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Evropská rada, která zasedala 24. února 2022 oznámila, že vypracovali nové sankce proti Rusku. 

Tyto sankce se zaměřují hlavně na finanční odvětví, na energii a dopravu, na vývoz zboží, jeho 

financování a vydávání víza. Sankce proti finančním službám se vztahují na 70% ruského 

bankovního trhu a klíčových firem, které vlastní stát, včetně obranného průmyslu země. 

Podle vyjádření Ursuly von der Leyen, sankce proti vývozu zabrání Rusku vylepšovat a 

modernizovat rafinerie ropy. Rovněž zakazují prodej letadel ruským aeroliniím. 

Zhruba ve stejné době zmrazil Berlín vydání ověření pro nově vybudované plynové potrubí, 

zvané Nord Stream 2, které bylo dokončené již v září minulého roku. Toto potrubí financovalo 

mnoho evropských firem, jako jsou: OMV (Rakousko) Wintershall Dea (Německo), Engie 

(Francie), Uniper (Německo) a Shell (Británie). Všecky tyto firmy investovaly do jeho stavby 

9,5 milionů eur a teď jsou jejich peníze zmražené několika nemyslícími politickými ignoranty a 

návratnost žádná. To znamená obrovskou ztrátu nejen pro zmíněné firmy, ale i pro nás, kteří 

budeme mnohem dražší olej, benzin a plyn platit. 

Vzhledem k tomu, že Rusko je největším dodavatelem plynu a ropy do Evropy, uvrhnout sankce 

na kterékoliv odvětví tohoto průmyslu se rovná sebevraždě. Jak říká Tom Luongo, je to stejné, 

jako sebevražda s pomocí policisty, kdy vyprovokujeme policistu natolik, že nás zastřelí. To je, 

co zkouší v současné době docílit sebevražedné země, Evropa a Amerika. 

Dr. Mamdouh Salameh, ekonom mezinárodní důležitosti, zabývající se olejem a energií říká, že 

je vrcholně nelogické pro Evropskou unii, jejíž finanční stabilita je jednou nohou nad obrovskou 

propastí, zkoušet uvalit sankce na tento sektor. Tím, že se o to přesto pokoušejí, ohrožují 

ekonomickou stabilitu celé Evropy, nemluvě o stabilitě firem, které nový plynovod financovaly. 

Žárlivý Washington se ze všech sil snaží plynovod z Ruska do Evropy zmrazit, zastavit, nebo 

zničit. Obávají se, že dobré obchodní vztahy mezi Ruskem a Německem by vedly k přátelství 

těchto národů, což považují za nebezpečí pro sebe samotné. Amerika chce do Evropy dodávat 

vlastní, zkapalněný plyn, který by byl mnohem dražší než ruský. Nejen to, ani dovoz amerického 

plynu a přídavného plynu z Qataru a z Austrálie, nejsou schopny pokrýt evropskou spotřebu. 

A to ještě Evropa nemá kapacitu na dovoz takového množství nákladu; evropské cesty a 

infrastruktura nejsou k tomuto účelu dostačující. 

Podle současného výzkumu docílí Amerika plnou kapacitu a bude schopna vyvážet zkapalněný 

plyn ke konci roku 2022. Takže – snad byl konflikt na Ukrajině vyvolán právě proto, aby bylo 

Rusko odstaveno od svých evropských odběratelů a Amerika mohla převzít jeho místo? 

Zde se ovšem nejedná pouze o peníze. Jsou v sázce ještě jiné záležitosti, jako je prodej zbraní, 

což vynáší Americe obrovské příjmy a Francie zkouší stát se tou stejnou veličinou na evropském 

kontinentě. Dále jsou ve hře změny v mezinárodní politice, kdy se Evropská unie snaží zprostit 

se závislosti na Washingtonu, zatím co Británie chce prosadit své vlastní sobecké a zastaralé 

zájmy o ovládnutí „světového ostrova.“ 

https://sputniknews.com/20220225/eu-sanctions-on-russia-will-amplify-gas-price-rally-making-energy-crisis-far-worse-analysts-say-1093366535.html
https://www.zerohedge.com/geopolitical/luongo-eu-sanctions-russia-equal-suicide-cop


Je také možné, že Amerika plánuje zmocnit se dopravních tepen skrze Ukrajinu, které Rusko ve 

skutečnosti financuje. Málokdo ví, že po skončení Sovětského svazu byly jeho dluhy rozděleny 

mezi země, které ho formovaly. I Ukrajina dostala svůj podíl ke splacení, což nikdy nezaplatila. 

Přesto, v r. 2017 byly veškeré ruské dluhy splaceny. Je snadné uhádnout, kdo to všecko platil. 

A jak řekl President Putin ve svém nedávném projevu, uznání Doněcka a Luhanska bude Rusko 

stát obrovské množství peněz. 

Problém s Americkým tekutým plynem je jeho cena: je příliš drahý. A Amerika není země, která 

ho bude chtít prodávat pod cenu; naopak budou ho dodávat tam, kde dostanou nejlépe zaplaceno. 

Evropa, ekonomicky zničená špatným hospodařením, dluhy Unie samotné, dluhy členských států 

a dlouhodobou karanténou nebude schopna platit to, co Amerika bude požadovat. Proto bude pro 

ni naprosto nutné podržet se Ruska a brát nadále plyn a jiné suroviny odtud. 

S tím, že Německo vypíná jaderné reaktory, které jsou v perfektním stavu, protože podlehli 

nebezpečnému mýtu o „zelené“ energii, nebudou schopni vyprodukovat energii, kterou země 

potřebuje, žádným jiným způsobem. Francie může krátkodobě vypomoct, protože kapacita jejich 

jaderných reaktorů je obrovská, ovšem tato výpomoc přijde Německo velice draze. 

Vysoké ceny energie zabraňují ekonomickému růstu i v jiných odvětvích, protože na ně už 

finance nezbývají. Proto vypadá budoucnost bez Nord Streamu 1 a 2, se zrušenými dodávkami 

skrze East Med plynovod z Israele, velice temná. Plánované zvýšení úrokových sazeb uštědří již 

tak špatné ekonomii další ránu a je možné, že nám nezbyde ani na dovoz potravin  ze zahraničí. 

Takže jestli budou evropští byrokrati zavádět sankce proti Rusku, způsobí tím pravděpodobně 

naprostý kolaps ekonomie jak v Evropě, tak možná i jinde ve světě. Luongo se ptá, jestli je 

možné, aby byli tak hloupí, aby něco takového způsobili nevědomky a hned si odpovídá, že to 

není možné. Takže je to záměr, je to snaha zničit ekonomii a nás všecky nechat hladovět. 

Jak bylo psáno již v minulém článku, člověk se nemůže ubránit vtíravé myšlence na vůdčí a 

prorocké kameny v Georgii, na kterých je vytesán globalistický plán na snížení populace na zemi 

na 8-10%, což znamená vyhubení 90-92% všech lidí. Není snadnější cesta než očkování a hlad. 

Nejen Evropa bude hladovět, ale i jiné země 

Jsou jiné země ve světě, které plně závisí na obilninách z Ukrajiny a z Ruska a které současná 

politická situace nesmírně poškodí. Mnoho těchto zemí je rovněž v situaci, kdy si skoro 

nemohou jídlo dovolit, takže zvýšené ceny za suroviny a za jejich dovoz jim velice ublíží. 

Ta nejvíce postižená země bude snad Turecko, které v r. 2019 bralo 75% vší své pšenice z Ruska 

a z Ukrajiny. Asi 51% Turků přiznalo v r. 2021, že kvůli táhnoucí se ekonomické krizi a vysoké 

inflaci nemají dost peněz na jídlo. 

Egypt je další, který v r. 2019 dostával 70% všech potřebných obilnin z Ruska a z Ukrajiny a 

41% Egypťanů nemělo v r. 2021 dostatek peněz na jídlo. 

Další země pak jsou Tunis, Indonésie, Thajsko, Maroko, Myanmar (Burma), Filipíny, Keňa, 

Nigerie. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Georgijsk%C3%A9_poradn%C3%AD_kameny
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Strach z hladu zničil mezinárodní obchod 

Ukrajina, které se vždycky říkalo obilnice Evropy vyvážela obrovské množství zemědělských 

produktů, jako jsou pšenice, oves a jiné obilniny, cukr, živý dobytek, maso a jiné důležité 

produkty. Spolu s Ruskem, Ukrajina zásobovala asi třetinu světa obilninami. Jenže kvůli obavám 

z dlouho trvající války, která by mohla ohrozit schopnost země tyto důležité potraviny 

produkovat, zakázala ukrajinská vláda všechen export. 

Podobně se zachovalo i Rusko, které oznámilo, že po zbytek roku nebude vyvážet nic, zhola nic. 

Žádné suroviny, ani olej, plyn, obilniny, umělá hnojiva, kovy a celá hromada dalších důležitých 

produktů a surovin nebude letos vyvážena. 

Následovalo Maďarsko, což je další země, která produkuje obrovské množství obilnina tyto 

právě zakázalo vyvážet. Zde se ale nejedná pouze o obilniny, rýži a podobné; nedostatek, který 

takto vznikne se týká veškerých potravin. Protože když Rusko přestane vyvážet umělá hnojiva, 

na kterých je touto dobou většina světa závislá, pak nebude úroda vůbec žádná, vůbec nikde! 

Umělá hnojiva stála ještě v lednu $265 za tunu; dnes stojí stejné množství $846. 

Rusové se dokonce rozhodli přestat dodávat Americe raketové motory a prohlásili: „ať létají 

třeba na košťatech!“ Celé dlouhé roky brala Amerika raketové motory z Ruska a teď jim pramen 

vyschl. Řekli na to, „tak ať, stejně jsou ty ruské motory zastaralé“ a zkoušeli jiné zdroje, ale ty se 

neosvědčily. Teď mají naději v motorech, které vyrábí Elon Musk – jak daleko se dostanou, 

zbývá vidět. 

Evropská Unie musela přijít o zdravý rozum 

Jinak to nejde vysvětlit. Uvalili sankce také na Bělorusko, i když není jediný důkaz, že se 

běloruská vojska zúčastnila konfliktu na Ukrajině. Prý Ukrajinci se vyjadřovali jako že běloruská 

vojska jsou tam také! Neboli – jedna paní povídala! Sankce proti Bělorusku jsou v podstatě 

ekonomického druhu a týkají se dřeva, oceli a potaše. Takže je možno očekávat, že i Bělorusko 

přestane vyvážet své obvyklé produkty, stejně jako to dělá Rusko, Ukrajina a Maďarsko a tím 

pádem půjdou další světové ekonomie, na těchto produktech závislé, pod vodu. 

Evropské sankce proti Rusku přidávají Evropanům ještě více problémů, jak hlásí michalapetr.cz. 

Už teď chybějí některé důležité součásti automobilů, jako jsou káblové sestavy, které dříve 

přicházely z Ukrajiny, takže evropské automobilky zastavují provoz. Po káblech přijdou na řadu 

čipy, na jejichž výrobu je potřeba plyn neon. Ukrajina je světově nejdůležitějším dodavatelem 

vzácných plynů, jako jsou neon, krypton a xenon. Japonci proto okamžitě skoupili veškerý neon 

od Číňanů a pouze oni s Čínou a snad s Amerikou budou mít možnost vyrábět čipy. 

I jiná podnikání trpí nedostatkem dodávek z jiných zemí, což je nutí zastavit provoz. Na jejich 

místa se ihned hrnou Číňané a Turci, kteří je rádi nahradí. Samozřejmě, bude to za vyšší ceny 

než předtím, takže budeme za všecko víc platit. 

Další nesmyslné sankce byly právě Evropskou komisí uvaleny na Polsko a Maďarsko. 

Podle nich se tyto dva státy proviňují tím, že „podkopávají jednotu Unie, rozkrádají evropské 

https://www.zerohedge.com/commodities/ukraine-bans-wheat-grain-exports-vital-global-food-supply-citing-citizens-under-siege
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/breaking-russia-retaliates-no-exports-rest-of-year
https://www.zerohedge.com/commodities/russia-recommends-fertilizer-makers-halt-all-exports
https://greatgameindia.com/let-them-fly-on-broomsticks/
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peníze a podporují oligarchy.“ Evropský Parlament požadoval po Evropské komisi aby ihned 

těmto státům zabavila veškeré jejich peníze ze všech evropských fondů, což činí miliardy. 

Vloni se Maďarsko, Polsko, Česká republika a ostatní státy Unie zavázaly, že budou vlastním 

státním majetkem ručit za miliardové půjčky, které Evropská komise uzavřela. Půjčené peníze 

měly být rozděleny úměrně mezi všecky státy Unie a splácení mělo začít až v r. 2017. Jenže 

rozdělení peněz nebylo ani trochu spravedlivé a všecky peníze dostala Itálie, Řecko a Španělsko, 

které jsou před krachem a navzdory těmto penězům krachují stále dál. Jestli budou v r. 2017 tyto 

půjčky schopni splácet, je sporné. 

Takže Polsko a Maďarsko nedostanou z těchto peněz nic a ještě musí splácet to, co nedostali. 

Je to všecko podvod na podvod. Před časem zakázala Evropská komise všem státům, patřícím do 

Unie uzavírat dlouhodobé smlouvy na nákup plynu s Ruskem. To proto, že nákup na dlouhodobé 

smlouvy je podstatně levnější. Jedinou výjimku má Německo, které má dovoleno dlouhodobé 

smlouvy uzavírat. Takže Německo kupuje plyn od Ruska velice levně a to, co nespotřebuje, 

prodá na holandské burze za drahé peníze ostatním, kteří nesmějí podle příkazu Evropského 

Gestapa ve velkém nakupovat. Česko je samozřejmě jednou z takto postižených zemí. 

Ovšem nemyslete si, že Německo tento levně získaný plyn prodává svým občanům levně! Ceny 

jsou stejné, jako všude jinde. 

Jediný Orbán se proti tomu postavil a řekl, že Maďarsko bude vždy kupovat plyn od Ruska na 

dlouhodobé smlouvy. Se sankcemi proti Rusku nesouhlasí a nechá si od nich dokonce postavit 

jadernou elektrárnu. Prohlásil, že kdyby se Maďarsko řídilo podle toho, co bruselští byrokrati 

nařizují, pak by byly státní výdaje Maďarska čtyřnásobné, inflace by byla nezvládnutelná a 

Maďarsko by muselo prodat veškerý státní majetek, zadlužit se až po uši, asi jako Řecko a pak 

snížit důchody na polovinu a zvýšit ceny čtyřikrát. 

Pozor, to, co platí pro Maďarsko, platí i pro Česko a Slovensko! 

Ale Evropská Unie nehodlá ustoupit 

Ursula von der Leyen přiznala, že sankce, uvalené na Rusko budou mít značný dopad i na 

Evropany, ale že nehodlá ustoupit od podpory Ukrajiny. Řekla doslova, že „Evropané a Evropa 

budou muset tyto sankce zaplatit.“ 

Přiznejme si pravdu: Evropské Unii vůbec nezáleží na Ukrajině. Možná ani moc o té zemi neví a 

třeba si nejsou úplně jisti, kde se přesně nachází. Co doopravdy chtějí je zničit evropskou 

ekonomii, okrást Evropany o všecko, co jim ještě zbývá, vyhladovět je až k smrti a ještě je 

průběžně trestat a uvalovat na ně sankce. Chtějí docílit dokonalé zničení země, protože Covid, 

který to měl zvládnout s pomocí povinné karantény a očkování, se neosvědčil. 

Je to plán globalistů na naše zničení a zotročení a Evropská komise ho do puntíku provádí. Proto 

ničí průmysl, ničí mezinárodní obchod, ničí finanční trhy, rabují ušetřené peníze občanů a uvalují 

nesmyslné sankce na státy kolem dokola. Svou vlastní ekonomickou podstatu zruinovali 

bravurním způsobem, naprostý hlupák a ignorant by to lépe nezvládl. Takže – co od nich 

můžeme očekávat? 

https://www.rt.com/news/550818-eu-official-russia-sanctions-hurt-europeans/


Globalisté chtějí zničit celý svět, protože ho nenávidí. Nenávidí také nás, lidstvo. Pořád dál věří 

na zednářskou mytologii, že po zničení toho všeho se z prachu, trosek a popele samo vybuduje 

všecko nové a perfektní. Tak jako ten bájný pták, který shořel na popel a z toho popele se zrodil 

nový, krásný a vzlétl do oblak. Jsou to psychopati, kteří nemají to stejné chápání jako my, lidé. 

Nerozumí ničemu, nic neznají, ale mají dost peněz na to, aby si prosadili své, cokoliv to je! 

JE TO VŮBEC OBHAJITELNÉ Z PRÁVNICKÉHO HLEDISKA, ABY JEDEN STÁT, 

NEBO STÁTNÍ VELIČINA UVALOVALA SANKCE NA JINÝ STÁTNÍ CELEK? SPÍŠ 

NE NEŽ ANO. TAK PROČ V TOM NIKDO NIC NEDĚLÁ? 

Leyenová dále řečnila o tom, že sankce vůči Rusku vybaví Ukrajinu „silnou solidaritou,“ protože 

tito lidé sdílejí hodnoty EU a obhajují její zásady. Do jisté míry má pravdu, Ukrajina je velice 

zkoruptovaná země. Vice-president Komise, Valdis Dombrovskis souhlasil s tím, že tato krize 

„ovlivní záporně růst EU, ale že ho úplně nezastaví.“ 

Ne, nezastaví ho hned. Napřed ho zpomalí a teprve pak ho zastaví a po chvíli ho požene zpátky, 

do mínusu. 

Kéž by se váš jazyk lhářů z povolání za každou vyslovenou lež zkrátil o jeden centimetr! 

---------------- 

POZNÁMKA: Na většinu odkazů v tomto článku se s českou IP adresou nedostanete. To proto, 

že jsou to přímo ruské stránky (Russia Today, Sputnik a TASS), které Evropská Unie blokuje. 

Nechtějí, aby se lidé dověděli pravdu. Musíte změnit svoji IP adresu na americkou, pak to 

funguje. 

 


