Stichting Metamorfose
Vereniging van beschermheren en -vrouwen "VIP"
voor de legalisatie van HUMUSATIE.
De Stichting van Openbaar Nut "METAMORFOSE om te sterven, en dan leven te geven" is verheugd om uw
steun te kunnen krijgen om de bestaande wetgeving die van kracht is te wijzigen, in de zo kortst mogelijke tijd,
ten gunste van een nieuwe methode van begraven dieeindelijk 100% milieuvriendelijk is: de HUMUSATIE dat
wil zeggen, de Metamorfose, in 12 maanden, van de overledenen in een gezonde en vruchtbare Humus.
(http://www.humusation.org/)
Ons voorstel past volledig in het kader van de geest van het Waalse decreet van 2009, en gaat nog verder, door
de perfecte ontbinding van de lichamen te bewerkstelligen.
Onze Commissie van meer dan 25 experts in transmutatie van biomassa, elk met een lange ervaring in het
composteren van organisch materiaal van alle soorten, verklaartformeel dat de methode die men voor
HUMUSATIE voorschrijft, een echte bescherming van het milieu verzekert en eventuele risico's voor de
volksgezondheid uitsluit.
In de kortst mogelijke tijd, we nodigen dus de afgevaardigde(n) uit om HUMUSATIE wettig te maken, want dit
is reeds de laatste wens van vele mensen die hun steentje willen bijdragen tot het stoppen van de
klimaatontregeling door het herstel van de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem om toe te laten dat er snel
veel bomen groeien die maximaal CO² kunnen vasthouden.
Hierdoor zal U toestaan dat een groeiend aantal burgers een sterk gebaar kunnen stellen door daadwerkelijk
deel te nemen aan de voortzetting van het leven op Aarde met respect voor alle levende wezens.
De stoffelijke resten van miljarden overledenen vertegenwoordigen een biomassa waarvan de milieubelasting
niet te verwaarlozen is. In de huidige staat van vervuiling van ons lichaam steeds meer volgepropt met
medicamenten, zware metalen, pesticiden, fungiciden, endocriene verstoorders, prothesen, en anderen ..., alleen
de zuiverende capaciteit van een "SUPER COMPOST", passend beheerd, kan zorgen voor een 'terugkeer'
naar de Aarde zonder "schulden" voor de toekomstige generaties, want alleen in deze context hebben de microorganismen en de
bio-fauna bodem de mogelijkheid om al de vervuilende chemische moleculen en alle ziekteverwekkers te
versnijden om hen voor altijd onschadelijk te maken.
Er is geen duurzaam beheer van het milieu mogelijk zonder de juiste re-insertie van onze stoffelijke resten in de
biosfeer.
Het is de opkomst van een nieuwe kijk op het leven en de dood, in volledige overeenstemming met de wetten
van de natuur en tradities: we « komen » van de Aarde, en aan het einde van ons aardse bestaan, keren we terug
onder de vorm van humus, levende aarde.
Laten we er trots zijn ons steentje te hebben bijgedragen aan het bestendigen van het LEVEN na de dood!
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