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Het lijkt alsof de Russische President Poetin geen zorgen kent en hij loopt rond als een soort
trotse pauw.

Ondanks dat de conflicten tussen Amerika en Rusland over zaken zoals Iran, Syrië en nu
Oekraïne steeds grimmiger worden.

Andere wereldleiders worden steeds gespannener, maar daarvan geen spoor bij Vladimir
Poetin. Wat zou de oorzaak kunnen zijn dat deze man zo'n geweldig zelfvertrouwen uitstraalt,
overal maling aan lijkt te hebben en volkomen ontspannen oogt?
Zo stond er een opmerkelijke uitspraak van Bondskanselier Angela Merkel uit Duitsland in de
Thepostonline
:
‘Poetin leeft in een andere werkelijkheid’, oordeelde een geschrokken Angela Merkel na haar
laatste telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin. Merkel, die met de
voormalige KGB-spion in het Duits kan converseren, was onthutst. Ze zei nog net niet dat
Vladimir Vladimirovitsj ze ziet vliegen.
Volgens een artikel op Veterans Today zijn er bronnen vanuit het Russische ruimteprogramma
die bevestigen dat Rusland een vergevorderd geheim ruimteoorlogsprogramma heeft. Wat
beschikt over ultra hightech aanvals- en verdedigingswapens, gebaseerd op zogenaamde reve
rse engineering
.
Deze geavanceerde wapens zullen worden ingezet als er zich in de Oekraïne een oorlog mocht
ontwikkelen, gericht tegen het nieuwe Rusland van Poetin. De Russen hebben deze wapens
gebouwd op basis van kennis die ze hebben gekregen van buitenaardsen.
Allemaal gebaseerd op een verdrag dat Poetin heeft gesloten met een bepaalde groep
buitenaardsen die weer de vijand zijn van de buitenaardsen die de controle hebben over de Zi
onisten/Jezuïeten.
Dit nieuwe verdrag dat door Poetin is gesloten met deze bepaalde groep is naar verluidt
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vergelijkbaar met die die door de Amerikaanse leiders werd gesloten in de jaren vijftig en zestig.
Echter, met het grote verschil dat deze groep volledig tegen de plannen is van de
Zionisten/Jezuïeten.
Hun standpunt is dat alle massale dood en vernietiging van de laatste 500 jaar zijn oorsprong
vindt in het Romeinse Rijk, in het oude Babylon. Het resultaat daarvan zien we vandaag de dag
terug in de politiek zoals die nu door het door Israël bestuurde Amerika wordt bedreven.
Er zijn de laatste jaren ook af en toe beelden opgedoken uit Rusland waaruit blijkt dat er wordt
gewerkt aan een geheim UFO programma zoals te zien is in de volgende korte video. Of dit
echte beelden zijn weet je natuurlijk nooit zeker, maar in het kader van het bovenstaande zou
het heel goed kunnen.

Is het dan toeval dat er enkele dagen geleden boven Kiev een enorme sigaarvormige UFO
werd waargenomen? Iets dat zelfs door diverse mainstreamkanalen is vermeldt.

We leven in bijzondere tijden en misschien zijn wij nu op een punt in onze historie beland
waar buitenaardse krachten en invloeden in toenemende mate of in ieder geval openlijker,
zullen bepalen hoe het verder zal gaan met de mensheid en de aarde.
Heeft Vladimir Poetin inderdaad een overeenkomst gesloten met de “goede” buitenaardsen en
zal hierdoor misschien eindelijk een einde komen aan de macht van de Jezuïeten, met in hun
kielzog de Zionisten, bankiers zoals de Rothschilds en alle geheime genootschappen?
Eén ding is zeker, de man straalt een soort buitenaards zelfvertrouwen uit.
Bron:
Veterans Today
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