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Přechod z Covidu na strašení s nukleární válkou je přesně podle plánu globalistů, kteří zkoušejí 

zgleichschaltovat všecky lidi na naprosto stejné tvory, kteří nebudou přemýšlet, budou spoléhat 

ve všem na vládu, nebo na jinou autoritu a budou žít v neustálém strachu. Jak znáte dnešní 

politiky – byli byste ochotni svěřit kterémukoliv z nich svoji budoucnost? Nejspíš ne. A jedna 

světová vláda bude ještě horší, tam už ani nebudeme vědět kdo řídí náš život a kterým směrem 

nás vede. Bude to nevolená vláda byrokratů a temných tvorů, kteří nenávidí lidstvo. 

Zřejmě globalistům obvyklá propaganda nestačila, možná byla příliš pomalá, anebo nepodchytila 

všecky a tak se uchýlili k plánu Velkého znovunastavení (Great Reset), kde pomocí strašáků 

v podobě těžkých nemocí (s 99.9% možností uzdravení i bez léků) nás zkoušejí donutit nechat se 

očkovat. Vlivem očkování nás potom zmanipulují do souhlasu se vším, co podnikají a hrozba 

jaderné války se má postarat, abychom souhlasili s jednou, celosvětovou vládou. 

To všecko je plán a nic z toho není náhodné. 

Rusko jim tento plán zkouší zhatit a tak je démonizují kde mohou a jak nejvíc to jde. Dokonce 

prý i malým dětem ve školách u nás vtloukají do hlav rasistickou nenávist vůči Rusům. To je 

samozřejmě zločin! Na to nemá nikdo právo! Jenže diktátorské vlády se na to neohlížejí. 

Kde byli všichni tito správní a spravedliví, když Amerika, spolu s NATO bombardovali Irák, 

Afghanistán, Somálsko, Jugoslávii a mnohé další země? Jak to, že tehdy nevolali po sankcích a 

po trestech a neučili děti ve školách nenávisti vůči útočníkům a naopak si je předcházeli? 

Spojitost mezi Jugoslávií a Ukrajinou 

24. března 1999 napadli NATO a Amerika společně Jugoslávii a začali válku, která trvala 78 

dnů. Během té doby podnikli „spojenci“ 38 400 leteckých útoků, z nichž 10 484 byly za účelem 

bombardování a vypustili na ubohou zemi 23 614 bomb, čímž zabili asi 2 000 obyvatel a zranili 

12 500. Bombardovali srbskou část země a rozšiřovali o Srbech pomluvy, že jejich obyvatelé 

napadli sousední Kosovskou osvobozující armádu, což byla v podstatě albánská vojenská složka, 

považovaná předtím za teroristy. 

NATO, ve spolupráci s Amerikou se vůbec nesoustředili na jugoslávskou armádu, ale v průběhu 

bojů zničili 25 000 obytných domů, 470 km cest, 595 km železnice, 38 mostů, 18 mateřských 

školek a 176 kulturních památek. Tím způsobili škodu za stovky miliard. V mediích to bylo 

předkládáno důvěřivým divákům jako že katoličtí Srbové napadli Albánce, protože jsou 

Muslimové a dokonce i filmy s tímto námětem byly vyrobeny. Ve skutečnosti, ani jeden dům, 

náležící Albáncům, nebyl poškozen, ani jedna mešita, nebo cokoliv, co patřilo jim. 

Podle srbských historiků došlo k útoku proto, že Srbové odmítli podepsat smlouvu, připravenou 

v zámečku Rambouillet, blízko Paříže. Byla to mírová smlouva mezi Srby a obyvateli Kosova, 

kteří požadovali samostatnost. Smlouvu vyhotovilo NATO a Srbové si stěžovali, že Američané 

záměrně nedovolili během jednání žádné skutečně mírové vypořádání a jednoduše rozbili 

Jugoslávii na kousky, jak se jim zlíbilo, ať si to lidé přáli, nebo ne. 

https://sputniknews.com/20220324/how-us-nato-illegal-bombing-of-yugoslavia-undermined-rule-of-law-in-the-world-23-years-ago-1094157612.html


Srbové hlavně oponovali podmínce, že do Kosova bude přemístěno 30 000 vojáků NATO a tito 

měli mít volný přístup skrze Srbsko, který by byl využíván k přesunu vojsk a válečné mašinerie. 

S něčím takovým nebylo možno souhlasit. 

Daniel Kovalik, profesor práv na americké Universitě v Pittsburghu prohlásil, že hlavním cílem 

této operace bylo zničit veškeré pozůstatky socialismu v Evropě a ukázat světu, že teď jsou 

vládci světa NATO a Amerika a mohou jít do války kdykoliv a kdekoliv chtějí, aniž by k tomu 

potřebovali souhlas Bezpečnostního výboru OSN. „Bylo to fatální porušení mezinárodního 

světového práva,“ říká. 

Přečiny Ameriky a NATO nebyly nikdy vyšetřovány, nikdo neplatil Srbům reparace, na nikoho 

nebyly uvaleny sankce, nikdo nebyl potrestán. Slobodana Miloševiče zasebevraždili ve vězení, 

aby náhodou pravda přece jenom nevyšla najevo. Váleční zločinci, což byl tehdejší americký 

president Bill Clinton, Madeleine Albright, Javier Solana, Generál Wesley Clark a britský Tony 

Blair, plus vedení NATO, nebyli nikdy potrestáni. 

Po (pro ně) úspěšné válečné kampani se začali posunovat směrem na východ, což podle 

profesora Kovalika vedlo ke konfliktu na Ukrajině. „Amerika si zjevně tento konflikt přála a 

dělali co mohli, aby k němu došlo a i teď, zkoušejí zabránit míru za každou cenu,“ řekl. Těch 

14000 občanů Donbasu, zavražděných se souhlasem vedení Ukrajiny, pro ně prostě neexistuje. 

Podle dalších pozorovatelů byl důvod k bombardování Jugoslávie ještě jiný. Jak nás informuje 

George Hallett, neuznávaný, ale právoplatný britský král, o kterém bylo psáno v srpnu 2020 

v článku „Anglie má nového krále – Joseph Gregory Hallett,“ jeho informátor z britské tajné 

služby mu vyjevil o co doopravdy šlo. 

Návštěvou britské královny Alžběty v Australii v r. 2011 a následovnou návštěvou prince 

Charlese tamtéž v r. 2012, vznikl pod ochranou anglické koruny nový obchod s drogami. V 

Australii byla tehdy vyvinuta nová droga, což byla smíšenina afghánského heroinu 

s methamfetaminy. Je prý to velice účinná a také velice návyková droga. Královská návštěva 

dělala krytí pro dovážení této drogy do Evropy. Hell’s Angels, americký motocyklový gang, 

spolu s jinou skupinou, která si říká Headhunters měli tyto drogy převážet a australská vláda jim 

k tomu účelu poskytla ozbrojený doprovod. 

Droga pro Evropský trh je z Australie dovážena do Albánie a odtud přes Makedonii a Kosovo do 

Evropy. No a Srbové stáli v cestě obrovských zisků. Je docela možné, že dnešní emigrace, jak 

přichází z jihu a z Afriky, má rovněž za úkol tuto drogu do Evropy transportovat. 

Anebo co tak Israel 

Tel Aviv právě přiznal, že podnikli „stovky“ náletů na Syrii, s použitím bombardovacích letadel, 

drónů a raket a také že odstřelovali jednotky v Libanonu a v Iráku, které podle nich byly 

podporovány Iránem. Ukázalo se, že těch náletů nebyly stovky, ale bylo jich více než 9000. 

Pod vedením Amikam Norkina, israelské letectvo shodilo od srpna 2017, kdy byl tento 

jmenován velitelem, přes 9175 bomb a raket na 2259 cílů na Středním Východě. Z toho 5580 

raket a bomb byly zaměřeny přímo na infrastrukturu a podezřívané dodávky zbraní. 

https://sites.google.com/site/profgeorgeleesrevelations/greg-hallett-a-death-threatened-species-the-honest-historian/princess-di-batard-by-the-goldsmiths-destroys-the-big-ears-illegitimate-windsor-line-hallett-5b
https://sputniknews.com/20220330/israeli-air-force-dropped-9100-bombs-since-2017-working-on-regional-air-defence-pact-reports-1094324209.html


Při náletech na Syrii se israelská letadla schovávala v libanonském leteckém prostoru a čítali 

s tím, že obranné jednotky Syrie nebudou střílet do sousedova vzdušného prostoru a ohrožovat 

tím jejich civilní letecký provoz. 

Norkinův nástupce, Generál Tormer Bar údajně připravuje útok přímo na Iránské jaderné 

centrum, což může být dokonalý zločin, jestliže bude zasažen některý reaktor. Není přesně 

řečeno co „jaderné centrum“ představuje. 

Slyšeli jste někdy o těchto událostech? Určitě ne a důvod pro to je jednoduchý, Zionisté vlastní 

veškerá media, takže Israel je vždycky svatý, zatím co všichni ostatní kolem jsou lotři. Nic není 

tak těžce v mediích censurováno jako jakákoliv zmínka o Israeli, Zionistech a o Židech. 

Na Ukrajině bylo právě zjištěno, že ukrajinská vojska skladují zbraně a munici v synagoze 

v Umanu, což je poutnické místo hasidických Židů. Desetitisíce Židů se tam běžně scházejí, aby 

vzdali poctu jejich zemřelému náboženskému představiteli. Je snad možné, že to je důvod pro 

zbraně právě v tom místě, kde mají plnou ochranu velkého množství civilního obyvatelstva a 

Rusové po civilistech nestřílí? Využívají snad Ukrajici náboženskou instituci na válečné účely a 

se souhlasem Židů? 

A co tak ADL 

ADL, což je v překladu „Liga proti ponižování“ (Anti-Defamation League) je velice mocná 

židovská organizace v Americe. V současné době vydali článek na obhajobu ukrajinských 

nacistických skupin, nazvaný „Proč Putin nazývá ukrajinskou vládu bandou Nacistů,“ ve kterém 

zveřejnili názor Profesora židovské historie, Davida Fishmana. 

Profesor Fishman v článku říká, že: 

„Na Ukrajině jsou Nacisté asi tak, jako jsou v U.S. a také v Rusku. Je to okrajová skupina, která 

nemá politický vliv a nenapadají Židy, nebo židovské instituce. Putinova propaganda je tak 

daleko od pravdy, že i malé množství vědomostí ji zničí.“ 

A jinde říká: 

„Celé roky zdůrazňovalo Rusko činnost okrajové skupiny ukrajinských ultra-nacionalistů, což 

používali ke stigmatizování celé Ukrajiny. Je pravda, že někteří členové těchto skupin používali 

nacistickou symboliku, Hitlerovo salutování a proti-semitskou rétoriku, ale tito lidé jsou politicky 

nedůležití a v žádném směru nepředstavují Ukrajinu. Politické strany, které ultra-nacionalisté 

vedou, získaly ve 2019 volbách pouze něco přes 2% hlasů voličů. Ukrajina má sice špatnou 

demokracii, ale beze sporu je to demokracie a v žádném případě nacistický režim.“ 

Profesorovi zjevně uniklo, že tato „politicky nedůležitá“ skupina představuje větší část 

ukrajinské armády a že za osm let své působnosti zavraždili 14 000 občanů donbasské části 

Ukrajiny a zničili nesčetné množství obytných domů a infrastruktury tamtéž. Tyto zločiny 

nemohli v žádném případě páchat z vlastní vůle, ale museli k tomu mít příkaz od vlády. 

Ale zkuste sami založit takovou „politicky nedůležitou“ skupinu Nacistů v zemi, kde žijete. Stačí 

3-5 lidí a nemusíte mít vůbec žádné volební hlasy. Uvidíte, jak rychle budete za mřížemi! 

https://www.rt.com/russia/552988-russia-ukraine-weapons-synagogue/
https://www.informationliberation.com/?id=62981


Pochybnosti a úvahy 

Je těžké uvěřit čemukoliv, v této době vrcholné propagandy a nestydatých lží. Media soptí 

nenávistí proti Rusku, většina světových vlád zaujala protiruský postoj a tento nutí násilím i na 

své lidi. Rusové, roztroušení po světě jsou všude napadáni, ponižováni, mnohým jsou 

zabavovány účty v bance a i jinak jsou trestáni za to, že jsou Rusové, přesto že s tažením na 

Ukrajinu nemají absolutně nic společného. 

Zato Ukrajinci jsou představováni jako světci, jako mučedníci, kteří se smilovali nad námi a 

poctili nás svou přítomností, kterou budeme platit a platit až do jejich posledního dechu. Všecky 

školy a veřejné instituce dnes hlásají přednost pro Ukrajince před místním obyvatelstvem a 

finanční firmy houfně vyřazují ze svého zákaznického obvodu všecko ruské. 

Asi se všichni zbláznili. 

Co z nás, z ubohých, zbídačelých 10 milionů Čechů a 4,5 milionů Slováků zbyde, když nás 

kromě přivandrovalců z Afriky a Středního Východu zavalí další vlna Ukrajinců? Zůstane Česká 

republika českou a Slovenská slovenskou? Už dnes, každý komolí češtinu jak se mu to hodí, 

nikdo nedbá na správné předpony a směle „dohledávají“ to, co mají „vyhledávat.“ Češtinář 

Trávníček se musí obracet v hrobě. 

Jenže člověk si začne opravdu vážit své mateřštiny až teprve zná nějakou jinou, cizí řeč a 

pochopí, jak strohá a nepružná je. Až do té doby pouze relaxuje, je erudovaný nebo flexibilní, má 

post v úřadě, nakoupí si boxy, snaží se edukovat a bydlí v příhraničí. Já sama jsem pouze vděčná 

za to, že jsem se nikdy nemusela učit češtinu, ale byla mi předána volně, bez vlastního přičinění. 

Nevím, jestli bych kdy zvládla se tuto řeč naučit, kdyby mi byla cizí. 

Na Ukrajině zatracovali Ruštinu už před revolucí 1917 a požadovali, aby byla v zemi používána 

pouze Ukrajinština. Jenomže nemohli tento názor prosadit, protože nebyli učitelé, kteří by znali 

ukrajinskou mluvnici. Ukrajinština je s největší pravděpodobností pouze dialekt Ruštiny. 

Je zde ovšem otázka – nebylo to všecko tak plánováno, abychom byli zavaleni cizími 

národnostmi, abychom tím byli doslova vymazáni ze světa? Co když ruský President Putin pouze 

vykonává diktát Západu a aby se na to nepřišlo, tak proti němu poštvali celý svět a ten, jako 

smečka vzteklých psů ho teď rve v tisku, v televizi a i v praktickém životě? 

Proroctví tomu odporují 

Edgar Cayce, známý americký prorok, zvaný „spící prorok,“ protože většinu svých rad a 

proroctví řekl ve spánku, prohlásil, že v posledních dnech našeho světa to bude Rusko, které 

zachrání lidstvo. Proroctví z Medžugorje údajně říká to stejné. 

Z historie víme, že se Panna Maria začala zjevovat třem portugalským dětem v r. 1917 ve 

Fátimě. Postupně jim vyjevila tři tajemství, z nichž dvě byla zveřejněna. První z nich ukázalo 

dětem peklo, se všemi démony a hrozivými scénami. Druhé tajemství ohlašovalo konec první 

světové války a začátek druhé, kterou bylo možno odvrátit tím, že lidé přestanou urážet Boha a v 

Rusku nedojde ke změnám, čímž bylo určitě myšleno nastolení komunismu. Zároveň bylo 

požadováno, aby Rusko bylo zasvěceno neposkvrněnému srdci Panny Marie. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Secrets_of_F%C3%A1tima


Třetí tajemství nebylo zveřejněno, protože Lucie, jedna ze tří dětí, kterým byla tato tajemství 

vyjevena, byla zjevením Panny Marie žádána, aby je držela v tajnosti. Na žádost Biskupa později 

těžce nemocná Lucie toto tajemství sepsala s tím, že bude uchováno v tajnosti. 

Málokdo ví, co napsala; málokdo tento zápis četl. Jedním z těch, kterým bylo dovoleno znát třetí 

tajemství Fátimy byl farář Malachi Martin z Vatikánu a ani ten je nevyzradil, pouze oznámil, že 

se týká Ruska a Ukrajiny. 

Páter Martin zemřel v r. 1999, ale předtím, v r. 1996 řekl v radiovém pořadu, že „spása světa 

začne v Rusku, spolu s vítězstvím neposkvrněného srdce Panny Marie.“ Řekl dále, že zjevení ve 

Fátimě je velice důležité pro celý svět, protože nás informuje o tom, že spása světa a odstranění 

všech světských problémů začne na Ukrajině a v Rusku. Rusko musí být prvně vyléčeno z jeho 

chyb (asi komunismus?) a pak může pomoci celému světu oprostit se od hříchů. 

Páter Martin dodal, že utajený spis, který Lucie o třetím tajemství napsala obsahuje tři body: (1) 

fyzický trest národů; (2) spirituální trest; (3) Rusko bude v obou dvou bodech zastávat klíčovou 

úlohu a stane se to v dobách, kdy Rusko bude považováno za zavrženíhodné. 

Je více než jisté, že globalisté toto třetí tajemství znají. Možná proto taková nenávist vůči Rusku, 

protože mohou sledovat, jak se tato předpověď naplňuje, což bude znamenat konec jejich 

nadvlády a možná i jejich totální zatracení. Možná proto tak obrovský odpor a snaha zvrátit 

situaci k jejich prospěchu, i když je zjevné, že přímo si zasáhnout z nějakého důvodu netroufají. 

A tak si vylévají vztek na pomluvách, sankcích a terorizování prostých ruských občanů. 

Proto Putina tolik nenávidí: 

 

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

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. 

 


