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Geadresseerd aan Rusland/ Finland 
 
Voor de meeste mensen is het onbekend dat er vandaag de dag veel 
misleiding plaatsvindt die er op uit is ofwel de aarde te vernietigen ofwel een 
derde wereldoorlog te creëren.  
 
Zijn er redenen om bang te zijn?  
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Dit is zo’n onderwerp waar je pas over hoort als het te laat is. Dit is een 
werkelijkheid die zich in het nu en hier afspeelt, we kunnen het de kiem 
smoren en de vijanden duidelijk maken dat we het niet tolereren dat onze 
kinderen noch onze naties hierbij betrokken zullen worden.  
Laten we de vijanden dwingen om onze mensen veilig thuis te brengen en 
niet in grafkisten. Dit gaat voor beide kanten op. 
 
Waarschuwing 
 
Zoals de studenten van internationale betrekkingen wel zullen weten, heeft 
Finland een overeenkomst getekend met de NAVO met als doel deel te 
nemen aan militaire oefeningen.  
 
Het is logisch dat dit soort initiatieven kenbaar gemaakt moeten worden aan 
buurlanden landen zoals Rusland. Naast dat, moet het ook openbaar worden 
gemaakt als politieke structuren en/of organisaties van het betreffende 
gastland eventueel van de partij zullen zijn. 
 
Op dit moment is het zo dat de NAVO en de VS besloten hebben dat de tijd 
rijp is voor dusdanige militaire oefeningen. Dit hebben ze besloten echter, 
zonder het Finse parlement noch de Finse bevolking hierover in te lichten. En 
ze hebben met name Rusland niet ingelicht. 
 
Ondanks dat de NAVO/ VS geen luchtbasis in Finland hebben zijn ze wel al 
begonnen met het importeren van vliegtuigen voor deze militaire oefeningen, 
er van uitgaande dat het alleen maar vliegtuigen zijn. Ze maken gebruik van 
de Finse vliegbasis Tampere Rissala dat zo’n 170 km ten noorden van 
Helsinki ligt.  
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De Amerikaanse troepen verblijven nu al een tijdje gevaarlijk dicht bij de 
Russische grens.  
 
De Finse haven Turku ontvangt constant steeds meer militaire uitrusting en 
materiaal. 
 
Men kan duidelijk steeds meer militaire voertuigen herkennen op de Finse 
(snel)wegen. 
 
Het lijkt erop dat hier veel meer achter zit dan alleen maar wat oefeningen.  
Dit soort grondkrachten zijn illegaal en de Finnen zijn niet gediend van elke 
vorm van opgedrongen militaire oefeningen, naast dat het Finse parlement 
hier niet eens van op de hoogte was.  
 
Ondertussen aan de andere kant van de lijn, doen de VS en haar 
bondgenoten wat ze gewend zijn te doen; het precies calculeren van wat 
Finland van waarde kan zijn voor hun.  
 
Wat kunnen ze stelen? En wat is de prijs die ze daarvoor moeten betalen?  
 
Klinkt dit niet bekend in de oren? Oekraïne?!  
 
Ja zeker, wel voor de Finnen! 
 
En zeer zeker ook voor Rusland. 
 
Is dit weer een zoveelste poging van de machtige Obama om een derde 
wereld oorlog te creëren? 
 
Het is duidelijk dat hij is gefaald in al zijn andere pogingen de VS tot een 
oorlog te brengen. 
 
Onthoudt goed dat mocht het tot een oorlog komen, Obama een staat 
van beleg zal verkondigen, in zijn functie zal blijven en door zal gaan 
met het vernietigen van de VS van binnenuit.  
 
Wees er attent op dat wanhopige mensen wanhopige dingen doen en hier zit 
zeer zeker een luchtje aan. 
 
Een verklaring van Neil Keenan: “Laat me je vertellen dat ik een aantal zeer 
bewonderenswaardige Finnen ken. Het zijn harde werkers, ze zijn betrokken, 
toegewijd, aardig, loyaal en nog veel meer. Ik kan niks anders zeggen dan dat 
ze van hun land en volk houden.  
 
Ze willen weten hoe hun toekomst eruit ziet. Ze houden er niet van 
onderworpen te worden aan uitbuiters zoals dat nu het geval is. Ze moeten 
weten of hun kinderen en families veilig zijn maar hoe veilig kan het zijn met 
patrouillerende NAVO soldaten langs de Russisch/Finse grens? 
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Deze situatie is niet fair of veilig. Wie zijn hier allemaal gebaat bij? Stel jezelf 
deze vraag en je weet welke kant dit op zal gaan.  
 
In de nabije toekomst verwacht ik dat Finland de juist keuze zal maken en dat 
goede mensen het zullen overnemen in de politiek. Zodat Finland zal stijgen 
tot de klasse waar het toebehoort; de wereldleiders of nog beter.  
 
Ik wens Finland al het beste en als die Global Accounts geopend worden dan 
zal ik jullie erbij betrekken.  
 
Dat beloof ik jullie. Pas goed op jullie zelf, hou je taai en lang leve Finland.” 
 
Neil Keenan & The Keenan Team 
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