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Michael Svatoš

MIP 89 Německo parazituje na české i slovenské
elektřině! Potvrzeno německým poslancem Holmem!
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holmem

V Německu stojí 30 tisíc větrných turbín – to představuje 90 tisíc větrných lopatek – a v
nich je obsaženo podle švédské expertky na výrobu větrných turbín celkem 1 800 kg
nebezpečné mutagenní karcinogenní látky Bisfenol A! (20gramů na lopatku!) 

V roce 2019 rozhodnul Nejvyšší soud EU v Lucembursku, že Bisfenol A je nebezpečná
karcinogenní a mutagenní látka ohrožující lidskou a zvířecí reprodukci, a potvrdil tak
rozhodnutí Evropské agentury pro nebezpečné látky – Bisfenol A v Evropě postupně
zakázat! Jenže bez Bisfenolu A nelze vyrobit ani jednu lopatku větrné turbíny. A tak
Brusel začal soudní rozsudek o nebezpečnosti Bisfenolu A bojkotovat!

Podle Norské agentury pro ochranu životního prostředí se Bisfenol A obsažený v
lopatkách větrných turbín odlupuje vlivem vlivem větrů a dešťů v mikročásticích
sklolaminátu – a tyto mikročástice se potom jako potrava, a nebo vdechnutím dostávají
do lidských těl. Norská agentura odeslala svá zjištění Bruselu! 

Podle vědeckých závěrů se u člověka o váze 75kg začnou projevovat závažné negativní
karcinogenní a mutagenní poruchy zdraví pokud je vystaven kontaminaci 0,01875gramu
Bisfenolu A. 

Jedna lopatka větrné turbíny váží průměrně 20 tun a je vyrobena ze sklolaminátu, který
obsahuje Bisfenol A! Samotná lopatka větrné turbíny je nebezpečný odpad i bez
Bisfenolu A, protože obsahuje skleněná vlákna, která se chovají v lidských plících jako
karcinogen! Spálením lopatek ve spalovnách vzniká velké množství popelového prachu
tvořeného těmito nebezpečnými vlákny, a ta unáší vítr směrem od západu Evropy na
východ Evropy – EU má jediný plán na likvidaci vysloužilých větrných lopatek – spálit je!
Protože větrné lopatky jsou považovány za kompozitní odpad – nesmí se ukládat na
skládkách! Ale mohou být při spalování jako prach vypouštěny větrem do východní
Evropy!

Podle prestižní vědecké studie budou v příštích letech představovat vysloužilé větrné
lopatky 10% všeho evropského kompozitního odpadu! Jak vidíte – bruselská větrná
ekologie znamená zamoření Evropy miliony tun odpadu tvořeného kompozitními vlákny,
která jsou karcinogenní pro lidský organismus, a desítkami tun mutagenní látky Bisfenol
A, která ničí reprodukci lidí a zvířat!

Proč to všechno? Protože větrné turbíny se vyrábějí v Německu! Německo na nich
bohatne! Německá prosperita závisí na kombinaci větrných a plynových elektráren! (Plyn
z Ruska, Německo nahradí plynem z USA) Proto Německo zakazuje jaderné elektrárny
po celé Evropě – protože by přišlo o svůj zlatý důl!
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Výsledkem politiky Bruselu a Berlína je, že evropské jaderné elektrárny zastaraly,
neopravovaly se, a teď dokonce ty ve Francii mohou vyrábět pouze na 50%, protože díky
Bruselské politice – zkorodovaly! Díky Bruselu už nevyrábíme čistou jadernou energii v
potřebném množství, ale místo ní ve jménu ekologie zamořujeme Evropské životní
prostředí toxickými větrníky – a větry unášený, lidskému zdraví  nebezpečný prach, se
usazuje ve Východní Evropě! Německo se tak stalo největším Evropským energetickým
parazitem!

Ostatně právě proto soudím, že Bruxelae musí být zničeno ještě dřív než všichni
dostaneme rakovinu a naše děti zmutují!

Přeji krásné léto! Děkuji za pomoc, za podporu, i dary. Zítra asi článek nebude – jedu
dnes ráno za Petrem. Mějte se moc krásně. Jsou 04.13 . 28. července – Já Vám přeji
dobré ráno a pohodový den a sám jdu aspoň na chvíli na kutě! Michal 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.
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