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Andrej Melničenko, ruský magnát, majitel firmy na umělá hnojiva řekl, že sankce, uvalené na 

ruská a běloruská hnojiva jsou úměrné zbraním hromadného ničení, když by byly posuzovány 

z hlediska škod, které páchají. Evropské sankce znamenají utrpení a hlad mnoha, plus mohutné 

migrační vlny stamilionů lidí, kteří nebudou mít doma co jíst. Sankce na základní potřeby 

člověka, na potraviny a energii jsou nebezpečné ekonomické zbraně hromadného ničení. 

Melničenko si stěžuje, že je sám těmito sankcemi nespravedlivě trestán jen kvůli tomu, že je 

bohatý a že je ruského původu, i když žije ve Švýcarsku. Na rozhodnutí ruské vlády neměl žádný 

vliv, tak za co vlastně trpí? Dříve, jeho firma pomáhala nakrmit 274 milionů lidí po celém světě. 

Dnes, když nesmí hnojiva vyvážet, budou všichni hladem. 

Globální kartel a jeho plány 

Autor, jménem Sam Parker napsal velmi dobrý článek o tom, jak je potravinová krize záměrně 

uvalována na celý svět. Z toho, co píše, je zřejmé, že nejde o žádné dohady anebo opisování od 

druhých, ale že má skutečné. vnitřní informace. Píše, že „strategický trojúhelník,“ což je Indie, 

Čína a Rusko, dohromady obsahuje 38% světové populace a vyprodukuje 42% světového obilí a 

66% světové oceli. 

Západní země se k jejich vlastní škodě záměrně zbavily průmyslové a mnohdy i zemědělské 

výroby a vyvezly ji do jiných, chudších zemí, ve snaze získat tyto hodnoty levněji a nemuset pro 

to nic dělat. Zato Rusko bylo obdarováno nejen obrovskými lány úrodné půdy, ale také 

nerostným bohatstvím, lesy a kdoví čím dalším. Všecko, čím Rusko oplývá je pro Západ 

naprosto nutné. Takže sankce na světové trhy znamenají pouze jedno a to je zničení západních 

ekonomií. To, co nedocílil Covid – doufají Rockefellerové – to docílí sankce proti Rusku. 

V období strašení s Covidem zavřeli Rockefellerové a Rothschildové celosvětovou ekonomii na 

dva roky. Doufali, že tímto způsobem se jim podaří nahnat ovčí stádo do elektronického 

koncentračního tábora, okrást je o všecko co mají a uvrhnout do trvalého otroctví. 

Jenže ruský President Putin jim překazil plány, když 24. února odvážně vtáhl s armádou na 

Ukrajinu, čímž současně ohrozil přežití jejich pracně vybudovaných impérií. To je zřejmě 

připravilo o zdravý rozum, takže začali uvalovat sankce vlevo vpravo, na Rusko, na Čínu, na 

Bělorusko, na Irán, na Venezuelu a na kdovíkoho jiného. 

Teď už jim zbývá poslední karta, kterou mohou použít a to je jaderná energie. Jestli k tomu 

dojde, nebo ne, to zatím nikdo neví. 

Následky toho všeho, co tihle samozvaní diktátoři způsobili, budou obrovské. Čeká nás hlad, 

neuvěřitelná inflace, ekonomická katastrofa, neustále pandemie, vojenská napadení, kulturní a 

společenský úpadek a snad i jaderná válka – takže směřujeme celkem jistě do dob temna. 

Vyhnání cen životních potřeb způsobilo obrovské nárůsty zisků některých firem, jako na příklad 

olejářského průmyslu. Také vojenské zbrojení přináší fantastické výnosy a mnozí, hlavně 

https://healthimpactnews.com/2022/the-collapse-of-the-global-food-system-massive-starvation-and-death-worldwide-is-now-imminent/


v Americe tyto zisky využívají na levné nákupy majetků cizích států, jako pozemky, nemovitosti, 

přírodní bohatství, nejrůznější výhody, a podobně. Jinými slovy, vydírají chudší národy tím, že 

s nimi směňují všecko, co ještě vlastní, za trochu jídla, aby tyto zcela nevymřely hladem. 

Digitální peníze na obzoru? 

Válka na Ukrajině je vedena kvůli usnadněnému zavedení digitálních peněz, ovládaných a 

manipulovaných Centrální bankou. Tyto peníze jsou pro nás naprosto nevýhodné a dokonce 

zhoubné, ale to snad všichni víme. Larry Fink, vedoucí firmy BlackRock, což je jedna ze tří 

nejbohatších korporací, která je hlavním podílníkem snad všeho podnikání na světě, poslal dopis 

akcionářům, že přijetí digitálních peněz bude jedním z výsledků války na Ukrajině. Správně měl 

dodat: „… pokud Ukrajina vyhraje.“ 

Takže Rusko by mělo celou Ukrajinu zabrat a připojit k Rusku, postupně se postarat o jejich 

dluhy, anebo je zdevalvovat, vyřídit přítomnost a vliv Západu tamtéž a globalisté by měli po 

plánech. Není to malý úkol, ale snad je to jediná možná cesta ze současné situace. 

Jak se vyjádřili ruský President Putin a Ministr zahraničí Lavrov, ve válce na Ukrajině nejde 

doopravdy o Ukrajinu. Zde se jedná o rozhodnutí, jaký bude po jejím skončení celý svět. Zůstane 

nadále „unipolární,“ kdy jedna mocná země diktuje všem ostatním, anebo se stane 

„multipolárním?“ Je to ve skutečnosti válka Ruska proti Evropské unii. Rusko není ten nepřítel. 

Evropská unie je ten skutečný nepřítel, který se svými lidmi nemá ani trochu dobré úmysly! 

Spojené státy donutily Evropu, aby přerušila obchodní styky s Ruskem a plně závisela na nich. 

Bude to sice stát 3-4x víc, než co doposud platili za ropu, za plyn a za všecko ostatní, ale když 

neposlechnou, pak zůstanou bez prostředků. Dnešní zemědělství je už tak zkoruptované, že 

nedokáže obhospodařovat pole hnojením, protože neudržuje poměr dobytka k velikosti orné 

půdy. Proto závisí na umělých hnojivech a když tato nebudou, tak bude úrody míň a míň. 

Kdybychom byli jako Rusové, tak bychom nedostatek hnojiv uvítali, protože bychom se zpátky 

naučili záviset sami na sobě a hnojili bychom pole hnojem. To je, jakým způsobem přijali 

Rusové západní sankce. Ale tento přístup nemáme, takže na to můžeme jen doplatit. 

Diesel 

Málokdo myslí na diesel, než že dieselový motor vydává obrovská oblaka černého kouře. A 

přitom diesel je pro nás mnohem důležitější než si uvědomujeme, i když naše auto na něj nejezdí. 

Ale jezdí na něho všecka nákladní auta, která dodávají nejrůznější zboží do nejrůznějších 

podniků. Diesel je tak důležitý produkt, že přímo určuje výšku HDP každého státu. Když nebude 

diesel, nebudou dovážky a pak nebudou ani potraviny, oblečení a jiné nutnosti. 

Hned na to, jak vtáhla ruská vojska na Ukrajinu, britské firmy BP a Shell zastavily dodávky 

dieselu do Německa, prý se báli, že ho nebude dost. Jen tak mimochodem, Shell už není 

holandská firma; kvůli nevýhodným podmínkám v Evropské unii se přestěhovali do Anglie, po 

jejím odtržení. Ještě před Ukrajinou, Rusko dodávalo 60-70% evropského dieselu. 

To, co nás kvůli nedostatku dieselu čeká, je strašlivé: je to nedostatek naprosto všeho. Diesel 

pohání skoro všecka nákladní auta, protože je mnohem efektivnější než benzin, ale také ho 



používají všechny zemědělské stroje, traktory, důlní zařízení, mnohá doprava a velké množství 

jiných průmyslových oborů. Veškerá výroba a její rozvážka je založena na dieselu. Takže všecko 

bude zastaveno, zničeno, úroda na polích bude vadnout a hynout a my budeme hladem. 

Mezi lednem 2021 a lednem 2022 se cena dieselu zvýšila na dvojnásobek – a proč? Rusové 

vtáhli na Ukrajinu až v únoru 2022, takže – jak to? Údajně ten hlavní důvod byl covidová 

karanténa a zastavení průmyslové výroby. Spíš se zdá, že to byla manipulace, už nachystaná na 

to, že se Rusko konečně! nechá vyprovokovat k vojenské výpravě do Donbasu. 

Nedostatek potravin 

Hlavním cílem Světové banky (World Bank) je zabránit státům, aby pěstovaly svoji vlastní 

potravu. Jsou pak totiž mnohem snadněji ovladatelné. Evropská unie to pro ně propaguje 

s veškerou vervou a donucovacími taktikami, které má k dispozici. Spojené státy se zase 

postaraly, aby nás všecky uzamkly vůči Rusku, abychom s Ruskem nemohli obchodovat. Tím 

nás odkázaly na spojení pouze s nimi samotnými. To proto, že mají strach, že tak, jak se 

Amerika zbavila skoro všeho průmyslu a vyvezla ho jinam, že postupně budou evropské země 

směřovat víc a víc k Rusku, k Číně a celkově k Asii. 

Proto blokují možnosti nakupovat suroviny a potraviny jinde, než pouze od nich. Pomocí sankcí 

zkoušejí odvrátit evropské země od obchodování a podporování jiných ekonomií, než jejich 

vlastní. Na příklad, německé firmy, které vyráběly umělá hnojiva zkrachovaly, protože bez 

levného ruského plynu není z čeho hnojiva vyrábět. Takže cena hnojiv a tím pádem i ceny 

potravin půjdou pouze nahoru. 

Stejně tak obilniny, některé státy přímo závisely na dovozu z Ruska a když ten nebude fungovat, 

co budou jíst? Hodně lidí si to neuvědomuje, ale stojíme před naprostým krachem lidské 

společnosti, do kterého nás dostala globalizace. Dnes už nikdo neprodukuje vlastní jídlo, takže 

musí záviset na zahraničních dodávkách, jejichž ceny, s prodražujícími se pohonnými látkami 

půjdou pouze jedním směrem: nahoru. 

Tím, že Amerika úspěšně zablokovala dodávky z Ruska pro celý svět, uvrhli nás všecky, jak zde 

jsme, do situace, kdy si bída a hlad mohou podávat kliky u dveří. A Zelenského šaškárna na 

Ukrajině pouze podpořila tuto snahu o vyhladovění a zničení všech. Dva roky průmyslové 

stagnace a karantény, završené válkou (a možná i válkami) se rozhodně podepíšou na světové 

ekonomii. Že je to plán, dokonalý, ďábelský a sprostý plán, je víc než zjevné. 

Že by to byla opravdu sabotáž? 

Jeden z Rockefellerů, David ml. řekl, že „raději zničí celý svět, než by ztratil jeho impérium.“ 

Protože v současné době toto impérium Rockefellerové, spolu s Rothschildy ztrácejí, tak opravdu 

zkoušejí zničit celý svět. V Americe to postupuje podobně, i když jsou používány trošku jiné 

způsoby. Na příklad, železnice, podle vládního nařízení, ustanovila limit na množství vagonů, 

které je ochotna na příklad výrobci umělých hnojiv převézt. Stejně tak si určili limit na převoz 

zemědělských produktů. Sedlákům je vyplácena 1,5 cena úrody, když ji zničí a kdyby to 

neudělali, tak vláda vyhrožuje, že je postříká „agentem orange,“ který zničí všecko, kam 

dopadne, na mnoho dalších let dopředu. Ve Vietnamu se z toho zásahu ještě nevzpamatovali. 



V touze po „zelené,“ obnovitelné energii vydala americká vláda zákon, podle kterého je 

obrovská část kukuřice, více než 40%, pěstována pouze na pohonné látky. Takže vbrzku bude 

něco málo kukuřice na pohon vozidel a strojů, ale nebude žádná na jídlo. 

Sedlákům bylo přikázáno zabít miliony slepic a jiné drůbeže, kvůli údajné ptačí chřipce, která se 

nikdy nedostavila. Po celém světě byla tato báje rozšířena a miliony kusů drůbeže na to doplatily 

životy. Byl to dokonalý podvod, s pomocí kterého byla zničena podstatná část obchodu 

s drůbeží. Něco podobného se děje i s jinými druhy masa. Krávy musí být popravovány kvůli 

nedostatku vody, protože vláda dala příkaz odvést vodu jinam a tím vytvořila pouštní podmínky 

tam, kde kdysi všecko bujelo zelení. Asi 1,62 miliard hektarů orné půdy nesmělo být tento rok 

oseto, prý kvůli ochraně životního prostředí! 

V Evropě má italská vláda Evropskou unií zakázáno podporovat sedláky, kteří podporu nutně 

potřebují. V Německu chtějí úplně odstranit zemědělství, prý kvůli skleníkovým plynům. V Jižní 

Americe, v zemích, které tradičně produkovaly velké množství potravin, jako je Argentina a 

Paraguay, je tak velké sucho, že nic neroste. Svádějí to na La Niňa hurikán, ale spíš by měli 

podrobit šetření americkou armádu, která uměle způsobuje jak sucho, tak záplavy tím, že si již 

celá léta zahrává s ovlivňováním počasí. A dneska to po nich kopíruje i Čína. 

V Číně je zase pěstování potravin zmařeno velkými záplavami. Jinde sedláci nemohou osévat 

pole, protože jim chybí semeno a hnojivo. Obojí je dováženo ze zahraničí a lodě s těmito 

naprosto nutnými potřebami kotví v Šanghajském přístavu a nejsou vykládány, protože na 

Šanghaj byla uvržena dlouhodobá karanténa. Číňané chtějí za každou cenu docílit nulový Covid 

a neváhají kvůli tomu vyhubit populaci hladomorem. 

35 afrických zemích jsou závislé na ruském a ukrajinském obilí a hnojivech. Kvůli sankcím, tyto 

produkty nejsou dováženy, takže hlad hrozí celé zemi. To samozřejmě vyžene další hordy 

tamnějších obyvatel na sever, do Evropy, za lepšími zítřky, na úkor nás. A pak budou 

vykřikovat: „pryč s bílými, pouze černý život má cenu“ a brát naše peníze a naše jídlo oběma 

rukama, aniž by pro to prstem pohnuli, aniž by se jakkoliv prací o to zasloužili. 

Proč ta všecka nesmyslná nařízení a příkazy 

Je uvažováno, že to všecko se děje proto, abychom byli hladem, slabí a nemocní. Pak budeme 

snadno souhlasit s elektronickým čipem a s digitálními penězi. Vezmou si informaci o našem 

DNA a biometrické informace, dají nám digitální identifikaci a očkování a staneme se otroky od 

kolébky do hrobu. Jako další, zabaví nám peníze, veškerý majetek, všecko, co vlastníme. Pod 

neúměrnými tresty zakážou vlastnit cokoliv a budou nás sledovat, kontrolovat, ovládat, očkovat 

a manipulovat na každém kroku. 

Sankce proti Rusku vymysleli ve Washingtonu a autorem bylo Ministerstvo financí. Janet Yellen 

(Jelen), měřící sotva jeden metr napřímená, určitě dobře věděla, kde hledat slabou stránku Ruska, 

protože z jejich polského židovského sousedství pochází. Evropská unie, jako poslušný psík, 

poctivě provedla páníčkův rozkaz a začala pilně řezat větev, na které sedí. 

Je něco takového někomu k prospěchu? Ale jistě že je. Rusko, Čína a všecky BRICS národy a 

jejich nový ekonomický systém na tom jen vydělají. Zatím co mnozí ještě doma tajně vzhlíželi 



k ukrajinskému praporu, svět už nabral zcela jiný směr. Mnozí této nepozornosti využili a 

zavedli si svůj vlastní „Nový světový řád,“ který je daleko lepší, než cokoliv nám mohli 

nabídnout Rockefellerové a Rothschildové ze Západu. Rusko, Čína a Asie si vytvořily vlastní 

svět, ve kterém nás doopravdy už nepotřebují. 

Toto je válka, je to 3. světová válka. Ta válka je ekonomická a jen ty systémy se přes ni 

dostanou, které se připojí ke správně straně. Protože pouze jedna strana může vyhrát. 

Každou válku vždy vyhráli ti, kteří měli dostatek jídla a zásob energie. Dříve to byly koňské 

potahy, dnes jsou to tanky a obrněná vozidla a samozřejmě, potřebné pohonné látky. Taky 

vojsko je nutno živit a to něco obnáší. BRICS země produkují potraviny, jejichž produkce se 

Západ zbavil, ke své škodě. Takže ti, kteří mají co jíst nebudou mít problém přečkat nepříznivé 

podmínky. Zatím co ti, kteří nebudou mít co jíst, zůstanou na bojišti jako ekonomické mrtvoly. 

Severní Amerika, ale hlavně Evropská unie ztratí po celé čáře, pokud se včas neproberou z oparu 

slabomyslnosti a nezačnou se konečně chovat smysluplně a zodpovědně. 

Československo by udělalo nejlíp, kdyby slezlo z oblaků nadnesenosti, vytvořených tím, že „teď 

patříme k Západu“ a dosedli zpátky na zem. K Západu nepatříme, nikdy jsme nepatřili a patřit 

ani nebudeme, nemůžeme a nechceme. My jsme střed Evropy a to má obrovskou cenu. Takovou 

cenu zaměnit za pozlacené fekálie ze Západu, je holé šílenství. 

Jsme malá země. Takže my, Čechoslováci bychom měli přestat být okouzleni sliby někoho, kdo 

nemá na jejich splnění a ani je splnit nemíní, pěkně se omluvit za minulé přestupky a přidat se 

k Rusku. Nemusíme se stát jejich součástí, jak by si mysleli někteří, kteří vidí všecko jen černé, 

nebo bílé a nic mezitím. Ne, můžeme se pouze stát jejich přátelskou zemí a tím si zajistíme nejen 

plyn na zimu, potraviny v obchodech, benzin pro auta, diesel pro dopravu zboží, ale i ochranu 

v případě nouze. To, co tím získáme bude mnohem víc, než co bychom byli schopni vymoct 

z Ameriky, o Evropské unii ani nemluvě; jejich „pomoc“ se rovná našemu zničení. A i to zničení 

bychom museli draze zaplatit. 

 


