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Εν τω μεταξύ, το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα εξακολουθεί να οδεύει προς την άβυσσο.

«Προφανώς οδεύει στην άβυσσο, όχι εξαιτίας της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης, αλλά εξαιτίας
των εσωτερικών προβλημάτων που προκαλούνται από την αλλαγή των παγκόσμιων οικονομικών 
προτύπων, Από την άλλη ούτε η πανδημία της Covid-19, που προκλήθηκε από τα αμερικανικά 
βιολογικά εργαστήρια, ούτε ο υβριδικός παγκόσμιος πόλεμος που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές 
μυστικές υπηρεσίες, θα καταφέρει να διασώσει την αμερικανική ολιγαρχία. Το μόνο που θα 
καταφέρει είναι να αναβάλει την κατάρρευση των δομών της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής εκμετάλλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στον απόηχο της πανδημίας, διέγραψαν υποχρεώσεις ύψους 30 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. 
Τώρα επιχειρούν απλώς να αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Ρωσία και μια σειρά 
άλλων χωρών που δεν τους αρέσουν. Δεν υπάρχει όμως πλέον ελευθερία ελιγμών. Όπως έχω 
προβλέψει ήδη πριν από 10 χρόνια στο βιβλίο μου «Ο τελευταίος παγκόσμιος πόλεμος: Οι ΗΠΑ 
αρχίζουν και χάνουν», η τελική φάση της κατάρρευσης της αμερικανικής ηγεμονίας είναι προ 
των πυλών. Τα κύρια ατού εναντίον της Ρωσίας: η χρήση του δολαρίου και η κατοχή της 
Ουκρανίας, έχουν ήδη παιχτεί και έχουν ήδη εξαντληθεί.

«Πρέπει να αντέξουμε δύο χρόνια μέχρι το τέλος της αμερικανικής ηγεμονίας».

Η άλλη απάντηση είναι το σχόλιο της Ζαχάροβα:

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάριν Ζαν-Πιερ - όταν δέχθηκε την εξής ερώτηση:  
«Έχει ο Μπάιντεν τη δύναμη να αντέξει - σωματικά και πνευματικά - και να παραμείνει στο αξίωμα 
μετά το 2024;», απάντησε: 
«Κάνει κανείς τέτοια ερώτηση, Θεέ μου, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών! Ακόμα κι εγώ 
δεν μπορώ να τον ακολουθήσω! Μόλις επιστρέψαμε από την Καλιφόρνια. Αυτή είναι... αυτή είναι... 
μια ερώτηση που δεν θα έπρεπε να γίνει καθόλου. Κοιτάξτε τη δουλειά που κάνει, κοιτάξτε τον τρόπο 
που μιλάει στο αμερικανικό κοινό. Κοιτάξτε, αυτό... αυτό... αυτό το άρθρο για το οποίο μιλάμε είναι 
εξαίρεση, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει πώς θα μιλήσουμε στους Αμερικανούς, πώς θα 
βελτιώσουμε τη ζωή τους. Γι' αυτό μιλάει ο πρόεδρος, σ' αυτό εστιάζει και εμείς θα συνεχίσουμε να 
εστιάζουμε σ' αυτό».

Αυτό που δεν γνωρίζει η Κάριν είναι ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του Γέλτσιν, ο Γιαστρζέμπσκι είχε 
ήδη σκεφτεί τα πάντα πριν από αυτήν, απαντώντας σε παρόμοια ερώτηση, είχε δηλώσει με μια 
φράση: 
Ο Μπόρις Νικολάγεβιτς έχει «σταθερή χειραψία».

Η Κάριν πρέπει επειγόντως να αρχίσει να μελετά τα μαργαριτάρια (από τη λέξη "μαργαριτάρια") 
του Ρώσου συναδέλφου της της εποχής της «ιερής δεκαετίας του 90».
Θα της φανούν πολύ χρήσιμα.


