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Americký plukovník Richard Black říká: „když my vedeme válku, tak nemáme žádný limit na 

krutosti a nelidské činy vůči civilní populaci. U.S. vojskům je naprosto jedno kolik nevinných 

lidí, dětí a žen ve válce zahyne. Pro ně je to hra, něco jako fotbal, je to jedna strana proti druhé. 

Vůbec nás nezajímá kolik hráčů se při té hře zmrzačí, hlavně když vyhrajeme. Putin zkoušel 

všecko možné, aby této válce předešel. V prosinci 2021 poslal dopis s požadavky, na který nikdo 

nereagoval. Ne, to nebyla žádná předem promyšlená snaha Ruska, napadnout Ukrajinu. 

„Obrázek, jak skupina civilistů stojí před ruským tankem, aby ho zastavili a ten tank skutečně 

zastavil, se stal slavným. Řeknu vám, když jsme byli ve Vietnamu a kdyby před naším tankem 

stáli civilisté, tento by na ně ani nezatroubil, ani by nevystřelil varovnou střelu a dokonce by ani 

nezpomalil. Tak jak Rusové v této válce postupovali, ti byli velice opatrní. Bylo zřejmé, že 

nechtěli v lidech vyvolat nenávist. Nezničili ani železnice, ani přívody vody a elektřiny. 

Postupovali velice opatrně a pořád doufali, že mohou uzavřít mír. Jenže já mám dojem, že toto 

rozhodnutí musí udělat Washington a ti mají v úmyslu bojovat do posledního Ukrajince. 

„NATO se příliš přibližovalo ruským hranicím a kvůli tomu si Rusové nemohli dovolit nezačít 

tuto válku a stejně tak si nemohou dovolit ji prohrát. 

„Válka typu ‚Šok a hrůza‘ je druh války, kdy zničíte všecko, co je nutné pro přežití. Zničíte 

budovy, zásoby ropy, benzinu, zdroje elektřiny, mosty – prostě, zničíte naprosto všecko. Mezi 

touto válkou na Ukrajině a na příklad válkou v Iráku je obrovský rozdíl. V Iráku jsme udělali 

celkem 100 000 náletů za 48 dnů, zatím co Rusové udělali za stejnou dobu 8 000 náletů. 

„Ta válka proti Rusku začala už v r. 1991, když byl rozpuštěn Sovětský svaz. Jedna z největších 

tragedií, která se tehdy stala bylo, že jsme nerozpustili NATO. Hlavní úkol této organizace byl 

chránit svět proti Sovětskému svazu a když tento přestal existovat a Varšavský pakt byl rovněž 

zrušen, nebyla dál potřeba pro NATO. Takže aby ospravedlnilo svoji existenci, NATO nutně 

potřebovalo nového nepřítele – a toho si vytvořilo v Rusku.“ 

Plukovník Black sloužil celých 31 let u amerického námořnictva a také v armádě. Po vietnamské 

válce armádu opustil, vystudoval na právníka a k armádě se vrátil v úloze soudce. O něco později 

kandidoval na Senátora ve státě Virginia a od té doby se věnoval politické kariéře. 

Ukrajina – válka v zastoupení 

Zde nebojuje Rusko proti Ukrajině, ale Rusové bojují proti Spojeným státům, NATO a prakticky 

proti celému Západu. Ti všichni měli svá vojska na Ukrajině už hezkých pár let, dodávali tam 

zbraně, vojáky a učitele a celých osm let se takto připravovali na válku, kterou letos opravdu 

úspěšně rozpoutali. Ne, Rusko nenapadlo Ukrajinu, ale bylo k tomu vyprovokováno Západem. 

Jeden může popichovat druhého jen tak a tak dlouho, než ten druhý vybuchne. 

Takže Rusko bojuje proti ukrajinským vojákům, mezi nimiž jsou skryti i američtí a NATO 

vojáci a jejichž vedení je celé složeno ze západních velitelů. Americká zpravodajská služba jim 

dodává přesné satelitní zprávy, aby věděli kdy, kde a jak zaútočit, nebo se bránit. 

https://www.youtube.com/watch?v=dcp0TYx_eUI
https://alt-market.us/stop-the-denial-ukraine-is-a-proxy-war-that-will-lead-to-wider-world-war/


V jistém směru je tato válka srovnatelná s válkou ve Vietnamu, která byla válkou Ameriky proti 

komunismu. Čínští komunisté dodávali Vietnamcům stále nové zbraně a stále další finance a 

dokonce i čínská vojska se zúčastnila konfliktu, na straně Vietnamců. Globalisté, kteří tuto válku 

a všecky ostatní zorchestrovali, mohli pak sedět doma a sledovat to divadlo, kdy američtí a 

vietnamští chlapci ztráceli životy kvůli pitomé a nesmyslné ideologii. 

Rozdíl je pouze v tom, že na Ukrajině je v sázce mnohem víc a to je velmi nebezpečné, říká 

autor článku Brandon Smith. 

Kdyby Západ Ukrajince nepodporoval všemi možnými způsoby, už by bylo dávno po všem. 

Vždyť když Rusové vtáhli do země, tak Ukrajinci neměli ani pořádný obranný systém. Proto jim 

musela Amerika rychle doručit jejich vlastní raketový systém Javelin a mnoho jiného vybavení. 

Zelenský narychlo rozdal civilistům útočné zbraně, media to řádně zveličila a všichni mysleli že 

pár dnů výcviku naprosto stačí, aby tito lidé odrazili vzorně vycvičené ruské jednotky. Ne, to 

není tak jednoduché, jak se zdá. 

Američané to celé vedou 

Pokročilé taktiky, kdy byly ruské pluky ničeny ze zálohy, partyzánským stylem, to všecko 

nasvědčuje přímo a jasně na vedení ze Západu a na západní vojáky, kteří jsou promícháni mezi 

Ukrajinci a tito docilují jakékoliv úspěchy, které ukrajinská armáda má. Zmíněný druh výcviku 

dostávají „zvláštní“ americké jednotky, zvané Green Berets, nebo anglické SAS (Bílé helmy). 

Nesmíme zapomínat, že jak Amerika, tak i Británie posílaly na Ukrajinu nejen zbraně, ale také 

„učitele,“ kteří měli Ukrajince naučit s těmito zbraněmi zacházet a kteří tam zjevně zůstali. 

Jestli to je pravda a kdyby byla přítomnost těchto jednotek a cizího vedení dokázána, pak by 

mohlo dojít k dokonalé diplomatické katastrofě. Je pravděpodobné, že z toho důvodu se stále 

někteří v Azovstalu odmítají vzdát, protože to jsou právě ti, kteří celou válku vedli. 

Před časem bylo psáno o francouzském novinářovi Georges Malbrunotovi, který uveřejnil článek 

v novinách „Le Figaro,“ kde napsal své zkušenosti z návštěvy Ukrajiny. Mezi jiným se také 

zmínil, že „Američané to tam celé vedou.“ Na Ukrajině ho chtěli uvěznit, ale nakonec byl 

propuštěn s tím, že musel podepsat prohlášení, že až do konce války tyto informace nezveřejní. 

Přesto si neodpustil napsat na Tweeteru: „Britské SAS jednotky jsou na Ukrajině od samého 

začátku války a stejně tak americké oddíly Delta.“ 

Bez podpory Ameriky, Británie a NATO by vůbec žádná válka nebyla. A i kdyby k ní došlo, tak 

už by byla skončena před mnoha týdny. Tato zjevná zákeřnost ze strany Západu je ale příležitost 

pro Rusko, které tím pádem získává možnost rozšířit celou operaci daleko za Donbas. 

Nejen to, Rusko tím dostává do rukou mocnou páku proti Západu. Mohou na příklad úplně 

odříznout dodávky oleje a plynu na Západ, mohou se spolčit s Čínou a naprosto vyřídit americký 

dolar jako světovou záložní měnu. 

Brandon Smith si myslí, že v průběhu celé aféry možná uvidíme výbuch ojedinělé jaderné střely, 

ale že 3. světovou válku to nevyprovokuje. Vzájemné zničení by globalistům nevyhovovalo, 

takže se postarají, aby k něčemu takovému nedošlo. 



Celosvětový finanční a průmyslový kolaps 

Je ale možné, že celá situace byla vyprovokována z úplně jiného důvodu a to aby bylo zakryto 

celosvětové zničení ekonomie a průmyslu, ke kterému v průběhu let došlo, kdy ziskuchtiví 

globalisté všude nastavili své Centrální banky a skrze ně okrádali celé národy. Manipulovali 

„komodity“ na světových burzách, vymýšleli další a další druhy spekulace, což vyhnalo ceny do 

nesmyslných výšek. Následkem jejich zásahů došlo k inflaci, k omezení našich práv a svobody a 

ke všem těm nesmyslným zákazům, příkazům a nařízením, která dnes máme. 

Celý svět byl jimi zničen, všichni tomu podlehli a to je nutno skrývat až do doby, kdy se to celé 

zhroutí. Nejde to jinak, tento svět, tak jak ho známe, s největší pravděpodobností padne, až se 

globalistům podaří všecky nás naočkovat, sebrat nám všecko, co máme a izolovat nás jednoho od 

druhého ať už fyzicky, nebo jinak. Pak už nebudeme mít vůbec žádnou moc, žádná práva a ani 

energii k tomu, abychom něčemu takovému čelili. 

Současná válka na Ukrajině se s největší pravděpodobností změní na válku zcela jiného druhu: 

bude to válka nepřímá, založená na financích a bude proti nám všem. Zde bude využíváno toho, 

že většina západních států je proti takové válce naprosto bezbranná, protože současná ekonomie 

stojí na podkladě jakéhosi výměnného obchodu mezi různými národy, kdy žádný stát není 

soběstačný. U nás se o to dokonale postarala Evropská unie a v Americe je to zásluha 

dlouholetého vyvážení průmyslu do zemí s levnější pracovní sílou.  

Protože Čína je dnes světový dodavatel číslo 1 všeho spotřebního zboží a i potravin a Amerika 

byla tak nerozumná, že napřed čínský průmysl vybudovala a pak se s nimi znepřátelila, naše 

budoucnost nemusí být snadná. Čína je rovněž v těsném přátelském svazku s Ruskem, což Západ 

nedokáže v žádném případě změnit, takže všechny podstatné ekonomické páky jsou tam. 

Válka na Ukrajině je s největší pravděpodobností předznamenáním pro zabrání Taiwanu Čínou. 

O tom se už píše velmi dlouho. Jestli to je ten plán, pak si Čína počká na lepší počasí, což bude 

po období dešťů, kdy se větry obrátí správným směrem a pak Taiwan napadnou. 

Historická událost v zastoupení 

Válka na Ukrajině je válka v zastoupení a je to klíčová událost v celosvětové historii. Globalisté 

mají možnost na ni svést všecky své ekonomické přečiny a zločiny, které během let napáchali. 

Za všecko bude viněna válka a u většiny lidí jim to projde. Pak začnou vyrábět další historky, že 

válka byla způsobena tím, že existují hranice mezi národy a národnostní uvědomění. Budou 

zkoušet tyto hranice odstranit a smíchat všecky národnosti v jeden, beztvarý dav. Proto jsou dnes 

všude „Nacisté“ a Neo-Nacisté,“ což jsou nacionalisté, neboli národnostní skupiny. 

Ovšem jestli se prokáže, že na Ukrajině byli cíleně a záměrně vražděni ruští vojáci a donbasští 

občané, pak bude Rusko oproštěno vší viny, zatímco Západ se změní na zlotřilce, který to všecko 

zavinil. Odplata z Ruské strany pak bude očekávána jako samozřejmost a Putin se změní 

z psychopata, jak je dnes popisován, na schopného a rozumného vládce. 

Lidé na obou stranách konfliktu budou ale stále dál udržováni ve strachu, že se tento místní 

konflikt změní v celosvětovou válku, protože globalisté jsou toho názoru, že pouze tak je možno 



nás držet ovladatelné a neprotestující. To funguje pokaždé, přesně, jako hodinky. Ve skutečnosti 

se nás bojí. A tak s pomocí této nízké taktiky se mladí a bojovní lidé, kteří by jinak ohrožovali 

vládnoucí třídu, neodváží vyvolávat komplikace, začnou se bát o své přežití a jsou ochotni vzdát 

se dalších práv, svobody a životních příležitostí. 

Ovšem kdyby všichni pochopili, že je to pouze další strašák, stejně jako bývalá Corona, 

neboli COVID a také blížící se pravé neštovice, to by byla zcela jiná situace. V Americe se to 

předkládá jako otázka: „co by se stalo, kdyby vyhlásili válku a nikdo se nedostavil?“ 

Ve skutečnosti, v současné době záleží na obyčejných lidech, jak válka na Ukrajině skončí. Jsou 

Evropané a Američané ochotni poslat své syny a možná i dcery bojovat na Ukrajinu jen proto, 

aby zachránili nějaký Donbas? Jsou Rusové ochotni učinit to stejné a jít umírat daleko za hranice 

Ukrajiny? Každý má dnes plno bojovných řečí, ale šli by všichni opravdu bojovat? 

Pravděpodobně ne a nemůžeme se divit, protože v hloubi duše, kdesi v podvědomí každý z nás 

dobře ví, že každá válka je podvod, že je to divadelní představení pro globalisty, kteří se baví 

tím, že ze svých pohodlných lenošek sledují, jak všecko postupuje pěkně podle jejich plánu. 

Všichni dnes provolávají slávu Ukrajině, jsou na straně Ukrajiny, ale kdyby měli příležitost, 

velmi málo by jich tam šlo bojovat. 

Globalisté toto dobře ví, mají nás všecky dobře prozkoumány. Proto ustupují od přímého, 

konfliktu a zaměřují se na válku finanční, válku nedostatku, hladu a bídy proti všem. 

Amerika pomáhá Ukrajině i za cenu sebezničení 

Vojenská a finanční pomoc v hodnotě 40 miliard dolarů byla odsouhlasena americkým 

Kongresem v rekordním čase, během jednoho dne. Ráno byl rozdán text návrhu, přes den byl 

diskutován a odpoledne odsouhlasen 368 hlasy ku 57. Bylo čítáno s tím, že to stejné se stane i 

v Senátu, kde už byli všichni předem připraveni souhlasit a President Biden čekal s perem v ruce, 

až mu ten papír přinesou k podepsání. 

Jenže Senátor Rand Paul se postavil proti a řekl, že přísahal, že bude bránit americkou Ústavu a 

ne zájmy cizího státu. Řekl že „nemůžeme zachránit Ukrajinu tím, že zničíme sami sebe“ a 

žádal, aby byl celý návrh předán vyšetřovacímu inspektorovi, který by prošetřil, jestli se nejedná 

o bezdůvodné plýtvání penězi. Tento inspektor se velmi osvědčil v případě Afghanistánu, kdy 

zjistil, že pomoc této zemi byla minimalizována přílišným množstvím korupce. Jinými slovy, 

většina fondů byla rozkradena a stejně tak v Iráku, ve Vietnamu a jinde. 

Finanční pomoc Ukrajině má také svá úskalí. Navenek se zdá, že jde jen o další zbraně a hodně 

peněz, ale po prostudování zjistíme, že určitá část peněz má být použita na platy a penze 

ukrajinského vládního aparátu a vojska. Také se nejedná o jednorázovou platbu. Jak už řekl 

Zelenský, Ukrajina bude potřebovat 7 miliard dolarů každý měsíc, aby zůstala funkčním státem. 

Pod vlivem propagandy si američtí senátoři a členové Kongresu myslí, že Ukrajina je vzor 

spravedlnosti a demokracie, a přitom pravý opak je pravda. Je to jedna z nejvíc zkoruptovaných 

zemí na světě. CATO zpráva, vydaná v lednu 2022 uvádí Ukrajinu na 123. místě ze 180 zemí, co 

do korupce ve státě. 



Amerika sice má ústavně danou možnost pomoci jiným státům v nouzi, ale pouze když se jedná 

o spravedlivou záležitost, která je hodna této podpory. Nový zákon by tím pádem byl naprosto 

neobhajitelný, kdyby ho studoval nezávislý a nezaujatý inspektor, protože nejen že se nejedná o 

spravedlivou záležitost, ale ještě jsou tím podporováni neo-nacistické elementy, které se celých 

osm let snažily vyhubit etnickou menšinu své vlastní země. 

Není pravděpodobné, že Senátor Paul a Senátor Josh Hawley, kteří jediní byli proti, budou 

schopni zabránit odsouhlasení tohoto zákona. Je proti nim příliš velká přesila. Realisté totiž mají 

za to, že dvě třetiny tohoto obnosu budou rozkradeny samotnými „zákonodárci“ a ten zbytek 

bude rozkraden na Ukrajině. Amerika má dlouholetou historii v rozdávání peněz na nevhodné 

účely a většina akcí tohoto druhu dopadla katastrofálně. 

A přesně tak, přímo podle očekávání a přes oprávněné protesty dvou Senátorů bylo nakonec 40 

miliard dolarů Ukrajině odsouhlaseno. Ještě ani inkoust na tom papíře neoschl a už bylo 

oznámeno že je nutno přidat dalších 100 milionů dolarů hodnoty vojenské výbavy. Prý to mají 

být radary, děla a jiné zařízení. Tyto mají přijít přímo z amerických zásob. Někteří zákonodárci 

upozorňují, že americké vojenské zásoby jsou podstatně sníženy a vyskytují se obavy, že 

v případě napadení nebude Amerika mít dost zbraní na svoji vlastní obranu. 

Přes veškeré protesty, zbraně a peníze na Ukrajinu neustále jdou. Z toho je také zřejmé, že skoro 

všichni levicoví politikové chtějí udržovat válečný stav. 

Podle tiskové agentury Reuters chtějí Američané poslat na Ukrajinu také námořní rakety. Jedná 

se o rakety Harpoon, které mají dostřel skoro 300 km a jsou většinou odstřelovány z jiné lodi. 

Dále jsou to rakety NSM (Naval Strike Missile), které zastáhnou cíl až 250 km daleko a některé 

NATO státy zapůjčí Ukrajincům potřebné odstřelovací rampy. Také MRLS (Multiple Rocket 

Launcher Systém) s dostřelem 70 km jsou plánovány pro Ukrajinu, jako náhrada howitzerů. 

Námořní rakety přijdou s největší pravděpodobností z Norska. Nebylo snadné najít stát, který by 

byl ochoten tyto velice nebezpečné zbraně na Ukrajinu doručit, protože nikdo nechce vypadat, 

jako že napadl Rusko první. 

Rakety mají být použity proti ruským lodím, které vytvořily blokádu kolem Oděsy. Je to snaha 

blokádu prorazit a zajistit námořní spojení s Ukrajinou, aby mohlo být nadále vyváženo obilí a 

jiné zboží. Bidenova vláda vyžaduje, aby bylo ihned posláno takové množství obilí, že kdyby to 

Ukrajinci udělali, pak zůstanou sami hladem. 

Amerika rovněž zkouší naverbovat žoldnéře „Islámského státu“ a jiných teroristických 

organizací, aby se zúčastnili bojů proti Rusům. 60 takových zločinců dostali ven z kurdského 

vězeni v Syrii, převezli je na svoji základnu, kde je zacvičili a honem s nimi na Ukrajinu. 

Americké základny se staly semeništěm nejrůznějších teroristů, kteří jsou v nich průběžně 

školeni v používání moderních západních zbraní a využíváni na nekalé akce. 

Británie nehodlá zůstat pozadu 

Londýn plánuje poslat na Ukrajinu vojenskou, ekonomickou a humanitární pomoc v hodnotě 1,3 

miliard britských liber. Tato zásilka má mezi jiným obsahovat děla s dalekým dostřelem, 

https://www.zerohedge.com/political/biden-unveils-100-million-more-weapons-ukraine-literally-moments-after-40bn-approved
https://www.rt.com/news/555783-us-anti-ship-missiles-ukraine/
https://tass.com/world/1452247?utm_source=rense.com&utm_medium=referral&utm_campaign=rense.com&utm_referrer=rense.com
https://tass.com/defense/1453315


námořní rakety a dróny, radio-elektronické válečné vybavení, GPS rušící zařízení, instrumenty 

na noční sledování a radary. 

I oni by rádi zpřístupnili přístavy v Černém moři, aby jim Ukrajina mohla dodávat obilí a jiný 

potřebný materiál. 

Propaganda také pomáhá kde může 

Mediální propaganda je jako plíseň, která pokryje všecko kolem a naprosto změní strukturu a 

význam všeho, čeho se dotkne. Západní tisk zkresluje zprávy o průběhu války, zkresluje 

výsledky a zkresluje také zprávy z uprchlických táborů v Rusku, kam byli evakuovaní obyvatelé 

ukrajinských měst převezeni. Celé stati jsou vynechávány, slova potočena, aby měla jiný význam 

a všecky tyto zprávy jsou nastaveny tak, aby byly nepříznivé pro Rusko. 

Po skončení 2. světové války se mnoho Ukrajinců, kteří spolupracovali s Nacisty vystěhovalo ze 

země. Mnozí šli do Spojených států, jiní do Kanady a další do Jižní Ameriky. Tam vytvořili 

kolonie, které dnes rozšiřují zprávy o „ukrajinských hrdinech, jak bravurně potírají ruské 

vetřelce.“ Tito lidé mají také své vlastní vysvětlení pro ukrajinský Hladomor, který změnili na 

další Holocaust, zaviněný – samozřejmě – Ruskem, což se ukázala být nepravda. 

Jsou mocně podporováni akademickými skupinami, které vznikají při universitách a vydávají 

zprávy pseudo-profesionálního druhu, zaměřené na zkreslování situace. Jeden takový spolek se 

nazývá „Organizace ukrajinských nacionalistů“ a jiný, snad největší ze všech je na Harvardu, 

s názvem „Ukrajinské studium.“ 

Našinci se také zúčastnili 

České Budějovice zbavily první kosmonautku, Valentinu Těreškovovou čestného občanství, 

které jí udělili při její návštěvě v r. 1979. Prý tak učinili kvůli tomu, že souhlasí s ruskou invazí 

na Ukrajinu. Už se ji pokoušeli zbavit občanství před rokem (proč? tehdy ještě Rusové na 

Ukrajině nebyli!), ale příliš mnoho lidí nesouhlasilo. 

Příroda sama je za to potrestala a dala jim pivo, které je dokonalý bolehlav, jak jsem slyšela. 

Zato prý Lanškroun vede stále ještě Adolfa Hitlera jako čestného občana města. A proč ne, 

copak na tom záleží? Dolfík už z hrobu nevstane a přece jen je to část naší historie, i když ta 

horší. Zakrývat to je nerozumné, protože pak se další generace nemají na čem poučit. 

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

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

že jsou blokovány Evropskou Unií. Musíte změnit svoji IP adresu na americkou, pak to funguje. 
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