VÁLKA, s.r.o. připravila na Ukrajině maškarní ples s invazí
a nikdo se nedostavil – a pak přišlo odmaskování
Jane K., 23. února 2022
Dělali co mohli, aby vyprovokovali Rusko k útoku a nepovedlo se jim to. Rusko se zachovalo
přesně podle návodu slavného čínského vojevůdce Sun Tzu. Ten v podstatě říkal, že nejlepší
způsob, jak vyhrát válku je nikdy neválčit. Je to pravda, protože v každé válce prohrají všecky
zúčastněné strany. Jediní kdo vyhrají jsou mezinárodní bankéři, kteří to ničení financovali a kteří
po skončení šarvátek, až adrenalin klesne na normál, financují opravy. Proto bylo vždycky tolik
nesmyslných válek. Vymyšlený důvod a hned se penízky sypaly do banky i s úroky.
Nakonec musela VÁLKA s.r.o. zaútočit sama, stále doufaje, že se jim nakonec podaří všecko na
Rusko svést. Už ve středu, 16. února začali s těžkým odstřelováním a pokračovali pořád dál, den
za dnem. V sobotu se začali trefovat do malé vesničky Zajcevo, která leží v Donbasu, přímo u
hraniční čáry s Ukrajinou. Náhodou tam byla zrovna nastěhována skupina RT (Russia Today,
jejich arabská část) reportérů, kteří o tom podali hlášení. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Kyjev
hned na to popřel snahu převzít odtržené části Ukrajiny vojensky a obvinil obyvatele Doněcka a
Luhanska, že sami stříleli. Jak jinak, lháři z povolání.
Je zcela možné, že celý ten poprask kolem zpráv, že Rusko napadne Ukrajinu sloužil pouze k
tomu, aby byla odvedena pozornost od toho, kdo doopravdy napadne koho. Protože Ukrajina již
stěhovala armádu a vojenské vybavení na donbaské hranice, takže se je zjevně chystala vojensky
napadnou. Proč jinak by to dělali? Ukrajina nastěhovala až k dělící čáře obou zemí přes 150 000
vojáků spolu s dělostřelectvem a s odpalnými rampami pro rakety, se smrtícími 120 mm Grad
raketami, které když explodují, tak kolem sebe rozmetají tisíce ostrých kovových střepů. Pak je
přece naprosto jasné kdo z nich se provinil tím, že jako první začal napadat toho druhého.
Poslali tam své nejlépe vycvičené jednotky, tak zvané „zvláštní oddíly,“ což je v podstatě
Azovův oddíl. Tato vojenská skupina je složena z neo-nacistů, posbíraných po celé Evropě. Na
rukávě nosí nacistické symboly, vypůjčené přímo od Wehrmacht SS Sturmabteilung a z pozadí
jsou podporováni tisíci nemilosrdnými námezdními vrahy, vycvičenými stejně nemilosrdnými
instruktory z Blackwater, zatímco CIA a MI6 jednotky jim dodávají další podporu a vedení.
Přesto, Alexej Danilov, Sekretář Ukrajinské národní bezpečnosti a obrany popřel již v pátek, že
Kyjev plánoval útok na Doněckou a Luhanskou republiku. Prohlásil, že to všecko je snaha
vyprovokovat ukrajinská vojska, která mají přesné instrukce střílet pouze když by byli ohroženi.
Takže jak tomu má člověk rozumět: napřed nastaví armádu na hranice, začnou střílet na druhou
stranu a pak si stěžují, že byli, chudáčci, napadeni těmi tak zlými lidmi z Luhanska a z Donětska.
Doněcký vojenský mluvčí Eduard Basurin potvrdil zhoršení situace. Jen v neděli bylo na
Donbasskou stranu vypáleno asi 700 dělových nábojů. I jinde, podél styčné dělící čáry docházelo
k těžkým vojenským útokům To dalo důvod k urychlené evakuaci všech občanů Donbasu, kteří
se uchýlili do Rostova, v Rusku. Tisíce jich zaplavily cesty, vozili je nacpané v autobusech,
zatím co Donbas vyzýval všechny bojeschopné muže k nástupu na hranice. Naštěstí bylo zavčas
zjištěno, že most, přes který museli přecházet a přejíždět, byl podminován.

Není divu, že následkem toho Rusové začali stěhovat svá vojska na hranice s Ukrajinou a na
Krym a president Putin rovněž povolal zálohové vojáky.
V krátkém videu, nahraném ve vesnici Petrovskoje, v neděli, 20. února v 17:30 můžete z dálky
slyšet palbu jak z děl, tak z kulometů. Zesilte si zvuk pro lepší poslech.
Zásahy i v Rusku
Rusové hlásí, že dva dělové náboje dopadly i na ruskou stranu hranic s Ukrajinou,
v Tarasovském obvodu, v blízkosti Rostova. Jeden náboj dopadl asi 1 km daleko od hranic, ten
druhý byl až 2 km ve vnitrozemí Ruska. Nikomu nebylo ublíženo, ale kriminální vyšetřování
bylo přesto zahájeno. (Možná to byly náboje, které poslala ukrajinským nacistům Česká
Republika.) Ta snaha globalistů rozpoutat za každou cenu válku je opravdu neuvěřitelná.
Ukrajinský Ministr zahraničí Dmytro Kuleba prohlásil, že tyto dvě střely v žádném případě
nepřišly z Ukrajiny. Ukrajina prý nikdy nestřílela na ruské území. A požadoval okamžité
vyšetřování. Předběžná prohlídka zjistila, že se jedná o starší, sovětské střely BM-21, které
používala jak Ukrajina, tak Donbas. Jenže Donbas by asi těžko střílel po Rusku. Ukrajina si
rovněž stěžovala, že dva jejich vojáci byli zabiti a čtyři zraněni a že Donbas porušuje dohodu o
neútočení. To, že sami zaútočili jako první, chameleonsky skrývají.
Jako další, Rusové v pondělí zneškodnili dva ukrajinské tanky, které se pokoušely proniknout na
ruské území, v blízkosti vesničky Mitjakinskaja, v rostocké oblasti. Krátké video hořících tanků
je možno vidět na stránce. Stejný den, kolem 6. hodiny ranní pozorovala ruská hraniční stráž
skupinu pěti ukrajinských sabotérů-rozvědčíků, jak se pokoušeli vniknout do Ruska. Tito se
bránili zajetí, došlo k přestřelce a všech pět bylo zastřeleno. Později byl zadržen ještě jeden
ukrajinský sabotér, který zkoušel to stejné. Není známo, co se s ním stalo.
Pochopitelně, spolu se dvěma tanky by začali na Ukrajinu střílet z Ruska, což by bylo vydáváno
za napadení Ruskem a globalisté by hned měli svoji vytouženou válku.
Ukrajinci, jako vždycky, všecko popřeli. Řekli, že Rusové si vymýšlejí a že k ničemu takovému
nedošlo. Žádné lidi, ani tanky prý neztratili. U.S. a NATO obvinili Rusko, že plánovalo Ukrajinu
napadnout „pod falešným praporem,“ což se setkalo s odporem z Moskvy, kdy ruský president
Putin prohlásil, že v žádném případě nemá v úmyslu se do třenice na Ukrajině zamíchat. Ovšem
dva hořící tanky a celkem 6 zadržených sabotérů-rozvědčíků, ať už živých, nebo mrtvých, jsou
více než dostatečný důkaz.
Červeno-černý prapor
Uvědomili jste si někdy co znamená černo-červený prapor, který v tak hojném množství vlaje
nade všemi ukrajinskými neo-nacistickými manifestacemi (viz obrázek níže)? Jakýkoliv černočervený prapor je symbolem anarchistů. Takže Ukrajina je ve skutečnosti vedena anarchisty. To
je velmi vážná situace. Anarchisté neuznávají žádnou vládu, žádnou svrchovanou moc a žádnou
obdobu hierarchie. Chtějí zrušit veškeré státy, považují je za zbytečné, nevhodné a škodlivé.
Podporují a vyvolávají chaos, bezpráví a zločinnost a v tomto směru mají hodně společného se
skupinami, řádícími v současné době v Americe, což jsou BLM (Black Lives Matter) a Antifa.

Anarchisté jsou většinou ultra-komunisté, neboli Marxisté. Jsou zuřiví odpůrci kapitalismu a na
příklad v carském Rusku byli původci všech revolucí, vzpour, protestů, atentátů a jiných útoků,
včetně nám známé ruské revoluce v r. 1917. Je možné, že jsou původci všech vzpour po celém
světě. A těmto lidem poslala Česká republika dělové náboje v hodnotě mnoha milionů korun!
President Putin jim to jasně řekl
Putin stále informoval jak Washingtonu D.C., Brusel a NATO, že kdyby došlo k přímé invazi
Donbasu jejich najatými poskoky, že je zničí. Rozpráší je na kousky a rozmete je po světě.
To nebylo žádné prázdné gesto, žádná prázdná slova. Ruský nový hypersonický letoun Kinžál je
schopen nést jak konvenční, tak atomové bomby a může odstartovat ve vzduchu, z bombardérů
Tu-22M3, nebo z lehkých, obranných letadel typu MIG-31K. Kinžál dosahuje rychlosti Mach 3,
což je 3704,4 km/hod. a má neuvěřitelné manévrovací schopnosti v každé fázi letu. Je pouze
jedním ze šesti nových ruských strategických letounů. Takže kdyby se měli Rusové někam velmi
rychle dostavit, věřte, že tam budou na čas.
K tomu je nutno přičíst skutečnost, že nikdo neví, co doopravdy ruský arsenál zbraní obsahuje.
Nikdo tím pádem neví, na co se připravit a co očekávat. A útok může přijít zcela rychle a
nečekaně, takže s Rusy není radno si zahrávat, jak se o to U.S. NATO a EU už hezky dlouho
pokoušejí. Pouze jejich Sun Tzu mentalita, s níž se chystají vyhrát válku bez boje, chrání všecky
tyto sabotéry od zasloužené odplaty, která by v opačném případě přišla už dávno.
Další tajná zbraň Rusů, snad ta nejtajnější, jak říká michalapetr.cz, je EMP pistole, nazvaná
K-3 HEMP (High Altitude Electromagnetic Pulse), která dokáže vysílat gama záření obrovské
kapacity. Tato zbraň, dopravena do výšky 30 km a výše, dokáže vypustit proti zemi tak velké
množství elektromagnetické pulsující energie, že rázem zničí veškeré zařízení, které v sobě má
elektroniku. Nedojde přitom k žádnému výbuchu, ani k oteplení a ani nevznikne žádný odpad.
Prostě to pouze vyřídí veškerou elektroniku z provozu.
Takže všechna válečná mašinerie NATO a ostatních zmrzne na místě a bude nepoužitelná. Jejich
ultramoderní zbraně budou pak dobré pouze do sběru starého železa. Také automobily přestanou
fungovat, počítače, ale i elektrické sítě, dodávky elektřiny, to všecko bude nadobro zničeno. Na
lidi, zvířata, přírodu, budovy, cesty a cokoliv jiného to nebude mít přitom žádný vliv.
Tato zbraň docílí vyprodukovat 100 000 V/m a více a má radius účinnosti 25 km. Samozřejmě,
s vyšší výškou může být i širší účinnost. Rusové mají ještě jednu verzi, dalo by se říci bodovou,
která se dokáže zaměřit na menší, omezený prostor. Proti zbraním tohoto druhu není obrany a
není stínění. A stejně tak není možno tento útok odhalit ani radary, senzory, a ani satelity. Při
jejím zásahu se okamžitě roztaví všechny mikročipy, nanočipy, polovodiče, jističe a

transformátory a celá část země, nebo i celý svět je v ten moment hozen zpátky do dob předelektrických. Buďte rádi, jestli máte doma knihy; nebudete se nudit. Protože televize nebude.
Po případném útoku touto zbraní, kdy bude veškerá opozice takto odzbrojena, vyrazí ruské
vojsko v jejich vozech, které nepoužívají elektroniku, ale zvláštní ruské elektronky a během
týdne obsadí celou Evropu. Potom přivezou speciální dróny, které Západ vůbec nezná a které
budou samy, automaticky instalovat nové elektrické vedení namísto toho, které bylo spáleno
jednotkou K-3. Bližší detaily jsou v pořadu michalapetr.cz, zlinkovaném dříve.
Dotěrná Ukrajina teď chce atom
Kyjev začal apelovat na západní mocnosti, prý jestliže mu neposkytnou potřebnou ochranu, tak
si pořídí atomové bomby. Je prý to jejich právo, aby se stali atomovou mocností. Ukrajinský
president Zelenský neustále obviňuje Rusko z nedodržení dohody, zvané „Budapeštská dohoda,“
což je naprostý výmysl. Ve skutečnosti, Ukrajina je ta, která nedodržuje co slíbila a i podepsala.
Ovšem na tomto základě zkouší Zelenský získat buď sympatie Západu, anebo atomové bomby.
Budapeštská dohoda byla podepsána po rozpadu Sovětského svazu a podepsaly ji Ukrajina,
Bělorusko a Kazachstán, kteří tímto souhlasili se zrušením jejich atomového arsenálu, v souladu
s mezinárodní smlouvou o odzbrojení (Nuclear Non-Proliferation Treaty). Oplátkou tyto státy
získaly nezávislost a záruku, že jejich současné hranice nebudou měněny.
Tyto tři státy měly na své půdě v dobách Sovětského svazu celý arsenál atomových zbraní.
Ukrajina sama byla atomová velmoc, třetí na svět a Bělorusko s Kazachstánem nebyly daleko za
ní. Ukrajina měla tehdy stovky mezikontinentálních balistických raket UR-100N, skoro 50
atomových RT-23 Moloděc a celou škálu bombardérů i s atomovými bombami. Tyto všecky
byly po podepsání Budapeštské smlouvy vráceny Rusku.
Skutečný důvod, proč Ukrajina neustále klábosí o tom, že Rusko Budapeštskou smlouvu porušilo
je ten, že Rusové převzali Krym. Ani skutečnost, že obyvatelstvo Krymu je ruské národnosti a
stejně tak existence dvojího referenda na Krymu, kdy pokaždé více než 90% obyvatelstva volilo
pro připojení k Rusku, nic z toho na Ukrajinu nemluvilo dost hlasitě.
Pravda je, že nikdo nemůže Ukrajině zabránit vyrábět atomové zbraně. Může snadno ignorovat
mezinárodní smlouvy a příkazy a jít si svou cestou. Jiné státy to již učinily a nic je nezastavilo.
Severní Korea, Israel, Indie, Pakistán – tito všichni mají dnes atomové zbraně. Irán se zrovna
pokouší o to stejné a zbytek světa nemá, jak by je donutil, aby se jich vzdali. Ovšem kdyby býval
byl měl atomové zbraně i Irák, což nám před lety nalhávali, tak by si ho Amerika a Británie
nikdy nedovolily napadnout.
Jestli je Ukrajina schopna tyto zbraně vyrábět, to je jiná otázka. Nikdy neměli vybavení na
obohacení uranu nebo procesování plutonia, aby získali vysoce kvalitní materiály, pro tyto
zbraně potřebné. Ukrajinci sami si myslí, že to pro ně není problém, něco takového zavést,
ovšem jak moc mají pravdu, to zbývá vidět. Už to, že nic z toho nejsou schopni vybudovat
v tajnosti. Nejen že takovou výrobu není snadné utajit, ale budou muset zbraně testovat a pak
nepřipadá v úvahu, že by si toho okolní státy nevšimly. Takže jakási záruka v tom je, že se
Ukrajina nezbřídí natolik, aby začala ohrožovat celý svět.

President Zelenský to řekl jasně: buď atom, nebo peníze. „Dejte nám peníze, které nejsou vázány
žádnými podmínkami. Kdykoliv dostaneme nějaké peníze ze Západu, tak musíme udělat aspoň
deset nějakých změn ve státě.“ Ve své prostotě si myslí, že mu Západ dá něco zadarmo.
Putin se zachoval zcela nečekaně
Ruská Duma volila 78% hlasy pro, aby President uznal Doněckou lidovou republiku (DLR) a
Luhanskou lidovou republiku (LLR) za právoplatné a samostatné státy. Konečné rozhodnutí bylo
samozřejmě Presidentovo a ten se opravdu rozhodl, když označil to, co se děje v Donbasu za
genocidu a řekl: „musíme udělat vše co je možné, abychom vyřešili problémy v Donbasu, ale
prvně je nutno požadovat dodržení Minské dohody.“
Tato dohoda, jak již víme, vyžadovala osamostatnění Doněcka a Luhanska a jejich přijetí do
nově vytvořené Ukrajinské federace. To bylo podmíněno změnou Ústavy státu a zahrnovalo to
rovněž odzbrojení všech tří stran a samozřejmě, konec válčení.
President Putin udělal přesně to, čeho se všichni obávali: jak hlásí tisková agentura Reuters, při
zvláštním obřadu, 21. února 2022 podepsal oficiální dokument, který uznává Doněckou a
Luhanskou republiku za samostatné a samosprávné státy. Podle některých tím dal Kyjevu další a
možná poslední možnost dodržet smlouvu z Minsku, která byla již zanesena do záznamů OSN
jako další zákon a jejíž uvedení v platnost Američané pilně sabotovali od r. 2015.
Biden na toto rozhodnutí hodlá odpovědět zákazem veškerých investic a zákazem obchodování s
DLR a LLR. Francouzský president Macron, který až donedávna byl s Putinem zajedno, se proti
jeho rozhodnutí rovněž postavil a žádal Evropskou unii, aby navrhla patřičné sankce proti Rusku.
Jestli to ovšem EU nerozvážně udělá, pak možná nedostanou z Ruska levný a kvalitní plyn!
Olaf Scholz prohlásil, že tento čin se neobejde bez následků a společně s Bidenem a Macronem
odsoudili Putinovo rozhodnutí. Generální sekretář OSN Guterres se přidal k takto vzniklé
opozici a řekl, že uznání odtržených států ohrožuje samosprávnost Kyjeva.
Holandský Premiér Rutte souhlasil pouze s „omezeným vydáním“ sankcí proti Rusku. Asi měl
na mysli plynovod. Baltické státy, Estonsko, Litva a Lotyšsko, které vždycky zradí každého,
požadovaly pro Rusko tvrdé tresty. Estonsko dokonce mluvilo o „hrubém a neobhajitelném
pošlapání mezinárodních zákonů.“ Měli by psát romány; mají dobrou fantazii.
Hlavní šéf NATO Jens Stoltenberg rovněž tento čin odsoudil a ještě přidal, že Rusko tím
porušilo mezinárodní smlouvy, které nejmenoval. Britský Premiér Johnson se vyjádřil, že se
jedná o „zjevné narušení samosprávnosti a soudržnosti Ukrajiny.“
Putin na to odpověděl, že U.S. a NATO přeměnili Ukrajinu na válečnou zónu. Prohlásil
současnou Ukrajinu za komunistický výtvor bývalého Sovětského svazu. Své rozhodnutí
zdůvodnil tím, že nevěří, že by Minská smlouva z r. 2015 dokázala rozřešit ukrajinské problémy.
Byl to vynikající nápad
Od Putina to byl ve skutečnosti skvělý nápad, uznat Luhansk a Doněck jako samostatné státy.
Hned poté s nimi podepsal dohodu o vzájemné spolupráci, která rovněž obsahovala vojenskou

pomoc, v případě nouze. A do pár hodin na to byly do Donbasu poslány ruské „mír udržující
jednotky,“ neboli vojsko. Ruský Parlament dal svolení k vyslání armády do Donbasu a president
Putin s tím souhlasil, protože – jak řekl – „tito lidé (na Ukrajině) nemají zájem o mírové řešení;
oni chtějí válku. Každým dnem přidávají nová a nová vojska na hranice Donbasu.“
Smlouva o spolupráci s Doněckem a
Luhanskem rovněž zahrnuje možnost
vybudování ruských vojenských
základem na jejich území a umístění
ruského vojenského vybavení tamtéž.
Den poté, co Putin uznal Doněck a
Luhansk za právoplatné státy, museli
Rusové odstranit své diplomaty
z Ukrajiny, neboť tato země jim
nebyla schopna zajistit bezpečnost.
Konzuláty byly neustále napadány a i
jednotliví zaměstnanci se stávali obětí
častých útoků. Ukrajina obviňuje
Rusko přesně z toho, co dělá sama a vyvolává tím nenávist mezi oběma spřízněnými národy.
Ukrajina je a byla vždycky část Ruska a nikdy nebyla samostatný stát. Ale anarchistická
nacistická klika, která se této země zmocnila a udělala si zní svého paňácu, způsobuje a
podporuje všecky tyto rozbroje a vyvolává nenávist mezi dvěma součástmi jednoho celku.
Sankce proti všem
Zatím co Bidenova administrace vymýšlí jaké sankce uvalit na Donbas, Rusko a na ostatní,
západní Evropa se třese strachem, aby tyto sankce nezahrnovaly ruskou energii, která je pro ně
tak potřebná. Omezení této části ekonomie by zničilo mezinárodní trh s energií.
Zatím jsou známy americké sankce proti ruskému fotbalovému klubu, čímž je postižena státem
vlastněná Vnešekonom banka, jejíž je tento klub součástí. Jiné finanční instituce, spolu s ruskými
elitami a jejich rodinnými příslušníky mají být další postižení. Rusové nebudou mít dovoleno
cestovat na Západ a studovat na tamnějších školách. Bankovní sektor má být odříznut od
západního financování a je snaha zabránit uvedení do provozu plynovod Nord Stream 2, což byl
záměr Ameriky od samého začátku.
Biden se rozčiloval, „co si Putin myslí že je, když si přivlastňuje právo prohlásit za samostatné
jakési ‚země,‘ které patří jeho sousedům.“
Na což Putin řekl: „Ukrajina není pouze sousední země. Je to nedílná část naší vlastní historie,
kultury a spirituálního světa. Ruští lidé mají s nimi pokrevní a rodinné svazky.“
Někdo by měl na to říct: „Co si Biden myslí, když si přivlastňuje právo rozhodovat o jakýchsi
‚zemích,‘ které patří jinému státu?“

