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Planeta Terra este adăpost, sursă de hrană (aer, apă, alimente), mijloc de  

                                          transport, pentru toate entitățile pe care le găzduiește. Spirala evoluției a generat

                                          o simbioză între vegetal și animal, în care amorful este liant și element structural  

constitutiv. În lanțul trofic aerobic (din care face parte și omul), majoritatea

formelor de existență vegetale și animale au următoarea structură amorfă:  

65%O2, 18%C, 10%H2, 3%N2, 2%Ca, 1.2%P, 0.8%altele. Ponderea majoritară în  

                                        evoluțiile mediului natural de pe Pământ o are ciclul natural al oxigenului (O),

carbonului (C) și hidrogenului (H). Mediile acvatice, atmosferice și silvice sunt

                                        fundamentul existențial al lanțul trofic aerobic. Din perspectiva sănătății și

                                        stabilității mediului natural al lanțului trofic aerobic, este optim ca ponderea cea

mai mare a carbonului să fie în arbori. Se pot produce dezechilibre majore ale

                                        climatului natural, dacă de exemplu prin utilizarea excesivă a hidrocarburilor ca sursă 

                                        de energie și dacă mediul silvic nu este suficient de dezvoltat pentru a absorbi  

carbonul, comportamentul având efect de bumerang, majorând ponderea carbonului

                                        în atmosferă, cu efecte nocive asupra climatului natural și asupra existenței oamenilor.

În condițiile optime de sănătate a mediului natural al Pământului se asigură

                                        armonia unității în diversitate a formelor de existență care evoluează pe Terra.

La nivelul tehnologic actual, modelele economice de dezvoltare autosustenabilă a

                                    comunităților umane, necesită armonizarea cu asigurarea sănătății mediului natural.
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