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Buletin: Ditujukan kepada Rusia / Finlandia
Tanpa diketahui sebagian besar negara dan orang-orang di planet ini banyak
berlangsung akal-akalan, yang apakah diatur untuk menghancurkan planet kita
atau menciptakan Perang Dunia Ke-3.
Apakah kita juga memerlukannya?
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Ini salah satu hal semacam itu yang tidak kalian dengar mengenainya sampai itu
terlambat…Hal itu ada di sini sekarang dan kita dapat membekuknya sejak awal
dan membiarkan para agresor mengerti, kita tidak ingin anak-anak kita ataupun
negara kita terlibat.
Marilah mendesak para agresor untuk membawa orang-orang kita pulang
dengan aman dan tidak lebih lama di dalam kotak-kotak. Hal yang sama berlaku
bagi kedua belah pihak.
Waspada
Seperti yang kemungkinan besar diketahui para mahasiswa politik luar negeri,
Finlandia menandatangani perjanjian dengan NATO untuk ambil bagian dalam
latihan-latihan militer.
Tentu saja mereka harus memberi tahu ini, tidak hanya kepada negara-negara
dekat seperti Rusia, bahwa latihan-latihan semacam itu akan berlangsung – tapi
juga di mana struktur-struktur politik dan organisasi-organisasi dari negara tuan
rumah sendiri, kemungkinan menjadi bagian dari ini.
Nah, pada saat ini AS dan NATO telah memutuskan, bahwa waktu sudah
matang untuk menciptakan latihan-latihan semacam itu, tapi tanpa memberi
pemberitahuan yang fair baik kepada Parlemen Finlandia ataupun penduduk
Finlandia. Yang terutama, mereka tidak memberi tahu Rusia.
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NATO / AS tidak memiliki pangkalan udara di Finlandia dan telah membawa
pesawat-pesawat mereka untuk latihan-latihan atau lebih dari itu? Mereka
menggunakan bandara Finlandia Tampere Rissala. Tampere berlokasi sekitar
170 km di utara Helsinki.
Pasukan AS telah menempatkan diri secara berbahaya dekat perbatasan Rusia
untuk beberapa waktu sekarang.
Pelabuhan Turku menerima semakin dan semakin banyak alat-alat militer
sepanjang waktu. Orang dapat melihat dengan jelas, semakin banyak
kendaraan-kendaraan militer di jalan-jalan Finlandia.
Tampaknya seperti jauh lebih banyak lagi yang akan dilatih di sini. Kekuatan
militer darat semacam itu ilegal dan dimengerti lebih jauh bahwa Finlandia tidak
menginginkan latihan militer apa pun yang dipaksakan terhadap mereka musim
panas ini, dan di sini kalian ketahui, bahwa parlemen Finlandia pun tidak
mengetahui tentang semua yang terjadi ini.
Sementara itu di sisi lain aliansi AS / Barat sedang melakukan apa yang selalu
mereka lakukan; dan itu adalah melakukan kalkulasi secara tepat nilai apa yang
dimiliki Finlandia bagi mereka.
Apa yang dapat mereka curi? Dan berapa biayanya?
Apakah ini terdengar seperti Ukraina lainnya bagi kalian?
Itu dilakukan terhadap Finlandia!
Dan itu hanya mungkin bagi Rusia.
Dapatkah ini merupakan upaya lain dari Obama yang perkasa untuk
menciptakan Perang Dunia Ketiga? Ia telah gagal dalam semua usaha lainnya
untuk membawa AS ke dalam perang.
Ingat, seandainya di sana ada perang, Obama mendeklarasikan hukum
darurat perang dan tetap tinggal dalam kantornya dan akan melanjutkan
usaha-usahanya menghancurkan AS dari dalam.
Kita harus mengingat bahwa orang yang putus asa melakukan hal-hal nekat dan
ini sudah pasti baunya tidak sedap.
Pernyataan dari Neil Keenan: “Biarkan saya memberi tahu kalian bahwa saya
tahu sejumlah orang Finlandia yang merupakan garam dunia. Mereka adalah
pekerja keras, mempertimbangkan baik-baik, berdedikasi, baik, loyal dan masih
banyak lagi. Saya tidak dapat mengatakan apapun yang lebih selain mereka
mencintai negaranya dan masyarakatnya.
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Mereka ingin tahu masa depan mereka dan mereka tidak suka rubah datang ke
dalam rumah ayam mereka, seperti yang terjadi sekarang. Mereka perlu tahu
anak-anak dan keluarga mereka aman, dan seberapa mereka bisa aman dengan
tentara-tentara NATO / AS berpatroli di sepanjang perbatasan Rusia?
Ini tidak adil dan tidak aman. Siapa yang memperoleh hasil dari semua ini?
Ajukanlah pertanyaan ini. Maka kalian akan tahu ke mana ini menuju.
Saya melihat Finlandia mengambil jalan tinggi dalam masa depan yang sangat
dekat dan orang-orang yang baik mengambil alih dalam politik, dan jika itu
terjadi, Finlandia akan berada dalam kelas yang sudah selalu seharusnya
dengan pimpinan-pimpinan dunia atau bahkan lebih baik. Saya berharap
Finlandia baik dan ketahuilah ini, bila saya selesai membuka Global Accounts,
kalian akan menjadi bagian darinya.
Saya menjanjikan ini kepada kalian. Jaga diri my friends, dan Tuhan memberkati
Finlandia. Tetap kuat dan tetap aman.”
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