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Veljet, olen kirjoittanut paljon Ukrainan ja Venäjän sodasta ja olen vakuuttunut, että maailman
saatanalliset globalistiset mielet juonivat tämän konfliktin. Haluan lukijan ymmärtävän täysin, että
sydämeni särkyy Ukrainan kansan puolesta ja meidän pitäisi tukea heitä antamalla lahjoituksia
humanitaarisiin avustusjärjestöihin, kuten Samaritan's Purse.

En kuitenkaan tue millään tavoin hallituksia, jotka ovat mukana tässä kauheassa sodassa. Uskon,
että molemmilla puolilla on pahuutta, mutta laajojen tutkimusten perusteella olen nähnyt yhä
uudelleen, miten Venäjä on joutunut mukaan tähän konfliktiin. Se on ajettu nurkkaan ja maailma
tietää, miten Vladimir Putin reagoi siihen, että häntä painostetaan ja uhkaillaan.

Haluan lukijan tietävän, että George Soros asetti Zelenskyy'n asemaansa. Se kertoo paljon, mutta
varoitan lukijaa vain vilkaisemasta tätä artikkelia. Jos olet koskaan halunnut vastauksia siihen, mitä
Ukrainassa tapahtuu tänä päivänä, saat ne vastaukset tästä artikkelista.

Haluan aloittaa tämän Lifesite-artikkelin järkyttävällä katsauksella mieheen "Zelenskyy" ja siihen,
miten hänen ollessaan koomikko ja näyttelijä, Soros, geopoliittinen mörkö, orkestroi huolellisesti
hänen kampanjansa Ukrainan presidentiksi. Tämä mainos esitettiin Ukrainassa Zelenskyy'n
kampanjan aikana:

VIDEO, jolla "kansanpalvelija" Zelenskyy tulittaa Ukrainan parlamenttia kahdella konepistoolilla

Toivottavasti olette järkyttyneitä, kuten jokaisen moraalisesti ajattelevan pitäisi olla!

Kun luet tätä artikkelia, huomaat, että kirjoittaja tarjoaa linkkejä todistaakseen asiansa. Älä
ohita näitä linkkejä, vaan klikkaa niitä nähdäksesi itse, että kirjoittaja kirjoittaa TOTUUTTA.

Tässä se artikkeli sivustolta: lifesitenews.com:

Ukrainan kansa, riippumatta siitä, mihin etniseen ryhmään kuuluu, on vain viimeisimpiä
tietämättömiä panttivankeja ylikansalliselle totalitaariselle hallinnolle, joka pani koko
maailman kansantaloudet polvilleen COVID-huijauksen kautta.

Median narratiivi
Jos tarkastelemme Ukrainan tapahtumia ilman, että valtamedian törkeät vääristelyt johtavat meitä
harhaan, huomaamme, että toistemme oikeuksien kunnioittaminen on jätetty täysin huomiotta;
meillä on todella vaikutelma, että Biden'in hallinto, NATO ja EU haluavat tietoisesti ylläpitää
ilmeisen epätasapainoisen tilanteen juuri siksi, että Ukrainan kriisin rauhanomainen ratkaiseminen
olisi mahdotonta, mikä provosoi Venäjän Federaation konfliktin käynnistämisen. Tässä piilee
ongelman vakavuus. Tämä on ansa, joka on asetettu sekä Venäjälle että Ukrainalle ja jossa
molempia käytetään hyväksi, jotta globalistinen eliitti voi toteuttaa rikollisen suunnitelmansa.

Meidän ei pitäisi yllättyä, että moniarvoisuutta ja sananvapautta, joita niin ylistetään maissa, jotka
väittävät olevansa demokraattisia, torjutaan päivittäin sensuurilla ja suvaitsemattomuudella
sellaisia mielipiteitä kohtaan, jotka eivät ole linjassa virallisen narratiivin kanssa. Tällaisesta
manipuloinnista on tullut ns. pandemian aikana normi ja se on vahingoittanut lääkäreitä,
tiedemiehiä ja toisinajattelevia toimittajia, jotka on diskreditoitu ja syrjäytetty pelkästään siksi, että
ovat uskaltaneet kyseenalaistaa kokeellisten seerumien tehokkuuden. Kaksi vuotta myöhemmin
totuus haittavaikutuksista ja terveyshätätilan epäonnisesta hallinnasta on osoittanut heidän olevan
oikeassa, mutta totuus jätetään sitkeästi huomiotta, koska se ei vastaa sitä, mitä järjestelmä halusi
ja edelleen haluaa.

Jos maailman tiedotusvälineet ovat tähän asti kyenneet valehtelemaan häpeämättömästi tiukan
tieteellisen relevanssin omaavasta aiheesta, levittämään valheita ja piilottamaan todellisuuden, niin
meidän pitäisi kysyä itseltämme, miksi nykyisessä tilanteessa niiden pitäisi yhtäkkiä löytää
uudelleen se älyllinen rehellisyys ja kunnioitus etiikan lakia kohtaan, joka laajalti kiellettiin
suhteessa COVIDiin

Mutta jos tiedotusvälineet ovat tukeneet ja levittäneet tätä valtavaa petosta, on tunnistettava, että
kansalliset ja kansainväliset terveyslaitokset, hallitukset, tuomarit, lainvalvontaviranomaiset ja itse
katolinen hierarkia ovat kaikki osasyyllisiä katastrofiin - kukin omalla alallaan tukemalla aktiivisesti
tätä narratiivia tai laiminlyömällä sen vastustaminen - katastrofiin, joka on vaikuttanut miljardien
ihmisten terveyteen, omaisuuteen, yksilöllisten oikeuksien käyttämiseen ja jopa henkeen.

Tässäkin tapauksessa on vaikea kuvitella, että ne, jotka ovat syyllistyneet tällaisiin rikoksiin
tukiessaan pandemiaa, joka oli tarkoitettu ja jota pahantahtoisesti vahvistettiin, voisivat yhtäkkiä
tuntea arvokkuutta ja osoittaa huolenpitoa kansalaisiaan ja kotimaataan kohtaan, kun sota uhkaa
heidän turvallisuuttaan ja talouttaan.

Nämä voivat tietysti olla niiden varovaisia pohdintoja, jotka haluavat pysyä puolueettomina ja
katsoa etäisesti ja lähes välinpitämättömästi sitä, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Mutta jos
syvennämme tietämystämme tosiasioista ja dokumentoimme niitä luottaen arvovaltaisiin ja
objektiivisiin lähteisiin, huomaamme, että epäilys ja hämmennys muuttuvat pian ahdistavaksi
varmuudeksi.

Ja vaikka haluaisimmekin rajoittaa tutkimuksemme vain taloudelliseen puoleen, ymmärrämme, että
uutistoimistot, politiikka ja julkiset instituutiot ovat riippuvaisia pienestä määrästä taloudellisia
ryhmiä, jotka kuuluvat oligarkiaan, jota yhdistää paitsi raha ja valta, myös ideologinen
sidonnaisuus, joka ohjaa sen toimintaa ja puuttumista kansakuntien ja koko maailman politiikkaan.
Tämä oligarkia näyttää lonkeroitaan sellaisissa "hyväntekeväisyysjärjestöissä" kuin YK, NATO,
Maailman Talousfoorumi (WEF), EU ja George Soros'in Open Society sekä Bill & Melinda Gates
Foundation.

Kaikki nämä entiteetit ovat yksityisiä eivätkä vastaa kenellekään muulle kuin itselleen ja samalla
niillä on valta vaikuttaa kansallisiin hallituksiin, myös omien edustajiensa kautta, jotka on asetettu

valittaviksi tai nimitettäviksi keskeisiin virkoihin. He myöntävät sen itsekin, kun valtionpäämiehet ja
maailman johtajat ottavat heitä vastaan kaikin kunnianosoituksin ja kunnioittavat ja pelkäävät heitä
maailman kohtalon todellisina herroina.

Niinpä ne, jotka pitävät valtaa "kansan" nimissä, joutuvat polkemaan ihmisten tahtoa ja
rajoittamaan heidän oikeuksiaan, voidakseen olla kuuliaisia hovilaisia herroille, joita kukaan ei ole
valinnut, mutta jotka kuitenkin sanelevat poliittisen ja taloudellisen ohjelmansa valtioille.

Tulemme sitten Ukrainan kriisiin, joka esitellään meille seurauksena Vladimir Putin'in
ekspansiivisesta ylimielisyydestä itsenäistä ja demokraattista kansakuntaa kohtaan, johon hän
yrittää vaatia absurdeja oikeuksia. "Sodanlietsoja Putin'in" sanotaan murhaavan
puolustuskyvytöntä väestöä, joka on rohkeasti noussut puolustamaan kotimaansa maaperää,
kansakuntansa pyhiä rajoja ja kansalaisten loukattuja vapauksia. "Demokratian puolustajille" EU:lle
ja Yhdysvalloille sanotaan siksi olevan mahdotonta puuttua asiaan NATOn avulla palauttaakseen
Ukrainan autonomian, karkottaakseen "hyökkääjän" ja taatakseen rauhan. "Tyrannin
ylimielisyyden" edessä sanotaan, että maailman kansojen pitäisi muodostaa yhteinen rintama,
määrätä pakotteita Venäjän Federaatiota vastaan ja lähettää sotilaita, aseita ja taloudellista apua
"köyhälle" presidentti Zelenskyy'lle, "kansallissankarille” ja kansansa ”puolustajalle”. Todisteena
Putin'in "väkivallasta" tiedotusvälineet levittävät kuvia pommi-iskuista, sotilaallisista etsinnöistä ja
tuhosta ja sälyttävät vastuun Venäjälle. Ja on vielä muutakin: nimenomaan "kestävän rauhan"
takaamiseksi EU ja NATO ovat avaamassa sylinsä toivottaakseen Ukrainan jäseneksi. Ja
"neuvostopropagandan" estämiseksi Eurooppa pimentää nyt Russia Today'n ja Sputnik'in
varmistaakseen, että tieto on "vapaata ja riippumatonta".

Tämä on se virallinen narratiivi, jota kaikki noudattavat. Kun ollaan sodassa, toisinajattelu muuttuu
välittömästi karkuruudeksi ja toisinajattelijat ovat syyllistyneet maanpetokseen ja ansaitsevat
enemmän tai vähemmän vakavia seuraamuksia, jotka alkavat julkisesta häpäisystä ja
hyljeksinnästä, josta on hyviä kokemuksia COVIDin myötä "rokottamattomia" kohtaan. Mutta
totuus, jos haluatte tietää sen, antaa meille mahdollisuuden nähdä asiat toisin ja arvioida
tosiasioita sellaisina, kuin ne ovat, eikä sellaisena, kuin ne meille esitetään. Tämä on todellista ja
oikeaa paljastumista, kuten kreikankielisen sanan ἀλήθεια (totuus) etymologia osoittaa. Tai ehkä
eskatologisella katseella, ilmestys, ἀποκάλυψις.

NATOn laajeneminen

Ennen kaikkea on muistettava tosiasiat, jotka eivät valehtele ja joita ei voi muuttaa. Ja nuo tosiasiat
kertovat meille, niin ärsyttävää kuin niistä muistuttaminen onkin niille, jotka yrittävät sensuroida
niitä, että Berliinin muurin murtumisen jälkeen Yhdysvallat on laajentanut poliittista ja sotilaallista
vaikutusvaltaansa lähes kaikkiin entisen Neuvostoliiton satelliittivaltioihin, jopa hiljattain liittämällä
NATOon Puolan, Tšekin tasavallan ja Unkarin (1999), Viron, Latvian, Liettuan, Slovenian,
Slovakian, Bulgarian ja Romanian (2004), Albanian ja Kroatian (2009), Montenegron (2017) ja
Pohjois-Makedonian (2020). NATO valmistautuu laajentumaan Ukrainaan, Georgiaan, BosniaHertsegovinaan ja Serbiaan. Käytännössä Venäjän Federaatio on sotilaallisen uhan alainen aseista ja ohjustukikohdista - vain muutaman kilometrin päässä rajoiltaan, samalla kun
Yhdysvalloilla ei ole yhtään sotilastukikohtaa yhtä lähellä Yhdysvalloissa.

NATOn mahdollisen laajentumisen harkitseminen Ukrainaan ajattelematta, että se herättää
Venäjän oikeutetut vastalauseet, on suorastaan hämmentävää, varsinkin ottaen huomioon, että
vuonna 1991 NATO lupasi Kremlille, ettei se laajene enempää. Eikä vain sitä: Der Spiegel julkaisi
vuoden 2021 lopussa luonnokset Yhdysvaltojen kanssa tehtävästä sopimuksesta ja NATOn
kanssa tehtävästä sopimuksesta turvatakuista (here, here and here). Moskova vaati läntisiltä
kumppaneiltaan oikeudellisia takuita, jotka estäisivät NATOa laajentumasta edelleen itään
lisäämällä Ukrainan liittoon ja myös perustamalla sotilastukikohtia Neuvostoliitosta eronneisiin
maihin. Ehdotukset sisälsivät myös lausekkeen, jonka mukaan NATO ei saa sijoittaa
hyökkäysaseita Venäjän rajojen läheisyyteen ja NATOn Itä-Euroopassa olevat joukot on vedettävä
takaisin vuoden 1997 asemiinsa.

Kuten näemme, NATO ei ole pitänyt Venäjälle antamiaan sitoumuksia, tai on ainakin pakottanut
tilanteen geopoliittisen tasapainon kannalta hyvin herkällä hetkellä. Meidän pitäisi kysyä
itseltämme, miksi Yhdysvallat - tai pikemminkin Yhdysvaltojen syvä valtio, joka sai vallan sen
vaalivilpin jälkeen, joka toi Joe Biden'in Valkoiseen taloon - haluaa luoda jännitteitä Venäjän kanssa
ja sotkea eurooppalaiset kumppaninsa konfliktiin kaikkine kuviteltavissa olevine seurauksineen.

Kuten kenraali Marco Bertolini, Joint Summit Operational Command'in entinen komentaja, on
todennut selkeästi. "Yhdysvallat ei vain voittanut kylmää sotaa, vaan halusi myös nöyryyttää
[Venäjää] ottamalla haltuunsa kaiken, mikä tietyssä mielessä kuului sen vaikutuspiiriin. [Putin] oli
kyllästynyt Baltian maiden, Puolan, Romanian ja Bulgarian [liittymiseen NATOon]. Kun Ukrainan
liittyminen NATOon olisi vienyt kaikki mahdollisuudet päästä Mustallemerelle, hän reagoi" (here).
Ja hän lisää: "Hallinnon vakaus on ongelma, on syntynyt tilanne, jossa pääministerinä on melko
epätodennäköisesti Zelenskyy, joka tulee viihdemaailmasta." Kenraali ei jätä muistuttamatta, että

mikäli Yhdysvallat hyökkää Venäjälle, niin "Ukrainan yllä lentävät Global Hawk'it lähtevät
Sigonella'sta [Italiasta]; Italia on suurelta osin amerikkalainen sotilastukikohta. Riski on olemassa,
se on läsnä ja todellinen" (here).

Edut Venäjän kaasutoimitusten estämisestä

Meidän pitäisi myös kysyä itseltämme, onko EU:n ja Venäjän välisen herkän tasapainon
horjuttamisen taustalla myös taloudellisia intressejä, jotka johtuvat EU:n jäsenvaltioiden tarpeesta
saada amerikkalaista nestekaasua (jota varten tarvitsemme myös uudelleenkaasuttamislaitoksia,
joita monilla mailla ei ole ja joista joudumme joka tapauksessa maksamaan paljon enemmän)
venäläisen kaasun sijaan (joka on ekologisempaa).

Italialaisen öljy- ja kaasuyhtiö ENI:n päätös keskeyttää investoinnit Gazprom'in Blue Stream
-putkilinjaan (Venäjältä Turkkiin) merkitsee myös ylimääräisen toimituslähteen menettämistä, koska
se syöttää Trans-Atlantic Pipeline -putkea (Turkista Italiaan).

Ei siis kuulosta sattumalta, jos Zelenskyy ilmoitti elokuussa 2021 pitävänsä Venäjän ja Saksan
välistä Nord Stream 2 -kaasuputkea "vaarallisena aseena, ei vain Ukrainalle vaan koko
Euroopalle" (here): Ukrainan ohittava kaasuputki vie Kiovalta noin miljardi euroa vuodessa
kauttakulkumaksutuloja. "Tarkastelemme tätä hanketta yksinomaan turvallisuuden prisman kautta
ja pidämme sitä Kremlin vaarallisena geopoliittisena aseena", Ukrainan presidentti sanoi ollen
Bideni'n hallinnon kanssa samaa mieltä. Yhdysvaltain aliulkoministeri Victoria Nuland sanoi: "Jos
Venäjä hyökkää Ukrainaan, Nord Stream 2 ei etene". Ja niin on käynyt, eikä ilman vakavia
taloudellisia vahinkoja saksalaisille investoinneille.

Pentagonin virologiset laboratoriot Ukrainassa

Edelleen amerikkalaisten eduista Ukrainassa on syytä mainita siellä sijaitsevat virologiset
laboratoriot, jotka ovat Pentagonin valvonnassa ja näyttää siltä, että vain diplomaattisen
koskemattomuuden omaavat yhdysvaltalaiset asiantuntijat työskentelevät suoraan Yhdysvaltain
puolustusministeriön alaisuudessa.

Meidän on myös muistettava Putin'in valitus, joka koski väestöä koskevien genomitietojen
keräämistä, joita voidaan käyttää geneettisesti valitseviin bakteriologisiin aseisiin
(here, here and here). Tietoja Ukrainassa sijaitsevien laboratorioiden toiminnasta on luonnollisesti
vaikea vahvistaa, mutta on ymmärrettävää, että Venäjän Federaatio katsoi, eikä syyttä, että nämä
laboratoriot voivat muodostaa ylimääräisen bakteriologisen uhan väestön turvallisuudelle.
Yhdysvaltain suurlähetystö on poistanut kaikki biologisten uhkien vähentämisohjelmaan (Biological
Threat Reduction Program) liittyvät tiedostot verkkosivuiltaan (here).

Maurizio Blondet kirjoittaa:
Tapahtumaan Event 201, jossa simuloitiin pandemiaräjähdystä vuotta ennen sen tapahtumista,
osallistui (tavanomaisten Billin ja Melindan ohella) näennäisen harmiton John Hopkins -yliopisto ja
sen siunattu terveysturvakeskus (Center for Health Security). Humanitaarisella laitoksella oli
pitkään vähemmän viaton nimi, Center for Civilian Biodefence Strategies
(Siviilibiopuolustusstrategioiden Keskus), eikä se käsitellyt amerikkalaisten terveyttä, vaan
pikemminkin sen vastakohtaa: reaktiota sotilaallisiin bioterrori-iskuihin. Se oli käytännössä siviilisotilasorganisaatio. Kun se piti ensimmäisen konferenssinsa helmikuussa 1999 Crystal City'ssä
Virginia'n Arlington'issa, jossa Pentagon sijaitsee, se kokosi 950 lääkäriä, sotilashenkilöstöä,
liittovaltion virkamiehiä ja terveysviranomaisia osallistumaan simulaatioharjoitukseen. Simulaation
tavoitteena on torjua kuviteltu "militarisoitu" isorokkohyökkäys. Se on vasta ensimmäinen
harjoituksista, jotka kukoistavat Event 201 -tapahtumassa ja Pandemic Imposture -tapahtumassa
(here).
Kokeiluja tulee esiin myös Ukrainan armeijalla (here) ja Yhdysvaltain suurlähetystön
väliintulot Ukrainan syyttäjä Lutsenkon suhteen vuonna 2016, ettei hän tutkisi "G.
Soros'in ja B. Obama'n välistä miljardiluokan rahoituskierrosta" (here).

Epäsuora uhka Kiinan laajentumispyrkimyksille Taiwanissa
Ukrainan nykyisellä kriisillä on toissijaisia, mutta ei yhtään vähemmän vakavia
seurauksia Kiinan ja Taiwanin väliseen geopoliittiseen tasapainoon. Venäjä ja Ukraina
ovat ainoat palladiumin ja neonin tuottajat, jotka ovat välttämättömiä mikrosirujen
valmistuksessa.
Moskovan mahdolliset vastatoimet ovat herättäneet viime päivinä enemmän huomiota
sen jälkeen, kun markkinatutkimusryhmä Techcet julkaisi raportin, jossa korostetaan
monien puolijohdevalmistajien riippuvuutta venäläisistä ja ukrainalaisista
materiaaleista, kuten neonista, palladiumista ym. Techcet'in arvioiden mukaan yli 90%
Yhdysvaltojen puolijohteiden neontoimituksista tulee Ukrainasta ja 35 prosenttia

Yhdysvaltojen palladiumista Venäjältä. [...] Yhdysvaltain kansainvälisen
kauppakomission mukaan neonin hinnat nousivat 600 prosenttia ennen Krimin
niemimaan liittämistä Venäjään vuonna 2014, koska siruyhtiöt luottivat joihinkin
ukrainalaisiin yrityksiin [...].
Jos on totta, että Kiinan hyökkäys Formosalle vaarantaisi maailmanlaajuisen
teknologian toimitusketjun, on myös totta, että Venäjältä tulevien raaka-aineiden
äkillinen puute voisi pysäyttää tuotannon, jolloin saari menettäisi "mikrosirukilven" ja
saisi Pekingin yrittämään Taipein liittämistä. (SOURCE)

Bidenin eturistiriita Ukrainassa

Toinen asia, jota emme yleensä analysoi perusteellisesti, liittyy Burisma'an, Ukrainan markkinoilla
vuodesta 2002 toimineeseen öljy- ja kaasuyhtiöön.

[Barack Obaman Yhdysvaltain presidenttikaudella (2009 - 2017) hänen oikea kätensä, jolla
oli "valtuuskunta" hoitamassa kansainvälistä politiikkaa, oli Joe Biden ja siitä lähtien
Yhdysvaltain demokraattisen johtajan tarjoama "suojelu" annettiin ukrainalaisille
kansallismielisille, mikä loi Kiovan ja Moskovan välille sovittamattoman erimielisyyden. [...]
Joe Biden oli noina vuosina se, joka toteutti politiikkaa Ukrainan lähentämiseksi NATOon.
Hän halusi viedä Venäjältä poliittisen ja taloudellisen vallan. […]
Viime vuosina Joe Biden'in nimi on yhdistetty myös Ukrainaan liittyvään skandaaliin,
joka oli myös horjuttanut hänen ehdokkuuttaan. [...] Huhtikuussa 2014 Burisma
Holdings, Ukrainan suurin energiayhtiö (joka toimii sekä kaasu- että öljyalalla), palkkasi
konsultiksi Hunter Biden'in [...] 50 000 dollarin kuukausipalkalla.
Kaikki oli läpinäkyvää, paitsi että noiden kuukausien aikana Joe Biden jatkoi
Yhdysvaltojen politiikkaa, jonka tavoitteena oli saada Ukrainan haltuun ne Donbassin
alueet, joista on nyt tullut Venäjän tunnustamia tasavaltoja. Donetskin alueella
uskotaan olevan runsaasti tutkimattomia kaasukenttiä, jotka ovat olleet Burisma
Holdings'in kohteena. Kansainvälinen politiikka kietoutuu yhteen talouspolitiikan
kanssa, mikä sai amerikkalaiset tiedotusvälineet osoittamaan halveksuntaa noina
vuosina (SOURCE).

Demokraatit väittivät Trump'in luoneen mediaskandaalin vahingoittaakseen Biden'in
kampanjaa, mutta hänen syytöksensä osoittautuivat todeksi. Joe Biden itse myönsi
Rockefellerin CFR:n kokouksessa, että oli puuttunut silloisen presidentin Petro
Poroshenko'n ja pääministeri Arsenij Jatsenjuk'in toimintaan estääkseen
valtakunnansyyttäjä Viktor Shokin'in Hunter-poikaansa koskevat tutkimukset. Biden oli
uhannut "pidättää miljardin dollarin lainatakuun Yhdysvalloissa joulukuussa 2015
tehdyllä Kiovan-matkalla", raportoi New York Post. "Jos [valtakunnansyyttäjä Shokin] ei
saa potkuja, ette saa rahaa" (here and here). Ja syyttäjä sai potkut, mikä pelasti
Hunter'in lisäskandaalilta.
Biden'in sekaantuminen Kiovan politiikkaan vastineeksi Burisman ja korruptoituneiden
oligarkkien suosimisesta vahvistaa Yhdysvaltojen nykyisen presidentin kiinnostuksen
suojella perhettään ja imagoaan ja lietsoa sekasortoa Ukrainassa ja jopa sotaa. Miten
henkilö, joka käyttää asemaansa omien etujensa ajamiseen ja perheenjäsentensä
rikosten peittelyyn, voi hallita rehellisesti ja olematta kiristyksen kohde?

Lopuksi on vielä kysymys Ukrainan ydinaseista. Helmikuun 19. päivänä 2022 München'issä
pidetyssä konferenssissa Zelenskyy ilmoitti aikovansa lopettaa Budapestin muistion (1994), joka
kieltää Ukrainaa kehittämästä, levittämästä ja käyttämästä atomiaseita. Muistion muiden
lausekkeiden joukossa on myös lauseke, joka velvoittaa Venäjää, Yhdysvaltoja ja Yhdistynyttä
kuningaskuntaa pidättäytymään Ukrainaan kohdistuvasta taloudellisesta painostuksesta sen
politiikkaan vaikuttamiseksi: IMF:n ja Yhdysvaltojen painostus taloudellisen avun myöntämiseksi
vastineeksi Suuren Nollauksen mukaisista uudistuksista on jälleen yksi sopimuksen rikkomus.

Ukrainan Berliinin-suurlähettiläs Andriy Melnyk väitti Deutschlandfunk-radioasemalla vuonna 2021,
että Ukrainan on saatava takaisin ydinase-status, jos maa ei pääse NATOon. Ukrainan
ydinvoimaloita käyttää, rakentaa uudelleen ja ylläpitää valtionyhtiö NAEK Energoatom, joka lopetti
kokonaan suhteensa venäläisiin yhtiöihin vuosina 2018-2021. Sen tärkeimmät yhteistyökumppanit
ovat yrityksiä, jotka juontavat juurensa Yhdysvaltain hallitukseen. On helppo ymmärtää, miksi
Venäjän Federaatio pitää Ukrainan mahdollisuutta hankkia ydinaseita uhkana ja vaatii Kiovan
pitäytymistä ydinsulkusopimukseen.

Värivallankumous Ukrainassa ja Krimin, Donetskin ja Luganskin
itsenäisyys

Vuonna 2013, kun presidentti Viktor Janukovitsh'in hallitus päätti keskeyttää Ukrainan ja EU:n
välisen assosiaatiosopimuksen ja tiivistää taloussuhteita Venäjän kanssa, alkoi nimellä
Euromaidan tunnettu mielenosoitusten sarja, joka kesti useita kuukausia ja huipentui
vallankumoukseen, joka syrjäytti Janukovitsh'in ja johti uuden hallituksen asettamiseen. Se oli
George Soros'in sponsoroima operaatio, kuten hän kertoi avoimesti CNN:lle: "Minulla on ollut
säätiö Ukrainassa jo ennenkuin se itsenäistyi Venäjästä; tämä säätiö on aina ollut mukana
bisneksessä ja sillä on ollut ratkaiseva rooli tämän päivän tapahtumissa" (here, here and here).

Tämä hallituksen vaihtuminen provosoi reaktion Janukovitš'in kannattajissa ja osassa Ukrainan
väestöä, joka vastusti Ukrainan länsimielistä siirtymää, jota väestö ei ollut halunnut, vaan joka
saatiin aikaan värivallankumouksella, jota oli harjoiteltu yleisesti edellisinä vuosina Georgiassa,
Moldovassa ja Valko-Venäjällä.

Toukokuun 2. päivän 2014 yhteenottojen jälkeen, joihin myös kansallismieliset puolisotilaalliset
ryhmittymät (mukaan lukien Pravyi Sektorin ryhmittymät) osallistuivat, tapahtui myös Odessan
verilöyly. Myös länsimainen lehdistö puhui skandaalinomaisesti näistä kauheista tapahtumista;
Amnesty International (here) ja YK tuomitsivat nämä rikokset ja dokumentoivat niiden raakuuden.
Yksikään kansainvälinen tuomioistuin ei kuitenkaan aloittanut oikeudenkäyntiä syyllisiä vastaan,
kuten nyt on tarkoitus tehdä Venäjän armeijan väitettyjä rikoksia vastaan.

Monien sopimusten joukossa, joita ei ole noudatettu, on myös Minskin pöytäkirja, jonka Ukrainaa
käsittelevä kolmenvälinen yhteysryhmä, joka koostuu Ukrainan, Venäjän, Donetskin
kansantasavallan ja Luganskin kansantasavallan edustajista, allekirjoitti 5. syyskuuta 2014.
Sopimuksen kohtiin kuului myös aseistettujen laittomien ryhmien, sotatarvikkeiden sekä
taistelijoiden ja palkkasotilaiden poistaminen Ukrainan alueelta ETYJ:in valvonnassa ja kaikkien
laittomien ryhmien riisuminen aseista. Toisin kuin oli sovittu, hallitus ei ainoastaan tunnusta
virallisesti uusnatsistisia puolisotilaallisia ryhmiä, vaan niiden jäsenille annetaan jopa virallisia
tehtäviä.

Myös vuonna 2014 Krim, Donetsk ja Lugansk julistautuivat itsenäisiksi Ukrainasta - kansainvälisen
yhteisön tunnustaman kansojen itsemääräämisoikeuden nimissä - ja Venäjän Federaatioon
liitetyiksi. Ukrainan hallitus kieltäytyy edelleen tunnustamasta näiden alueiden
kansanäänestyksellä vahvistettua itsenäisyyttä ja jättää uusnatsistiset miliisit ja tavalliset
asevoimat vapaasti raivoamaan väestöä vastaan, koska se pitää näitä yhteisöjä

terroristijärjestöinä. On totta, että 2. marraskuuta 2014 järjestetyt kaksi kansanäänestystä ovat
Minskin pöytäkirjan venyttämistä, sillä siinä määrättiin vain vallan hajauttamisesta ja eräänlaisesta
erityisasemasta Donetskin ja Luganskin alueille.

Kuten professori Franco Cardini hiljattain huomautti, "15. helmikuuta 2022 Venäjä toimitti
Yhdysvalloille sopimusluonnoksen tämän tilanteen lopettamiseksi ja venäjänkielisen väestön
puolustamiseksi". Paperin tuhlausta. Tämä sota alkoi vuonna 2014" (here and here).

Ja se oli sota niiden aikeissa, jotka halusivat taistella Donbass'in venäläisvähemmistöä vastaan:
"Meillä on työpaikka ja eläkkeet ja heillä ei. Me saamme bonuksia siitä, että teemme lapsia, he
eivät saa. Meidän lapsillamme on kouluja ja päiväkoteja, heidän lapsensa jäävät kellareihin. Näin
me voitamme tämän sodan", sanoi presidentti Petro Poroshenko vuonna 2015 (here). Ei voi jäädä
huomaamatta, että nämä toimenpiteet ovat samanlaisia kuin niin sanottujen "rokottamattomien"
syrjintä, joilta on riistetty työ, palkka ja koulutus. Kahdeksan vuotta kestäneet pommitukset
Donetskissa ja Luganskissa, joissa on satojatuhansia uhreja, 150 kuollutta lasta ja erittäin vakavia
kidutus-, raiskaus-, sieppaus- ja syrjintätapauksia (here).

Donetskin ja Luganskin presidentit Denis Pushilin ja Leonid Pasechnik määräsivät 18. helmikuuta
2022 maakuntiensa siviiliväestön evakuoinnin Venäjän Federaatioon Donbass'in kansanmiliisin ja
Ukrainan asevoimien välillä käynnissä olevien yhteenottojen vuoksi. Venäjän parlamentin alahuone
(duuma) ratifioi 21. helmikuuta yksimielisesti presidentti Putinin Donetskin ja Luganskin
kansantasavaltojen kanssa tekemät ystävyys-, yhteistyö- ja keskinäisen avunannon sopimukset.
Samalla Venäjän presidentti määräsi Venäjän Federaation joukkojen lähettämisen rauhan
palauttamiseksi Donbass'in alueelle.

Tässä yhteydessä voi ihmetellä, miksi kansainvälinen yhteisö pitää Venäjän Federaation väliintuloa
tuomitsemisen arvoisena ja syyttää Putinia väkivaltaisuuksista, kun uusnatsistiset sotilasjoukot ja
puolisotilaalliset joukot (jotka liputtavat hakaristilipuilla ja esittävät Aldolf Hitlerin kuvaa) rikkovat
räikeästi ihmisoikeuksia itsenäisten tasavaltojen venäjänkielistä väestöä vastaan. Missä on kansan
paljon ylistetty itsemääräämisoikeus, jota pidettiin voimassa 24. elokuuta 1991 Ukrainan
itsenäisyyden julistamisen yhteydessä ja jonka kansainvälinen yhteisö tunnusti?

Ja miksi olemme nyt pöyristyneitä Venäjän väliintulosta Ukrainassa, kun NATO teki samaa
Jugoslaviassa (1991), Kosovossa (1999), Afganistanissa (2001), Irakissa (2003) sekä Libyassa ja
Syyriassa (2011) ilman, että kukaan esitti mitään vastalauseita? Puhumattakaan siitä, että
viimeisten kymmenen vuoden aikana Israel on toistuvasti iskenyt sotilaskohteisiin Syyriassa,
Iranissa ja Libanonissa estääkseen vihamielisen aseellisen rintaman syntymisen pohjoisrajalleen,
eikä yksikään valtio ole ehdottanut pakotteiden määräämistä Tel Aviville.

On tyrmistyttävää nähdä, miten tekopyhästi EU ja Yhdysvallat - Bryssel ja Washington - antavat
varauksettoman tukensa presidentti Zelenskyy'lle, jonka hallitus on jo kahdeksan vuoden ajan
vainonnut rankaisematta venäjänkielisiä ukrainalaisia (here), joita on jopa kielletty puhumasta
omalla kielellään valtiossa, johon kuuluu lukuisia etnisiä ryhmiä, joista venäjänkielisten osuus on
17,2%. On myös pöyristyttävää, että he vaikenevat siitä, että Ukrainan armeija käyttää siviilejä
ihmiskilpinä ja sijoittaa ilmatorjunta-asemia asutuskeskuksiin, sairaaloihin, kouluihin ja
päiväkoteihin nimenomaan siksi, että niiden tuhoaminen voi aiheuttaa kuolemantapauksia väestön
keskuudessa.

Valtamedia varoo näyttämästä kuvia venäläisistä sotilaista, jotka auttavat siviilejä pääsemään
turvallisiin asemiin (here and here), tai järjestävät humanitaarisia käytäviä, joita ukrainalaiset miliisit
tulittavat (here and here). Aivan kuten se vaikenee myös kostoista, verilöylyistä, väkivallasta ja
varkauksista siviiliväestön marginaaliryhmien taholta, joille Zelenskyy on antanut aseita:
internetissä nähtävissä olevat videot antavat käsityksen siitä sisällissodan ilmapiiristä, jota
Ukrainan hallitus on taidokkaasti lietsonut. Tähän voidaan lisätä myös armeijaan värvättäväksi
vapautetut tuomitut ja myös muukalaislegioonan vapaaehtoiset: joukko fanaatikkoja, joilla ei ole
sääntöjä ja koulutusta ja jotka osaltaan pahentavat tilannetta ja tekevät sen hallitsemattomaksi.

Presidentti Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy

Kuten monet tahot ovat huomauttaneet, Ukrainan presidentin Zelenskyy'n ehdokkuus ja valinta
vastaa viime vuosina käyttöön otettua kliseetä, jonka mukaan koominen näyttelijä tai
viihdepersoona lainataan politiikkaan. Älkää uskoko, että se, että henkilöllä ei ole sopiva cursus
honorum, olisi este nousulle instituutioiden huipulle; päinvastoin: mitä enemmän henkilö on
näennäisesti vieras poliittisten puolueiden maailmassa, sitä enemmän on syytä olettaa, että hänen
menestyksensä määräävät vallanpitäjät.

Zelenskyy'n drag-esiintymiset ovat täysin johdonmukaisia sen LGBTQ-ideologian kanssa, jota sen
eurooppalaiset sponsorit pitävät välttämättömänä vaatimuksena "uudistusohjelmassa", joka
jokaisen maan pitäisi omaksua sukupuolten tasa-arvon, abortin ja vihreän talouden ohella. Ei ihme,
että Zelenskyy, WEF:n jäsen (here) pääsi valtaan Schwab'in ja hänen liittolaistensa tuella
varmistamaan, että Suuri Nollaus toteutetaan myös Ukrainassa.

Zelenskyy'n tuottama ja tähdittämä 57-osainen televisiosarja osoittaa, että media suunnitteli hänen
ehdokkuutensa Ukrainan presidentiksi ja hänen vaalikampanjansa. Fiktiosarjassa The Servant of
the People (Kansan Palvelija) hän näytteli lukion opettajaa, josta tuli yllättäen tasavallan
presidentti, joka taisteli politiikan korruptiota vastaan. Ei ole sattumaa, että täysin keskinkertainen
sarja voitti silti WorldFest Remi -palkinnon (Yhdysvallat, 2016), pääsi neljän parhaan finalistin
joukkoon komediaelokuvien kategoriassa Söulin kansainvälisessä draamapalkintogaalassa (Seoul
International Drama Awards) ja sai Intermedia Globe Silver -palkinnon viihde-tv-sarjojen
kategoriassa Hampurin maailmanmedian filmifestivaaleilla (World Media Film Festival).

Zelenskyy'n televisiosarjalla saavuttama mediakohu toi hänelle yli 10 miljoonaa seuraajaa
Instagramissa ja loi lähtökohdan samannimisen Kansan Palvelija -puolueen perustamiselle, jonka
jäsen on myös Ivan Bakanov, Kvartal 95 -studion toimitusjohtaja ja osakas (yhdessä Zelenskyy'n
itsensä ja oligarkki Kolomoisky'n kanssa) sekä TV 1+1 -televisioverkon omistaja. Zelenskyy'n
imago on keinotekoinen tuote, mediafiktio, konsensuksen manipulointioperaatio, jolla on onnistuttu
luomaan Ukrainan kollektiiviseen mielikuvitukseen poliittinen hahmo, joka on valloittanut vallan
todellisuudessa eikä fiktiossa.

"Vain kuukausi ennen vuoden 2019 vaaleja, jotka hän voitti, Zelenskyy myi yrityksen [Kvartal 95
Studio] ystävälleen ja löysi vielä keinon saada perheelleen tuotot yrityksestä, josta hän oli
virallisesti luopunut.Tämä ystävä oli Serhiy Shefir, joka nimitettiin myöhemmin presidentin
neuvoston jäseneksi. [...] Osakkeiden myynti tapahtui Shefir'in omistaman ja Brittiläisillä
Neitsytsaarilla rekisteröidyn yhtiön Maltex Multicapital Corp. hyväksi" (here).

Ukrainan nykyinen presidentti mainosti vaalikampanjaansa mainoksella, joka oli vähintäänkin
järkyttävä (here) ja jossa hän ampui kahdella konepistoolilla parlamentin jäseniä, joita hän piti
korruptoituneina tai Venäjälle alisteisina.

*******Veljet, tähän kohtaan kirjoittaja sijoitti kauhean "konepistooli"-mainoksen. Minä päätin
sijoittaa sen alkuun. VIDEO, jolla "kansanpalvelija" Zelenskyy tulittaa Ukrainan parlamenttia
kahdella konepistoolilla

Jatkuu...

Ukrainan presidentin "kansan palvelijan" roolissa toitottama korruption vastainen taistelu ei
kuitenkaan vastaa sitä kuvaa, joka hänestä välittyy niin sanotuista Pandoran papereista, joissa
juutalainen miljardööri Kolomoisky[1] näyttää maksaneen hänelle 40 miljoonaa dollaria vaalien
aattona offshore-tilien kautta (täällä, (here, here and here).[2] Kotimaassaan monet syyttävät
häntä, että hän on vienyt vallan venäläismielisiltä oligarkeilta, ei antaakseen sitä Ukrainan kansalle,
vaan vahvistaakseen omaa eturyhmäänsä ja poistaakseen samalla poliittiset vastustajansa:

Hän eliminoi vanhan kaartin ministerit, ennen kaikkea vaikutusvaltaisen sisäministerin [Arsen]
Avakov'in. Hän jätti tylysti eläkkeelle perustuslakituomioistuimen puheenjohtajan, joka toimi hänen
lakiensa tarkastajana. Hän sulki seitsemän opposition televisiokanavaa. Hän pidätti ja syytti
maanpetoksesta Viktor Medvedcuk'ia, Venäjä-myötäilijää, mutta ennen kaikkea oppositiofoorumin
Elämän Puolesta -puolueen johtajaa, Ukrainan parlamentin toisen puolueen, joka on Ukrainan
parlamentin kakkospuolue hänen Kansan Palvelija -puolueensa jälkeen. Hän on asettamassa
syytteeseen maanpetoksesta myös entisen presidentti Poroshenko'n, joka epäili kaikkia paitsi niitä,
jotka tulivat toimeen venäläisten tai heidän ystäviensä kanssa. Kiovan pormestari, suosittu entinen
nyrkkeilyn maailmanmestari Vitali Klitško on jo joutunut useiden kotietsintöjen ja takavarikkojen
kohteeksi. Lyhyesti, Zelenskyy näyttää haluavan siivota pois kaikki, jotka eivät ole hänen
politiikkansa kanssa samoilla linjoilla (here).

21. huhtikuuta 2019 Zelenskyy valittiin Ukrainan presidentiksi 73,22 prosentilla äänistä ja 20.
toukokuuta hän vannoi virkavalansa. Toukokuun 22. päivänä 2019 hän nimitti Kvartal 95:n
pääjohtajan Ivan Bakanov'in Ukrainan turvallisuuspalvelun ensimmäiseksi varapäälliköksi ja
Ukrainan turvallisuuspalvelun keskushallinnon korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan
pääosaston johtajaksi. Bakanov'in ohella on syytä mainita Mykhailo Fedorov, varapresidentti ja
digitaalisen transformaation ministeri, Maailman Talousfoorumin (WEF) jäsen (here). Zelenskyy
itse on myöntänyt innoittajakseen Kanadan pääministeri Justin Trudeau'n (here and here).

Zelenskyy'n suhteet IMF:ään ja WEF:ään

Kuten Kreikan traaginen ennakkotapaus on osoittanut, kansallisen suvereniteetin ja parlamenttien
ilmaiseman kansan tahdon tosiasiallisesti pyyhkii pois kansainvälinen suurrahoitus, joka häiritsee
hallituksen politiikkaa suoranaisella taloudellisella kiristyksellä. Ukrainan tapaus, yhden Euroopan
köyhimmistä maista, ei ole poikkeus.

Kohta Zelenskyy'n valinnan jälkeen Kansainvälinen Valuuttarahasto IMF uhkasi olla myöntämättä
Ukrainalle 5 miljardin dollarin lainaa, jos se ei suostuisi rahaston vaatimuksiin. IMF:n pääjohtajan
Kristalina Georgieva'n kanssa käydyssä puhelinkeskustelussa Ukrainan presidenttiä moitittiin, että
hän oli korvannut Jakiv Smolii'n luottomiehellään Kyrylo Shevtshenko, joka ei ollut yhtä taipuvainen
noudattamaan IMF:n määräyksiä. Anders Åslund kirjoittaa Atlantic Council'issa:

Zelenskyy'n hallitusta ympäröivät ongelmat kasvavat hälyttävästi. Ensinnäkin presidentti on
maaliskuusta 2020 lähtien johtanut sekä hänen alaisuudessaan käynnissä olevien, että
hänen edeltäjänsä Petro Poroshenko'n käynnistämien uudistusten peruuttamista. Toiseksi
hänen hallituksensa ei ole esittänyt uskottavia ehdotuksia, joilla voitaisiin ratkaista IMF:n
huoli Ukrainan täyttämättä jääneistä sitoumuksista. Kolmanneksi presidentillä ei näytä enää
olevan hallitsevaa parlamentin enemmistöä, eikä hän näytä olevan kiinnostunut
muodostamaan uudistusmielistä enemmistöä (here).

On ilmeistä, että IMF:n väliintuloilla pyritään saamaan Ukrainan hallitus sitoutumaan globalistisen
agendan sanelemaan talous-, vero- ja sosiaalipolitiikkaan, alkaen Ukrainan keskuspankin
"riippumattomuudesta" hallituksesta: kiertoilmaus, jolla IMF kehottaa Kiovan hallitusta luopumaan
keskuspankkinsa laillisesta valvonnasta, joka on yksi keino käyttää kansallista
itsemääräämisoikeutta rahan liikkeeseenlaskun ja julkisen velan hallinnoinnin ohella. Toisaalta vain
neljä kuukautta aiemmin Kristalina Georgieva oli käynnistänyt yhdessä Klaus Schwab'in, prinssi
Charles'in ja YK:n pääsihteerin António Guterres'in kanssa Suuren Nollauksen (Great Reset).

Se, mikä ei ollut ollut mahdollista aiempien hallitusten aikana, saatiin päätökseen Zelenskyy'n
puheenjohtajakaudella, joka pääsi WEF:n suosioon (here) yhdessä BCU:n uuden kuvernöörin
Kyrylo Shevchenko'n kanssa. Vajaa vuosi myöhemmin Shevchenko kirjoitti alistumisensa
osoittamiseksi WEF:lle artikkelin otsikolla Central banks are the key to countries’ climate goals and

Ukraine is showing the way (Keskuspankit ovat avain maiden ilmastotavoitteisiin ja Ukraina
näyttää tietä) (here). Näin Agenda 2030 pannaan täytäntöön kiristyksellä.

Myös muilla ukrainalaisilla yrityksillä on yhteyksiä WEF:ään: Ukrainan valtiollinen säästöpankki
(yksi Ukrainan suurimmista rahoituslaitoksista), DTEK Group (merkittävä yksityinen sijoittaja
Ukrainan energiasektorilla) ja Ukr Land Farming (johtava maatalousalan yritys viljelyssä). Pankit,
energia ja elintarvikkeet ovat aloja, jotka sopivat täydellisesti yhteen Klaus Schwab'in
teoretisoimien Suuren Nollauksen ja Neljännen Teollisen Vallankumouksen kanssa.

Helmikuun 4. päivänä 2021 Ukrainan presidentti sulki seitsemän televisioasemaa, mukaan lukien
ZIK, Newsone ja 112 Ukraina, jotka kaikki olivat syyllistyneet siihen, etteivät tukeneet hänen
hallitustaan. Kuten Anna Del Freo kirjoittaa:

Tämän vapaudenmurhan ankaran tuomion ovat antaneet muun muassa Euroopan
journalistiliitto ja Kansainvälinen journalistiliitto, jotka ovat vaatineet veto-oikeuden välitöntä
kumoamista. Kolme lähetystoiminnan harjoittajaa eivät voi enää lähettää viiteen vuoteen: ne
työllistävät noin 1500 ihmistä, joiden työpaikat ovat nyt vaarassa. Ei ole mitään todellista
syytä, miksi nämä kolme verkostoa pitäisi sulkea, paitsi Ukrainan poliittisen johdon
mielivaltaisuus, sillä se syyttää niitä tietoturvan uhkaamisesta ja "pahantahtoisesta
venäläisestä vaikutuksesta". Voimakas reaktio tulee myös Ukrainan toimittajaliitolta NUJU,
joka puhuu hyvin ankarasta hyökkäyksestä sananvapautta vastaan, koska sadoilta
toimittajilta viedään mahdollisuus ilmaista itseään ja sadoilta tuhansilta kansalaisilta oikeus
saada tietoa.
Kuten näemme, niin Zelenskyy ja viime aikoina myös EU toteuttivat sen, mistä Putinia syytetään,
some-alustojen myötävaikutuksella. Del Freo'n artikkelissa todetaan:
“Televisiolähetystoiminnan lopettaminen on yksi äärimmäisimmistä lehdistönvapauden
rajoittamisen muodoista", sanoi Euroopan journalistiliiton (EFJ) pääsihteeri Ricardo
Gutierrez. "Valtioilla on velvollisuus varmistaa tiedon tehokas moniarvoisuus. On selvää, että
presidentin veto-oikeus ei ole ollenkaan sananvapautta koskevien kansainvälisten normien
mukainen."

Olisi mielenkiintoista tietää, mitä lausuntoja Euroopan journalistiliitto ja Kansainvälinen
journalistiliitto antoivat Russia Today'n ja Sputnik'in pimennyksen jälkeen Euroopassa.

Uusnatsi- ja ääriliikkeet Ukrainassa

Maan, joka pyytää kansainväliseltä yhteisöltä humanitaarista apua puolustaakseen väestöään
Venäjän hyökkäykseltä, pitäisi kollektiivisessa mielikuvituksessa erottua demokraattisten
periaatteiden kunnioittamisessa ja lainsäädännössä, joka kieltää ääri-ideologioiden toiminnan ja
propagandan levittämisen.

Sotilaallisia ja puolisotilaallisia toimia harjoittavat uusnatsiliikkeet toimivat Ukrainassa vapaasti ja
usein julkisten instituutioiden virallisella tuella. Näihin kuuluvat seuraavat: Stepan Bandera’n
Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), natsistinen, antisemitistinen ja rasistinen liike, joka
toimi jo Tšetšeniassa ja on osa äärioikeistolaisten liikkeiden yhteenliittymää Oikea Sektori, joka
muodostettiin Euromaidan -kaappauksen aikaan vuosina 2013/2014; Ukrainan kapinallisarmeija
(Ukrainian Insurgent Army = UPA); UNA/UNSO, äärioikeistolaisen poliittisen puolueen Ukrainan
Kansallisen Kokoonpanon puolisotilaallinen siipi; Kortshinski-veljeskunta, joka tarjosi Kiovassa
suojelua ISIS:in jäsenille (here); Misantrooppinen Näky (Misanthropic Vision = MD), 19 maahan
levittäytynyt uusnatsiverkosto, joka yllyttää julkisesti terrorismiin, ääriajatteluun ja vihaan kristittyjä,
muslimeja, juutalaisia, kommunisteja, homoseksuaaleja, yhdysvaltalaisia ja värillisiä vastaan
(here).

On muistettava, että hallitus on antanut nimenomaista tukea näille äärijärjestöille sekä lähettämällä
presidentin kaartin niiden edustajien hautajaisiin, että tukemalla Azovin pataljoonaa,
puolisotilaallista järjestöä, joka on virallisesti osa Ukrainan armeijaa uudella nimellä Azovin
erikoisoperaatiorykmentti (Azov Special Operations Regiment) ja järjestäytynyt kansalliskaartin
yhteyteen. Azovin rykmenttiä rahoittaa ukrainanjuutalainen oligarkki Igor Kolomoisky,
Dnepropetrovskin entinen kuvernööri, jonka uskotaan olevan myös Odessan verilöylystä vastuussa
olevaksi katsotun Pravyi Sektor'in kansallismielisten miliisien rahoittaja. Kyseessä on sama
Kolomoisky, joka mainitaan Pandoran asiakirjoissa presidentti Zelenskyy'n sponsorina.
Pataljoonalla on suhteita useisiin äärioikeistolaisiin järjestöihin Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Amnesty International kehotti pääsihteeri Salil Shetty'n ja pääministeri Arseni Jatsenjuk'in 8.
syyskuuta 2014 järjestetyn tapaamisen jälkeen Ukrainan hallitusta lopettamaan Kiovan asevoimien
kanssa yhdessä toimivien vapaaehtoispataljoonien väärinkäytökset ja sotarikokset. Ukrainan
hallitus on aloittanut asiasta virallisen tutkinnan ja ilmoittanut, että yhtään Azov-pataljoonan
upseeria tai sotilasta ei näytä olevan tutkinnan kohteena.

Maaliskuussa 2015 Ukrainan sisäministeri Arsen Avakov ilmoitti, että Azovin pataljoona olisi yksi
ensimmäisistä yksiköistä, joita Yhdysvaltain armeijan joukot kouluttaisivat osana Operation
Fearless Guard -koulutusoperaatiota. Yhdysvaltain koulutus lopetettiin 12. kesäkuuta 2015, kun
Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi lakimuutoksen, jolla kiellettiin kaikki apu (mukaan lukien
aseet ja koulutus) pataljoonalle sen uusnatsistisen menneisyyden vuoksi. Muutos kumottiin sitten
CIA:n painostuksesta (here and here) ja Azov-pataljoonan sotilaat koulutettiin Yhdysvalloissa
(here and here): "Olemme kouluttaneet näitä kavereita nyt kahdeksan vuotta. He ovat todella hyviä
taistelijoita. Siihen CIA:n ohjelmalla voisi olla vakava vaikutus."

Vuonna 2016 OSCE:n [Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSCE] raportissa todettiin, että
Azovin pataljoona oli vastuussa vankien joukkomurhista, ruumiiden kätkemisestä joukkohautoihin
ja fyysisten ja psykologisten kidutustekniikoiden järjestelmällisestä käytöstä. Vain muutama päivä
sitten sisäministeri Arsen Avakov nimitti pataljoonan apulaiskomentajan Vadim Trojani'n Oblast'in
alueen poliisipäälliköksi.

Nämä ovat ne "sankarit", jotka taistelevat yhdessä Ukrainan armeijan kanssa venäläisiä sotilaita
vastaan. Ja nämä Azovin pataljoonan sankarit sen sijaan, että suojelisivat lapsiaan, uskaltavat
tehdä omasta lihastaan lihaa teurastettavaksi värväämällä poikia ja tyttöjä (here and here), mikä
rikkoo YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaista pöytäkirjaa (here), joka koskee
alaikäisten osallistumista aseellisiin selkkauksiin: tämä on tilapäinen oikeudellinen väline, jonka
mukaan alle 18-vuotiaita lapsia ei saa värvätä väkisin tai käyttää suoraan vihollisuuksissa, ei
valtion asevoimien eikä aseellisten ryhmien toimesta.

EU:n, myös Draghi'n Italian, "antifasististen" poliittisten puolueiden tuella tarjoamia tappavia aseita
on väistämättä tarkoitus käyttää näitä lapsia vastaan.

EU:n, mukaan lukien Draghi'n Italia, tarjoamat tappavat aseet "antifasististen" poliittisten
puolueiden tuella on väistämättä tarkoitettu käytettäväksi näitä lapsia vastaan.

Ukrainan sota Uuden Maailmanjärjestyksen suunnitelmissa

Venäjän radioyhtiöihin kohdistuvalla sensuurilla pyritään selvästi estämään tietoisuutta, että
tosiasiat kumoavat virallisen narratiivin. Mutta samalla kun länsimaiset tiedotusvälineet näyttävät
kuvia videopelistä War Thunder (here), kuvia elokuvasta Star Wars (here), räjähdyksiä Kiinassa
(here), videoita sotilasparaateista (here), kuvamateriaalia Afganistanista (here), Rooman metrosta
(here), tai kuvia siirrettävistä krematorioista (here) esittämällä niitä todellisina ja tuoreina
kohtauksina Ukrainan sodasta, todellisuus jätetään huomiotta, koska on jo päätetty provosoida
konflikti joukkohäirintäaseeksi, jolla legitimoidaan uusia vapauksien rajoituksia länsimaissa WEF:in
Great Reset -ohjelman ja Yhdistyneiden Kansakuntien Agenda 2030:n suunnitelmien mukaisesti.

On selvää, että Ukrainan kansa on diplomatian avulla ratkaistavissa olevien kysymysten lisäksi
saman maailmanlaajuisen vallankaappauksen uhri, jota ylikansalliset voimat toteuttavat, sillä niiden
tarkoituksena ei ole rauha kansojen välillä, vaan sensijaan Uuden Maailmanjärjestyksen tyrannian
vahvistaminen. Vain muutama päivä sitten ukrainalainen parlamentaarikko Kira Rudik kertoi Fox
News'ille kalashnikovia pidellen: "Tiedämme, ettemme taistele vain Ukrainan puolesta, vaan myös
Uuden Maailmanjärjestyksen puolesta."

Katso video (4 min.): Ukrainan parlamentin jäsen Kira Rudik kertoo, miten ukrainalaiset taistelevat
Venäjää vastaan: https://www.youtube.com/watch?v=lD4OP-cPgQo

Ukrainan ihmisoikeusloukkaukset ja Putin'in toistuvasti tuomitsemien uusnatsijoukkojen rikokset
eivät saaneet poliittista ratkaisua, koska globalistinen eliitti suunnitteli ja lietsoi niitä yhteistyössä
EU:n, NATOn ja Yhdysvaltain syvän valtion kanssa Venäjän vastaiseen sävyyn, jonka
tarkoituksena on tehdä väistämättömäksi sota, jonka tavoitteena on pakottaa ensisijaisesti
Euroopan energian säännöstely (here),[3] matkustusrajoitukset, paperirahan korvaaminen
sähköisellä rahalla (here and here) ja digitaalisen henkilöllisyystodistuksen käyttöönotto
(here and here). Emme puhu nyt teoreettisista hankkeista. Kyse on päätöksistä, joita ollaan
tekemässä konkreettisesti sekä Euroopan tasolla että yksittäisissä maissa.

Lain ja normien kunnioittaminen

NATOn, Yhdysvaltojen ja EU:n väliintulolla Ukrainassa ei näytä olevan mitään oikeutusta. Ukraina
ei ole NATOn jäsen ja sellaisena sen ei pitäisi hyötyä sellaisen yhteisön avusta, jonka
tarkoituksena on sen jäsenmaiden puolustaminen. Samaa voidaan sanoa EU:sta, joka vain
muutama päivä sitten kutsui Zelenskyy'n liittymään siihen. Samaan aikaan Ukraina on saanut
Yhdysvalloilta 2,5 miljardia dollaria vuodesta 2014 lähtien ja 400 miljoonaa pelkästään vuonna
2021 (here), sekä muita varoja yhteensä 4,6 miljardia dollaria (here). Putin on puolestaan antanut
Ukrainalle 15 miljardin dollarin lainat pelastamaan sen konkurssilta. EU on puolestaan lähettänyt
17 miljoonaa dollaria rahoitusta eri yksittäisten valtioiden lähettämän rahoituksen lisäksi. Tämä apu
on kuitenkin hyödyttänyt Ukrainan väestöä vain minimaalisesti.

Lisäksi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen rikkoo Lissabonin sopimuksen 9,
11 ja 12 artiklaa puuttumalla Ukrainan sotaan EU:n nimissä. EU:n toimivalta tällä alalla kuuluu
Eurooppa-neuvostolle ja Korkealle Edustajalle. Se ei missään tapauksessa kuulu komission
puheenjohtajalle. Missä ominaisuudessa komission puheenjohtaja von der Leyen kuvittelee
toimivansa, ikäänkuin olisi EU:n johtaja anastaen itselleen roolin, joka ei kuulu hänelle? Miksi
kukaan ei puutu asiaan, varsinkin kun otetaan huomioon, millaiselle vaaralle Euroopan kansalaiset
altistuvat Venäjän mahdollisten vastatoimien vuoksi?

Lisäksi monissa tapauksissa niiden valtioiden perustuslait, jotka tällä hetkellä lähettävät tukea ja
aseita Ukrainaan, eivät anna niille mahdollisuutta mennä konfliktiin. Esimerkiksi Italian
perustuslain 11 artiklassa todetaan: "Italia torjuu sodan muiden kansojen vapauden loukkaamisen
välineenä ja kansainvälisten kiistojen ratkaisukeinona." Aseiden ja sotilaiden lähettäminen
kansalle, joka ei kuulu NATOon eikä Euroopan Unioniin, on tosiasiallinen sodanjulistus sen kanssa
sotaa käyvälle kansalle (tässä tapauksessa Venäjälle) ja siksi sen pitäisi vaatia sodanjulistuksen
harkitsemista etukäteen, kuten Italian perustuslain artikla 78 säätää: "Parlamentin kamarit
käsittelevät sotatilaa ja antavat hallitukselle tarvittavat valtuudet." Tähän mennessä ei näytä siltä,
että kamareita olisi pyydetty ilmaisemaan kantansa tässä mielessä, tai että tasavallan presidentti
olisi puuttunut asiaan vaatien perustuslain säännöksen noudattamista. Pääministeri Draghi, jonka
globalistien salaliitto on nimittänyt Italian tuhoamiseksi ja sen lopulliseksi orjuuttamiseksi
ylikansallisille voimille, on yksi niistä monista kansallisten hallitusten johtajista, jotka pitävät
kansalaisten tahtoa ärsyttävänä esteenä Maailman Talousfoorumin agendan toteuttamiselle. Kun
perusoikeuksia ja perustuslakia on loukattu järjestelmällisesti kahden vuoden ajan, on vaikea
uskoa, että hän haluaisi asettaa Italian kansan edut niiden etujen edelle, jotka ovat asettaneet

hänet valtaan. Päinvastoin: mitä katastrofaalisemmat ovat hänen hallituksensa hyväksymien
pakotteiden vaikutukset, sitä arvostetumpana hän voi pitää itseään niiden taholta, jotka ovat
antaneet hänelle vallan. Vallankaappaus, joka on toteutettu psykopandeemisen hätätilan avulla,
jatkuu nyt uusilla valitettavilla päätöksillä, jotka selkärangaton Parlamentti on ratifioinut.

On myös Italian rikoslain 288 pykälän vastaista antaa Italian kansalaisille - ja jopa hallituksen
enemmistön jäsenille ja poliittisille johtajille - mahdollisuus reagoida Ukrainan suurlähettilään
vetoomukseen värväyksestä muukalaislegioonaan: "Joka [Italian] alueella ilman hallituksen
hyväksyntää värvää tai aseistaa kansalaisia palvelemaan [armeijassa] vieraan valtion hyväksi, on
rangaistava 4-15 vuoden vankeudella." Yksikään tuomari ei ainakaan toistaiseksi ole puuttunut
asiaan rangaistakseen tästä rikoksesta vastuussa olevia.

Toinen rikkomus liittyy siihen, että Ukrainasta siirretään Italiaan (ja oletettavasti myös muihin
valtioihin) lapsia, jotka on saatu sijaissynnyttäjän kautta, jonka italialaiset pariskunnat ovat tilanneet
lain 40/2004 vastaisesti, ilman että tähän rikokseen syyllistyneille henkilöille ja heidän
rikoskumppaneilleen määrätään mitään seuraamuksia.

On myös muistettava, että hallituksen jäsenten tai poliittisten johtajien lausunnot Venäjän
Federaatiosta ja sen presidentistä sekä Venäjän vastaiset pakotteet ja toistuvat tapaukset, joissa
Venäjän kansalaisia, yrityksiä ja taiteilijoita on mielivaltaisesti syrjitty ja urheilujoukkueiden syrjintä
pelkästään sen vuoksi, että ovat venäläisiä, ovat provokaatioita, joita olisi vältettävä, että Ukrainan
kriisi voitaisiin ratkaista rauhanomaisesti ja lisäksi ne vaarantavat Italian kansalaisten
turvallisuuden (samoin kuin muiden sellaisten valtioiden kansalaisten turvallisuuden, jotka
suhtautuvat Venäjään samalla tavalla). Syy tällaiseen hätiköityyn uhkarohkeuteen on käsittämätön,
ellei kyseessä ole tahallinen halu laukaista vastapuolen reaktioita.

Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti on Ukrainaa, Venäjää ja Euroopan kansoja vastaan asetettu
hyvin vaarallinen ansa.

Ukraina on viimeisin asiansa osaavien teloittajien uhri

Venäjän ja Ukrainan kriisi ei puhjennut yhtäkkiä kuukausi sitten. Sitä on valmisteltu ja lietsottu
pitkään, varmasti alkaen vuoden 2014 valkoisesta vallankaappauksesta, jota Yhdysvaltain syvä
valtio halusi Venäjän-vastaisessa äänilajissa (key). Tämän osoittaa muiden kiistattomien
tosiasioiden ohella CIA:n Azov-pataljoonan kouluttaminen "tappamaan venäläisiä" (here), kun CIA
pakotti kumoamaan kongressin vuonna 2015 tekemän pataljoonalle annettavan tuen kieltävän
lainmuutoksen. Joe ja Hunter Biden'in tekemät interventiot ovat menneet samaan suuntaan. Näin
ollen on todisteita pitkäaikaisesta ennakkosuunnittelusta, joka on sopusoinnussa NATOn
hellittämättömän laajentumisen kanssa kohti Itää. Euromaidanin värivallankumouksen sekä
Maailman Talousfoorumin ja George Soros'in homines novi -kouluttamista koostuvan NATOmyönteisen hallituksen perustamisen tarkoituksena oli luoda edellytykset Ukrainan alistamiselle
NATO-blokin alaisuuteen ja poistaa se Venäjän Federaation vaikutusvallan alta. Tätä varten
unkarilaisen filantroopin (Soros) kansalaisjärjestöjen kumouksellinen toiminta, jota
mediapropaganda tukee, on vaiennut uusnatsististen puolisotilaallisten järjestöjen rikoksista, joita
rahoittavat samat Zelenskyy'tä sponsoroivat ihmiset.

Mutta jos valtamedian suorittama aivopesu länsimaissa on onnistunut välittämään täysin
vääristyneen kertomuksen todellisuudesta, samaa ei voida sanoa Ukrainasta, jossa väestö on
hyvin tietoinen vallassa olevan poliittisen luokan korruptiosta sekä sen etäisyydestä Ukrainan
kansan todellisiin ongelmiin. Lännessä kuvittelemme, että "oligarkit" ovat vain Venäjällä, vaikka
todellisuudessa he ovat läsnä ennen kaikkea koko entisen Neuvostoliiton muodostaneiden
kansojen galaksissa, jossa he voivat kerätä vaurautta ja valtaa yksinkertaisesti asettumalla
ulkomaisten "hyväntekijöiden" ja monikansallisten yritysten käyttöön. Sillä ei ole juurikaan
merkitystä, ovatko heidän offshore-tilinsä ensisijainen syy näiden valtioiden kansalaisten
köyhyyteen, terveydenhuoltojärjestelmien jälkeenjääneisyyteen, byrokratian liialliseen valtaan,
julkisten palvelujen lähes täydelliseen puuttumiseen, strategisten yritysten ulkomaiseen hallintaan
sekä suvereniteetin ja kansallisen identiteetin asteittaiseen menettämiseen: tärkeintä on "tienata
rahaa" ja tulla ikuistetuksi poliittisten persoonallisuuksien, pankkiirien, asekauppiaiden ja kansan
nälkään näännyttäjien rinnalla. Ja sitten tulla Versilian tai Amalfin rannikon muodikkaisiin
lomakohteisiin näyttelemään jahtejaan ja platinakorttejaan Odessasta kotoisin oleville tarjoilijoille
tai kiovalaisille siivoojille, jotka lähettävät vaivaiset palkkansa sukulaisilleen Ukrainaan. Nämä
kipaa pitävät ukrainalaiset miljardöörit ovat niitä, jotka myyvät Ukrainan turmeltuneelle ja
korruptoivalle Lännelle ja vaihtavat oman hyvinvointinsa maanmiestensä orjuuttamiseen
koronkiskureille, jotka valtaavat maailman ja käyttävät kaikkialla samoja häikäilemättömiä ja
moraalittomia järjestelmiä. Aiemmin he leikkasivat Ateenan ja Thessalonikin työntekijöiden
palkkoja; nyt he ovat yksinkertaisesti laajentaneet toimintaansa koko Eurooppaan, jossa väestö
katsoo yhä epäuskoisena, kun ensin terveysdiktatuuria ja sitten ympäristödiktatuuria määrätään.

Toisaalta, kuinka he ilman sodan tekosyytä, olisivat voineet perustella kaasun ja polttoaineiden
nousevan hinnan, joka pakotti ylhäältä määrätyn "ekologisen" siirtymäprosessin köyhtyneiden
massojen hallitsemiseksi? Kuinka he voisivat saada läntisen maailman kansat nielemään Uuden
Maailmanjärjestyksen tyrannian perustamisen, kun pandemiafarssi oli purkautumassa ja tuomassa
esiin BigPharma'n rikokset ihmisyyttä vastaan?

Ja samalla kun EU ja hallitusten päämiehet syyttävät Venäjää lähestyvästä katastrofista,
länsimainen eliitti osoittaa haluavansa jopa tuhota maatalouden, että Holodomor'in kauhuja
voitaisiin soveltaa maailmanlaajuisesti (here). Toisaalta monissa valtioissa (Italia mukaan lukien)
pohditaan vesiväylien yksityistämistä - ja vesi on luovuttamaton julkishyödyke - monikansallisten
yhtiöiden eduksi ja maatalouden toiminnan valvomiseksi ja rajoittamiseksi. Kiovan NATOmyönteinen hallitus ei käyttäytynyt juuri toisin: Kahdeksan vuoden ajan Krimiltä vietiin Dnepr-joen
vesi, että peltoja ei voitu kastella ja kansa näki nälkää. Nyt, kun otetaan huomioon Venäjälle
asetetut pakotteet ja viljatoimitusten valtava väheneminen, voimme ymmärtää Bill Gates'in valtavat
investoinnit maatalouteen (here), jotka noudattavat samaa häikäilemätöntä voitontavoittelun
logiikkaa, jota on jo koettu rokotekampanjan yhteydessä.

Ukrainan kansa, riippumatta siitä, mihin etniseen ryhmään kuuluu, on vain viimeisimmät tahattomat
panttivangit ylikansallisessa totalitaarisessa hallinnossa, joka sai kaikki maailman kansalliset
taloudet polvilleen COVID-huijauksella, senjälkeen kun julkisesti teoretisoitiin tarpeesta vähentää
maailman väestö ja muuttaa eloonjääneet kroonisesti sairaiksi, jotka ovat peruuttamattomasti
vaurioittaneet immuunijärjestelmänsä.

Ukrainan kansan pitäisi harkita NATOn tai EU:n väliintuloa, edellyttäen, että se on todella Ukrainan
kansa eikä sen korruptoituneet hallitsijat, joita rasistiset palkkasoturit ja hierarkkien palkkaamat
uusnatsiryhmät avustavat. Sillä vaikka heille luvataan vapautta hyökkääjästä – jonka kanssa he
jakavat yhteisen uskonnollisen ja kulttuurisen perinnön, että ovat kerran olleet osa suurta Venäjää
– todellisuudessa valmistellaan kyynisesti heidän lopullista peruuttamistaan, heidän
orjuuttamistaan Suureen Nollaukseen, joka ennakoi kaiken paitsi heidän identiteettinsä,
suvereniteettinsa ja rajojensa suojelemisen.

Ukrainan kansa katsokoon, mitä EU:n valtioille on tapahtunut: vaurauden ja turvallisuuden
kangastus tuhoutuu, kun tarkastellaan euron ja Brysselin lobbareiden jättämiä raunioita.
Rikollisuutta ja prostituutiota ruokkivien laittomien maahanmuuttajien valtaamat kansakunnat;

yhteiskuntarakenne poliittisesti korrektien ideologioiden tuhoama; tietoisesti ajettuina vararikkoon
holtittomalla talous- ja veropolitiikalla; johdettuina köyhyyteen työelämän ja sosiaaliturvan suojan
lakkauttamisella; tulevaisuus riistettynä perheen tuhoamisella ja uusien sukupolvien moraalisella ja
älyllisellä korruptiolla.

Aikoinaan vauraat ja itsenäiset kansakunnat, jotka olivat erilaisia etnisiltä, kielellisiltä, kulttuurisilta
ja uskonnollisilta erityispiirteiltään, ovat nyt muuttuneet muodottomaksi ihmismassaksi, jolla ei ole
ihanteita, toivoa, uskoa eikä edes voimaa reagoida hallitsijoidensa väärinkäytöksiin ja rikoksiin,
joukko yritysasiakkaita, jotka ovat pandemiafarssin asettaman yksityiskohtaisen
valvontajärjestelmän orjia, vaikka petoksesta on todisteita, joukko henkilöitä, joilla ei ole yksilöllistä
identiteettiä ja jotka on merkitty QR-koodeilla kuin eläimet tehotilalla, kuin valtavan ostoskeskuksen
tuotteet. Jos tämä on ollut kaikkien kansakuntien - poikkeuksetta jokaisen kansakunnan, joka on
uskonut EU:n valtavaan huijaukseen! - kansallisesta itsemääräämisoikeudesta luopumisen tulos niin miksi Ukraina olisi poikkeus?

Tätäkö isänne halusivat, tätäkö he toivoivat, tätäkö he halusivat, kun ottivat kasteen yhdessä
Vladimir Suuren kanssa Dneprin rannoilla?

Jos tässä kriisissä on jotain myönteistä, jonka jokainen meistä voi tunnistaa, se on se, että se on
paljastanut globalistisen tyrannian kauheuden, sen häikäilemättömän kyynisyyden ja sen kyvyn
tuhota ja hävittää kaikki, mihin se koskee. Ukrainalaisten ei pitäisi liittyä Euroopan Unioniin eikä
NATOon, vaan muiden kansojen pitäisi vihdoinkin saada ylpeys ja rohkeus lähteä niistä, ravistella
pois tämä inhottava ies ja löytää uudelleen oma riippumattomuutensa, suvereniteettinsa,
identiteettinsä ja uskonsa. Oma sielunsa.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että Uusi Järjestys ei ole väistämätön kohtalo ja se voidaan kumota
ja tuomita, jos vain maailman kansat ymmärtävät, että niitä on pettänyt ja huijannut selvästi
tunnistettavien rikollisten oligarkia, joka joutuu jonakin päivänä vastaamaan niistä pakotteista ja
suurista rahasummista, joita se nykyään käyttää rankaisematta kaikkia niitä vastaan, jotka eivät
kumarru heidän edessään.

Vetoomus kolmanteen Roomaan

Myös Venäjälle tämä konflikti on ansa. Se nimittäin toteuttaisi Yhdysvaltojen syvän valtion
unelman, jonka mukaan Venäjä syrjäytettäisiin lopullisesti Euroopan kaupallisista ja kulttuurillisista
suhteista ja työnnettäisiin Kiinan syliin, ehkä siinä toivossa, että Pekingin diktatuuri saisi venäläiset
hyväksymään sosiaalisen luoton järjestelmän ja muut Suuren Nollauksen puitteet, joita Venäjä on
tähän asti pystynyt ainakin osittain välttämään.

Se on ansa, ei siksi, että Venäjä olisi väärässä halutessaan "puhdistaa" Ukrainan natseista ja taata
venäjänkielisille ukrainalaisille suojelun, vaan siksi, että juuri nämä syyt - jotka ovat teoreettisesti
kestäviä - luotiin nimenomaan provosoimaan Venäjää ja saamaan se hyökkäämään Ukrainaan,
jotta NATOn reaktio, jota syvä valtio ja globalistinen eliitti ovat valmistelleet jo jonkin aikaa,
saataisiin aikaan. Konfliktin todelliset syylliset suunnittelivat tämän casus belli (sodan uhri)
-tilanteen tarkoituksella tietäen, että se saisi Putinilta juuri tämän reaktion. Putinin tehtävänä on,
riippumatta siitä, onko hän oikeassa, olla lankeamatta ansaan ja sen sijaan kääntää pöytä ja tarjota
Ukrainalle kunniallista rauhaa ilman konfliktin jatkamista. Mitä enemmän Putin uskoo olevansa
oikeassa, sitä enemmän hänen on osoitettava kansakuntansa suuruutta ja rakkauttaan kansaansa
kohtaan olemalla myöntymättä provokaatioihin.

Salli minun toistaa profeetta Jesajan sanat: Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että
avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat, ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki
ikeet? Eikö tämä: että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet
alastoman, vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi? Silloin sinun valkeutesi
puhkeaa esiin niinkuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen; sinun vanhurskautesi
käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. (Jes. 58:6-8).

Maailmankriisi, jolla perinteisen yhteiskunnan hajoamista valmistellaan, on koskettanut myös
katolista kirkkoa, jonka hierarkia on vallan hoviherroina olevien luopioiden panttivankina.[4] Oli
aika, jolloin paavit ja prelaatit kohtasivat kuninkaat välittämättä ihmisten kunnioituksesta, koska he
tiesivät puhuvansa kuninkaiden Kuninkaan Jeesuksen Kristuksen äänellä. Keisarien ja paavien
Rooma on nyt autio ja hiljainen, aivan kuten vuosisatojen ajan Konstantinopolin toinen Rooma on
myös ollut hiljaa. Ehkä Kaitselmus on määrännyt, että Moskova, kolmas Rooma, ottaa tänään
maailman silmissä pidättäjän (κατέχον) (2.Ts. 2:6-7) roolin, eskatologisen esteen Antikristukselle.
Jos Neuvostoliitto levitti kommunismin virheitä jopa niin pitkälle, että ne pääsivät valloilleen kirkon
sisällä, niin Venäjällä ja Ukrainalla voi tänä päivänä olla käänteentekevä rooli kristillisen
sivilisaation palauttamisessa ja ne voivat myötävaikuttaa siihen, että maailma saa rauhan ajan,
josta myös kirkko nousee jälleen puhdistuneena ja uudistuneena palvelijoissaan.

Amerikan Yhdysvaltojen ja Euroopan valtioiden ei pitäisi syrjäyttää Venäjää, vaan pikemminkin
muodostaa sen kanssa liittouma, ei ainoastaan kaupankäynnin palauttamiseksi kaikkien
vaurauden hyväksi, vaan myös kristillisen sivilisaation jälleenrakentamiseksi, sillä vain se voi
pelastaa maailman globalistiselta teknoterveydelliseltä transhumanistiselta hirviöltä.

Loppuajatuksia

On suuri huolenaihe, että maailman kansojen kohtalot ovat sellaisen eliitin käsissä, joka ei ole
tilivelvollinen päätöksistään kenellekään, joka ei tunnusta mitään auktoriteettia itsensä yläpuolella
ja joka omien etujensa ajamiseksi ei epäröi vaarantaa turvallisuutta, taloutta ja miljardien ihmisten
henkeä ja siihen osallistuvat heidän palveluksessaan olevat poliitikot ja valtamedia. Tosiasioiden
väärentäminen, todellisuuden irvokkaat vääristelyt ja puolueellisuus, jolla uutisia levitetään, ovat
rinnakkain toisinajattelijoiden äänien sensuurin kanssa ja johtavat etnisen vainon muotoihin
Venäjän kansalaisia kohtaan, joita syrjitään juuri niissä maissa, jotka sanovat olevansa
demokraattisia ja kunnioittavansa perusoikeuksia.

Toivon vilpittömästi, että vetoomukseni globalismin vastaisen liiton perustamiseksi, joka yhdistää
maailman kansat vastustamaan Uuden Maailmanjärjestyksen tyranniaa, hyväksytään niiden
tahojen keskuudessa, joille yhteinen hyvä, kansojen välinen rauha, kaikkien kansojen välinen
yhteisymmärrys, kaikkien kansalaisten vapaus ja uusien sukupolvien tulevaisuus ovat sydämen
asioita. Ja jo sitä ennen, saakoot sanani - yhdessä monien älyllisesti rehellisten ihmisten sanojen
kanssa - auttaa paljastamaan niiden rikoskumppanuuden ja korruption, jotka käyttävät valheita ja
petoksia rikostensa oikeuttamiseen jopa näinä Ukrainan sodan aiheuttaman suuren pelon hetkinä.
SOURCE

Gerin loppusanat:

Veljet ja sisaret Kristuksessa, rukoilen, että jos olitte hämmentyneitä tämän nykyisen Ukrainan ja
Venäjän sodan toimijoista, että olette saaneet totuuden irti tästä kirjoituksesta.

Meidän on puolustettava vanhurskautta ja totuutta, mutta samalla meidän on ymmärrettävä,
että Jumalan Sana on TOTUUS ja että elämme lopun aikaa. Tarkoitan, että pahat ihmiset

aiheuttavat pahoja tapahtumia, joita näemme silmiemme edessä. Ja Saatana on
ruorissa.......

JAKAKAA TÄTÄ!

MARANATA!

