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Der var en gang da jorden ikke
var blevet så meget udpint af
mennesker da de kun jagede dyr
og spiste planter. Den gang var
der ikke så meget at bekymre
sig om, men tiderne har skiftet i
dag bruger vi jo næsten alle
sammen strøm til computeren, mobilen, eller tv'et
og strøm kommer jo for det meste fra store kraftværker som
forregner helt vild meget med kuld eller andre tig. Vi bruger også en
helt masse papir som bliver lavet af træ fra regnskoven fordi det er
billist. Og dette er hvad denne bog/tekst gerne skulle lære dig
mere, fordi vi behøver ikke at bruge så meget papir som vi gør lige
nu. vi kunne i stedet for se bøger/dokumenter/tekster på vores
computer som vi jo alle har, og spare en masse papir på denne måde.
Det kan vi jo også gøre når vi fx skriver en tekst og i stedet for at
skrive den ud og aflevere den, kunne vi jo bare sende den via
internettet i stedet for. Aviser, blade, tegneserier,
O.S.V. Kunne jo bare komme online. Og ja jeg ved
godt at der nok også seeder nogle gamle nisser og
tinger jeg kan ikke finde ud af en computer men
tro mig i skal nok lære det på et tidspunk, hvis i
virkelig gerne vil hjælpe naturen. Okay jeg ved også
godt at en computer heller ikke er naturvenlig men det er i
liggevelled den beste løsning man kan lave så derfor har jeg valgt at
lave denne bog online. For at undgå at forregne når du bruger din
computer skal du sørge for at din strøm ikke kommer fra et
kulkraftværk eller andre forregne
kilder du skal sørge for at den kommer
fra vindmøller. du kunne også overvege
at købe en husmøller for at være 100%
sikker. Atomkraftværker vil jeg
foreslå at du holder dig lang væk fra
fordi det forregner og forandre

naturens naturlige balance ved at udstråle stråling. Og på grund af
det radioaktive henfald som bliver gravet ned et sted, og hvis du
lige som mig gerne vil undgå atomeksplosioner
Ting Du Kan vælge at gøre nu
• se din avis online
• bestille miljørigtigt strøm
• køb en husmølle
• skide på det hele :(

