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INTRODUCERE
„O generaţie trece, o generaţie vine,
dar pământul rămâne pentru totdeauna.”
Regele Solomon, Secol al XI-lea Î.E.N.
Pentru scriitorul biblic din vechime, viaţa scurtă a omului contrasta în mod
izbitor cu permanenţa pământului. Într-adevăr, de mii de ani, numeroase generaţii
s-au născut, s-au dezvoltat, au atins apogeul şi au dispărut, însă pământul a
demonstrat cu consecvenţă că are stabilitate, echilibru şi capacitatea impresionantă
de a menţine, susţine şi crea viaţa. Fenomenele climatice sunt de aşa natură încât
produc şi precipitaţii şi secetă, şi căldură şi frig. Aceste fenomene au un caracter
temporar, periodic, neregulat, doar anotimpurile şi perioadele caracteristice lor
alternează. Dar s-a observat în ultima perioadă de timp schimbări climatice
deosebite pe care climatologii încearcă să le desluşească pentru că nu sunt normale.
Perioada imediat următoare celui de-al Doilea Război Mondial a fost
supranumită „Marea Accelerare”. În următorii 70 de ani s-au înregistrat progrese
impresionante în domeniul tehnologiei transporturilor, al comunicaţiilor şi al
ştiinţei în general, a explorării spaţiului extraterestru, ceea ce a dus la schimbări
remarcabile de natură economică, care a determinat şi schimbări de natură
climatică. În prezent, mulţi oameni se bucură de un nivel de trai foarte ridicat,
considerat nu demult doar un vis. În tot acest timp, populaţia pământului a crescut
de aproape trei ori. Există însă şi un revers al medaliei. Potrivit estimărilor,
activităţile oamenilor vor provoca o dereglare a ciclurilor climatice naturale ale
pământului. Unii specialişti susţin că am intrat într-o nouă eră geologică, numită de
ei „Antropogen”, eră în care acţiunea distructivă a omului asupra planetei ia
amploare, efectele au apărut şi se accentuează pe timp ce trece, şi din păcate,
fenomenele sunt ireversibile, sub anumite aspecte. Capacitatea biologică naturală
de refacere a Pământului a fost depăşită demult.
Planeta Pământ a fost şi este în continuă schimbare. Direcţiile în care s-au
produs şi se produc schimbările sunt bune şi rele. Cele bune sunt benefice omenirii,
vieţuitoarelor, iar cele rele distrug sau fac ca omenirea, vieţuitoarele să sufere, în
extremis, să dispară. Se pune problema care sunt cauzele schimbărilor. Se îndreaptă
pământul spre un punct critic ireversibil? Unii oameni de ştiinţă consideră că este
greu de prevăzut care vor fi consecinţele schimbărilor şi spun cu îngrijorare că
ne-am putea îndrepta spre un prag fatal. Schimbările climaterice bruşte şi
neprevăzute ar putea avea consecinţe dezastruoase. Oamenii de ştiinţă prin
cercetările efectuate sunt preocupaţi de cauzele care produc schimbări; pe cele
bune să le dezvolte şi încurajeze, pe cele rele să le evite şi înlăture. Se ştie, şi deja
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este o certitudine că omul a fost şi este una din cauzele fundamentale ale producerii
răului în natură. Activităţile care produc rele sunt multe, de la arderea
combustibililor fosili, clasici, la producerea de prea multe deşeuri, de la tăieri
masive de păduri peste capacitatea naturală biologică de refacere, la declanşarea de
conflicte armate, războaie, de la interzicerea folosirii insecticidelor, pesticidelor,
îngrăşămintelor chimice sintetice în activitatea de zi cu zi din industrie, gospodărie,
şi în agricultură, la criminalitate şi corupţie, la minciuni şi înşelători. Din relele
enumerate făcute de oameni mă opresc doar la tăierile masive de păduri, acţiune cu
urmări grave pentru toate vieţuitoarele planetei. Se ştie că plantele au capacitatea
de absorbţie a bioxidului de carbon şi eliberarea oxigenului, element vital
menţinerii vieţii. Dacă masa verde scade, scade şi capacitatea de absorbţie şi
vieţuitoarele se vor sufoca, nu vor mai avea ce respira, decât aer toxic,
supraconcentrat cu bioxid de carbon. Soluţii înlocuitoare a ceea ce produce rău
omul există, ca de exemplu, folosirea resurselor energetice regenerabile
nepoluante, reciclarea 100% a deşeurilor produse, folosirea energiilor cu eficienţă
ridicată, comportament onest, corect, negocieri a situaţiilor conflictuale şi
soluţionarea lor paşnică. Dacă fiecare individ la locul său de muncă şi trai ar fi
conştient şi iar păsa de el, de cel de lângă el, de colectivitate şi societate în
ansamblu, situaţia ar fi alta, mult mai bună decât cea prezentă. Deci trebuie să ne
pese, să fim conştienţi că toate relele le producem noi şi suferim noi şi mediul în
care trăim. Relele nu vin din altă parte, ni le producem noi din necunoaştere,
răutate, ignoranţă, nepăsare şi multe altele. Şi violenţa şi mărirea ritmicităţii
fenomenelor climatice sunt create tot de oameni prin activităţile lor de poluare,
tăieri masive de păduri, într-un cuvânt, stricarea echilibrului natural al mediului cu
consecinţa de încălzire globală.
Războaiele şi conflictele armate sunt produse de fanatici, atunci când s-a
declanşat al doilea război mondial a existat un fanatic, restul membrilor poporului
german nu erau fanatici. Acest fanatic a elaborat o doctrină care descria „în roz”
viaţa dacă individul şi-o însuşeşte şi îl urmează în demersul său de cucerire a
naţiilor „inferioare” naţiei germane. Dar a intervenit nepăsarea şi majoritatea s-au
luat după un fanatic, astfel s-a produs dezastrul care a produs milioane de victime
şi enorme pagube materiale. În zilele noastre fanatismul islamic şi altele este „pe
val” producând dezastre populaţiei paşnice pe toate continentele lumii.
Există un punct critic ireversibil? Până unde şi până când poate omul acţiona
distructiv asupra mediului natural pe care îl transformă în fiecare zi într-un mediu
artificial, dezechilibrat? Există această limită de timp? Cum va arăta? Se îndreaptă
pământul spre un punct critic ireversibil? Unii oameni de ştiinţă consideră că este
greu de prevăzut care vor fi consecinţele schimbărilor şi spun cu îngrijorare că
ne-am putea îndrepta spre un prag fatal. Schimbările climaterice bruşte şi
neprevăzute ar putea avea consecinţe dezastruoase. Totuşi dacă analizăm ce se
întâmplă astăzi faţă de trecut avem un răspuns; fenomenele meteorologice violente,
prelungirea perioadelor de secetă care duce la reducerea producţiei agricole, sau
precipitaţii abundente urmate de inundaţii catastrofale, alunecări de terenuri,
poluarea atmosferei în marile aglomerări, sunt consecinţele vizibile ale acţiunii
negative a omului.
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Am plecat la scrierea cărţii de faţă de la cele scrise anterior, concluziile la
care au ajuns şi le-au lăsat posterităţii unii înţelepţi de-a lungul timpului; dintre
acestea redau câteva.
Biblia a prezis un timp când omul „va distruge pământul”.
(Revelaţia 11:18).
Dar noi suntem optimişti şi spunem cu încredere, bazaţi pe ce urmează, fără
să ne uităm înapoi, că a fost o greşeală care se iartă şi nu se va mai repeta în veci.
Că evoluţia universului spune că pământul se va distruge nu este un neadevăr, dar
nu de către om.
„Pământul produce suficient pentru a satisface necesităţile omului, nu
lăcomia lui”.
Pyarelal, secretarul lui Mohandas Gandhi, fostul lider spiritual al Indiei
Oamenii simpli trăiesc de pe urma roadelor pământului şi a mediului natural.
Există şi în prezent popoare seminomade (Mongolia, Africa Centrală, America de
Sud) care se mută din loc în loc şi poposesc într-un loc atâta timp cât natura le
oferă cele necesare traiului lor şi animalelor care-i însoţesc. Animalele dacă au ce
păşuna oferă oamenilor carne, lapte, ouă, piei. După ce vegetaţia locală şi vânatul
se epuizează colectivitatea seminomadă părăseşte zona. Aceşti oameni sunt
modeşti mulţumindu-se cu puţinul oferit de natură. Din păcate mulţi oameni suferă
de lăcomie, şi nu se mulţumesc cu ce au sau le oferă normalitatea, vor permanent
mai mult.
„Regiunea locuibilă a pământului satisface într-un mod admirabil nevoile
omului”.
Autorul
Omul în perioada migraţiei a căutat locuri în care erau condiţii favorabile
traiului. Pe acele locuri s-a stabilit. Aici a găsit teren fertil, bun de cultivat, a găsit
izvoare de apă, animale pentru vânat, pădure pentru alimentat cu fructe, atât pentru
el cât şi pentru animale. Astfel a constatat că sunt locuri mai favorabile traiului,
locuri care satisfac nevoile vieţii.
„Nu ştim să gestionăm cu eficienţă planeta pe care trăim”.
Un ecologist
Lăcomia şi dorinţa de înavuţire rapidă cu eforturi minime a creat
comportamente la unii oameni de exploatare intensivă a resurselor naturale. Astfel
s-a ajuns ca acestea să se epuizeze în perioade mai scurte decât s-ar fi terminat dacă
ar fi fost exploatate raţional.
„Nu poate omul care umblă nici măcar să-şi conducă paşii”
Ieremia 10:23
Şi într-adevăr avem suficiente resurse naturale, dovada sunt crizele de
supra-producţie înregistrate de-a lungul istoriei dezvoltării societăţii umane. În
timpul crizelor de supra-producţie, laptele, de exemplu, era aruncat la canal, pentru
ca preţul să nu scadă şi fermierii să iasă în pierdere. Natura a fost astfel creată ca
tot timpul să se regenereze şi să producă. Omul a avut înţelepciunea să aleagă
15

locurile de locuit care îi ofereau cele necesare traiului, apă potabilă, resurse de
hrană, adăpost împotriva fenomenelor climatice nepotrivite traiului, protecţie
împotriva fiarelor sălbatice. Lăcomia oamenilor bogaţi au produs acele crize de
supra-producţie. Problema se pune cum gestionăm eficient ceea ce ne-a oferit
natura iniţial şi permanent, continuu, gratuit. Au avut loc şi au în continuare mai
mult ca în trecut acumulări de bogăţii de unii, în detrimentul altora. S-au creat de
către oameni prin voinţa şi lăcomia lor poli ai bogăţiei prea mari şi poli ai sărăciei
foarte multe. Bogăţia, lăcomia, ia minţile oamenilor, când ajung bogaţi nu mai au
grija celor săraci, nu mai au minte, suflet, interes pentru alţii, devin egoişti,
invidioşi, uneori chiar agresivi. Pentru a vedea cum bogăţia este acumulată la un
pol şi sărăcia la altul voi da un singur exemplu concludent: Produsul intern brut al
Spaniei este cât a 30 de ţări africane în care locuiesc peste 1 miliard de suflete. Iată
repartiţia inegală a veniturilor, bogăţia într-un stat şi sărăcia în multe state cu
populaţie numeroasă. Trebuie să avem în vedere că Spania a avut unul din cele mai
mari imperii coloniale de unde a stors bogăţii naturale şi a exploatat munca
popoarelor subjugate sute de ani, din secolul al XVI-lea până în secolul al XX-lea.
Apoi inchiziţia a fost unul din cele mai crâncene sisteme de represiune a bisericii
catolice, timp de sute de ani.
„Creatorul, nu va permite ca omul să distrugă pământul în mod
iremediabil”
„Dumnezeu ‘a dat pământul fiilor oamenilor”
Psalmul 115:16
Ne-am putea aştepta ca Dumnezeu să ne ofere ceva care să funcţioneze bine
doar un timp? Bineînţeles că nu! Felul în care a fost proiectată iniţial planeta
noastră este o dovadă în acest sens. Înseamnă oare că Dumnezeu va înlocui
pământul cu altul nou? Nu, deoarece planeta nu are niciun defect. Dumnezeu îi va
înlătura pe cei care se fac vinovaţi de această criză planetară, „cei ce distrug
pământul”. Optimismul nostru, al unora dintre noi, este că cel ce a creat planeta
„nu va permite ca omul să distrugă pământul în mod iremediabil”. Şi asta dintr-un
motiv foarte simplu şi logic: pământul nu a fost creat de om, ca atare nu este al lui
şi el, omul, nu are dreptul să-l distrugă. Omul este vremelnic locatar al Pământului.
Pământul şi natura au fost împrumutate de forţa divină – făcătorul, omului
vremelnic, pe o perioadă de timp. Dacă se va constata că nu este capabil sau nu
vrea să-l administreze bine, va suporta consecinţe. Ceea ce face omul acum, şi de
vreo 300 de ani încoace este un abuz, pentru că nu-l trage nimeni la răspundere.
Sau semnele pe care le primeşte tot mai des şi pregnant în ultimul timp din partea
mediului natural, le ignoră, nu vrea să le înţeleagă, este prea mândru, încăpăţânat,
lacom, agresiv, needucat. Dar o simte şi o va simţi din ce în ce mai puternic pe
pielea lui. „Ulciorul nu merge de multe ori la apă”, spune vorba populară,
înţeleaptă!
„Cel ce l-a întărit, care nu l-a creat în zadar, care l-a întocmit să fie locuit”
Isaia 45:18
Este clar deci că scopul lui Dumnezeu este ca pământul să fie locuit veşnic
de oameni. Din nefericire, omul a abuzat de acest minunat dar divin şi l-a adus în
pragul distrugerii. Totuşi, scopul Creatorului nu s-a schimbat.
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„Dumnezeu nu este om ca să mintă, nici fiu al omului ca să-i pară rău. A
spus el un lucru şi nu-l va face?”
Numerele 23:19
Dumnezeu nu va permite ca pământul să fie distrus, ci, în curând, „îi va
distruge pe cei ce distrug pământul”.
(Revelaţia 11:18).
„Fericiţi sunt cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!”
Predică de pe munte a lui Isus Hristos (Matei 5:5).
Dumnezeu va rezolva criza ecologică provocată de om restabilind echilibrul
ecologic. Arătând ce va face Dumnezeu, psalmistul a scris sub inspiraţie divină:
„Tu ţi-ai îndreptat atenţia spre pământ, ca să-i dai belşug; îl îmbogăţeşti
nespus de mult”.
(Psalmul 65:9-13).
Întrucât nu vor mai exista fenomene meteorologice extreme, iar pământul va
fi binecuvântat de Dumnezeu, planeta noastră va deveni un paradis şi va produce
hrană din abundenţă ca să ajungă pentru toţi oamenii, şi cei buni şi cei răi.
Regatul lui Dumnezeu va rezolva principala cauză a problemelor pământului
producând o schimbare în inima oamenilor.
Oamenii ‘nu-şi vor face niciun rău şi nu vor face nicio stricăciune’ asupra
pământului
(Isaia 11:9).
De fapt ce fac oamenii când spunem că distrug pământul? Simplu, nu-l
gestionează cum trebuie. Pentru a fi mai clari, concişi să o luăm pe componente.
Exprim şi redau concluziile unor societăţi de prestigiu internaţionale care au făcut
studii în acest sens.
Atmosfera. „Există dovezi incontestabile că atmosfera inferioară a
Pământului, oceanele şi uscatul se încălzesc. Cauza principală a acestei încălziri,
înregistrată din anii ’50 ai secolului trecut, o reprezintă activităţile omului.”
(Societatea Meteorologică Americană, 2012). Încălzirea globală este produsă în
principal de emisiile de gaze cu efect de seră în cantităţi prea mari ca să fie
suportate de capacitatea de absorbţie a planetei.
Uscatul. „Aproximativ 50% din suprafaţa uscatului a fost transformată de
acţiunea directă a omului, cu consecinţe însemnate pentru biodiversitate, circuitul
elementelor nutritive, rezervele naturale de apă dulce, . . . şi climă.” Folosirea
intensivă a pesticidelor, îngrăşămintelor chimice sintetice, a insecticidelor,
coloranţilor şi conservanţilor otrăveşte mediul natural. (Global Change and the
Earth System)
Oceanele. „Aproximativ 85% din rezervele piscicole din bazinele de apă
naturală de pe glob sunt exploatate în mod excesiv, epuizate, exploatate la
maximum sau în curs de refacere în urma exploatării.” (BBC, septembrie 2012).
Cantitatea de plastic toxic din apele oceanelor va depăşi cantitatea de peşte, dacă se
continuă în ritmul actual. Vieţuitoarele marine sunt afectate şi mor din cauza
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consumului de micro-particule de plastic ingerate. Carnea de peşte şi a altor
vieţuitoare marine care provine de la vieţuitoare care au ingerat micro-particule de
plastic este toxică pentru oamenii care o consumă.
Biodiversitatea. „Mulţi oameni de ştiinţă consideră că vina pentru viitoarea
extincţie, probabil cea mai rapidă şi la scară foarte mare din istoria Pământului,
este numai a oamenilor.” Nu suntem departe de o extincţie în masă, din care nu va
fi exclus omul!
(science.nationalgeographic.com)
Biosfera reprezintă „atmosfera şi învelişul Pământului care susţin viaţa”.
Asemenea cojii unui ou, biosfera este un strat, sau un înveliş, foarte subţire, care
înconjoară planeta noastră. Biosfera cuprinde organismele vii şi mediul în care
trăiesc acestea – atmosfera, uscatul şi apa –, din care ele îşi procură energia şi
substanţele nutritive necesare vieţii. De exemplu, plantele captează energia solară
cu ajutorul căreia transformă dioxidul de carbon, apa şi sărurile minerale în oxigen
şi hrană. Oamenii şi animalele consumă oxigen şi hrană şi elimină dioxid de carbon
şi alte substanţe. Acest ciclu se repetă şi biosfera poate susţine viaţa la nesfârşit.
Circuitul natural al apei în natură asigură perpetuarea vieţii.
Să ne gândim, de exemplu, la calota glaciară din Antarctida de Vest. Potrivit
unor studii şi observaţii a unor specialişti, dacă procesul de încălzire a planetei va
continua, calota glaciară va atinge un prag de topire ireversibil. Acest lucru se va
întâmpla deoarece stratul de gheaţă, care reflectă razele soarelui, se subţiază şi se
retrage, iar oceanul de dedesubt, care reflectă mai puţin razele soarelui, începe să se
vadă. Culoarea închisă a oceanului face ca acesta să absoarbă mai multă căldură,
accelerând topirea gheţii. Acest proces ar putea duce la crearea unui ciclu
distructiv, imposibil de oprit, cu o inerţie care va dura secole sau milenii de acum
încolo. Creşterea nivelului oceanului ca urmare a topirii gheţii ar putea avea
consecinţe dezastruoase pentru sute de milioane de oameni.
În vederea rezolvării actualei crize planetare a mediului natural s-au propus
diverse strategii, una dintre acestea fiind „dezvoltarea durabilă”, care urmăreşte
creşterea socio-economică în limitele ecologice ale planetei. S-au înregistrat
rezultate în urma aplicării acestei strategii pe termen lung? Din nefericire,
asemenea unei crize financiare globale, criza ecologică se adânceşte. În prezent,
rata de exploatare a resurselor planetei este mult mai ridicată decât capacitatea
refacerii lor în mod natural.
Ar putea fi stopat acest fenomen de distrugere? Da, prin educaţie, interes
personal, schimbarea atitudinii tuturor locuitorilor planetei Pământ.
„Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el”
(Psalmul 37:29).
Într-adevăr, pământul este o capodoperă, prin echilibru, putere de regenerare,
stabilitate, avuţie şi conţinut: are o mişcare de rotaţie şi una de revoluţie, de
miliarde de ani, are resurse care se regenerează continuu, are forme de relief
diverse, are ape de suprafaţă şi subterane, are căldură interioară, are vegetaţie
diversă, are resurse minerale, are fiinţe raţionale educate, este într-o continuă
schimbare şi nu va fi distrus în urma unui dezastru ecologic, primeşte energie de la
Soare. Oamenii pentru a fi corecţi cu Pământul pe care trăiesc trebuie să fie blânzi
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şi drepţi, nu brutali şi egoişti, nu trebuie să-l distrugă aşa cum fac de o bună bucată
de timp. Nu este corect numai să ceri şi să iei, fără a da şi tu la rândul tău! Dacă
continuă să aibă atitudinea de distrugere vor pieri ei ucişi de propriile fapte, dar
pământul va rămâne. Trăim cu speranţa că se va produce cât mai repede o
„schimbare în inima, mintea şi sufletul oamenilor”. De ce oare dintre toate
vieţuitoarele care trăiesc pe acest Pământ, şi paradoxal, cea mai evoluată, dar mai
puţin educată şi informată, tocmai omul s-a găsit să facă rău Pământului? Poate că
este un dat, tot el va avea puterea, voinţa şi conştiinţa să se schimbe şi astfel să-l
salveze de la pieire. Dar o veche populară spune: „Cel ce sapă groapa altuia cade el
în ea”.
Tehnologia actuală oferă metode prin care omul poate crea cu ajutorul
inteligenţei artificiale dispozitive care să facă aproape orice. Acest fenomen este pe
de o parte bun pe de altă parte, rău. Au fost deja create dispozitive care se pot
comanda cu gândurile unui individ, gânduri care apar în mintea sa. Cum astăzi
există foarte mulţi indivizi care suferă din multiple cauze, aceştia fără voia lor sunt
măcinaţi de gânduri rele, care vor să distrugă. Aceste dispozitive dacă ajung pe
mâna unor astfel de indivizi sigur vor face rău altor oameni de bine.
O altă problemă cu două feţe care este de mare actualitate este Geoingineria,
disciplina, soluţia salvatoare pentru Terra, dar şi distrugătoarea mediului natural al
planetei. Sunt multe puteri ale lumii care au creat sisteme cu care doresc să
controleze clima din anumite zone de interes strategic. Geoingineria aşa cum va fi
prezentat în carte este o disciplină pe care unii agresivi o folosesc să distrugă, cum
cei paşnici şi doritori de bine doresc să producă condiţii şi fenomene climatice
favorabile unei comunităţi aflate într-o anumită zonă geografică. Dacă condiţiile
naturale nu sunt prielnice unui scop uman pozitiv iată cum tehnologiile actuale ale
geoingineriei oferă posibilitatea creării acestor condiţii cu mijloace artificiale.
Cartea se adresează publicului larg care este interesat de ce fenomene actuale
sunt determinante în schimbările care se produc în prezent la nivel global şi local,
şi spre ce ne îndreptăm. De asemenea poate fi un material de informare pentru
studenţi şi cei care studiază viitorul. Am încercat să combin armonios tradiţia cu
noul şi cu ce va fi, care sigur că este deocamdată ficţiune, dar care prezentul arată
că spre aşa ceva ne îndreptăm. Fiecare la rândul lui după lectura cărţii are libertatea
să aleagă ce crede, să aibă un comportament corect faţă de mediu natural şi să
aleagă calea pe care să o urmeze.
Pe parcursul cărţii arăt care sunt legăturile dintre climă, fenomenele
climatice, schimbările climatice şi tehnologiile descoperite şi folosite de oameni
pentru satisfacerea nevoilor de trai, realizarea progresului şi cucerirea de noi spaţii
necunoscute în prezent. Conexiunile create dovedesc că există legături dependente
între cele două aspecte, clima şi tehnologiile folosite.
Mulţumesc anticipat cititorilor pentru viitoare sugestii, completări şi
comentarii critice pertinente.
Autorul,
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PREZENTAREA CĂRŢII

Lucrarea de faţă doreşte să informeze câteva probleme de care depinde
soarta lumii în prezent şi mai ales în viitor şi să atragă atenţia asupra faptului că
dacă nu se vor lua urgent măsuri de corectare, dezastrul mediului natural se
apropie, dezastru în care sunt incluse şi vieţuitoarele. Pe parcursul lucrării se va
vedea că între cele două domenii, clima şi tehnologie, sunt legături strânse, care
lucrează împreună şi influenţează major soarta lumii, a mediului, în final a stării de
sănătate a vieţuitoarelor de pe Terra.
Pentru că în 2019 va avea loc Conferinţa mondială pe teme de climă am
început cu această informaţie şi temele care vor fi puse în discuţie.
În următorul capitol prezint informaţi despre Clima care a format omul, l-a
influenţat, a creat un mod de trai privind îmbrăcămintea confecţionată şi purtată, a
determinat tipul de adăpost construit, a influenţat felul de viaţă, a creat credinţele în
forţele divine, supranaturale. Este descrisă istoria dezvoltări teoretice a
comportamentului oamenilor datorat fenomenului climatic, de la individ separat şi
la colectivitate. Specialiştii care studiază fenomenele climatice atrag atenţia că
schimbările climatice vor deveni ireversibile, ca urmare a topirii permafrostului, în
ultimul deceniu s-au stabilit recorduri după recorduri de emisii de dioxid de carbon
în atmosferă, al topirii volumului gheţii Antarcticii. Fenomenele care vor produce
încălzirea globală, schimbările climatice majore vor duce la modificarea forţei
gravitaţiei a Pământului, pot duce la cutremure de proporţii, se înmulţesc
dezastrele, efecte climatice devastatoare la tropice, secetă şi în Arctica. Prezint
dovezi certe în acest sens petrecute în mai multe zone geografice. Clima a început
să schimbe faţa Terrei şi în viitor o va schima mai profund şi mai rapid. Alte
fenomene descrise privitor la secetele din Amazon, defrişarea pădurii ecuatoriale a
Amazoniei, reducerea masei calotei glaciare; planeta a ajuns la un punct fără
întoarcere, provoacă panică în rândul oamenilor de ştiinţă, creează noi probleme
care în trecut nu s-au manifestat. Schimbările climatice produc efecte nedorite, de
decimare a faunei şi florei din zonele arctice, se modifică zonele geografice odată
cu schimbările climatice, dispar specii de plante şi animale care nu se pot adapta
schimbărilor climatice într-un timp aşa de scurt. Procesele de deşertificare a tot mai
întinse suprafeţe de teren se extind. Cercetătorii au descoperit fenomene ascunse
privirilor oamenilor obişnuiţi, şi după studii aprofundate încearcă să emită ipoteze
noi despre ce a fost în trecut şi să facă previziuni. O problemă deosebită tratată este
modificarea climei de către om; au fost construite antene care emit unde
electromagnetice în straturile superioare ale atmosferei. Astfel este influenţată
formarea norilor şi producerea de precipitaţii, sau sezon de secetă în anumite zone
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geografice. Sunt tunuri care aruncă în atmosferă substanţe care favorizează
formarea norilor şi producerea precipitaţiilor. Responsabilitatea pentru încălzirea
globală aparţine omului. Lucru dovedit. Este un semnal de alarmă ca acesta trebuie
să conştientizeze pericolul şi să-şi schimbe atitudinea faţă de mediu natural în care
trăieşte.
Următorul capitol este Tehnologi bune şi rele, noi şi vechi în care prezint o
serie de tehnologi folosite în societatea actuală modernă care, unele din ele au
efecte bune, altele rele. Încerc să atrag atenţia de ce cele cu efecte rele sunt rele şi
ce rele fac şi de ce şi cum pot fi înlăturate sau prevenite. Pe lângă climă şi
tehnologi prezint cum unele comportamente ale celor de la conducere şi marile
corporaţii multinaţionale schimbă specificul naţional din statele care au lipsuri de
personalitate, naţionalism, patriotism, legislaţie. Aceste comportamente negative
duc spre un singur rezultat final: scăderea nivelului de trai a populaţiei din ţara
respectivă prin exploatarea resurselor interne, exploatarea forţei de muncă
autohtone, creşterea poluării şi distrugerea mediului natural. Sunt activităţi
interzise în state dezvoltate şi atunci dezvoltatorii investesc în ţări unde legea este
mai permisivă, corupţia nu are limite, mituirea decidenţilor este uşor de făcut de
reprezentanţii multinaţionalelor.
Epoca modernă şi dezvoltarea societăţii umane a avut ca rezultat folosirea de
materiale toxice şi invenţii tehnologice care fac rău. Aceste materiale noi şi invenţii
tehnologice sunt răspândite peste tot, au pătruns în toate zonele lumii, atât la
popoarele sărace, cât şi la cele bogate, în ţările bogate şi în ţările sărace, în locurile
accesibile şi în cele inaccesibile. Un loc aparte l-am acordat materialelor plastice
pentru că sunt cele mai răspândite, au înlocuit obiecte din toate domeniile de
activitate ale economiilor naţionale, şi din gospodăria omului, fac mult rău sănătăţii
omului. Tot aici arăt că îngrăşămintele chimice folosite în agricultură, cosmeticele
folosite fără a fi informaţi despre cât rău pot face, despre insecticide, pesticide, care
se transferă în corpul uman dacă vegetalele la care au fost folosite sunt folosite ca
hrană de oameni. Acest capitol este un semnal de alarmă în special pentru tineret,
noua generaţie care crede că tot ce e nou – modern, este bun, dar nu este chiar aşa.
Bătrânii nu folosesc aceste substanţe pentru că au altele care nu fac rău şi pe
vremea lor, ca tineri, acestea nu existau. Dovada sunt desele apeluri la tradiţie, de
la port, la alimentaţie, la obiceiuri, la folosirea materialelor tradiţionale, la
comportament, la cultură.
Omul inconştient, needucat, foloseşte din comoditate, multe echipamente şi
obiecte care fac rău sănătăţii; descriu efectele computerelor, a telefonului mobil,
alte aparate, obiecte şi locuri periculoase. În continuare dau soluţii prin care ne
putem proteja de aceste rele. Tot aici descriu pericolele din casele noastre, din
inconştienţă, cauzate de materialele folosite din ambientul nostru. Metodele de
combatere a stresului generate de câmpuri electrice şi magnetice care ne înconjoară
sunt prezentate pe larg. Mai sunt prezentate tehnologi din alte compartimente ale
vieţii sociale şi economice care duc la scăderea nivelului de trai la un pol şi
creşterea bogăţiei la alt pol al societăţii naţionale.
Societatea actuală este bântuită de tot felul de războaie, majoritatea fără forţă
şi arme; este vorba de război informaţional, asimetric, lupta dintre oameni
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împotriva oamenilor, acapararea resurselor de hrană şi omorârea celor slabi,
războiul geofizic, etc.
Capitolul următor este consacrat Previziunilor din trecut; unele din ele sunt
surprinzător de exacte prin realizările din prezent. Este vorba despre ce şi cum îşi
imaginau unii oameni preocupaţi de viitor că vor arăta lucrurile în diferite domenii
ale vieţii economice, sociale, culturale, de comunicaţii, etc. Sunt prezentate unele
tehnologi care pentru prezent sunt şi par uimitoare, ce vor putea fi disponibile până
în 2030. Un rol important va avea inteligenţa artificială şi modul cum va influenţa
aceasta îmbătrânirea fiinţei umane. Sunt descrise care vor fi slujbele viitorului în
condiţiile în care roboţii, e posibil să ajungă la putere şi ce consecinţe vor fi cu
viitorul locurilor de muncă a fiinţelor umane, pentru că foarte multe slujbe
executate în prezent de oameni vor fi înlocuite de roboţi. Este tratată problema
roboţilor care au pătruns în multe domenii ale vieţii şi activităţii omului.
Medicina este o disciplină invadată de inteligenţa artificială care va produce
organe şi carne – ţesuturi, crescute în laborator cu tehnologia imprimantelor 3 D, a
bioenergetici, a celulelor stem, a autoreproducerii naturale sau controlate artificial,
etc.
Automobile inteligente şi autonome este un domeniul în care tehnologiile
vor avea un cuvânt important de spus.
Capitolul „Inteligenţa artificială şi îmbătrânirea fiinţei umane” tratează
modalitatea prin care inteligenţa artificială ar putea deţine secretul tinereţii veşnice.
În cazul extinderii speranţei de viaţă a omului se vor întâmpla mutaţii neaşteptate
în societate pe multe planuri. Pentru că asistenţii copiilor, a persoanelor în vârstă,
au nevoie de aceşti asistenţi se precizează calităţile pe care trebuie să le
îndeplinească. Pentru că bunicii şi strămoşii noştri trăiau mai mult şi mai sănătos,
aveau o viaţa simplă trăiau în armonie, lipsită de stres, împlinire, fericire. Descriu
care este secretul pentru o viaţă lungă şi sănătoasă în varianta tradiţională şi cea
modernă. Toxine şi poluanţi pentru organismul vieţuitoarelor, chimicale, plasticul
răspândit peste tot, radiaţii electromagnetice, tratamente şi pastile nocive şi
vaccinuri la naştere sunt câteva cauze care distrug sănătatea.
Capitolul Slujbele viitorului descrie tendinţe în viitor privind munca, dacă
roboţii vor ajunge la putere şi ce consecinţe vor fi pentru societatea umană. Ce
slujbe vor fi înlocuite de roboţi, sunt date câteva realizări recente. Sunt prezentate
tehnologi de ultimă oră folosite în fabricarea roboţilor. Pentru prima dată în istorie,
o companie a implantat cipuri în proprii angajaţi, cu scop bine gândit.
Capitolul Viaţa noastră, a oamenilor, împreună cu roboţii descrie modul
de conlucrare, convieţuire şi cooperare între fiinţele umane şi roboţi. Multe
domenii ale muncii omului vor fi înlocuite de roboţi. Sunt prezentate câteva dintre
ele. A fost produsă prima insectă robotică wireless care şi-a luat zborul şi deschide
calea într-un nou domeniu tehnologic. Sunt descrise operaţi executate de roboţi.
Robotul vorbeşte, îngrijeşte oamenii cu dezabilităţi, bătrâni şi copii lăsaţi de
părinţii plecaţi la muncă. A apărut primul robot cu creier de şobolan, robot
controlat prin puterea minţii, partenere robot pentru japonezii singuri, primul robot
umanoid trimis în spaţiu extraterestru, primul robot cu idei, primul robot cu muşchi
de oţel, foarte puternici, mai puternici ca cei ai omului, primul robot fotomodel,
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robot care creşte ca o plantă, robot - spionul perfect, şi lista rămâne deschisă . Este
prezentată o nouă tehnologie de fabricat roboţi în robotică prin ambutisare şi
imprimante 3 D.
Ce lucru uimitor pot face aceşti roboţi. Se analizează problema Codului
moral pentru roboţi şi faptul că roboţii vor putea simţi, graţie unei noi invenţii.
Executarea de organe umane care prin transplant să le înlocuiască pe cele bolnave
biologice de la fiinţele umane este deosebit de importantă. Aceste organe vor fi
executate cu imprimantele tip 3 D, ale viitorului, care deja în multe laboratoare de
cercetare din lume lucrează iar în spitale fac modele care vor fi funcţionale în
curând. Prima inimă a fost creată şi implantată. Prima cornee pentru ochi a fost
scoasă la imprimanta 3 D din gel.
Tema oraşului viitorului, care are ca scop revoluţionarea mediului urban,
începe să ia formă este prezentat în capitolul Oraşul viitorului. Este descris cum ar
putea arăta oraşul viitorului. O compania japoneză proiectează un oraş subacvatic.
Sunt descrise pericolele pe care le pot întâmpina unele oraşe costifere datorită
încălzirii globale. Se crede că Terra evoluează într-o planetă a mega-oraşelor. Sunt
enumerate problemele presante grave ale viitorului oraşelor.
Un capitol este dedicat legăturii dintre climă şi cerinţele necesare pentru
construcţia unei case în care să fie creat un climat prietenos şi care să-şi producă
necesităţile de consum din mediu natural. Îmbinarea tehnologiilor noi cu folosirea
materialelor tradiţionale este un exemplu de optimizare a noului cu vechiul pentru
crearea confortului dorit. Este prezentată soluţia de renunţare la furnizarea
utilităţilor de la distribuitorii centralizaţi care încarcă facturile de plată cu taxe,
accize, impozite, penalizări nejustificate.
Ultimul capitol, pentru că am început cu clima, termin tot despre influenţa
omului asupra sa prin „Geoingineria, soluţia salvatoare pentru Terra?” Sunt
descrise metode de modificare a climei şi soluţii propuse pentru stoparea
fenomenului de încălzire globală. Se pune întrebarea şi se încearcă un răspuns dacă
este geoingineria o soluţie realistă pentru problemele climatice prezente şi viitoare?
Vor reuşi marile puteri să accepte reducerea emisiilor de carbon în detrimentul
profitului financiar ucigător pentru starea de sănătate? Pentru că deja s-au petrecut
evenimente cauzate de fenomenul încălzirii globale se pun câteva întrebări, ca:
Când ţările dispar din cauza încălzirii globale, Cum dispare o naţiune? Probleme
majore de ţară. Te mai poţi numi «ţară» dacă nu ai teritoriu? Trăind în Antropocen,
era în care Omul transformă planeta, Epoca Omului, Omul care schimbă faţa
Pământului. Sunt acestea acţiuni bune, dar şi rele! O soluţie de viitor de producere
a combustibilului doar în prezenţa luminii este fotosinteza artificială: oamenii
încearcă să imite un miracol al naturii? Este soluţia salvatoare pentru momentul
când se epuizează resursele energetice tradiţionale ale Terrei. Geoingineria, poate
salva, dar şi distruge planeta. Geoingineria are o faţa întunecată. Se descrie
interesul CIA în geoinginerie ca o armă de controlat vremea
Soluţii salvatoare sunt şi cele prin care fiecare la el acasă poate trăi bine prin
luarea unor minime măsuri. Depinde numai de noi, de educaţie, dorinţa, voinţa,
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pentru că posibilităţi există multe, nenumărate, de a ne simţi clipă de clipă, mai
bine, mai confortabil, mai sănătoşi, bucuroşi şi fericiţi. Trebuie să învăţăm să ne
satisfacem nevoile, sau să avem nevoi puţine ca să trăim şi să fim fericiţi.
Toate aceste eforturi individuale sau comunitare sunt bine venite dacă nu se
va continua politica de impozitare şi taxare a autorităţilor aflate la putere sau cele
care pentru oferta unui serviciu sau nu, percep o taxă sau/şi impozite. De-a lungul
dezvoltării societăţii umane, indiferent de forma de orânduire socială, cei de la
putere, că a fost biserica sau statul, sau împreună impuneau taxe, impozite, biruri,
zeciuieli, „protecţii”, mijloace de plată nejustificate. Pe perioadele de ocupaţie
străină puterea stăpânitoare, în mod ilegal, percepea plăţi în bani, aur şi marfă. De
multe ori plata era în fete şi băieţi; fetele erau apoi duse în haremul sultanului iar
băieţii erau înrolaţi în armata otomană.
Cum în prezent pentru orice serviciu oferit şi executat toate autorităţile
naţionale şi internaţionale percep taxe, impozite, comisioane. Aşa cum în trecut s-a
pus impozit pe coşul casei pe care ieşea sau nu fum, aşa şi în prezent autorităţile
taxează şi impozitează serviciile de orice fel. Comisioanele percepute încurajează
la nemuncă, la obţinerea de sume de bani fără depunerea nici unui efort din partea
autorităţii care percepe comisionul. Caz tipic este „comision de administrare” în
cazul băncilor. Indiferent că se face sau nu o tranzacţie în cazul unui cont bancar,
comisionul de administrare este plătit băncii. De fapt nu este plătit, este luat prin
execuţie silită din cont. Sunt cazuri când contul a fost lichidat, ca valoare, dar a
rămas activ, nu închis definitiv şi după un timp banca l-a „găsit” pe fostul client
dator, sume provenite din comisioanele de administrare a unui cont care nu mai
avea nici o sumă în el. Se ajunge pur şi simplu la situaţii hilare, de neimaginat, pe
care unele autorităţi le folosesc uzual. Un caz similar este cel al „regimului de
rezervare” folosit de distribuitorii de servicii de apă, electricitate, semnal TV sau
internet. Pe perioadele în care serviciul este inactiv, deci nu furnizează produsul
sau serviciul contractat, autoritatea nu scade din factură perioada inactivă; serviciul
de rezervare este facturat integral toată perioada de timp indiferent că produsul a
fost livrat sau nu. Sunt situaţii absurde pe care autorităţile de reglementare
naţionale nu sunt capabile şi nu le pot stăpâni. Sunt autorităţi ale statului sau
private care percep comisioane indiferent că este vreo activitate sau nu în
desfăşurare. Aşa cum în prezent este taxată apa naturală din rezervele naturale
naţionale, sau terenul, sau se percep taxe pentru apa de ploaie care se scurge prin
canalizări, se va ajunge ca folosirea luminii solare, a aerului, a vântului, a posesiei
unui robot să fie impozitate. Odată ce maşinile electrice vor fi în majoritate pe piaţă
şi în trafic pe şosele, ce va opri guvernele să instituie o taxă pe lumina naturală
folosită pentru încărcarea bateriilor? Odată ce numărul roboţilor casnici sau al
maşinilor autonome fără şofer vor fi foarte multe se vor percepe taxe de către
guvernele şi autorităţile private care vor pune stăpânire pe tot ce există în
atmosferă, pe pământ, pentru că apele şi subsolul deja au proprietar şi orice intenţii
de pătrundere şi exploatare în aceste medii, se plătesc. Să sperăm că o combinaţie
optimă a inteligenţei naturale biologice şi a celei artificiale va crea un mediu
prietenos atractiv de convieţuire în pace, prietenie, fericire şi bunăstare de aici
încolo o perioadă infinită de timp.
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Careta începe cu articolul avertisment publicat acum 106 ani privitor la
schimbările climatice.
Cartea are ataşată la sfârşit bibliografia consultată pentru redactarea lucrării
de faţă. La multe articole am specificat sursa de informare la sfârşitul articolului
scris.
Autorul,
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MOTIVAREA ELABORĂRII LUCRĂRII

După cum se vede din prezentarea lucrării cei doi factori determinanţi care
vor schimba faţa lumii sunt clima şi tehnologiile inventate de om. Pentru a înţelege
mai bine de ce am ales aceşti doi factori ca determinanţi voi trata fiecare factor.
Clima a adus destule dovezi pe care le simţim zi de zi, peste tot, prin care a
influenţat şi continuă să producă schimbări.
Forma Planetei Pământ, relieful, suprafaţa uscatului şi a oceanului planetar,
forma continentelor, a coastelor oceanelor nu au avut configuraţia din prezent.
Forţe şi energii au acţionat de la începuturile formării şi existenţei Planetei Pământ
şi acţionează şi în prezent permanent simultan cu efecte antagoniste, unele să
producă denivelări de relief, altele să aplatizeze denivelările existente sau care se
produc. Forţele şi energiile provin atât din interiorul cât şi din exteriorul Planetei
Pământ; erupţi vulcanice, mişcări seismice, alunecarea şi aşezarea plăcilor
tectonice unele faţă de altele pe care sunt aşezate continentele, apele curgătoare,
apele mărilor prin acţiunea valurilor şi curenţilor marini sunt câteva forţe şi energii
interioare Planetei Pământ, toate produc denivelări de relief şi modificări ale
configuraţiei uscatului şi a coastelor marine. Modificările se pot produce brusc sau
lent; forţe sau fenomene care produc modificări bruşte de relief sau configuraţi ale
terenului sunt cele produse de erupţiile vulcanice, mişcări seismice, surpări şi/sau
alunecări de terenuri, inundaţii, etc. Curenţii marini litorali, acţiunea valurilor,
eroziunea solului datorită acţiunii apelor torenţiale, sunt câteva din fenomenele
care produc modificări lente ale suprafeţei solului sau a formelor litorale. Suprafaţa
uscatului, zonele litorale şi fundul oceanelor sunt supuse permanent modificărilor
factorilor naturali.
Dar şi omul prin acţiunile sale tot mai ample contribuie din ce în ce mai mult
la modificarea formei planetei şi a vieţii. Principalele acţiuni şi lucrări de
modificare sunt:
 realizarea de lucrări de infrastructură; construcţia de căi de rulare rutiere,
ferate, navale, porturi, construcţia de oraşe, unităţi de producţie, distracţie, consum;
 scormonirea solului şi subsolului pentru căutarea şi exploatarea resurselor
minerale;
 defrişări masive de păduri;
 desţeleniri pentru producerea de terenuri noi pentru practicarea
agriculturii şi cultivarea solului pe terenuri înainte virgine care să asigure hrană
pentru om şi animale;
 poluarea totală a mediului natural acvatic, atmosferic şi terestru;
 domesticirea şi crearea de noi specii de plante şi animale prin modificări
genetice, biologice.
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Prin aceste acţiuni ale omului se pătrunde ilegal tot mai mult în mod brutal
pe teritoriile care înainte aparţineau speciilor sălbatice de animale şi plante. Astfel
se încalcă dreptul elementar a animalelor şi plantelor, de către om, de a trăi în
libertatea conferită iniţial de natură. O analiză mai atentă şi profundă arată că
specia umană cu toate că este cea mai evoluată a făcut şi face în continuare mai
mult rău decât bine planetei. Se pune problema tot mai acut dacă nu este mai util
înlocuirea ei cu altceva.
Un scurt filmuleţ realizat de Numaga Videos concentrează într-o prezentare
cu durata de un minut şi douăzeci de secunde imagini dinamice ale evoluţiei trecute
şi viitoare a continentelor, evoluţie întinsă pe o perioadă de 650 milioane de ani.
Filmul nu conţine şi nu prezintă întreaga istorie evolutivă a planetei. Sunt
prezentate doar acţiunile factorilor naturali. Ceea ce a distrus omul prin acţiunile
sale nu este prezentat. Sigur este nevoie şi de o astfel de prezentare. Realitatea este
bine să fie cunoscută în complexitatea ei pentru a şti măsurile corecte care este
obligatoriu să fie luate. Se pune problema ce măsuri trebuie luate, cele care să
folosească prioritar cui, omului, mediului natural, fiinţelor sălbatice? Răspunsul
corect, este tuturor, toţi avem dreptul să trăim pe această planetă. Este loc pentru
toţi, doar trebuie să dăm dovadă de un minim de înţelepciune pentru a înţelege şi
realiza acest lucru simplu pe care natura l-a realizat iniţial treptat într-o perioadă
care a durat sute de milioane de ani şi omul l-a distrus din păcate în special în
ultimii 300 de ani. Sigur s-a ajuns la un punct critic care trebuie depăşit; problema
este găsirea soluţiei optime care să facă cel mai mult bine şi cât mai puţin rău celor
care compun acest sistem complex numit planeta.

Configuraţia actuală a suprafeţelor de uscat şi de ape care este într-o permanentă schimbare datorită
fenomenului de încălzire globală, fenomen produs de acţiunile oamenilor
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Urmărind imaginile, putem constata că aspectul de astăzi al Pământului s-a
conturat, progresiv, de la o masă amorfă de uscat situată în regiunea sudică a
planetei şi va evolua printr-o distanţare iniţială a continentelor, urmată de o
reînchegare compactă a întregii suprafeţe terestre. Sunt studii care demonstrează că
suprafeţe de uscat a continentelor unele se apropie, altele se depărtează.
Dacă fiinţa umană, cea mai evoluată dintre fiinţele vii nu a reuşit să menţină
şi dezvolte planeta într-o direcţie bună, suntem optimişti şi oferim tehnologiei
şansa ca să păstreze planeta curată. Voi pune accent pe tehnologi noi şi schimbările
fundamentale pe care le vor produce aplicarea lor. Previziunile afirmative pe care
le voi face se bazează pe realizări existente. Aşa cum progresează cercetarea în
elaborarea tehnologiilor, previziunile vor deveni realităţi certe. Iată câteva dintre
ele.
Cablurile de legătură între componentele electronice nu se vor mai folosi
(sistem wireless). Noua tehnologie de transmitere de energie, comenzi, date,
informaţi prin aer fără a mai fi necesară o legătură materială între emiţător şi
receptor, executată dintr-un material conductor este pusă la punct. Toate liniile
aeriene, cablurile subterane, prizele de concentrare, într-un viitor mai apropiat sau
mai îndepărtat vor dispărea. Va exista doar generatorul de semnale sau energie şi
consumatorul acestora care este beneficiarul lor şi funcţionează pe baza resursei
primite. Nevoia de cupru şi alte materiale conductoare şi materiale plastice izolante
pentru a fi utilizate în acest domeniu va dispărea. Sistemele de emisii şi recepţii de
date, informaţi şi energie electrică se vor extinde la toate dispozitivele construite şi
folosite pentru producerea şi transmisia energiei şi datelor, astfel că tot sistemul de
cabluri de forţă, măsură, comandă şi control va fi înlocuit. Liniile electrice de înaltă
şi joasă tensiune vor deveni istorie în următoarele decenii. Ca atare şi accidentele
produse datorită lor vor fi eliminate.
Nanotehnologia va crea o altă viziune total diferită de cea cunoscută, folosită
în prezent; materialele vor avea proprietăţi şi caracteristici surprinzătoare, astfel ca
fenomenele de rupere, forfecare, strivire, distrugere, vor dispărea, distrugerile
obiectelor confecţionate din astfel de materiale nu se vor mai produce.
Calculatoarele personale vor atinge performanţele minţi umane.
Imprimantele 3 D vor printa ce dorim. Momentan există un entuziasm exagerat
pentru imprimantele 3-D. De regulă, atunci când oamenii se extaziază prematur,
acest fenomen este urmat de deziluzii şi falimente, aşa cum s-a întâmplat la
începutul deceniului trecut cu «crash-ul dot.com». Cred că suntem la 5 ani distanţă
de modalităţile de utilizare cu adevărat importante ale imprimantelor 3-D. La
începutul deceniului 2020-2030 se vom înlocui o bună parte din procesele de
producţie cu imprimantele 3-D. Vom putea tipări haine şi va exista o piaţă „open
source” cu design-uri gratuite. Vor exista imprimante 3-D personale, şi unele
folosite în comun, disponibile în „coffee shop”-ul din cartier. Vor apărea meserii
noi şi vor dispărea unele actuale. Roboţii vor face cele mai elementare activităţi din
gospodărie şi de la locul de muncă. Se va simula creierul uman pe calculator, PC
va trece testul Turing. Numărul roboţilor va fi aşa de mare, încât omul rar va mai
face diverse activităţi, mai mult va sta şi supraveghea activitatea acestora. Va avea
loc o schimbare de atitudine fizică şi morală.
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Accesul la internet wireless va acoperi 85% din suprafaţa Terrei. Asta va
duce la accesul la informaţie şi la procesul de educaţie total diferit de cel din
prezent. Localurile de şcoli şi alte institute de învăţământ vor fi din ce în ce mai
rare. Procesul de învăţământ – educare se va putea executa de la distanţă; cadrul
didactic predă din laborator cursanţilor care pot prelua cursurile de la domiciliu sau
unde se află în momentul respectiv urmărindu-le pe calculator. Acest acces va
schimba procesele de derulare în foarte multe domenii. Vor exista foarte mule
dispozitive dotate cu inteligenţă artificială care vor efectua o mare gamă de operaţi
pe care le execută în prezent oamenii. Aceasta va impune să se reglementeze
legislaţia - relaţia legală între om – robot, drepturi, obligaţii, restricţii. Asta va
schimba radical rolul şi activitatea instituţiilor judecătoreşti. Va fi creat omul cu
inteligenţă artificială. Motoarele de căutare vor fi implantate în creierul uman;
informaţiile vor fi afişate pe lentile de ochelari. Lăţimea benzii de internet va fi de
500 milioane de ori mai mare ca în prezent. Internetul va fi folosit ca principal
mijloc de comunicare, informare a populaţiei.
Pentru a stăpâni pe deplin simţul tactil vom avea nevoie să acţionăm asupra
sistemului nervos, iar asta va dura vreo 20 de ani. Vom putea să trimitem –
implantăm mici dispozitive, nanoroboţi, în creier şi în vasele capilare, iar aceştia
vor oferi semnale senzoriale adiţionale, care vor părea că vin din simţurile noastre
reale. Asta va schimba rolul medicilor neurologi. Extinderea implanturilor de
dispozitive inteligente, funcţionale în organismul uman. Nanoroboturile vor fi
utilizaţi în medicină şi nutriţie; se vor elimina deşeurile alimentare. Se va scana
creierul-organismul şi depista boala. va avea loc o nouă revoluţie în agricultură,
una verticală, pentru că acum folosim o treime din suprafaţa utilă a Pământului
pentru a produce mâncare, ceea ce este foarte ineficient. În schimb vom produce
alimente într-o fabrică computerizată verticală, ce va fi controlată de o inteligenţă
artificială. Această fabrică va folosi terenul mult mai eficient şi va recicla toate
substanţele nutritive, astfel că nu va avea niciun impact asupra mediului. Ea va
include plante hidroponice, fructe şi legume şi carne clonată in vitro”. Eficienţa
sporită nu va fi singurul beneficiu al acestui sistem. Vom putea beneficia de
alimente mai sănătoase, spre exemplu carne cu grăsimi Omega-3 în loc de grăsimi
saturate. În plus, carnea va fi obţinută prin clonarea in vitro a ţesutului muscular,
eliminând astfel suferinţa animalelor. Se confecţionează celule programate pentru
tratarea bolilor; dezvoltarea de ţesuturi sănătoase cu imprimate 3 D. Se descoperă
legăturile nervoase din creier, algoritmi, codificări, reţele de neuroni. Implantarea
nanomaşinilor în creier cu legături interne şi externe. va fi creată nemurirea
organismului uman. În douăzeci de ani din acest moment vom adăuga mai mulţi
ani la speranţa dumneavoastră de viaţă decât anii care se scurg. Va fi creată
nemurirea organismului uman. Speranţa de viaţă a crescut de 4 ori în ultima mie de
ani şi s-a dublat în ultimii 200 de ani. Acum putem să reprogramăm sănătatea şi
medicina ca pe un software, astfel că acest ritm va continua să se accelereze. Există
trei «punţi» care ne vor permite să ne extindem speranţa de viaţă. Prima punte este
să luăm decizii agresive care să ne permită să rămânem sănătoşi astăzi. Obiectivul
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este să ajungem la cea de-a doua punte: revoluţia biotehnologiei, care ne va permite
să reprogramăm biologia pentru a evita boala. Cea de-a treia punte este revoluţia
nanotehnologiei. Cel mai elocvent exemplu al acesteia îl reprezintă nanoroboţii,
care vor fi prezenţi în fluxul nostru sanguin şi care ne vor augmenta sistemul
imunitar. Astfel vom putea crea un sistem imunitar care recunoaşte toate bolile şi
care poate fi reprogramat pentru a contracara agenţii patogeni noi”. Durata de viaţă
a oamenilor va creşte semnificativ; spitalele îşi vor schimba radical modul de
activitate; bolile vor fi tratate după concepţii şi metode total diferite de cele din
prezent.
Corpul uman ar putea lua orice formă datorită unui număr mare de
nanoroboturi. Organele interne vor fi înlocuite cu dispozitive cibernetice de o
calitate mult mai înaltă. Inteligenţa nebiologică va deveni de capacitate mai mare
decât cea biologică de milioane de ori. Capacitatea mintală şi inteligenţa nu va avea
limite. Omul va putea lucra continuu, nu va fi limitat la 8 ore. Valorile materiale şi
serviciile efectuate vor fi achitate cu bani virtuali. Vor dispărea treptat folosirea
monedelor convenţionale. Rolul graniţelor dintre state se va diminua până la
dispariţia lor.
Maşinile se vor conduce singure cu calculator la bord; omului i se va
interzice condusul. „Maşinile Google care se conduc singure au parcurs până acum
peste 800.000 de kilometri pe şoselele oraşelor fără a fi controlate de şoferi şi fără a
provoca vreun accident. În 10 ani vor fi obişnuite. Oamenii au un câmp vizual
restrâns, pe când aceste maşini au senzori vizuali, laser şi o inteligenţă artificială
care le permite să analizeze ce se petrece în mediul lor. În cele din urmă aceste
maşini vor comunica una cu cealaltă şi îşi vor coordona mişcările. Rolul poliţiei
rutiere, se va schima fundamental. Interacţiunile dintre poliţia rutieră şi o eventuală
maşină care a produs un accident va fi de fapt o comunicare între două calculatoare
care analizează evenimentele şi tot ele stabilesc cauzele. Intervenţia omului va fi
inutilă şi imposibilă. Se pare că vor dispărea amenzile. Vor circula autoturisme fără
şofer; autovehicolul fără şofer va fi dotat cu componente care culeg date din mediul
în care se deplasează mijlocul de transport. De la anvelope, care sesizează
denivelările din calea de rulare şi care adoptă viteza optimă de deplasare acţionând
asupra sistemelor de acceleraţie, direcţie şi frânare, la senzori de depistare a
obstacolelor care apar în cale şi care pot deranja deplasarea vehicolului în siguranţă
spre direcţia setată şi indicată de GPS.
Apare efectul dilatării timpului, omul va trăi mai mult. Cu imprimante 3 D se
vor tipări organe umane. Acum o mie de ani, era în interesul nostru să stocăm
fiecare calorie. Nu existau frigidere, astfel că organismul depozita caloriile în
celulele adipoase ale corpului, însă asta a condus azi la o epidemie a obezităţii şi a
diabetului de tip 2. Mulţumită Human Genome Project, medicina a devenit
informatică, astfel că învăţăm în mod exponenţial cum să reprogramăm acest
software învechit cu care este dotat corpul nostru. Oamenii de ştiinţă au reuşit deja
în experimentele desfăşurate pe animale bolnave de diabet să dezactiveze gena
receptorului pentru insulină. Animalele supuse acestei modificări mâncau cu poftă,
dar rămâneau slabe şi nu făceau diabet, trăind cu 20% mai mult. Eu cred că acest
30

lucru va deveni realitate şi în cazul oamenilor în aproximativ 5-10 ani, oferindu-ne
abilitatea de a ne controla greutatea indiferent de ceea ce mâncăm.
Tehnologia şi echipamentele de captarea şi conversia energiei solare va fi
foarte ieftină. Folosim noi nanotehnologii în conceperea panourilor solare, iar
costurile echipamentelor şi a energiei produse se reduc semnificativ de la o zi la
alta. Un raport publicat de curând de Deutsche Bank sublinia că «în India şi Italia
costul energiei solare nesubvenţionate este aproape de costul energiei disponibile în
reţeaua electrică, iar în 2014 alte 11 ţări au atins acest prag de cost. Aşadar, cred că
în maximum 20 de ani vom putea obţine toată energia de la soare. „I-am prezentat
acestui lucru acum nu foarte mult timp prim-ministrului statului Israel, Benjamin
Netanyahu, care mi-a fost coleg de clasă la MIT, la Sloan School of Management,
iar el m-a întrebat: «Ray, dar există suficientă energie solară pentru a face acest
lucru?». Răspunsul meu a fost «da, există de 10.000 de ori mai multă decât avem
nevoie”. Dezvoltarea nanotehnologiei va creşte mult. Materiale noi, de exemplu
grafenul va creşte eficienţa captării energiei solare şi a conversiei în energie
electrică.
Ciocnirea Terrei cu asteroizi sau cu alte corpuri cereşti va fi controlată,
anihilată şi energia lor va fi captată şi folosită în scopuri utile.
Dispare singularitatea tehnologică, Terra va deveni un singur calculator care
va gândi unitar, progresist în folosul binelui. Procesul de singularitate tehnologică
se va extinde pe întregul Universul astfel ca va fi o conducere, o voinţă şi o dorinţă
unitară. Nu vor exista păreri, forţe, energii contrare, antagoniste care se vor anihila
reciproc
Aceste câteva aspecte prezentate din diferite domenii de activitate a
oamenilor va schima fundamental faţa lumii. Viaţa, sănătatea, energia,
transporturile, poluarea, siguranţa existenţei sunt domenii care vor cunoaşte
schimbări fundamentale faţă de prezent. Problema alimentării populaţiei globului
va începe să se rezolve prin culturi artificiale; agricultura va produce destulă hrană.
Va dispărea lipsa de hrană şi înfometarea. Viaţa subacvatică şi resursele marine vor
fi folosite mai mult faţă de prezent.
Poluarea se va reduce semnificativ prin neutilizarea combustibililor clasici
poluanţi în toate domeniile productive industriale, de transport şi casnice.
Atmosfera şi mediul natural se vor curăţi de la sine.
Vor dispărea rolul naţiunilor, a specificului naţional, a statului.
Vor domina sau se vor abstractiza noţiunile de frumuseţe, plăcut, iubire,
dragoste, sentimente între oamenii dotaţi cu inteligenţă artificială vor dispărea
sentimentele de ură, duşmănie, invidie, agresiune. Constituirea şi întemeierea
familiei nu va mai exista. Colectivitatea va fi mult mai numeroasă, distanţele nu
vor despărţi oamenii, comunicarea dintre oameni va fi rezolvată, indiferent de
distanţă.
Undele gravitaţionale şi levitaţia vor fi controlate astfel că masa şi greutatea
vor putea fi compensate şi nu se va mai consuma energie pentru deplasare. Vor fi
folosite forţele de atracţie sau/şi respingere dintre corpuri în folosul omului.
Omul electronic dotat cu inteligenţă ne-biologică va fi cucerit deja tot
universul, va şti dacă există viaţă pe alte planete şi alte sisteme planetare şi solare,
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va coopera cu ele, viteza de circulaţie prin spaţiul interstelar va fi mai mare ca cea
a luminii, navetele spaţiale vor fi ca trenurile din prezent, mutarea de pe un sistem
solar pe altul va fi ceva obişnuit, omul va fi capabil să activeze în orice condiţii de
mediu. „Omul pământean” va deveni om universal, adaptat şi adaptabil la orice
condiţii indiferent de duritatea lor. Gândirea şi acţiunea oamenilor va fi un tot
unitar, unul pentru toţi şi toţi pentru unu. Nu va mai exista invidie, egoism, energii
negative, ură, duşmănie, va domni pacea veşnică. Vor exista doar sentimente create
artificial pozitive. Sunt motivaţii pe care suntem obligaţi să le avem în vedere
pentru că vor deveni realităţi de care ne vom lovi şi depinde numai de noi cum vom
şti să le folosim pentru binele nostru.
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