
Dacă România dorește maximizarea puterii (poporului), își asumă neutralitatea. Orice 
politician care intră în jocul american anti-rus este un nebun inconștient. Nu doar pentru 
că puterea armată a forțelor și faptele istorice îți sugerează acest lucru, ci și pentru că orice 
referendum ar zice-o. Un sondaj de opinie ar fi totuși greu de măsluit ca să arate ce ‘trebuie’ 
și de aceea nu am văzut vreunul. Din păcate, forțele din spatele mass-mediei sunt capabile 
să escaladeze în continuare. Dacă este un cuvânt care este potrivit la ceea ce se întâmplă 
acum, acela este “escaladare” și este evident controlată și trebuie să înceteze. Avem resurse 
extraordinare ca persoane și nu merită să ni le irosim. Ființele umane de pe toate 
continentele au ajuns în punctul în care își dau seama că guvernele nu sunt de partea lor, ci 
de partea complexului industrial militar care le controlează și care și-a propus să reducă 
drastic populația globului, lucru care se predă în universități. Nu există politician care să nu 
poată fi cumpărat, de oriunde ar fi el, sau care să nu cadă pradă iluziei de putere 
nemăsurată. Practic, noi trăim noua ordine mondială și guvernul mondial. Însă nu e un 
guvern democratic, ci privește majoritatea ca sclavi, cu dispreț. E momentul să ne unim cu 
mințile clare și optimiste și neumbrite de ură, ci cu siguranța dreptății care este de partea 
noastră. Noi împotriva lor, cei care otrăvesc planeta și populația cu ură și care cultivă 
animozitatea prin idolatria competitivității și a mândriei prostești. Ne apropiem de 
dictatură militară globală. SUA pregătesc și ei un exercițiu militar imens în țara lor, numit 
Jade Helm 15 în care simulează răspunsul la invazia rusă prin Mexic (explicit formulată de 
președintele parlamentului cecen) si prin care urmăresc să dezarmeze populația. Vă 
reamintesc faptul că în al doilea război mondial rușii și nemții au pornit aliați (pactul 
Ribbentrop-Molotov), pentru ca ulterior să se caftească, după ce s-au cântărit din priviri. 
Deși Putin s-a exprimat foarte categoric împotriva noii ordini mondiale, este în avantajul 
lui si al oligarhilor săi să facă război, de asemenea, pentru că se consideră în superioritate și 
dorește, ca orice bun patriot, să își extindă influența în timp ce salvează din nou Europa (de 
fapt, lumea) de naziști. În concluzie, fiți pregătiți ca în scurt timp să o dați pe rații de 
alimente, controale la tot pasul, sunete de mitraliere pe strada voastră cu clădiri 
bombardate. Asta dacă nu cumva ieșiți în stradă să cereți neutralitatea și pacea despre care 
niciun politician nu suflă o vorbă.

Neutralitatea României

față de conflictul 

din Ucraina


