
ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ
ΑΣΥΜΦΟΡΕΣ οι τρύπες στο νερό για τα τελευταία βαρέλια...
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ οι λύσεις χωρίς Αποκέντρωση-Αυτάρκεια!

Αυξημένη ηφαιστειογενής νεφοκάλυψη- πιθανός 
ΑΠΟΤΡΕΨΙΜΟΣ ηφαιστειακός χειμώνας: ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

(και όχι το σύνδρομο αδιαφορίας Πομπηίας-Τιτανικού…)

Η  ΝΑΣΑ  και  ΔΕΚΑΔΕΣ  κορυφαίοι  επιστήμονες  ανήγγειλαν 
ηφαιστειακούς  χειμώνες (“Abrupt  Climate  Change:  Inevitable 
Surprises”).  Ανταρκτική,  στρατόσφαιρα,  ωκεανοί  ψύχονται. 
Επειδή  οποιαδήποτε  επιδείνωση  μπορεί  να  γίνει  ξαφνικά  (έτσι 
κατέρρευσαν οι  ΑΠΟΔΑΣΩΤΕΣ φαραώ,  Ρωμαίοι,  Μάγιας,  Αζτέ-
κοι, Ίνκας, Ενετοί κ.ά), αντί για την πανδημία των εθιστικών ξενυ-
χτιών & της εξουθένωσης  (overpopulation.org,  saharasia.org), 
επείγει  ν'  αρχίσουν  οι ΑΝΟΙΧΤΕΣ  ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ,  ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ και ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ,  αναδασώσεις,   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ  σε 
ΑΥΤΑΡΚΗ χωριά!  aftarkia.wordpress.com
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Οι ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΙ σεισμοί προάγγελος ηφαιστειακών χειμώνων/παγετώνων, 
που μπορούμε να αποτρέψουμε – Άλλες απαραίτητες προετοιμασίες

Αρκετές μελέτες από τη δεκαετία του 1970 δείχνουν έναν συσχετισμό ανάμεσα στους αδύναμους ηλιακούς 
κύκλους και την αύξηση δραστηριότητας μάγματος και ηφαιστείων. Τα σημερινά δεδομένα δείχνουν όχι  μόνο 
έναν πολύ αδύναμο ηλιακό κύκλο (επειδή μερικοί πλανήτες παρεμβάλλονται και εκτρέπουν προς τους ίδιους 
το γαλαξιακό ηλεκτρικό ρεύμα που έρχεται από το κέντρο τού Γαλαξία), διέγερση του μάγματος, αύξηση 
σεισμών – ηφαιστειακών εκρήξεων- νεφοκάλυψης – νεροποντών - πλημμυρών, αλλά και ότι πιθανότατα οι 
επόμενες δεκαετίες θα είναι χειρότερες. Τελευταία φορά με παρόμοια κατάσταση στο ηλιακό σύστημα ήταν το 
1815-20, οπότε 
ξέσπασε ο 
παγκόσμια 
καταστροφικός 
5ετής 
ηφαιστειακός 
χειμώνας από 
το Ταμπόρα 
στην Ινδονησία, 
όπου τώρα 
‘βράζουν’ 
αρκετά άλλα 
ηφαίστεια...
Οι ηφαιστειακοί 
χειμώνες, είναι 
ΣΥΧΝΟ 
φαινόμενο (που 
συνέβαλε στη 
μεγάλη διάρκεια 
της πρόσφατης 
Μικρής 
Παγετώδους 
1300-1900), 
αλλά καθόλου 
συζητημένο, καθώς λίγοι ενημερώνουν ότι όταν κάνει κρύο ή και χιονίζει ξαφνικά  το καλοκαίρι οφείλεται σε μια 
ηφαιστειακή έκρηξη στην άλλη μεριά της Γης. Πάντως, 3.650 χρόνια πριν, οι ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΙ αρχαίοι Θηραίοι 
γλίτωσαν τόσο από τους μεγάλους σεισμούς, όσο και από την έκρηξη και τον 5ετή ηφαιστειακό χειμώνα, που 
ισοπέδωσε παγκοσμίως  την ΕΥΑΛΩΤΗ γεωργία.
Πρώτα  προτείνεται  μια  δοκιμή  με  ένα  πυράντοχο  κάλυμμα  ή  πλέγμα  κρατημένο  με  ζέπελιν,  μερικές 
εκατοντάδες μέτρα πάνω από το πιο ενεργά ηφαίστεια, για να εμποδίσει την ηφαιστειακή στάχτη να φτάσει  
απο  την  ατμόσφαιρα  στη  στρατόσφαιρα,  και  ως  εκ  τούτου  να  σκεπάσει  όλη  τη  Γη,  με  προβλέψιμες 
καταστροφικές  συνέπειες,  παρόμοιες  με 
εκείνες  των  ηφαιστειακών χειμώνων  που 
προκάλεσαν την κατάρρευση των Μάγιας, 
Αζτέκων και Ίνκας με κανιβαλισμό...
Δεύτερον, προτείνεται να απλωθεί καπνιά 
πάνω  από  τους  πολικούς  πάγους  και 
άλλους  παγετώνες,  προκειμένου  να 
μειωθεί  η  ανακλαστικότητά  τους  και  να 
λιώσουν.

Τελευταία  σειρά  ενεργειών  που 
απαιτούνται είναι η αποκέντρωση όλων των σημερινών βαβυλώνων, σε αυτάρκη χωριά, και η αναδάσωση 
ΟΛΩΝ των άδενδρων τόπων, ακόμα και των αποδασωμένων πεδιάδων, ώστε να υπάρχει φαγητό και ξυλεία 
στην περίπτωση των χειρότερων σεναρίων. Ας Μη μένουμε αδρανείς!   aftarkia.wordpress.com







Ως πότε θα αφήνουμε στους θολωμένους ΠΑΡΑΣΙΤΟΥΣ να παραληρούν κατά 
της  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ-ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ  και  των  απολύτως  απαραίτητων 
αναδασώσεων, ακόμα και των πεδιάδων;



ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ – ΑΣΥΜΦΟΡΑ - ΑΧΡΗΣΤΑ 
σε άπνοια-θύελλα / συννεφιά-χιονιά-νύχτα


