MIP 93 EU přiznala, že v bruselské pokladně už nejsou
žádná EURA! Nová sabotáž úředníků Bruxelae odhalena!
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Berlín včera zakázal ukrajinskou putovní výstavu zničených ruských tanků na slavném
bulváru Unter den Linden, kde Hitler pořádal oslavné přehlídky svého Wehrmachtu a SS, tak
dlouho, než mu Spojenci zbořili Berlín bombami, a Rusové “denacifikovali” Wehrmacht i SS.
Výstava rozstřílených ruských tanků se měla konat naproti ruskému velvyslanectví! Podobná
“putovní” výstava už proběhla v Praze (Na Letné), Varšavě a Vratislavi, a tam nikdo
neprotestoval. Ostatně, kdo by chtěl v Česku protestovat, skončí ve vězení! V Berlíně ale
výstava nebude. Tamní úředníci, nevydali vystavovatelům povolení, protože sami nedostali
povolení – výstavu povolit – od německé vlády! A to ačkoli o příslušné povolení písemně s
předstihem žádali!

(Na tomto odkaze spousta dalších fotografií z Hitlerových akcí na Unter den Linden!
Podrobný rozbor s topologií jednotlivých historických míst! Anglicky.)
Tahle zdánlivá banalita berlínského úředního šimla, který se vzepřel, že bez vládního razítka
to své na povolení nedá – přerostla v nečekaný skandál, a mainstreamová média včera
spustila s podporou ukrajinského velvyslance okolo celé nepovolené berlínské výstavy
hlasitý povyk! Podle něj, to že ve zničených ruských tancích umírali lidé, nemůže být
dostatečným důvodem pro zákaz výstavy. Z celého mediálního představení je však jasné, že
v něm jde o mnohem víc, než o odpověď na etickou otázku, zda se smí, a nebo nesmí
vystavovat zničené tanky, ve kterých v hrozných bolestech umírali nějací Rusové (lidé). V
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Bruselu i Kyjevě totiž už roste strach, že Berlín je další zemí, která už otáčí politický kurs od
Ukrajiny k Rusku. A to se už projevuje, jak v maličkostech, že vláda neodpoví na dotaz
úředníka, zda má povolit výstavu zničených tanků. Tak mnohem zřetelněji, že Německo, (a
některé další země EU!), zablokovaly tento týden finanční transfer 8 miliard EUR na
Ukrajinu!
Bez peněz se válka vést nedá – to vědí moc dobře jak v Kyjevě, tak v Bruselu. Jenže Brusel
už žádné peníze nemá. Tuhle překvapivou informaci o prázdné Unijní kase přiznal tento
týden vysoký úředník Komise. A podle ní nemá Brusel na svých účtech žádných 8 miliard
EUR, které by mohl na Ukrajinu poslat, jak se před měsícem slavnostně zavázal! A protože
je nemá – musel požádat vlády zemí EU, aby mu 8 miliard EUR poslaly! A světe div se!
Vlády zemí EU neposlaly do Bruselu 8 miliard EUR, aby je Brusel mohl poslat na Ukrajinu! V
Kremlu i v Pekingu se už po téhle zprávě musí slavit! Tím spíš, že v Kyjevě panuje smutek a
zloba. Bez 8 miliard EUR nebude na ukrajinské důchody! Prezident Zelensky z hrozby této
trapné situace v projevu před národem obvinil zrádné západní byrokraty! A nedivme se mu –
Rusové na okupovaných územích vyplácejí ukrajinským důchodcům ruské důchody jako
hodinky! Ukrajinci na svobodných územích nebudou vyplácet ukrajinským důchodcům
ukrajinské důchody?! Tak tohle Brusel zase jednou kardinálně podělal – Kdo bude bojovat za
vládu, která nevyplácí své důchodce, proti vládě, která je místo ní vyplácí!?
(Faktická poznámka – i v Rusku, kdo protestuje skončí před soudem!)
Obecný trend evropského veřejného mínění je prostý – Nejdřív vyřešit energetickou krizi –
Potom pomoci Ukrajině! V Česku to tento týden dokázal průzkum veřejného mínění! Podle
exkluzivního průzkumu, který si nechal Brusel vypracovat – upřednostňuje většina Evropanů
(35%), co nejrychlejší uzavření míru bez ohledu na podmínky, a menšina Evropanů (22%)
upřednostňuje dosažení spravedlnosti, potrestání Ruska a navrácení území Ukrajině!
Poměry v jednotlivých zemích EU se liší – V Itálii je 52% stoupenců okamžitého míru, a jen
16% stoupenců pro Ukrajinu spravedlivého míru! V Německu 49 ku 19. V Rumunsku 41 ku
23. Ve Francii 41 ku 20! V Česku a na Slovensku se průzkum nekonal!
Autoři průzkumu evropských nálad na závěr své zprávy Brusel varovali, že hlavní podpora
uzavření, co nejrychlejšího míru přijde na podzim s energetickou krizí a drahotou. A že
nebude dobře potvrzují nejnovější zprávy – Německá vláda včera za zavřenými dveřmi
jednala o nečekaném problému pro zimní distribuci plynu. Plyn sice bude, ale nebude možné
jej distribuovat do milionů domácností z technické příčiny! Díky uzavření ruských plynovodů
se prý v evropských plynovodech nepodaří vytvořit dostatečně vysoký tlak, aby bylo možné
plyn v zimě distribuovat koncovým zákazníkům! Tedy pro laiky – ačkoli plyn bude,
nedoputuje k Vám do domu! Dokonce prý ani nebude uhlí pro rodiny, které s ním stále ještě
topí v kamnech! Uhlí nebude, protože Brusel zakázal dovoz ruského uhlí, a zapomněl přitom,
že uhlí z Afriky, Indonésie a Kolumbie, které dodávky ruského uhlí nahradí – nedopluje do
Evropy včas! Za tohle by měly v Bruselu, i jinde padat hlavy úředníkům! Protože tohle je už
asi sabotáž! Hlavní opora Ukrajiny v Evropě – polská vláda – nedokázala nahradit 7 milionů
2/3

tun ruského uhlí a miliony Poláků možná nebudou mít čím v zimě topit! Není pak divu, že
dosud suverénní strana PiS, která v Polsku léta vládne, se nečekaně propadla v průzkumech
veřejného mínění, a čeká ji zřejmě rychlý konec! Jediný, kdo posiluje v průzkumech je opět
stálice Orbán – a v Evropě se tak ukazuje, že pro politiky, kteří budou chtít uspět ve volbách
platí jednoduchá rovnice – Kdo se o voliče dobře stará, toho voliči volí! Babiš se tak díky
Fialovi a jeho partě nejspíš stane příštím českým prezident! Lipavský bude mít určitě radost!
Přeji krásný srpen a děkuji za dary i v této těžké době. Nový kanál pro videa jsme už
odzkoušeli, takže pořady budou už příští týden. Kdo mne chce potkat – třeba, aby mi
vynadal – budu na této akci v Příčovech:

je 04.48 a já Vám přeji příjemné dobré ráno – Michael Gargamel.
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.
michalapetr.com
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