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Acționează asupra CO2 

  Oxigen, azot, neon, heliu, dioxid de carbon...pe planeta noastră există o mulțime de 
gaze, fiecare având rolul și întrebuințarea sa. Dar ce se întâmplă oare când balanța se 
răstoarnă și cantitatea uni gaz devine prea mare? Răspunsul este unul: armonia perfectă a 
naturii se distruge.  

  Majoritatea destabilizărilor din mediul înconjurător le cauzăm noi înșine - oamenii, și 
tot noi putem repara tot ce am distrus. Acțiunile unui singur om, desigur, nu vor putea 
schimba nimic; este important să înțelegem cât de strânsă legătura între toți oamenii, și ce 
putere imensă este în esență umanitatea. Dacă fiecare om ar sădi în viața sa un copac, ar fi 
fosta creată o pădure de cel puțin 7 miliarde de copaci, care ar transforma tone de CO2 în 
oxigen. Evident, lucrurile nu sunt chiar așa simple cum par, și o rezolvare atât de simplă nu ar 
putea fi valabilă dacă nu ar fi incluși absolut toți. 

  Există o mulțime de alte probleme globale care afectează viața fiecăruia dintre noi; 
toate împreună creează o rețea ce se întreține reciproc; am putea spune că înteracționând 
între ele, problemele s-au transformat în cele 7 cercuri ale Iadului lui Alighieri; toți oamenii pe 
rând le parcurg într-un automobil, lăsând în urma sa drumuri înfumurate cu gaze de 
eșapament.. Un exemplu elocvent ar putea fi problema nivelului jos de educație oferit țărilor 
sărace din Africa. Cu siguranță că acolo locuiesc o mulțime de copii talentați care, obținând 
studii la un nivel înalt ar putea crea invenții, ar putea face descoperiri care ar diminua nivelul 
de CO2 în atmosferă și ar salva planeta de la soarta de o a fi o seră gigantică. 

 Totuși, acordând multă atenție altor probleme, oamenii de frunte ai planetei nu 
reușesc să o rezolve nici pe una la un nivel satisfăcător. Problema e și că fiecare din noi 
aruncând deșeuri pe marginea drumului sau uitând să închidem apa din robinet, așteptăm cu 
ochii spre cer să vină cineva sau ceva și să rezolve totul. Ne pare că problema gazelor 
dăunătoare e atât de mare, și totuși atât de departe, încât nu ne va atinge niciodată, sau 
aceasta va avea loc într-un viitor atât de îndepărtat ca nu vom mai fi în viață nici noi și nici 
succesorii noștri. Lume, e timpul de deșteptare! Un început mic poate duce la împlinirea 
unor scopuri mari, condiția principală este unitatea! La fel cum o mulțime de celule creează, 
întrețin și apără corpul nostru, la fel și noi ar trebui să fim celulele imune ale Terrei, care o 
vom apăra de orice, mai ales de gazul ce aspr putea să o sufoce. Aici și acum e timpul să ieși 
afară și să sădești un copac în parcul din apropiere, strângând pe drum niște pungi de plastic 
și aruncându-le la urnă. 


