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Ruský Mráz - Děsivá studie německých průmyslníků - miliony
lidí na dlažbě! - žádná hnojiva! - žádná úroda!
Gargamelova analýza z 29. června.
Prosím šiřte!
Naše pořady a články najdete zde:
http://michalapetr.cz/doku.php
https://www.michalapetr.com/
Kontaktní mail kpv0249@gmail.com
Včera byla v Německu potichu zveřejněna děsivá studie, co se stane, pokud bude Rusko
(Putin) pokračovat ve snižování svých dodávek plynu do Evropy, tak jak začalo před 14.
dny. Studii zveřejnil šéf bavorských průmyslníků Bertram Brossardt, a my v
dnešní analýze zveřejníme hlavní body:

Pozor! Pro Česko je nejdůležitější toto sdělení obsažené v analýze
(nepřímo, ale jasně) - V EU platí, že není rozhodující, na území
jakého státu se plyn skladuje, ale komu skladovaný plyn patří.
Analýza tvrdí, že Německo si uskladnilo svůj plyn i v cizině!
Otázka tedy je, komu vlastně patří uskladněný plyn v Česku a
komu bude v zimě dodáván! Brossardt v analýze operuje tím, že
Německo vlastní plyn uskladněný i jinde v EU!
(To samé přiznal nedávno v Senátu i ministr Síkela - STAN Jelikož není vždy pravidlem, že by obchodníci s plynem
uskladňovali plyn jen v zemích, na jejichž trzích s plynem působí.)
Další body analýzy:
1. Pokud Rusko rychle do několika málo dnů neobnoví normální tok plynu do
Evropy, a nebo ho zastaví úplně - dojde v Německu přes zimu 22/23 k
propuštění 5,6 milionů lidí z práce, dojde k propadu HDP Německa o 193
miliard EUR (-9,4%), a totálnímu rozvratu všech výrobních řetězců, takže se
nakonec na jaře německá ekonomika úplně zastaví!
2. Přes zimu 22/23 se bude muset bezpodmínečně zastavit německý chemický
průmysl, (výroba Amoniaku), a to skončí tím, že na jaře 23 nebudou pro
evropské zemědělce žádná hnojiva, a na podzim 23 nebude úroda!
3. Obdobně se přes zimu 22/23 bude muset zastavit výroba oceli a dalších kovů.
To se na jaře projeví v nedostatku polotovarů pro automobilový a další

průmysl, neboť nebude z čeho vyrábět!
Protože plyn i tak stačit nebude, budou přijata tato opatření:
1. Úplně se má zakázat používání vozidel na plyn (CNG!) (V Česku je asi 30 000

vozidel na plyn CNG!)
2. Mají se radikálně snížit dodávky teplé vody občanům, a úřadům a snížit
vytápění bytů, hotelů, restaurací a úřadů.
Celou analýzu - 50 stran a grafy v Němčině najde zde v PDF.

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 čtěte. 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.

