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                                           Drodzy Przyjaciele! 

    Ja Matka Ziemia zwracam się do Was w tym szczególnym dniu, a mianowicie 22 kwietnia 

2020 roku nie bez powodu. Jak wiecie, przynajmniej niektórzy, jest to data wyjątkowa – 

Dzień Ziemi. W tym dniu pragnę zwrócić się do Was z imieninową prośbą, abyście nie 

zapominali o mnie i zaczęli mnie szanować. Z przykrością muszę stwierdzić, że przez ostatnie 

kilkanaście lat „moja kondycja” została stanowczo nadszarpnięta w wyniku Waszego 

bezmyślnego zachowania. 

    Rozwój cywilizacji i ciągła gonitwa za dobrami materialnymi spowodowała zamroczenie 

Waszego umysłu. Zysk i chęć władzy, ciągłe wspinanie się po szczeblach kariery, a przy tym 

nieopanowana potrzeba, wręcz obsesyjna chęć posiadania całkowicie przysłoniły Wam 

wzrok. Przestaliście dostrzegać piękno natury, cały dobrobyt jaki Wam oferuję i sens tego 

świata. Wasza nieodparta chęć kupowania chwilowo potrzebnych rzeczy sprawiła 

powstawanie setek tysięcy ton śmieci, miliony wysypisk. Zatruwacie wodę, którą spożywacie, 

powietrze, dzięki któremu oddychacie i glebę, która wydaje dla Was plony niezbędne do 

życia. 

    Piszę ten list z nadzieją, że zmienicie Wasze zachowanie. Wierzę, że jest jeszcze szansa 

odmienić los mój, Wasz i wszystkich żywych istot. Razem jesteśmy w stanie zmienić bieg 

historii i ocalić świat przed zagładą. 

    Nie bez powodu we wstępie mojego listu skierowałam słowa „Drodzy Przyjaciele!”. Tak! 

W dalszym ciągu uważam Was za Przyjaciół i mimo kilku gorzkich słów, jakie do Was 

skierowałam, kocham Was. Uważam, że w ten sposób postępują prawdziwi przyjaciele – 

upominają, kierują myślenie oraz działania na właściwe tory. Razem i każdy z osobna, jeśli 

zmienicie Wasze postępowanie, wygracie tę walkę o Planetę, o jej życie, o jej istnienie. 

    Głównym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zminimalizowanie używania 

plastiku, zaprzestanie zatruwania gleby i wody chemikaliami i środkami ochrony roślin. 

Zmniejszenie produkcji śmieci. Zacznijcie wykorzystywać odnawialne źródła energii. 

Możecie! Wierzę w Was! 

    Razem zwyciężymy, jeszcze nie jest za późno! 

 

                                                                                                                 Wasza Matka Ziemia 


