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Peter Hitchens je britský novinář, komentátor a autor. V r. 2010 se ocitl v Sevastopolu, kde 

obhlížel ruské a ukrajinské lodi. Ruské lodi měly na sobě nápis: „Sláva ruskému námořnictvu“ a 

ukrajinské lodi měly na sobě nápis: „Sláva ukrajinskému námořnictvu.“ Námořníci obou lodí se 

společně procházeli ulicemi tohoto elegantního města, Rusové v edwardovských uniformách 

minulých dob a s velikými klobouky na hlavách a Ukrajinci v uniformách, připomínajících spíš 

americké námořníky. Zjevně tam nebyl problém. 

A pak se Ukrajinci začali chovat podivně. V zemi, kde žila celá dlouhá léta v naprostém klidu 

spousta Rusů, najednou udělali z ruštiny podřadný jazyk a zakázali ji používat. Dokonce 

požadovali, aby Rusové poukrajinštili svá křestní jména. Školy propagovaly „národního hrdinu“ 

Štěpána Banderu, což byl hromadný vrah a zločinec, se kterým ani Nacisté za 2. světové války 

nechtěli mít co do činění. Historie, která byla ve školách učena, měla proti-ruské zabarvení. 

Mnohé obyvatele to znepokojovalo a ptali se, proč nemohou být necháni na pokoji? Žili spolu 

svorně celá léta předtím, tak proč najednou taková agitace? A bylo zjevné, že se všichni spíš 

přikláněli k Rusku … 

A pak to bylo využito k rozpoutání nenávisti mezi těmito dvěma a i jinými etnickými skupinami 

ve státě. S pomocí puče, který byl otevřeně podporován Spojenými Státy, byl v r. 2014 dosazen 

president, který postupoval velice tvrdě proti opozici a proti všemu, co bylo ruské. 

Ukrajinská vláda je komedie v černo-červeném anarchistickém zabarvení 

Nová vláda, nastolená tímto způsobem se vyznačovala nejen presidentem, který byl donedávna 

tanečník a komik pochybného druhu, ale jednotlivými vládními úředníky, kteří na tom nebyli o 

moc lépe. President Zelenský dosadil na hlavní místa všechny své kamarády z bývalých dob své 

jevištní kariéry. Tak na příklad: 

• André Jermak, vedoucí zaměstnanců presidentského paláce je producent komedií. 

• André Bodin, vedoucí presidentské administrace je právník zábavního průmyslu. 

• Sergěj Sheffey, hlavní presidentův poradce je spisovatel, specializující se na komedie. 

• Ivan Bakanov, zástupce vedoucího Ukrajinské hlavní zpravodajské služby šéfuje také u 

komediální filmařské společnosti. 

• Sergěj Sivoko, také komik a dřívější herecký partner Zelenského je poradce Ukrajinského 

národního obranného výboru. 

Kdyby někdo zkoumal profesionální životopisy mnohých dalších členů vlády, tak by si spíš 

myslel, že se jedná o divadelní či filmovou společnost, než o vedení státu. 

Jako další, protože Ukrajina uznává dvojí občanství, 80% všech vládních úředníků jsou 

Američané a 90% všeho majetku v zemi vlastní boháči z Londýna, Ameriky, nebo ze Švýcarska. 

Zelenský sám není ani Rus, ani Polák, ale je Žid a vlastní obrovské bohatství v Americe a jinde 

ve světě. Co se týče státního příslušenství, ukrajinská vláda má rovněž široký výběr: 
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• Sekretář Financí je Američan; 

• Ministr Zdravotnictví je Gruzínec; 

• Ministr Ekonomie je Litvánec; 

• Guvernér Oděsy je dřívější president Gruzie, který má pro-Americké sklony; 

• Předešlý president, Petro Porošenko byl údajně informátor CIA. 

Jak říká profesor Peter Staněk, to, co se děje na Ukrajině je pácháno totálními šílenci. Kdyby 

měli tito lidé aspoň kousek zdravého rozumu, pak by si museli uvědomit, že následky jejich činů 

a zločinů budou dříve nebo později použity proti nim. Jinak to ani nejde! 

Tak zvaný „Pravý sektor“ na Ukrajině je výtvor Židů, ve spolupráci se Západem. Tito neustále 

obdivují Štefana Banderu, hromadného vraha a zločince, kterého vydávají za národního hrdinu. 

Pochodují pod zástavami SS Galicie, což byla součást divizí SS, složená z Ukrajinců. To, co se 

tehdy v Galicii v letech 1939-45 dělo, by nahnalo kdekomu hrůzu. Poláci a Ukrajinci se tam 

navzájem vyvražďovali, ať už k tomu měli důvod, nebo ne. A taková zvěrstva zkouší ve 

skutečnosti Ukrajina nastolit i dnes. 

Proto hodně Rusů chápe tuto válku jako boj proti fašismu po 70. letech. Vidí v Banderovcích 

potomky fašismu, kteří jsou vycvičeni a podporováni Západem na to, aby zničili východní země. 

Jenže tímto způsobem dochází k tomu, že jeden slovanský národ bojuje proti druhému. A 

uvědomte si dobře, komu záleží na tom, aby slovanské národy mezi sebou bojovaly a tím se 

postupně zničily: samozřejmě, že Západu samotnému. Jsme pro ně příliš velká konkurence. 

Za poměrně krátkou dobu presidentováni přivedl Zelenský Ukrajinu na mizinu a dal příčinu 

k začátku této bratrovražedné války. Dnes rozdává zbraně kdekomu, včetně zločinců a 

kriminálníků a pobízí obyvatelstvo, aby střílelo po Rusech, po jejich bratrech. Už se tam rabuje, 

různé gangy pořádají mezi sebou přestřelky a zločin je na obrovském vzestupu. 

Má takový národ možnost vést klidný a spokojený život? 

Ale je to přesně podle toho, co řekl kdysi dávno německý kancléř Otto von Bismarck: 

„Moc Ruska může být podemleta pouze tím, když od něho bude oddělena 

Ukrajina. Ukrajina musí být nejen odtržena, ale ještě proti Rusku popuzena. Pak 

postavíme jeden národ proti druhému a budeme sledovat, jak jeden bratr zabíjí 

druhého. Abychom toto mohli docílit, musíme najít a zaškolit zrádce mezi 

národními elitami a s jejich pomocí změnit vědomí části tohoto velkého národa 

do té míry, že budou nenávidět všecko, co je ve spojení s Ruskem a aniž by si to 

uvědomovali, budou nenávidět i svůj vlastní původ. Všecko ostatní je pak pouze 

otázka časování.“ 

Kdo je Zelenský? 

Jako herec, účinkoval v televizním seriálu „Služebník lidu,“ kde hrál roli učitele, brojícího proti 

vládní korupci na Ukrajině, což mu v tomto seriálu vyneslo presidentské křeslo. Později tak 

pojmenoval svoji politickou stranu, kterou založil společně s jinými členy jeho herecké skupiny. 
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Při rozhovoru pro časopis „Der Spiegel“ v r. 2019 prohlásil, že šel do politiky kvůli tomu, aby 

obnovil v lidech důvěru k vládě a také že chtěl dostat k moci decentní profesionály. Jestli se to 

jeví jako proslov přímo z WEF (World Economic Forum, neboli Světové ekonomické forum, 

Klaus Schwab, Great Reset), tak je to po právu. Zelenský graduoval z WEF školení v r. 2000. 

Takže je to další, cvičený poskok globalistů. 

Jeho politická kampaň byla velice krátká a vrcholně úspěšná. Pomohli mu v tom jak členové 

CIA, tak globalistický bankovní kartel, několik ukrajinských oligarchů a také neo-nacistický 

Azovův oddíl. Tato skupina ke všemu odhodlaných vrahů je podporována ukrajinským 

oligarchem Kolomojskim, což je další Žid. Jak Kolomojskij, tak Zelenský figurovali 

prominentně v tak zvaných „Dokumentech z Panamy,“ které se záhadným způsobem podařilo 

získat z právní kanceláře Mossack-Fonseca v Panamě. Odhalují dříve nezjistitelné finanční 

transakce, neboli podvody těch nejbohatších a nejmocnějších na planetě. 

Jak již bylo psáno dříve a jak zjistil člen ukrajinského 

Parlamentu opoziční strany Ilja Kyva, během své umělecké role 

presidenta, za pouhé 2,5 roky, nahromadil Zelenský 1,2 miliard 

dolarů, které jsou zaparkovány v několika účtech u Dresdner 

banky v Kostarice. Také si koupil vilu v Miami, za 34 milionů 

dolarů a nějaké drobné šperky za 5,6 milionů dolarů. 

Další vilu, která je v tom nejdražším rekreačním místě 

v Toskánsku, v Itálii a která má 413 m2 (viz obrázek) 

v současné době prodává za 4,5 milionů euro. V sousedství sídlí 

pouze samí boháči, oligarchové, filmové hvězdy a jiné „osobnosti.“ 

To všecko sedí dohromady 

Když budeme celou situaci zkoumat z povzdálí, to všecko do sebe zapadá jako dobře vyrobená 

skládačka: CIA a FBI agenti, dohoda s Iránem, Hunter Biden, odstranění Donalda Trumpa, 

biolaboratoře na Ukrajině. Lidé si myslí, že Hunter Biden je pouhý okrajový podvodník, ale on 

se ve skutečnosti osvědčil ve vysoce choulostivých záležitostech, jako jsou nukleární zbraně pro 

Irán, nebo kradení oleje z Libyje a Syrie, který je pak darován vražedným skupinám ISIS. 

Americké biolaboratoře na Ukrajině skutečně existovaly (než je Putinova armáda zničila) a bylo 

jich celkem 11, jiní říkají, že 30. Byly to aktivní laboratoře, které mezi jiným pracovaly na vývoji 

krvácivé horečky (Marburg, kdy lidé vnitřně vykrvácí k smrti). Tyto laboratoře aktivně 

spolupracovaly s jinými americkými laboratořemi v Kazachstánu. 

Afghanistan-Pakistanské centrum výjimečnosti (AfPak), nacházející se ve floridském městě 

Tampa, bylo kdysi založeno Kissingerem a Petraeusem. Tam byli cvičeni agenti a informátoři, 

kteří byli později politicky využíváni. Klíčová osoba byl počítačový odborník Kongresu, Imran 

Awan, který pravděpodobně přesměrovával zakódované emaily AfPak(u) na špionážní okruh 

v americkém Kongresu. K tomu účelu byly využívány Blackberry systémy vojenské kapacity. 

Toto tajné spojení bylo zřejmě využito také na sesazení tehdejšího presidenta Trumpa. 

https://globalhappenings.com/opinion/15391.html


Hunter Biden se přihlásil do armády, když mu bylo 42 let a byl odtud vzápětí vyhozen, protože 

neprošel test na drogy. Má se za to, že tento tah udělal pouze proto, že by jinak nebyl oprávněn 

používat Blackberry komunikační kódovací systém. 

Kódované Blackberry zprávy nemůže NSA (National Security Agency) vidět a tím pádem o nich 

neví; jsou naprosto tajné. Jelikož byly využívány mezi jiným i k jednání s Iránem, zahrnujícím 

prodej zbraní a raket, to samo je velmi nebezpečné, protože tímto způsobem může kdekdo 

uzavírat dohody s jinými státy, na což má právo pouze americký Senát. Pak mohou soukromé 

osoby ovlivňovat rozhodnutí na národní úrovni, což je naprosto nezákonné. V případě Iránu je to 

obzvláště choulostivé, protože Amerika není tomuto státu zrovna nakloněna. 

Kódované zprávy tohoto druhu byly rovněž použity při komunikaci s Libyjí, za účelem 

přesouvání zbraní z Libyje do Syrie a později do Jemenu. 

Hunter Biden tento zákonem zakázaný kódovaný komunikační systém sám používal. Proto mu 

byla udělena vojenská hodnost podporučíka a pak šel na Ukrajinu, kde propral špinavé peníze 

pro Kolomojskiho firmu, propral peníze z Libyje a Syrie a zúčastnil se krádeže oleje v Libyji. 

Právník Rudy Giuliani přijel na Ukrajinu vyšetřovat Huntera kvůli jeho korupčnímu podnikání a 

tak ho vzali navštívit Kolomojskiho, což byl jejich kriminální šéf a bylo po vyšetřování. 

Biologické laboratoře na Ukrajině a jinde 

Napřed se myslelo, že Američané na Ukrajině vybudovali 11 biologických laboratoří, ale 

postupem času se ukázalo, že jich bylo 30. Spolu s vyhlášením stanného práva, 24. února 2022, 

ukrajinský Ministr Zdravotnictví dal příkaz zničit všecky biologické patogeny, v těchto 

laboratořích vyvíjené. Byly to látky, které způsobují mor, antrax, tularemii, tyfus, salmonelu, 

záškrt, choleru a jiné smrtelné nemoci. 

Laboratoře byly sice vedeny ukrajinskou vládou a podléhaly ukrajinským zákonům, ale jejich 

financování přišlo z Ameriky. Již v r. 2005 podepsalo Ukrajinské Ministerstvo zdravotnictví 

smlouvu o spolupráci s americkým Ministerstvem obrany, podle které chtěli „zabránit hrozbě 

biologického terorismu zavedením ochranných opatření proti smrtícím patogenům, pocházejících 

z programu biologických zbraní ze sovětské éry.“ 

Jak je vidět, zabraňovali hrozbě biologického terorismu tím, že sami tyto zbraně vyráběli. 

Výsledky své práce posílaly tyto laboratoře do Ameriky pod záminkou testování léčby Covidu. 

Vývoj nebezpečných patogenů byl zaměřen proti Rusku a Číně a laboratoře byly k tomuto účelu 

Američany upraveny. Podobné laboratoře se nacházejí nejen v Gruzii, ale i v sousedním 

Kazachstánu, kde údajně vyvinuli i tak zvaný Koronavirus. Všecky tyto laboratoře byly velmi 

blízko jak ruským, tak čínským hranicím a podle analystů tam byly skutečně vyráběny velice 

nebezpečné látky. 

Patogeny a mražená lidská krev byly z laboratoří v Gruzii převáženy v diplomatických 

zavazadlech, za účelem použití v tajném americkém vojenském programu. Výroba těchto jedů je 

proti mezinárodním zákonům o vyrábění smrtících biologických látek, takže všichni zúčastnění 

jsou postižitelní mezinárodními soudy. 
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Biologické laboratoře, které byly objeveny ve vesnici Sopino blízko Mariupolu a v jeho okolí, 

vyráběly drogy. Byly to „bojové drogy“ pro ukrajinské nacisty, které údajně způsobovaly onu 

zjevnou hloupost a přehnanou odvahu ukrajinských vojáků. Obyvatelé Charkova potvrdili 

novinářům „Sputniku,“ že tito bojovníci jevili známky ovlivnění drogami: chovali se nepřirozeně 

a přehnaně a měli divoké oči.“ Tak zvané „bojové drogy“ jsou hlavně captagony, které obsahují 

amfetamin a jsou velmi populární mezi ISIS-Daesh teroristy. Tito je rovněž berou proto, aby 

necítili strach a tím zvýšili odvahu bojových jednotek. 

Americká ambasáda na Ukrajině rychle odstranila dokumentaci o ukrajinských biologických 

zbraních z jejich internetové stránky. Původní názvy dokumentů na stránce zůstaly (viz ZDE), 

ale nejsou funkční. Jenže novináři pátrali a pátrali, až skutečně něco vypátrali. Všecky tyto 

dokumenty je možno na internetu stále dál najít, v Angličtině, včetně různých jiných informací. 

Je zcela možné, že to byl další důvod, proč muselo Rusko vtáhnout na Ukrajinu: aby zabránilo 

rozšíření těchto jedů do jejich země. Když si uvědomíme, že takový zásah je skoro anonymní, že 

není snadné zjistit odkud přišel, není snadné se proti němu bránit, takže jestli ruská zpravodajská 

síť měla dobré informace a tyto látky měly být na ně vypuštěny, pak se nemůžeme divit zásahu 

Ruska do záležitostí Ukrajiny. 

Bývalý Premiér Ukrajiny to potvrdil: NATO chtělo válku 

Nikolaj Azarov, bývalý Premiér Ukrajiny dal 4. února zprávu na Facebook, že NATO skutečně 

plánovalo nukleární útok proti Rusku, k čemuž měli v úmyslu využít současný politický chaos 

v zemi. Podle něho, NATO chtělo vyprovokovat 3. světovou válku s pomocí ukrajinských 

boháčů, ovládaných Amerikou, spolu s ukrajinskými nacisty. Součástí tohoto plánu bylo i 

přemístění 4 NATO pluků na Ukrajinu v prosinci 2021. Rusko bylo o tomto úmyslu 

informováno jejich rozvědkou. 

Pouhý jeden den před vypuknutím plánovaného útoku na Donbas, který měl za úkol prvně 

zlikvidovat veškerou rusky mluvící populaci, Rusové vtáhli do země, aby tyto lidi zachránili. 4. 

března 2022 se pak německý kancléř Scholz vyjádřil, že nechce, aby se NATO tohoto válečného 

konfliktu jakkoliv zúčastnilo. 

Je možné, že kvůli tomu stojí celou dobu NATO vojska podél hranic a netroufnou si vtáhnou 

dovnitř, ale je též možné, že za tím vším je ještě něco jiného, o čem zatím nevíme. Možná tím 

Scholz zkoušel zabránit 3. světové válce, která by byla nukleární a zničila by nás všecky. Možná 

za tím byl jiný záměr. Jisté je, že jeho názor byl do jisté míry respektován, i když jeho návrh na 

diplomatické jednání s Ruskem namísto války byl jako vždy, ignorován. 
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