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INTRODUCERE
„Nu există nimic care să atragă în
mai mare măsură atenţia omului şi care să
merite să fie studiat mai amănunţit, ca
natura.”
Nikola Tesla
Natura este un sistem integrat autocreat natural într-o perioadă foarte lungă
de timp. La origine, a fost un sistem echilibrat şi stabil care se modifica în funcţie
de nevoi pentru a-şi păstra echilibrul şi stabilitatea. Cu timpul, din cauza unor
factori perturbatori interni şi externi, au început să apară dezechilibre. Din punct de
vedere energetic, Pământul dispune de resurse energetice interne şi resurse care vin
din exterior. Cantitatea acestor resurse energetice este suficientă pentru nevoile
consumului propriu.
De ce am ales acest titlu pentru cartea de faţă? Din explicarea termenilor
folosiţi. Cum credem şi sperăm că va arăta viitorul energetic al omenirii în varianta
optimistă? Voi încerca să mi-l imaginez cu fantezia actuală şi să-l definesc având
cunoştinţele din prezent. El va fi un sistem integrat care îşi va produce toate
nevoile energetice de consum din resurse proprii şi externe, fără să afecteze fiinţa
umană şi toate celelalte fiinţele vii, fără să polueze mediul în care îşi desfăşoară
activitatea şi îşi trăieşte viaţa. Orice activitate nu va fi urmată de producerea de
deşeuri sau, dacă acestea se produc accidental, imediat vor fi absorbite de mediu,
reciclate astfel ca să nu aibă influenţe negative asupra mediului natural. Mediul
natural va fi curat, lipsit total de mijloace poluante, va fi capabil să-şi producă
singur cele necesare păstrării unui echilibru. Nu se vor mai produce şi întâlni
fenomene meteorologice violente, cu distrugeri materiale şi pierderi de vieţi
omeneşti. În mare parte, controlul stării vremii va fi stăpânit de om. Varianta
optimistă a viitorului energetic derivă din speranţa mea că omenirea, în frunte cu
conducătorii ei, se va convinge că numai această alternativă este durabilă, viabilă,
logică, şi nu ne va duce la autodistrugere aşa cum s-a petrecut în trecut şi se petrece
şi în prezent. Continuarea practicilor actuale care sunt determinate doar de bani şi
profituri sunt căi care duc sigur la pieire. Majoritatea oamenilor paşnici din lumea
întreagă nu doresc ca acest lucru să se întâmple vreodată. Cu cât trecem mai repede
la practicile indicate în cartea de faţă, cu atât ne va fi mai bine. Sigur că trecerea se
face treptat, cu răbdare şi speranţă de mai bine. Trebuie să avem convingerea că
aceasta este singura cale de urmat.
Voi pleca de la o întrebare: are suficiente cunoştinţe societatea omenească
din prezent pentru a-şi imagina cum va arăta viitorul energetic în varianta
optimistă? Omul dispune de suficiente tehnologii de depistare a prezenţei
11

resurselor energetice curate, captare şi conversie a acestor resurse energetice şi de
procurare a materialelor necesare construirii de dispozitive de producere a energiei
necesare consumului? Răspunsul este parţial da, parţial nu. Dacă în domeniul
tehnologiilor stăm destul de bine, în domeniul producerii materialelor mai avem
destul de mult de cercetat. Tehnologii de identificare, captare şi conversie a
resurselor energetice curate avem, doar la eficienţa lor trebuie să mai muncim.
Pentru că, la multe tipuri de resurse energetice, eficienţa captării lor şi a conversiei
din forma primară, naturală, în tipul de energie potrivită consumului stăm destul de
prost, mult sub 50%. La procurarea materialelor necesare construirii de
echipamente şi dispozitive energetice stăm, de asemenea, cam prost; dacă avem în
vedere faza de extracţie din zăcământ, faza de prelucrare din minereu în produsul
finit ne dăm seama că, deocamdată, avem tehnologii deosebit de poluante care
afectează mediile în care se lucrează şi în care trăim. O soluţie posibilă pentru care
deja există tehnologii moderne şi echipamente dedicate, ar fi exploatarea şi
prelucrarea materialelor din apele sărate ale mărilor şi oceanelor.
Pentru ca toţi membrii societăţii să aplice acest program, este nevoie în
primul rând de schimbare de concepţie, de convingere că numai aşa este bine, că
aceasta este singura cale de urmat, informare că natura poate oferi această singura
variantă, dorinţa de a trăi într-un mediu curat, sănătos, voinţa de a urma această
opţiune. Pentru ca membrii societăţii să fie informaţi şi educaţi în acest sens, este
nevoie de un sistem de învăţământ şi educaţie adecvat, care să poată răspunde la
aceste cerinţe. Deocamdată, actualul sistem este necorespunzător ţelului propus.
Avem în sistemul de învăţământ actual mici fragmente de informare ca studiul
ştiinţelor naturii, botanica, zoologia, meteorologia, fizica etc., dar total insuficiente
cerinţelor sistemului propus pentru viitorul sustenabil, durabil, al omenirii.
Educarea şi informarea trebuie să înceapă de la vârsta de grădiniţă şi nu se termină
decât la bătrâneţe. Doar o societate cu membri informaţi şi educaţi poate realiza un
viitor energetic curat al mediului în care îşi desfăşoară activitatea şi viaţa.
Problema păstrării unui mediu curat se poate realiza dacă fiecare individ al
societăţii păstrează curăţenia acolo unde trăieşte el; astfel mediul va fi curat la
fiecare în parte. «A gândi local şi a acţiona global» este formula care poate fi de
succes, formulă care trebuie aplicată de fiecare individ şi de comunitatea umană în
ansamblu. Legislaţie avem suficientă, esenţial este ca fiecare individ să fie
conştient de acţiunile lui şi comportamentul lui faţă de mediu. Poate exista
legislaţie suficientă însă, dacă nu există educaţie şi dorinţa de a avea un mediu
curat, este degeaba. Poate lipsi legislaţia dar dacă există educaţie şi dorinţa de a
avea un mediu curat, atunci este bine. Totul depinde de voinţa şi dorinţa individului
şi a comunităţii în ansamblu ei. Deocamdată s-a dovedit că autorităţile nu-şi
îndeplinesc sarcinile de serviciu, dar acest aspect nu ne mulţumeşte şi linişteşte.
Trebuie noi să nu aşteptăm să ne ofere alţii ceea ce avem nevoie. Trebuie să
aplicăm principiul «Ajută-te singur».
De ce nu învăţăm din ceea ce ni s-a întâmplat rău şi ne-a adus necazuri şi
neplăceri? De multe ori suntem loviţi de lucruri şi fenomene care nu ne convin,
care ne fac rău şi neplăceri. După o scurtă perioadă de timp, uităm de răul produs şi
continuăm să ne comportăm la fel ca înainte de producerea evenimentului neplăcut.
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Oare de ce omul nu are puterea, voinţa, dorinţa, educaţia de a se autocorecta, de a
învăţa din greşelile făcute anterior? De ce se complace continuu ca să nu-i fie mai
bine, răul fiind produs chiar de el şi modul lui de acţiune fără să gândească?
„Simplitatea în viaţă dă libertate”. Cu cât trăim mai simplu, cu cerinţe mai puţine,
cu atât suntem mai liberi de cerinţe şi pretenţii pe care nu le putem avea. Cerinţe
mai multe duc la o viaţă mai complicată şi atunci suntem dependenţi de ce nu avem
şi am dori să avem mai mult. Suntem robii propriilor noastre dorinţe şi complicaţii
pe care pretindem să le avem. Oare de ce indivizii needucaţi caută soluţiile
complicate? De ce nu le place libertatea? Iată câteva întrebări la care voi încerca să
dau în continuare câteva căi de urmat, soluţii de rezolvare.
Cartea de faţă este un ghid care ne învaţă cum să ne folosim de cunoştinţele,
tehnologiile şi materialele cunoscute astăzi ca să avem un mediu curat, să
producem sau să reciclăm complet deşeurile, să ne procurăm singuri din natură
utilităţile necesare traiului. Am folosit funcţia matematică f(S+M), unde S este
resursa energetică pe care o oferă natura, pentru că tot ce am scris, proiectat,
conceput şi construit am luat din natură în funcţie de condiţiile meteorologice de
moment şi M, este un mediu curat. Trebuie să facem astfel ca să ne producem apă
caldă de care avem nevoie, energia electrică de care avem nevoie, de încălzire pe
timp friguros de care avem nevoie fără să poluăm mediul în care trăim. Citim
cartea de faţă care ne dă soluţia, ne hotărâm, pentru că am avut un sfătuitor
profesionist, după care trecem la treabă. Iată ce simplu: am schimbat soluţia actuală
şi am scăpat definitiv de plata facturilor utilităţilor poluante. Totul depinde de
fiecare individ în parte pe plan local şi de conducători pe plan naţional şi global.
Cartea se adresează publicului larg care doreşte să se informeze despre
existenţa unor variante create chiar de om care îi pot fi utile şi dacă nu sunt folosite
fac mult rău atât omului cât şi mediului în care trăieşte. Omul nu trebuie să vadă
numai partea rea a deşeurilor, , trebuie să vadă cum poate fi îmblânzit acest rău
necesar produs chiar de el. Preocupările de a descoperi noi tipuri de tehnologii de
utilizare şi extracţie a ceea ce este bun în natură şi deşeuri care nu au repercusiuni
negative ulterioare după exploatare şi utilizare, trebuie să fie o temă de cercetare
continuă.
Am prezentat în carte o parte din consecinţele deosebit de grave pe care le
produc în prezent exploatarea resurselor minerale prin metode clasice şi
neutilizarea şi reciclarea completă a deşeurilor. Cu toate că au atâtea dezavantaje,
omenirea continuă să le aplice, producă şi să nu le recicleze pe scară foarte mare,
totală. Daunele produse au aspecte de manifestare dublă: unul că deteriorează
mediul unde sunt depozitate şi al doilea că, prin neglijenţa de a le lăsa nefolosite,
poluează alte medii în care locuiesc omanei, afectându-le grav starea de sănătate.
Cartea este un semnal de alarmă de stopare a neglijenţei faţă de natură şi
deşeuri. Spre sfârşitul prezentării cărţii am atras atenţia asupra unor fenomene care
se petrec zi de zi în multe zone de pe glob din cauza cărora multe milioane de
oameni nu duc o viaţă normală dată fiind lipsa de preocupare faţă de asigurarea
condiţiilor minime de trai. Cu toate că unii fac risipă de resurse în scopuri care
dăunează vieţii, nu există încă suficientă convingere din partea factorilor decidenţi
şi a celor care conduc destinele lumii, de a lua măsurile radicale ce se impun pentru
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ca mulţi oameni să nu mai sufere din cauza lipsei condiţiilor minime pentru a duce
o viaţănormală. Am indicat câteva măsuri obligatoriu de urmat, dacă vrem să mai
trăim pe acest Pământ, ţinând cont de faptul că milioane de oameni din diferite
zone ale globului nu trăiesc, ci se chinuie, cel puţin din lipsa unui comportament
care să acopere un minimum de condiţii decente de trai. Dar consider că drumul
parcurs în trecut şi cel actual, urmat de statele dezvoltate, este total greşit. Ca atare
trebuie să încercăm şi sigur să reuşim, să avem propria strategie, mai ales că
dispunem de resurse suficiente pentru un comportament curat şi fără urmări
negative pe termen imediat şi lung. Ca atare, decizia ne aparţine nouă, fiecărui
individ în parte şi tuturor împreună. Să dăm dovadă de suficientă maturitate pentru
a nu ne mai face singuri rău! Haideţi să utilizăm deşeurile care ne fac nouă şi
mediului cât mai puţin rău şi cât mai mult bine, atât cât să fim mulţumiţi noi toţi!
Nu trebuie să apară o lege ca un fumător să nu mai arunce mucul de ţigară pe jos cu
neglijenţă, indiferenţă şi indolenţă. Nu trebuie să vină o persoană din administraţie,
jandarmerie sau poliţie să atragă atenţia ca un ambalaj de la covrig să nu fie aruncat
pe jos cu indolenţă, indiferenţă. Fiecare individ trebuie să se comporte corect faţă
de el însuşi şi faţă de semenul său. Nu trebuie să aşteptăm să facă alţii bine ceea ce
am făcut noi rău. Nu trebuie să aşteptăm ca o forţă divină extraterestră să vină să ne
facă ordinea şi curăţenia pe care noi le-am stricat. Trebuie ca măcar la acest nivel
minim de educaţie şi conştiinţă să ajungem şi să acţionăm ca atare. Înţeleptul
tibetan Dalai Lama a spus despre atentatele care sunt produse de musulmani:
„Trebuie ca noi oamenii să conştientizăm că producem răul, deci tot noi trebuie să-l
reparăm”. Acest mesaj nu este auzit de cine trebuie; dacă condiţiile vor deveni
insuportabile va fi prea târziu, s-ar putea ca totul să fie distrus şi să nu se mai poate
repara.
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 utilizarea resurselor regenerabile
curate, de problemele exploatării resurselor minerale şi reciclării deşeurilor cu
consecinţele pe care le produc asupra sănătăţii colectivităţilor umane şi nu în
ultimul rând publicului larg care trebuie să cunoască ce, cum şi cât consumă faţă de
ce şi cât aruncă. Totodată cartea vrea să atragă atenţia asupra degradării morale a
liderilor politici aflaţi la putere, care conduc într-o direcţie greşită destinul
popoarelor. Toţi liderii politici şi religioşi se întrec în discursuri pompoase, unul
mai convingător ca altul, dar măsuri concrete care să îmbunătăţească situaţia nu se
iau. Din păcate, se merge din rău în mai rău. Soluţiile propuse par că nu schimbă
situaţia în mai bine. Nimeni nu investeşte acolo unde este nevoie şi atât cât trebuie;
tot ce se investeşte este de formă, nu schimbă fondul problemelor care creează
situaţiile de crize. Un simplu transfer de utilizare a resurselor energetice produse
din deşeuri şi/sau căldura pământului ar elibera fonduri financiare şi resurse umane
enorme care ar putea fi disponibilizate şi utilizate mult mai eficient pentru
bunăstarea celor care părăsesc locurile în care nu mai sunt condiţii minime de trai
din cauza conflictelor armate susţinute tot de cei care o duc bine.
Abordarea subiectelor tratate în lucrare este un compromis între una strict
ştiinţifică şi una de popularizare, ceea ce face ca volumul de faţă să fie destinat
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publicului larg în general dar şi experţilor, 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 mediului exploatat necorespunzător,
brutal şi a deşeurilor produse voluntar sau involuntar.
Noutatea acestei lucrări. Cartea face în primul rând o comparaţie între cum
arăta mediul natural înainte de apariţia comunităţii umane pe Pământ şi cum arată
mediul natural, pământul, atmosfera terestră, astăzi şi cum va trebui să arate în
viitor. Sunt prezentate modul cum omul a distrus într-un interval deosebit de scurt
ceea ce natura a creat în 4 miliarde de ani. Imaginile prezentate sunt un semnal de
alarmă asupra obligativităţii schimbării comportamentului omului şi colectivităţilor
de oameni faţă de natură. Să se înţeleagă în al doisprezecelea ceas că violenţele şi
creşterea frecvenţei fenomenelor meteorologice se datorează comportamentului
brutal al omului faţă de mediu. De asemenea, se atrage atenţia că activitatea omului
în industria energetică şi transporturi sunt principalii factori ai creşterii temperaturii
globale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. Fiecare individ în locul său de
activitate şi trai trebuie să fie conştient şi convins să-şi ia singur măsurile de a trăi
curat, în deplină prietenie cu mediul şi să nu afecteze mediul înconjurător. Toate
reglementările elaborate la nivel central, naţional şi internaţional sunt modalităţi de
încălcare a lor. Sunt prezentate soluţii de remediere a situaţiei grave în care se află
omenirea. Singura condiţie care duce la rezolvarea situaţiei de criză umanitară şi
dezastru ecologic este să existe un nivel de educaţie individuală şi generală
corespunzător, conştiinţă asupra situaţiei în care ne aflăm, voinţă politică generală
şi individuală. Aşadar, este obligatoriu să dispară amestecul politicului în
probleme de mediu. Lucrarea prezintă consecinţele grave pe care le au asupra
mediului şi sănătăţii populaţiei exploatarea brutală a mediului şi producerea de
deşeuri în cantităţi aşa de mari. Neglijenţa, risipa, nepăsarea, consecinţele societăţii
de consum, sunt numai câteva cauze ale producerii cantităţilor astronomice de
deşeuri de către colectivităţile umane din statele dezvoltate. Se atrage atenţia că
dezvoltarea economico-socială are repercusiuni negative dacă tendinţele extremiste
care apar firesc nu sunt controlate şi stopate la timp.
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 şi curăţirea mediului de deşeuri produse de om, a
trebuit să combin cunoştinţe de mediu, fizică, biologie, chimie, meteorologie,
pentru o abordare cât mai completă a problemelor tratate.
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 binevenită, autorul mulţumind pe această cale
anticipat.
În încheiere, doresc să expun câteva idei exprimate de unele genii care s-au
ocupat de problemele energetice ale omului.
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Electricitatea conţinută pe şi în pământ este suficientă pentru a crea un al
doilea Soare.
Este posibilă crearea energiei mentale pozitive. Prin metode concrete de
extragere, măreţia şi bunătatea poate fi luată din artă – muzica lui Bach, poemele
marilor poeţi. Dar omenirea nu este pregătită psihic să primească o asemenea
măreţie.
Trebuie inventată o metodă de transformare a frumuseţii naturii în hrană
pentru oameni; frumuseţea florilor trebuie să ajute scopurilor medicale, iar razele
soarelui la hrănirea organismului uman (aşa cum se hrănesc plantele prin
fotosinteză, fără lumină ele mor); din acest punct de vedere, plantele sunt
superioare organismului uman.
Să încercăm să redăm omului posibilitatea de a zbura, de a-i da energia de a
putea fi menţinut în aer. Astfel poate dobândi libertate aproape totală.
Nu există spaţiu gol în Univers; găurile negre sunt cele mai puternice surse
de energie pentru viaţă.
Electricitatea este totul; totul s-a format de la şi cu ajutorul luminii iniţiale;
lumina este unda vibratoare.
Orice particulă de întuneric are lumină, o anume temperatură (mai ridicată
de zero absolut 0°K), forţă nucleară, are densitate, deci masă, astfel că are
suficientă forţă să rotească Pământul pe orbită, aşa cum în prezent se roteşte în
jurul Soarelui. Ca atare, în orice spaţiu cât de mic există energie.
Toţi suntem electricitate în formă umană; Nikola Tesla era perfect convins
că oamenii nu mor niciodată, ci se transformă. Şi asta deoarece fizicianul susţinea
că fiinţa umană este făcută din energie electrică, omul în sine fiind o energie
electrică. „Totul este lumină. Şi nu uitaţi: nimeni nu moare, ci se transformă în
lumină. Adică, particulele de lumină revin la starea lor iniţială”, spunea Tesla
într-un interviu acordat în anul 1915.
Imaginaţia este adevăratul creator al lumii; prin ea ne alimentăm cu idei,
învăţături, învăţăm să ne controlăm emoţiile, ne alimentăm cu entuziasm, prin ea
putem deveni fericiţi.
Viaţa are multe forme şi scopul cercetării este să descoperim toate aceste
forme care există si care sunt următoarele teme de cercetare:
o Cum poate energia solară să hrănească pe cei flămânzi, ca plantele care se
dezvoltă şi cu ajutorul luminii?
o Cum putem distruge răul care ni se produce fără voia noastră şi toate
suferinţele prin care trecem în viaţă?
o Este oare în Univers exces de lumină?
Tesla credea că există suficientă energie electrică pentru luminarea în
integralitate a Pământului. Tesla a declarat în interviul amintit mai sus din 1915 că,
deşi a eşuat planul de a lumina întreaga planetă, acest lucru va fi posibil.
„Omenirea nu este gata pentru ceva măreţ. În Colorado Springs, am străpuns
pământul cu electricitate. De asemenea, putem obţine electricitate din celelalte
energii, cum ar fi energia mentală pozitivă. Ea se află în muzica lui Bach sau
Mozart sau în versurile scrise de poeţi mari. În interiorul Pământului, există energie
de bucurie, pace şi dragoste. Am petrecut ani în căutarea modului în care această
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energie ar putea influenţa oamenii. Frumuseţea şi parfumul de trandafir poate fi
folosit ca medicament, iar razele soarelui ca aliment”, a mai precizat Tesla acum
100 de ani.
Încet – încet se poate ajunge la extragerea energiei din spaţii oricât de mici,
luminate sau întunecate; pentru că în anul 2017 s-a acordat premiul Nobel pentru
fizică pentru identificarea forţei gravitaţionale - forţe indicate acum 100 de ani de
fizicianul german Albert Eistein în teoria relativităţii - este un prim pas spre acest
aspect.
Autorul
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PREZENTAREA CĂRŢII

Autorul încearcă să-şi imagineze cum va arăta omenirea din punct de vedere
energetic într-un viitor nedefinit în timp. Domeniul este deosebit de vast şi poate
aborda foarte multe aspecte ale vieţii şi societăţii. Deocamdată, am tratat condiţiile
obligatorii pentru realizarea unui viitor energetic optimist şi cele mai importante
aspecte, producerea energiei curate şi piedici care trebuie obligatoriu înlăturate
pentru a ajunge la ţelul propus.
Cartea începe cu un capitol care tratează preziceri pentru viitorul dezvoltării
omenirii, în special din punct de vedere al inteligenţei artificiale, inteligenţă care,
combinată cu inteligenţa biologică, va putea atinge performanţe care în prezent
sunt de domeniul fantasticului. Aceste previziuni se bazează pe fapte şi fenomene
reale care au fost previziuni la timpul lor, iar apoi s-au dovedit realizabile. Cu mai
bine de 130 de ani în urmă, inventatorul Nikola Tesla a intuit unele fapte şi
fenomene care în zilele noastre se întâlnesc la tot pasul şi viaţa şi activitatea
oamenilor ar fi de neconceput fără ele. Fantezia omului prezicător este fără
margini. Optimismul energeticii viitorului apare tocmai din aceste previziuni.
Bazat pe aceste previziuni şi pe optimism, omenirea are o singură cale de
dezvoltare, cea durabilă; acesta este ţelul optimist al dezvoltării energetice a
omenirii.
Următorul capitol tratează conceptul de dezvoltare durabilă a omenirii în
viitor, nivelul şi tipul de dezvoltare care va putea crea un mediu prielnic vieţii
fiinţelor vii pe Pământ. Dacă omenirea nu se va dezvolta durabil, aceasta va fi
într-un dezastru care va duce la distrugerea ei şi a tuturor fiinţelor vii.
Capitolul întâi insistă pe ideea că numai o schimbare de concepţie şi
atitudine faţă de mediu şi faţă de schimbările climatice la nivel global, de societate,
de individ, poate să creeze o altă cale de urmat într-un viitor mai apropiat sau
îndepărtat. Sunt date câteva exemple reale ale unor comunităţi, deocamdată reduse
ca număr, cu o concepţie corectă, prietenoasă faţă de mediul natural în care
trăiesc. Sunt exemple de urmat de toţi membrii comunităţii globale. Dacă în trecut ,
criteriile alese pentru evaluarea unei companii erau legate de performanţe
financiare – profit şi de calitatea produselor, aceste criterii se vor schimba radical
în viitor. Ele se referă la procentul de energie curată folosit şi amprenta pe care o
lasă asupra mediului la realizarea producţiei. Este o schimbare totală de concepţie.
Riscurile biologice ale expunerii la radiaţiile câmpurilor electromagnetice - iată
un exemplu unde omul poate interveni în folosul său. Dar crearea de dispozitive,
unele care îi uşurează munca, altele care sunt create împotriva sa, demonstrează că
latura agresivă a fiinţei umane este predominantă în comparaţie cu latura pacifistă
şi de ajutorare, conform doctrinei creştine.
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Capitolul al doilea descrie, listează, indică modalităţi mai puţin cunoscute şi
utilizate în prezent, care pot fi folosite pentru producerea energiei din surse
nepoluante. Sunt descrise dispozitive individuale şi modalităţi de produs energie
din mişcările naturale, fireşti ale omului, obţinerea energiei electrice din
transpiraţia corpului uman, modul de obţinere a electricităţii din fulgere, din
interiorul Pământului, de pe Lună, reactoarele de fuziune nucleară, energiile
neconvenţionale, transformarea forţei apei. În anul 2016, capacităţile de producere
a energiei electrice din Europa care utilizează energia eoliană au depăşit valoarea
capacităţilor de producere a energiei electrice care utilizează cărbune. Astfel,
cantitatea de emisii eliberate în atmosferă, pe sol şi în ape a scăzut considerabil.
Dar ce folos că în altă parte a lumii, în India şi China, la câteva ore se pune în
funcţiune o nouă termocentrală care utilizează cărbune, care emite gaze cu efect de
seră în cantităţi uriaşe... Sunt tratate, planificări, finanţări şi investiţii pentru
sectorul care utilizează forme de energie verde, în prezent şi în viitor. Prezint un
proiect integrat european de producere a energiei electrice din resurse regenerabile,
proiect care va cuprinde la început statele dezvoltate, la care ulterior vor participa
toate statele Europei. Şi în alte zone geografice se gândesc sisteme de producere a
energiei care folosesc resurse energetice nepoluante, pentru că nivelul de poluare la
care s-a ajuns nu mai permite continuarea producerii de energie electrică cu sisteme
clasice poluante.
Capitolul al treilea descrie modalităţi de trecere şi realizare a unui transport
curat, inteligent, pentru tot ce trebuie transportat pe plan local, la distanţe scurte şi
lungi. Este descrisă modalitatea de transmisie a energiei prin apă, transportul
materialelor cu ajutorul apei, modalităţi de transport terestru individual şi în
comun. Principala resursă energetică primară utilizată pentru activitatea de
transport este energia solară. Astfel, transportul devine o activitate curată pentru
mediu şi pentru sănătatea oamenilor. Sunt prezentate modalităţi de încărcare a
acumulatorilor care dotează automobilele electrice cu ajutorul staţiilor de încărcare
a bateriilor pentru maşini cu tracţiune electrică. Pentru menţinere în stare de
funcţionare a căilor de rulare, sunt descrise sisteme de menţinere a căilor de
circulaţie în funcţiune în timp friguros. Drumurile solare au devenit realitate, fiind
realizaţi primii kilometri care folosesc celule fotovoltaice în loc de asfalt. Toată
infrastructura care deserveşte căile de rulare este un sistem integrat inteligent care
poate funcţiona 24 de ore din 24, în condiţii de siguranţă maximă.
Capitolul al patrulea descrie modul cum vor arăta şi se vor organiza
localităţile viitorului. Toată organizarea, concepţia şi derularea activităţilor de tot
felul se vor desfăşura în mod inteligent. Producerea energiei necesare consumului
localităţii se va face din resurse energetice regenerabile, poluarea va lipsi total,
toate deşeurile vor fi reciclate în proporţie de 100%. Şi de folosire a energiei. O
variantă mai eficientă şi favorabilă analizată pentru desfăşurarea vieţii şi procurarea
resurselor necesare vieţii este din mediul subacvatic. Resursele minerale
submarine sunt mult mai răspândite în mediul subacvatic şi pot fi o variantă de
înlocuire a exploatării zăcămintelor terestre, folosită în prezent. Se pare că
dezvoltarea umană de viitor va fi în mediul marin. Sunt prezentate avantajele
procurării hranei mai sănătoase şi în cantitate mai mare faţă de mediul terestru din
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mediul marin. Sunt descrise modul de organizare a unei localităţi care poate să-şi
procure singură cele necesare traiului, să ofere pieţii interne şi externe produse
sănătoase şi să fie independentă din punct de vedere energetic. Este descris
aeroportul „verde” care foloseşte resurse locale regenerabile pentru acoperirea
necesităţilor de funcţionare. Panourile electrice radiante sunt un mod de încălzire
curat în spaţii închise pe timp friguros, care foloseşte ca sursă posibilă, energia
solară. Luminozitatea – Radiaţia solară în oraşe este un factor de care depinde
eficienţa captării energiei solare cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Luminozitatea
din oraşe depinde de poluarea creată de activitatea economică, centrală şi casnică –
privată, de transporturi. Stocarea energiei solare este o modalitate de economisire a
energiei în perioadele în care cererea de energie este mare şi capacitatea de
producere este limitată. Proiecte de viitor pentru reducerea poluării în marile
aglomeraţii urbane ca blocuri ecologice pe faţa cărora se plantează plante care
reduc concentraţia de dioxid de carbon din atmosferă. Un alt proiect de viitor este
un port de agrement în Emiratul Dubai. Soluţia de reducere a duratei de construcţie
a unei clădiri este soluţionată prin punerea la treabă a imprimantelor de tip 3D care
pot copia un desen de pe planşă, pe teren.
Capitolul al cincilea descrie modalităţi de reducere a poluării mediului şi de
corectare a atitudinii şi comportamentului fiinţei umane. Câteva argumente reale de
zi cu zi care îngrijorează sunt descrise mai pe larg. Dintre ele, lipsa apei şi
consecinţe, consumul de apă şi dinamica sa de modificare, reducerea rezervelor
naturale de apă proaspătă dulce, folosirea eficientă a resurselor naturale de apă
dulce, măsuri pe care le propun pentru ca omenirii să-i fie mai bine. Descriu
influenţa barajelor gigantice pentru realizarea acumulărilor de apă care schimbă
faţa lumii. Despre influenţa vegetaţiei asupra circuitului apei în natură fac câteva
remarci. Dau câteva exemple concrete care, prin măsuri legislative aprobate în
Parlamentele naţionale, propun stoparea poluării mediului; astfel, Norvegia şi
Irlanda renunţă la utilizarea de cărbune şi ceilalţi combustibili fosili, tutun şi arme
nucleare. Cererea mondială de cărbune va stagna. Finanţiştii din lumea întreagă
renunţă la investiţiile în combustibili fosili şi-şi orientează investirea capitalului
financiar spre tehnologii curate.
Capitolul al şaselea descrie câteva fapte urâte ce nu trebuie să mai continue;
dintre ele sesizez războiul informaţional inteligent virtual, Programele de sterilizare
şi avortare în Asia, America Latină şi Africa, unde natalitatea este ridicată, mult
peste media mondială, mijloace de acaparare a resurselor de hrană şi omorârea
celor slabi pentru a nu se înmulţi prea mult, războiul, infanticidul şi epidemiile –
metode de control populaţional, campania mediatică privind gripă aviară, alte
intoxicări mass-media, „Epidemia” SARS. Sunt făcute constatări legate de faptul
că a crescut piaţa asigurărilor auto obligatorii, ceea ce permite unora să se
îmbogăţească pe seama altora.. Fac câteva referiri la emisiile de gaze ale
automobilelor, la faptul că toate normele propuse sunt depăşite, constructorii
falsifică valoarea reală a emisiilor şi autorităţile sunt neputincioase în faţa acestor
comportamente împotriva umanităţii.
Capitolul al şaptelea al cărţii descrie modul cum unele state puternice ale
lumii încearcă să producă schimbări climatice prin forţarea condiţiilor naturale.
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