Může válka na Ukrajině signalizovat konec plánů na Nové světové zřízení (NWO)?
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Někteří analysté mají za to, že válka na Ukrajině znamená konec Nového světového řádu
(NWO), což automaticky znamená i konec Velkého znovunastavení (Great Reset) a jaksi i konec
zločinných plánů tajných globalistů, kteří nás z pozadí ovládají a manipulují. Globalisté utrpěli
totální porážku a že to dobře ví je zjevné z toho, jak kolem sebe tlučou. I česká vláda zakázala
alternativní internet, což mluví jasně a hlasitě a říká nám to, že jejich pozice je tak slabá a nejistá,
že i nějaký názor, trochu jiný než ten, který zrovna propagují, by je mohl ohrozit. Prostě se bojí,
bojí se všeho a tak utahují co kde mohou.
Zároveň nám to ale říká, že svoboda slova neexistuje a že žijeme v diktátorském systému, který
vedou buď amatéři, nebo oportunisté.
Dokonce i americká vláda přiznala, že toto je válka, která rozhodne, kdo bude mít hlavní slovo
ve světě. Nezdá se ale, že by Američané, NATO, nebo kdo jiný zkoušel tu válku vyhrát. Po
pravdě řečeno, oni se ze všech sil snaží se do ní nezamíchat. Proč potom navozili tisíce a tisíce
vojáků do Evropy, když je neposlali na Ukrajinu, to je záhada. Snad jsou tam proto, aby až bude
po všem, uklidili střepy a spočítali výši škody?
Slova presidenta Putina straší všem v hlavách a nikdo, ani americký president neví, co přesně tím
myslel, když řekl:
„Kdokoliv by se nám snažil překážet cestou vytváření hrozeb pro naši zemi, pro náš
lid, by měl vědět, že ruská reakce bude okamžitá a s takovými důsledky, které
budou zcela nečekané. Jsme připraveni na jakýkoliv vývoj událostí. V tomto ohledu
byla učiněna všechna nezbytná rozhodnutí. Doufám, že mne slyšíte.“
Bylo to něco naprosto neočekávaného a neobvyklého. Nikdo dnes v politice nejedná přímo a
rázně. Každý kličkuje, slovíčkaří a překrucuje to, co řekl před chvilkou. A tady jim to Putin plácl
rovnou do obličeje, přímo a jasně.
A tak se všichni hromadně pohoršují nad tím, že si Rusko dovolilo vtáhnout na Ukrajinu se vší
svou vojenskou mocí. Mávají sankcemi vlevo vpravo, vykřikují hrozby proti Rusku – kde byli
všichni ti „správní a spravedliví,“ když Amerika, Británie a NATO napadli Kosovo? Kdo tehdy
křičel o lidských právech a sankcích a vyhrožoval až do záhrobí? Nikdo! Kde byli všichni ti
karatelé, když byl napaden Irák? Jak to, že nikdo neprotestoval, když tam došlo k vyvraždění asi
2 milionů místních obyvatel a vraždění stále pokračuje, i když bez boje, protože uranové špice na
raketách zamořily celou zemi radioaktivitou do té míry, že je nebezpečné tam zajet i na pár dnů.
Děti se rodí zmrzačené a předčasně umírají, pokud se vůbec narodí. Obyvatelstvo žije v bídě,
pod policejním režimem „osvoboditelů.“
Zrovna minulé úterý, americká vojska bombardovala území v Somálsku. Prý tam byli nějací
teroristé! Somálsko je plné teroristů a ti z nich, kteří mají nejvíc peněz, tam vládnou. Občas se
chce zmocnit vlády jiná klika a tak spolu bojují. Pokud chtějí v Somálsku zničit teroristy, pak
musí vyhubit velkou většinu těch, co tam žijí.

A vůbec, co je jim do Somálska, teroristé nebo ne!
Utěšují nás, že nikdo nebyl náletem zraněn (co by pak byl jeho účel? to mohli zrovna střílet
novoroční rakety), ani nebyli žádní civilisté zabiti, což znamená, že je ještě nestačili spočítat.
Napadení země následovalo hned poté, co se somálský President a Premiér svorně postavili proti
smlouvě, které jejich Ministerstvo olejářského průmyslu podepsalo s americkou olejářskou
firmou Coastline Exploration.
A jako vždycky, nikdo nevolal po obhájení lidských zpráv, i když to byl už pátý útok na tuto
ubohou zemi a byl to rovněž spolehlivý přestupek proti mezinárodním zákonům ve formě
narušení suverenity cizího státu. Přesto, nikdo nehrozil sankcemi a tresty. Nikdo o tom ani
nepsal, nikdo to nehlásil, nikdo se o tom ani nezmínil – to je, jaká je dnešní světová spravedlnost.
Všichni lidé jsou si rovni, ale někteří jsou si víc rovni než ostatní.
Znamená to ovšem ještě jednu věc, že americké vojsko, placené z peněz daňových poplatníků,
slouží zájmům soukromých korporací. Je to v Evropě také tak? Spíš ano, než ne!
Jak řečeno, někteří jsou si víc rovni, než ti ostatní
Rusko si stěžuje, že opakovaně upozorňovalo Západ, spolu s Evropskou unií na zločiny, které
ukrajinští nacisté páchali v Donbasu proti rusky mluvící populaci. Ukrajinské jednotky smrti si
tam celých osm let dělaly výlety a cvičily své střelecké umění na živých terčích. Je zjevné, že
cizí lidský život nemá pro ně žádnou cenu. A stejně tak nemá život obyvatel Donbasu cenu pro
nikoho na Západě, protože nikdo v tom nic neudělal. Věřím, že o tom nikdo ani nepřemýšlel.
Všichni, jak EU, tak NATO, nebo US, do posledního, stranili ukrajinským nacistům jak nejvíc
mohli, takže se dá právem usuzovat, že i oni jsou stejného ražení – že i oni sami jsou nacisté!
Provokace a propaganda kampaň na plné obrátky
Rusko si dále stěžuje, že ukrajinská vojska odstřelovala obytné části města Starobelsk, které leží
na ukrajinském území. Došlo k tomu při bojích Ukrajinců s jednotkami Doněcka (DLR) a
Luhanska (LLR). Byly zničeny některé budovy, došlo také k požáru a i lidé byli přitom zraněni a
usmrceni. Zatím se neví, kolik bylo obětí. Provokace podobného druhu byly i v jiných městech.
Jak DLR, tak i LLR dosvědčili, že Ukrajinci vypálili na tuto část města čtyři rakety. Jejich
zbytky se podařilo najít a byly zfotografovány.
Samozřejmě, z těchto útoků jsou obviňováni Rusové, spolu s Donbasem.
Ukrajinské Ministerstvo obrany dalo na internet video, kde ukrajinské letadlo sestřelilo ruské
letadlo. Video bylo velice populární a shlédlo je více než milion lidí. Málokdo si ale všimnul, že
v popisu bylo uvedeno, že video bylo vytvořeno s použitím Digitálního bojového simulátoru
(Digital Combat Simulator), což je videohra. Jinými slovy, to nebyla skutečná bojová situace, ale
digitální video hra. Zástupce firmy, která tuto hru produkuje potvrdil tiskové agentuře Reuters,
že se opravdu jedná o jejich video hru.
A pak se vynořila zpráva, že Rusové sebou přivezli na Ukrajinu pojízdná krematoria, kterými
zkoušejí zamaskovat počet mrtvých a pálit je přímo na místě. Britské prestižní noviny „The

Telegraph“ oznamovaly, že „Rusko poslalo za svými vojsky mobilní krematorium“ a jiné britské
noviny, „The Sun“ otiskly obrázky tohoto zařízení s prohlášením, že původní video bylo dodáno
ruským Ministerstvem obrany.
Lidé byli naprosto zhnuseni z takové představy a mnozí tomu opravdu uvěřili, protože málokdo
přemýšlí natolik, aby si dovedl spočítat jak dlouho trvá spálit celého člověka a kolik energie je
na to potřeba. Jinými slovy, že je nemožné spálit větší množství lidí tak rychle, aby došlo
k ovlivnění celkového počtu obětí.
Později se ukázalo, že „pojízdné krematorium“ byla reklama firmy Turmalin, která je od r. 2013
na YouTube. Šlo o spalovací zařízení na biologický odpad. Obrázek je na stránce.
A ozval se i Klaus Schwab, ze Světového ekonomického fóra (World Economic Forum, WEF),
když označil Vladimíra Putina za jednoho z „mladých globálních vedoucích,“ vyškolených jeho
organizací. Jenže kdyby byl Putin skutečně jejich poskok a vykonával jimi přikázanou práci, (tak
jako to dělala paní Merkelová, britský Tony Blair, rakouský Kurz, které Schwab ve videu
jmenuje a mnoho jiných, které nejmenuje), pak by asi neměl dnes žádné problémy, jako je nikdy
nemají Američané a nebyl by všemi těmi proradnými zaprodanci terorizován a šikanován.
Proto potřebují tolik falešných svědků a uměle vyrobených důkazů, protože pravda není na jejich
straně. To, že byl Putin zainteresován ve Schwabově projektu je pravděpodobné. Ale taky je to
skutečný politik, který zkouší napřed vyjednávat a teprve když to k ničemu nevede, tak použít
válečné zbraně. Ta skutečnost, že něco takového Západ nedovede, je jejich obrovské mínus.
NATO a Západ jsou neschopní jednat
A tak aby zastřeli nedostatek diplomatického cítění a naprostou neschopnost rozumět
geopolitické situaci, prohlašuje NATO a s ním všichni ostatní papouškové, že to, co Rusko
udělalo byl ničím nevyprovokovaný čin a že je to úkaz obrovské agrese.
Mluvčí ruského Ministerstva zahraničí Maria Zacharova to dobře shrnula, když řekla, že NATO
země jsou neschopné vyjednávat a jejich nedostatek snahy o skutečné posílení evropské
bezpečnosti, založené na principu rovnoměrné a nedělitelné zodpovědnosti, činí jejich osočení
Ruska z agrese vůči Ukrajině bezpředmětné. Řekla dále, že:
„Předtím, než budou Rusko obviňovat z toho, co podniklo za účelem
odzbrojení Ukrajiny a odstranění jeho nacistických složek, by se měly národy
Severoatlantického bloku samy zodpovídat z jejich vojenských dobrodružství a
také z jejich neschopnosti podpořit kyjevský režim k mírovému vyřešení
problému s Donbasem.“
Vedoucí NATO prohlašují, že zkoušejí Ukrajině pomoci a zajistit mír (dovážením zbraní a
žoldnéřů), takže se tato země postupně stala – s tichým souhlasem Západu – semeništěm
nacistické ideologie. A je to od nich čiré pokrytectví, když obviňují Rusko z narušování míru
v Evropě jen proto, že zkouší Ukrajinu od této zločinecké bandy oprostit.
To byla Amerika a NATO, kteří mlčky přihlíželi, jak se jeden nebo druhý proviňovali proti
různým mezinárodním smlouvám, které zaručovaly světovou bezpečnost. To byly NATO země a

Spojené Státy, které se s nadšením zúčastnily bezdůvodného bombardování Jugoslávie, útoků na
Libyji a invaze Iráku. Celých 20 let pracovali na naprostém zničení Afghanistánu a potom odtud
doslova utekli pryč, jako malí kluci, když je hra přestala bavit a zanechali za sebou zbraně
v hodnotě miliard dolarů.
Celých osm let mlčky přihlíželi, jak byli vražděni a ohrožováni civilisté na jihovýchodní
Ukrajině. Takže se stali spoluviníky této dlouhodobé genocidy původních obyvatel Luganska a
Doněcka. To, že jak NATO, tak Spojené státy neustále přivážejí na Ukrajinu další a další zbraně
svědčí pouze o jednom – že nikdy neměli zájem vyřešit tuto krizi mírovou cestou.
Celé roky se Západ snažil vybudovat vojenské základny a infrastrukturu v těsné blízkosti Ruska.
Sbírali spojence na vytvoření útočného valu proti Rusku a připravovali plány, jak Rusko zabrat,
nebo ještě lépe: jak je zničit. Rusové nemohou takové osnování intrik proti jejich zemi ignorovat,
obzvláště když jejich hlavní otázky, týkající se bezpečnosti, zůstávají stále nezodpovězeny.
NATO pořád nechápe
Při nedávném setkání hlavních představitelů NATO, vyzval Generální Sekretář Jens Stoltenberg
Rusko, aby „ihned zastavilo tuto nesmyslnou válku, přestalo útočit, vytáhlo z Ukrajiny a vrátilo
se k diplomatickému řešení situace.“
S kým má asi tak Rusko „diplomaticky řešit situaci,“ když to nikdo z nich neumí a nechápe. Na
návrh mírového ukončení konfliktu s pomocí Minské smlouvy, se kterou souhlasilo Německo,
ale i Ukrajina, se jim nedostalo odpovědi jak od NATO, tak od Ameriky, protože žádný z nich
zjevně nechce ukrajinskou krizi ukončit mírovým způsobem.
A tak obvinili Rusko, že toto je dlouho plánovaný útok, ničím nevyprovokovaný a neobhajitelný,
brutální útok proti „nezávislé, mírové a demokratické Ukrajině“ a že Rusko tím podstatně
narušilo mír na evropském kontinentě. To, že „nezávislá, mírová a demokratická Ukrajina“ nejen
že neustále zbrojila, ale ještě páchala na obyvatelích Donbasu celých osm let ničím
nevyprovokovanou, neobhajitelnou a brutální genocidu a že aspoň 13 000 lidí z Donbasu díky
této mírumilovné zemi naprosto zbytečně zahynulo, se jim nějak vytratilo z paměti.
Lži, lži a lži – celý Západ a dnes už i my, protože jsme se kvůli své nechápavosti stali jeho částí,
jsme prošpikování lžemi.
A pak na té schůzi svorně lamentovali kvůli tomu, že Rusko odmítlo diplomatické řešení a
dialog, přičemž jim opět uniklo – asi mají všichni ti otrlí válečníci, s lokty odřenými od psacích
stolů Alzheimera – že to je přesně, co Rusko chtělo, ale oni sami odmítli spolupracovat. Ukrajina
odmítla spolupracovat. Amerika odmítla spolupracovat. Evropská unie odmítla spolupracovat,
ale ta ani není spolupráce schopná; tak daleko její mozek nesahá.
Německo také zvolilo válku
V naprostém rozporu se svými dřívějšími názory, jako na obrtlíku, se Německo rozhodlo dodat
Kyjevu 1000 protitankových systémů a 500 Stinger raket. Kancléř Scholz prohlásil, že to, co se
děje na Ukrajině je klíčová záležitost a je povinností Berlína podpořit tuto zemi proti „invazi
Ruska.“ Jinými slovy, podle něho je nutno přilít oleje do ohně, aby opravdu k té tolik vytoužené

3. světové válce došlo. Možná si léčí svůj komplex, způsobený tím, že je Německo obviňováno
z toho, že začalo 2. světovou válku. A tak si říká, ať tu třetí začne někdo jiný, třeba Rusko.
Nechápe, že světoví manipulátoři jsou cvičeni v intrikách od ranného dětství a mohou směle
prohlásit: „třetí světovou válku způsobilo opět Německo, protože dodali pochybným elementům
na Ukrajině dostatečné množství zbraní, aby ji mohli rozpoutat.“
Dříve Německo nesouhlasilo s dodáváním zbraní na Ukrajinu a dokonce zakazovalo přelety
letadel se zbraněmi. Proč změnili tak drastický názor, není jasné. Je to podivné a rozhodně se
Německo nejeví jako stálá a dobře vedená země, když jeden týden smýšlí tak a druhý týden
onak. Anebo bratra Olafa někdo chytil pod krk a řekl mu „ty-ty-ty, toto ti neprojde?“
Scholz dokonce přistoupil na sebevražedný plán odříznout Rusko od SWIFTu. Takže lidé
v Evropě budou platit velmi draze za nekonečnou hloupost svých představitelů, když se budou
chtít v zimě trochu ohřát.
Jejich pomstychtivost je obrovská
Německo chce dokonce uzavřít svůj vzdušný prostor pro ruská letadla. Další země, jako jsou
Británie, Rumunsko a vždy nevraživé baltické státy Estonsko, Litva a Lotyšsko, již tak učinily.
Také letecká společnost Lufthansa oznámila, že nebude létat do Ruska.
Chovají se jako malé děti na pískovišti: „Tys mně sebral lopatičku, tak s tebou nekamarádím.“
A teď se dohodli, že opravdu zabrání Rusku v přístupu k mezinárodnímu bankovnímu systému
SWIFT. Takže platby za olej, plyn a nerostné suroviny budou muset být pouze v rublech, nebo
jako Bitcoin, či ve zlatě. Vyberte si co chcete.
Myslí si snad, anebo lépe řečeno doufají, že to odřízne Rusko od mezinárodního obchodu? Jaksi
si přitom neuvědomují, že to odřízne i je samotné, od obchodu s Ruskem a že je to znevýhodní
mnohem víc než Rusko. Všichni tito tupohlavci s tím souhlasili: komisaři Evropské komise,
Francie, Německo, Itálie, Británie, Kanada a Spojené státy. A všichni tím ukázali, že i když je
možné, že mají v hlavě mozek, tak ho neumějí používat.
Samozřejmě, to, že nikým nevolená náhražka skutečného presidenta, což je Joe Biden se rozhodl
poslat na Ukrajinu další zbraně bylo nevyhnutelné. Nemohl přece zůstat pozadu. Ta 3. světová
válka je pro americké podnikatele a mezinárodní bankéře příliš lákavá. To je, co nejvíc zazlívají
Putinovi, že jim kazí jejich plány na válku, které tak úspěšně postupovaly kupředu. Ukrajina,
neznalá intrik a zákeřností tohoto světa, ošálena hesly nacistických žoldáků o světové slávě a
plná pýchy nad svou důležitostí, se snadno nechala zlákat k tomu, aby fungovala jako rozbuška.
A jako všichni ostatní – asi na to mají scénář – Biden obvinil Putina z narušení světového míru a
bezpečnosti. Možná se taky bál, že jim Putin leze do zelí, protože Amerika je ten hlavní
narušovatel světového míru a bezpečnosti a teď by se tam chtělo připlést nějaké Rusko!
Biden prohlásil, že:
„President Putin neuspěl s jeho snahou rozdělit Západ. NATO je tak sjednoceno
a odhodláno jako nikdy předtím a NATO bude nadále držet otevřené dveře všem

evropským státům, které sdílejí naše hodnoty a které se mohou jednoho dne
přidat k nám.“
Tady by chtělo pouze jedno, kromě chytit ho pod krk a to je chytit ho za slovo: jak asi se Putin
pokoušel rozdělit Západ? V jakém směru? Čím a kde? A jako další, bylo dříve NATO
nesjednoceno, že je teď sjednoceno jako nikdy předtím? A které jsou to „hodnoty,“ které mohou
evropské státy sdílet? Prosím, jmenujte tyto hodnoty. Jsou to snad hollywoodské filmy? Anebo
je to válečné tažení proti slabším soupeřům, o kterých jste si jisti, že se nedokážou bránit? Nebo
se jedná o zničení každého, kdo by si vedl lépe než my sami?
Tucker Carlson říká, že …
Známý americký novinář Carlson říká, že Amerika musí prvně dbát o to, aby ochránila dolar.
Americká moc je odvozena od jejího bohatství. Bohaté země si mohou dělat co chtějí, ale chudší
země musí poslouchat diktát, jinak budou napadeny a obsazeny. Zapomněl dodat, že také země,
které si vedou lépe než Amerika, anebo příliš dobře na to, aby se to Americe líbilo, budou rovněž
napadeny, viz Mexiko, Argentina, Brazilie … ten seznam je dlouhý.
Kdyby Rusko napadlo Ukrajinu kyberneticky, což znamená, že by je odřízli od internetu a to by
ohrozilo i sousední země, jako Polsko a Rumunsko, pak by NATO muselo použít Bod 5 jejich
směrnic, který říká, že útok na jednoho člena NATO je útok na celé NATO. A pak by museli
vyhlásit Rusku válku. Je to na co všechna ta vojska na hranicích čekají?
Tady nám vzniká velký problém, protože to je přesně co Západ s Amerikou plánují: zaútočit na
Rusko a tím pádem i na Ukrajinu pomocí masivního kybernetického útoku, kdy přestane všecko
fungovat. Samozřejmě, že se to projeví do jisté míry i na některých okolních státech a pak budou
mít svůj důvod k dalšímu hromadnému krveprolití ve formě 3. světové války.
Přídavné nebezpečí leží v energii, kupované z Ruska. Na příklad Německo, které zkouší být celé
správné a zelené jak nejvíc to jde, ruší atomové reaktory, takže závisí plně na dodávkách energie
z Ruska. President Putin má tu možnost, dodávky energie zastavit. Jak dobře víme, on sám to
neudělá, ale co když k tomu bude nějakým způsobem donucen? Už jen odříznutí od SWIFTu
může být dostatečný důvod, protože jak jinak budou tyto dodávky energie placeny? Půjde Západ
s tím, že bude muset platit ve zlatě? Mají na to patřičné zdroje?
Jakékoliv sankce mají ve skutečnosti horší vliv na toho, kdy tyto sankce uvaluje, než na toho,
proti komu jsou. Na příklad, vloni, po zavedení sankcí proti Rusku (čert sám ví proč to Rusko
tehdy trestali), se Rusové zbavili dolarů. Takže Amerika byla ta, která tím utrpěla, Rusové
přestali používat dolar jako platbu a sankce jim ani v nejmenším neublížily, ba právě naopak.
Takže můžeme očekávat, že dalšími sankcemi proti Rusku budeme trpět my všichni, zatím co
Rusko si povede – docela dobře.

