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Scott Ritter říká, že po rozhovorech s několika předními ruskými důstojníky, s ruskou 

rozvědkou a s některými členy vlády došel k názoru, že pro Rusy výraz „zvláštní vojenská 

operace“ má trochu odlišný význam. Pro ně je v tom ještě cosi citového. Tady nejde o 

napadení druhého státu, ale jedná se o jakousi rodinnou záležitost, kdy přišli na pomoc svým 

příbuzným na Ukrajině a v žádném případě jim tím nechtějí ublížit. Proto ten váhavý začátek 

celé akce, proto ta snaha o ochraňování veřejnosti. 

Rusové nepřišli na Ukrajinu vyhrát za každou cenu. Přišli tam, aby docílili co so umínili, aby 

pomohli svým sousedům a příbuzným, ale přitom aby nikomu a ničemu neublížili a všecko 

zůstalo v naprostém pořádku. Postupem času, když pochopili, že Ukrajina byla převzata 

celým Západem a že je využívána pro jejich nekalé záměry, museli částečně změnit názor a 

tehdy začali mobilizaci dalších sil. Situace na Ukrajině přestala být záležitostí mezi Rusy a 

Ukrajinci a stala se konfliktem mezi Ruskem a Západem. 

Postupem času Rusové rovněž pochopili, že vláda Zelenského je teroristická vláda, která 

neváhá spáchat teroristické činy. Na příklad, vražda Darji Duginy byla – jak bylo zjištěno – 

provedena ukrajinskou rozvědkou, na příkaz Presidenta Zelenského. To znamená, že 

ukrajinská rozvědka je dnes teroristická organizace a Zelenského vláda je státní podpora 

terorismu. 

Stejně tak most na Krym. Ten most je sice platný vojenský cíl a může být napaden 

bombardérem, odstřelován raketami, anebo může být snaha o jeho zničení skupinou 

zvláštních vojenských oddílů v ukrajinských uniformách. Ale zákeřný útok, kdy civilnímu 

přepravci je na nákladní vůz naložena bomba, o které neví a ta zničí nejen most, ale zabije i 

jeho samotného, to je teroristický čin. 

Rusko si rovněž uvědomilo, že už dále nebojuje s Ukrajinou na ukrajinské půdě. Ta válka se 

teď odehrává na ruském území, následkem převzetí čtyř dříve ukrajinských oblastí Ruskou 

federací. Takže teď mají válku přímo doma. 

K té válce nemělo ve skutečnosti nikdy dojít. Západ, který ji vyprovokoval, měl použít 

veškerou diplomacii, které je schopen, aby katastrofu odvrátil. Rusové jim dávali nesčetné 

příležitosti k jednání, ale namísto aby je využili, tak blokovali všecky dohody a popichovali 

Ukrajinu, aby bojovali „do posledního Ukrajince.“ Což mysleli doslova a to je velmi zlé. 

Namísto vyjednávání zkoušeli válku rozdmychávat jak nejvíc to šlo. Použili svoje CIA, 

letadla, špionáž, propagandu, Muskovy satelity a cokoliv dalšího, proti Rusům. Bez této 

pomoci by Ukrajina nebyla schopna se bránit ani měsíc a válka by už dávno skončila. Na 

příklad, skrze Muskovy satelity dostávala ukrajinská vojska přesné informace o okamžitém 

stavu ruských vojsk, o jejich pohybu, nebo nastavení. Jedině tak mohli docílit to malé 

množství vítězství, které docílili. 

S pomocí satelitů, Spojené státy rovněž sledovaly pohyb ruských letadel a ruských oddílů a 

vyhledávaly možnosti pro útoky ukrajinského dělostřelectva na ruské strategické cíle. 

Jakmile Ukrajinci vystřelili HIMARS raketu, ihned odpalovací rampu přemístili, aby se do ní 

Rusové nemohly zpátky trefovat. Zároveň s HIMARS střelou vystřelili také několik jiných 

střel odjinud, aby nebylo jasno, odkud hlavní střela přišla. 
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Jejich vojenské tábory byly měněny každý den, v reakci na pohyb ruských vojsk a přitom 

dávali bedlivý pozor, aby je nemohly ruské satelity, nebo ruská špionážní letadla sledovat. 

Ukrajinci byli předem informováni kterým směrem se ruská vojska pohybují, aby jim mohli 

na příhodném místě zaminovat cestu a ze zálohy je odstřelovat. 

Zničení plynovodu 

Scott Ritter říká, že Evropa, se všemi svými výhodami ve formě výhodného školství, dobrých 

pracovních podmínek a vysoké životní úrovně, podporována levným ruským plynem, který 

jim byl prodáván pod cenou, vedla krásný život. Jenže problém s ruským čistým a levným 

plynem je ten, že vytlačuje z trhu americký plyn. A Amerika vyprodukuje obrovské množství 

plynu, ale nemá jako ho do Evropy dopravit. Musí používat zvláštní lodě a zvláštní přístavy, 

takže pro ně bylo velice těžké zavést se na evropském trhu. 

Proto zařídili, že Evropa uvrhla na Rusko sankce a ruský plyn přestal být dodáván. Jenže 

s nastávající zimou mnoho lidí pochopilo, že bez levného ruského plynu bude draho, v zimě 

nebude teplo, firmy budou zavírat a lidé budou bez práce. Začali se bouřit, začali protestovat. 

Politikové se mohli právem cítit ohroženi a strachovat se o své znovuzvolení, takže vznikly 

obavy, že mnozí z nich pod tímto nátlakem povolí a zařídí spuštění plynovodů z Ruska. Proto 

musely být plynovody zničeny, aby k něčemu takovému nemohlo dojít. 

Že se o jejich zničení postarala Amerika, na to je důkazů více než dost. V Amerických 

vězeních je zavřeno obrovské množství lidí, kteří jsou tam dlouhodobě a kteří jsou uvězněni 

na podstatě mnohem menšího množství obskurnějších důkazů než ty, které máme o americké 

účasti na zničení plynovodů. 

Ten první důvod je záměr. Již začátkem roku řekl President Biden, že jestliže ruské tanky 

vjedou na Ukrajinu, Nord Stream 2 bude zastaven. Jako další, Antony Blinken, Ministr státu 

se vyjádřil, že ztráta ruského plynu a hrozba těžké zimy je pro Spojené státy vynikající 

příležitost. Ano, je to pro ně příležitost prodat svůj desetkrát dražší plyn Evropě. 

Vojenské manévry přímo v místě výbuchu pomohly k nacvičení celé operace, která byla 

provedena podmořskými vozidly, s největší pravděpodobností drónem, zvaným Sea Fox. 

Jeden z nich byl dokonce v blízkosti nalezen. Švédové pátrali a dnes dobře ví, kdo tu škodu 

způsobil. 

Tyto tři důkazy by naprosto stačily, aby mohl kterýkoliv soud ve Spojených státech obvinit 

vládu z tohoto zločinu. 

Říjnové NATO manévry v Polsku 

To nebyly obyčejné manévry. To bylo jaderné zastrašování Ruska. Sestávalo se z používání 

letadel, která jsou schopna doručit americké B61 jaderné bomby. Tyto bomby má Amerika 

v různých skladištích v Evropě a v současné době je snaha rozdělit je mezi národy NATO. 

Cvičení se zabývalo výběrem letadel, která jsou schopna bomby shodit a vycvičením pilotů 

na zacházení s nimi. To je všecko o co šlo. Byla to snaha naučit piloty jedné jediné funkci, 

shodit jaderné bomby na Rusko. Jiný důvod pro toto cvičení nebyl. 

Podnikat něco takového v současné době inzeruje velice špatné záměry. Jenže když Rusové 

začali ničit ukrajinskou infrastrukturu, Zelenský začal volat do světa po „preventivním“ 

jaderném útoku na Rusko. To není náhoda, že hned pak NATO uspořádalo toto cvičení, o 



kterém sice říkali, že bylo plánováno už dávno, ale jeho časování bylo příliš dobré. NATO 

mohlo cvičení odvolat, ale oni se rozhodli to neudělat, takže ten záměr mohl být pouze jeden. 

Účinek něčeho takového byl jen zhoršen tím, že se NATO Sekretář Stoltenberg neobratně 

vyjádřil, že ruské vítězství na Ukrajině bude porážka NATO. A přitom předtím neustále 

hlásal do světa, že NATO nemá s konfliktem na Ukrajině co do činění. Jasně že lhal, když 

Ukrajincům dodávají zbraně a munici vlevo-vpravo a jejich vedení celou tu šaškárnu řídí. 

NATO se chová jako banda malých děcek, která se rozhodla hrát si na vojáky. Tam není 

jeden dospělý, rozumný názor, který by za něco stál. Přehánějí své reakce, dělají chybné 

závěry a to v době, kdy jsme nesmírně ohroženi možností jaderné války a jeden chybný čin 

by ji mohl přivolat. 

Celý Západ se chová nedospěle, neustále straší s jadernou válkou z ruské strany, ale Rusové 

mají svá pravidla přesně stanovena a preventivní jaderný útok u nich nepřipadá v úvahu. A že 

by použili jaderné zbraně na Ukrajině? To už vůbec ne! Nesmíme zapomínat, Ukrajina je část 

jejich slovanské rodiny. Když už by Rusové použili jaderné zbraně, tak by je použili proti 

Evropě, proti Americe, ale nikdy by nešlo o preventivní útok. Oni smějí vystřelit jaderné 

zbraně až jako druzí, anebo v naprostém ohrožení životaschopnosti lidu a země. 

Jaderná válka a její možnost 

Scott dále říká, že někteří zastávají názor, že Rusko má ještě jednu zásadu pro použití 

jaderných zbraní a ta je nepsaná. Prý mají možnost tyto zbraně použít v mírné formě, jako 

taktické jaderné zbraně v případě, že by na Ukrajině prohrávali. Pak by použití jaderných 

zbraní nahnalo Západu strach a Západ by zkoušel vycouvat. Zvyšováním konfliktu by takto 

docílili jeho snížení. 

Takový nerozumný nápad má pouze jedna země a to je Amerika. Tito lidé si opravdu myslí, 

že zhoršením situace mohou docílit jejího zlepšení. Dokonce si k tomu vyvinuli zvláštní 

jadernou zbraň a v r. 2019 ji opravdu vyzkoušeli. A jsou přesvědčeni, že když oni takto 

uvažují, že Rusko uvažuje stejně. Na takovém základě pak dělají chybná rozhodnutí a úplně 

ignorují, co Rusové říkají. 

Ruský President Putin to vyjádřil jasně, když řekl, že v případě jaderného konfliktu, budou 

Rusové oběť a půjdou rovnou do nebe, kdežto Západ, jako zločinec skončí v pekle. Jinými 

slovy, Rusové nebudou ti, kteří někoho napadnou jadernými zbraněmi jako první. 

Jak to všecko dopadne? 

Snad jediná možnost se zdá, že Rusko na Ukrajině vyhraje po celé čáře. Nemohou to ale 

udělat hned a zaráz, protože NATO a Západ by propadli panice, zkoušeli by obsadit západní 

část země a nastavit tam území bez přeletů letadel, což by vyústilo v přímý konflikt mezi 

Západem a Ruskem a byla by z toho válka. Proto Rusové válku časují, aby všecko přišlo 

postupně a nezalarmovalo to Západ. Je očekáváno, že postupně NATO pochopí, že na něco 

takového nemá řešení a vycouvá. 

NATO samo si přímý konflikt s Ruskem nepřeje. Řekli, že budou dodávat zbraně na 

Ukrajinu, ale přímo se do války zamíchat nechtějí. Rusko zase musí vyhrát přesně podle 

svých zásad, z nichž ta hlavní je nezničit Ukrajinu a neublížit obyvatelstvu. Chtějí zakládat 

nové světové zřízení, které bude založeno na samosprávnosti jednotlivých národů a na jejich 



spolupráci, takže to nemohou hned na začátku pokazit. Proto musí výhra přijít pomalu a jaksi 

samozřejmě. 

NATO samo má vážné potíže a je možné, že na jaře už nebude mít dostatek sil k existenci. 

Jejich členské státy jsou rozpolceny, čemuž nepomohla nedávná porážka v Afghanistánu. 

Evropská unie je na tom podobně, ta je přímo před krachem. G7, neboli sedm největších 

světových ekonomií se na jaře nebude skládat z těch stejných států. Německo, Francie, Itálie 

a Británie, ti všichni těžce doplatí na svá současná nerozumná rozhodnutí. 

Dříve nebo později i nechápavé evropské státy musí pochopit, že ten způsob jak prosperovat 

není vypovědět dodávky z Ruska, ale naopak, nadále s nimi obchodovat, tak, jako dříve. 

Přimkli se ke Spojeným státům v naději na lepší zítřky, ale US jsou snad ten nejhorší 

společník, jakého si kdo může představit. Skuteční přátelé nesabotují ekonomie svých druhů, 

nevybuchují potrubí, které je zásobuje a nezkouší se na nich obohatit tím, že jim prodávají 

tekutý plyn za 10-15 krát vyšší cenu, než je jeho tržní hodnota. 

US neustále podezřívají Rusko, že jako jediný dodavatel plynu do Evropy, si z něho udělá 

zbraň a bude s jeho pomocí Evropany vydírat. To je totiž přesně, co by udělali oni. Jenže 

Rusko se nechová a nikdy se nechovalo zákeřně. I dnes, buduje plynové spojení s Tureckem, 

skrze které je schopno zásobovat i Evropu v případě, že její státy přijdou k rozumu a pochopí, 

že jim nic jiného nezbývá, než zůstat s ruským plynem a ropou. Připravují se už teď na to, až 

brzy z jara bude Evropa prosit o dodávky plynu, aby jim byli schopni vyhovět. 

Světové zřízení se pomalu mění 

Všecko se to obrací jinak, než tajní globalisté plánovali. Amerika nakonec ztratí nejvíc ze 

všech a po všech stránkách. Už jen když se podíváme, jak dopadli se Saudskou Arábií, to 

ukazuje, kterým směrem se vítr obrací. 

President Joe Biden přiletěl v červenci do Saudské Arábie a málem na kolenou je prosil, aby 

zvýšili produkci ropy, nebo jinak to Amerika nezvládne. Saudové řekli, že něco takového 

nemohou rozhodnout sami, ale že to rozhodne OPEC+ a to plus, to je Rusko. Takže Saudové 

šli na poradu do Ruska a Rusko řeklo ne, v žádném případě. A tak Saudové produkci 

nezvýšili a Amerika má v současné době naprostý nedostatek ropy, což mohutně ovlivní 

volby v polovině Bidenova období a ten vliv nebude ani trochu dobrý. 

Svět se pomalu odklání od amerického dolaru a není čemu se divit. Není to výhodné, muset 

za účelem obchodování vlastnit cizí měnu a proto obchodování v různých měnách začíná 

nabývat spád. K této změně jen přispěla skutečnost, že Amerika a Západ zmrazili Rusům 

600-700 miliard dolarů hodnoty v cizích měnách, které měli Rusové v západních bankách a 

dokonce jim tyto peníze chtějí ukrást. To je samozřejmě zločin.  

Něco takového narušilo důvěru v americké a západní banky, které ponesou následky ještě 

dlouhé roky. A to je, jak Amerika zradila Evropu a zradila celý svět. Dnes již začínají lidé 

chápat, že nemohou na jejich slibech záviset, protože jednak jsou ty sliby nepodloženy a ještě 

mohou být porušeny kdykoliv se to tomu silnějšímu z nich hodí. 

To všecko jen uspíšilo konec americké nadvlády nad světem. Už dále nebudou diktovat 

jednotlivým národům co smějí a nesmějí dělat, co si smějí a nesmějí myslet. Nikdo nebude 

diktovat nikomu jinému, jak se chovat. Každý stát sám bude činit svá rozhodnutí a za ně 

zodpovídat. 



Oddělit finance od politiky 

Ovšem Amerika tím nekončí, ta bude pokračovat dále, lidé dál budou chodit do zaměstnání a 

nakupovat v obchodech. Pouze vedení země se musí soustředit na vnitřní problémy a ty řešit 

a nezajímat se o problémy zbytku světa. Jak to docílit, to je otázka. Většina lidí je toho 

názoru, že zde je nutno oddělit finance od politiky. Kdyby politická činnost přestala být tak 

dobrý zdroj příjmů, pak by šli do politiky zcela jiní lidé, než současní oportunisté, kteří jsou 

tam pouze kvůli vlastním ziskům a na národě jim vůbec nezáleží. 

Ve vedení země je potřeba mít dospělé lidi, chápavé a rozumné a ne ty, kteří sledují svoji 

vlastní agendu a podle ní by chtěli převrátit celou zemi. Oportunisté, kteří se hned po zvolení 

ptají, „tak co, co vytunelujeme?“ do vedení země nepatří. Tam je zapotřebí vážných lidí, kteří 

mají opravdu na srdci dobro národa a jeho úspěšné pokračování a ne vlastní kapsu, anebo 

prosazování zájmů těch, kteří je tajně podplácejí. 

Jedna jediná zásada – moje úvaha 

Jak takové lidi získat? Na to je velice pomocná jedna, jediná zásada. Když pochopíme, že co 

dáváme ven, to dostaneme zpátky, to naprosto stačí. Nemusíme mít žádné zvláštní 

přesvědčení, ani víru, ani super-názory, stačí, když si uvědomíme, že co dáváme ven, to 

dostaneme zpátky. 

Jinak to na světě ani nejde, vždycky to tak bylo a je, ale lidé to rádi ignorují a zkreslují, jen 

aby obhájili své vlastní přečiny. Pak říkají o zlodějích, že „jen takoví mají peníze,“ anebo „ti 

si nakradli, teď mají a my ne.“ Ale nevidí, že i ti zloději zaplatí do posledního šesťáku 

všecko, co získali neprávem. Možná to nezaplatí penězi, ale zaplatí to jinak, jinde a většinou 

tam, kde to víc bolí. 

V Americe je jedno velmi výstižné přísloví, které nabádá, aby člověk nikdy nikomu 

nezáviděl a nikoho neodsuzoval, pokud nešel aspoň jednu míli (1,6 km) v jeho botech. 

Neboli, pokud nežil aspoň chvíli jeho život, aby mohl zhodnotit, čím tento člověk prochází. 

Je možné, že kdybychom šli jednu míli v botech těch největších boháčů a mocnářů světa, že 

bychom se velice rádi vrátili zpátky do svých obnošených tenisek. 

Všecko, co dáváme ven, dostáváme zpátky. To je zásada. Je to přírodní zákon. Ten, kdo se 

jím neřídí, ztrácí. Dál není co říct. 

 


