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Boletim: Dirigida a Rússia / Finlândia 

Sem o conhecimento da maioria das nações e pessoas neste planeta há muito 
subterfúgio tomando lugar que seja definido para destruir o nosso planeta ou 
criar WW3. 

Será que precisamos de tanto? 
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Este é um assunto tal que você não ouve sobre até que seja tarde demais... É 
aqui e agora e nós podemos cortar o mal pela raiz e deixar os agressores 
entenderem que não queremos nossos filhos envolvidos nem as nossas nações. 

Vamos forçar os agressores para trazer para casa o nosso povo com segurança 
e não mais em caixas. O mesmo vale para ambos os lados. 

Alerta 

Como os alunos da política externa provavelmente sabe, Finlândia assinou um 
acordo com a OTAN para participar em exercícios militares. É claro que eles 
teriam de dar satisfação, não só para nações vizinhas, como Rússia; que tais 
exercícios iria ter lugar, mas também que a estruturas políticas e organizações 
das nações em si podem, eventualmente, estar a par disso.  

Bem, neste momento os EUA e a OTAN decidiram que o momento é propício 
para criar tais exercícios, mas sem aviso previo justo para Parlamento finlandês 
ou seu povo. Principalmente eles não notificaram a Rússia. 

OTAN / EUA não têm uma base aérea na Finlândia e já estão trazendo aviões 
para os exercícios ou é algo a mais? Eles estão usando o Aeroporto finlandês 
Tampere Rissala. Tampere está localizado ao norte de Helsinki cerca de 170 
km. 
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Tropas dos EUA têm sido persistente e perigosamente perto da fronteira com a 
Rússia de um tempo para cá. 

Turku Harbour tem recebido o tempo todo cada vez mais equipamentos 
militares. Pode-se ver claramente mais veículos militares nas estradas 
finlandesas. 
 
Parece que há muito mais do que exercícios aqui. Tal força terrestre é ilegal e, 
além disso, entendem os finlandeses não quer quaisquer exercícios militares 
forçadas sobre eles neste verão, e aqui você vê que nem mesmo o Parlamento 
da Finlândia sabia sobre tudo o que está acontecendo. 
 
Entre tanto, por outro lado os aliados ocidentais dos Estados Unidos estão 
fazendo o que sempre fazem; e que é exatamente o que significa  o valor que a 
Finlândia tem para eles. 
 
O que eles podem roubar? E qual é o custo? 
 
Isso soa como uma outra situação ucraniana para você? 
 
Ele faz para os finlandeses! 
 
E ele só poderia se opor a Rússia. 
 
Esta poderia ser uma tentativa por parte do poderoso Obama para criar WW3? 
Ele falhou em todas as suas outras tentativas para trazer os EUA para a guerra. 
 
Lembre-se que deveria haver guerra Obama declara a lei marcial e 
permanece no cargo e vai continuar suas tentativas de destruir os EUA a 
partir de dentro. 
 
Devemos lembrar que pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas e isso 
certamente cheira mal. 
 
Um comunicado do Neil Keenan: "Deixe-me dizer-lhe que eu sei que algumas 
pessoas finlandesas que são o sal da terra. Eles são trabalhador, preocupado, 
dedicado, gentil, leal e muito mais. Eu não posso dizer mais nada que não seja 
que eles amam a sua nação e seu povo. 
 
Eles querem saber do seu futuro e eles não gostam da raposa entrando em seu 
galinheiro como está acontecendo agora. Eles precisam saber que suas 
crianças e famílias estão seguros e quão seguro eles podem estar com soldados 
OTAN / EUA patrulhando ao longo da fronteira com a Rússia? 
 
Não é justo e não é seguro. Quem está a ganhar com tudo isso? Faça esta 
pergunta. Em seguida, você vai saber onde você está indo. 
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Vejo Finlândia seguir a estrada elevada num futuro muito próximo e boas 
pessoas tomando conta na política e uma vez lá a Finlândia será em uma classe 
sempre deveria ter estado com os líderes mundiais ou ainda melhor. Desejo 
bem a Finlândia e sabem disso, quando eu pegar aquelas Contas Globais e abri-
las você será uma parte dela. 
 
Eu prometo-lhe isso. Tome cuidado meus amigos, e Deus abençoe a Finlândia. 
Ficar forte e ficar seguro. " 
 
 
Neil Keenan & The Keenan Team 
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