10 iemesli, kāpēc kurināt ar malku
1. Tas ir atjaunojams enerģijas avots
Atjaunojams nozīmē, ka tas nekad neizbeigsies. Atjaunojams nozīmē to, ka netiek izsmelti planētas resursi. Kokam augot, tajā uzkrājas
saules enerģija, un tumšajos ziemas vakaros, iekurot krāsni ar malku, šī enerģija tiek atbrīvota, dāvājot jums mazumiņu vasaras saules.
2. Nekādas globālās sasilšanas
Izmantojot tādu fosilo kurināmo kā nafta vai dabas gāze, atmosfērā izdalās oglekļa dioksīds - gāze, kas rada siltumnīcas efektu un
veicina globālo sasilšanu. Koki augot absorbē šo oglekļa dioksīdu. Kad koku sadedzina, oglekļa dioksīds tiek atbrīvots un atkal nokļūst
gaisā, kur to absorbē citi augoši koki. Tādējādi šī gāze tiek it kā atkārtoti izmantota un malkas dedzināšana sasilda tikai jūs, nevis
planētu.
3. Esi noteicējs
Pietiek katru mēnesi apmaksāt energokompāniju rēķinus! Izmantojot apkurei malku, jūs ņemat vadību savās rokās. Mūsu klimatā
mājokļa apsildīšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Vai tiešām jūs vēlaties atstāt kaut ko tik būtisku bezpersoniskas korporācijas
pārziņā?
4. Vairs nekādas salšanas tumsā
Lielās energocentrāles nav nemaz tik uzticamas. Ja pēkšņi kādas vētras dēļ tiek pārtraukta elektroenerģijas padeve, liela daļa
tradicionālo apkures sistēmu kļūst bezjēdzīgas - jaukais siltumsūknis pieklust, gāzes katls izslēdzas. Vienīgi krāsniņa vai kamīns turpina
kurties, pie jums ir silti un mājīgi. Iededziet sveces un redzēsiet, ka palikt bez elektrības var būt pat jautri.
5. Nekas cits tā nesasilda
No krāsniņas vai kamīna starojošais siltums atgādina saules starus, kas sildot pārņem visu ķermeni. Ja kādreiz ceļā pārsteidz vētra vai
sniegputenis, ir tik labi pārnākt mājās, apstāties pie krāsns un lēni, sildoties berzēt rokas virs uguns. Viens no mazajiem dzīves
prieciņiem.
6. Liesmās ir romantika
Skaidrs, ka tā ir klišeja, taču patiesa. Uguns maigā atblāzma rada ideālu gaisotni intīmām sarunām. Pie uguns pulcējas draugi un
ģimenes, lai patērzētu un izsmietos. Veroties degošās liesmās, jūsu iztēle atbrīvojas, lai aizklīstu iedomu tālēs vai gremdētos dvēseles
dziļumos. Uguns vienmēr palīdzēs jums atslēgties no ārpasaules kņadas, sniegs mierinājumu un patvērumu.
7. Attīsti savu IQ
Pagriez slēdzi, ieslēdz termostatu. Nu, cik tas izmaksā? Kāda ir ietekme uz apkārtējo vidi? Kurinot ar malku viss ir daudz saprotamāk. Ar
šo malkas klēpi pietiks visai dienai. Kamīnā ielikta pagale ir kā mērvienība tam, ko esi paņēmis no dabas, lai sagādātu siltumu savai
ģimenei.
8. Apsildi telpu, ietaupi enerģiju
Labi pārdomāta telpu apsildīšana palīdz taupīt enerģiju. Krāsniņa vai kamīns piesilda un padara mājīgu tieši to istabu, kurā jūs
uzturaties, bet neizmantotās paliek vēsas. Vienalga, cik daudz vai maz jūs maksājat par cita veida apkuri, kurinot ar malku iespējams
ietaupīt vismaz 25%.
9. Ieguldījums vietēji sabiedrībai
Maksājot par naftu, gāzi vai elektrību, tu baro lielos, korporatīvos milžus, turpretī maksājot par malku, tu baro kaimiņu. Ietaupi naudu,
izvēloties malku, un pie viena atbalsti vietējo sabiedrību. Kurinot ar malku, tu vairosi sev bagātību, ko nevar izteikt skaitliski.
10. Tas ir lētāk!
Gandrīz aizmirsām to pieminēt. Malka ir vislētākais apkures veids, ja vien tu nedzīvo lielā pilsētā. Ir cilvēki, kas patiešām domā, ka
naudas taupīšana ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs izvēlamies kurināt ar malku. Nabaga ļaudis, viņiem tiešām dzīvē pietrūkst daudz kā
laba.

