EDEN
O nouă planetă, într-o nouă galaxie, numită EDEN, a fost proaspăt descoperită.
Această planetă are o suprafață de trei ori mai mare ca a Pământului (aprox.
1.500 milioane km2).
EDEN are trei sateliți naturali care au fost echipați pentru a o putea apăra, în caz
de nevoie.
Această planetă are toate resursele necesare pentru a susține viața. Ea este locul
unde oamenii și-au extins așezarea, Pământul devenind un loc prea mic pentru
nevoile si dorințele lor.
Oamenii au decis ca aceasta planeta nu va mai fi poluata și vor depune toate
eforturile pentru a o proteja. Întregul sistem este gândit pentru a evita emisiile
de dioxid de carbon in aer: clădirile au propriile sisteme de epurare și reciclare,
fiind construite ca adevărate corăbii de verdeață cu gravitație proprie.
Într-o clădire, ca in imaginea de mai jos, pot locui pana la 200 de oameni.
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„Algele spaţiale" reprezintă un proiect nou din EDEN şi foloseşte plante de
mare generatoare de hidrogen, permiţându-le structurilor să leviteze. ( Imagine:
bbc.co.uk)

Pe EDEN s-au pus bazele unui alt proiect ecologic ambițios ce presupune
construirea locuinţelor sub apă.

Sursa: Twitter

Proiectul vizează construirea unor clădiri imense, realizate în formă de spirale,
care se întind de la suprafaţa apei şi pot ajunge până la baza mării sau a
oceanelor.
Satele se aseamănă ca formă cu meduzele şi fiecare complex ar urma să fie
construit din plastic reciclabil colectat de pe Pamant, unde s-au acumulat deja
cantităţi impresionante de deşeuri.
Planurile pentru EDEN nu se opresc însă aici, oamenii plănuind desalinizarea
apei mărilor pentru a putea fi consumată, în timp ce microalgele ar descompune
deşeurile menajere, iar lumina ar fi furnizată cu ajutorul bioluminiscenţei.
Pe lângă spaţiile pentru locuit, satele ar urma să găzduiască şi laboratoare,
birouri, hoteluri, terenuri de sport şi diverse micro-ferme, cu o suprafaţă ce s-ar
extinde pe 250 de etaje, cu o adâncime de aproape 1.000 metri.
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