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Acționează asupra CO2 

„Pământul e singurul loc unde se poate crea Paradisul.” (Octavian Paler) 
Am ales să-mi încep eseul cu acest citat din simplul motiv că dacă omul ar dori să afle cum 

arată Raiul de fapt, nu ar trebui să se oprească decât în sânul naturii. Acolo unde liniștea 
predomină, unde curge râul străveziu dintre stânci și unde păsărele își ciripesc armonia. Dar ce 
s-a întâmplat cu armonia omului și a naturii între timp? 

În mod normal, nimic nu moare în univers. Totul se află într-un ciclu ritmic de renaștere, 
de schimbare, de continuă evoluție. Natura este atât de genială, încât pe parcursul secolelor s-a 
adaptat la orice capriciu care omul i l-a impus. Ea nu a părăsit ființa umană, nu a trădat-o, nu a 
distrus-o, nu i-a pus piedici in dezvoltare. Dar oare omul a tratat-o la fel? 

Am ajuns să discutăm problema CO2-ului din simplu motiv că acesta, timp de ani la rând, 
ne-a infectat casa, orașul, natura și, per ansamblu, globul. Nu am mulți ani trăiți pe acest 
pământ, dar simt că, pe timp ce trece, tot mai puține le putem lăsa urmașilor noștri. Or, a venit 
timpul în care ne luăm rămas bun de la Pământ și căutam o altă planetă de distrus? 

Sunt întrebări retorice, oamenii de obicei nu le prea caută răspuns. Cert este că am ajuns 
la o perioadă infectată de CO2 până în măduva oaselor și, în mod efectiv, ar trebui să stopăm 
acest proces. În zilele noastre cotidiene nu ne punem întrebări de genul: „Pe cât de intoxicat a 
fost Pământul astăzi?” ori „Pot eu face ceva ca să salvez omenirea de la încălzirea globală?”. 
Deși, pe an ce trece, cercetătorii ne amintesc că planeta noastră se află într-o amenințare foarte 
gravă, care în mod inevitabil ar lovi populația. Cred că încă nu ne afectează suficient de mult, 
însă e doar o chestiune de timp. 

Deci, am hotărât să vin cu niște propuneri, care sper eu în viitor să se materializeze: 
• Folosește regula celor 3 R: Reduce, Reutilizează, Reciclează! Înțeleg că țara noastră este 

foarte slab dotată cu tomberoane pentru reciclare, însă încearcă să le găsești și pe acelea 
câteva puține. Dacă îți pare irealizabil, atunci reduce și reutilizează (asta pare mult mai 
accesibil). Du-te la magazin cu o poșetă din țesătură și fii sigur că aceasta va fi mult mai trainică 
decât una din celofan (pe care vei mai pierde și bani cumpărând-o). În caz că nu ai una din stofă, 
reutilizează sacoșa luată anterior de la magazin (oricum nu o ții acasă pentru colecție). Aș mai 
adaugă aici ca idee pentru entitățile care comercializează produse în sticle ori metal, să 
remunereze persoanele care întorc recipientele goale pentru reciclare. Asta ar stimula atât 
populația să fie eco-friendly, cât și ar economisi o groază de timp pentru producerea altor 
obiecte de același tip. 

• Plimbă-te mai mult pe jos sau cu bicicleta! Dacă mergi cu o maşină, timp de un an, 
aceasta va emite în atmosferă în jur de 15 tone de CO2. De ce să nu alegi mersul pe jos? Ai o 
frumusețe în jurul tău care, crede-mă, nu se observă atât de bine după fereastra mașinii. Mai 
mult, bicicleta aduce un plus modului tău activ de viață și poate înlocui vizita la sala de sport. 

• Limitează consumul energiei electrice! Îndeosebi acum vara, când e atât de accesibil să 
lucrezi la lumina solară. De ce să nu savurăm ce ne-a dăruit natura gratis, decât să plătim mai 
mult pentru niște servicii care ni le putem asigura singuri prin intermediul ferestrelor? 

• Plantează mai mulți copaci! În fiecare an aproximativ nouă miliarde de CO2 sunt 
absorbite de copaci. Prin plantarea mai multor copaci putem să ne demonstrăm angajamentul 
în echilibrarea climatică a Terrei şi să facem mediul nostru înconjurător mai verde. Suplimentar, 
acum câțiva ani a apărut o nouă invenție - copacii artificiali care se „hrănesc” și „supraviețuiesc” 
doar prin intermediul CO2-ului și ar putea reprezenta una dintre soluţiile noastre pentru viitor. 



• Cumpără produse care nu cheltuie atât de multă energie electrică! Mă refer și la aceleași 
becuri economice care astăzi sunt foarte accesibile pe piața noastră, consumă cu 40% mai puțin 
CO2 și rezistă pe o perioadă mult mai lungă. 

• Strânge mizeria care o vezi pe drum, chiar dacă nu tu ai făcut-o! E ușor să te justifici prin 
faptul că tu nu ai nici o vină la gunoiștea formată și că nu ești tu persoana responsabilă să o 
strângă. Însă observi că acea persoana are o conștiință pătată, nu fi ca dânsa! Fă curățenie din 
urma ta, precum și din urma altora, pentru a contribui la un mediu mult mai sănătos pentru 
tine și familia ta. 

• Nu în cele din urmă, informează oamenii din jurul tău despre pericolul CO2 și 
consecințele acestuia! Amintește-le persoanelor apropiate, cât și cele care observi că aruncă 
gunoiul în drum, despre pericolul iminent care îi așteaptă odată ce CO2 își atinge marja cea mai 
înaltă de pericol. 

 
Cum ar fi viața pe o planetă în care nu există nici un pericol asupra mediului? Nu știu, 

întrucât m-am născut pe una deja infectată. Dar pot depune tot efortul ca ce las din urma mea 
să fie mult mai bun decât ce am găsit. Iar tu mă poți ajuta în asta! Sunt niște reguli elementare 
care trebuie respectate pentru un viitor mai bun. Fii tu schimbarea care o aștepți în alții, fii tu 
persoana care ridică de jos gunoiul și îl aruncă în urnă. Omul are dreptul la un mediu de viață 
sănătos, hai să contribuim împreună la îmbunătățirea acestuia!  

 


