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Miért fontos az építészet az ökológiai egyensúly megõrzése szempontjából? 
Mert a legtöbb fosszilis energiát az épületek fogyasztják el a Földön. Az 
ÜVEGHÁZ-hatásról

Az üvegházhatás nélkül nem lenne élet a Földön, hiszen nélküle az 
átlaghõmérséklet csak kb. -18 °C lenne. Jelenleg a Földfelszín átlagos 
hõmérséklete + 15°C, azaz a 33 fok különbség az üvegházhatás eredménye. Az 
égéstermékek kibocsátása megváltoztatja a légkör összetételét. A CO2, SO2, 
CH4, NOX mind olyan gázok, melyek fokozzák az üvegházhatást.

Az elmúlt 200 év alatt 0,3-0,6 fok hõmérséklet emelkedés volt megfigyelhetõ. A 
következõ 100 év alatt 1-3,5 fok emelkedés prognosztizálható.

A léghõmérséklet megváltozása felelõs a sarki jég olvadásáért, a tundrák 
jegébe és a sarki jégbe zárt fagyott metán felszabadulása drasztikus mértékben 
növelheti meg az üvegházhatást.

A hõmérséklet változás befolyásolja a tengerek vízszint emelkedését, a 
tengeráramlatokat, melyek bizonyos éghajlatokat átalakíthatnak, éghajlati 
övhatárokat is eltolhatnak a jövõben.

Ma is érezhetõk a váratlanul kialakuló idõjárási katasztrófák, özönvízszerû 
esõzések, áradások és szárazságok, aszályok is.

Mindez maga után vonja az állatok vándorlását, növény- és állatfajok 
kipusztulását, az ökológiai egyensúly felborulását.

A mûvelhetõ földterületek aránya csökken, az elsivatagosodás egyre nagyobb 
területeket fog érinteni, ami élelmezési tragédiákhoz fog vezetni.

EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEK

Új váratlan kórokozók jelennek meg, melyek ismeretlenek az immunrendszer 
számára, gyorsan elterjedhetnek, és járványok alakulhatnak ki.

Rágcsáló és rovar kártevõk, gomba kárevõk szaporodhatnak el, a téli fagy sem 
pusztítja el õket, mert egyre enyhébbek a telek, rövidek a tartósan fagyos 
idõszakok, és az élelmiszereket biztosító növényzetet károsítják.

Az éghajlati övek eltolódnak, ami megváltoztatja az idõjárást is, amivel a 
hõfizikai körülmények is megváltoznak. A gyorsan megváltozott 
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körülményekhez az emberi szervezet nem tud ilyen gyorsan alkalmazkodni, ami 
a szervezet valamilyen formájú túlterhelését váltja ki.

A hiányt szenvedõ népek keresni fogják a biztonságos életteret nyújtó 
vidékeket, ahol megél az élelmiszer növény, jó minõségû és bõséges az ivóvíz. 

Egyfajta népvándorlás fog megindulni a tönkrement élõhelyekrõl a még élhetõk 
felé.

Újra fellendül és ezáltal felértékelõdik a mezõgazdaság, sõt a legfontosabbá 
fog válni!!! Lesz akinek lesz mit ennie és lesz akinek nem, talán még háborúk is 
kitörhetnek az élelemért.

Vegyük észre, hogy olyan kincsen élünk jelenleg a Kárpát medencében (lásd 
termõföld, ívóvíz-készlet, héviz-készlet, domborzati védelem, növénykultúra 
stb.), aminek egyszer felbecsülhetetlen értéke lesz. Vegyük észre, hogy 
vidéken már folynak a felvásárlások, ne engedjük elherdálni globál-hatalmi 
érdekbõl, vagy pillanatnyi haszonért, röpke sikerérzésért a globalista 
hatalmasságoknak!!!


