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Voor de eerste keer in misschien wel honderden jaren is er hoop dat Poetin met behulp van zijn
buitenaardse vrienden de macht van de Jezuïeten/Zionisten kan breken.

De duistere elite wordt steeds wanhopiger in hun pogingen om Rusland terug te brengen in het
gareel en beschuldigt Poetin nu van “verraad” aan The New World Order.

Het beeld is duidelijk voor diegenen die het willen zien en is anders dan de krantenkoppen ons
willen laten geloven. Zoals in de Telegraaf van gisteren die Russische agressie benadrukken.
Echter, waarschijnlijk heeft een Amerikaanse topdiplomaat, Christopher R. Hill, de spijker op z'n
kop geslagen door te zeggen dat Rusland de “New World Order” heeft verraden, een Order
waar zij volgens Hill de laatste 25 jaar onderdeel van hebben uitgemaakt.
Volgens Hill bestond voor Rusland de weg naar de New World Order uit Russische deelname
aan de westerse systemen, instituten, markteconomieën en een parlementaire democratie. Met
andere woorden, een New World Order geleid door de Jezuïeten met als voornaamste
uitvoerende macht de bankiers en megabedrijven.
Zo zegt Hill dat het toegeven en meewerken van Rusland aan deze New World Order één van
de belangrijkst behaalde mijlpalen was in het tijdperk na de Koude Oorlog. Eigenlijk is hij een
beetje verbaasd dat Rusland al die voordelen van de The New World Order laat voor wat ze zijn
en volkomen maling schijnt te hebben aan het “grotere doel”.
Verder waarschuwt hij dat Rusland door zal gaan met het veroorzaken van moeilijkheden in de
landen van de voormalige Sovjet partners en trekt daarbij de vergelijking met de manier waarop
Hitler in 1939 Polen binnenviel.
Het lijkt erop dat misschien voor de eerste keer in letterlijk honderden jaren er een kink in de
kabel komt van de duistere elite op weg naar de door hen gewenste New World Order. Het
script dat eeuwenlang zorgvuldig werd voorbereid is stuk.
Simpelweg omdat er iemand dwars ligt. En die doet dat omdat hij beschikt over machtige
buitenaardse bondgenoten die niet langer accepteren dat de mensheid nog langer slachtoffer
zal blijven van deze satanische kliek.
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Wat voor ons een komende oorlog op aarde lijkt is in werkelijkheid een buitenaardse strijd.
Tussen de “kwade” buitenaardsen die Amerika en consorten volledig in hun grip hebben en de
“goede” buitenaardsen die een overeenkomst hebben gesloten met de Russen.
Zoals wij schreven in een artikel op 10 maart 2014:
“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
reverse 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 Zionisten/Jezuïeten. Dit nieuwe verdrag dat door Poetin is gesloten met deze
bepaalde groep is naar verluidt 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".
Nog steeds loopt Poetin volkomen ontspannen rond en laat zich vooralsnog op geen enkele
manier provoceren. Het westen onder aanvoering van Amerika wordt steeds wanhopiger en zal
steeds drastischer acties nemen om te proberen het Rusland van Poetin weer onder controle te
krijgen.
Daarnaast schijnen de “buitenaardsen van Poetin” nog een troefkaart achter de hand te hebben
zoals wij schreven in een artikel op 25 maart
“Maar, en nu komt het leuke, een buitenaardse ras heeft al die informatie weten te
onderscheppen tijdens de transfer naar Israël. Alle, maar dan ook alle geheime informatie vanaf
de tijd van de Vietnamoorlog tot aan die afkomstig van de huidige spionagesatellieten, is nu in
handen van de buitenaardsen. Dat niet alleen, maar het zal in verschillende fasen worden
vrijgegeven. Daar zitten dan bijvoorbeeld ook alle vertrouwelijke telefoongesprekken bij die de
komende jaren op internet zullen verschijnen.
Dit zal volgens Preston tot gevolg hebben dat mensen van daken zullen springen en compleet
gek worden, omdat er niet één geheim meer is dat niet in de openbaarheid zal komen. Het
uiteindelijke gevolg hiervan is dat het hele systeem krakend inelkaar zal storten en er niets is
wat iemand ertegen kan doen.”
Al met al bevinden we ons in een unieke periode in onze geschiedenis. Terwijl ogenschijnlijk de
oude slavensystemen de bulk van de mensheid nog steeds onder controle hebben, zoals je dat
gisteren in ons land weer hebt kunnen zien bij de wezenloze “aanbidding” van een koning,
woedt er in de hogere sferen een felle strijd.
Een die uiteindelijk het lot van de wereld zal bepalen en waarbij gelijkspel uitgesloten is. Bij die
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strijd spelen ook wij een belangrijke rol.
Zo zei Laura Eisenhower onlangs in een interview:
“Er is ook goed nieuws. Zo zegt zij dat een klokkenluider van de Engelse geheime dienst, MI-6,
bekend heeft gemaakt dat er een grote vloot van de Plejaden in de buurt is om te helpen met de
bevrijding van de mensheid en dat dit zal lukken. Want, op dit moment is de mensheid niets
meer dan een slavenras wat gevangen zit in de controlesystemen van de reptielen.
Alleen mogen we het volgens haar niet alleen overlaten aan de buitenaardsen om ons te
helpen, maar wordt het hoog tijd dat we zelf actie ondernemen. Dat houdt in dat degenen
achter de schermen ter verantwoording geroepen dienen te worden en ook dat ze geholpen
moeten worden los te breken van de chantagesystemen die worden gebruikt om hen te
manipuleren. Kort en goed; het wordt zaak dat de “goeden” zich verenigen en een
gezamenlijke poging ondernemen om voor eens en voor altijd een einde te maken aan de
menselijke slavernij".
Nu verklaart een topdiplomaat en lakei van de elite verongelijkt dat Poetin weigert nog langer
mee te werken aan The New World Order. Een duidelijke aanwijzing dat deze Russische leider
inderdaad een overeenkomst heeft gesloten met buitenaardsen en weet dat hij sterk staat.
Bovenal, een goed bericht voor ons als mensheid.
Bron:
Project Syndicate
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