
Apel do Pana Marszałka Tomasza Grodzkiego. Rozwój całych społeczeństw oparty 

o produkcję mięsa do spożycia powinien być maksymalnie zminimalizowany z przyczyn 

moralnych i ekologicznych. Zabijanie rytualne zwierząt na zamówienie ciemnego ludu to 

już jest szczyt demoralizacji pojedynczych kapitalistów. Produkcja i przetwórstwo mięsa 

to cały cykl produkcyjny, bardzo energochłonny z ciągłym wyrzutem gazowego metanu 

CH4 do atmosfery. Metan jako gaz cieplarniany działa 72x skuteczniej w ocieplaniu 

nam klimatu od CO2 bo jest 2x lżejszy od powietrza i nie można nad nim zapanować. 

Nasi pobratymcy goryle są całkowicie roślinożerni i dożywają sędziwego wieku. Produkcja 

roślin do spożycia to jest jednocześnie produkcja tlenu z ciągłym pochłanianiem CO2 i 

wzrost sprawności rozwoju społeczeństw do 90%.  W produkcji mięsa jest odwrotnie, bo 

sprawność wynosi tylko 10%, dlatego w najbliższej przyszłości całe społeczeństwa będą 

odchodzić od mięsa. Wynikiem błędnej nadprodukcji przemysłowej, budowlanej, spożywczej 

mamy ciągły wzrost temperatury na Ziemi (sprawność tylko 10% bo 90% podgrzewa 

klimat). Ciepło to drgania cząstek w próżni atomowej z której zbudowany jest cały 

wszechświat i nasza Ziemia. Raz wyprodukowane ciepło nie znika, tylko się sumuje z 

roku na rok. Ciepło jest związane z materią, nie ucieknie w Kosmos, bo tam jest próżnia a na 

Ziemi trzyma je grawitacja, dlatego temperatura na świecie będzie ciągle rosnąć z 

rekordami z roku na rok (60*C). Już teraz mamy na przemian oberwania chmur z 

ogromnymi powodziami, pożary na niespotykaną skalę, bo ze wzrostem temperatury są susze 

i trąby powietrzne. Ludzie tracą całe majątki, to dlaczego tym co przyczyniają się do tych 

zmian klimatycznych mamy płacić odszkodowania? Dostaną pieniądze i wymyślą nowy 

sposób na pomnażanie kapitału. Przykład idzie ze Stanów Zjednoczonych w produkcji i 

wyścigach samochodów o mocy niebotycznej 8000 KM. W Polsce mamy banki, które 

transferują lewy kapitał zasilający pomysła z piekła rodem. Swiat się zmienia na naszych 

oczach i jak nie zapanujemy nad kapitałem, to on nas rozsadzi nim się obejrzymy. 

Pozdrawiam.      
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