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Je vidět, že jim teče voda do bot. V Americe by řekli, že jim voda sahá až po sedací část těla. Je 

to snadné poznat podle toho, jak na nás jsou uvalovány další a další zákazy, sankce, některé 

internetové stránky v Evropě ani neotevřete, stránky s pravdivým a informujícím obsahem jsou 

blokovány už i antivirovým programem nebo prohlížečem po celém světě. Jakmile dáme na 

internet nějakou poznámku, nebo příspěvek, který není v přímém souladu se současnou 

propagandou, tak je ihned odstraněn. 

To svědčí pouze o jednom, že globalisté a jejich pomahači prohráli a každý sebemenší odpor, 

anebo sebenepatrnější opoziční myšlenka by jim mohla velice uškodit. A kdyby někdo napsal 

čistou pravdu, to už vůbec není dovoleno! 

Tak jako u nás a jinde, tak i na Ukrajině. Jejich president Zelenský prohlásil, že se v žádném 

případě nevzdají, což znamená, že zkoušejí dělat siláky a přitom na to nemají. Pořád doufají, že 

jim nějakým zázrakem přijde odněkud nějaká pomoc, ale to nezní zrovna pravděpodobně, 

protože nikdo se nechce do jejich konfliktu zamíchat. Zelenský se chová jako nedospělý spratek 

a zdá se, že je mu jedno, že tím ohrožuje životy ukrajinských občanů. 

Tak na příklad, Rusové vyhlásili, že v pondělí v 10 hod. ráno budou moci občané Mariupolu 

opustit město, že to bude bezpečné. Dali jim možnost odejít buď na západ, nebo na východ. A 

tak Ukrajinci zesílili palbu a mnoho z nich na to doplatilo životy. Je toto jednání s normálními 

lidmi, anebo jsou to šílenci, kteří schválně vraždí své spoluobčany? 

Namísto aby se vzdali, Kyjev přikázal svým vojskům v Mariupolu, aby buď uprchli z města 

v malých skupinkách, převlečeni v civilních šatech, anebo aby se stali „mučedníky“ a zahynuli. 

Další možnost byla použít občany města jako živé lidské štíty a za nimi se schovávaje opustit 

město, což je strategie teroristů ISIS. 

Stalo se, že jedna skupina to opravdu provedla. Zavraždili rodiče dvou malých dětí a v jejich autě 

zkoušeli i s dětmi odjet z města ven. Byli ale poznáni, zadrženi a děti byly zachráněny. Lidé, 

kterým se podařilo z města uprchnout vyprávějí děsivé příběhy o tom, jak ukrajinská vojska 

páchají zločiny a kriminální činy na obyvatelstvu. 

Kastrování zajatců 

Vedoucí ukrajinské ambulanční služby Genadij Druzenko šel dokonce tak daleko, že přikázal 

skrze televizní kanál 24 aby byli všichni zranění a zajatí Rusové kastrováni, protože prý „to jsou 

švábi a ne lidé!“ Je to rozhodně podivné chování, protože Druzenko je nejen právník, ale ještě je 

považován za jednoho z ukrajinských intelektuálů. Také je ale v úzkém spojení s Američany. 

Druzenko se pouze přidal k jiným, kteří již na začátku března psali na Facebook, že ruští vojáci, 

kteří se vzdají, budou zapíchnuti jako prasata, zatím co budou prosit o milost. Později se 

Druzenko jaksi omluvil, když řekl, že to tak nemyslel, že z něho mluvily emoce a že ukrajinští 

medikové nikoho nekastrují, ale zachraňují životy. Je možné, že změna jeho názoru byla 

způsobena varováním, které obdržel přes Facebook, kdy mu neznámý člověk napsal, že „přijde 
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neohlášen a uřízne mu pohlavní orgány.“ Ke zprávě přidal Druzenkovy osobní údaje, jeho adresu 

a telefonní číslo. 

Kdoví ale, jestli člověk, profesionál, který se nechá unést svými emocemi natolik, že řekne při 

televizním vysílání něco takového, by měl zastávat jakoukoliv zodpovědnou funkci. 

Zelenský se vyznamenal 

Ovšem korunu tomu všemu dal sám president Zelenský. Když vypovídal před americkým 

Kongresem, vytáhl na ně všecko, co věděl. Přirovnával situaci na Ukrajině k 9/11 a k útoku na 

Pearl Harbor a dovolával se pomoci. Prohlásil, že všichni znají slavná slova, která pronesl Martin 

Luther King Jr., „mám sen“ (I have a dream), zatím co on, Zelenský dnes volá do světa: „mám 

potřebu“ a dožadoval se dalších sankcí proti Rusku. 

Nakonec prý donutil Kongres shlédnout film, který byl propaganda na úrovni malých dětí a měl 

docílit, aby Amerika uzavřela vzdušný prostor nad Ukrajinou. Kupodivu, někteří členové 

Kongresu slzeli – asi jsou na úrovni těch dětí. 

Někteří se shodli na tom, že to bylo Zelenského nejsměšnější komediální vystoupení. No, však je 

to herec, co od něho můžeme očekávat? President Reagan, taky herec, aspoň dovedl hrát roli 

vážného člověka, ale tenhle kašpar nedokáže ani to. Když se ho Američané ptali, jestli teda mají 

ruská letadla sestřelit, odpověděl: „No samozřejmě!“ 

Stejně podařené bylo jeho vystoupení před německým Parlamentem, kde jim opět vmetl přímo 

do tváří všecko, co mohl. Řekl, že jsou vinni dalším holokaustem, tentokrát na Ukrajině, protože 

kupovali ruský olej. A pak přikázal kancléři Scholzovi, aby „strhl tu zeď,“ čímž myslel 

berlínskou zeď. Obviňoval je, že sedí za „tou zdí,“ takže nevidí, že jsou Ukrajinci vyvražďováni. 

To, že jsou vyvražďováni jejich vlastními, ukrajinskými vojsky, to takticky opomenul. 

Ve snaze žebrat o jejich pomoc proti Rusku se dokonce dovolával slavného prohlášení „nikdy 

více,“ čímž je myšleno, že Němci nechtějí nikdy více žádnou válku. 

Jeho nejlepší vystoupení ale bylo pro israelský Knesset. Předhazoval jim Holokaust, který 

přirovnával k ruské vojenské aktivitě na Ukrajině. Urgoval, aby něco udělali, aby uvalili další 

sankce na Rusko a dodali jeho zemi vyspělé vojenské zařízení a technologii. Nejhorší na tom 

bylo, že jeho projev byl vysílán i na náměstí v Tel Avivu, takže ho mohli sledovat místní občané. 

Zelenský přirovnával Rusy k hitlerovským vojskům a dokonce řekl, že přišli na Ukrajinu aby 

vykonali „konečené řešení,“ což je vyhubení všech Ukrajinců. Dovolával se i toho, že Ukrajina 

přišla na pomoc Židům před 80 lety, když je Nacisté chtěli zničit, což nebyla pravda. 

Možná chtěl v posluchačích vyvolat pocit viny, ale to se mu nepodařilo. Israelci se okamžitě po 

skončení jeho monologu obrátili na internetové společenské stránky, kde vyjádřili rozhořčení nad 

jeho obviněními. Israel přijal již 5000 ukrajinských uprchlíků, posílá na Ukrajinu peníze, 

oblečení a léky a dokonce tam vybudovali provizorní nemocnici. Takže se ptají – co víc chce? 

Nejen to, velmi jim vadilo, že Zelenský žádal, aby vystoupili proti Rusku a přitom Israel udržuje 

s Ruskem přátelské styky, vypomáhají jeden druhému a tyto nemíní narušit. Také je urazilo, že 
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jim Zelenský zkouší diktovat – odpor mezi členy Knessetu a i mezi publikem, kteří celé vysílání 

sledovali venku, byl nemalý. Arabští členové Parlamentu dali Zelenskému najevo svůj názor tím, 

že pouze jeden z deseti se dostavil poslechnout si jeho vystoupení. 

Válka na Ukrajině je prakticky u konce 

Podle Larry C. Johnsona, bývalého analysty CIA a vládního odborníka na ochranu proti 

terorismu, Rusko prakticky válku na Ukrajině vyhrálo. Co zbývá, je nějaké „uklízení“ a bude po 

všem. Už během prvních 24 hodin vyřídili z provozu všecka radarová zařízení. Bez radarů 

nemůže ukrajinské letectvo fungovat. Rusové tím zavedli jakousi bezletovou zónu, o kterou 

ukrajinský president Zelenský tak mocně žákal. Jenže tuto zónu kontrolují oni a ne Ukrajina. 

V rekordním čase 3 dnů byl celý obrovský konvoj, údajně 40 km dlouhý až u Kyjeva, čímž byla 

obranyschopnost Ukrajiny zničena. Kdyby měli Ukrajinci v pořádku dělostřelectvo, mohli tento 

průvod snadno zničit, ale neudělali to. Také je mohli zničit ze vzduchu, letadly, anebo použít 

rakety, ale nic z toho neudělali. Dokonce ani neposlali pěšáky, aby je zastavili přenosnými 

raketami typu Javelin – neudělali prostě vůbec nic. 

To území, které Rusové za 3 týdny dobyli je neuvěřitelně velké. Je to větší plocha, než jakou 

zabírá Británie. Zaměřili se pouze na města a na vojenské instalace. A nevyskytl se ani jeden 

případ, kdy by je úměrně velká ukrajinská jednotka přemohla. Naopak, rozprášili Ukrajince na 

všechny strany a zničili jejich možnost komunikace s jinými jednotkami. Dneska blokují veškerý 

přístup Ukrajiny k Černému moři a i ze severu tuto zemi zcela odřízli. 

Minulý týden zničili základny, které byly ve skutečnosti základny NATO v Javorivu a Žitomyru. 

NATO tam cvičilo vojáky a dobrovolníky z jiných zemí a také skrze ně zásobovali Ukrajinu 

zbraněmi. Při útoku zahynulo více než 200 vojáků a cizích dobrovolníků. Mnoho dalších bylo 

těžce zraněno. Přesto, západní tisk tomu věnoval velmi málo pozornosti. 

Proč potom media agitují, aby dobrovolníci z jiných států šli pomáhat Ukrajincům bojovat v této 

nesmyslné válce, kterou Ukrajina není schopna vyhrát? Snad proto, že papouškují stále dál svůj 

scénář, bez ohledu na skutečnou situaci? Je také pravda, že si dnes nikdo nedovolí vystoupit proti 

„oficiální pravdě“ a to obzvláště teď, když z Putina udělali druhého Hitlera. Už jsme těch 

„Hitlerů“ zažili několik, jeden čas to byl George Bush, pak Donald Trump, Bashar al-Assad, 

Muammar Gaddafi, Saddam Hussein a mnoho jiných. I u nás je to trestný čin, který může vynést 

až 3 roky vězení, když pouze souhlasíte s Putinem. To je stejné jako za skutečného Hitlera! 

Jak řekl Plukovník Douglas MacGregor během rozhovoru s Tucker Carlsonem, válka na 

Ukrajině je ve skutečnosti u konce. Navzdory tomu, co hlásí media, ukrajinská vojska jsou 

rozprášena a poražena. 

Larry Johnson je toho názoru, že ve Washingtonu není nikdo dostatečně chytrý na to, aby 

vymyslel strategický plán, jak celou situaci vyřešit. Po prakticky prohrané válce v Afghanistánu 

a v Iráku se dopustili další chyby, že celých 7 let vyzbrojovali Ukrajinu, která je těsně na ruských 

hranicích. Organizovali nebezpečné vojenské manévry přímo pod nosem Ruska. Uvalili na 

Rusko neúnosné sankce a pomlouvali a špinili Putina a všecko ruské kde mohli a teď neví jak 

z této horké kaše, kterou si sami zavařili, ven. 
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Bylo to šokující sledovat, jak na Rusko uvalovali jedny sankce za druhými a ve své prostotě si 

mysleli, že tím Rusko zničí. Tyto sankce měly zcela opačný vliv: jednak sjednotily Rusy, že teď 

skoro všichni stojí za Putinem a potom – Rusko je soběstačné a nezávisí na žádném dováženém 

zboží. Zato to, co vyvážejí, má stěžejní důležitost pro Západ a bez těchto surovin Západ nemůže 

dobře fungovat. Tady se nejedná pouze o plyn a ropu, ale také o obilí, potaš, paladium, nikl a 

celou spoustu dalších minerálů, vzácných plynů, hnojiv a jiného zboží. 

Takže sankcemi proti Rusku Západ vlastně ničí sebe. 

V prosinci minulého roku předložil President Putin Americe a vedení NATO své požadavky, 

kterými zkoušel zabránit rozpínavosti NATO. Žádal písemnou smlouvu, že se nebudou dále 

roztahovat a že do sebe nevtáhnou Ukrajinu a Gruzii a nedají rakety Rumunsku a Polsku. Byly to 

docela rozumné požadavky, ale Amerika Rusům nikdy ani neodpověděla. 

Většina lidí si vůbec neuvědomuje, jaké provokace vůči Rusku NATO a Amerika za těch 7 let 

prováděli. Veřejnosti bylo pokaždé řečeno, že jejich vojenské manévry v těsné blízkosti Ruska 

byly obranného druhu, což byla lež. A ještě ke všemu budovali na Ukrajině celou řadu 

biolaboratoří, které vyráběly jedy a bojové chemické látky. 

Jak to všecko dopadne je těžké zatím odhadnout. Pravděpodobně bude Ukrajina zbavena 

přístupu k Černému moři, odzbrojena, závislá pouze na zemědělství a příliš chudá na to, aby 

jakkoliv ohrožovala Rusko. Je možné, že bude sama ohrožována fašisty z Galicie, což je území 

mezi nimi a Polskem a to bude vytvářet značné problémy pro Evropskou unii. 

Švédský dobrovolník vypovídá o útoku na základnu NATO 

Ukrajinské oficiální zdroje hlásily 35 mrtvých a 134 zraněných po ruském útoku na základnu 

NATO u polských hranic. Skutečná pravda je, že ze 300 lidí, kteří se tam v té době nacházeli, 

bylo přinejmenším 180 mrtvých a hodně zraněných. Útok totiž přišel zcela nečekaně. Varovná 

siréna, která tři hodiny předtím perfektně fungovala, najednou selhala, říká Joel Karlsson ze 

Švédska, který se tam zrovna nacházel. V 6 hodin ráno ho vzbudily výbuchy prvních ruských 

raket. Když otevřel dveře, viděl rakety létat všude kolem. 

Utekl do lesa, kde se setkal s několika dalšími, kteří se rovněž včas vzbudili a ihned jednali. Lidé 

křičeli strachem, mnozí byli napůl šílení. Všude byla tma, jen základna hořela. Nikdo z nich 

nevěděl, že les kolem základny byl zaminován, což se jednomu z nich nevyplatilo. 

Základna byla plná dobrovolníků z jiných zemí, kteří jsou považováni za nezákonné a nevztahují 

se na ně pravidla, platná pro vojsko a pro zajatce. Zajatí cizí vojáci jsou údajně zastřeleni. 

Rusové se trefovali naprosto přesně, každá střela dopadla přesně tam, kam měla. Ta první 

vybuchla ve skladišti zbraní, druhá padla do malé budovy, kde byla tělocvična, kde mnoho lidí 

nocovalo. Většina z nich se ani nestačila vzbudit a již byli zabiti. Rusové museli mít vnitřní 

informace, jinak by nemohli docílit tak přesné zásahy. 

Když první útok skončil, bylo těm, kteří se skrývali v lese přikázáno, aby se seřadili a odebrali se 

k přistávací ploše pro helikoptéry. Tato se nacházela na rovném, otevřeném poli, kde by skupina 

lidí tvořila snadný terč pro dělostřelbu – takže tam byli posláni jako potrava pro kanóny. 
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Karlssonovi se to jevilo jako záměrné. Vůbec nikdo se nezajímal o to, kolik dobrovolníků tam 

zemře. Dokonce se zdálo, že bylo žádoucí, aby jich zahynulo co nejvíc. 

Někdo namítl, že tam mohou přistát i ruské helikoptéry. Na to jim bylo řečeno, aby po nich 

stříleli, ale nikdo neměl zbraně. Některým se podařilo najít nějaké zbraně, ale přišli Ukrajinci, 

vytrhli jim je z rukou a nechali si je pro sebe. 

Hned nato všichni Ukrajinci utekli ze základny pryč. Byli mezi nimi mnozí, kteří měli v případě 

nouze vypomáhat, ale místo toho všichni naskákali do aut a ujeli. Na základně zůstali pouze 

dobrovolníci, kteří dostali za úkol celou instalaci bránit proti pěšákům, ale neměli k tomu zbraně. 

Za celou dobu Karlsson nezjistil, kdo byl velitelem základny. Lidé tam přicházeli a odcházeli, 

dobrovolníci měli být podrobeni 10-dennímu výcviku, který byl později zkrácen na 5 dnů. 

Chybělo základní vybavení, zbraně, uniformy, helmy, neprůstřelné vesty. Hygiena skoro žádná a 

jídlo tak ohavné, že jim bylo často špatně. Nikdo nevěděl co dělat, byl to dokonalý chaos. Cizí 

vojáci, kteří prošli jinými válkami, v Afghanistánu, v Somálsku, v Iráku a jinde říkali, že něco 

takového ještě nezažili. Několik z nich prohlásilo zcela otevřeně, že je to sebevražedná akce. 

Na příklad, Ukrajinci poslali autobus se 30 „plně zacvičenými“ dobrovolníky na frontu do 

Kyjeva, jenže Rusové o tom záhadně věděli, autobus napadli a pouze jeden z nich přežil a upadl 

do zajetí. Další autobus jich vezl 80 a z nich přežili pouze čtyři. Ukrajinci dobře věděli, že cesta 

je ruskými vojsky střežena a odstřelována a přesto tam posílali autobusy s lidmi. 

Karlsson nemyslel, že bude na Ukrajině bojovat. Šel tam jako mechanik a doufal, že bude moci 

někde pracovat, třeba jako svářeč a zatím ho hned zařadili mezi vojáky. 

Radši měl poslechnout staré české přísloví, které říká: „nehas, co tě nepálí.“ 

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

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

že to jsou stránky, blokované Evropskou Unií. Musíte změnit svoji IP adresu na americkou, pak 

to funguje. 

 


