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Čínská ekonomie není přímo záviděníhodná. Výroba je zpomalena, nezaměstnanost stoupá a 

obchod s nemovitostmi stagnuje. Z toho důvodu i jejich spotřeba ropy klesla, což do jisté míry 

ovlivnilo celosvětové trhy. Následkem poslední nesmyslné karantény kvůli Covidu se zdá, že 

všecko v zemi upadá. Většina populace se obává, že příšerná čínská snaha o „nulový Covid“ 

ještě není u konce. 

To nejhorší je, že další karanténa může být nastolena kdykoliv, každou chvíli. Při té minulé 

dokonce zavařili lidem dveře, aby nemohli ven z bytů, takže dnes jsou obavy, že se tyto 

nehoráznosti mohou znovu opakovat. 

Ani uvolnění karantény nezpůsobilo zvýšené nákupy, protože lidé, ohroženi propouštěním a 

ztrátou místa se obávají budoucnosti a pro jistotu peníze šetří a nevydávají. 

Nejhůř jsou na tom malé obchody, samozřejmě, jako vždycky. Velké škody byly též napáchány 

v obchodě s nemovitostmi, kdy lidé odmítají splácet domy, nebo opravy, protože mají strach, že 

stavební firmy nebudou schopny tyto projekty dokončit a vyhlásí bankrot. Něco takového má 

samozřejmě podstatný vliv na ekonomii státu. 

Připravenost na válku 

Zkušený rozvědčík a inspektor zbraní pro OSN Scott Ritter říká, že přese veškeré ekonomické 

nevýhody, Čína je připravena zmobilizovat armádu za účelem zabrání Taiwanu během několika 

hodin. Jsou na to vycvičeni, je to jejich hlavní cíl. Čína chce Taiwan za každou cenu a neuhnou 

od svého plánu i kdyby se proti nim celý svět postavil. 

Spojené státy jim v tom rozhodně nemohou zabránit. Amerika se již několikrát zúčastnila 

společných vojenských manévrů s Čínou a pokaždé, bez jediné výjimky, prohrála. Jak by potom 

mohla vyhrát ve skutečné situaci? Po návštěvě Pelosi, Čína efektivně předvedla celému světu, 

jak snadno je schopna doslova uškrtit Taiwan – žádné lodi, ani letadla se nesměly přiblížit a 

všichni v Jižním čínském moři to respektovali, nikdo si nedovolil protestovat. 

Jak asi by Amerika postupovala, kdyby chtěla bojovat s Čínou? Nejspíš by tam poslala námořní 

flotilu, která by proplula taiwanským průplavem a Číňané by řekli to stejné, co řekli Pelosi: 

„ještě jednou a ty následky budou velmi zlé.“ Když by pak Američané zkoušeli proplout 

podruhé, tak by je potopili. Pár dobře mířených raket a hned by bylo 12 – 15 000 Američanů 

mrtvých. Doma by nepopulární president zuřil a volal po odplatě a z nedostatku jiných nápadů 

by přikázal vystřelit jadernou střelu na čínskou vojenskou základnu. Číňané by se rozzlobili a 

vystřelili by pár jaderných střel na nějaké americké město, nejspíš na Los Angeles a hned by 

bylo 12 milionů mrtvých. Takže to není to správné řešení. 

Spojené státy ve skutečnosti nejsou schopny ubránit Taiwan proti Číně. 

Někdo by si možná myslel, že uvalit sankce na Čínu by bylo účinnější. Jenže tím by Amerika 

začala ekonomickou válku, kterou opět není schopna vyhrát. Stejně jako Evropská unie, která 
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začala ekonomickou válku s Ruskem, není schopna ji nikdy vyhrát. Všechny státy unie na to 

pouze doplatí a letošní zimu Evropa nepřežije. (Scott nevysvětluje, co tím myslí). 

Podle něho, Spojené státy by udělaly nejlíp, kdyby už neposílaly žádné delegace na Taiwan a 

nedodávali jim žádné další zbraně. Ať povolají americkou flotilu zpátky domů, čímž dají Číně 

signál, že taiwanská úžina je pouze jejich a ať pokračují v obchodování jako to dělali předtím. 

Měli by spolupracovat s Číňany jak nejlépe umí, aby všecky ty rozbouřené vlny uklidnili a aby 

bylo všecko zase jako při starém. Protože letos v září Čína připojí Taiwan ať už mírovou cestou, 

nebo násilím a není vůbec nic, co by proti tomu kdo mohl udělat. 

Trump potvrzuje důvody 

Bývalý americký President Trump se vyjádřil, že „Bláznivá Nancy Pelosi dala Pekingu svolení 

k zesílení útoků na Taiwan.“ Řekl, že její návštěva byla tajný sen Číny, kterým tím byla 

poskytnuta záminka k zesílení vojenských cvičení kolem Taiwanu, což se také stalo, k nemalé 

nespokojenosti taiwanské vlády. 

Čína také uvalila na ostrov obchodní sankce, spolu se sankcemi na Pelosi a její rodinu. Přestali 

komunikovat s Washingtonem o záležitostech, týkajících se námořní bezpečnosti, dodržování 

nadnárodního práva a jiných. Také neodpovídají na telefonáty z Ameriky. 

„Všecko, čeho se ona dotkne se obrátí ve – však víte v co,“ dodal Trump.  

Hned jak se ujal vlády, v r. 2016, tak viděl nebezpečí, které Čína představuje a kvůli tomu vedl 

obchodní válku s Pekingem. Později obvinil Čínu, že zkouší zničit svět Covidem – je divné, že 

nevěděl, že to celé byla americká záležitost, Číňané byli pouze placení pomocníci. 

Zato Pelosi si výlet pochvalovala 

Nancy neměla nejmenší výčitky svědomí ohledně výletu na Taiwan. Dokonce si pochvalovala, 

že „to stálo za to.“ Nejspíš si odvezla zpátky domů řádný bakšiš. Řekla, že ji na Taiwanu velmi 

pěkně přijali a co se týče Číny, že to není důležité. Čína nebude smět nadále izolovat Taiwan, 

anebo diktovat kdo tam smí přiletět a kdo ne. V tom směru bylo důležité dát Číně najevo, že 

Washington bude nadále Taiwan podporovat, i když zároveň uznává „Jednu Čínu.“ 

Podle ní, bylo nutné dát Taiwanu vědět, že kdyby je Čína chtěla napadnout, že je Spojené státy 

neopustí. Jak si ovšem ve své zjevně popletené hlavě dokázala srovnat, že Spojené státy budou 

podporovat ze všech sil Taiwan a to i proti Číně a přitom budou nadále souhlasit s jeho 

připojením k Číně, to není jasné. To jsou dva naprosto protichůdné názory a pouze jeden z nich 

může být pravdivý. 

Syn Paul Pelosi 

Pelosi spolu s Bidenovými tvoří snad tu nejvíc zkoruptovanou vládu, jakou kdy Amerika za své 

existence měla, říká novinář Yoichi Shimatsu. Současný útok na bývalého Presidenta Trumpa a 

prohledání jeho vily Mar-a-Lago nebyl žádná náhoda. Nancy sama tuto záležitost zorchestrovala, 

protože potřebovala pádnou historku, na které by si media lámala zuby, aby si nikdo nevšiml, jak 

způsobila vojenskou katastrofu mezi Čínou a Taiwanem. 
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Na letadle, kterým cestovala po Asii byl jeden černý pasažér, který nebyl uveden na seznamu 

cestujících. Byl to Paul Pelosi, její syn. Paul je zvláštní případ: nikdy nikde nepracoval a přesto 

je na výplatní listině dvou firem, které v Asii produkují lithium. Lithium, jak víme, je velmi 

důležité pro baterie do elektrických aut, pro elektrické a elektronické výrobky, na výrobu 

keramiky a skla, v metalurgii a v mnoha dalších průmyslových odvětvích. A Paul, ze všech lidí, 

to chytil za správný konec a ještě ke všemu, Taiwan je zrovna jako náhodou ten největší výrobce 

lithiových baterií na světě. 

Paul je rovněž těžce investován v energetice v Singapúru, což byla taky jedna ze zastávek 

cestovatelky Nancy. Další zastávka byla v Jižní Koreji, kde opět má synáček obchodní styky a 

kde jeho tamnější firma dostala před několika měsíci podstatnou zakázku na baterie pro 

elektrická auta. Takže kvůli výletu s mámou opustil svou taiwanskou milenku Karenu Fang a 

nechal ji ve San Francisku, ale určitě se spojil se svými finančními poradci v Pekingu. Na výlet 

si vzal tu stejnou fialkovou vázanku, jako měl pří návštěvě Ukrajiny. 

Co dělal na Ukrajině? Kdoví! Ve Washingtonu nemá žádnou funkci, ani žádnou není schopen 

zastávat a ani se nijak nezúčastní podnikání své matky, nebo úměrně zkoruptovaného otce. 

Pokud si někdo myslel, že Hunter Biden je exemplář zkoruptovanosti, tak to není zcela pravda. I 

když Hunter se opravdu vyznamenal, když se nechal podplatit čínskými diamanty a dokonce 

finančně podporoval ruský gang, který obchodoval se sexem. 

Paul nešel tak daleko. Nakonec – měl milenku, ale tu nechal vyhodit z jejího vlastního domu a 

její uměle zplozené děti dal do dětského domova, což je v Americe na stejné úrovni, jakoby je 

vyhodil na ulici. Vlastního potomka, kterého měl mít s Karenou, nechal potratit. A pak si pozval 

kamarády a sehnal nějaké děvky a společně obdivovali vliv kokainu na úpadek lidského mozku. 

Když byl Paul s mámou na Ukrajině, tak pózoval jako ředitel laboratoře a zkoušel přesvědčit 

místního boháče, aby založil na Ukrajině továrnu na výrobu elektrického generátoru, který by 

čerpal energii z nárůstu krystalů. Totální šílenství. Snad proto se Zelenský ani neusmíval, když si 

s Nancy velice krátce potřásl rukou. 

Podle Yoichiho, Nancy Pelosi, za svobodna d’Alessandro, má ke kriminalitě sklony už od 

samého zrození. Její otec, který byl snad ten nejvíc zkoruptovaný starosta města Baltimore, 

pořádal večírky pro hlavní představitele Mafie, jako byl Meyer Lansky a Genovese rodina, spolu 

s pasáky, typu Lord Julius. Pelosi rodina získala všecko co má hlavně díky významným členům 

Liguriánské Mafie a spolku Vražda s.r.o. 

Syn Paul není o moc lepší. Spolu s penzionovaným guvernérem amerického státu Nové Mexiko 

jménem Tony Anaya zkoušel založit firmu, která by prodávala světově nejčistší vodu, přímo 

z Chihuahua pouště, kde vůbec žádná voda není a kde kvůli tomu vůbec nic nepřežije. 

Paul byl v Číně několikrát, se svým otcem stejného jména. Paul starší tam měl spády, protože byl 

těžce investován do tak zvaného „China Fondu,“ který se zaměřoval na čínské internetové firmy. 

Tento investiční fond přinášel úžasné zisky, i když byl ze začátku mocně dotován čínskou 

vládou, protože to byl fond pro syny a dcery hlavních představitelů elitního klubu: Komunistické 

strany Číny. Byl to jistý způsob, jak zbohatnout. Pak že v komunismu nejsou třídní rozdíly! 



Podezření na Taiwanu 

Když vládní úředníci na Taiwanu zjistili, že Paul Pelosi ml. přiletěl na ostrov, aniž by byl členem 

delegace, aniž by měl nějaké vládní místo a aniž by byl uveden na seznamu návštěvníků, tak 

chtěli vědět, jestli Taiwanská Demokratická strana nemá s rodinou Pelosi finanční spojení a jestli 

Nancy nepřiletěla do Asie kvůli soukromým obchodním zájmům, namísto zájmů státních. 

Paul se mohl právem obávat, že vyjde najevo, že je druhý největší investor v čínské telefonní 

firmě Borqs Technologies, jejíž vedoucí byl obviněn a uvězněn kvůli podvodům. Paul je rovněž 

těžce investován v čínském Internetu věcí (Internet of Things, IoT) a v zavádění 5G a ještě 

„pracoval“ jako konsultant, za což získal 700 000 podílů ve firmě, která má obrovský majetek. 

Korupce přímo ve vládě 

Jak říká Tulsi Gabbard, která je členka amerického Kongresu, zkoruptovanost tohoto vládního 

tělesa je nesmírná a je zjevná. Tito lidé pátrají, které podnikání může získat z vydání nového 

zákona, který je právě připravován a pak rychle koupí podíly těchto firem. Jsou na příklad firmy, 

které by úžasně získaly z další studené války. A tak členové Kongresu dělají vše pro to, aby byl 

tento stav způsoben a udržován, protože vlastní cenné papíry právě těchto firem. To, že svým 

počínáním podemílají národní bezpečnost, jim nikterak nevadí. 

Nejen syn, ale i táta 

Americké armádní „Zvláštní jednotky“ právě zatkly Paula Pelosi staršího, Nancy manžela. Zatkli 

ho, když vycházel z luxusní protialkoholické kliniky ve městě San Diego. Předtím byl zadržen 

ještě jednou, když v opilém stavu způsobil automobilovou nehodu, ale byl osvobozen. 

Ovšem že by „Zvláštní jednotky,“ jinak zvané „Bílé klobouky“ (White Hats) neměly nic jiného 

na práci, než zatýkat opilé řidiče, není pravděpodobné. Takže při dalším pátrání vyšlo najevo, že 

Paul starší lákal nedospělé děti, děvčata i chlapce do motelů v San Francisku, kde po nich 

požadoval sexuální služby, odměnou za peníze, nebo drogy. Takže další pedofil! 

Pátráním na internetu vyšetřovatelé zjistili, že někdo vystavil výpověď o tom, jak Pelosi 

opakovaně zneužíval jeho 14. letou neteř, která je navyklá na drogy a žije na ulici. Dívka ale 

měla ještě kousek zdravého rozumu a vyfotografovala se nahá s Pelosim, který nebyl úplně při 

smyslech. Postupně byli objeveni další tři nedospělí, kteří vypovídali to stejné. 

Jak si Čína představuje připojení Taiwanu 

Čínská „Státní rada“ vydala dokument, nazvaný „Otázka Taiwanu a spojení s Čínou v novém 

údobí“ (The Taiwan Question and China’s Reunification in the New Era). V něm popisují do 

detailu, jak si představují spojení Taiwanu s Čínou v „novém údobí“ vlády Xi Jinpinga. 

Dokument je přepracované vydání z r. 1993 a 2000. Číňané považují připojení Taiwanu za 

společné přání všech synů a dcer čínského národa a naprostou nutnost pro omlazení Číny. 

Jsou zde popsány historické svazky mezi Čínou a Taiwanem, včetně 50-leté okupace ostrova 

Japonskem, což pro ně bylo období „národního ponížení.“ Zdůrazňují, že jedině spojení 

s pevninou může Taiwan ochránit před napadením cizími mocnostmi a zaručit jeho samosprávu, 
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bezpečí a naplnění zájmů země. Obviňují Spojené státy, že zkoušejí použít Taiwan na kontrolu 

Číny a k omezení jejího vývoje. 

Je zdůrazňováno mírové připojení ostrova, ale v případě potřeby si Čína vyhrazuje použití násilí. 

A i když říkají, že to bude ta poslední možnost, tak to jako možnost zůstává a to je nebezpečné. 

Čína zkouší nalákat Taiwan na připojení zdůrazňováním nového politického uspořádání ve 

formě „jedné země, dvou systémů.“ Tím dávají Taiwanu možnost pokračovat dál tak, jak jsou 

zavedeni, bez jakýchkoliv změn a používat samosprávu, „v souladu se zákony.“ Co jsou tyto 

zákony neříkají, což je podstatná a snad i nebezpečná informace. 

Také se zmiňují, že „dvojí systém“ je podřízen a odvíjí se z principu „jedné země.“ Tato zásada 

byla použita již dříve při připojení Hong Kongu a podle ní tam došlo k zakázání svobody slova a 

v omezení politické činnosti neprověřených „vlastenců.“ 

To nijak nezmirňuje obavy Taiwanu, že s nimi bude zacházeno stejně jako s Hong Kongem, 

protože s připojením Hong Kongu bylo něco hodně v nepořádku. To dokument popírá a naopak, 

zdůrazňuje, že způsob připojení „jedna země, dva systémy“ byl v případě Hong Kongu naprostý 

úspěch, kdy byl ustanoven pořádek a tím pádem se vrátila prosperita. 

Starší verze tohoto dokumentu, z r. 1993 a 2000 obsahovaly podmínku, že „administrativní, 

právní a soudní záležitosti, včetně práva rozsudku, spolu se samosprávou strany, vlády, vojska, 

ekonomie a finančních záležitostí“ budou Taiwanu ponechány a také že Čína „nepošle vojsko, 

nebo administrativní správce na ostrov.“ Tyto části jsou z nového vydání vyňaty! 

Nejnovější vydání sice zaručuje, že „společenský systém Taiwanu a jeho způsob života budou 

plně uznávány a že osobní vlastnictví, náboženské zvyky, spolu s právy a zájmy občanů budou 

ochraňovány,“ což dostává zcela jiný význam, když přečteme konec této věty, který říká, že 

„pokud bude zaručena samosprávnost, bezpečí a vývoj Číny.“ Tím pádem zájmy Taiwanu jsou 

druhotné a první jsou zájmy Číny, jak je vidí vedení komunistické strany. A kdyby Taiwan něco 

podnikal, co by se Číně nelíbilo, tak to označí za ohrožení svého vývoje a je po aktivitě. 

Dokument zaručuje těm, kteří podporují připojení Taiwanu spoluúčast na vedení, ale nezmiňuje 

se o osudu těch, kteří připojení nepodporují. S největší pravděpodobností je Čína obviní 

z kriminální nezodpovědnosti, takže skončí ve vězení, mnohdy i na život. Nesouhlas s vedením 

státu (separatismus, odtržení) jsou podle čínského zákona z r. 2015 považovány za zločin. 

Tento dokument dále říká, že členové taiwanské Demokratické strany se postavili proti 

sjednocení s Čínou a ještě ke všemu se spojili s venkovními silami a spolu s nimi používají 

provokativní činy, zaměřené na rozdělení země. Takže jsou obavy, že po zabrání Taiwanu 

podrobí Čína jeho obyvatelstvo „přeškolení.“ V tomto směru se již osvědčili v zacházení se 

stotisíci Ujgury, Kazachy a s jinými menšinami muslimského vyznání, které drží 

v koncentračních táborech a „přeškolují“ do nekonečna komunistickou propagandou. 

To je potvrzeno dalším textem, který říká, že „Dlouhodobé politické rozdíly mezi těmito dvěma 

stranami jsou ta hlavní překážka jejich přátelských vztahů. Tyto budou odstraněny pružnými 

způsoby konsultace a diskuze, všechny na podkladě principu „jedné Číny,“ až k úplnému 



souhlasu.“ Jinými slovy, budou chudáky Taiwance tak dlouho bombardovat komunistickou 

propagandou, až jim zcela vymyjí mozky a ti pak budou souhlasit s čímkoliv. 

Čínský dokument zdůrazňuje, že co se týče připojení Taiwanu, čas je na jejich straně. To proto, 

že vzestup čínské ekonomické a vojenské moci je v této záležitosti klíčový, ať už jako zábrana 

separatistických plánů, ale také jako kladný vliv, který přitáhne Taiwan k nim. Takže jim 

vyhrožují. 

K odrazení Taiwanu přispívá neustálé zdůrazňování „přeškolení obyvatelstva“ a podobné 

poznámky. Jejich souhlas s připojením rovněž utrpěl řádnou ránu za celá dlouhá léta násilnické a 

diktátorské vlády komunismu, kdy bylo s lidmi zacházeno snad tím nejhorším způsobem. Takže 

pouze Číňané, kterým byly hromadně vymyty mozky, mohou někomu říct, že diktatura je 

správný vládní systém, že lidé nesmějí mít volnost rozhodování, že svoboda slova by neměla být 

povolena a dovedou se radovat ze svého společenského kreditu. 

Nechápou, že komunismus je pouze na odstranění obchodní a akademické konkurence, kdy si 

vybraná vrstva chrání svá ničím nepodložená „práva“ na okrádání národa a pomocí tajného 

generačního systému si tento status zkoušejí udržet napořád. Jak jinak by za komunismu mohli 

vzniknout boháči? To přece není možné! 

Jiné řešení? 

Ovšem představte si, kdyby teď Čína řekla, že Taiwan neobsadí, ale budou ho vždycky brát za 

součást sami sebe. Ať si Taiwan dělá co chce, ať má jakou vládu chce, ať sledují jakou chtějí 

ideologii, to na věci nic nemění, Čína vždycky bude s Taiwanem v přátelském poměru, budou 

spolu obchodovat a budou jeden druhém pomáhat v nouzi, anebo v případě ohrožení. Nemuseli 

by ani sepsat žádné smlouvy, ty se stejně nedodržují, ale začali by se chovat podle těchto zásad. 

Čína by tím okamžitě získala ve světě tak obrovskou popularitu, že by se nestačili divit a o 

vztazích na Taiwanu ani nemluvě. 

To je skutečná diplomacie. Škoda, že čínský komunistický mozek něco takového nechápe. 

Nedokáže umožnit druhým svobodu rozhodování a musí svou rudou, násilnickou teorii vnucovat 

všem dokola kolem. Možná i s Ruskem se kamarádí jen proto, že mají v úmyslu je postupem 

času zpracovat na návrat ke komunismu. 

 


