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Čína nepodporila Rusko a tak sa Rusko dohodlo s USA 
 
K dnešnému dňu sa Rusko stiahlo z Chersonu a celej Chersonskej oblasti západne od Dnepru. Dokonca 
Rusi vyhodili do vzduchu dva mosty cez Dneper, v Chersone a na Kachovskej vodnej elektrárni, aby 
Ukrajinci, teda vojská NATO, nemohli ľahko prekročiť Dneper. Treba si uvedomiť, že Dneper je v jej 
dolnom toku obrovská rieka a pre armádu prekročenie takejto rieky je veľký vojenský problém.  
 
Dnes som súčasne čítal na ...., že v Rusku prebehla vnútorná zrada „oligarchov“ a časti armády proti 
Putinovi... O Ruských aj Ukrajinských „oligarchoch“ vieme, že sú to skoro všetko židia. Takže vôbec sa 
nečudujem. Ak ste čítali od nemeckého filozofa F. Nietzscheho jeho slávnu knihu „Antikrist“, tak 
chápete, ako myslia Chazari. Pretože všetci vieme, že súčasní židia už nie sú semitskej genetiky, pretože 
pôvodní židia boli vyvraždení, ale títo vyznávajúci židovské náboženstvo sú už Chazari, teda Turkická 
genetika... z oblasti súčasného južného Ruska a južnej Ukrajiny 
 
Čo sa ale stalo? Rusko začalo budovať obranu a už nechce útočiť na Ukrajinu! Je to evidentné! Prečo? 
.... Pretože Čína zradila Rusov! Všimli ste si, že Čína sa nikdy verejne  a otvorene nepostavila na stranu 
Ruska? Vždy aj v OSN sa len zdržala hlasovania?!!!  
Rusko bojuje, teda doteraz bojovalo, aj za Čínu!! Všetci to vieme......... Ale Čína?? Absolútne 
nepodporila Rusko priamo a masívne ekonomicky a vojensky v tejto vojne proti USA!! .... Ale naopak 
celý Západ sa postavil na stranu USA proti Rusku.....! 
Putin musí byť hlboko sklamaný chovaním sa Si-Ting-Pinga a Číny! Čína sa jasne ukázala, ako 
absolútne nedôveryhodný partner!! Čínska mentalita je sebecká...  
Ja som v mojej knihe „Obroda Slovanov“ o Číne napísal už v r. 2018 v Kapitole 43, že Číne nikdy 
neverte... Tak, ako nikdy neverte ani žiadnemu veriacemu v Korán!!.... teraz myslím konkrétne na 
Turecko a Irán. 
 
A tak Putin ustúpil a dohodol sa s USA....? Tá dohoda bude pre Rusko veľmi nevýhodná!... Ale totálny 
kolaps tá dohoda bude znamenať pre Čínu!!  
Tak im treba v Číne. Myslia si, že Rusko má za nich „vyhrať vojnu“ a Čína spoza buka potom 
ekonomicky aj vojensky ovládne túto planétu??... a aj vojnou oslabené Rusko? .... Hovno. 
 
A tak sa teraz USA uvoľnia z Ukrajiny a Ruska a presunie sa vojna do Číny! O to sa Čína snažila?... Že 
absolútne nepodporila Rusko? .... Ich chyba. Zaslúžia si to!  
 
Mor ho! 
 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
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