Küresel Isınma, Erozyon ve Çevre Kirliliğinin
Geçmişi;
Küresel ısınmanın tarihi 1880 fosil-patojen teknolojik endüstriyel devrimle başlamıştır.
Yani Fosil, İlkel ve Patojen Teknoloji Sanayi Devriminin başlamasıyla başlamıştır.
Dünyanın küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon külfetlerine sebep olanlar
(patojen, fosil ve ilkel teknoloji tiryakileri) ;kim okurdu kim yazardı, küresel ısınma
düğümünü parayla kim çözerdi hesabını yapmaktalar. Bu kördüğümün çözümüne
sağır durmalarının bir sebebi de bu düğümü parayla biz çözeriz diyecek kadar
namuslu, vicdanlı ve insaflıdır belki de!
Halklara ve bilim insanlarımıza bebek kuntakinte karıncaları muamelesi yapılmıştır.
Filmi izleyin
Bir zamanlar iklim, doğa ve çevre bizim kültürümüze yön vermiş ve etkilemiştir. Bu
gün biz ilkel insanların patojen teknolojisiyle çevremizi etkileyerek doğaya karşı
ahlaksız ve ölçüsüz davranmanın (doğal döngülerin bereketli hudutlarını zorlamanın)
doğaya hiçbir şey yapamadığımızın göstergesi olup, sadece doğal şamarın tufanını
suratımıza yemek üzereyiz. Neden ve kiminle suç ortaklığına gidiyoruz bu durum
devam ederse tarihi şaşırtıp bizi bu tufanın günah keçisi ilan etmeye kalkışacak kadar
şahsiyetli olacaklarından şüphem yoktur. Çünkü patojen teknolojinin ahlak ve
uygulama cahilleri (ilkel insanları) her zaman dediğim dedik olması gereken sosyal
sabitelerdir. Onlarsız çözüm aramak ve onlardan uzak durmaktan daha hayırlı tercih
bilmiyorum öğrenmedim duymadım.

Aslında yapılması gereken şey dünyanın tüm nimetlerini ve
külfetlerini global olarak doğal döngülerin bereketli hudutları
içinde paylaşmaktır. Artık bunun için çok geç olmuş. Ancak
veto imparatorluğunun fosil ve patojen teknoloji
tiryakiliğinden vazgeçmesi olası değildir ve bu kesindir.
Çünkü onlar ahlak cahilleri olduklarını bilmiyor ve
değişmeleri veya bunu kabullenmeleri de mümkün değildir.
Ahlak cahillerini değiştirmektense(toplumsal denklemin
olması gereken sabitelerini değiştirmekten farksızdır)
kendimizi, yeni nesillerimiz ve güzel ahlaklı insanlarımızı
kısaca halkımızın değişebilirlik ivmelerinin ufuklarından
eğitimle (din dahil) çözüme koşmak ve davet etmek ne
şerefli haysiyetli, onurlu ve asil bir davranıştır. Onların elini
öper, onlara yalvarır çözüme ortak ederiz. Halkımıza onların
zavallılığını ve cehaletini anlatarak teselli bulacağız.
İlkel insan ve fosil teknolojinin ürünü;katı, sıvı ve gaz
fosil enerji kaynaklarının tüketimi ile oluşan boşlukların zayıf
noktalardaki kırınım serilerinin küresel tufanları ve
depremlerin tetikleyici olma olasılığı kuşku götürmez bir
niteliğe doğru yol alıyor. Bu yönde de araştırmalar yapılıp
olası önlemler alınmalıdır.

Bu insanlığın onur savaşıdır. Ekmek ve peynire evet. Bizler patojen,
fosil ve ilkel teknoloji cahilleri olabiliriz ama asla güzel ahlak cahili
olmayı istemeyiz. Cahil ve obez kapitalistlerden para, yardım ve çözüm
dilenmek onlardan daha cahil ve liyakatsiz kişilik seviyesine inmektir.
Onlardan ve çözümlerinden uzak durarak haklı tepkimizle bundan
sonraki zararlarını diyete indirgemek bizim için büyük bir başarı
olacaktır.
Bütün çabamız 20.yüzyılın sosyal, zihinsel ve fiziksel kara
deliklerine gelecek nesillerimizi kaptırmadan 21.yüzyıla 20.yüzyılın tüm
getirdiklerini işlevsel ve kontrollü kabrine gömmektir.
Hızla 20.yüzyılın ilkel insanları ve patojen teknolojilerini aşı kabul
edip, buna karşı fiziksel, sosyal ve zihinsel bağışıklık sistemimizi
insani evrimleştirip!!! onları sollamalıyız. Aksi taktir de bizi yer
yüzünde; zihinsel, sosyal ve fiziksel tufanlarla baş başa bırakıp
hayvani evrimleşmiş olarak!!! uzaya kaçmaktan başka düşündükleri
yoktur. Onlar her zaman evrimin hapishanesini, metriksini ve doğal
şamarı suratına hak eden ilkel zavallılar olarak tarihte anılacaklardır.
Dünyamızı cadı kazanına çevirenlere ve bizi de kendilerine suç
ortaklığına kenetleyerek, ilkel teknoloji tiryakiliğine teslim olmayacağız
ve güvenmeyeceğiz. Hatta suçları ve günahlarına bizi günah keçisi ilan
etmeye kalkışacaklarından ve çözüm üretmek için bu suç ve
günahlarının küresel tedavisinden de para kazanmak için bile parayla
bize bir şeyler satmaya kalkışabileceklerinden zerre şüphemiz yoktur.
Amaç bu konudaki sorumluluğun ve her türlü ödemenin kıblesini çevre
sorunlarına sebep olanlara yönlendirmektir

