MAP 1192 MIP 63
MIP 63 Černý pátek! Krach Bruselu! Jak zaměstnanci
přicházejí díky imigrantům o práci!

Gargamelova analýza z 13. června.
Prosím šiřte! Pořad se pokusím natočít někdy odpoledne po 16 hodin na video a
odkaz na video najdete na našich webech.
Naše pořady a články najdete zde, stejně jako mapy, které zde nevidíte:
http://michalapetr.cz/doku.php
https://www.michalapetr.com/
Kontaktní mail kpv0249@gmail.com

(Foto z jednání ministrů vnitra EU 10. června 2022)
V pátek 10.června 2022 schválili ministři vnitra EU tzv. dobrovolnou relokaci uprchlíků po EU!
Českou republiku na jednání osobně zastupoval ministr vnitra Vít Rakušan, a ten po jednání v
Lucembursku tvrdil v České televizi, že se nic takového neschválilo! (Čas videa po 03.42)
Opak je přitom pravdou - podle oficiálního textu Bruselu: Rada ministrů podpořila první krok
nového přístupu k migraci a azylu, který navrhla Komise EU, včetně mechanismu
solidarity! Tím samým výsledkem jednání se chlubila 10. června i komisařka Ylva Johansson,
která masovou imigraci do EU a přerozdělování uprchlíků dlouhodobě prosazuje. Podle
schváleného plánu, na tzv. dobrovolnou relokaci uprchlíků, mají země EU pouze dvě možnosti,

buď si z jižní Evropy odebrat nabízený kontingent nahromaděných uprchlíků, a nebo zaplatit
poplatek do Bruselu! Jak vidíte, Česko díky Rakušanovi (STAN) bude muset buď uprchlíky,
které Itálie, Španělsko, Řecko a Malta nechtějí, třeba proto, že jsou nekvalifikovaní, a nebo
dokonce nedej Bože zločinci, buď odebírat, a nebo platit penále do Bruselu! Úžasné! Díky
hnutí STAN! (v koalici s Piráty!)
V pátek 10. června 2022 se začaly hroutit evropské burzy, a pokud bude pád dnes v pondělí
13. června pokračovat - připravte se na náraz! Burzy v pátek padaly, protože evropská
centrální banky ECB oznámila, že od 1. července přestane vykupovat dluhopisy zemí EU!
Italská burza ze jediný den od oznámení ECB spadla o 5,17% a hodnota italských akcií tak
ztratila 39 miliard EUR! Páteční rozdíl mezi úročením německých a italských vládních EUROdluhopisů tak dosáhnul 2,23% v neprospěch Itálie, a trhy očekávají další pád italských
dluhopisů! ECB přestává pomocí tisknutí nekrytých EUR vykupovat Italské, a další jižanské
dluhopisy. Tato politika ECB a Bruselu za poslední 2 roky způsobila značnou část současné
inflace - drahoty! Protože drahota už začala ohrožovat Brusel ještě víc, než možný pád Itálie
do bankrotu, Brusel zavelel, a ECB přestane rozhazovat nekryté peníze, a naopak začne v létě
zvedat úroky, aby zdražila všem dluhy, a tak vysála z dlužníků, včetně států, co nejvíce peněz.
V oběhu tak bude méně peněz, a lidé, města i státy si tak koupí méně zboží a služeb. Tím se
zpomalí růst drahoty, ale současně řada podniků a živnostníků zkrachuje, a hodně lidí přijde o
práci. Hrozí tak, že se růst drahoty (inflace) spojí s krachy firem (recese), a dojde k obávané
stagflaci. Příchod Stagflace jsme poprvé předpověděli před rokem v MAP 840! V období
Stagflace jsou nejhůře zasažené státy s vysokým zadlužením, protože čím více rostou úroky,
tím více musí státy platit bankéřům! Ti za získané miliardy potom levně skupují privatizovaný
státní a veřejný majetek!
Italské banky ztratily po rozhodnutí ECB průměrně neuvěřitelných 8%! Některé
menší dokonce 14%! Italský státní dluh je 150% roční bilance italského HDP!
(Česko 42%, Slovensko 43,5%) Italské banky drží velkou část Italského státního
dluhu! Italský stát ručí za 40% italských firemních úvěrů! Už 24. listopadu 2020
požadovali Italové po Bruselu, aby jim odpustil všechny dluhy, jinak zkrachují!
Brusel, aby Italové nezkrachovali, začal od té doby nakupovat Italské státní dluhopisy
ještě více! Itálie dostala od Bruselu z Fondu záchrany EU celkem 192 miliardy EUR!
(Česko 7, Slovensko 6!) Ital dostal 3200 EUR na hlavu! Čech 667! Slovák 1100
EUR! Italský průměrný roční plat je přitom 34 000 EUR! Český 17 011 EUR!
Slovensko 15 446! Všichni Češi a Slováci ovšem ručí za splacení Italských dluhů,
které Italové od Bruselu v rámci Fondu záchrany (zotavení po COVID-19) dostali!
Obdobně ze stejného fondu dostali Španělé 1473 EUR na hlavu, a z těchto miliard, za
které ručí i čeští i slovenští zaměstnanci v automobilovém průmyslu, mají Španělé
podle nového Bruselského nařízení, vybudovat nové továrny na elektromobily,
protože automobilový průmysl se má přesunout z východní do západní Evropy!
Protože východní Evropané mají být tak chudí, že si už elektromobily kupovat
nemají! (Viz MIP 44!) Česko a Slovensko se mají dokonce stát Smeťákem Evropy!
Italská ministryně Luciana Lamorgese oznámila 6.června, že Itálie naléhavě
potřebuje dopravit do země 100 tisíc nových imigrantů na sběr zeleniny a ovoce!
Každý čtvrtý plod italského zemědělství je sklizen rukama Imigranta. Jen v roce 2021

doplulo do Itálie 67 000 nelegálních imigrantů! Na italských polích a v sadech
pracuje 360 tisíc imigrantů 540 tisíc Italů! V Itálii je přitom 2,1 milionu
nezaměstnaných Italů a mladí Italové ve věku od 15 do 24 let jsou z 24%
nezaměstnaní!
Přitom 10.6.2022 požadovala ta samá Itálie, aby v rámci programu dobrovolné
relokace imigrantů si od ní země EU převzali první část z kontingentu 10 000
imigrantů, kteří jsou určeni k dobrovolné relokaci! A Rakušan proti tomu nepodal
VETO!
Jak mají čeští i slovenští zemědělci konkurovat italským! Italská dotace na 1 hektar je
až 32 500 CZK! Česká dotace před Juračkovým snížením 6 700 CZK! Po snížení 5
860 CZK! Italská mafie díky Bruselským dotacím a imigrantským otrokům dokáže
vydělat na každých 1000 hektarech přes 1 milion EUR ročně čistého zisku! Když
čeští farmáři protestují - česká vláda se jim směje! Místo toho, aby vláda bojovala v
Bruselu za srovnání zemědělských dotací Itálie a Česka, vláda raději souhlasí, že
bude platit přemisťování nepotřebných imigrantů z Itálie, kteří nechtějí pracovat na
poli, aby si Itálie na pole mohla přivést jiné imigranty, kteří možná budou pracovat!
Velká Británie se poprvé od roku 1926 připravuje na generální stávku. Britští
zaměstnanci už nehodlají nadále snášet drahotu, a rostoucí nezaměstnanost, a hodlají
protestovat a zastavit celou Británii, aby si vymohli vyšší platy! V Británii vře
nespokojenost s drahotou. Přes půl milionu Britů nedostalo díky lajdáctví úředníků
sociální poukázky v hodnotě 600 CZK měsíčně, za které pro své děti ve věku do 4 let
mohou nakupovat mléčné výrobky, nebo ovoce či zeleninu. Na tyto přídavky má
nárok každé dítě do 4 let, které žije v rodině s příjmem nižším než 39 000 CZK
měsíčně! Chudoba ve Velké Británii je už tak obrovská, že dalších 1,5 milionů dětí
má dostávat ve škole jídlo zadarmo, aby se najedly. Ve školním roce 2020/21 přitom
už jídlo zadarmo dostávalo 1,7 milionu dětí. Tedy 3,2 milionu dětí z 10,3 milionů
všech žáků škol má dostávat jídlo za darmo!
30% britských žáků a studentů má už dostávat ve škole jídlo zdarma! Co Česko?
Takřka nic. Dokonce se tvrdí, že si děti jídla zdarma neváží!
S vládou Gazdíka (STAN) na ministerstvu školství nelze čekat nějakou změnu!
Gazdík oznámil, že přidá letos pouze nepedagogickým pracovníkům škol, a to od září
celkem 1,75 miliardy korun! (447,5 milionu měsíčně) Podle Gazdíka mají být tyto
peníze rozděleny mezi školníky a kuchařky! Nepedagogických pracovníků ve
školství je 76 000. Každý by tak měl dostat 5 756 CZK měsíčně navíc! Jenže, kdo
jsou ve skutečnosti tito nepedagogičtí pracovníci? Učitelů je v Česku 186 tisíc! Podle
českého účetnictví, které je i pro ministra Gazdíka závazné, je nepedagogickým
pracovníkem i tzv. školní asistent! A jsme u toho. Ještě v roce 1999 bylo v českém
školství jenom 147 tisíc učitelů! Ale v roce 2022 už 30 000 tisíc asistentů pedagoga a
školních asistentů, kteří v roce 1999 neexistovali! V roce 1999 bylo ve školách dost
míst pro všechny žáky. Letos nejsou místa ani pro jedničkáře. Letos už hrozí, že
školníci a kuchařky budou pracovat za méně, než je průměrný důchod! Ovšem
nikoho nenapadne, že je třeba ze škol odstranit asistenty inkluze, nařízené Bruselem.
Těchto 30 000 ne-učitelů zbytečně vysává peníze pro vzdělání 900 tisíc českých

studentů a žáků, a platy učitelů i nepedagogického personálu! Řešení je prosté, jenže
zde jde o snížení pracovních míst osob napojených na neziskovky!

I

v USA to už vře! Afroamerický Demokrat Gregg Marcel Dixon vyzval na souboj (foto) o křeslo
letitého Afroamerického kongresmana za demokratickou stranu James Clyburna. Střet dvou
generací politiků Demokratické strany o chudý volební obvod v Jižní Karolíně vyvolal
pozdvižení - protože mladý Dixon obviňuje starého Clyburna za to, že Afroameričané
přicházejí hromadně o zaměstnání, protože se na jejich pracovní místa hromadně autobusy a
letadly dovážejí imigranti hispánského původu! Černí Američané si začali uvědomovat, že se
stali stejnou obětí imigrantů jako jejich bílí kolegové. Američtí zaměstnanci bez rozdílu pleti
přicházejí o místa díky imigraci a odvozu pracovních příležitostí. Podle Dixna jsou
Afroameričané vzteky bez sebe z politiky demokratů prosazující imigraci! Afroameričané tradiční voliči Demokratů, tak začínají prosazovat zákaz imigrace, zákaz potratů a další témata
spojovaná s Trumpem! V USA je už dokonce i na universitní úrovni prokázáno, že imigrace
připravuje i vzdělané Afroameričany o práci! A že doba, kdy do USA byla imigrace zakázaná
přinesla období nejvyššího růstu životní úrovně Afroameričanů! Stejně jako bílých Američanů.
Imigrace tak nemá s rasismem nic společného - je to pouze způsob, jak Vás chtějí naši politici
zbavit životní úrovně, aby se měli s úředníky líp!
Pokud Vám někdo tvrdí, že jste Xenofobové, když odmítáte neřízenou imigraci,
vysmějte se jim. Jak ukázal G.M. Dixon nemá neřízená imigrace s xenofobií nic
společného. V Evropě jsou to Bruselští úředníci a jejich evropští poskokové, kteří se
chtějí mít na Váš úkor líp, z levné práce imigrantů. Vy bojujete za svá ekonomická i

sociální práva! Za svou budoucnost. Za budoucnost svých dětí, aby nežily ve Evropě,
kde auta a byty budou jen pro bohaté a úředníky, a hlad a bída bude pro Evropany!
Zde máte článek z roku 2016, kde český expert předpověděl, jak to dopadne!
Mějte se a držte se. Michal.

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat!
Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně
rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech!
Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde
pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše
pořady sledujete a naše články čtete. Naši činnost můžete podpořit
darem na účet 2601593605/2010, IBAN
CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby
prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou
volné a v kontextu.

