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Šok! Západ žebrá v Rusku o Uran! US atomové
ponorky koncem roku bez paliva!? Benzín - ještě horší
– nebude!!
Gargamelova analýza ze 14. 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
US jaderné ponorky jsou závislé na ruském jaderném palivu! Koncem roku hrozí v USA
nedostatek elektřiny v důsledku přerušení dodávek ruského jaderného paliva do
amerických jaderných elektráren! 46% světové produkce jaderného paliva ovládají
Rusové! Jednou z nejohroženějších zemí je při přerušení dodávek podle USA Česko!
Tak si představte - dva vysocí představitelé US - Deep State, experti na jaderné palivo
a výrobu jaderných zbraní - Dr. Matt Bowen a Paul Dabbar - včera oznámili, že
Západ je kriticky závislý na dodávkách ruského uranu, a že reálně hrozí, že velká část
území Spojených států se ocitne koncem roku bez elektrické energie, protože v USA
se vyrábí elektřina v atomových reaktorech z ruského jaderného paliva . (Mapa území
USA ohroženého výpadkem dodávek elektrické energie)

Paul Dabbar byl důstojníkem na atomové ponorce a ředitelem JP Morgan, a Dr.Matt Bowen
byl za Obamy náměstkem pro jaderné energie. Oba experti potvrdili, že přerušení dodávek
ruského uranu na Západ vyvolá katastrofickou situaci - prý dokonce nebude možné vyrábět
dostatek paliva pro US-jaderné ponorky, protože i tato výroba je závislá na dodávkách ruského
uranu! Situace na celém světě bude podobná, protože všech 439 civilních jaderných reaktorů
je nějakým způsobem závislých na ruských dodávkách. Rusko totiž sice těží pouhých 6%
světového Uranu, ale ovládá 40% obchodu s tzv. obohaceným uranem. Rusko vlastní 46%
světových kapacit pro obohacování Uranu. Vytěžit Uran tak není pro svět problém - problém
ale je, že vytěžený přírodní Uran obsahuje pouze 0,7% izotopu U-235, a proto je nutné jej tzv.
obohatit na 3 až 5% obsahu U-235, a teprve potom se z něj dá vyrábět jaderné palivo, a nebo
jaderné bombičky. A to bez Ruska nejde, nehledě na to, že další obohacovací kapacity jsou v
Číně a v Iránu, a tyto země drží s Putinem basu. (držet basu = být solidární)
Na vině vzniklé uranové závislosti Západu na Rusku je Obamova administrativa a
bruselští plánovači. Obama v roce 2013 nechal uzavřít poslední americkou
obohacovací továrnu, a od té doby jsou americké jaderné ponorky, výroba jaderných
bomb, a výroba jaderné energie závislé na starých zásobách obohaceného Uranu a
ruských dodávkách. Zásoby brzy dojdou a obohacování uranu se v USA podaří uvést
do částečného provozu teprve příští rok. V Evropě je situace ještě horší. Bruselští
maoisté sabotují celý sektor jaderné energetiky už celá desetiletí. A asi proto není
náhodou, že Německo nyní odstavuje svoje poslední jaderné elektrárny, a že
oznámilo, že se stejně už nedají udržet v provozu, i kdyby někdo chtěl, protože
prostě není už žádné další palivo do jejich reaktorů. Oba experti označili za
nejzranitelnější země v případě narušení dodávek ruského obohaceného uranu na
světový trh - Česko, Finsko, Turecko a Ukrajinu.
Podle US expertů se na těžbě a obohacování uranu, a exportu jaderných paliv a
technologií dají příštích sto letech vydělávat miliardy USD. Je tak zajímavé, že
ačkoli Česko patří mezi země s největšími těžitelnými zásobami Uranu, má vyspělou
jadernou energetiku i průmysl, a nefouká zde ani vítr, ani nesvítí slunce, nelze zde
vyrábět vodík, ani jej skladovat, tak nikoho z vládních expertů ještě nenapadlo, těžit a
obohacovat Uran a rozvíjet jaderné technologie, jako plánují USA! Je to rozhodně
lepší nápad než poslouchat Brusel - a přestat vyrábět auta, přestat stavět jaderné
reaktory, přestat hnojit pole, a poručit větru a dešti, aby se měli ouřadové líp!
Ropný šok pokračuje! Ceny nafty a benzínu mají podle amerických burzovních expertů růst
dramatickým tempem i nadále. Očekává se, že ceny letos ještě vzrostou ze 120 USD za barel
na 180 USD za barel, a že i příští rok bude nárůst cen pokračovat. Na vině zdražování
kupodivu není Rusko, ale USA a Brusel, protože není problém ropu vytěžit, problém je, že
nejsou rafinerie, které by ji mohly zpracovat. Bruselští i Washingtonští plánovači, kteří
zapomněli výstavbu rafinerií naplánovat, tak udělali chybu jako soudruzi z NDR, aby ji
napravili, rozhodli v Bruselu, že zakáží výrobu aut!

Byly v Česku časy, že si ministryně financí tetka Schillerová (ANO) četla
Bloomberg, aby o světové ekonomice aspoň něco tušila. Ty časy jsou už asi pryč protože nikoho v české vládě neznepokojuje, že hlavní expert agentury Bloomberg na
světový trh s ropou včera oznámil, že cena ropy ještě nedosáhla svého maxima a
několik let ještě poroste. Česká vláda, tak nepřipravuje žádná opatření, jak drahotu

zmírnit, už z prostého důvodu, že zase nic netuší!

(Graf: Současná ropná krize - černá, nápadně kopíruje v cenách ropy krizi 2007-09 - modrá.
Podle Javier Blas - experta na ropné trhy Bloomberg - bude ovšem černá tentokráte
pokračovat v růstu a to díky důsledkům politiky Bruselu!)
Důvody jsou dva - První - jenom naivní politik si může myslet, že dokáže nahradit
dodávky ruské ropy na světový trh. Současné nízké (120 USD!) ceny ropy jsou
způsobeny tím, že USA i EU vyprazdňují své strategické zásoby ropy. Jakmile se
zásoby vyčerpají, cena ropy poroste, a ani Venezuela, Saudská Arábie, Irán a celý
OPEC nejsou schopni nahradit dodávky ruské ropy v dostatečném množství, i kdyby
chtěli. Bez ruské ropy se v příštích letech svět neobejde, a čím déle bude embargo na
ropu trvat tím více Rusko zbohatne a Západ zchudne. Druhý - světová spotřeba ropy
navzdory Bruselským plánům roste. Jenže nikdo nepostavil dostatečné množství
rafinerií, které by rostoucí poptávku po benzínu a naftě uspokojily. Protože je málo
rafinerií, roste cena konečného produktu benzínu a nafty. Ze tří barelů ropy se
vyrafinují dva barely benzínu a jeden barel nafty. Ještě minulý rok platilo letité
pravidlo, že na rafinaci jednoho barelu ropy vydělá rafinerie 10 USD! Jenže letos se
díky rostoucí světové poptávce po benzínu a naftě pravidlo změnilo, a nyní platí, že
rafinerie vydělá na rafinaci jednoho barelu ropy 61 USD. Protože nové rafinerie
žádný normální podnikatel už stavět nebude, protože Brusel zakazuje výrobu aut,
bude cena benzínu i nafty i nadále stoupat! Majitelé rafinerií a bankéři si tak namastí
kapsu!
Jak vidíte jen v Bruselu mohou být tak pitomí, že embargují ruskou ropu, pro kterou
není náhrada, a ještě zabrání výstavbě nových rafinerií, když je všem jasné, že stará
kapacita už nestačí. Česká vláda Vám tak nepomůže, ceny porostou, a za vší tou
drahotou je zase Brusel!

Skandál v Německu. Přední členka německých zelených Luisa Neubauerová veřejně
oznámila, že se účastnila Kodaňského summitu o demokracii (placen vládou USA a
Bruselem, projevy Jourová a Obama), aby tam společně s dalšími účastníky
naplánovali, jak začnou vyhazovat ropovody do vzduchu! Neubauerová má obzvláště
spadeno na nový ropovod East African Crude Oil Pipeline, který buduje francouzský
Total, a který má spojit nejchudší africké země, a vytvořit tak podmínky, aby se
vymanily z chudoby, a svět přitom získal další naleziště ropy. Neubauerová vede
kampaň proti výstavbě tohoto ropovodu, a už dosáhla toho, že se německé banky
stáhly z jeho financování! Němečtí zelení jsou v koalici s Českými Piráty. Piráti
hlasovali za ukončení výroby aut v Evropě a zelení plánují, že budou vyhazovat
ropovody do vzduchu! Jistě chápete, že vláda českých lidojedů Petra Fialy tak
nemůže mít ani nejmenší zájem na levných cenách benzínu i nafty, i na tom, aby
Čechům zůstala dobře placená práce v automobilovém průmyslu!
Skandál v Portugalsku. 41-letý uprchlík pákistánského původu znásilnil před pár dny
ve městě Guarda 6-ti letou Ukrajinku, a to přímo v uprchlickém zařízení, kam byla 6ti letá Ukrajinka i s matkou zavřena! Další důkaz toho, že imigrace z určitých zemí
do Evropy není možná, a že se tito tzv. imigranti nezastaví ani před tím, aby
zneužívali a trýznili skutečné uprchlíky před válkou!
Paranoidní NATO. Podle Severoatlantické aliance Rusko zahájilo destabilizaci
jižního křídla NATO. Po návštěvě Lavrova v Alžíru, přestal Alžír dodávat plyn do
Španělska! Brusel se jako obvykle rozzuřil, a začal Alžíru vyhrožovat, že uvidí.
Alžířané měli z Bruselu legraci, a naznačili, že nedodají plyn ani do Francie a Itálie, a
bylo po Bruselském povyku. V Alžíru se Italové, Francouzi a Bruselští úředníci
zastupující Španěly, navzájem přetlačují, kdo získá více alžírského plynu. NATO se
obává, že v jižní Evropě brzy propuknou protiválečné bouře, a bouře proti bruselské
drahotě, které mohou skončit odchodem řady zemí z NATO!
A mně nezbývá, než Vám popřát krásné dobré ráno 14. června 2022 a doufat, že se lidojedů, pirátů
a bruselských ouřadů brzy zbavíme, aby přestali škodit. Ostatně právě proto soudím, že Bruxelae
musí být zničeno, ještě dřív než vyhodí všechny ropovody do vzduchu.

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.

