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Jak to vlastně všecko bylo: napřed byly na Ukrajině nejrůznější cizí jednotky, vojenští velitelé 

zacvičovali Ukrajince do nejrůznějších triků a taktik vojenského boje a najednou jsou všichni 

pryč. Těsně před 15. únorem, kdy podle jejich předpovědi, nebo možná plánu se měla dostavit na 

Washingtonem plánovanou schůzku ruská armáda, se většina z nich vypařila jako ta pára nad 

hrncem. 

Britské jednotky dostaly příkaz již 13. února, aby co nejrychleji opustily zemi a Angličané-

civilisté, přebývající na Ukrajině, byli rovněž vyzváni, aby odtud co nejdříve odešli. Těsně před 

tím, Američané přikázali svým diplomatům opustit Ukrajinu a slíbená vojska ani do země 

neposlali, ale nechali je na hranicích v Polsku a v Rumunsku. 

Po ruském útoku vysílají Američané do Evropy dalších 7000 vojáků, kteří se přidají k 5000, již 

tam nastavených. Ale všichni jsou v těsné blízkosti Ukrajiny. Ani jeden z nich nemá přikázáno 

vniknout do státu na pomoc Ukrajincům, které napřed proti Rusku mocně popudili, také je 

vyzbrojili a úspěšně nahnali do války, zatím co sami zbaběle sedí kolem hranic a čekají, jak to 

dopadne. Amerika má v Evropě celkem 80 000 vojáků! 

President Biden oslovil americký lid a oznámil, že další vojáci jsou posíláni do Evropy. Řekl 

také, že tito nebudou bojovat na Ukrajině, ale jdou tam kvůli zajištění NATO, aby bránili 

americké spojence – kteří nikde nebojují? Takže jaké zajištění, jaká ochrana, když nikdo z nich 

nikde nebojuje? To je mají chránit před zlými psy, špatným počasím, anebo autonehodami? 

Vždyť jsou tam pak naprosto zbyteční. Je to další prázdné gesto, které možná pro prostší nátury 

dobře vypadá. 

Kanada rovněž posílá skoro 500 vojáků na ruské hranice, asi aby měli lepší televizní přenos 

toho, co se děje na Ukrajině. Jejich zrádný Premiér Trudeau zakázal Kanaďanům kupovat ruské 

dluhopisy a jakkoliv jinak s touto zemí a s Donbasem obchodovat. Trudeau prohlásil, že 

„Kanada, spolu se spojenci brání demokracii … lidé na Ukrajině musí být volní …“ 

NATO rovněž posílá další jednotky do východních zemí, sousedících s Ukrajinou, ale ne na 

Ukrajinu samotnou. Tito nestydatí lháři tvrdí, že chování Ruska je vážné ohrožení Euro-

Atlantické bezpečnosti a že NATO bude nadále používat všechny možné způsoby, aby zajistilo 

bezpečnost svých spojenců – a přitom do země, na pomoc svým kamarádům, které tak poctivě 

školili a poučovali, nikdo z nich nevtáhl. 

Také se vyjádřili, že ruský vojenský zásah je „děsivý útok na Ukrajinu, který je naprosto 

neopodstatněn a nevyprovokován.“ Podle nich, Rusko bude kvůli tomu platit vysokou politickou 

a ekonomickou cenu. Jak to, že byl tento útok nevyprovokován? Vždyť Donbas je Ukrajinou 

trvale odstřelován již od r. 2014. Na donbasském území bylo nalezeno několik hromadných 

hrobů. Rusku, které vůbec nic nedělalo, neříkalo a neorganizovalo bylo neustále vyhrožováno 

těmi nejrůznějšími způsoby. Jejich diplomatičtí zástupci byli hromadně vypovídáni z různých 

zemí a na Ukrajinu, což je těsné sousedství, byly dodávány jedny zbraně za druhými. 
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A to že není provokace? 

Dovedete si představit jak by Amerika skákala, kdyby Rusové, anebo Čína, či kdokoliv jiný 

začali vozit obrovské množství zbraní třeba na Kubu? Jak by byli okamžitě plni protestů, 

stížností a sankcí? 

Současní „zastánci spravedlnosti“ jsou zločinci 

Jak píše známý historik Michael Hoffman, tito váleční zločinci a hromadní vrahové, což je 

NATO, Amerika, Británie, nemají nejmenší právo odsuzovat Rusko za to, že zaútočilo proti 

Ukrajině. Oni sami způsobili tolik krveprolití, tolik zničených životů, zničených majetků a 

celých národů, že by se správně ani neměli ukazovat na veřejnosti. 

Na příklad, jak se Hillary Clinton smála, když jí řekli, že byl Muammar Gaddafi zavražděn tím, 

že byl sodomizován bajonetem! Jak NATO s nadšením bombardovalo křesťanské Srbsko, kdy 

ničili hlavně kostely, školy a podobné civilní instituce a přitom současně vydávali Srby za ty 

zločince, kteří toto páchali. Sama jsem viděla kousek filmu, typická hollywoodská propaganda, 

kde hned na začátku bylo slyšet výbuchy a výstřely a jeden voják řekl druhém: „Srbové už zase 

bombardují muslimské vesnice, vraždí lidi a znásilňují ženy.“ Vypnula jsem to v ten moment. 

Ani jeden muslimský dům nebyl v této válce zasažen, je to oficiálně potvrzeno. 

Západ prostě a jednoduše Rusko podvedl. V r. 1990 slíbila vláda Bushe st., britská Thatcher a 

západoněmecký Kohl Rusům, že když opustí východní Německo, že se NATO nerozšíří ani o 

krok na východ. Tento slib nedodrželi a následující dosazenci jen prohlubovali tuto zradu. Tito 

lidé jsou přesně ti, kteří by zasloužili sankce, tresty a pokuty. Když hlavní představitel státu 

nedodrží dané slovo, to není žádný malý přečin. To je zrada; to je vlastizrada a za to je smrt. 

Česká Republika rovněž projevila věrnost globalistům 

Premiér Fiala napsal na Tweet, že „stojí při Ukrajině“ a označil obsazení země ruskými vojsky 

za „nevyprovokovanou vojenskou invazi.“ Nevyprovokovanou? Je to možné, že neví, co se dělo 

předtím? Že neví o těch neustále dodávaných zbraních, vyhrožování Rusku, zaváděním ničím 

neopodstatněných sankcí proti nim, vojska po zuby ozbrojená podél ruských hranic, střílení a 

útoky na Donbas desetitisíce mrtvých tamtéž – je snad slepý a hluchý, že o tom neví? 

„Naše odveta na ruskou invazi bude jasná, tvrdá a rychlá, jak nejvíc to jde,“ řekl dále. Dělá si 

z nás legraci? Jak by to asi český národ dokázal? Jako významný politik by si měl dát větší pozor 

na to, co vypustí z úst. 

A pak zrušili dva ruské konzuláty a zakázali víza pro Rusy. Obávám se, že s takovými hrdiny to 

Česká republika daleko nedotáhne. 

I president Zeman vyskočil na pódium propagandy jak rychle mu to jeho staré a nemocné nohy 

dovolily, když volal, že to, co Rusko dělá je „zločin proti míru“ a požadoval odříznutí Ruska od 

bankovního systému SWIFT. Bylo to od něho zcela nečekané, v minulosti se jevil jako rozumný 

člověk, snad nejmoudřejší ze všech těch, co se v současné době v české politice babrají. Že by si 

nepamatoval, že Rusové sami prohlásili, že by je odstavení od SWIFTu vůbec nepoškodilo? 

Jednoduše by požadovali platbu za vyvážené suroviny ve zlatě! A který stát má dnes na to, aby 
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platil za suroviny ve zlatě? Snad leda africké státy, Čína a dříve Libyje. Ale takových národů je 

po celém světě velmi málo. Oproti svým dřívějším názorům se Rusové rovněž obrátili na Bitcoin 

jako alternativní způsob platby. 

Premiér Británie Johnson byl další z těch, kteří volali po zrušení přístupu Ruska ke SWIFTu a 

ukrajinský Ministr zahraničí ho následoval, s prosbami stejného druhu, naříkaje nad „krví 

nevinných Ukrajinců, která bude na ruských rukou.“ Pravda, nevinní Ukrajinci v plné polní 

zbroji a s kulometem v ruce. 

Podle prohlášení ukrajinského Ministerstva vnitra, Ukrajina opravdu rozdala svým lidem 

v Kyjevě již minulý čtvrtek 10 000 kulometů, na obranu proti Rusům a ukrajinský Parlament 

bleskově povolil nošení této zbraně na veřejnosti civilními občany. A President Zelenský 

oznámil: „Dáme zbraně každému, kdo chce hájit zemi. Buďte připraveni k obraně Ukrajiny.“ 

Všichni volají po tvrdších sankcích proti Rusku, všichni by tak rádi někoho jiného trestali. 

Evropa nutně potřebuje dodávky ruského plynu a jiných surovin a přitom chce svého dodavatele 

pokutovat a trestat. Je to logické? Dovedou tito lidé, což jsou hlavní představitelé států, dovedou 

vůbec myslet? 

Korunu tomuto sporu dal německý kancléř Olaf Scholz, který varoval britského Johnsona, aby 

moc nehazardoval s odříznutím Ruska od SWIFTu, že „jeho země (Německo) nebude 

podporovat taková dramatická rozhodnutí a stejně tak nebude něco takového podporovat 

Evropská unie.“  

Na co sankce? 

Při nedávném pořadu CNN byly rovněž diskutovány přídavné sankce proti Rusku, které 

President Biden hodlá zavést. Novinářka a zkušená analystka politické situace Susan Glasser se 

vyjádřila, že „problém je, co je skutečným cílem Bidenovy administrace. V této chvíli sankce 

nejsou žádná zábrana, protože již k invazi došlo.“ 

Řekla dále, že už 20 let sleduje Presidenta Putina a že jasně vidí, že to není člověk, který by se 

dal jednosměrnou cestou, kterou mu Amerika nabízí. To není někdo, koho by mohly nějaké 

sankce donutit jednat jinak, než jak jedná. 

Bylo zajímavé, že i když Rusko vtáhlo na Ukrajinu, v Americe to nebylo bráno jako něco 

drastického ani mezi Republikány, kteří Putinovo činění odsoudili. Biden nemá takovou podporu 

lidu, jak by si přál. Jeho popularita je velice nízká, snad nejnižší, co kdy který president měl. 

Finanční vliv 

Vlivem tažení proti ukrajinskému nacistickému vedení země, ruský rubl utrpěl značné ztráty a 

jeho cena podstatně klesla. Z toho důvodu zastavila ruská Centrální banka obchodování na cizích 

trzích. Bylo rozhodnuto, že za účelem stabilizování situace učiní Ruská Banka kroky na 

mezinárodních trzích, za účelem získání větší pružnosti bankovního sektoru. 

Rusko má v současné době obrovské zásoby zlata a cizích měn, které mají hodnotu 600 miliard 

dolarů a tyto mohou být v případě potřeby použity k posílení národní měny. 
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Již předem byly provedeny pokusy s různými strategickými možnostmi na ochranu národní 

měny, podniků a podnikatelů a dnes mají Rusové pevný, prověřený plán jak postupovat. Tento je 

nutný obzvlášť s přihlédnutím k tomu, že Evropská unie jim vyhrožuje dalšími, přídavnými 

sankcemi, které prý vyústí v obrovské a těžké následky v Rusku. 

Je ale zcela možné, že sankce proti Rusku budou mít větší a horší dopad na země, které je 

vydávají, než na Rusko samotné. 

Má vůbec někdo právo uvalovat sankce na někoho jiného? Myslím, že je to sporné. 

Biden sliboval … a čas běžel 

Při své volební kampani, Joe Biden sliboval, že když bude zvolen, tak „Putinovy dny ohrožování 

východní Evropy budou skončeny.“ 

Malá otázka – kdy, jak a čím ohrožoval Putin východní Evropu? 

21. února 2020 napsal tehdejší presidentský kandidát Joe Biden (anebo ti, kteří ho manipulují) na 

Tweeter, že 

„Vladimír Putin nechce abych byl Presidentem. Nechce, abych kandidoval. Jestli 

chcete vědět proč, tak je to kvůli tomu, že já jsem ten jediný člověk v tomto oboru, 

který kdy byl na stejné úrovni jako je on … Putin ví, že když já budu Presidentem 

Spojených Států, tak že jeho dny tyranie a snahy ponižovat Spojené Státy a všechny 

ty ve východní Evropě jsou skončeny.“ 

Můžete se klidně smát. Je to opravdu k smíchu. A toto napsaly Fox News, což je mainstream! 

Ovšem – co je dnes americká armáda? 

Kdysi opravdu mocná bojovná mašinerie je dnes pouhý stín své bývalé slávy. Nejen že jsou 

skoro všichni vojáci očkovaní proti Covidu, takže jsou velmi nemocní, mnozí umírají a hodně 

jich odešlo, nebo byli vypovězeni, protože se nechtěli nechat očkovat. Celá desetiletí zanedbání a 

neschopnosti vedoucích sil se podepsaly na této části národní obrany. V Afghanistánu nebyli 

schopni po 20 letech bojů porazit otrhanou bandu obchodníků s drogami a pastevců koz. 

Obrázek níže mluví za celé stránky knih: americká armáda dnes. 

Průzkumem bylo zjištěno, že z každých 10 

amerických vojenských letadel je pouze 7 schopno 

letu. Jejich pohotovost, která má být 75-80% je 

71,5%. Snad ta jediná letadla, která splňují 

požadavky na okamžitou pohotovost jsou 

automatické dróny, které nepotřebují pilota. Slavná 

bojová letadla F-35As, která jsou klíčová pro 

jakýkoliv boj většího rozsahu, mají bojeschopnost 

sníženou ze 76% na 68%, 

Při průzkumu bojeschopnosti 5400 vojáků americké 

armády v r. 2020, pouhých 14% bylo schopno 
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nastoupit okamžitě a kamkoliv a vyhrát válku kdekoliv na světě. Ten zbytek potřeboval víc času, 

zhruba asi tak týden, někteří i víc, na přípravu. 

Podobná situace je v námořnictvu, které nejen že má nedostatečný počet lodí, ale ubývající počet 

personálu na jejich obsluhu. 

Více než 70% mladých Američanů nemohou vykonávat vojenskou službu kvůli obezitě, 

nedostatečnému vzdělání, kriminálním záznamům, nebo používání drog. Mladí Američané mají 

špatnou životosprávu, ještě více narušenou posedáváním před televizními obrazovkami, což je 

dělá snadno zranitelnými, nešikovnými a neschopnými zúčastnit se armádního výcviku. 

Takže – čím chce dál Joe Biden koho ohromovat? 

A co se týče NATO, obrázek níže mluví za všecko. Vlevo jsou Ministryně obrany Švédska, 

Norska, Holandska a Německa. Ursula von der Leyen později přestoupila z ministerského křesla 

na vedoucí EU. Vpravo je Ministr obrany Ruska. 

 

 

 


