OIL PEAK
I LOS LUDZKOŚCI
Rozdział 9A – Co możemy zrobić
na poziomie jednostki?

By Robert Bériault
wersja polska: Magdalena Galus

Co mogą
zrobić ludzie,
by złagodzić
lądowanie?

Uprzedzam:
Nie traktujcie moich słów
jak prawdy objawionej.
Tak jak i Wy, nie umiem
przewidywać przyszłości.

Rady, zawarte w tej
części, pochodzą z wielu
źródeł oraz z mojego
własnego doświadczenia i
analizy faktów, które
zarysowałem w
poprzednich rozdziałach.
Mam jednak nadzieję, że
większość z nich wyda
Wam się sensowna.

Spójrzmy na różne poziomy,
na których można podjąć działanie:
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jednostki
społeczności lokalnej
miejski
regionalny i państwowy
globalny

1- Poziom jednostki
 Nie wydaje mi się, żeby poszczególni
ludzie mogli się przygotować na najgorsze,
czyli totalne załamanie społeczne i wojnę
światową.
 Ale możemy próbować zapobiec takim
katastrofom choć w naszym własnym
kraju, jeśli nasz rząd zareaguje na czas i
złagodzi skutki załamania energetycznego.
 Jeśli nasz rząd zrobi, co potrzeba, to być
może będziemy mieli do czynienia tylko ze
stopniowo zwiększającą się recesją.
Możliwe, że uda nam się też ustabilizować
gospodarkę, oczywiście na znacznie
niższym poziomie życia niż dotychczas.
 Zgodnie z takim scenariuszem,
poszczególni ludzie mogą już teraz zacząć
planować swój sposób na przetrwanie.

1- Poziom jednostki:

Ludzie, pragnący uchronić
się przed skutkami
kryzysu, mogą przenieść
się bliżej centrum miasta
lub miejsca pracy, tak by
mogli pieszo dotrzeć do
miejsc im niezbędnych.

Gdy mieszkańcy przedmieść
odkryją, że nikt nie chce
kupić ich olbrzymich
rezydencji, będziemy dumni
z posiadania mniejszego
mieszkania, ale bliżej
miejskich udogodnień.

1- Poziom jednostki:

Przy wyborze nowego
mieszkania, dobrze
byłoby pomyśleć o
bliskości ośrodków
kulturalnych i
sportowych.

1- Poziom jednostki:
 Ceny ogrzewania i prądu są
ściśle powiązane z cenami ropy
i wzrosną astronomicznie, gdy
dojdzie do spadku jej
wydobycia.

 Ważniejsza od ceny będzie
jednak dostępność.

Jeśli masz możliwość, wybuduj  Niedobory energii będą
skutkować sporadycznymi,
dom pasywny lub
długimi przerwami w dostawie,
energooszczędny.
także podczas największych
Jeśli nie masz takiej możliwości,
zimowych mrozów.
zaopatrz swój stary dom
w odpowiednią izolację i zlikwiduj  Kiedy częste i długie przerwy
w dostawie energii staną się
wszelkie nieszczelności.
normą, nasz świetnie
Jeśli możesz, zainstaluj gruntowy
zaizolowany dom ochroni rury
wymiennik ciepła i wentylację z
przed zamarznięciem, a nas
odzyskiem ciepła (rekuperator).
przed marznięciem.

1- Poziom jednostki:
Kiedy, podążający za
„oil peak”, spadek
wydobycia ropy, będzie
już dla wszystkich
oczywisty, ludzie
zaczną porzucać
przedmieścia i
wprowadzać się do
miast.
Czemu więc nie przygotować się na to i nie
zagospodarować sutereny czy strychu pod
mieszkanie; teraz, kiedy materiały są jeszcze tanie
i dostępne? Może to być nieocenione, dodatkowe
źródło dochodu, niezbędne do opłacenia wysokich
rachunków za energię w przyszłości.

1- Poziom jednostki:

 Zrób to teraz, gdy materiały są
jeszcze tanie.
 Pamiętasz jak 2002 roku w Nowym
Jorku zgasło światło i 55 milionów
ludzi pozostało bez prądu?

Wyposaż swój dom w hermetyczny
 W niedalekiej przyszłości będzie to
piecyk opalany drewnem.
zupełnie normalnym zjawiskiem.
Zawsze miej w bezpiecznym
 Rząd może nie mieć środków na to,
miejscu zapas drewna na co
by się nami zaopiekować.
najmniej dwa tygodnie.

1- Poziom jednostki:

Wykonaj wszystkie ulepszenia
teraz (podłogi, łazienka,kuchnia).

 To są luksusy, na które nie
będzie nas stać w środku
kryzysu energetycznego.

Spraw, by twój dom, tak długo
jak to tylko możliwe, nie wymagał
napraw (elewacje, okna, dach).

 Także materiały potrzebne do
wykonania tych zmian, mogą
nie być później dostępne.

1- Poziom jednostki:

 Żywność z ciepłych krajów
może nie być już więcej
osiągalna. Przynajmniej,
przeciętnie zarabiających
rodzin nie będzie na nią
stać.
 Chociaż nasz mały ogródek
Według mnie, każdemu
raczej nie zapewni nam
przyda się zainteresowanie
pożywienia na cały rok,
ogrodnictwem na małą
to będzie choćby odrobiną
skalę i założenie małego
luksusu w ciężkich czasach.
ogródka na terenie domu.

Ogródek położony na dachu nie będzie
również zachęcał do kradzieży.

1- Poziom jednostki:

Naucz się zabezpieczać pożywienie:
Konserwować, solić, wędzić i suszyć.
I, jeśli masz taką możliwość, wybuduj
piwnicę, która będzie utrzymać twoje
zapasy pożywienia w chłodzie przez
cały rok.

 Świeże produkty, w
warunkach klimatu
umiarkowanego, będą
przez większość roku
dostępne tylko dla
bogatych.
 Dla tych, którzy nie są
bogaci, ale chcą się dobrze
żywić, nieocenione będzie
nauczenie się, jak
zabezpieczać lokalnie
wyprodukowaną żywność,
gdyż tylko taka będzie dla
nich dostępna.

1- Poziom jednostki:

Lepiej już teraz zacznij
interesować się kuchnią
wegetariańską. Jest ona tańsza, a
poza tym, zmniejszenie udziału
czerwonego mięsa w twojej
diecie, może Ci tylko wyjść na
zdrowie.
I w pewnym momencie w
przyszłości, ceny mięsa sprawią,
że znajdowanie się na szczycie
łańcucha pokarmowego, stanie
się wyjątkowo drogie.

Będziesz musiał
płacić za drogie zboże,
którym stary McDonald
pasł mnie i resztę bydła
na farmach.

1- Poziom jednostki:

Wyposaż swoją kuchnię w
zestaw oszczędzający
energię:

 Zrób to teraz, gdy
energia jest tania, a
produkty dostępne na
rynku.

Garnki i patelnie o
idealnie płaskim dnie,
elektryczną patelnię do
smażenia i szybkowar.

 Jeśli zaczekasz, aż
wszyscy dostrzegą
kryzys, trudno będzie
Ci je nabyć.

1- Poziom jednostki:

 Dostęp do gotowego
pożywienia będzie
możliwy tylko dla
bogatych.
 Co więcej, wybór
pożywienia będzie
mocno ograniczony,
o ile w ogóle będzie z
czego wybierać…

Dla tych, którzy nigdy nie umieli gotować, mądrze
byłoby zdobyć tę umiejętność jak najszybciej.

1- Poziom jednostki:

 Ponieważ Jean Chrétien
i spółka zrujnowali przemysł
włókienniczy w Kanadzie,
a sprowadzanie ubrań
z innych krajów będzie
niemożliwe bez ropy,
będziemy musieli nauczyć
się, jak samodzielnie
naprawiać ubrania, by
służyły nam jak najdłużej.

 Niezwykle cenną
umiejętnością stanie się
szycie ubrań samemu.

Naucz się jak szyć, cerować
oraz robić na drutach i
koniecznie kup maszynę do
szycia, dopóki jest jeszcze
śmiesznie tania.

Tradycyjna
maszyna do szycia
nie zużywa prądu i
jest łatwa
w naprawie.

1- Poziom jednostki:

Mądrze byłoby także nauczyć
się, jak naprawiać różne
rzeczy.
Zapisz się na kurs
majsterkowania, a także
zaopatrz w potrzebne do
tego narzędzia, dopóki są
dostępne.

Gdy czasy staną się
ciężkie, przetrwają
tylko ci, którzy będą
potrafili wytwarzać
dobra i naprawiać te
już wytworzone.

1- Poziom jednostki:

Sprawy finansowe:
Spłać wszystkie długi.
Pozbądź się hipoteki.
Nie kupuj niczego na
kredyt (zwłaszcza
samochodu!)

Nikt nie chciałby być pogrążonym
w długach, gdy stopy procentowe
podskoczą do15%, 30% czy 60%.

1- Poziom jednostki:
Sprawy finansowe:
Gdy ceny ropy podskoczą do
150$ i więcej za baryłkę, atrakcje
turystyczne – kurorty narciarskie,
statki wycieczkowe czy parki
rozrywki, zaczną świecić
pustkami.
Musimy być świadomi tego,
że raczej już nigdy nie
zobaczymy znów hossy w branży
turystycznej.
Ci, którzy posiadają udziały w
tym, lub powiązanym z turystyką,
biznesie, powinni trzymać rękę na
pulsie
i w razie czego, jak najszybciej
je odsprzedać.

1- Poziom jednostki:

Sprawy finansowe:
Jeśli posiadasz udziały w liniach lotniczych,
pomyśl o jak najszybszym pozbyciu się ich, zanim
zaczną się problemy z ropą.

Samolot przejdzie do historii,
jako jedno z radosnych szaleństw ludzkości.

1- Poziom jednostki:
Lepiej zadbaj
o swoją
sylwetkę i
bądź w dobrej
formie.

Ci, którzy powinni stracić na
wadze, powinni zrobić to teraz,
by być w lepszym zdrowiu,
gdy nastaną ciężkie czasy.

 Gdy nastąpi kryzys, nasz
system odpornościowy,
oparty o regularne
dostawy energii,
najprawdopodobniej się
załamie.

Mam na myśli zdrową,
zbilansowaną dietę, kładącą nacisk  A nie będzie to dobry czas
na rośliny strączkowe i produkty
na chorowanie.
zbożowe, a w znacznie mniejszym
stopniu na mięso.

1- Poziom jednostki:

Dla osób w podeszłym wieku:
Ze względu na wysoki
poziom bezrobocia
i masowo plajtujące firmy,
rząd nie będzie w stanie
zebrać takiej ilości
pieniędzy z podatków,
Osobom samotnym lepiej będzie
która zaspokoiłaby rosnące
zamieszkać z kimś innym, najlepiej zapotrzebowanie na opiekę
młodszym i w lepszej kondycji.
zdrowotną i społeczną.
Proponuję przeprowadzenie się
do domu lub mieszkania,
przystosowanego do poruszania się
na wózku inwalidzkim.

Ci, którzy mieszkają w wieżowcach…
powinni zadać sobie kilka pytań:
 Jak poradzę sobie, gdy przerwy w dostawie
prądu będą na porządku dziennym?

 Czy będę w stanie wdrapywać się
codziennie na moje piętro po schodach?
 Czy mogę otwierać okna w moim apartamencie?
 Czy mój budynek posiada swój własny
elektryczny system pompowania wody na
wyższe piętra?

 W jaki rodzaj zapasowego ogrzewania jest
wyposażony?
 Czy powinienem rozważyć sprzedaż mojego
apartamentu, dopóki rynek nieruchomości
jeszcze działa?

Właściciele tych
paliwożerców powinni
wiedzieć, że gdy
wydobycie ropy zacznie
spadać, wysokie ceny
paliwa staną się stałym
elementem życia.
Powinni więc uważnie
przyglądać się cenom
ropy i zanim te
podskoczą zbyt wysoko,
wystawić swe jachty na
sprzedaż i nie targować
się za bardzo o ich
cenę.W końcu lepiej
późno, niż wcale.

Zawsze
można też
przesiąść się
na żaglówkę

1- Poziom jednostki:

Musimy dowiedzieć się jak
najwięcej o mechanizmach
rządzących wydobyciem
ropy i naszą gospodarką
oraz szerzyć tę wiedzę:
Poprzez rozmawianie o „oil
peak” z naszymi znajomymi

Richard
Heinberg

Colin
Campbell

Poprzez mówienie innym
o istnieniu tych prezentacji
Prezentacje można ściągnąć
z Internetu na swój komputer,
wypalić na płycie CD i
rozdawać innym ludziom.

Jean
Laherrère

Matthew
Simmons

1- Poziom jednostki:

Jeśli jesteś teraz w liceum
i akurat zastanawiasz się
nad tym, na jakie profesje
będzie zapotrzebowanie
w dobie kryzysu
gospodarczego,
powinieneś przemyśleć
następującą listę:

Jak zarobić na życie w ciężkich czasach?
ZAWODY I PROFESJE:

FIRMY:

Spawacz

Sklep z używaną odzieżą

Hydraulik

Sklep wielobranżowy

Elektryk

Kręgielnia

Fryzjer

Sala bilardowa

Szewc

Pub

Mechanik

Sklep rowerowy

Pracownik opieki zdrowotnej

Przedsiębiorstwo pogrzebowe

Położna, specjalista od
akupunktury, kręgarz,
homeopata, itp.

Firma produkująca systemy
zabezpieczeń

Uliczny muzyk, komik

Browar lub gorzelnia

Ksiądz

Naprawa silników

Ochroniarz

Naprawa sprzętu AGD i RTV

Szwaczka, krawiec

Prywatna firma przewozowa

Licytator

Gospodarstwo rolne

A oto kolejna lista, zaproponowana przez
czytelników Norm Erickson of Rochester, MN
Sprzedawca piecyków na drewno
Kominiarz
Ogrodnik
Cieśla
Kurier rowerowy
Hodowca zwierząt
Rzeźnik
Kowal
Budowniczy piwnic
Konsultant ds. wydajności
energetycznej
Wytwórca narzędzi
Mediator
Malarz
Rybak
Piekarz

Instalacja paneli słonecznych
Tkalnia
Mleczarnia
Stawy rybne
Szklarnia
Pensjonat
Przebudowa podmiejskich rezydencji
Sprzedaż i serwis skuterów i rowerów
Lokalny tartak
Odzysk budynków/materiałów
Skup i sprzedaż złomu
Produkcja biodiesela z orzechów
laskowych, zobacz:
www.badgersett.com
Budowanie domów pasywnych z
lokalnych materiałów

Niektórzy moi czytelnicy powiedzieli, że
przeprowadzają się jak najdalej od miasta, by uniknąć
chaosu, który nadejdzie razem z kryzysem.
Oto lista kryteriów, które powinniście rozważyć, jeśli
macie podobne plany:
Małe miasteczko, oddalone o setki kilometrów od wielkich aglomeracji
Połączone z wielkimi miastami za pomocą tylko jednej drogi, którą
można zablokować na wypadek ataku
Posiadające lotnisko i port
Blisko lasów (drewno do grzania w piecyku)
Blisko dużego zbiornika wodnego (ryby)
Gdzie możliwe jest rolnictwo
Miasto, które może dostarczyć wygód cywilizowanego świata
Miasto, którego mieszkańcy mają poczucie wspólnoty i pomagają
sobie w trudnych sytuacjach

Oto niektóre przykłady takich miast w Kanadzie:
 Na północnym wybrzeżu wyspy St. Lawrence położone jest

miasto Sept Îles, które spełnia wszystkie kryteria
 Kilka miast w Nowej Funlandii też mogłoby być rozsądnym
wyborem
 Niektóre miasta w Północnej Kanadzie, położone blisko
dużych zbiorników wody, mogłyby także stanowić dobry wybór

Canada I jest też południowa część

USA

Wyspy Vancouver na
zachodnim wybrzeżu Kanady,
która nie posiada może
wszystkich, wymienionych
wcześniej zalet, ale gdzie
rury nie zamarzają, podczas
przerw w dostawach energii.

Pieniądze mogą stracić swoją wartość
Może więc lepiej zawczasu zaopatrzyć się w rzeczy,
które będą nieocenione w czasie kryzysu, by potem
móc je sprzedać
Uszczelki, przełączniki, silniki
elektryczne, części rowerowe
i samochodowe, diody, łożyska
kulkowe, żyletki, mydło w
kostce, filtry do wody, diody
LED, generatory, ładowarki do
baterii na energię słoneczną,
panele słoneczne i powiązany z
nimi sprzęt, latarki i radia na
korbkę, kuchnie polowe na
benzynę, pistolety, amunicja,
itd.

Jeśli jednak kryzys nie nadejdzie w czasie dekady,
bądź dwóch, będziesz mógł przechowywać te
wszystkie rzeczy przez dowolnie długi czas!

Ty też
zamierzasz się
przeprowadzić,
Robercie?

Nie można zabezpieczyć się przed wszystkim,
co może się w życiu przydarzyć…
Moim zdaniem, życie jest
zbyt nieprzewidywalne, by
wprowadzać radykalne
zmiany, na wypadek,
gdyby w przyszłym roku
miało dojść do chaosu.
Ponieważ wydaje mi się, że w ciągu
następnych dziesięciu lat, często będą
się zdarzały przerwy w dostawie
prądu, poważnie rozważam pomysł
wybudowania pasywnego domu w
sąsiedztwie.

Jeśli zaś kryzys nie nastąpi za mojego
życia, to przynajmniej zaoszczędzę na
ogrzewaniu i moi spadkobiercy
zyskają na mojej zapobiegliwości.

Kiedy kryzys energetyczny stanie się stale
pogarszającą rzeczywistością, wszyscy
będziemy musieli żyć bardziej lokalnie.
O tym właśnie jest Rozdział 9B…

Kliknij tutaj,
by wybrać rozdział

