Ne abyste kradli! Vláda nemá ráda konkurenci.
Jane Kaufman, 29. března 2022
Naše vlády nás opravdu jak se náleží okradly. Sebraly nám svobodu, když nás zavřely doma
v karanténě, která měla trvat dva týdny a zatím se táhla měsíce a měsíce. Mnoho lidí se přes něco
takového nikdy nedostalo a ještě dnes se bojí stát blízko druhých, aby „náhodou něco nechytili.“
Takže společenský život pro většinu z nás prakticky skončil.
Vlády nás okradly o volné a svobodné rozhodování tím, že do nás doslova napumpovaly
propagandu o nebezpečném viru, zvaném korona, který chodí každý večer po 19. hodině venku
se sekerou, takže po 19. hodině se ven nesmí. S dětmi do parku v žádném případě, ani v poledne.
Bez roušky jsme zrádci lidstva, kteří usilují o zničení současného světa. Povinné očkování a opět
nám berou možnost použít vlastní úsudek.
Okradly také naše děti o jejich mládí, protože rok dítěte je víc, než rok dospělého člověka. Za
jeden rok dítě vyroste o několik centimetrů, naučí se stovky nových slov a získá znalost o
milionech drobných denních situací, což pro nás, pro dospělé už není zajímavé.
No a pak nás vlády okradly o naše těžce vydělané peníze. A co je nejhorší, plánují nás okrádat i
nadále. Tím, že se uzamkly do jakési falešné a vcelku pochybné loajality vůči státu, známému
svojí korupcí, zhoubnou politikou, zbrojením, diktaturou a vražděním nepohodlných občanů, což
je Ukrajina, nás úspěšně nutí k placení nehorázných sum za otop, za ohřev, za mobilitu, za
základní potraviny, za základní potřeby pro přežití a za všecko ostatní, co k tomu náleží. Nechtějí
nákupem energie podporovat Rusko! To radši okradou své vlastní občany.
Nesmíme zapomínat, že my válku s Ruskem nevedeme, tak proč se za to ekonomicky bičovat?
Ale ať už naše vlády poslouchají diktát a poctivě vykonávají co je jim odněkud shora nařízeno,
anebo jednají tak nerozumně kvůli vlastní neznalosti, je zjevné, že nemají schopnost správného
zhodnocení situace a už vůbec nedokážou učinit rozhodnutí, které by bylo dobré pro obě strany.
Na všem co rozhodnou, musí vždycky někdo ztratit, aby někdo jiný mohl cosi získat.
Rusko je náš hlavní dodavatel plynu a pohonných látek a přesto proti němu vytvořili
propagandou nenávist, svádějí na ně všecko špatné, co se ve státě a ve světě přihodí a ještě ke
všemu trestají vězením ty, kteří by si nemysleli, že Rusko je zase tak moc špatné. Bojují krutými
ekonomickými zbraněmi proti svým bratrům Slovanům, ale na druhé straně – kdoví, jestli jsou to
opravdu jejich bratři. Slované jsou chytří; tito lidé ne.
Ruské banky odříznuty od globálního systému SWIFT
To je jedna ze sankcí, které Západ na Rusko uvalil za to, že vtáhli na Ukrajinu. Jaké sankce byly
nastaveny proti U.S. a NATO, když vojensky napadli Jugoslávii, Afghanistán, Irák, Syrii,
Somálsko a jiné země? Že žádné? Tak to je něco hodně v nepořádku.
Zabránění přístupu Ruska ke SWIFTu může mít dalekosáhlé následky, které si zřejmě nemoudré
hlavy, které s takovým nápadem přišly, asi neuvědomily. Ty následky nebudou pro Rusko, ale
právě pro ty, kteří s těmito sankcemi přišli. No a my to budeme platit.

Rusko nemá se sankcemi problém, může využívat svůj vlastní, mezinárodní platební systém,
zvaný SPFS. Přešli na tento způsob platby částečně již v r. 2014, snad proto, že tušili, co je čeká.
SPFS platební systém je používán asi 330 bankami, jak domácími, tak i cizími. Tento systém
umožňuje platbu ruským rublem jako mezinárodní platební hodnotou a jeho výhodou je, že
nespadá pod ničivou kontrolu Západu.
Jediné co odpojení od SWIFTu docílí, je zpomalení dovozu a vývozu, spolu s platbami za
dodávané, nebo vyvážené zboží. To opět neuškodí Rusku, které není na dovozu závislé, ale
poškodí to jeho obchodní kontakty v Evropě a jinde, které budou muset na dodávky čekat.
Rusko se také může spojit s Čínou – a po pravdě řečeno, už se tak stalo – a používat jejich
systém plateb, zvaný „Přeshraniční mezibankovní systém plateb“ (Cross-Border Interbank
Payment System, neboli CIPS). Je to to stejné jako SWIFT, jenomže je to nové, začínající,
založeno v r. 2015. Přesto, od té doby, až do r. 2018 hodnota CIPS systému vzrostla o 80%.
To, jak Amerika a Evropská unie snadno a bez zvažování následků rozdávají po světě sankce, to
může způsobit, že brzy bude více zemí, které budou hledat náhradu za SWIFT a ty se pak rády
přidají k čínskému CIPS. A jestliže bude Maďarsko, Srbsko, Indie, Pakistán a Turecko, kteří se
sankcemi proti Rusku nesouhlasí, opět všemocnou rukou světového trestatele zbaveny přístupu,
nemusí to trvat dlouho a SWIFT může být vyřízen. Tím se ovšem vyřídí i dolar.
Když kredit karty Visa, MasterCard a American Express vytáhly z Ruska, ztratily tím obrovský
trh, zatímco pro Rusy to nebyl velký problém. Přešli okamžitě na čínský systém kredit karet,
zvaný UnionPay, které jsou platné ve 180 zemích a územních částech. Takže Rusové mohou
nadále nakupovat v zahraničí, i když ruská centrální banka radí používat hotovost, kde to jde.
Irán, na který byly rovněž uvaleny sankce, si vybudoval tajný platební systém, s jehož pomocí
může obchodovat s jinými zeměmi a který může i Rusko využívat. Údajně jsou takto převáděny
platby v hodnotě mnoha miliard dolarů. V tomto platebním systému fungují iránské banky jako
spojky mezi iránskými firmami a jejich pobočkami mimo Irán, které byly vytvořeny v zastoupení
někým jiným a získaly potřebné bankovní spojení v cizí měně.
Se vznikem firmy Wise (dříve Transferwise), která za poplatek dokáže převést peníze z jakékoliv
měny a z jakékohokoliv účtu na jakoukoliv jinou měnu kamkoliv ve světě, odpadá problém při
placení v jiných měnách. Znevýhodnění tohoto převodu je pouze jeho cena, která určitě – se
vznikem více takových firem – bude vlivem konkurence klesat.
Takže Amerika a EU snad zkoušeli mířit na „nepřítele,“ ale přitom se střílejí do vlastní nohy.
Finanční zodpovědnost narušena
Západní investoři, kteří vložili peníze do ruských cenných papírů pravděpodobně utrpí velké
ztráty, protože kvůli zmražení ruských fondů v cizích měnách, jim Rusko nebude schopno
vyplácet podíly. Rusko má v současné době zaplatit splátku $107 milionů, ale nemá jak tento
obnos vyrovnat, protože kvůli sankcím nemá přístup k jejich vlastním fondům.
Rusové prohlásili, že splátku zaplatí v rublech, aby předešli provinění z prodlení, ovšem to není
ve smlouvě, takže bude zapotřebí změnit původní podmínky, s čímž musí souhlasit většina

zúčastněných. Pokud by nedošlo ke vzájemnému souhlasu, pak by požadovaná suma nemohla
být splacena, což by snížilo věrohodnost Ruska na mezinárodních finančních trzích.
Sankce proti Rusku ovšem nebude snadné prosadit
Jak říká Mike Shedlock, odborník na finance a finanční trendy, nebude snadné sankce proti
Rusku prosadit. Na příklad SWIFT, to je mezinárodní systém plateb a zakázat k němu přístup
jedné z největších světových zemí je mnohem větší problém, než se na první pohled zdá.
Evropská unie původně hrozila, že vyřadí ze SWIFTu 70% ruských banek, ale ukázalo se, že ani
to není proveditelné. Na příklad, hlavní ruská banka, což je Sberbank nemůže být vyřazena,
protože jednak jsou skrze ni prováděny platby za olej a plyn a také jsou v jejích evropských
pobočkách uloženy peníze lidí z celé Evropy. Zastavení její činnosti v Evropě by způsobilo
lavinu požadavků na pojišťovny, které by musely vklady zákazníkům banky nahradit.
Stejně tak sankce proti dovozu a vývozu – Evropa si prostě nemůže dovolit odříznout se od
Ruska co se týče plynu, oleje, uhlí, obilí, vzácných plynů, niklu, paladia, titanu, obohaceného
uranu, wolframu, umělých hnojiv, potaše, urea a mnoha jiných produktů. Udělat něco takového
by celou Evropu zbankrotovalo, zatím co Rusko by to možná ani nepocítilo.
To, že stále ještě není otevřeno plynové potrubí Nord Stream 2 není kvůli sankcím, ale kvůli
snaze o zdražení plynu! Uvědomte si, ceny těchto surovin jsou zhruba stejné po celém světě.
Takže když v Iránu platí lidé 3 haléře za 1kWh plynu, v Alžíru 6 haléřů, v Turecku 9 haléřů a
v Rusku 11 haléřů a my v České republice platíme 1,325 korun a na Slovensku 1 korunu – o tolik
nás naše vlády okrádají na daních z této nutné energie a na daních z daní a na jiných poplatcích.
U benzinu je rozdíl v cenách ještě větší, viz stejný odkaz. Když má sedlák krávy na mléko, tyto
musí denně živit a napájet, denně je dojit, starat se o ně, čistit jim chlévy, dbát aby měly správné
podmínky. Je to obrovské množství lidské práce, bez nedělí a svátků. Na těžbu oleje je potřeba
ho pouze vytáhnout ze země a zpracovat. Kolik platíte za litr mléka a kolik za litr benzinu?
Jak píše John Kemp, analysta trhu pro tiskovou agenturu Reuters, kupodivu, i Evropská unie
začíná chápat, že hašteřit se s Ruskem ublíží jejím státům daleko víc než Rusku a ji samotnou to
možná zničí. (Kéž by!) Dovážet nejnutnější potřebné suroviny odjinud, na příklad z Ameriky,
nejen že prodlouží čas dodávek, ale kvůli délce cesty to prodraží konečnou cenu produktu i
přesto, že námořní doprava není drahá. U ropy (benzinu) je to ještě horší o to, že ne každá ropa
může nahradit tu předcházející. Rafinerie jsou vybaveny na určitou kvalitu, takže nahradit ruskou
ropu nějakou jinou sníží jejich výkonnost, což opět povede k vyšším cenám.
Brát ropu ze Středního Východu nemusí být výhodné ještě z jiného důvodu. Arabské státy jsou
zaměřeny na Čínu, Indii a zbytek Asie. To je pro ně vzrůstající trh budoucnosti, zatím co Evropa
je odumírající trh minulosti už kvůli plánům na snižování splodin ze spalovacích motorů, tak
zvaný „zelený úděl.“ Celý „zelený“ nápad je sice totální nesmysl, ale na to tihle „myslitelé“
přijdou až bude pozdě a až na to padnou miliardy a miliardy.
Severní Amerika má pro své potřeby exportu plynu a ropy k dispozici celou Jižní Ameriku, takže
opět to pro ně nebude výhodné vážit mnohem obtížnější cestu do Evropy. A evropská vnitřní
výstavba není vybavena na dovoz tak obrovského množství kapalného plynu.

Ropa a plyn jsou rozmisťovány po celém světě podle určitých zavedených pravidel. Násilně tato
pravidla měnit je nevýhodné pro všecky. Je nutno přiznat, že snad kvůli nestálosti, nebo spíše
náladovosti evropského trhu se Rusko začíná pomalu zaměřovat na dodávky do Asie a do Číny,
což začalo už před vojenským tažením na Ukrajinu. Nemůžeme se tomu divit, už předtím zde
byly sankce proti Rusku a snaha pomlouvat a ponižovat je po celém světě. Už americký
president Reagan to měl ve scénáři, který poctivě recitoval při svých projevech. Nakonec, byl to
herec, měl na to paměť, nemusel to slabikovat jako Biden.
Takže všecko, co tyto sankce docilují – a na to byly také určeny – je zvýšení cen za všecko, co
potřebujeme a co kupujeme. To se promítne do celé ekonomie, po celém světě. To byl skutečný
důvod pro koronu, karantény, sankce – okrást nás ještě víc, oškubat nás o všecko, co ještě máme.
Sankce vytvořily ještě další problémy
Tím ovšem naše problémy nekončí. Rusko prohlásilo, že když sankce tak sankce a ode dneška se
bude platit za suroviny v rublech. Bez surovin z Ruska nemůžeme dále fungovat a přechod na
jiné, alternativní zdroje by zabral měsíce, ne-li roky času. Jenže nikdo nemá dnes rubly! Takže
jednotlivé státy budou muset začít nakupovat rubly od Ruské centrální banky, která měla právě
sankcemi zakázáno s námi obchodovat. Typická logika EU!
Němečtí ekonomové přiznávají, že President Putin je takto nutí jít proti svým vlastním sankcím.
To samozřejmě vytvoří nátlak na evropský Západ a udělá to ze sankcí směšnou historku. Také
tím dojde k posílení rublu, což už se projevilo na jeho směnné hodnotě, která právě vzrostla.
Zde jasně vidíme, jak moc se volání do boje proti Rusku nevyplácí. Všichni ti, kteří agitovali pro
Ukrajinu a brojili proti Rusku, se svorně stříleli do vlastní nohy. Jejich politická neschopnost a
krátkozrakost a neznalost zákonů geopolitiky je teď natlačila do kouta, z něhož není jiného
úniku, než že by veřejně přiznali vlastní chybu. Samozřejmě, ještě pořád mají možnost to svádět
na Putina, na toho je dnes sváděno všecko, i to, když v Bangladeši mají špatnou úrodu, když je
v Guatemale příliš mnoho hmyzu, nebo že Antarktida má příliš velké množství ledu.
Amerika se rovněž vyznamenala a zastavila veškeré objednávky ruského plynu a ropy. Ceny
benzinu vylétly až k obloze, z čehož byl samozřejmě obviňován Putin. A hned na to, protože
auta na vzduch nejezdí a topení rovněž není možno produkovat prázdnými řečmi, se museli
dožebrávat dodávek ropy z Venezuely, na kterou předtím uvalili sankce. Je to šaškárna!
„Světové ekonomické forum“ (World Economic Forum, WEF) a v jeho čele Klaus Schwab se
také obrátili proti Putinovi a se stejnou vervou, s jakou ho dříve zvali na své schůze a uváděli ho
jako „důležitého znalce světových záležitostí,“ stejně tak dnes odmítají jednat „s někým, na koho
byly uvaleny sankce.“ WEF nás sice chce zotročit, okrást nás o všecko, co máme, chce nás snížit
na úroveň zvířat a ukrást nám i naše děti, udělat nás neplodné a bez možnosti obživy, když se
nenecháme očkovat, ale jak vidíte, jsou to velmi citliví lidé. Samozřejmě, že pouze na sebe!
Jaká je ruská ekonomická stabilita?
Rusko je 5. největší ekonomie v Evropě a celosvětově jsou na 11. místě co se týče HDP a na 6.
místě když přijde na nákupní schopnost. Rusko vyváží 42% veškerého vývozu v minerálních

palivech, což zahrnuje i ropu. Další vývozní suroviny jsou vzácné kovy, drahé kameny, železo,
obilniny, ryby, stroje a počítače, dřevo, umělá hnojiva, měď a aluminium. Tuto produkty budou
postupem času těžko k sehnání a jejich cena bude vzrůstat.
Úměrně tomu se zvýší i ceny potravin, což se dalo čekat, když přihlédneme k tomu, jak
neschopně byla poslední dva roky celosvětová ekonomická a výrobní situace vedena. Vlády se
chovaly přesně podle receptu pro hlupce: „Po nás potopa.“
Ruský dovoz se sestává z automobilů a z automobilových součástek, balených léků, vysílacího
zařízení (radio), letadel a helikoptér. Největší dodavatel je Čína ($47,1 miliard), Německo ($30
miliard), Bělorusko ($13,4 miliard), Spojené Státy ($9,21 miliard) a Itálie ($8,78 miliard)
Jak se Rusko vypořádá se sankcemi a se vším ostatním
Ruské vládní shromáždění, zvané Duma se rozhodlo přidat k ruskému kriminálnímu zákonu
další položku, což je „Výzva k zavedení omezujících nařízení vůči Ruské Federaci, nebo proti
jejím ruským právním složkám,“ což staví mimo zákon každého, kdo by na Rusko zkoušel uvalit
sankce. Pokuta za něco takového je 500000 rublů, což je asi 115000 Kč.
Pepe Escobar, spolu s předním západním ekonomickým odborníkem Michaelem Hudsonem mají
zhruba stejné názory, jaké byly právě popsány. Mají za to, že Rusové se připojí k čínskému
mezinárodnímu platebnímu systému CIPS, který operuje v juanech. To samozřejmě posílí juan
celosvětově, na úkor dolaru. Jiné národy se budou obávat násilného uplatňování západní
demokracie na jejich finanční systém, takže se postupně zbaví dolarů a začnou používat buď
čínský platební systém, nebo systém jiný, který když ještě neexistuje, tak bude brzy zaveden.
Jak píše Bloomberg, vykopnutí Ruska z kritického mezinárodního platebního systému, který
funguje jako životní míza světového obchodu může pouze způsobit vyšší inflaci, bližší spojení
Ruska s Čínou, zkázu amerického dolaru a vznik alternativního platebního systému.
Escobar dodává, že každý v Evropské unii, kdo má inteligenci vyšší než 50 (na vysvětlenou,
50=mentálně znevýhodněný) by měl pochopit, že prostě nemohou vyloučit Rusko ze SWIFTu.
Rusko obchoduje skoro s celým světem, takže udělat něco takového je totální nesmysl.
Oplátkou za sankce, Rusko zvažuje možnost odstoupení ode všech smluv, které kdy uzavřelo se
Spojenými státy, což zahrnuje i smlouvu o omezení nukleárních zbraní. Stejně tak zmražení
majetků západních firem, který se nachází na ruské půdě je navrženo k řešení. To, že sankce
mohou způsobit pokles hodnoty rublu je pro Rusko pouze pomocné, protože přestanou
nakupovat v zahraničí a začnou více potřebných produktů vyrábět sami. Ostatně tak zareagovali
už na první sankce, k velké finanční škodě Západu. Na Západě pak byly otevírány dočasné
výprodeje, kde bylo možno lacino nakoupit místní potraviny v obalech, popsaných rusky. Jak
moc úspěšná tato akce byla není známo.
Další způsob, jak se může Rusko bránit – a ten je velice nebezpečný – když přestane uznávat
platnost amerických patentů. Vasilij Koltašov, vedoucí Centra pro ekonomický výzkum říká, že
Rusko by mohlo roztřídit světové země na přátelské a nepřátelské a pak by patenty těch, kteří by
se nacházeli na nepřátelském seznamu, jednoduše nebyly uznávány.

Ten hlavní důvod úspěchu amerického průmyslu byl založen právě na používání cizích patentů,
bez uznání práv jejich majitelů. Proto si Američané tolik pochvalují 2. světovou válku, protože
tehdy odvezli z Německa celé vlaky dokumentů, přístrojů, zařízení a technologie. Také si odvezli
150 hlavních německých vědců, spolu s materiálem všech patentových kanceláří.
K něčemu takovém můžeme přidat hrozbu ve formě prodeje minerálů, které Čína může všecky
od Ruska skoupit, použít je na vlastní výrobu a zbytek světa bude ponechán na holičkách. Bez
dovozu z Ruska nemohou vyrábět skoro nic a mohou celý průmysl zlikvidovat.
Takže omezenost a nedostatek strategických a geopolitických schopností v EU a v US jsou
nevyčíslitelné. Jako ten pes, posedlý vzteklinou, koušou ruku, která je krmí.
Je zde ale úporná myšlenka: co když je to tak schválně? Co když v tom není ani troška
hlouposti a nerozumu, ale spíš snaha vyřídit Ameriku, svrhnout tuto zemi do propasti zatracení a
převést vývoj a výrobu na druhý konec světa, do Ruska a do Číny. Dnes jsou sice s Ruskem na
válečné noze a Čínu také zrovna nemilují, ale to jsou pouhé řeči, které je možno obrátit na
druhou stranu jen co člověk znovu nabere dech.
Amerika to tak vždycky dělala. Po 2. válce vyvezli průmysl do Japonska a toto vybudovali. Pak
bylo pro ně Japonsko příliš drahé, tak to všecko přesunuli na Taiwan, pak do Thajska, načež
přišla Čína, Honduras, Mexiko, Malajsko … ten seznam je velice dlouhý. Postupně, jak některou
zemi vybudovali a jejich výrobky se prodražily, odtáhli jinam a zanechali za sebou hladovějící
davy bývalých továrních dělníků, které předtím naverbovali ze zemědělství. Tím pádem
v takových státech zaniklo jak zemědělství, tak průmysl. Dnes si vytvářejí výrobní základnu
v Rusku a v Číně, zatím co Ameriku vzdali. Až bude Amerika tak dole, jak nejvíc to jde, pak tam
znovu začnou podnikat a vyrábět, jenže to bude za miniaturní zlomek bývalých cen a platů.
Je to kapitalismus dravců, jak říká Catherine Austin Fitts a má naprostou pravdu.
------------------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.

