Steeds meer NAVO troepen aan Russische grens (video)
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De opbouw naar een geforceerde oorlog met Rusland gaat gestaag door met het sturen
van 45.000 militairen richting haar grens binnen wat de NAVO noemt een “defensieve en
transparante” oefening.
Groot Brittannië gaat militairen stationeren nabij de poolcirkel richting grens met Rusland om
daar haar (niet bestaande) belangen te verdedigen.

De demonisering van Rusland door de mainstreammedia propaganda gaat in overdrive en al
de “journalisten” die daar werkzaam zijn, schrijven braaf op wat hen wordt gedicteerd.
Tegenwoordig kennen we het fenomeen burgerjournalistiek in de vorm van de website
Bellingcat van Elliot Higgins. Bellingcat die wel even uitlegt wie er schuldig is aan de ramp met
MH17 en Bellingcat die zonder problemen de werkelijke daders identificeert van de vergiftiging
met zenuwgas van de Russische spion Skripal en zijn dochter.
Normaal gesproken wordt iedere vorm van burgerjournalistiek geclassificeerd als nepnieuws,
behalve als het afkomstig van Elliot Higgins. Dan hangt de hele wereld aan zijn lippen alsof hij
de nieuwe Messias is. Higgins ontdekt dingen die de professionals van de veiligheidsdiensten
niet kunnen vinden en bij Higgins is toevalligerwijze Rusland altijd de schuldige. Dat Higgins
helemaal geen burgerjournalist is, maar een betaalde NAVO kracht maakten we al duidelijk in
een eerder artikel.
Kijk en luister naar de recente persconferentie van Elliot Higgins, waar hij wordt aangevallen
door een echte burger(waarheids)journalist, Graham Philips.

Ondertussen gaat de opbouw voor de komende oorlog met Rusland onverstoorbaar verder:
In het kader van een oefening zal de NAVO 45.000 militairen richting grens met Rusland
sturen. Dit moet de grootste “defensieve” oefening worden sinds de Koude Oorlog. De
oefening zal beginnen op 25 oktober en heeft de onheilspellende (satanische ) naam
Trident Juncture.&nbsp;
Het zal ook geen toeval zijn dat veel NAVO oefeningen iedere keer het woord Trident wordt
gebruikt. Zo was er in 2014 in Oekraïne de oefening Rapid Trident en nu Trident Juncture.
Wanneer je het woord “juncture” vertaalt dan komen er dingen zoals “verbinding” tevoorschijn
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en de drietand staat uiteraard voor het symbool van de duivel of satan.
Zoals wij schreven in een eerder artikel:
“Dat het geen toeval is dat hij (Barack Obama) nu in het Witte Huis woont, een plek die precies
de punt vormt van een drietand, gebaseerd op het patroon van straten in Washington. Deze
drietand is dan weer onderdeel van een omgekeerde pentagram, het symbool voor de kerk van
satan.
De duivel wordt ook niet voor niets altijd afgebeeld met een drietand. En hoe meer je erop gaat
letten hoe vaker je de drietand tegenkomt. Van het Pentagon tot een gedenkteken voor 9/11”.
De Secretaris Generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft het lef om deze geweldige
troepenopbouw aan de grens met Rusland “defensief en transparant” te noemen. De
oefeningen worden voornamelijk gehouden in de Scandinavische landen zoals Finland, Zweden
en Noorwegen en zijn gericht tegen een “fictief” agressief land. Driemaal raden welk land dat
dan wel zou zijn.
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