G7 setkání se snaží zničit svět, ve kterém žijeme
Jane Kaufman, 2. července 2022
V současné době (26.-28. června 2022) proběhlo setkání vedoucích sedmi států světa, což jsou
U.S., Británie, Německo, Francie, Itálie, Kanada, Japonsko a Evropská unie. Když to sečteme,
tak je jich osm – to je současná matematika. Asi nemají rádi sudá čísla. Setkání proběhlo
v německém zámku Elmau v bavorských horách, který je přetvořen na luxusní hotel.
Tato legrace bude stát daňové poplatníky řádnou sumu. Německá radiová stanice ARD se
vyjádřila, že s největší pravděpodobností něco takového nemá tu cenu. Pouze ohlídání všech
zúčastněných, zajištění jejich bezpečnosti stálo 147 milionů euro. To je o 30 milionů euro víc
než před sedmi lety, na stejném místě. Místní obyvatelé si stěžují, že policie je obtěžuje už od
března a s největší pravděpodobností tam zůstane až do srpna. Všude kam člověk jde jsou
zátarasy, lidé musí mít patřičné doklady a to je velice špatné pro turistiku, která všecky v této
části světa živí. A to všecko kvůli několika ouřadům, kteří si tam přijeli povykládat.
Někteří kritikové považují toto setkání za předražený politický výstřelek, kdy se všichni nechají
párkrát vyfotit, 24 hodin si poklábosí a zase jedou domů. Oproti nim zastánci těchto schůzek jsou
přesvědčeni, že je pokaždé něco důležitého vyřešeno. Na příklad, při setkání G7 v r. 2015 byl
vypracován základ pro Pařížskou klimatickou smlouvu, která byla o pár měsíců poté zavedena.
Pařížská klimatická smlouva není pro nás ani v nejmenším prospěšná a bývalý americký
President Trump od ní odstoupil. Jeho následník, Biden, jehož prostřední jméno by mělo být
„Kazisvět,“ ji zase rychle přijal.
Pařížská klimatická smlouva se snaží docílit „udržitelný“ vývoj lidstva. Jakmile je někde slovo
„udržitelný“ (sustainable), tak je to útok proti nám, obyčejným lidem. Tato smlouva zdůrazňuje
problémy se „změnou klimatu,“ přičemž všem uniklo, že žádná změna není. Klima bylo vždycky
měnivé, nepředvídatelné a nevyzpytatelné. A není nic, co by tito oslové mohli provést na jeho
zlepšení, protože my lidé prostě nemáme takovou moc. Místně si zahrávají s počasím, to ano, ale
celkově je ovlivnit by dokázali spolehlivě pouze k horšímu.
Smlouva požaduje omezení skleníkových plynů, čímž myslí hlavně CO2 a protože my tento plyn
vydechujeme, tak je to kódovaná informace, že se jedná o odstranění většího počtu lidstva.
Prostě nás chtějí vyhubit, aby nás tolik nedýchalo. Z toho se rovněž odvíjejí současné „uhlíkové
kredity,“ které jsou forma daní za to stejné a pokuta za činnost průmyslu, který nás živí.
Smlouva rovněž zeširoka a zdlouhavě popisuje nutnost finančních příspěvků zúčastněných zemí,
což je asi její hlavní, skrytý účel, vydřít z nás ze všech co nejvíce peněz. Odstraněním
skleníkových plynů chtějí také snížit celkovou teplotu na zemi a to tak, že zakážou auta, odstraní
průmysl, zruší zemědělství a budou pokutovat každého, kdo by se tomu příčil.
To celé je samozřejmě totální nesmysl, což po prostudování pozná i dítě, od 5. třídy nahoru.
Ten problém s G7 schůzkou je, že se ho zúčastnily pouze některé vybrané země a ten zbytek
světa je opomenut. Často se diskuze týká vyvíjejících se zemí a jejich problémy jsou řešeny, ale

zástupci těchto zemí přizváni nejsou. Schůzek se nezúčastňuje na příklad Čína, ani Rusko, nebo
Indie a přitom tito tvoří velkou a důležitou část ekonomické podstaty dnešního světa.
Co letošní schůze přinesla
Letos se jednalo samozřejmě hlavně o Rusku, za jeho zády, aniž by bylo přizváno. Členové G7
společně odsoudili ruský „útok“ na globální zabezpečení potravinami a zavázali se 4,5
miliardami dolarů na potření nedostatku. Celkový obnos, spolu s tím, co už k tomuto účelu
přislíbili dříve, činí více než 14 miliard dolarů. Co asi tak s těmi penězi budou dělat? Jakým
způsobem je hodlají použít na odstranění hladu ve světě? Dají je snad Ukrajině ve formě dalších
zbraní a militaristické pomoci?
Je zajímavé, že si nevšimli, že jak Rusko, tak Bělorusko nemohou vyvážet potraviny kvůli
sankcím, které oni sami na ně uvalili. Taky jim uniklo, že na Západě jsou ničeny potravu
produkující firmy, které jsou zapalovány, vybuchovány a demolovány. Jak to, že neví, že
americká vláda platí sedlákům 1,5krát cenu úrody, když tuto úrodu zničí? A kdyby tak neudělali,
tak ji sami postříkají Agentem orange a nedají jim žádné peníze.
A ani toho si nevšimli, že Washington předem oznámil, že budou uvaleny sankce i na dovoz
obilí z Ukrajiny, sankce na ty, „kteří jsou zodpovědni za válečné zločiny, staví se do pozice
autority na Ukrajině a jsou zapleteni v ruských taktikách kradení ukrajinského obilí.“
G7 spolek dále požaduje, aby státy, které správně tušily zrádný trik a začaly hromadit potraviny,
vydaly tyto zásoby ve prospěch všech.
Inflačnímu zvýšení cen říkají „Putinovo zvýšení cen.“ Jenže ruský President Putin podotýká, že
toto zvýšení se nedostavilo přes noc. Je to výsledek mnohaletého nezodpovědného
makroekonomického hospodaření G7 zemí. Což je naprostá pravda.
Další embargo na ruskou ropu
Shromáždění uvažovali také o embargu na ruskou ropu, která je převážena přes moře. Buď ji
úplně zakážou, anebo Rusko bude muset souhlasit s tím, že ji bude prodávat pouze za jimi
stanovenou cenu, anebo ještě nižší. Údajně tím chtějí zabránit zvyšování cen ropy a ropných
produktů. Jenže to není Rusko, které zvyšuje tyto ceny. Naopak, ruská ropa a plyn jsou již tak ty
nejlevnější na světě. Co doopravdy zkoušejí tito filosofové docílit je nakupovat od Ruska ropu za
minimum a nám ji prodávat za maximum, což už se ve skutečnosti děje.
Podle jejich vlastních slov tím chtějí zajistit, aby i ty nejchudší země měly přístup
k energetickým trhům. Takže když bude Rusko prodávat ropu pod cenu, tak ji může vyvážet a
oni jsou dokonce ochotni k tomu účelu odstranit sankce na pojišťovny pro lodní dopravu, aby
tyto lodě mohly být opět pojištěny. Ale kdyby Rusové nebyli ochotni prodávat ropu za určenou
cenu, tak je žádná pojišťovna nepojistí a bez pojistky si nikdo nedovolí vyplout.
Nevhodné nápady, nevhodné řešení
Chtít po Rusku, aby souhlasilo s přikázanou cenou za jejich ropu je nesmysl. President Putin
s tím určitě nebude souhlasit a taky – proč by měl, když je to proti zájmům jeho země? To radši

prodá ropu Číně a Indii se slevou, jak to dělal doposud. Rusové těží ropu za asi 3-4 euro za barel,
takže když ji někdo přeprodává za 25-30 euro, tak má značný zisk. My dnes platíme něco přes
100 euro a mluví se o 200 euro za barel!
Čína, ani Indie by rovněž nesouhlasili s takovým cenovým nátlakem, ledaže by na ně G7 země
uvalily další, přídavné sankce. To by ale nemuselo fungovat a mohlo by to vést k obchodní
válce. A když by Rusko přestalo ropu prodávat kvůli nízké ceně, jednoduše by je Čína a Indie
uplatili, nabídli by ji míc než stanoveno a obchod by pokračoval stejně, jako předtím.
President Biden prohlásil v březnu, že sankce, uvalené na Rusko drtí jejich ekonomii a rubl nemá
vůbec žádnou hodnotu. A přitom pravý opak je pravda. Nedostatek vedl ke zvýšení cen a tím
pádem Rusko vydělává daleko víc než kdy předtím a rubl také nabyl podstatně na hodnotě.
Mnozí ze zúčastněných na G7 schůzi začali fantazírovat o dalších řešeních: italský Premiér
Draghi chtěl dát cenový limit i na zemní plyn, zatím co francouzský President Macron chtěl
cenově limitovat veškerou ropu, nejen tu ruskou. Takže vznikl totální chaos. Ve skutečnosti,
všichni ti propagátoři „čisté energie,“ kteří se tolik zasazovali o všecko zelené, dnes pálí uhlí,
aby mohli vůbec existovat, protože jejich zarputilost jim nedovoluje odebírat levný ruský plyn a
ruskou ropu. Také propagovali volný trh a dnes chtějí uvalit cenový strop na kdeco kolem.
Cokoliv tito mudrcové z EU a z Ameriky zavedli, tak nebylo dobré, nefungovalo a ve
skutečnosti to jejich vlastní země poškodilo nejvíc. Jsou toto zodpovědní vedoucí představitelé
svých států? Těžko! Spíš se ta celá skupina podobá nevychovaným dětem s hloupými nápady. Za
celou schůzi vůbec nic nevyřešili, pouze si popovídali o současných záležitostech, stálo to
neúnosně mnoho peněz a pak se rozjeli každý z nich domů. Takže jejich setkání bylo naprosto
zbytečné a neproduktivní.
Nakonec od zastropení cen v tichosti upustili. Je těžké uvěřit, že by pochopili, že by něco
takového docela zničilo jejich vlastní ekonomie. Spíš jim to někdo v pozici důvěry vymluvil. Ale
proč zkoušejí tito nezodpovědní hazardní hráči přivést celý svět do katastrofální situace?
Že by „Great Reset?“
Dovozní daně s tím souvisí
Americký President Biden oznámil, že Kongres Spojených států právě odstranil současný ruský
obchodní status ve Státech, čímž se Rusko dostalo do kategorie, kdy bude platit daleko vyšší
dovozní poplatky při obchodu s Amerikou. Jedná se o asi 570 skupin ruských produktů a pro
Rusko to má činit ztrátu 2,3 miliard dolarů.
Jenže zde je o podstatný omyl. Zvýšení dovozních poplatků není vůbec žádná ztráta pro Rusko.
Ti si to jednoduše přidají k cenám zboží a kdo že to zaplatí? No přece ti, kteří si to zboží koupí.
Takže ve skutečnosti, i tato finanční msta vůči Rusku je zaměřena proti americkým
spotřebitelům, kteří ponesou plnou hodnotu navýšené ceny. Určitě EU udělá vbrzku totéž.
Amerika šla dokonce tak daleko ve své ubohosti, že vyhostili ze země 12 diplomatů z ruské
delegace do OSN v New Yorku, které obvinili ze špionážní činnosti. Není známo, jakým právem
se pletou do záležitostí OSN a jak to, že jim to vedení organizace trpí.

Když pro tyto diplomaty a jejich rodiny chtěli Rusové poslat letadlo, nebylo jim to dovoleno. Prý
veškerá ruská letadla mají zakázáno v Americe přistávat. Jak malí a ubozí můžeme být?!
A samozřejmě, neomezená pomoc pro Ukrajinu
Všichni schůzující se nakonec dohodli, že budou do nekonečna pomáhat Ukrajině a to jak
finančně, humanitárně, vojensky a diplomaticky, aby „se mohla sama bránit a zajistit si
svobodnou a demokratickou budoucnost.“
Také vyzvali Čínu, aby uplatnila svůj vliv na Rusko, aby přestali na Ukrajině válčit. Toto řekli
den poté, co mluvčí ruského Presidenta Putina, Dimitrij Peskov prohlásil, že Kyjev může učinit
konec všem vojenským akcím během jednoho dne, když přikáže svým vojenským oddílům aby
složili zbraně a podrobili se požadavkům Moskvy.
G7 banda se rovněž rozhodla okamžitě zajistit jiné zdroje energie a snížit ceny těchto surovin.
Jak asi je budou zajišťovat a snižovat? Prázdnými řečmi? Když tyto zdroje nezajistili a když
nesnížili jejich ceny doposud, tak to asi v dohledné době nezvládnou.
Německý kancléř Scholz připomněl, že „Putin nesmí mít dovoleno, aby vyhrál.“ A ostatní se
přidali: „Zvýšíme ekonomické a politické výdaje za tuto válku pro Presidenta Putina a jeho
vládu. Pro něho je jen jedna cesta: přijmout skutečnost, že jeho plány pro Ukrajinu neuspějí.“
Mnozí se domnívají, že proto ukrajinská vojska všecko na Donbasu ničí, protože když tato část
světa přijde po válce pod Rusko, tak budou mít co dělat, aby to znovu vybudovali.
Co tak jezdit do půli těla obnažení na koni?
Skupina osmi, nazvaná G7 se také zabývala problémem, jak udržovat západní sjednocenost,
navzdory krizi na Ukrajině a problémům se sankcemi, které se všecky obrátily proti nim
samotným a dnes uhlodávají jejich vlastní ekonomie.
Kanadský Premiér Justin Trudeau navrhl, že by měli jezdit do půli těla obnažení na koni, jako to
dělá ruský President Putin. „Musíme přece ukázat, že jsme odolnější než je on,“ dodal.
Když se toto video dostalo ven, byla na to smíšená reakce. Někteří to považovali za směšné, jiní
navrhovali, že když Putin jezdí na koni a na medvědovi, že Biden by měl jezdit na kole a Boris
by vůbec jezdit neměl, protože při jeho váze by ubohému koni zlomil páteř.
Jakoby už nebylo dost sankcí
Pro zhoršení situace, ekonomická válka stále pokračuje a Spojené státy právě uvalily sankce na
dovoz z největší čínské provincie, Sin-tiang. Až teď, po mnoha letech, si umínili bojovat za
svobodu a lidská práva čínských muslimů, Ujgurů. Dokud prý Číňané neprokážou, že dovážené
produkty nejsou vyráběny prací otroků – Ujgurů, do té doby nemohou být do vzorných a
naprosto správných Spojených států dováženy.
Je to směšný požadavek, protože skoro všecky výrobky z Číny jsou vyráběny otrockou prací
možná ne zrovna Ujgurů, ale jiných Číňanů. Proto ta láce! S řádně placenými pracovními silami
by nebyli schopni takové prodejní ceny docílit.

Čína se samozřejmě vyjádřila, že něco takového Američanům oplatí a jejich mluvčí Ministerstva
zahraničí Vang Venbin prohlásil, že obvinění z otrocké práce je „obrovská lež, vytvořená
protičínskými útočníky za účelem pošpinění celé země. Je to velmi špatná forma amerického
utlačování Číny pod záminkou porušení lidských práv. Ale Čína bude jednat mocně, aby si
podržela svá práva a mohla se zasadit za zájmy čínských firem a čínských občanů.“
Americké celní a jiné příslušné orgány již varovaly, že něco takového pouze zhorší současný
nedostatek zboží na americkém trhu, ale jak vidět, nikdo na ně nedal.
Tento zákon vešel v platnost 21. června, ale byl navržen již v prosinci 2021. Takže Čína měla
teoreticky 6 měsíců na předložení důkazů, že produkty, z této provincie do Ameriky dovážené,
nebyly vyrobeny s pomocí otrocké práce.
Není lehké takové důkazy získat. Podle instrukcí amerického Celního úřadu musí Číňané
zmapovat všecky dodavatele a získat čestné prohlášení od každého z nich, že nepoužívá otrockou
práci. To je v Číně velice obtížné, protože konkurence mezi firmami je tak velká, že nikdo
nevyjeví své zdroje, ani své odběratele. Když čínská firma dostane zakázku, kterou sama
nezvládne, rozdělí ji na několik dílů a každý z nich zadá jinému dodavateli. Ale ani jednomu
z nich nevyjeví jaký je celkový objem zakázky, kdo jiný na ní pracuje, za kolik je zboží
prodáváno a žádné jiné podrobnosti, jinak by o tento obchod přišli; někdo by jim to ukradl.
Zmapování dodavatelů a získání čestného prohlášení od každého také není jednoduché.
Představte si, že se jedná o spotřební produkt, který má plastikový obal a uvnitř jsou kovové
součástky, buď odlévané, ohýbané z plechu, nebo obráběné. Napřed musí Číňané zjistit
dodavatele jednotlivých kovů, potom zpracovatele polotovarů, firmy, které provádějí pokovení,
nebo leštění výrobku, zdroj plastiků na výrobu obalu, jeho zpracovatele, a tak dále.
A když má celá jednotka ještě motor, dovedete si představit kolik tento má částí, které všecky
musí být prověřené, zdokumentované a potvrzené, že nebyly vyrobeny otrockou prací. A pak
máme jeden jediný výrobek z mnoha, možná z tisíců.
Takže požadavek americké vlády je nevhodný a asi záměrně nesplnitelný.
Když uvážíme, že Čína produkuje zhruba 20% veškeré bavlny na světě a celou obrovskou škálu
produktů a výrobků, pak můžeme směle předpokládat, že nové americké nařízení vyústí
v nedostatek všeho, počínaje obuví, auto součástkami, slunečními panely a vším ostatním.
A to ještě ke všemu, Ujgurové představují 45% populace provincie Sin-tiang, celkem jich tam
žije asi 12 milionů. Jak dokáže Čína, že to byli volní Ujgurové, kteří na daných součástkách a
produktech pracovali a ne otroci? To je skoro nemožné!
Z toho vyplývá pouze jedno, že vytvoření nedostatku v Americe je záměrné. Má nás uvrhnout do
technického, ekonomického a osobního středověku, kdy opravdu nebudeme mít nic, jak říká
Klaus Schwab z WEF, ale rozhodně ohledně toho nebudeme šťastni.
Možná si řeknete, že to je Amerika a my, v Evropě se nemáme čeho obávat. To je ale naprostý
omyl. Evropská unie rovněž po mnoha letech objevila Ujgury a začala se nesmírně starat o jejich

práva, na úkor svých vlastních občanů. Některé členské státy, v čele s Německem se toho rychle
chopily a také zakázaly dovoz z provincie Sin-tiang.
Asi mají málo problémů s dodávkami energie, se sankcemi, vyzbrojování Ukrajiny, s
nedostatkem potravin a tak musí ještě přidávat další.
Jakoby toho nebylo dost – Helsinkský výbor
Helsinský výbor, založený americkým Kongresem je organizace, zabývající se bezpečností a
spoluprací v Evropě. 23. června 2022 uspořádali virtuální konferenci, kde volali po
„dekolonizaci Ruska.“ Co podle nich znamená dekolonizace Ruska? Prý je to osamostatnění
částí Ruska jako je Sibiř a Tatarstan, které jsou řízeny Moskvou od 16. století a odtržení Čečni,
která patří pod Rusko od začátku 1800. let.
Je podivné, že něco takového požaduje Amerika, která sama je největší kolonizátor na světě.
Když přišli první kolonisté do Severní Ameriky, tak si podrobili všecko, ukradli veškerou půdu
původním obyvatelům, Indiánům, a okupují ji dodnes. Jedno jediné území zaplatili, což je
Manhattan a za ten dali 25 dolarů a nějaké korálky. Postupně přidali Havaj, která si do té doby
žila svým vlastním, mírumilovným způsobem, který tím zničili. A pak přibrali Puerto Rico,
zřejmě ve snaze získat větší množství málo přizpůsobivých, španělsky mluvících lidí, kteří mají
pouze to nejnižší vzdělání, nebo žádné.
Nesmíme rovněž zapomínat na asi 800 formálních vojenských základen, které má Amerika v 80
světových zemích, což je rovněž jakýsi druh kolonizace. Američtí vojáci jsou také na mnohých
ambasádách a celkem jich je 138 000 roztroušeno po světě.
Na příklad Syrie je Spojenými státy okupována tak dokonale, že zabírají celou třetinu země a to
proti přání jejího vedení. Zabývají se tam převážně cvičením teroristů a krádeží syrského oleje,
přímo v rozporu s Ženevskou smlouvou.
Nemluvě o tom, že napadli a okupovali dvakrát Irák a poté Libyi, Somálsko, Afghanistán,
Jugoslávii a z dřívější doby Koreu, Vietnam a kdoví koho jiného. Ve Venezuele se vyznamenali
krádeží oleje, v Nikaragui podporováním teroristů. Jejich další kolonie jsou Guam, Guantanamo
záliv (přímo na Kubě), nemluvě o jižních částech Ameriky, které dřív patřily Mexiku.
Takže o jaké dekolonizaci tady mluvíme? Kdo by se měl dekolonizovat?
Když se jeden z účastníků konference zeptal, co udělají Spojené státy s Havají a podobnými
državami, vedení schůze rychle změnilo námět diskuze.

