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Jak již bylo psáno dříve, byly celkem tři důvody, proč ruská vojska vtáhla na Ukrajinu. Ten 

první, zjevný, byl ten, že byli Doněckou a Luhanskou republikou, které předtím uznali za 

samostatné státy, požádáni o pomoc. Byl k tomu pádný důvod, protože provokace NATO a 

Ameriky na ukrajinském území se neustále stupňovaly. Všichni na Západě neustále tvrdili, že 

Rusko vtáhne na Ukrajinu … Rusko vtáhne na Ukrajinu … 

Dobře věděli proč to říkali, protože sami dělali všecko pro to, aby Rusko na Ukrajinu dostali. 

Kyjev útočil na své vlastní lidi v Donbasu stále úporněji, jak dokazuje hlášení organizace OSCE. 

Počet explozí v Donbasu je znázorněn v následujícím grafu: 

Takže 1400 útoků denně bylo 

podniknuto na dvě odtržená 

území, Doněck a Luhansk. 

Ukrajina tím mávala červenou 

plachtou před ruským býkem, 

který nakonec musel zareagovat, 

ať chtěl, nebo nechtěl. 

Od r. 2014, kdy se Ukrajiny 

zmocnila nepřátelská klika lidí, 

vydávajících se za fašisty, byly 

tyto dvě republiky, které s násilně 

a podvodně dosazenou vládou 

nesouhlasily, neustále ponižovány 

a vojensky napadány. Z toho 

důvodu, většina obyvatel již požádala o ruské občanství, které také obdrželi. President Putin 

neměl tím právem na vybranou, než jít bránit občany své vlastní země. 

Druhý důvod pro tažení na Ukrajinu 

Druhý důvod pro tažení na Ukrajinu, o kterém záhadně žádná media nemluví a i politikové o 

něm mlčí, jakoby neexistoval, byly jaderné zbraně, rozestavěné po ukrajinském území, které 

byly všecky namířeny na Rusko. Tyto rakety byly strategicky namířeny na klíčová města a 

průmyslová centra Ruské federace, takže by všecky zaráz, během několika pár minut zničily celé 

ruské území i s lidmi. 

Asi 3000 specialistů na ovládání těchto zbraní z NATO bylo již na cestě ze západu a kvůli tomu, 

že Rusové vtáhli na Ukrajinu, museli zůstat v Polsku. 

Třetí důvod pro tažení na Ukrajinu 

Ten třetí důvod byly biolaboratoře. Amerika měla na Ukrajině 30 biolaboratoří, ve kterých byly 

vyvíjeny nesmírně nebezpečné bojové látky, které měli v plánu použít nejen proti Rusku, ale i 

proti jiným národům a proti jiným lidem. 

https://humansbefree.com/2022/03/the-new-world-order-that-is-being-prepared-under-the-pretext-of-war-in-ukraine.html
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine


Pentagon (americké vojenské vedení) sice vypovídal před Kongresem a dušoval se, že opravdu 

žádné biologické zbraně na Ukrajině nevyráběli, což byla lež. Bylo by těžké uvěřit, že za 200 

milionů dolarů zkoušeli přijít s lepšími čistícími prostředky, anebo s lepším šampónem. 

WHO (Světová organizace pro zdraví) tuto lež odhalila tím, že varovala Ukrajince, aby zničili 

všecky nebezpečné patogeny, když Rusové vtáhli do země. Kdyby je tam nevyráběli, pak by je 

bylo zbytečné varovat, že? A to, že o těchto jedech věděli a mlčeli, je rovněž velmi podivné. 

Pentagon se vyjádřil, že v laboratořích na Ukrajině vyráběli obranné látky proti biologickým 

zbraním, ale že tam mohly být pozůstatky nebezpečných jedů ještě ze sovětské éry! 

Jenže dokumenty a důkazy, v těchto laboratořích nalezené svědčí o tom, že cíle Pentagonu pro 

použití těchto jedů byly daleko od vědeckého výzkum. Měli v úmyslu vypustit dróny, které by 

tyto patogeny rozprašovaly jednak na Donbas a také na Rusko.  

Ukrajinský výrobce motorů Motor Sich již vyjednával s tureckými výrobci drónů Bayraktar o 

jejich uzpůsobení k tomu, aby byly schopny přenášet až 20 litrů tekutiny, kterou by rozprašovaly 

do okolí 300 km. Dokument, toto dosvědčující je datován 15. prosince 2021. 

Rusům se rovněž podařilo získat jména osob, které byly v tomto programu zapleteny. Jeden 

z hlavních účastníků je syn současného presidenta, Hunter Biden. Bylo dokázáno jeho spojení 

s firmou Metabiota, která je jedním z dodavatelů Pentagonu. Metabiota zkoumala patogeny, 

které jsou schopny způsobit pandemii a jejich použití na biologické zbraně. 

Ve skutečnosti byl Hunter Biden ta hlavní osoba v celém podnikání a jeho emaily, které Rusové 

také získali, ukazují na to, že byl kontaktní osobou pro americké Ministerstvo obrany a jejich 

spojka s kanceláří Pentagonu DTRO, která tyto laboratoře financovala. Ale také fungoval jako 

výběrčí finančních prostředků (neboli prádelna peněz) pro Metabiotu a Black&Veatch, které na 

výzkumu pracovaly. 

Podle zjištění ruského Ministerstva obrany a Ministerstva zdravotnictví, laboratoř Black&Veatch 

pracovala na výrobě jedů pro Pentagon již od r. 2008. Mezi jejich projekty byl rovněž výzkum 

rickettsie, což je malá bakterie, kterou přenáší klíšťata, roztoči a vši. Roste uvnitř živých buněk a 

způsobuje těžké nemoci jako tyfus a neštovice. Dále zkoumali rozšiřování zánětu mozkových 

blan klíšťaty, tularemii (vzácná nemoc králíků a srnců, která napadá pokožku, oči, lymfatické 

uzliny a plíce), a použití antraxu. 

Kdo doopravdy vyhrává na Ukrajině? 

Scott Ritter, dříve rozvědčík pro americké námořnictvo a Hlavní inspektor zbraní OSN 

v 1990tých letech říká, že Rusko nepřišlo Ukrajinu okupovat. „Není možno okupovat zemi, která 

má 31 milionů lidí (asi 10 milionů již uteklo) s pouhými 200 000 vojáky. Lidé, kteří si něco 

takového myslí pak říkají, že Rusové na Ukrajině nic nedocílili, což není pravda. Naopak, 

Rusové mají úžasný úspěch.“ 

Podle něho, je nutno si uvědomit, co Rusové sami řekli, jaké mají na Ukrajině cíle. Chtěli 

odstranit Nacizmus, což znamená zničit, vyhubit a jinak odstranit všecky Nacistické elementy 

v zemi, spolu s politickými stranami, které je podporují a s vládními nařízeními, která jim dávají 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/pentagon-says-pathogens-us-linked-ukraine-labs-not-offensive-bioweapons
https://www.rt.com/russia/553004-ukraine-biolabs-drones-hunter/


pravomoc. Ukrajina na příklad povýšila Štěpána Banderu, hromadného vraha a zločince, který 

podporoval za 2. války Nacisty (ale ani Nacisté s nim nechtěli mít nic společného), na národního 

hrdinu. Pojmenovali po něm ulice, nastavěli jeho sochy. Tím rehabilitovali všechny, kdo 

spolupracovali s Nacisty a vraždili jejich jménem. To chtějí Rusové odstranit. 

Takže ve skutečnosti jsou velice úspěšní, když právě likvidují poslední baštu Nacizmu, což je 

Azovův oddíl a jeho velitelství v Mariupolu. 

Jejich další úkol byl demilitarizace země. To znamená rozpustit armádu, kterou NATO na 

Ukrajině vycvičilo, zničit všechny základny, které vybudovali, zničit zbraně a celou vojenskou 

mašinerii ve státě. Ukrajinské NATO oddíly byly skutečně na vysoké úrovni a aniž by to kdo 

věděl, byly používány při operacích NATO i jinde ve světě. 

„V tomto směru se Rusko trošku provinilo, že začali příliš mírně. Správně měli okamžitě 

bombardovat kasárny a všecky vojenské jednotky zničit,“ říká Ritter. „Ale oni nechtěli zbytečně 

prolévat lidskou krev a mezitím se Ukrajinci rozhodli postavit se jim na odpor.“ 

Ukrajina má 260 000 aktivních vojáků a 310 000 záložníků. Při běžné vojenské operaci je dobré 

dodržovat poměr 3:1, což znamená, že na jednoho protivníka jsou 3 útoční vojáci. Jenže Rusko 

vtáhlo na Ukrajinu v poměru 3:1 k jejich nevýhodě, což znamená, že na jednoho Rusa byli 3 

nepřátelští ukrajinští vojáci. A přesto vyhrávají. Postupují dopředu mnohem rychleji než to ve 2. 

světové válce zvládla německá vojska. A ještě ke všemu napadají ukrajinské složky v daleko 

širším měřítku, jaké od 2. světové války nebylo nikdy v Evropě viděno. 

Dnes drží obklíčených 60-100 tisíc ukrajinských vojáků na východní Ukrajině, což je jedna 

z nejdivočejších operací od 2. světové války. A ještě mají obklíčený Kyjev a Oděsu. 

Lidé to nechápou. Vidí zničené ruské zařízení, mrtvé ruské vojáky, ale to je válka a ve válce jsou 

tyto věci běžné. A je to válka v takovém měřítku, že něco takového Spojené státy spolu se všemi 

jejich spojenci nebyli stavu v Iráku, ani v Afghanistánu docílit. 

Ukrajinci jsou velice dobře vycvičení a vybaveni a bojují tvrdě, takže mají i jakýsi úspěch a to 

jim vyhovuje. Stalo se několikrát, že Rusy porazili a způsobili jim značné ztráty. Ale ze 

strategického hlediska, Rusové vyhrávají po celé čáře. Ukrajinci jejich nátlaku nemohou odolat. 

Chybí jim logistické možnosti, mají nedostatek benzinu a munice. Nemají dost jídla a vody. 

Vojáci jsou vyčerpáni a unaveni, takže jejich jednotky kolapsují. Začali panický ústup na západ, 

ale v tom budou Rusy odříznuti a možná i zabiti, pokud se nevzdají. 

Přesto, Zelenský se stal málem národním hrdinou a jedná se všemi vládami světa. Prosí je o 

zákaz přeletu nad Ukrajinou, říká ve skutečnosti: „když budeme mít zákaz přeletu, tak 

vyhrajeme.“ Jinými slovy uznává, že Rusové jsou ti, kdo vyhrávají. Neříká že i bez uzavření 

vzdušného prostoru to vyhrají. Ne, říká, naprostý opak. Ale západní státy nedělají pro to nic. 

Všichni vědí, že Ukrajina prohrává, ví to Zelenský, jeho generálové i vojáci sami, ví to i NATO. 

A co sankce proti Rusku? 

Scott Ritter je toho názoru, že když americký President Biden vyhrožoval ruskému Presidentovi 

Putinovi sankcemi již vloni v červnu, Rusko mělo dost času na to, aby se na tyto zákroky 



připravilo. Takže ve skutečnosti vůbec nic z toho, co proti nim Amerika podnikla, je 

nepřekvapilo. 

Jako na příklad, Rusko mělo 650 miliard dolarů v cizích měnách a ve zlatě, jak je znázorněno 

v tabulce níže, která ukazuje rozmístění ruského zlata a cizí měny po světě: 

Lidé se tomu divili, proč to tak Rusové udělali, 

protože je přece jasné, že jim Západ tyto zdroje 

zmrazí. Jenže v tom byl právě ten trik a President 

Putin jim to jasně řekl: „Protože jste nezákonně 

zmrazili náš majetek, porušili jste veškeré závazky, 

které jste uzavřeli s Ruskem. Tím pádem Rusko už 

nebude nadále přijímat cizí měny jako platbu za 

ruské zboží a ruské služby, ale od této chvíle 

budou všecky platby pouze v ruských rublech a to včetně plateb za plyn a za ropu.“ 

Amerika neustále říkala Evropě, aby se nestarali, že když nebude ruský plyn, je zde pořád ještě 

další možnost. Co je ta další možnost ale neřekli. Ona totiž žádná další možnost není. A teď je 

nedostatek plynu a Evropa může všecko své podnikání zavřít. 

Rusové ale nebyli ti, kteří by zavřeli plynové potrubí a tím na ně na všecky nachystali past. 

Dobře vědí, že Evropa jejich plyn nutně potřebuje. Bez dalších dodávek plynu je evropský 

průmysl a ohřev domů zničen a to stejné platí i pro Ameriku a Kanadu. Tím pádem Evropa nemá 

jinou možnost než začít Rusům platit v rublech. 

A co udělal rubl? Zvýšil svoji hodnotu. Takže Evropa bude platit za plyn víc a víc peněz, 

v souladu s tím, jak bude rubl stoupat. A jak bude rubl stoupat, úměrně s tím bude klesat hodnota 

amerického dolaru. 

Rusko se tím také zbavilo dalšího jha, což je vliv Západu na jejich politiku a ekonomii. Takže 

sankcemi Západ Rusku nesmírně pomohl, protože teď budou za všecko platit v rublech a Rusko 

bude prosperovat, zatím co oni budou strádat. 

Jak víme, Západ rovněž zmrazil majetek ruských oligarchů, kteří uprchli na Západ před změnami 

v ruské domácí politice. Putin jim tehdy řekl, že jestliže se budou míchat do domácí politiky, že 

je zničí a proto radši opustili Rusko. A to je přesně, co udělal, zničil je. Jenže to nemusel dělat 

sám, udělali to za něho druzí. Ti z nich, co v Rusku zůstali, si v žádném případě nedovolí míchat 

se do politiky. 

To docílilo ještě jednu věc, že ruská střední vrstva, která čítá asi 20% populace a která se víc 

přikláněla k Západu dnes vidí, jak se Západ k Rusku zachoval a obrátili se k Putinovi, protože on 

nebyl ten, který to všecko způsobil. A namísto na Západ dnes tíhnou k Indii, Číně a podobným 

zemím, které přes veškeré sankce jsou ochotny s Ruskem spolupracovat. 

Konec ukrajinského vojska 

Oleksij Arestovič, hlavní poradce Zelenského prohlásil, že „Rusové prakticky zničili celý 

ukrajinský obranný průmysl a teď to dokončují.“ 

Rusko 21,7% ve zlatě 

Čína 13,8% cizí měna 

Francie 12,2% cizí měna 

Japonsko 10,0% cizí měna 

Německo 9,5% cizí měna 

Spojené státy 6,6% cizí měna 

Mezinárodní banky 5,0% cizí měna 

Británie 4,5% cizí měna 

https://www.youtube.com/watch?v=E4qXhZgsQJw


Pravda, poslední zbytky Azovových oddílů, údajně asi 3 500 vojáků bylo zahnáno do 

průmyslového objektu jménem Azovstal, což jsou obrovské ocelárny v Mariupolu. Rusové 

napřed váhali, jestli celý objekt zbombardovat, ale tím by zničili velmi důležitý průmysl. Proto 

se rozhodli postupně celé místo obsadit a Azovovce odtud dostat ven. 

Jenže se ukázalo, že v tomto objektu se schovávají nejen ukrajinští vojáci, ale také někteří 

vysoce postavení hodnostáři. Nikdo neví, kdo tito lidé jsou. Mohou to být hlavní Azovovští 

velitelé, ale také to mohou být hlavní velitelé z NATO, ať už Francouzi, Britové, Američané, 

nebo kdokoliv jiný. 

Povídá se dále, že francouzský President Macron telefonoval Presidentovi Putinovi a žádal ho, 

aby povolil evakuaci některých vysoce postavených francouzských vojenských velitelů z 

Mariupolu. 

Francouzi se dokonce nabídli, že pomohou s odstraňováním zraněných Azovovců z Mariupolu a 

Turecko jim chce přeochotně pomáhat. Mluvčí doněcké milice Eduard Basurin prohlásil, že je 

zjevné, co chtějí docílit: mezi zraněnými chtějí odstranit z Mariupolu některé důležité osobnosti, 

jejichž přítomnost, kdyby byla odhalena, by byla v neprospěch Kyjeva a NATO. 

Takže je zcela možné, že ukrajinskou armádu celou tu dobu vedli hlavní představitelé NATO. To 

dělá samozřejmě celou situaci řádně zamotanou a vůbec ne prospěšnou pro NATO a pro 

Ameriku. Dělá to z nich spoluviníky a tajné spiklence, v rozporu s mezinárodním zákonem. 

Ukrajinské vojenské síly a politikové kvůli tomu propadli totální panice. Neví, jak by se do 

tohoto průmyslového objektu dostali. Zkouší helikoptéry, jednu za druhou. Nedávno se čtyřem 

helikoptérám podařilo přistát a opravdu naložili to, pro co přiletěly. Jenže při odstartování byly 

dvě z nich sestřeleny a těm druhým dvěma se podařilo uletět. V sestřelených helikoptérách byli 

všichni mrtví, až na dva pasažéry, které v současné době zkoušejí Rusové vyslýchat. 

A zatím co všichni mají plno práce, ukrajinská vláda zavádí Great Reset 

Jak je pozornost všech odvedena současnými bojůvkami, živými mrtvolami v ulicích, mučírnami 

Azovova oddílu a hromadnými hroby, ukrajinská vláda v tichosti zavedla Great Reset, se vším 

všudy. To zahrnuje nejen společenský kredit za dobré chování, ale také universální základní 

příjem, digitální peníze, digitální identifikaci a očkovací průkaz. 

Nic jiného jim nezbývalo, celá země je zničena válkou, lidé nemají peníze, nemají co jíst, ještě 

by se mohli začít bouřit a tomu bylo nutno předejít. 

Digitální peníze budou vydávány vládou a kromě nejnutnějších potřeb mohou být utraceny 

pouze na určité věci, jako jsou knihy, lístky na kulturní akce, na veřejnou dopravu, na členství 

v tělocvičnách a podobné. Platnost digitálních peněz je 4 měsíce a když nejsou v daném období 

utraceny, tak je účet uzavřen. Tím pádem nikdo nemůže peníze šetřit. 

Možnost získat jakékoliv peníze je vázána na platnou zelenou kartu, která potvrzuje aspoň dvojí 

očkování proti Covidu. Potvrzení od lékaře nestačí, každý se musí prokázat ID kartou a 

očkovacím pasem. Z toho vyplývá, že ti, kteří očkovaní nejsou, nedostanou nic a budou muset 

zahynout hladem. Vládní stránka s instrukcemi (v Ukrajinštině) je ZDE. 

https://sputniknews.com/20220407/france-makes-attempts-to-help-militants-leave-mariupol-dpr-official-says-1094546910.html
https://humansbefree.com/2022/03/boom-ukraine-becomes-the-first-country-to-implement-the-great-reset.html
https://e-aid.diia.gov.ua/


A jakoby toho nebylo dost, Ukrajina dále uzákonila zabavení veškerého majetku ruským 

občanům a také těm, kteří by s nimi sympatizovali. Také právní osobnosti, které podnikají na 

Ukrajině a jejichž majitelé se nacházejí v Ruské federaci, budou mít jejich majetek zabaven. 

Všichni, kteří by veřejně souhlasili s ruskou „agresí,“ anebo podporovali ruská vojska, bez 

ohledu na jejich občanství, nebo místo, kde bydlí, budou mít veškerý majetek zabaveni. Ti, kteří 

s Ruskem jakkoliv spolupracují budou rovněž trestáni vězením. 

Takto odebrané majetky mají být později použity na pozdější znovuvybudování země. (Pokud 

nebudou mezitím rozkradeny.) 

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

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. 

 

https://www.rt.com/russia/553140-ukraine-seize-russian-property/

