U.S. laboratoře na Ukrajině umožňují začátek 3. světové války
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Nejen záměrné testování nebezpečných látek na obyvatelstvu bylo na Ukrajině prováděno.
Americké laboratoře, tam se nacházející, byly samy o sobě riziková pracoviště jak pro
zaměstnance, tak i pro celé okolí. Kvůli nedodržování předepsaných bezpečnostních zásad, tyto
laboratoře správně neměly nikdy zacházet s tak nebezpečnými látkami, s jakými zacházely.
Na nápravu a na zabezpečení byly sice uvolněny patřičné finance, ale tyto pokaždé zmizely,
neznámo kam. Zpráva ruského Ministerstva zdravotnictví vyjevila, že i ty laboratoře, které měly
údajně splňovat všecky bezpečnostní podmínky, byly plné chybných opatření, jako je třeba
nedostatečná ventilace, nulová kontrola nebezpečných materiálů a nesprávné uskladnění
patogenů. Nejrůznější jedy, kterých bylo celkem 654 a které zahrnovaly antrax, choleru a jiné
nebezpečné infekční nemoci, byly neodborně skladovány a představovaly značné riziko.
Podle záznamů bylo zjištěno, že na příklad v r. 2017 jeden zaměstnanec dostal zánět mozkových
blan z klíštěte, jednoho z těch, které laboratoř pěstovala. V r. 2021 vynesl jiný zaměstnanec
laboratoře ven z budovy testovací baňky s nebezpečnými materiály.
Podle výzkumu nejmenované nezávislé instituce, skutečná práce v těchto laboratořích stála o
miliony méně, než co byl její odhad. Přebytečné peníze byly přesměrovány do různých
neexistujících, papírových firem, odkud zmizely. Ti, kteří je vybrali, byli vysocí američtí a
ukrajinští úředníci. Takže prádelna špinavých peněz, ještě ke všemu.
Amerika se konečně přiznala
Ministerstvo obrany potvrdilo, že na Ukrajině platili celkem 46 biolaboratoří. Toto přiznání
přišlo po mnoha měsících popírání. Na jejich internetové stránce vydali prohlášení:
„Spojené státy rovněž spolupracovaly na zlepšení ukrajinské biologické bezpečnosti a dozoru
nad zdravotním stavem jak lidí, tak i zvířat, když během posledních dvou desetiletí podporovaly
46 mírových ukrajinských laboratoří, zdravotních zařízení a diagnostických center. Společná
snaha byla zaměřena na zlepšení veřejného zdraví, bezpečnostní opatření v zemědělství, s
ohledem na nešíření jaderných zbraní.“
To ať nám někdo tvrdí, že dobrovolně věnovali miliardy na vylepšení zdraví lidu a zvířat někde
na konci světa, na Ukrajině. Takové báchorky jsou pro ty, kteří ještě věří televizi.
Nejen Pentagon, ale i jiní!
Ruský President Vladimír Putin prohlásil, že Rusko má dnes veškeré důkazy o tom, že nejen
americké Ministerstvo obrany (Pentagon), ale také vysoce postavení politikové, velké
farmaceutické firmy a miliardáři-globalisté byli zapojeni v protizákonné činnosti biologických
laboratoří na Ukrajině. Dokument, ukazující kdo všecko byl v tomto výzkumu zainteresován
najdete ZDE.
Ve skutečnosti, pobočka amerického Ministerstva obrany, zabývající se odstraněním
biologického ohrožení financovala tyto laboratoře na Ukrajině od r. 2005, kdy tehdejší Senátor a

pozdější President Barack Obama učinil s Ukrajinci dohodu. Hlavní cíl laboratoří byla
molekulární analyza obzvlášť nebezpečných infekcí.
Také Německo bylo v tomto výzkumu zapojeno a sice skrze jejich „Institut Roberta Kocha.“
„Loeffler Institut,“ a „Nocht institut tropické mediciny.“ Jelikož všecky tyto instituce spadají pod
Bundeswehr (military), to potvrzuje vojenské zaměření celého výzkumu.
Polsko nechybělo a pracovali společně po boku Batelle Institutu, což je dodavatel Pentagonu.
Rusko si ohledně laboratoří na Ukrajině stěžovalo na OSN celé dlouhé měsíce a vůbec k ničemu
jim to nebylo.
Obavy z chemického útoku
Byl rovněž odhalen plán na zinscenování chemického útoku pod falešným praporem přímo na
Ukrajině, ze kterého měli být obviněni Rusové. Bylo to samozřejmě oznámeno Organizaci pro
zákaz chemických zbraní (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW), kteří
v současné době tuto možnost vyšetřují.
V tom směru je nutno vzít v úvahu, že vedení státu v Kyjevě objednalo ochranné zařízení a
obleky proti jedovatým chemikáliím a biologickými látkám. Takže je možné, že Ukrajinci spolu
s Amerikou, NATO a jejich přisluhovači budou opravdu zkoušet způsobit na Ukrajině útok
chemickými zbraněmi hromadného ničení, což dá všem těmto podvodníkům důvod začít válku.
Američané mají v takových záležitostech velmi dobré zkušenosti. Nejenže vláda rozdávala
Indiánům, což byli původní obyvatelé a tím pádem majitelé severoamerického kontinentu
přikrývky, které byly napuštěny neštovicemi, takže obrovská spousta jich na tuto nemoc zemřela.
V Guatemale byla záměrně rozšířena syfilida, což President Obama sám potvrdil. Za vietnamské
války byl použit „Agent orange,“ což je herbicida, která obsahuje jed dioxin a tento zničí všecko
co má listy a všecko, co je zelené. Málokdo ví o záměrném rozšíření Aedes infikovaných komárů
na Kubě, kteří roznášeli dengue horečku mezi lidmi, kvůli čemuž kubánští občané Ameriku
později soudili. Tito komáři byli také na Ukrajině pěstováni.
Je toho mnohem víc, ale jako ukázka to snad postačí.
Na Ukrajině si své zákeřné taktiky zopakovali. Rozdávali dětem padělané bankovky, které na
sobě měly zárodky velmi nebezpečného druhu tuberkulózy, přičemž spekulovali na to, že děti
často strkají prsty do úst. Ani pravé bankovky jim ti ubožáci nedali! Skryti za korupční
ukrajinskou vládou, zkoušeli nové léky na lidech, aniž by jednali podle předepsaných
mezinárodních bezpečnostních požadavků a často také aniž by tyto lidi informovali.
Soudní zákroky proti mezinárodním spiklencům
To celé byla jedna obrovská raketa, které zasahovala až do nejvyšších sfér amerického
politického světa. Rusové určitě toto všecko odhalí a nejspíš sami začnou procesy s těmito
válečnými zločinci přímo v Donbasu. Důkazy pro něco takového mají již v rukou.
Dimitrij Poljanský, zástupce trvalého představitele v OSN za Rusko podal žádost o jednání
s Bezpečnostní radou OSN, kde měl v úmyslu předložit důkazy o zákeřné a nezákonné činnosti

amerických biolaboratoří na Ukrajině. I kdyby toto setkání bylo pod nátlakem Ameriky
zamítnuto a neuskutečnilo se, důkazy budou zaneseny do záznamů OSN a pak je velice těžké
něco takového popřít. To by zároveň dalo Rusům do rukou důkaz o korupčním jednání OSN,
které podlehlo nátlaku a odmítlo řešit závažnou situaci.
Jak vidí Američané další vývoj situace
Američané mají za to, že Rusové očekávají, že se válka rozšíří na východ a bude zasahovat až za
hranice země, což je do Ruska. Je to válka s celým NATO a se Spojenými státy a nejpozději do 3
let se může snadno vyvinout v běžnou válku. Jestliže tato válka skutečně vypukne, Čína se přidá
k Rusku, proti Spojeným státům a NATO. Rusko je ale na to na všecko připraveno.
Současný socialisticko-kapitalistický přístup, zvaný merkantilismus, což je ekonomická teorie,
podle které obchod vytváří bohatství a je podporován souhrnem finančních zůstatků, zatím co
vláda ho podporuje protekcionismem, je původem všeho zla. To způsobuje zničení
mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráce a podkopává to základy lidské společnosti.
Merkantilismus je používán jako ekonomická válečná zbraň buď jako protekcionismus, nebo ve
formě sankcí, či jako kolonialismus. Tímto způsobem je postupem času schopen vyvolat i
válečný konflikt.
To, co se dnes děje mezi Amerikou a Ruskem skrze NATO a mezi Amerikou a Čínou, změní
postupně celý svět a zničí jeho poměrnou vyrovnanost, která byla jaksi udržována od skončení 2.
světové války. Během příštích 3 let nejspíš dojde k podstatným změnám: někde budou pomalé,
jinde rychlejší. Jedno je jisté, že se už nikdy nevrátíme k tomu, co bylo. Ty země, které nám byly
přátelsky nakloněny mohou být později proti nám a naopak, ti, se kterými jsme se nesrovnávali,
mohou být naši přátelé, nebo i ochránci.
Někteří věří, že svět v r. 2025 bude dokonale chaotický. Všecko bude sporné a ve skutečnosti to
bude doba zhruba stejná, jako byla v letech 1929-1932, v dobách velké ekonomické krize.
Jak to všecko vidí Moskva
Dimitrij Trenin, člen „Ruské cizinecké a obranné rady“ je toho názoru, že U.S. a jeho spojenci
zkoušejí vyloučit Rusko ze světového politického dění, z kultury, sportů a všeho ostatního.
Zkoušejí zničit ruskou ekonomii, aby si mohli prosadit svůj svět, který by byl bez tvrdé ruské
konkurence. Tuto strategii používají již od r. 2014, ne-li dříve.
Touto dobou byla jejich snaha vystupňována natolik, že by mohla posloužit jako podklad
k válce. NATO neumožňuje žádnou vážnější a rozumnější diskuzi a neuznává zlatou střední
cestu. Všecko je buď černé, nebo bílé a nic mezi tím. Ani porážka Ruska, kterou Západ plánoval
a kterou pravděpodobně bude ještě zkoušet docílit, by nepřinesla lepší časy, nebo potřebné
usmíření mezi oběma stranami.
Z těchto důvodů je vojenská výhra na Ukrajině stěžejní. Umožní to vznik nového, lidštějšího
systému, než je ten západní a ukáže to jiným zemím cestu, jak docílit totéž. Bude tím dána
možnost vytvořit přátelské vztahy mezi zeměmi a zavést spolupráci a společně začít budovat
nový světový řád, naprosto odlišný od toho, který měl v úmyslu Západ.

Kromě vymýcení nacismu z Ukrajiny, ten další hlavní cíl je, spolu se zeměmi, které jsou mimo
západní blok, což je Čína, Indie, Brazilie, Turecko, Asie, Jižní Amerika a jiné, zformovat
ekonomické společenství, které bude založeno na vzájemné spolupráci a bude používat
společnou obchodní strategii a společnou měnovou jednotku, která bude odlišná od amerického
dolaru. Možná bude podložena zlatem, což společně se skutečnými výrobky a prodejními
produkty odstraní potřebu pro zásoby peněz v cizích měnách a dluhopisy.
Naprosto nutné bude odstranit dodavatelské služby z ciziny. Celé Rusko se musí pokud možno
zbavit všeho, co je dováženo z ciziny. V tom směru bude nutné vytvořit těsné spojení mezi
obchodem a podnikáním a Státem.
Je rovněž nutno vyvinout postup, který bude možno použít v případě vojenské konfrontace mezi
Čínou a Spojenými státy, která se stále blíží. Peking sice není formální vojenský spojenec
Moskvy, ale strategické partnerství mezi oběma zeměmi umožní vzájemnou výpomoc v případě
napadení. Je jisté, že U.S. vidí obě země na stejné úrovni, jako nepřátele.
Stejně tak je nutné se připravit na pravděpodobnou válku se Spojenými státy. Bude nutno získat
plnou podporu všech občanů, aby bylo možno okamžitě zmobilizovat všecky potřebné zdroje a
zároveň je nutné odstranit všecky vnitřní překážky, které by mohly zemi oslabit. Tato válka,
pokud by k ní došlo, by byla rozdělena mezi Rusko, Čínu a U.S.
Tři možnosti, podle Američanů, jak skončit válku na Ukrajině
1. Jakmile bude Donbas dobyt, skončit s válkou. To je přístup, který by vyhovoval jak ruské
byrokracii, tak i USA a Evropě.
2. Polsko, pod vlivem Británie, zaútočí na okraje Ruska. K nim se přidají některé evropské
země, hlavně pak Rumunsko.
3. Jakákoliv akce pod falešným praporem způsobí, že se Spojené státy zamíchají do války.
Tyto tři možnosti ukazují, jak celou situaci vidí podle Američanů Moskva. Je možné, že to není
správný náhled. Už to, že skončení války po dobytí Donbasu nezbaví Ukrajinu nacistů. Také
nebude možno potrestat válečné zločince z Kyjeva, jak Rusové plánovali. K něčemu takovému
by bylo potřeba převzít i Kyjev a zajistit Zelenského a jeho bandu spiklenců a jejich pomahačů.
K tomu účelu je nutné mít lepší nadhled nad situací, informátory přímo v Kyjevě a přesné zprávy
o pohybech jednotlivých klíčových osob.
Rusko dělá několik podstatných chyb, které brzdí jejich postup a vystavují je zbytečně
úšklebkům Západu. Předně, nevyužívají ani v nejmenším umění propagandy*. Také oznamují
předem co podniknou – možná si myslí, že nemají co skrývat. Jak se v Americe říká, „loose lips
sink ships.“ V překladu: volné rty (řeči) potápějí lodi. A přitom každý čin by měl přijít jako
překvapení, aby protivník nikdy nevěděl, kde ho to bouchne a jakým způsobem.
Jako další, nevyužívají dostatečně satelitní informace a špionáž a také nevyužívají některé své
velmi účinné strategické zbraně. Nejen bombami a raketami jsou vyhrávány války.
Západ si je podezřele jistý, že Kyjev nebude napaden. Rusové ho už jednou obklíčili a pak se
odtud stáhli, což nemělo dobré následky. Západ to také bral jako ústupek a málokdo chápal

celkový význam něčeho takového, že Rusové drželi Kyjev obklíčen jen tak dlouho, než se jejich
vojska pevně usadila v Donbasu a nehrozilo nebezpečí, že z Kyjeva přijdou posily. Nedávno také
stáhli jednotky z Hadího ostrova – to také nejspíš není ten nejlepší tah. Jakmile něco jednou drží,
pak je nutno to držet dál, pokud je to ovšem možné.
Rusko mělo nejspíš kolem Kyjeva aspoň symbolicky zůstat. Když nedocílí denacifikaci a
současně také deNATOizaci, tak se to stejné bude za pár let opakovat znova.
Druhý bod, který říká, že Polsko napadne okrajové části Ruska rovněž nepřipadá v úvahu.
Polsko by mohl vtáhnout na Ukrajinu a zabrat její části, to je pravda a je možné, že by proti tomu
zrádci v Kyjevě ani nic neměli. Zelenský nemá zájem o zemi. Tento člověk pouze hraje svou
roli, plní příkazy ze Západu a nic víc. Už to, jak se obléká, jako pacholek ke koním, jako
služebník, nebo poskok, by nám mělo ukázat jeho skutečný status, která tím dává najevo.
Že by Polsko napadlo okrajové části Ruska, to se nezdá pravděpodobné, protože to by vedlo
k otevřenému konfliktu, do kterého by okamžitě a velmi rádo vstoupilo NATO a s ním i
Amerika. Ta skutečnost, že ani jeden, ani druhý nemají dost sil na válku s Ruskem, je rovněž
jaksi opomíjena. Nejen že se vydali ze zbraní, jak je navozili na Ukrajinu, nejen že jejich jaderná
kapacita se nevyrovná Rusku, ale ani jejich vojenské síly nejsou na té úrovni a hlavně: tito lidé
nejsou dostatečně odhodlaní. Vést silné řeči, to ano. Ale skutek utek.
Každé manévry s Ruskem prohráli, takže jak by mohli vyhrát válku?
Co se týče zbraní, některé ruské zbraně daleko předčí to, co má Západ. Na příklad, Amerika už
po druhé testovala své hypersonické rakety (30. června 2022) a pokaždé neúspěšně. Hned na to
testovali ICBM raketu a ta vybuchla 11 vteřin po startu. Krátké video na stránce.
Další chyby v úvaze
Vojenský konflikt Spojených států s Čínou není pravděpodobný, jak píše americký novinář
japonského původu, Yoichi Shimatsu. I když se to nezdá, ti dva táhnou ve skutečnosti za jeden
provaz. President Joe Biden byl již jako zelenáč v CIA vyslán do Číny, kde navázal známosti se
správnými lidmi v čínské Lidové osvobozující armádě a v Rudých gardách. Ještě před tím, než
se stal presidentem, vedení Demokratické strany bylo prošpikováno politickými agenty z Číny,
kteří na příklad nezákonně financovali presidentskou kampaň Hillary Clinton. Demokrati sami
byli naskrz zkompromitováni finančními příspěvky z Číny a sexuálními službami od tamtéž.
Hned na začátku jeho presidentské kariéry přezdívali lidé Bidenovi „Čínský Joe.“
Stejně tak čínské přátelství s Ruskem není radno brát s příliš velkou důvěrou. Čínská zahraniční
politika je oportunistická a myslí pouze sama na sebe, neboli na Čínu. Proto čínský President Si
jedná ohledně konfliktu na Ukrajině s Ruskem v rukavičkách a nechce do sebe dát vidět. Ve
skutečnosti by se nerad do tohoto sporu zamíchal, protože z něho má obrovské výhody.
President Zelenský je totiž doopravdy pouhý prodavač zbraní pro CIA, Pentagon a celé americké
vojensko-průmyslové odvětví. A kromě toho je také čínský agent, umístěn v klíčovém místě
světa. To, co mu soudruh Biden z Ameriky na Ukrajinu na jeho pochybnou válku s Ruskem
naposílá, za peníze důvěřivých amerických daňových poplatníků, Zelenský předává dále a ne

zrovna přes černý trh. Tyto zbraně jdou rovnou do Číny. Tam jsou s největší pravděpodobností
mnohé okopírovány, což umožní vychytání chyb a posouzení, jak tyto chyby využít na
protivníkových zbraních ve svůj prospěch, protože protivník, proti kterému má Čína v úmyslu
vést válku, má ty stejné zbraně, nakoupené v Americe. A ten protivník je Tajwan!
Čína má opravdu v úmyslu napadnout Tajwan, jak bylo již psáno v jednom z minulých článků.
Chtějí je napadnout i přes to, že Tajwan je údajně ten nejlépe vyzbrojený stát na světě. Proto
proti němu bude Čína potřebovat řádnou výbavu. Letos k podzimu, až skončí monsúnová sezóna
a vítr začne vát opačným směrem, má dojít k napadení Tajwanu.
Čínský President Si rovněž nemá zájem rozkmotřit se s Ukrajinou, protože jednak prodávají
levné obilí a také poskytují fantastickou možnost přístupu do Evropy skrze rychlovlaky, které má
Čína v úmyslu použít na propojení celého světa. One Belt Road (Jedna pásová cesta) je stále dál
na dobyvačném programu Číny, která skrz něj má v úmyslu zaplavit celý svět nezbytnými
zbytečnostmi z plastiku.
Shimatsu doporučuje, jestli máte peníze nazbyt, kupujte nemovitosti v Kyjevě, nebo v Oděse.
Zakrátko je možná budete moct prodávat s velkým ziskem milionům chtivých Číňanů.
Druhý odběratel zbraní, které soudruh Biden posílá na Ukrajinu je Cartel Alliance, což je smečka
pašeráků drog z Mexika, jejich čínští dodavatelé a spojenci z Iránu a z Venezuely, kteří všichni
mohou kvůli Bidenovu zanedbávání jižní americké hranice snadno proniknout do země a
s pomocí nových, krásných, lesklých zbraní od tamtéž převzít celou zemi, anebo aspoň úspěšně
vzdorovat pohraniční stráži, Národní gardě, americkému námořnictvu, letectvu i pěchotě.
Je zde nějaké řešení?
Není jisté, jestli je z této ukrajinské lapálie snadná cesta ven. Dnešní lidé jsou kvůli
nedostatečným informacím příliš omezení ve svém náhledu a z toho důvodu jsou také snadno
ovladatelní a dokážou se snažit v záležitostech, které se nakonec ukážou být proti nim. Kdyby
tomu tak nebylo, tak by už dávno hodně z nás pochopilo, že ze Západu k nám nepřišlo nic
dobrého, takže není prospěšné se s ním bratříčkovat. Už dávno by pomáhali Rusku tuto
globalistickou chásku jednou provždy zničit – což je přesně to, co Rusko na Ukrajině dělá. Proto
ten obrovský odpor ze Západu.
Ovšem i Rusko se do jisté míry provinilo. I oni praktikovali karanténu, roušky, očkování, což byl
začátek toho všeho a tím pádem je možno říct, že i oni jsou jaksi–čímsi na straně globalistů a tím
pádem proti nám, obyčejným lidem, jenže z jiného směru. A Čína, ta na tyhle povídky věří ještě
víc. Zrovna teď plánují další, 5-letou karanténu. Tím, že uvěřili na jednu věc, uvěří i na další.
Takže konečná otázka je – je zde nějaké řešení současné chaotické situace? Obávám se, že
kromě zásahu shora není nic, co by mohlo celou situaci vyřešit uspokojivě a jednou provždy.
------------------------* Edward Bernays: Propaganda

