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Het mooie weer.
Daar was zo onverwacht en nog niet gedacht maar wel in volle pracht. gratis
verrassend en zo maar in de winter, een overladen zonnepracht om ons te
verblijden.
Drie dagen mooi weer met hoogste temperaturen ooit, let wel gemeten is ooit
in de laatste 125 jaren, zoals de zich noemende klimaatwetenschappers hier
en elders melden.
Ik mocht het als een zegen ervaren en ben weer begonnen aan, zo ze zeggen,
het gewone weer te wennen.
Zoals gewoonte is en was wordt bij afwijkend gebeuren, met onze moderne
communicatie middelen, een verklarende deken uitgestrooid met uitleg over
dit wonderbaarlijk gebeuren.
Tussen de regels door blijft van kracht dat wij ons aardplaneetje goed en zuinig
moeten behandelen, anders zijn alle mooie dingetjes straks verbruikt.
Het bijzonder wat weer opviel bij het verschijnsel mooie weer is dat de oorzaak
verontrustend moet genoemd worden, van wege de opwarming van onze
planeet. Dat opwarmen zal wel een beetje gebeuren, dat kunnen de echte
wetenschappers en wij zelf ook wel meten.
Maar let wel het opwarmen wordt door ons veroorzaakt en daar moet wat aan
gedaan worden.
Minder vliegreizen, minder met de auto, af van het gas, weg met de open
haard. Alles elektrisch en het CO2 bij de elektra centrales opvangen en onder
de grond er mee.
Je hoort weinig of niets dat we met te veel mensjes op onze planeet rond
dwarrelen. Daar bij ons gedragen als grootgebruikers en veelvraters. Misschien
verwachten weer ander wetenschappers dat de overbevolking zich zelf wel zal
oplossen door misschien wel natuurrampen
Ik luister niet meer naar de kommer en kwel en ga er voor dat wij met eerbied
en respect het natuur gebeuren omarmen en leren begrijpen door
feitelijkheden als feiten te gaan benaderen. Is dat wetenschap ?
Ik heb genoten van het mooie weer en hoop dat wij nog een mooie lente en
zomer voor de boeg hebben. Ik weet zeker dat ik met deze stelling niet alleen
was de afgelopen zomerse dagen. Non Solus.
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