
Zelený program s hnědým odstínem … 
 

Vážený čtenáři, předkládám Vaší laskavé pozornosti další ze seriálu zajímavých besed Alexandra Loseva 

s Dmitrijem Kulikovem – tentokrát na žhavě aktuální téma okolností a souvislostí nejen krachu několika 

amerických bank, ale i přípravám USA na klimatickou válku … 

 

K pádu americké SVB: 

 
L: Já se v tomto studiu snažím nevyjadřovat k aktualitám, ale v tomto případě jde o to, co může mít 

dlouhodobý vliv na světovou technologickou sféru, na podporu kyjevského režimu atd., protože se odehrává 

něco dávno předpovězené ale velmi, velmi důležité.  

 

Proč byli Američané vždycky takovými lídry technologických inovací? – Protože si mohli koupit kterýkoli 

mozek, protože mohli utratit jakékoli prostředky na různé technologické projekty. Mohli profinancovat 

jakýkoli start-up a na základě venturního financování (společné podnikání) – tedy, že vy vkládáte peníze do 

projektů, a dokonce pokud jeden z nich vystřelí a začne přinášet zisk a vám státní orgány, Pentagon, CIA 

nebo někdo další v USA dovolí to udělat lídrem – nejdříve země a potom i celého technologického světa – 

protože tento standard bude mašinérie prosazovat jako společný standard pro celý svět. Pak se to vše 

vyplatí. A to díky dělbě práce, kdy držitelé intelektuálního vlastnictví, vlastníci patentů dostávají víc peněz 

než celý ostatní svět, který na ně musí pracovat platí tantiémy, platí za cenu a používáním těchto 

standardů. Vidíme, jak Američané tvrdě zničili všechny konkurenty v Evropě ve sféře komunikací, 

v počítačové sféře je uvnitř buď Intel nebo AMD atd. 

Tak bylo zřejmé, proč ostatní země zaostávaly: - protože ani Čína, Japonsko ani Evropa si nemohly dovolit 

utrácet miliardy do písku proto, abyste pak z toho písku vytáhli šupinku zlata, nebo toho, co se jako zlato 

tváří. Takový Bill Gates konkuroval řadě podobných vývojářů operačních systémů – ale Správa 

perspektivních výzkumů Pentagonu vybrala právě jeho a Microsoft se stal tím hlavním. Podobně tomu bylo 

u mnoha jiných projektů. 

 

Takže, k čemu došlo: - FED, který tiskne peníze, přece nepřiváží ty peníze náklaďákem do Kalifornie a 

nerozdává je investorů. Pro to existují zprostředkovatelské banky, z nichž jednou byl Silicon Walley Bank 

(SVB). Dnes Bloomberg píše, že „…krach SVB otvírá systémové riziko peněžní mašinerie technologického 

sektoru“. Takže mechanizmus amerického technologického vůdcovství je nyní ohrožen. Právě v době, kdy 

Američané sami spustili totální válku proti Rusku, zatím ekonomickou, hybridní válku proti Číně, válku o 

udržení hegemonie a závody ve zbrojení – a tak jako nikdy předtím potřebují podporu onoho 

technologického vůdcovství – a najednou takový krach. Nelze ovšem říci, že z ničeho nic. Protože když 

FORBES minulý pátek oznámil, že 5 největších bank USA ztratilo kapitalizaci 52 miliard dolarů, tak to je o 

ničem. Protože kapitalizace je množství akcíí společností nebo bank, nacházejících se v obratu, vynásobené 

cenou akcie na burze. Jestliže kurz na burze poklesl o 2%, tak kapitalizace klesla také o 2% - a naopak. Je to 

nic ve srovnání s reálnými ztrátami těchto bank, které činí 620 miliard dolarů! A ztráty celého finančního 

systému jsou v bilionech. Minulý týden jsme si tu řekli, že zvýšení sazby FED na nynější úroveň 4,75% už 

donutí více než 50 zemí zaplatit navíc 14,5 bilionu dolarů. 

 

K: Tady píší, že FED mimořádně otevřel úvěrové linky bankám cestou nového programu bankovního 

financování. 

 

L: Peněz bylo mnoho, sazby všude nulové a všechny tyto banky nakupovaly americké pokladniční poukázky 

s výnosem blízkým nule v rozmezí do 2%, a nyní dává FED za 5%. Oni ale mají aktiva, která přinesou po 10 



let příjem 2% …- takže každý den budou mít před očima svou ztrátu 3%. Nedomnívám se, že FED přistoupí 

ke snížení sazeb – spíš je bude držet a dolévat peníze. Takže systémové riziko, vzniklé kvůli krachu SVB bude 

prostě odloženo na léto/podzim. To, co se děje v americké ekonomice a jejím finančním systému, velmi silně 

zasáhne možnosti USA projektovat onu svou finanční sílu své peněžní hegemonie na zbytek světa. Protože 

ten je v ještě horším stavu – posype se celý systém refinancování zahraničních dluhů, protože v situaci 

nárůstu rizik se americké banky uzavírají do sebe a je jim úplně jedno, co se na tom Titaniku děje na 

palubách třetí třídy – v rozvojových zemích.  

 

Nejzajímavější na krachu této peněžní mašinerie je to, že: – tato banka se tvářila jako obchodní dům těch, 

kdo vytvářejí něco technologicky nového. Byla finančním partnerem, i bankou řídící měnu, projekty, a 

dokonce i soukromé hypotéky těch, kdo v Křemíkovém údolí pracovali – a toto vše splaskává… 

Další důležitou věcí je, že na protějším břehu Atlantiku v Británii skoro 200 podnikatelů přiběhlo k  ministru 

financí se žádostí o záchranu tamní pobočky SVB, jinak že se technologicky vrátí o 20 let zpátky. Vidíme-li 

ten konflikt, který rozpoutali ve světě, situaci v závodech technologií a ve zbrojení, můžeme jim jen zatleskat 

– pokud se vrátí o 20 let zpátky. A bez peněz u nich ten pokrok nepůjde… - možné to bylo na samém úsvitu 

technologií v 17.-18. století – teď je to jinak. 

 

Kdo je v tomto smyslu borec, to je Till - nikoli Eullenspiegel, ale - Peter Till (lze o něm říci, že je renesančním 

člověkem) – zakladatel společnosti PayPall, nyní vládnoucí společnosti Palantir, producentu softwaru 

analýzy dat, sloužící totálnímu šmírování po celém světě. Palantir je technologický, naprosto tajný gigant, 

vytvořený pro CIA a nejspíš i za její peníze, disponující reálnou silou srovnatelnou s Googlem (jak píší The 

Guardian). Tento člověk pochopil, jak lze kontrolovat svět. Pokud vytvoříte platební systém využívaný 

miliony lidí a vidíte, jak fungují sociální platformy jako Facebook, pak můžete získat přístup ke všem 

platbám, zájmům lidí – a chytré telefony jsou ideálním zrcadlem těchto lidí, odrážející všechny kontakty, 

potřeby, platby, zájmy atd. Tak tento Peter Till týden před krachem SVB z ní vytáhl 40 miliard, ze svého 

fondu, svých klientů!  

 

K: Neříkejte mi, že o tom dopředu věděl! 

 

L: Víte, úspěch investorův spočívá v tom, že pokud pracujete pro CIA, pak máte úspěch zaručen… To je další 

ilustrace toho, jak se oni snaží dirigovat svět: - na jedné straně finanční toky, s nimiž jsou teď problémy… - a 

na druhé straně totální kontrola. 

 

Kamínek, který spustila z hory SVB, vytvoří vážné problémy pro světový bankovní systém i pro technologie. 

Protože velké množství jejích poboček po světě, zasáhne m.j.  Německo, Izrael, i čínské investory, Hongkong, 

Singapur, atd. 

 

K: Tady píší, že se očekávají potíže i ve First Republik Bank a dalších… 

 

L: Jistěže. Domeček z karet se po vyjmutí karty někde z boku zatím neohrozí ta hlavní monstra, ale … jak 

psal před pár lety Bloomberg, americký FED provedl crash-test největších amerických bank a došel k závěru, 

že krach jedné z 5 největších amerických bank zabije 38% bankovního systému USA. Protože je tam vše 

natolik provázáno – FED neposkytuje úvěry malým bankám – jsou tam prioritní dealeři dostávají peníze 

přímo z FEDu přes REPO operace, kteří peníze předávají dál a kteří stihli nafouknout v derivátech na biliony 

dolarů. 

My dnes zvenčí (díky našim protivníkům, kteří nás odřízli od tohoto svého systému) sledujeme, co to provádí 

s nimi. 



Uzavřeme-li tuto část, vyplývá z ní, že úsilí, jež bude vynakládáno k udržení amerického bankovního systému 

na hladině – protože oni chápou, že je to jeden ze sloupů nesoucích hegemonii USA – bude chybět jejich 

podpoře Ukrajině, což je pro nás důležité. Velmi silný úder inkasuje technologické odvětví USA – to na co 

m.j. sází v závodech ve zbrojení. 

Co my musíme dělat? – Vše naopak!  Urychleně posilovat vysokoškolské programy, potřebujeme odborníky 

pro vysoké technologie, investovat do základního i praktického výzkumu, atd. 

 

Geoinženýring 

 
L: Na webu Bílého domu se objevila informace, že vypracovávají pětiletý plán vytvoření technologie řízení 

klimatu.  

 

K: Ostap Bender vynalezl 400 relativně čistých způsobů praní peněz – technologie řízení klimatu zřejmě 

bude tou 401. 

L: Kdepak, je to daleko horší. Tady se problém z teoretické roviny už přesouvá do praktického použití. To už 

není dokonce ani o penězích, ale o řízení bídy, chaosu  rozvojových zemí.  

 

K: Malá vsuvka ke klimatu: - náš velký vzor Greta Thurnberg vykonala něco jako harakiri, když potichu 

odstranila svůj tweet z června 2018, kde s odvoláním na hlavního klimatologa varovala, že lidstvo k roku 

2023 zmizí… Obdobně byl smazán i předmětný článek onoho klimatologa. 

 

L: My jsme přece velmi dobře chápali, že celý ten zelený program byl namířen na technologické zadržování 

rozvojových zemí. Donutit je odmítnout levné energie, zaplatit za klima těm, kteří jsou u volantu onoho 

programu. Projekt ale nezafungoval, protože se ukázalo, že chtějí-li do roku 2050 přejít na bezuhlíkovou 

energetiku, potřebují někde najít 270 bilionů dolarů. Veškeré lidstvo, včetně oněch rozvojových zemí mělo 

na tento program větrníků a slunečních panelů vynakládat cca 9,5 bilionů dolarů ročně. Přitom, m.j. na 1kg 

váhy akumulátoru je nutno přemístit více než tunu horniny. Protože hovoříme-li o zadržování rozvoje, vždy 

se jedná o energetiku. Energetická krize, na kterou naplno narazila Evropa, právě souvisí se zeleným 

programem.  

 

No, a protože nelze zahodit program přinášející politické dividendy, tak se rozhodli pustit do klimatických 

technologií. Tady ale je problém: - vzpomínáme si, jak jsme se zabývali velkým evropským suchem loni v 

létě, což nebylo globální oteplení, ale příliv vzduchu z rovníkových oblastí do polárních narazil na mohutnou 

anticyklonu, což vyvolalo ono sucho a extrémní teploty. A teď si představte, že oni vyvíjejí klimatické 

projekty související se solárními projekty. Jsou to buď rozptylování aerosolů nebo sloučenin síry do 

atmosféry v zájmu zastínění slunce. Problém je v tom, že pokud na jednom místě něco spácháte, dostanete 

problémy na jiném místě planety. Můžete způsobit sucho v sousední zemi, nebo  katastrofální lijáky – viz 

americká operace ve Vietnamu zaměřená na zničení tzv. „Ho-čiminovy stezky“ rozprášením defoliantu a 

napalmu na velkých územích a následné rozptýlení tun jodidu stříbrného, aby monzunové deště vyvolaly 

anomální povodně, které to vše spláchnou. 

 

To, že kongres USA se znovu chápe tohoto tématu, je velmi nebezpečné a je to srovnatelné se zkouškami 

jaderných zbraní v atmosféře. Přitom chtějí odpovědnost za následky rozmazat po celé planetě. A to je 

velmi nebezpečné, protože pokud na to dojde, nezůstane to bez odvety - a Čína sotva zůstane stranou.  

 

K: No, já bych raději slyšel něco o ozónové díře na Antarktidou, jak kvůli ní, údajně, všichni zemřeme … 

 

L: Ta už není –  ona se ta díra uzavřela! Ale my, koneckonců, jednou stejně všichni zemřeme … 



 
https://politvz.ru/14883-aleksandr-losev-kakie-ugrozy-nesut-dlya-ssha-i-ne-tolko-krah-dvuh-bankov-silicon-valley-

bank-poslednee-vystuplenie/ 

Překlad: st.hroch 20230315 

https://politvz.ru/14883-aleksandr-losev-kakie-ugrozy-nesut-dlya-ssha-i-ne-tolko-krah-dvuh-bankov-silicon-valley-bank-poslednee-vystuplenie/
https://politvz.ru/14883-aleksandr-losev-kakie-ugrozy-nesut-dlya-ssha-i-ne-tolko-krah-dvuh-bankov-silicon-valley-bank-poslednee-vystuplenie/

