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INTRODUCERE

Omul şi toate organismele vii, animale şi plante trăiesc liber în natură. Toate
organismele vii percep natura prin simţurile native, adaptare şi gândire. Ele simt
cum este, ce este, cât este, unde este, de ce este un lucru aşa şi nu altfel. Faptele,
gesturile, întâmplările, sentimentele acţiunile, manifestările oamenilor, fiinţelor vii,
sunt trecute prin filtrul gândirii umane şi ale organismelor vii şi transferate –
percepute – traduse, în ce vor să transmită, de ce au fost efectuate, ce mesaj au vrut
să transmită celui căruia i-au fost adresate. Nivelul de gândire al organismelor vii
este determinat de nivelul de evoluţie a speciei. Organismele vii pot face distincţie,
identifică diferenţe între lucruri, fiinţe, fenomene, sentimente, aspecte,
separându-le după modul cum le recepţionează şi percep. A percepe, conform
Dicţionarului Limbii Române Moderne, Editura Academiei, ediţia 1958, înseamnă
„a sesiza cu ajutorul simţurilor şi al gândirii prin reflectare nemijlocită obiectele şi
fenomenele lumii înconjurătoare”. Orice schimbare a condiţiilor naturale sunt
percepute de organismele vii, inclusiv de către om cu ajutorul simţurilor din dotare
cu care au fost dotate de la natură. În funcţie de condiţiile de mediu organismele vii
reacţionează pentru a se apăra de eventuale efecte negative asupra organismului şi
funcţiilor sale. Unele dintre simţurile native, la unii indivizi, s-au dezvoltat mai
mult decât la alţi indivizi, altele mai puţin. Acest aspect privind modul şi gradul de
dezvoltare al simţurilor native pe parcursul vieţii face ca şi modul de percepere al
condiţiilor, caracteristicilor, aspectelor, fenomenelor, manifestărilor, sentimentelor
fiinţelor vii şi ale mediului înconjurător, să fie perceput diferit de diferiţi indivizi
din comunitate. Omul şi toate fiinţele vii se nasc cu simţuri şi instincte care de-a
lungul vieţii se pot dezvolta mai mult sau mai puţin. De aceea sunt oameni care
sunt mai perceptivi faţă de alţii care sunt mai indiferenţi, mai lipsiţi de puterea şi
spiritul de observare. Acest lucru la fiinţa umană se poate influenţa prin educaţie,
simţul de observare, caracteristica tipologică a individului, privind interesul sau
indiferenţa faţă de un aspect sau un sentiment. La animale anumite deprinderi şi
simţuri se pot dezvolta prin dresaj, repetarea unor gesturi până la obişnuinţă,
instinct şi legătură logică cauzală, comandată de o comandă dată de dresor. De
exemplu un câine dresat, deci educat, poate avea aptitudini şi nivel de percepţie
superior unui câine nedresat, crescut la întâmplare. Omul poate prin metode
speciale să dirijeze simţurile animalelor spre anumite deprinderi, pe care le doreşte
să le dobândească. Nu numai omul, toate vieţuitoarele după ce nasc pui, îi învaţă să
dobândească deprinderi care le va ajuta să se apere de duşmani, să-şi procure
hrana, să găsească surse de apă, într-un cuvânt să se descurce pe cont propriu în
toate împrejurările oferite de viaţă şi mediu. Şi plantele pot fi selectate şi cultivate
cu însuşiri care să corespundă dorinţelor impuse, stabilite de cei ce le cultivă. Sunt
plante „modificate genetic” la care cercetătorii doresc să obţină anumite
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caracteristici diferite de planta originală. Noii născuţi sunt dotaţi din naştere cu
instincte şi simţuri, ambele parcurg un proces de dezvoltare şi educare mai puternic
şi mai intens în primi ani de viaţă. Noul născut în primele luni de viaţă învaţă să
audă, să vadă, să perceapă dureri, temperaturi diferite, iar după doi ani
(aproximativ) învaţă să meargă şi să vorbească. Mult mai târziu învaţă să
gândească.
Din unele studii făcute de specialişti în domeniu s-a stabilit că omul reţine:
• 10% din ceea ce citeşte;
• 20% din ceea ce aude;
• 30% din ceea ce vede;
• 80% din ceea ce descoperă el prin cercetare proprie, cu simţuri, gândire şi
logică proprie;
• Zilnic, omul uită 80% din tot ce a învăţat în ziua respectivă;
• 90% din ceea ce face sau construieşte cu forţe proprii;
• 80% din totalul memoriilor noastre sunt memorii vizuale.
Cercetarea specialiştilor nu este completă pentru că nu au studiat cât reţine
omul din citirea unei informaţii de pe suport electronic comparativ cu informaţia
citită de pe suport de hârtie clasică. Există o butadă care spune:
• „90% din ceea ce se scrie nu trebuie tipărit;
• iar 90% din ceea ce este tipărit nu merită citit”.
Perceperea, aşa cum am spus se bazează pe simţurile native sau dobândite pe
parcursul vieţii. Dacă avem în vedere toate fenomenele, aspectele sau sentimentele
se poate deduce că omul şi fiinţele vii au percepţie limitată, diferită a lumii
exterioare. Lumea exterioară este aşa de diversificată, mediul natural este aşa de
complex încât simţurile fiinţelor vii nu pot să descopere complexitatea lui în
întregime.
O dezordine aparentă dintr-o pădure este guvernată de o ordine perfectă care
menţine un echilibru natural, aparent nedictat şi nesupravegheat de nimeni, dar care
permite tuturor plantelor şi vieţuitoarelor să trăiască şi să se dezvolte în armonie,
permiţând reproducerea şi perpetuarea tuturor speciilor care trăiesc într-un anume
mediu. Această dezordine ordonată din mediul natural este dictată şi guvernată de
un sistem complex de energii şi interconexiuni care sunt produse de organismele
vii care convieţuiesc împreună în mediul natural. Fenomene naturale căruia îi
datorăm naşterea şi menţinerea vieţii fiinţelor vii pe Pământ – fotosinteza, proces
produs de plantele verzi care au o substanţă cu proprietăţi deosebite, clorofilă în
frunze. Fotosinteza este un tip de energie, care se produce în prezenţa luminii şi a
atmosferei terestre, atmosferă care conţine diferite gaze, printre care dioxid de
carbon şi energie luminoasă provenită de la Soare, astrul zilei, cel căruia I se
datorează existenţa şi care menţine viaţa pe Planeta Pământ. Prin fotosinteză
clorofila din frunze absoarbe dioxidul de carbon din atmosfera terestră, nociv
vieţuitoarelor şi eliberează oxigenul, element vital fiinţelor vii şi proceselor de
ardere din natură.
Din păcate, omul a intervenit în mod negativ, brutal, deteriorând mediul
natural prin stricarea condiţiilor favorabile dezvoltării şi a menţinerii echilibrului
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natural. Cu cât se taie mai multe păduri cu atât concentraţia de dioxid de carbon din
atmosfera terestră creşte şi cea de oxigen scade. Cu cât se folosesc mai mult
combustibilii fosili în activitatea de transporturi cu atât concentraţia de dioxid de
carbon din atmosferă creşte. Trebuie dusă o politică puternică de reducere a
tăierilor de păduri şi de înlocuire a combustibililor clasici tradiţionali poluanţi cu
combustibili nepoluanţi. Se încearcă de biologi şi chimişti să explice cum se
produce procesul de fotosinteză. Tot ce a construit natura în peste 4,5 miliarde de
ani, de când a luat naştere Pământul, fiinţa umană distruge inconştient. Este un
comportament iresponsabil a generaţiilor actuale pentru generaţiile viitoare care ne
urmează nouă şi vor suferi mai mult decât noi. Mediul va deveni tot mai
respingător desfăşurării vieţii.
Organismele vii sunt capabile să producă energia de care au nevoie pentru
menţinerea vieţii, pentru asigurarea dezvoltării şi pentru asigurarea reproducerii
viitoare. Un singur caz deosebit de semnificativ este cel al licuricilor şi liliecilor.
Licurici produc o scânteiere pentru aşi semnaliza prezenţa pentru femele care
trebuie să se împerecheze pentru a lăsa urmaşi. Liliecii produc unde ultrascurte
pentru a se putea orienta în mediul întunecos în care îşi petrec viaţa şi de unde
procură hrana. Tot organismele vii au calitatea de a produce hrană dacă mediul nu
oferă condiţii prielnice favorabile pentru o hrănire suficientă pentru dezvoltare.
Exemplul tipic este cel al plantelor carnivore. Ursul brun acumulează substanţe
nutritive pentru a se hrăni cu ele în perioada de hibernare. Deci organismul are şi
capacitate de acumulare a nevoilor pentru perioade lungi de timp.
O altă activitate biologică de producere de energie se petrece în mediul
natural în lipsa oxigenului şi a luminii; este vorba despre reacţiile anaerobe care se
produc în prezenţa unor bacterii. În urma acestor tipuri de reacţii se produce
biogaz, combustibil utilizat pentru producerea energiei termice. Omul trebuie să
folosească aceste fenomene şi produse combustibile naturale pentru ai fi utile în
viaţa de zi cu zi. Iată cum microorganisme subdezvoltate pot fi utile şi ajută omul
să păstreze natura curată. Omul în loc să ardă combustibili fosili, care poluează
mediul consumând oxigenul şi eliminând dioxid de carbon şi alte gaze cu efect de
seră, ar putea arde biogaz obţinut din deşeurile pe care tot el, omul le produce. Este
un dublu câştig: odată omul scapă mediul de deşeurile poluante produse de el, în al
doilea rând îşi produce energia necesară traiului.
În mod normal unele specii de licurici comunică între ele prin semnale
luminoase, produse de anumite organe specializate ale insectei. În general insectele
emit aceste semnale, pentru a se putea găsi mai uşor, în vederea împerecherii.
Lumina produsă este o bio luminiscenţă, care este realizată cu ajutorul unei enzime
numite luciferază, care cu acidul trifosforic (ATP) în prezenţa oxigenului, prin
oxidare, eliberează energie sub formă de lumină într-un procent de 95%, cu un
procent foarte redus de căldură. Lumina produsă de un licurici socotită la
dimensiunile sale este de 1 000 de ori mai puternică ca lumina produsă de o
lumânare.
Păianjenii au 8 picioare lungi şi păroase şi trăiesc în umbră. Sunt creaturile
de care ni s-a spus să ne ferim. Şi totuşi sunt fascinanţi. În loc să ne fie frică de ei,
am putea să învăţăm de la ei. Sunt vânători înnăscuţi, poate mai buni ca pisicile.
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Când văd prada se opresc să-şi facă strategia de atac, apoi o pune în aplicare cu
exactitate. Un păianjen poate stoca în corp atâta fir cât să construiască trei pânze.
Păianjenii "îmbracă" prada în pânză. Cu cât prada se zbate mai mult cu atât pânza
se lipeşte mai mult de ea şi o imobilizează mai mult. Secretul unei specii ca să
supravieţuiască este capabilitatea de adaptare, iar păianjenii sunt maeştri în
adaptare. Ei trăiesc peste tot în jurul nostru. Până în prezent peste 40 000 de specii
de păianjeni au fost identificate şi clasificate. Aceştia trăiesc peste tot, în casa
noastră sau în grădina noastră. Au cucerit şi s-au adaptat aproape în toate mediile.
Sunt capabili să călătorească la altitudini mari în vârfurile munţilor sau pe insule
izolate. Indiferent unde te duci, este un păianjen în apropiere.
Pisica are calitatea de a extrage energiile negative din organul bolnav al
omului. Ea se aşează în locuri de concentrare a energiei negative din dreptul
organului bolnav. Ea alege locul din casă unde este concentrată energia negativă din
locuinţă. Acesta este un indiciu pentru omul, locatar al casei, să evite acel loc. Este
fiinţa care percepe energii pe care organele de simţ umane nu le percep.
Omul şi toate fiinţele vii de regn animal prin orice mişcare a unei părţi a
corpului poate genera energie; dacă tehnologiile de fabricaţie a cipurilor vor evolua
în domeniul nanotehnologiilor se vor putea sesiza cu senzori orice mişcare în spaţiu
care poate fi transformată la rândul ei în energie utilă consumului în multe domenii.
Mai sus am prezentat câteva exemple, din care putem trage câteva concluzii:
• Energiile identificate acţionează indiferent de mediu: aer, apă, vid, medii
solide;
• Energiile vin din direcţii multiple, nu sunt unidirecţionale;
• Punctul de origine al forţei nu este definit;
• Sensul de acţiune este de preferinţă diferit de la caz la caz. Dispozitivul
receptor al energiei trebuie astfel conceput ca sensul să fie direcţionat spre
consumator;
• Simţurile umane nu sunt capabile să perceapă aceste energii, doar efectele
şi modurile lor de manifestare. Unele fiinţe din regnul animal sau vegetal
sunt sensibile la acţiunile acestor tipuri de energii;
• Ne-am obişnuit cu prezenţa şi acţiunea acestor tipuri de energii încât fără
prezenţa lor viaţa ar fi anormală.
Cartea de faţă se adresează tuturor celor care doresc să-şi îmbunătăţească
cunoştinţele teoretice despre forme de energii produse de fiinţele vi care trăiesc peste
tot în mediul care ne înconjoară, care sunt puse la dispoziţia omului gratuit de mediul
natural, forme de energii diferite de cele cunoscute, cu care ne-am obişnuit şi care
creează atâtea probleme de sănătate omului şi mediului înconjurător în care trăieşte şi
îşi desfăşoară activitatea. Abordarea problemelor este la un nivel de pregătire de
studii tehnice superioare. Nu în ultimul rând cartea de faţă poate fi un curs de predare
pentru diferite forme de învăţământ, de la şcolile profesionale, de maiştri, tehnicieni,
la institute de învăţământ tehnic superior. Cartea tratează fenomenele atât din punct
de vedere pur teoretic, aspecte filozofice ale problemelor, cât şi descrierea tehnică şi
funcţională a dispozitivelor specifice.
Mesajul cărţii de faţă este de a extinde modul de percepere a mediului de către
fiinţa umană prin copierea simţurilor şi capacităţilor organismelor vii care sunt mai
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performante din acest punct de vedere decât fiinţa umană. Am dat o serie de exemple
despre modul extins al unor fiinţe vii de a percepe condiţiile de mediu în care trăiesc.
Noi trebuie să fim capabili să le copiem pentru a fi mai stăpâni pe condiţiile în care
trăim.
Autorul,
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PREZENTAREA CĂRŢII

Cartea încearcă să facă o legătură între energie sub diferitele sale forme care
se găsesc în mediul înconjurător şi organismele vii din regnul animal şi vegetal. De
asemenea se încearcă să se explice de unde provin aceste energii, pe care le produc
organismele vii, cum sunt produse, la ce folosesc, cum le utilizează organismele vii
în folosul lor pentru a le face viaţa mai uşoară şi mai sigură.
Prima parte a cărţii prezintă originea vieţii şi a organismelor vii. Este descris
procesul de formare a Universului, a sistemelor solare şi a Pământului. Apoi după
ce au fost create condiţii cât de cât favorabile apariţiei celor mai elementare forme
de viaţă, este descris cum a apărut şi cum a evoluat viaţa pe Pământ. Sistemul de
formare este suprapus în timp în existenţa sistemului evolutiv a speciilor de
animale şi plante.
Primul capitol se ocupă de producerea energiei de organismele vii
.
Sunt enumerate şi descrise cele mai uzuale forme vii de produs energie
întâlnite şi răspândite peste tot, sursele vegetale, lemnul de foc şi cărbunele de
lemn, care sunt cele mai vechi şi răspândite resurse energetice cunoscute şi folosite
de om. Sursa vegetală de energie contribuie esenţial la existenţa şi dezvoltarea în
special a popoarelor sărace. Formele superioare de energie sunt utilizate de
indivizii societăţilor dezvoltate din punct de vedere economic. Producerea masei
biologice verzi este explicată prin descrierea fenomenelor naturale de fotosinteza,
proces biologic care produce masa şi contribuie esenţial la curăţirea atmosferei
terestre. Tot organismele vii sunt responsabile de curăţirea biologică – curăţirea
apelor, purificarea apei potabile, pe care le-a poluat omul prin activităţile
desfăşurate de el. Sunt descrise procesele de transformare bacteriană care se
petrec în timpul epurării apelor uzate sau poluate. O mare cantitate de energie o
dezvoltă animalele de tracţiune care au o eficienţă energetică corespunzătoare
cerinţelor omului care le domesticeşte, creşte şi hrăneşte. Dar sunt prezentate şi
curiozităţi din lumea organismelor vii care produc alte tipuri de energii, în alte
scopuri decât cel care să producă lucru mecanic – deplasare, transport de obiecte
grele. Sunt energii produse de organismele vii folosite în scopul reproducerii
speciei, asigurării necesităţilor vitale, procurării hranei. Este explicat fenomenul
transmutaţiei biologice prin care se explică ştiinţific transformarea unui element
chimic în altul. Prin transmutarea şi sublimarea potenţialului sexual se atinge aurul
filosofal al vieţii.
Capitolul al doilea al cărţii se ocupă de perceperea de organismele vii a
energiei prezente în spaţiu, energii perceptibile de simţurile fiinţelor vii şi energii
ascunse care nu pot fi percepute şi cuantificate de simţurile fiinţelor vii sau de
mintea lor. Sunt subliniate beneficiile şi necazurile pe care le produc diferite tipuri
de energii prezente, indiferent de voinţa noastră, în jurul nostru la care noi
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involuntar suntem supuşi şi obligaţi să le suportăm. Sunt prezentate efecte produse
de influenţele prezenţei energiilor în spaţiu asupra comportamentului biologic la
unele fiinţe vii.
Capitolul al treilea al cărţii se ocupă de capacitatea de percepere a
organismelor vii a lumii exterioare. Sunt descrise modul de simţire şi percepere a
sunetelor care sunt prezente în mediul înconjurător, limitele şi modul de a le
înţelege ce mesaje vor să transmită. Sunt descrise pe rând văzul luminii, auzul
zgomotelor, perceperea şi distincţia culorilor, modul de gândire, inteligenţa,
capacitatea intelectuală atât a anumitor animale cât şi a plantelor adaptate mediului
în care trăiesc. Câteva mituri despre animale stârnesc curiozitatea cititorului despre
specificitatea adaptării unor fiinţe vi la condiţiile mediului în care trăiesc. Atunci
când organismele vii simt necesitatea sau sunt obligate să se apere de posibili
duşmani a căror prezenţă este semnalată şi le pun viaţa în pericol, ele comunică
între ele. Prezenţa plantelor dintr-o zonă influenţează modificarea condiţiilor de
mediu în care trăiesc. Sunt prezentate caracteristicile undelor electromagnetice,
lumina ca radiaţie electromagnetică purtătoare de energie şi limitele de percepţie a
razelor vizibile de diferite fiinţe. Sunt fiinţe vii care percep cutremurele de pământ
cu mult timp înainte de a se produce. Comportamentul acestor animale se schimbă.
Sunt descrise modurile de percepere a lumii înconjurătoare de către unele animale
care au această capacitate deosebită de a altora. Fenomenul migraţiei întâlnit la
unele fiinţe este descris.
Capitolul al patrulea dă unele explicaţii, cercetări, studii despre producerea
bioenergiei. „Transmutaţia biologică este un dar divin pentru cei inteligenţi şi
perseverenţi”, este o afirmaţie a specialiştilor. Sunt descrise metode de remediere a
unei transmutaţii biologice, indici ale transmutaţiei biologice, despre ADN-ul uman
care deschide poarta cunoaşterii spirituale. Meditaţia face minuni. Proporţiile şi
structura ADN-ului respectă proporţia de aur. Este descrisă crearea şi prezenţa
proporţiei de aur în natură şi în creaţia omului. Sunt prezentate metode de exersarea
mentalului, de fapt concentrarea energiilor spirituale pentru obţinerea unui scop
propus dinainte.
Capitolul al cincilea prezintă câteva elemente de termodinamică biologică,
prezentând legăturile strânse dintre legile generale ale fizicii, a căldurii dezvoltate
prin oxidarea substanţelor nutritive consumate de fiinţele vii, a producerii lucrului
mecanic capabil de a fi produs prin transformarea energiei calorice în energie
mecanică. Este prezentat bilanţul energetic al acestor transformări care au loc în
organismele fiinţelor vii care consumă substanţe nutritive şi produce energie pe
care o folosesc în scopuri utile traiului. Sunt prezentate tipurile de stări şi procese
cuplate în sistemele biologice.
Capitolul al şaselea prezintă câteva elemente de radiobiologie, efectele
biologice ale radiaţiilor, mărimi şi unităţi pentru măsurarea efectelor radiaţiilor,
doza biologic admisă ca nepericuloasă pentru corpul uman. Radiobiologia este un
procedeu cu ajutorul căruia se detectează schimbări morfologice a unor ţesuturi din
care sunt compuse organele funcţionale ale corpului uman. Aceste modificări pot
produce schimbări funcţionale ale organelor care pot afecta sănătatea organismului.

18

Capitolul al şaptelea prezintă noţiuni elementare despre producţia biologică
de hidrogen, metode utilizate, materii prime utilizate.
Capitolul al optulea indică algele, ca resursa biologică, materie primă de
producere a energiei viitorului. Se subliniază că algele produc 90% din oxigenul
din ape, vital pentru vieţuitoarele acvatice. Sunt prezentate caracteristicile generale
ale algelor, clasificarea speciilor de alge cunoscute, impactul algelor asupra
mediului marin şi zonei litorale, producerea hidrogenului cu ajutorul algelor. Este
descris istoricul descoperirii producerii hidrogenului din alge marine, modalităţi de
producere a hidrogenului, cercetări în stocarea şi producerea hidrogenului. Sunt
prezentate cercetări din biochimie pentru dezvoltarea algoculturii. Este prezentat
bioreactorul algol care ajută la producerea algelor.
Capitolul al nouălea al cărţii prezintă mesajele pe care le transmit diferite
specii de flori şi plante atunci când sunt oferite cadou de o persoană altei persoane.
Această carte este destinată în principal ONG-urilor de mediu,
parlamentarilor, studenţilor, cadrelor didactice, funcţionarilor publici din
administraţia locală şi judeţeană şi ziariştilor interesaţi de problemele din domeniul
organismelor vii din natură, cum au ştiut organismele vii să se adapteze condiţiilor
de mediu şi nu în ultimul rând publicului larg care este bine să cunoască ce, cum şi
cât consumă viza-vi de ce şi cât produce. Totodată cartea vrea să atragă atenţia
asupra degradării morale a liderilor politici aflaţi la putere, care conduc spre o
direcţie greşită destinele popoarelor, comparativ cu animalele care încearcă să
menţină echilibrul natural al zonei în care convieţuiesc împreună. Din păcate se
merge din rău în mai rău în societatea umană. Soluţiile propuse se dovedeşte că nu
schimbă situaţia în mai bine. Nimeni nu investeşte acolo unde este nevoie cât
trebuie; tot ce se investeşte este de formă, nu schimbă fondul problemelor care
creează situaţiile de crize. Cu cât forţa banului şi a avuţiei domină societatea şi este
criteriul de a ajunge la putere cu atât degradarea morală a membrilor ei se
adânceşte. Oamenii nu mai gândesc cu mintea şi sufletul ci cu instinctul
individualităţii şi egoismului de a domina peste alţii mai săraci şi mai slabi.
Abordarea subiectelor tratate în lucrare este un compromis între una strict
ştiinţifică şi una de popularizare, nefiind deci destinată publicului larg în general şi
nici experţilor, ci celor care, fără a fi specialişti în problemă, au un nivel de
instruire peste medie şi interesul de a aprofunda şi înţelege problematica atât de
complexă a unui comportament voluntar sau involuntar, dar necesar traiului în care
s-au decis să-şi desfăşoare traiul.
Autorul a încercat să abordeze în carte subiectele transdisciplinar şi
multidisciplinar pentru că subiectele tratate sunt de o mare complexitate şi implică
analize din mai multe discipline simultan. Pentru că pe plan principal am urmărit
producerea de energie utilă organismelor vii şi curăţirea mediului de deşeuri
produse de om şi organismele vii a trebuit să combin cunoştinţe de mediu, fizică,
biologie, chimie, zoologie, botanică, pentru o abordare cât mai completă a
problemelor tratate.
Noutatea acestei lucrări. Cartea face în primul rând o fotografie a modului
de adaptare a organismelor vii la condiţiile specifice de mediu în care îşi desfăşoară
viaţa şi procură hrana necesară menţinerii vieţi, dezvoltării şi apărării de duşmani.
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Sunt prezentate modul cum organismele vii au creat în 4 miliarde de ani sisteme
biologice multe dintre ele aproape perfecte pentru a trăi mai sigur în mediul natural
ales. Sunt explicate conform principiilor termodinamicii modul de transformare a
diferitelor forme de energie în energie utilă traiului. Legile termodinamicii se
aplică perfect proceselor metabolice care se petrec în organismele vii care preiau de
fapt energia necesară traiului de la Soare, din atmosfera terestră şi din substanţele
nutritive pe care le găsesc în mediul în care trăiesc sau le cultivă. Cartea am scriso
făcând multe observaţii personale în natură, o perioadă lungă de timp de câţiva ani
şi consultând bibliografia menţionată de la finele cărţii.
Sper ca prezenta carte să fie o lectură interesantă, informativă şi utilă unor
categorii cât mai largi de cititori şi să contribuie la o mai bună înţelegere, protecţie
şi gestionare a factorului esenţial, vital de mediu. Orice sugestie primită din partea
viitorilor cititori care poate duce la completarea sau eventual la corectarea
informaţiilor prezentate este bine venită, autorul mulţumind pe această cale
anticipat.
Cartea am scriso făcând multe observaţii personale în natură, o perioadă lungă
de timp de câţiva ani şi consultând bibliografia menţionată de la finele cărţii.
Autorul
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