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Dmitrij Medveděv: Co dál aneb Svět po protiruských sankcích (žádná prognóza) →
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Je čas, aby Čína rozehrála vlastní hru
  21. 5. 2022    Janinna   komentářů: 11

V únoru, v den zahájení olympiády, se Si Ťin-pching setkal s Putinem. Výsledkem jednání bylo společné
prohlášení. Jedním z bodů bylo, že obě země uznávají Tchaj-wan jako čínské území.

Pak začal u Tchaj-wanu povyk, vojenská cvičení neustávají. Letadla čínského letectva létají do
vzdušného prostoru Tchaj-wanu. Cvičení námořníků, nacvičování výsadku,…

Ale to vše se dělá pro parádu. Pro veřejnost.

Včera se ale stalo něco, co naznačuje velké události.

Vzpomeňme si, jak Putin varoval ruskou elitu, že pokud nevrátí peníze do Ruska, budou v nesnázích.

Výsledkem bylo, že ruská elita ignorovala slova prezidenta. … Západ se neodváží, protože
nedotknutelnost soukromého vlastnictví.

Výsledek vidíme..

Putin nemluvil nadarmo, těmito slovy naznačil, že probíhají přípravy na vážné věci a našinci potřebují
uprchnout do země. Protože je to bezpečnější.

Dá se předpokládat, že varování čínských soudruhů jejich oligarchům o navrácení peněz a majetku do
Číny je náznakem, že nás čekají velké změny?

Čína je s největší pravděpodobností již dlouho připravena zmocnit se Tchaj-wanu. Čeká ale na
americkou akci. Amerika si určitě najde důvod k sankcím, zákazu prodeje čínských výrobků ve světě.

A tohle bude důvod. To znamená, že svět čeká, až se Čína zapojí do hry ničení pravidel a pořádků
vytvořených kolektivním Západem.

Mimochodem: saúdští princové začali ze západních zemí vyvážet majetek, luxusní zboží, umělecká díla
a peníze.

Svět se soustřeďuje. Vrchol konfrontace ještě nenastal. Čína určitě řekne své.

Nadarmo se Putin a Si Ťin-pching nesetkali.

Pro Pokec přeložila Janinna.

https://bit.ly/3tb9xZJ
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Rusko, Čína, Indie, Brazílie, Argentina, za bukem arabský svět a číhající Turecko…
Odpočet anglosaského řádu započal.
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Doufám že ano.
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Doufám taky a do švestek bude vymalováno! Bravo!
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Já s bratrem dáváme těm západním šmejdům půl roku, maximálně rok.
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Jen aby pak ze zoufalství neudělali toto.

Genesis – Land of Confusion (O�cial Music Video) – YouTube
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tenhle prastarý videoklip je důkazem toho, že gojové a zejména východní jsou
masově nepoučitelní hloupoučcí prosťáčci
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Já rok a půl – tak do září- října 2023, až bude za dveřmi další zima.
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A začína POKER, veľká hra. Uvidíme kto má v rukách lepšie karty, ja osobne by som vsadil na
krajiny so zdrojmi proti krajinám na tisk dolára a Eura.
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Čína tu americkou hydru dorazí. A bude klid.
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Už včera bylo pozdě.
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prostě anglosaské zlo pomalu končí
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