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Přesto, že vedení Spojených států podporovalo celou dobu Ukrajinu a pomáhalo jim ve válce 

proti Rusku kde mohli a jak mohli, přesto nejsou vztahy mezi nimi a vedením Ukrajiny tak 

dobré, jak se na první pohled zdá. Thomas L. Friedman, z amerických novin „New York Times,“ 

který píše o zahraničních událostech vydal článek, kde píše, že mezi vedením Spojených států a 

Ukrajinou je obrovské množství nedůvěry. Americké vedení má daleko větší pochybnosti o 

ukrajinském Presidentovi Zelenském a o jeho vládě, než dává najevo. 

Když Zelenský vyhodil nedávno hlavní soudkyni Irinu Venediktovu a vedoucího Státní 

bezpečnosti (SBU) Ivana Bakanova, to bylo ve Washingtonu posuzováno jako „podivné.“ 

Ukrajina neudala žádné důvody pro tyto zásahy a skoro se zdá, že nikdo ani nechce vědět proč se 

tak stalo, protože mají zjevné obavy z toho, co by se mohli dovědět. 

Finance došly 

Možná jako další hřebíček do rakve přišla zpráva, že ukrajinská vláda signalizovala, že nebudou 

splácet miliardový dluh cizím bankám a vládám. Západ poskytl Ukrajině více než 100 miliard 

dolarů v půjčkách, ve vojenském vybavení a ve všem možném. Jenže všecky tyto peníze a drahé 

zboží padly do bezedné černé díry ukrajinské korupce, tajnůstkářství a podvodů. 

Ukrajinské Ministerstvo financí právě požádalo cizí věřitele o odložení splátek o dva roky, jak 

hlásí noviny „Financial Times.“ Kyjev totiž nemá peníze a taky už nemá co prodat. Všecko, co 

za něco stálo, je vlastněno cizími majiteli a kromě orgánů svých občanů, jejich životů, a uměle 

vyprodukované porodní výkonnosti už opravdu není kde brát. 

Přes veškerou pomoc Západu, Zelenského vláda má v současné době měsíční schodek v hodnotě 

9 miliard dolarů, což je o 80% více než minulý měsíc a jejich státní rozpočet je naprosto mimo 

kontrolu. Ukrajinské dluhopisy mají hodnotu pouhých 18 centů na dolar a HDP schodek je 

odhadován na 35-45%, což je doslova katastrofální. 

Ukrajina rovněž plánuje přestat platit mezinárodní dluhopisy. Od začátku války prodal Kyjev 

více než za 12 miliard státních zásob zlata, což je trestuhodný zločin proti národu. 

Ukrajina by prodala i mezírku mezi zuby, kdyby jakou měla 

Právě vyšlo najevo, že tři obrovské americké mezinárodní firmy koupily 17 milionů hektarů 

ukrajinské orné půdy. To je další katastrofa, když si uvědomíme, kdo tyto firmy jsou. 

Ta první je Cargill, mezinárodní potravinová korporace. Ta když si umíní půdu nechat ladem, tak 

výsledkem bude velká část světa hladem. Druhá je Dupont, což je chemie, postřiky, zamořování 

okolí, atd. A ta třetí, snad nejhorší, je Monsanto. To je chemie, biochemie, biotechnologie, 

geneticky změněná semena, výrobce vrcholně nebezpečného Roundupu. 

Tyto tři firmy jsou schopny přivést celou Evropu do zkázy tak, jak se o to postarali v Americe, v 

Africe a všude jinde, kam vkročili. Všechny tři jsou ještě ke všemu vlastněny stejnými investory: 

BlackRock, Vanguard a Blackstone. 

https://dossier.substack.com/p/money-pit-zelensky-govt-signals-intent
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To je další z důvodů pro válku na Ukrajině, aby byla tato země ekonomicky zničena natolik, aby 

zaprodala svoji duši globalistickému Satanovi, zastoupenému firmami jako je BlackRock, 

Vanguard a Monsanto. Tito dnes skupují na Ukrajině všecko, co mohou. 

Monsanto je vlastněno německým farmaceutickým gigantem Bayer. Majitelé Vanguardu jsou 

neznámí, jejich podílníci jsou tajní. Je uvažováno, že je to firma globalistů samotných, anebo 

lépe řečeno těch několika rodinných celků, které je vedou. Jelikož Vanguard vlastní i velkou část 

BlackRock (a BlackRock vlastní velkou část Vanguard), tak ve skutečnosti tyto dvě nadnárodní 

firmy vlastní skoro celý svět. Asi 90% všech dnešních korporací je z velké části jimi vlastněno. 

Ukrajinská Verchovná rada skupování půdy mohutně umožnila v r. 2021, když uzákonili, že 

mezinárodní zemědělské spolky mohou kupovat velké části orné půdy v zemi. Lidem to bylo 

předloženo jakože tím bude postaráno o ochranu půdy, zatím co pravý opak je pravda; ukrajinské 

zemědělství bude tím zničeno. To, co skoupili dříve jmenovaní Cargill, Dupont a Monsanto je ta 

nejúrodnější půda z celé Ukrajiny a možná i z celé Evropy. Ještě tam chybí Gates a Amazon a 

zákeřná garnitura bude úplná. 

Hned, jak byl zmíněný pozemkový zákon uveden v platnost, tak se Cargill pochlubil, že se stali 

převážnými majiteli hloubkového přístavu Neptun (Pivdenný, dříve Južnoje), v blízkosti Oděsy. 

Cargill je údajně stále ještě vlastněn rodinnými příslušníky původních zakladatelů, takže to není 

veřejná korporace, ale chovají se stejně dravě jako všichni ostatní. 

Jedině to, že se Rusům podaří Ukrajinu „denacifikovat a demilitarizovat,“ jak původně plánovali, 

může zabránit katastrofální potravinové situaci na Ukrajině a ve světě, kterou by jinak tito 

netvoři spolehlivě způsobili. Tyto firmy nemají soucit s lidmi, ty vidí pouze ten poslední součet 

na finančním hlášení. A že jejich záměry nejsou pro nás dobré je vidět na Americe, na Africe a 

na všech zemích, kam se kdy pohnuli. 

Ekonomická vražda národa 

NATO má za úkol dohlížet na úspěch celé operace. Proto neustále zdůrazňují, že Rusko nesmí 

vyhrát a že je nutno udělat všecko pro to, aby bylo poraženo. Mají v tom sami velké peníze, 

protože v dnešní době je majetnictví všech firem tak propleteno, že je možno směle prohlásit, že 

firmy potravinářského průmyslu jsou ty stejné, jako firmy zbrojařské a vojenské. 

To je to, čemu na Západě říkají „volný, globální trh,“ neboli „free market.“ 

BlackRock a Vanguard rovněž reprezentují žraloky na Wall Street, kteří mají namísto srdce 

dolarové bankovky. Tyto dvě firmy vlastní deset největších amerických banek. Ve své snaze 

převzít tajně a zákeřně celý svět postupují přesně podle návodu, který tak dobře popsal Roger 

Perkins v knize „Zpověď ekonomického vraha“ (Confession of an Economic Hit Man). 

S pomocí nezodpovědných a zkoruptovaných místních zbohatlíků jsou prvně vytvořeny zákony, 

které umožňují cizím firmám skoupit v patřičné zemi velká území. Tím se dostanou obrovské, 

bohaté firmy k moci ve státě, který pak snadno navnadí na velké a drahé projekty, jako jsou 

stavby nových silnic, elektráren, vodních přehrad, což celý národ finančně vyčerpá natolik, že 

musí žádat o finanční podporu IMF (International Monetary Fund). 

https://freewestmedia.com/2022/08/06/monsanto-and-blackrock-are-buying-up-ukraine/https:/freewestmedia.com/2022/08/06/monsanto-and-blackrock-are-buying-up-ukraine/


IMF jim podporu rád poskytne (je to jedna z hlavních globalistických organizací), ale budou 

požadovat záruku. Ta se většinou skládá z nerostného bohatství země, nebo levného odkoupení 

výhodných průmyslových celků, povolení pro vybudování cizích vojenských základen a 

podobně. A protože většina takto zadlužených národů není schopna půjčky splácet, jsou zabírány 

další a další kusy země, další průmyslové celky, minerální bohatství a cokoliv jiného. 

Staly se případy, kdy sedlák v Africe přijel na obhlídku svého pole a zjistil, že na jeho místě stojí 

americká vojenská základna. Vojáci ho ani nepustili dovnitř a náhradu za svůj majetek nedostal. 

Je možné, že to je důvod, proč Evropská unie nechce přidat Ukrajinu ke svému celku. Ukrajina 

byla vybrána ke zcizení západními prospěcháři a to by EU nemohla trpět. 

Kyjev má v současné době dost bohatých zrádců, kteří s pomocí války prodávají národní majetek 

cizím investorům tak říkajíc za babku. Je to tak pokaždé nastaveno. Válka se dále stará o to, aby 

těmto hyenám dodala další a další laciné možnosti a ti, kteří mají peněz, že nevědí co s nimi, 

kupují a kupují pořád dál. Běžní lidé neví co se děje, nejsou informováni o tom, že jejich země je 

kradena cizími vykořisťovateli přímo pod jejich nohama. 

Ukrajinská armáda ve skutečnosti chrání majetek těchto mezinárodních supů před zabráním 

Rusy, což by znamenalo konec jejich rozpínavosti a ztrátu snadno nabytých zisků. BlackRock, 

Vanguard, Cargill, Monsanto, Dupont a jim podobní zatracenci by pak nemohli používat tu 

nejúrodnější půdu na světě na své geneticky zmršené, rakovinotvorné a zhoubné zemědělské 

produkty, které zničí ty, kteří je požívají a zničí i půdu, ve které rostou. 

Proto ten strach, že Rusko na Ukrajině vyhraje, takže touto dobou proti nim Západ popudil 

málem celý svět. Ukrajina je dnes jejich, oni ji vlastní. A kdyby Rusové vyhráli, tak by o tuto 

krásnou, úrodnou část světa přišli. Pak by nemohli provést svůj vysněný plán a zničit celé lidstvo 

hladomorem a potravinami, které způsobují těžké nemoci. 

Kdyby pouze tuto část pravdy věděli všichni lidé na světě, tak by určitě nikdo dál nemával 

ukrajinskými prapory, nejásal, že „teď patříme k Západu,“ nepřirovnával Putina k Hitlerovi a 

nevolal do světa „smrt Rusům.“ Jenže ta skutečná pravda je dobře tajena a lidé ve své neznalosti 

a neinformovanosti si řežou přesně tu větev, na které sedí. 

Americké laboratoře a zemědělské infekce 

Americké laboratoře na Ukrajině celému plánu napomáhaly tím, se zabývaly výrobou infekcí, 

které dokážou zničit zemědělskou produkci. Syn amerického Presidenta Bidena, Hunter, se 

podílel na této obrovské, tajné výrobě biologických zbraní a farmaceutického výzkumu. 

Igor Kirilov, vedoucí ruského oddělení „Radiace, chemická a biologická obrana“ oznámil, že 

mají důkazy o tom, že na Ukrajině byly vyvíjeny látky, které jsou schopny zničit zemědělskou 

produkci, jako jsou na příklad běžná a africká horečka prasat, vysoce infekční a smrtelná ptačí 

chřipka, Newcastle nemoc (smrtelná nemoc drůbeže) a glanderova nemoc. Dokument o těchto 

pokusech je možno najít ZDE. 

Ta špatná zpráva je, že jejich výzkum byl úspěšný, což dokazuje zhoršující se stav dobytka a 

zemědělských produktů ve východní Evropě, s vážnými problémy v Pobaltí a v Polsku. 

https://sputniknews.com/20220707/purpose-of-biden-financed-bio-projects-was-to-create-infections-that-damage-agriculture-russian-mod-1097067570.html
https://disk.yandex.ru/d/obf1JBSImBo3IQ/3%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BA-%D1%8D%D0%BD%D0%B4-%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%87%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B0


Metabiota Huntera Bidena 

Metabiota, která také provozovala laboratoře na Ukrajině je ve skutečnosti prodloužené rameno 

Pentagonu. Na Ukrajině řešili případy, které nebyly v souladu s mezinárodními zákony a platby 

za jejich práci byly prováděny tajně, skrze vysoce postavené americké politiky, jedním z nichž je 

i Hunter Biden. 

Tato firma nejen že nedodržovala bezpečnostní předpisy, takže ohrožovala zaměstnance a i 

okolní obyvatelstvo. A ještě ke všemu úspěšné tajila své spojení s Pentagonem a vykonávání 

špinavé práce pro tuto instituci. Zabývali se izolováním prudce nakažlivého Ebola viru. 

Důvod pro zájem Pentagonu o tento nebezpečný vir je ten, že je to jeden z nejhorších patogenů 

pro člověka, má úmrtnost asi 40%. Na Ukrajině mělo být prováděno jeho zkoumání a snad i 

testování. Proč vůbec tam byl takový výzkum prováděn a co byl skutečný záměr stran jeho 

použití, není pro obyčejné lidi vůbec pochopitelné. Nechápou, že šlo o nástroj genocidy. 

Další ohrožení objeveno v ukrajinských laboratořích 

Zajímavý, 150-stránkový dokument, objevený v ukrajinských laboratořích, se zabýval 

hodnocením zdravotnictví a veterinární mediciny na Ukrajině, spolu s jejich biologickým 

zabezpečením. Měl sloužit jako pomůcka pro další plánování vojensko-biologických záměrů 

Pentagonu v této zemi. 

Pentagon si byl vědom toho, že Ukrajina nemá žádný zákon proti používání nebezpečných jedů a 

patogenů a že v jejich biologickém zabezpečení jsou podstatné mezery. Jejich laboratoře byly 

nedostatečně financovány a nebyly schopny reakce na hromadné ohrožení veřejného zdraví. 

Takové nedostatky samozřejmě Pentagon velice rád využil. 

Kvůli své nezkušenosti s intrikářskými západními manipulátory a kvůli nedostatkům v zákonech, 

které nečítají se zákeřnou činností západních oportunistů, byla Ukrajina a jiné národy bývalého 

Sovětského bloku využívány na lecjakou nekalou činnost ve vojensko-biologickém sektoru. 

Specialisté německého Bundeswehru (zbrojní průmysl) studovali na Ukrajině Krymskou Kongo 

horečku a pátrali po odolnosti Ukrajinců proti této nemoci. To znamená, že prováděli testy na 

populaci. To bylo skryto pod zástěrkou „zlepšování epidemiologického dozoru na Ukrajině“ a 

vedl to kyjevský Institut veterinární mediciny a Mečnikovův proti-epidemický institut v Oděse. 

Zaměstnanci, na tomto výzkumu pracující, měli za úkol sledovat smrtelné případy infekce touto 

horečkou, protože z těch, kteří na nemoc zemřeli, je možno izolovat virus s nejvyšší jedovatostí a 

nakažlivostí pro člověka. Krymská Kongo horečka má úmrtnost 30% a vyžaduje dlouhodobou a 

drahou léčbu. 

Zmíněný dokument se rovněž zmiňuje o těch, kteří financovali ukrajinský výzkum biologických 

látek a jedním z nich je také Sorosova nadace. 

Další výzkum na Ukrajině se zabýval klíšťaty 

Zde se opět objevují američtí mikrobiologové, kteří v laboratořích na Ukrajině zkoumali klíšťata, 

která jsou schopna přenášet celou škálu velice nebezpečných infekcí, jako je na příklad Krymská 



Kongo horečka, tularemie a Západonilská chřipka. Klíšťata byla vesměs sbírána na jihu 

Ukrajiny, protože mohou přenášet podobné nemoci jako klíšťata na sousedním, ruském území. 

Zjevně je pěstovali pro použití v Rusku. 

Tento výzkum postupoval v přímém souladu se zvyšujícím se výskytem klíšťaty přenášenou 

boreliózou mezi populací Ukrajiny a také se zvýšeným výskytem klíšťat v těch částech Ruska, 

s Ukrajinou sousedících. 

Vojáci, kteří se vzdali Rusům 

Rusové zjistili, že velké množství ukrajinských vojáků byli velice nemocní. Celá třetina z nich 

měla hepatidu A, jiní ledvinové potíže a pětina trpěla Západonilským virem. Procenta nemocí 

mezi nimi byla mnohem vyšší než mezi běžnou populací. 

Bylo usuzováno, že ukrajinská armáda byla používána na pokusy s těmito nebezpečnými jedy. 

Zkoušky také prokázaly, že nemocní nedostali žádné antibakteriální léky, zato byla u nich 

zjištěna vysoká koncentrace antibiotik, sulfonamidů a fluoroquinolonů v krvi. 

To nasvědčuje na preventivní použití antibiotik, což mělo zaručit, že vojáci neonemocní 

v prostředí, které by zamořili některými laboratorně vyrobenými jedy. Zjevně zde byl záměr 

používat laboratorně vyvíjené patogeny v boji proti ruským vojskům. 

Spojení na dokumenty, zmiňované v této části článku jsou na stránce. 
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