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Европа не се самоубива за първи път. Веднага след Първата световна война (ПСВ)
немският философ Освалд Шпенглер (1880-1936) написва книгата „Залезът на Европа“,
в която предсказва смъртта на европейската цивилизация. „Културата се намира в
душите на хората. Скъса ли се нишката между ценностите и хората, цивилизацията е
обречена и загива. Когато техниката заменя Човека, в него не остават духовни сили за
култура. Тя умира, преминавайки в технокрация, безсмисленост и безплодие“ – пише
преди 100 години той.

Този песимизъм на мислителя Шпенглер е породен от 17 милиона жертви и 20 милиона
инвалиди в резултат на Световната война. Християнството е в криза. Католическите
църкви започват да се изпразват. В Русия след революцията болшевиките налагат
атеизъм. След ПСВ Европа загубва моралното право да бъде световен лидер. Новият
лидер е Америка. Мястото на световната религия – християнството се заема от нови
„религии“: социализъм, националсоциализъм, национализъм… Марксизмът става
привлекателен за образованите младежи. Фашизмът и национализмът обединяват
гражданите на една страна, но разделят народите на Европа. А богът на парите обрича
света на бъдещи катастрофи.

Второто самоубийство на Европа е още по кърваво. Втора световна война (1939-1945)
със 71 милиона жертви, от които 26 милиона в Русия, 6.2 милиона в Полша и 12 милиона
в Германия. Секретните документи от това време показват, че и в двете световни войни
народите на Европа са станали жертва на британските интриги и безразличие към
съдбата на славяните.

Последва един мирен период на т.нар. Студена война.Той завърши с налагане на
неолибералния модел, разпадане на Съветския съюз и разширяване на Европейския
съюз. Постъпките на западния човек започнаха да се обуславят от индивидуализъм,
хедонизъм и материализъм. Европейското християнство продължи да запада.
Абстрактните идеали, залегнали в програмите на политическите партии, отстъпиха
място на лидерска политика и неудържим стремеж за властване на едно малцинство.
Едни го наричат корпоратокрация, други „дълбока държава“ (deep state). Това
малцинство налага безцеремонно глобализма на европейските държави, спекулира с
демокрацията и използва парите за обработка на медии, политици и демократични сили.
Далечната му цел остава изчезване на националната държава.
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В стара Европа преклонението пред бога на хедонизма и сексуалните наслади доведе
до разпадащи се бракове, разпадане на семейството като институция, функционална
неграмотност, СПИН, епидемия от бременност на малолетни, социална изолация на
хиляди… “Знанието - казва руският философ Александър Дугин, - се смесва с
материални елементи и става симбиоза между разбираемо и неразбираемо. Нашият свят
стремително се дебилизира“. Необразованите хора вече нямат принадлежност към
нацията. Те могат да бъдат поведени като стадо както за патриотични, така и за
разрушителни дела. За такива хора има и нов термин „Шипълс“ (Sheeples) – от „овца“ и
„хора“. Украинците отново се тълпят на Майдана. Дали всички са наясно, че този път,
благодарение на Сорос и компания, те са на път да загубят най-плодородния чернозем
на света като го препродадат на ТНК за добив на шистов газ само и само да не зависят
от руския Газпром?

Европа има други проблеми. В Европейския съюз се е възцарило нещо, което може да
се нарече „екопсихоза“, „еколудост“ и дори „еко-бесие“. Учените-климатолози са на
мнение, че „глобалното затопляне“, на което ние сме свидетели през последните години
има малко общо с човешката дейност.

Но политиците в Европейската комисия и Европарламента са приели „зелената религия“
и продължават да пренебрегват доказателствата, че промените в климата се дължат
на съвсем други фактори като активността на процесите в Слънцето, наклона на оста
на Земята, вулканичната дейност и др. Смяната на затопляне със застудяване е
циклична и даже има обратна връзка. А въглеродният диоксид се отделя и поглъща
предимно от океана и е полезен за всички зелени растения.

Но „климатичните вещици“ не мирясват. На 28 ноември т.г. едната, г-жа Урсула фон дер
Лайен, заяви високопарно в Стасбург, че „ЕС има амбицията да бъде първият голям
икономически блок, който да достигне до нулеви въглеродни емисии в 2050 г.“ И
прокара резолюция, подготвена преди месец на Мадридската среща по климата: „За
извънредното състояние в областта на климата и околната среда в Европа и на
планетата“.
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Ако едната „вещица“ определи този план като „дълъг и неравен път“, като този на
програмата „Аполо“ за полета до Луната, то другата, г-жа Кристин Лагард, преминала от
МВФ в Европейската централна банка (ЕЦБ), подсказа, че ще става въпрос за много
пари. „ЕЦБ от днес ще се бори не само с инфлацията, но и с глобалното затопляне. Ние
сме обречени да успеем!“- въодушеви евродепутатите тя.

Резолюцията беше приета с 429:225 гласа. Ако това беше само рамково и пожелателно
решение на Европейския парламент, нямаше защо да оспорваме хипотезата за
„глобалното затопляне“. Но вече се подготвя „климатичен закон“ на ЕС, който ще бъде
приет през март 2020 г. и, който „ще направи прехода към неутрален климат необратим“.
И тогава за страните от ЕС, ратифицирали, но неспазващи Парижкото споразумение,
ще започнат санкции. Междинната контролна цел е намаляване на емисиите на ВД с
50-55% до 2030 г. (Green Deal).

Прочетох проекта за текст на въпросната резолюция (Draft Resolution СОР 25) на ЕП.
Реакцията на всеки просветен европеец би била смесена: смях и гняв. Убедете се сами!

Прекратяване директното и индиректното субсидиране от държавата на изкопаеми
горива;

Затваряне на въглищните електроцентрали до 2030 г.;

Спиране на продажбата на автомобили с двигатели с вътрешно горене до 2035 г.;

Стратегически план за намаляване на емисиите от метан, които са 10 % от парниковите
газове в ЕС, чрез рязко намаляване броя на кравите (всяка крава отделя по 500 л метан
дневно);

Въвеждане на въглероден данък (по 75 евро/тон ВД) за напълване на „зеления“ фонд
на ЕЦБ, който ще възлиза в началото на 100 млрд. евро и ще подпомага по-бедните
източноевропейски страни вкл. България, за да намалят емисиите на ПГ.
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Тези мерки са не само самоубийствени за ЕС, но и безумни. Австралийският опит показа
само за две години (2012-2014), че с подобни радикални мерки токът поскъпва двойно, а
стоките стават неконкурентноспособни. Австралия отмени всички ограничения и си
запази азиатските пазари. Преди години, по време на културната революция, китайците
изтребиха врабчетата, но се оказа че с безумната програма са разбили цяла хранителна
верига и се наложи да ги развъждат отново. И сега не липсват безумни предложения за
запазване на климата като складиране на ВД под земята като сух лед или добавяне в
храната на кравите ферменти, които да блокират отделянето на парниковия газ метан?!

Естествено съпротива срещу това климатично самоубийство на Европа ще има. Нито
скандинавците и швейцарците ще си изколят кравите, нито германците ще престанат да
произвеждат автомобили, нито Полша ще си затвори каменовъглените мини и централи
(80% от икономиката е на въглища). Впрочем Полша е единствената страна, която
отхвърли категорично определението, че „икономическият ръст основан на изкопаеми
горива е остарял (out of date)“. И така Резолюцията на ЕС за „извънредното положение
с климата“ подписаха 28 страни. Засега Полша беше оставена на мира и за друго, тя
трябваше да бъде успокоена, за да остане флагман на русофобията.

А защо целият план на ЕК е безумен? Населението на Европейския съюз е само 7% от
световното население (511 млн) и с коефициент на раждаемост 1.5 вместо 2.1 в 2050 г.
ще бъде с 50 млн по-малко. Европейската икономика е отговорна само за 9% от
световните емисии на парникови газове. Дори и да се изпълни амбициозният план на
Урсула и Кристин, европейският пример няма как да стане заразителен за големите
производители: Китай, Индия, Япония, САЩ, Русия. Климатът на планетата и след 2050
г. ще остане без видима промяна. Само Газпром би загубил от въглероден данък за
метана 3.8 млрд. долара до 2030 г. Но има и една подробност. С радикалните мерки
енергийният внос на ЕС от 55% се очаква да спадне на 22%, т.е. руските тръби с
природен газ на Северен и Турски поток няма да бъдат пълни и без да се подновяват
санкциите.

А освен това климатолозите предвиждат започване на захлаждане, което ще бъде в
„разгара“ си към 2050 г. Съответно съдържанието на ВД в атмосферата ще намалява,
защото равновесието ще го насочва към повърхността на океана. Но бъдете сигурни:
„климатичните вещици“ ще кажат веднага, че това е резултат от техния стратегически
план за чиста от въглеродни емисии планета.
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Къде сме ние? България разбира се подписа (но не е ратифицирала още) Парижкото
споразумение. Учудващо е гласуването на българските евродепутати. Левите (С.
Станишев, Ел. Йончева, Иво Христов) подкрепят резолюцията за „извънредно
положение с климата“, а десните (Ал. Йорданов, Р. Кънев, А. Джамбазки) са против.
Кои защитават националните интереси? Премиерът Б.Б. е много доволен, че т.нар.
„енергиен микс“ ще си определяме сами. Но вижте как изглежда енергийният микс на
ЧЕЗ през 2019 г., например: 55% от Мариците, 15% от АЕЦ „Козлодуй“ и по 5% от
водните, вятърните и фотоволтаичните централи. Познайте какво ще се случи, ако
затворим централите на лигнитни въглища? Токът ще поскъпне най-малко 2 пъти. Да не
говорим за служителите в ТЕЦ-овете, които този път могат да пристигнат в София с
кирките, за да попитат министър-председателя, защо евентуално купуване на втечнен
шистов газ от САЩ или Украйна (ако започне добив) ще бъде по-изгодно от това да
получаваме енергия с наши въглища (подобно на поляците), запазвайки десетки хиляди
работни места. И късно ли е някой да понесе наказателна отговорност за спирането на
3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ и за протакането на проекта АЕЦ „Белене“, след като
атомната енергия ще продължава да бъде спасителна за България?
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