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SUNTEM PE UN DRUM GREŞIT 
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În mai multe materiale şi de mai multe decenii, susţin în fel şi chip (conferinţe, lucrări 

ştiinţifice, diverse articole) că noi, societatea umană, oamenii, suntem „pe un drum greşit”. Nu 

sunt singurul. De-a lungul istoriei ştiinţei au fost foarte numeroşi cercetătorii care au afirmat 

şi susţinut, cu argumentele cercetării şi ale logicii, acest adevăr dureros. 

Unde am greşit? Prima greşeală s-a făcut atunci când specia umană s-a poziţionat faţă 

de sursele de energie.  

Focul lui Prometeu a fost prima sursă de energie, adusă oamenilor pe Pământ din 

înălţimea cerurilor, spre binecuvântare. Mitologia greacă susţine că focul era apanajul zeilor, 

Zeus însuşi având grijă de el. Crezând că face un bine oamenilor, Prometeu le-a adus focul şi, 

deşi Zeus a încercat să îl recupereze, conjunctura a fost favorabilă oamenilor, Zeus 

nemaiputând prelua focul de la aceştia. Astfel, focul a devenit o mare binefacere pentru 

oameni, constituind sursa principală pentru căldură şi lumină.  

Tot conform mitologiei greceşti, Prometeu a fost, de fapt, creatorul oamenilor şi a 

dorit, fireşte, să le facă „marele bine”, pentru care a şi primit o cruntă pedeapsă din partea lui 

Zeus, fiind ulterior salvat de Heracle. 

Această legendă a Olimpului, adevărată sau nu, conţine în ea două elemente de adevăr: 

1. Stăpânii Olimpului, zeii, ştiau că focul nu trebuie să ajungă la oameni din 

raţiuni cunoscute de-abia acum, în secolul XXI, după ce populaţia Pământului 

a depăşit 7 miliarde. Mai exact, în momentul scrierii acestor rânduri, populaţia 

lumii se apropie de 7,5 miliarde oameni. Fiecare dintre aceştia are la dispoziţie 

focul şi, în mod normal şi natural, se joacă cu el, putând să incendieze 

Pământul. Acest lucru se întâmplă în zilele noastre şi nu numai că este 

demonstrat ştiinţific, dar e şi foarte vizibil cu ochiul liber. Doar cine nu vrea, 

din anumite interese, nu vede.  

2. Prima hoţie a lumii, săvârşită de relaţia dintre zei şi oameni, a fost legată de 

foc, adică de energie. Această hoţie s-a perpetuat în întreaga istorie a omenirii, 
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devenind principala cauză a războaielor, a crizelor, a principalelor necazuri ale 

omenirii.  

Cu toate acestea, lumea e procreatoare, numărul zilnic al naşterilor fiind de 2,4 ori mai 

mare decât cel al deceselor. Omenirea va creşte nepotolit, până în momentul nu prea 

îndepărtat când se va sufoca în propria ei mizerie, aşa cum bacteriile lactice mor după ce 

concentraţia de acid lactic a iaurtului, aflat în degradare bacteriană, va fi atins concentraţia de 

distrugere. 

Omenirea îşi va atinge cu siguranţă concentraţia de poluanţi şi alte mizerii ale 

autodistrugerii în următorii 50-100 de ani, provocându-şi un interval entropic al dispariţiei, 

dacă fluxurile pe care a pornit vor avea aceeaşi dinamică negativă ca în zilele noastre. Să nu 

uităm că numai în acest an, până în noiembrie 2016, au fost distruse pe Pământ 4,6 mil. ha de 

păduri, prin despăgubiri mai mult sau mai puţin legale. Au mai fost distruse, prin eroziune, 

6,2 mil. ha teren agricol, iar prin deşertificare 10,7 mil. ha. Au fost aruncate în aer 33,34 mld. 

Tone CO2, iar în pământ, aer şi apă încă 8,7 mld. deşeuri toxice ale industriilor lumii. Cine are 

un creion şi o bucată de hârtie poate să calculeze singur modelul de distrugere al omenirii 

(datele au fost prelucrate după www.worldometers.info/ro). 

În natură nu se găseşte „foc liber”. În natură, focul este asociat exploziilor şi apare 

ocazional, generat fiind de exploziile geotermice (de regulă exploziile, erupţiile vulcanice) şi 

de unele elemente fizice ale atmosferei (fulgere), care numai ocazinal pot genera incendii, pe 

care ploile care le însoţesc le pot stinge repede, fenomenul de autoregenerare al ecosistemelor 

fiind prompt.  

Drumul cu adevărat greşit al umanităţii începe atunci când, pentru întreţinerea „focului 

veşnic” pe Pământ şi a exploziilor care întreţin economiile aşa-zis moderne actuale, oamenii 

au început să folosească, ca sursă a focului, cărbunele şi mai ales hidrocarburile sub formă de 

petrol şi gaze. Aceste surse de energie, denumite fosile, s-au format prin acumulări ale 

heterocondensatelor biocatalitice ale materiei organice moarte, generată de plantele, animalele 

şi microorganismele care au populat ultimele 2-3 miliarde de ani suprafaţa Terrei. Aici, 

conexiunea cu apa şi Soarele sunt foarte vizibile, căci fără aceste două elemente plantele şi 

animalele nu ar mai fi putut trăi, iar energia fosilă nu s-ar fi format. 

Rezultă că energia fosilă este o energie indirectă, creată prin condensarea mizeriei 

ecosistemelor, care a folosit acest model biochimic natural de a-şi îndepărta deşeurile şi de a 

le trimite în subsol, unde au devenit materiale geologice de natură organică, combinate însă 

cu materiale geologice de natură minerală. Acestea au alterat puritatea şi, deci, calitatea 

materialelor organice. În felul acesta, energia fosilă a fost îmbogăţită cu metale grele, cu 
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săruri şi acizi, cu pulberi, suspensii etc., care prin ardere au devenit principalii poluatori ai 

planetei. Se deduce că, odată cu exploatarea hidrocarburilor, întreaga cercetare a lumii a fost 

orientată spre modelele de extracţie, procesare şi valorificare a acestei surse de energie.  

Poate cea mai groaznică invenţie a omenirii a fost aceea a motoarelor cu explozie 

internă. Un model tehnologic care nu are la bază nicio lege a naturii, pentru că în natură nu 

operează exploziile, ci numai imploziile. S-a oferit naturii un antimodel, pe care aceasta l-a 

putut digera prin tamponare, până în acel moment „t” în care numărul motoarelor şi altor 

surse de explozii a depăşit acea capacitate de degradare, de tamponare a mizeriei 

explozionale, denumită şi poluare.  

Lucrurile au devenit mai simple, dar mai dramatice, atunci când s-a constatat că natura 

a devenit mai mică. Concomitent, s-a determinat prin cercetare, că avem mai puţină apă 

potabilă, tot mai puţin aer bun pentru respirat, mai puţine alimente sănătoase, tot mai multe 

boli, boli degenerative şi tot mai multe medicamente pentru întreţinerea sănătăţii. Există o 

competiţie între bine şi rău, care se agravează pe zi ce trece, în favoare răului, şi care, repet, în 

absenţa unui nou model de gândire a vieţii pe Pământ, sfârşitul va duce inevitabil la dispariţia 

omului şi a multor, a foarte multor specii din biodiversitatea planetei. 

Mai există, conform datelor de astăzi, următoarele resurse fosile pe Pământ: 

→ Petrol – pentru circa 38,8 ani (1136,4 miliarde barili); 

→ Gaze naturale – pentru circa 162,7 ani (1120,1 miliarde BEP
1
); 

→ Cărbune – pentru circa 416,6 ani (4353,6 miliarde BEP). 

Cu toate astea, banii care se investesc în momentul de faţă în tehnologiile destinate 

căutării unor noi surse de petrol şi a tehnologiilor care pleacă de la petrol depăşesc, numai în 

SUA, peste 600 miliarde $/an. Toată cercetarea americană este legată de petrol, în condiţiile 

în care acesta, în maxim 40 de ani nu va mai exista. Iar dacă acesta nu va exista, atunci 

petroliştii, legaţi exclusiv de petrol pentru manipulări financiare, economice şi sociale, care se 

pot şi se fac cu el, investesc foarte multe resurse financiare pentru a-i prelungi viaţa 

nemernică. 

În acest scop, se cunoaşte că există tehnologii care pot transforma cărbunele în petrol. 

De ce? Pentru că miliardele de vehicule care funcţionează cu hidrocarburi lichide nu pot 

folosi direct cărbunele. Toate tehnologiile de acest gen sunt, însă, excesiv de scumpe, sau au 

fost. Dar iată că, tot din Statele Unite, ne vine vestea că Universitatea din Texas a pus la punct 

o tehnologie de obţinere a petrolului din lignit la un preţ competitiv, de numai 29 US$/baril. 

                                                           
1
 BEP = Baril Echivalent Petrol; 1 baril = 159 litri petrol, cu masa între 119 şi 151 kg. În felul acesta se pot 

calcula resursele în m
3
 sau t, pentru cine doreşte acest lucru. 
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Prelungirea vieţii petrolului este o bucurie şi pentru directorul Corneliu Condrea, de la 

Ministerul Economiei din România, ale cărui preocupări în zona tehnologiilor alternative de 

obţinere a energiei se situează permanent în jurul cifrei de zero [0 ± 0%], ca de altminteri în 

zona tuturor industriilor şi economiilor bioeconomice. 

S-a ajuns cu cercetările privind viitorul petrolului la situaţia din povestea şoarecilor de 

laborator. După ce aceştia, în timpul studiului, au digerat toată hrana alocată experimentului, 

se studiază acum un model elaborat, prin care drăguţele animale de laborator să consume ca 

hrană cutiile în care sunt adăpostiţi. S-ar putea să fie o reuşită. La fel de bine s-ar putea să nu 

fie. Există atât de multe variante alternative la energia convenţională, încât numai reaua voinţă 

a conducătorilor lumii şi ai naţiunilor nu permit utilizarea lor din motive extrem de nedemne 

de specia umană.  

Drumul corect al dezvoltării societăţii umane, drumul corect al cercetărilor ar fi trebuit 

să plece de la energiile naturii. Aici ar fi trebuit să se descopere tehnologii în care să se 

investească banii omenirii... asemenea investiţii ar fi fost corecte, ar fi servit vieţii pe Pământ, 

durabilităţii ei. 

Este vorba, în primul rând, de energia care ne vine de la Soare. Atâta vreme cât 

Soarele există pe cer, energia nu ar trebui să fie o problemă. Doar de aceea există. În prezent, 

Soarele ne oferă de 7560 de ori mai multă energie decât actualul consum al populaţiei (2,23 x 

10
11

 kWh/m
2
 ne trimite zilnic Soarele, din care consumăm doar 2,985 x 10

7
 kWh/m

2
). Soarele 

a dat naştere Pământului şi este, în continuare, foarte darnic cu el. 

Energia care ne vine de la Soare este energie cuantică. Câmpurile magnetice şi 

gravitaţionale produc energie cuantică. Fotosinteza, cel mai măreţ proces de captare 

biochimică a energiei solare, s-a dovedit a fi tot de natură cuantică. Este un izvor nelimitat de 

energie înglobată peste tot – hrană, materiale de construcţii, energie fluidă, energie solidă, 

energie sub formă de electroni (electrică). Avem, deci, totul şi în mod foarte divers, ceea ce 

obţinem din biodiversitatea planetei. 

Apa şi energia ei sunt, de asemenea, o sursă inepuizabilă de energie neconvenţională. 

Cu toate aceste cunoştinţe, demonstrate ştiinţific, cantitatea de energie neconvenţională 

(bioeconomie) care se produce se apropie de 23%. De ce? Pentru că sursele de finanţare ale 

energiei alternative, neconvenţionale, sunt infinit de mici (impardonabil) în comparaţie cu 

investiţiile financiare destinate petrolului. Nu este deloc de mirare că lumea investeşte masiv 

în obţinerea petrolului ecologic, care se obţine din cărbune şi care va prelungi cu circa 100 de 

ani criza inevitabilă a surselor fosile. 
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Este greu să-ţi imaginezi că se întâmplă aşa ceva pe Pământ, dar aşa se văd lucrurile. 

De ce? Iată şi câteva explicaţii: 

a) Pentru că petrolul a devenit mit, o poveste frumoasă de succes a omenirii, a 

reprezentanţilor omenirii, îndeosebi a politicienilor şi marilor bogătaşi ai lumii. 

b) Pentru că petrolul a dezvoltat pasiunea automobilului, zeul actual al omenirii, 

mult mai puternic decât mitul lui Prometeu. 

c) Pentru că petrolul a grâbit ritmul actualelor procese tehnologice, a grăbit saltul 

spre vârfuri, chiar dacă este dureros şi extrem de nepotrivit naturii. 

d) Pentru că a permis îmbogăţirea rapidă a celor care l-au produs şi vândut, o 

îmbogăţire inimaginabilă la energiile neconvenţionale. Lăcomia pentru 

îmbogăţire creează un spirit al răului, foarte greu de controlat şi combătut. 

Momentan, nu există nimeni care ar putea să o facă. 

e) Pentru că a permis crize şi războaie grele, costisitoare crize care vor continua 

până la sfârşitul omenirii, dacă petrolul va rămâne zeul lumii. 

f) Pentru că statele lumii, cârmuirile naţionale şi supranaţionale ăşi trag resursele 

financiare din impozitele şi accizele enorme incluse în preţurile produselor 

care pleacă de la petrol – de la 300-500% în cazul combustibililor lichizi, până 

la 10.000% şi mai mult în cazul medicamentelor. Un motiv temeinic pentru ca 

oamenii Pământului să fie menţinuţi în permanenţă bolnavi. 

g) Pentru că petrolul menţine vie şi intensă posibilitatea de manipulare a 

populaţiei Pământului.  

h) Pentru că energiile neconvenţionale şi bioeconomia ar distruge acest mit prin 

descentralizarea producţiei de energie de orice fel, prin eliberarea oamenilor de 

constrângerile centralismului mondial. Or, puternicii lumii nu au nevoie de 

oameni liberi şi nemanipulabili. Pompa de benzină şi contorul electric leagă 

omenirea de centralismul energetic. Absenţa lor ar readuce libertatea 

oamenilor. Niciun om al planetei, care foloseşte energie convenţională, nu este 

liber. 

i) Pentru că înlocuirea completă a energiilor fosile cu cele libere, 

neconvenţionale, ar necesita un nou model de gândire şi un nou model de 

comportament. Or, constatăm că este foarte greu să gândeşti cu Sistemul 2 al 

lui Daniel Kahneman şi, la fel de greu, chiar imposibil, să schimbăm 

comportamentul oamenilor.  
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* * * 

 

Din aceste motive suntem obligaţi să operăm cu cârpeli minore în marele model al 

colapsului omenirii, în speranţa că vom crea scenarii care să atenueze curbele distrugerii. De 

peste 100 de ani, unii oameni de ştiinţă, aceia care au ales drumul corect al ştiinţei, au atras 

atenţia asupra pericolului utilizării unor surse nepotrivite de energie, dar şi a tehnologiilor 

care o utilizează. Toţi aceşti oameni au avut de suferit, fiind consideraţi eretici ai ştiinţei sau 

nebuni. Ei au suferit oprobiul public, unii dintre ei fiind ucişi. 

În anii ´30 ai secolului trecut, marele gânditor austriac Viktor Schonberger, după studii 

de detaliu asupra legilor naturii a spus grav: „Domnilor, mergeţi pe un drum greşit!”. Mai 

târziu, mecanica cuantică, întreg sistemul Schrödinger au ajuns la concluzia că fizica clasică şi 

cea cuantică au origini comune şi se întrepătrund. Forţa gravitaţională din Legile lui Newton 

reprezintă energie gravitaţională, imensă în sistemele cuantice. S-a demonstrat, deci, că natura 

are legi unitare, atât pentru mediul mare, vizibil, cât şi pentru cel mic, invizibil.  

Astăzi, peste 48% din produsele şi bunurile pe care le folosim sunt de natură cuantică. 

Aproape nimeni, niciun consumator, nu ştie acest lucru. Nici măcar cei care produc 

computere, telefoane mobile, frigidere, frunze artificiale pentru fotosinteză, aparate laser etc. 

nu ştiu că utilizează legile mecanicii cuantice pentru fabricarea lor.  

Ştiinţa a devenit accesibilă unui număr extrem de redus de oameni ai planetei. 

Oamenii consumă efectul ştiinţei, consumă ce li se oferă şi nicidecum ceea ce ar trebui să 

consume. Acest lucru a devenit posibil datorită consumului foarte mare de Internet. Este cea 

mai eficientă metodă de manipulare a omenirii. Azi numim ştiinţă numai informaţiile care 

apar acolo. Acestea sunt intenţionat false şi manipulatorii. Nu avem acces la stiinţa adevărată. 

Pentru a rezolva crizele de azi ale umanităţii, avem nevoie de un drum pe care să 

mergem mai lent şi mai sigur, avem nevoie de ritmuri mai încete, pentru a avea timp să 

gândim. Avem nevoie de linişte şi libertate, pentru a ne stabiliza sănătatea intelectuală şi 

pentru a deveni mai înţelepţi.  

Toate acestea lipsesc în lume şi lipsesc cu desăvârşire în România. Întrebaţi-i pe 

preşedintele Klaus Iohannis şi pe premierul Dacian Cioloş şi să veţi lămuri instansaneu! 

 

 

 

 


