:25

Waarschijnlijk hebben ze deze technologie al toegepast op hun straaljagers.
Zou zo maar kunnen. 

volgende citaat:

China unveiled its highly anticipated J31 twinengine fighter jet at an air show late last
year in a show of muscle during a visit to the country by U.S. President Barack Obama.

The aircraft's maker, Aviation Industry Corp of China, caused a stir when its president,
Lin Zuoming, said the jet could "take down" the F35.

http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0KS0T820150119?irpc=932

Uit dezelfde bron als eerder genoemd.

getuige op 20012015 01:19

Rusland voelt steeds meer de financiële oorlog van het westen en grijpt zijn
kansen;

military expert of China  Li Jie. The expert believes that "on the issue of
Ukraine, Western countries show allsided pressure on political, economic,

military and other Russian systems, especially after the fall of oil prices. Given the acute
shortage of investment, Russia remains in an urgent need of help from China." 

Dit gaat om de verkoop van de zeer moderne s400 ground to air systeem van Rusland
dat zich genoodzaakt ziet deze s400  systeem aan China te verkopen. 

http://english.pravda.ru/world/asia/28112014/129162china_russia0/

Verder is het nieuws van vandaag dat Rusland een militaire cooperation zoekt met Iran.
Waarom misschien ook om militaire oorlogsmateriaal te verkopen om aan geld te

http://rt.com/politics/224043-pushkov-ukraine-nazi-yatsenyuk/
http://getuige.punt.nl/
http://getuige.punt.nl/
http://getuige.punt.nl/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2010/11/newsweek-beeldt-obama-af-als-hindoegod-shiva-de-vernietiger
http://www.telegraaf.nl/buitenland/23575813/___Russisch_bataljon_naar_Oekraine___.html


komen  en bondgenoten te zoeken tegen de westerse hegemonie? 

Russian defense minister arrives in Tehran for twoday visit

http://itartass.com/en/world/772026

Als men ook iets verder googelt treft men sinds kort een militaire samenwerking tussen
Rusland en Pakistan. 

De messen worden geslepen.... 

Bundy op 20012015 03:08

Wanneer de Rothschilds oorlog willen dan komt die er ( al 300 jaar ).  Ik begrijp alleen
niet waarom  bijna het volledige pantserleger van de V.S zich op een eiland voor de
Saoudische kust bevindt .

Kan het hen misschien niets schelen of Rusland of Europa hun oorlog wint , en gaat het
gewoon om bevokingsreductie ?

Hans1 op 20012015 03:25

Praktisch is het Westen al in oorlog met Rusland. Op basis van fysieke wetten kan deze
oorlog alleen maar escaleren en dus is de kans op een nucleaire oorlog 100%. De grote
verlizers zullen VS (NAVO) en Israël zijn, maar ook Turkije krijgt een veeg uit de pan.

hulpmoderatorhope op 20012015 06:28

Postings van Hans1 worden verwijderd ,niet op reageren.

White Lion op 20012015 08:19

@getuige op 19012015 22:29 de JSF is een flop. Het is veel te log en te zwaar voor 1
motor. Het vliegtuig kan niet snel manouvreren, niet snel stijgen en niet snel vliegen.
Daarbij kan het nauwelijks een normale bom vervoeren:

http://www.jsfnieuws.nl/?p=1224

http://zapruder.nl/portal/artikel/cant_turn_cant_climb_cant_run/

http://www.iospress.nl/ios_news/jointstrikefighterisacompletefailurefroman
engineeringdesignpointofview/

http://www.groene.nl/artikel/invollevaartdefuikin

http://www.counterpunch.org/2009/11/10/theselfdismemberingf35/

Conan op 20012015 08:37

Tijd dat soldaten in opstand komen tegen hun meesters, de topbankiers, en hun
politieke marionetten en weigeren te vechten en dit langs beide kanten !

 

JOSHUA, kom aub vlug terug !

Chrissy op 20012015 08:56

@Conan 08:37, kom aub vlug terug? Heeft ieder, "christen", dan al, minimaal 1
persoon, al verteld dat ze gered kunnen worden door Jeshua gered door de genade
van onze Vader God almachtige? Mijn ervaring is dat de comfortzone van onze
broeders en zusters wel heel erg aanwezig is. We durven niet te spreken we zijn bang
afgerekend te worden voor de ellende van de wereld. Laat ons in ieder geval getuige
zijn van de Heer door ons handelen en wandelen. Dat we het woord, de Bijbel, serieus
nemen, alle woorden en geen menselijke interpretaties van die woorden. 4 april, de
eerste bloedrode maan van dit jaar. Het wordt een heftig en roerig jaar. De bedekking
die zou blijven tot het einde zal worden weggenomen. Zoek de waarheid en onderzoek
en toets deze aan het woord en laat enkel en alleen de Heer je leiden.

Blijf waakzaam,

Sjaloom

lente op 20012015 09:48

@ Chrissy 8:56

Wat mij betreft heb je helemaal gelijk.

De Scheppingsorde volgens Genesis 1 vertelt waarom de (Joodse) feestdagen
gekoppeld zijn aan de stand van dee hemellichamen. Iets gelezen onder de Tesjoeva
gemeente uit Emmeloord over mogelijke Hebreeuwse vertaalfoutjes waar we maan
voor maand moeten lezen: 

https://www.youtube.com/watch?v=L3jTBFMFzZA

Red Blood Moon Tetrad 2014  2015!!!

Goodmorning op 20012015 09:49

@Chrissy,...mooi omschreven...Bloedrode manen/tetrade,...

Veel mensen zeggen eerst zien dan geloven, dit is duidelijk waarneembaar lijkt mij zo....

Conan op 20012015 09:50

Geruïneerd Amerika speelt een zeer gevaarlijk spelletje met Rusland ...Rusland is de

http://hulpmoderatorhope.punt.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=L3jTBFMFzZA
http://getuige.punt.nl/


bondgenoot van Iran, India, Oezbekistan en China ...

Conan op 20012015 09:53

Chrissy,

 

ken jij de theorie van de SEMITTAH'S ? 28092015 is zeer interessant.  Het gaat over
het verlossen van mensen uit hun schuldengevangenis (ineenstorting financieel
systeem ?)

Conan op 20012015 09:57

Bundy,

 

de Illuminati zullen nooit dulden dat ISIS SaoudiArabië binnenvalt en deels vernietigt
...Daarom zal het Amerik. leger binnenvallen om ISIS (een creatie van Turkije, de VS,
Koeweit, Quatar en SaoudiArabië) te venietigen.  De Petroleumputten blijven
eigendomv van de Illuminati.

 

Zie video van AVI MORDECHAI

lente op 20012015 10:07

@ Conan 9:57

Ik denk dat ons een zeer oude spiegel wordt voorgehouden hoe het gaat aflopen:

10 In de Siddimvallei waren talloze aardpekbronnen.  Toen de koningen van Sodom
en Gomorra moesten vluchten, kwamen ze daarin terecht. De anderen vluchtten het
gebergte in.

(Geneesis 14)

lente op 20012015 10:13

Onrust in het MiddenOosten. Nucleaire technologie in verkeerde handen. Instabiele
oliemarkten. Terroristische aanslagen. Dreigementen om Israël "van de kaart te vegen".
Nieuwe bondgenootschappen tussen Rusland en landen in het MiddenOosten. De
opmars van China.Deze bedenkelijke gebeurtenissen in de wereld bevestigen wat John
F. Walvoord, de wijd en zijd erkende vader van de moderne bijbelse profetie, reeds
lange tijd voorzag. Zijn woorden leken ooit gespeend van alle werkelijkheid – totdat ze
in vervulling begonnen te gaan. Het was Walvoord die correct voorzegde dat Israël ooit
een staat zou worden; die voorzag dat het IJzeren Gordijn zou vallen; die ons
waarschuwde dat olie het MiddenOosten tot een wereldwijde brandhaard zou maken.
En nu onthult deze volledig herziene uitgave van zijn Armageddon, Oil and the Middle
East Crisis, volgens de New York Times een bestseller, een aantal shockerende
grootschalige gebeurtenissen die deze wereld nog te wachten staan.Zien wat de
profeten zagen… nu het tot leven komt.

(Een boekbeschrijving wat in deze dagen een absolutate aanrader is, om het
instortende wereldse kaartenhuis te volgen)

Semper paratus op 20012015 10:32

getuige op 20012015 00:03

Klopt ons leger krijgt klappen als donderballen, enige tijd terug moest ik naar de
kazerne (voorlichting) want mijn schoonzoon en dochter gaan op uitzending, inmiddels
zit er een in Turkije, m,n dochter gaat vandaag.  Tijdens de voorlichting een lulverhaal
van de mivd over Turkije, ik begon te lachen een hoge pief achter mij sprak mij daar
later op aan. hem gezegd hoe ik nu over de navo denk en het handelen ervan. zo is
Turkije zeker geen democratie maar een dictatuur, Erdogan is een schaap in
wolfskleren. Zo kwam ook de flitsmacht ter sprake, het zogenaamde paradepaardje
volgens hem, ik heb nog harder gelachen. Hem gezegd wat die macht dan denkt te
kunnen doen. Een club van een duizend man tegen een overmacht aan Russiche
spetsnatz eenheden. Hij werd stil.

Hem gezegd wat volgens mij de naam ook betekend, in een flits en ze zijn weg ons
leger. Hij vroeg mij of hoe ik aan bepaalde kennis kwam, hem verteld dat ik zelf ook
militair ben geweest en nu nog heel veel vol hoe het er daar nu aan toe gaat. Hij vroeg
mij of ik weer militair wilde worden, nee was het antwoord niet voor dit zooitje
ongeregeld. Het strijden voor koning volk en vaderland is voorbij, want welke koning,
welk volk en welk vaderland zou ik dan dienen. hem gezegd dat wanneer de pleuris
losbreekt ik bescherm wat mij dierbaar is en de rest mij geen reed interesseert.

We kregen  het over de missies, hem gezegd dat deze volstrekt zinloos zijn buiten de
grenzen van de EU, men tracht de democratie in Afrika en het MO te verspreiden, maar
helaas is de islam aan de winnende hand en is de door de US gepropagandeerde
vrijheid een illusie.  Hij stopte de discussie, mijn mening was dat hij wist dat ik gelijk had.

Vroeger toen ik militair was heb ik een mijn dochter eea met de paplepel ingegoten,
achteraf heb ik daar nu spijt van, gezien de huidige situatie. mijn zoon daarentegen is
nog jong wilde ook militair worden, maar hij is op dit moment net als pa en omgeturnd.
Ik hoop dat mijn dochter en schoonzoon na deze missie er ook mee stoppen .

Ik zie de NAVO op dit moment meer als vijand dan als bescherming, en sta meer achter
de handelswijze van de Russen.

http://getuige.punt.nl/
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