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……27 iunie 2017 ! Durează de ceva timp cutuma asta a noastră și, 
desigur vă amintiți că m-am mai oprit odată la acest subiect !  
Normal, dacă durează de 13 ani… Adevărul este că scurgerea timpului, 
o noțiune artificială plasată în virtual, așa cum figurează acum în 
percepția umană, ne agresează emoțional. Mă rog… atunci când, nu 
prea având ce face, avem timp să ne gândim la așa ceva …. 
Iată un exemplu extras din viața  fiecăruia:  
Oamenii,  care gândesc (că mai sunt unii, care nu o fac, sau o fac mai 
puțintel-așa) de preferință atunci când totuși fac o pauză, evocă 
secvențe din viață lor, sau a altora, păstrate în propria memorie, ca 
într-un fel de ”bancă de informații”.  Evocată, respectiva informație 
apare din memorie, mai mult sau mai puțin clară, dar , totdeauna 
confuză referitor la timpul la care s-a petrecut subiectul evocat. Mai 
mult, din proprie experiență, odată apreciată o valoare de timp,  tinde 
să se păstreze indiferent de timpul scurs.   Ori acesta trece continuu și 
ar fi logică  adăugarea la cel trecut deja . Dar nu se întâmplă așa. 
Timpul evaluat, tinde să se păstreze, iar cel, adăugat să fie ignorat.  
Asta face parte din capitolul ”Secretele minții noastre” (cam multe!) 
Ha,ha,ha, !  
Notați vă rog, stimați colegi, că toate acestea ni se întâmplă  deoarece 
suntem prea tineri !  Mai avem până să controlăm  tot, sau măcar  ce  
ne interesează. Așa că… HAI LA MARȚEA CU REVISTĂ ! 
      Deși am tendința să nu cred că aș putea obține o reacție la cele 
exprimate în cuprinsul prezentei tablete, iată totuși că faptul s-a 

petrecut ; în apariția din luna trecută , îngrijorat de epuizarea  
subiectelor tematicii tradiționale și în consecință,  reducerea 
semnificativă a numărului autorilor , am  recurs la posibilitatea de 
preluare de pe internet a unor subiecte – de preferință – tehnice, cu 
ajutorul căruia să menținem  interesul cititorilor pentru revista 
noastră. În acest sens am publicat un prim text, primit de la Mike 
Hitzig, referitor la negarea originii organice a petrolului.  
Ei bine, pentru prima dată de când mă ocup eu de revistă, au apărut 
reacții ale cititorilor !!! (referitor la materialul publicat). 
    Astfel, Moșu’ DC, m-a interpelat  referitor la semantica cuvântului ” 
curtoazie”, folosit de mine în prezentare. Apoi, în                        
continuare, s-a exprimat ce-i drept aluziv,  la faptul că este cam greu 
de crezut după tot ce ni spus până acum ! 
     La 1 iulie, Puiu Văleanu  transmite un mail din care citez: 
”Gulitza, in numele fostilor tai colegi itzi transmitem felicitarile noastre 
pentru publicarea revistei pe data de 30.Mi-a placut ca ai avut si ceva 
mai tehnic fatza de alte numere, cu regenerarea petrolului. I-tzi dorim 
o viatza lunga si spor la reviste.” * 
      Personal, sunt de părere că profilul nostru profesional și întreaga 
noastră viață activă sunt factori obiectivi în favoarea păstrării 
caracterului tehnic al unor materiale selecționate, deși timpul de care 
scriam în prima parte a tabletei, se constituie pentru noi, într-un factor 
mai puțin favorizant. 

 Au participat: 
Sile ALEȘINCU, Mihaela ARGIREANU*, Adelina și Stănel 
BONE, Constantin DUMITRU, Gabi și Vali GHEORGHE, 
Ruxandra (Merișor) GEORGESCU,* Ileana și Radu GRUIA, 
Costel MARIN, Rodica NICOLESCU, Nina OLARU, Adrian 
POPA, Anda și Dan ȘTEFĂNESCU, Mirel VANCA (17) 

*)  din Sidney, AUSTRALIA 
*) din Bistrița, BN, ROMÂNIA 

                                                                                                                   

Marți.. 
Sursa: MECANICII’61, An 13, #132                       Radu GRUIA 



3                                Revista MECANICII’61, An 13, # 132, iulie 2017 EE 
 

 
 

                        !                                                                
 

FOARTE, FOARTE IMPORTANT 
 

A sosit momentul (din păcate) să strigăm (să  scriem) un HELP, în 
paginile revistei noastre, tocmai pentru existenţa ei. 
Resursele financiare ale asociaţiei (cotizaţia de 100 lei/an x cel mult 
25 de deponenţi, cam cei care vin – cât de cât regulat – la întâlnirile 
lunare) nu mai fac faţă acoperirii cheltuielilor curente şi în mod 
deosebit, cu editarea revistei noastre (tipărire, tehnoredactare etc.) 
De mult timp nu am mai întreprins o acţiune colectivă cu suport din 
partea asociaţiei, deşi în ultimile luni un sponsor (care doreşte să-şi 
păstreze anonimatul), a mai sprijinit din când în când unele 
întreprinderi ale noaste.  
Iată-ne dar în situaţia de a încerca să ieşim din impas. Avem, 
deocamdată două variante: să aşteptăm oferta unor sponsori  ( deşi 
sună puţin a cerşeală) sau mărirea cotizaţiei, la 100 lei/semestru. 
Dacă găseşte cineva şi alte soluţii, îi aşteptăm cu propuneri !  
Vă rugăm şi vă aşteptăm ! 

Consiliul Director, 
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      Imagin 
 

                           Imagini surprinse, prelucrate și înserate de Radu GRUIA

Emilia și Dan Mateescu cu  Boss-ul Calypso 
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Șefu’, DC Moșu’ și Sile Lunganu’. Atenți ...la  documente! 
                                                       Nina le-o fi adus  ?!! 

Ciudat ! Lectura chiar a produs efecte ! Șefu’ are parte de endorfine iar DC  
de resentimente ?! O avea legătură cu bronzul de invidiat al Șefului ? 
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Gabi și Vali Gheorghe. Ce oameni cumsecade! Când te uiți la 
dânșii,  zâmbesc și ridică paharele pline ! 

Stănelu Bone. ”Răzășul” din Slobozia ! Priviți cum arată în ajunul unui  
prag impunător de timp ! Acum vreo 2-3 marți, a declarat rituos: 
”Doamne, ce rău îmi pare că am înbătrânit! ”  
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Mihaela Argireanu și Corina Firuță.  

Anda și Merișor. Rude apropiate. Au crescut împreună. Apoi viața le-a  
plasat la câteva sute de km. distanță una de alta. Sentință definitivă.  
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Ileana Gruia – An open mind woman ! 

Sile Lunganu – An open mind guy, too ! 
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Gânditorul de la Macedonia ! 
NU numai la Hamangia se gândește ! 

Dnii. Popa și Aleșincu : „Le rèpas” 
Pictor necunoscut 
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Adelina în „audiență„ la Boss-ul, bronzat și resemnat. 

     De la un moment ”T-dat” , reeducarea  
     (la dans) devine necesară și obligatorie ! 
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Merișor și Corina: vă place poza nu-i așa  ?  

Moment galant ! 
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Nu glumesc. Am avut, timp de o săptămână, o 
convorbire intimă cu scriitorul Mircea 
Cărtărescu, în timp ce-i citeam ultima carte 
apărută, „Peisaj după isterie”. Citeam, iar din 
când în când mă opream şi-l întrebam câte 
ceva. De cele mai multe ori mi-a răspuns cu 
propoziţiile  şi frazele din carte, pe care le-am 
redat, în textul de faţă, fidel, cu italice. Au fost 
însă şi cazuri când mi-a transmis răspunsurile 
telepatic, iar eu le-am transcris cu litere 
normale.  
Mircea Cărtărescu este, fără doar şi poate, 
unul dintre cei mai mari scriitori români în 
viaţă și cel mai tradus dintre ei. O spun asta, cu 
toată convingerea, admiratorii săi, printre care 
mă număr şi eu, şi uneori, cu o jumătate de 
gură, chiar detractorii săi.  Este nu numai un 
scriitor prolific ci şi un cetăţean român şi 
european activ, care a ţinut să se pronunţe  în 
multe dintre controversele care ne macină ţara 
şi continentul şi în alte probleme de interes,  în 
articole publicate în diverse ziare, reviste sau 
cărţi, în ultimii 15 ani. O parte dintre ele au fost 
înserate în volumul menţionat. 
Să începem: 
Artemiu Vanca: Ce v-a determinat să vă 
aventuraţi pe terenul accidentat al publicisticii, 

cu riscul „s-o luaţi în freză” de la confraţi şi forumişti? 
Mircea Cărtărescu: Pentru că nu vreau să fiu considerat un laş. Pentru că mă enervează ticăloşia. 
Petru că trăiesc, aici, în România, nu în vreo ţară serenă şi normală. Pentru că am valori şi principii 
care cred că merită apărate. Pentru că vreau ca măcar peste zece ani să trăiesc în ţara mea. 
A.V.: Sunteţi optimist dacă credeţi că în doar în zece ani s-ar putea schimba ceva esenţial în ţara 
noastră. Corupţia de exemplu. Nu cred că i se va găsi leacul aşa cum nu i se găseşte nici cancerului. 
M.C.: E adevărat. Corupţia  e în sufletele noastre, trebuie să acceptăm acest lucru, într-al 
vameşului, al poliţistului, al politicianului, al muncitorului, al ţăranului, al profesorului, al 
doctorului, al pădurarului şi-al boschetarului….al omului tânăr, sălbăticit de „capitalism”, şi-al 
omului bătrân, înrăit de comunism. Toţi trăim vârâţi până la gât într-un sistem al corupţiei, în 
cutume orientale din care cred că nu ne va scăpa nici mama Uniunii Europene.  Iar acest sistem se 
bazează pe fisura din fiecare dintre noi. Suntem roţile lui, beneficiarii pe termen scurt şi victimele 
pe termen lung ale lui. Cum spune Biblia, avem legea scrisă doar pe plăci de piatră. Va mai trece 
timp până s-o avem scrijelită direct în inima noastră. Până atunci, vom cumpăra mai departe, ca 

Sursa: MECANICII`61, An 13, # 132, iulie 21017 EE                                                             Mirel VANCA 

Tête a tête cu 

MIRCEA CĂRTĂRESCU 
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sub fanarioţi, dreptatea pe bani. Vom mitui zilnic soarele să răsară şi pentru noi, ca într-un cântec 
de BUG Mafia… 
Se spune uneori: „Când va fi mai rentabil să respecţi legea decât s-o calci, afaceriştii noştri vor 
respecta legea”. Dulce iluzie! Mai curând ei vor face ca scorpionul din fabulă, care-a-nţepat 
broasca ţestoasă ce-l trecea fluviul. „Dar, nenorocitule”, l-a întrebat broasca muribundă, „nu-ţi dai 
seama că te-neci odată cu mine? De ce-ai făcut asta?” La care scorpionul i-a răspuns: „Fiindcă-mi 
stă în caracter”… 
A.V. : Ce altceva nu merge în România şi cine e de vină? 
M.C.:  Multe nu merg. Mă întreb şi eu: De ce se concentrează aici, tocmai aici la noi, toată mizeria 
lumii. De ce suntem mereu în coadă la tot ce e bun şi în frunte la toate relele şi nenorocirile?  
De două sute de ani trăim la marginea Europei. Ne împinge spre ea un imens bovarism.  Ne-am 
străduit să adoptăm legile şi instituţiile ei, să prindem din aer, arzând etapele, spiritul lumii 
civilizate. Probabil, însă, că etapele arse nu ard de tot, sau renasc din cenuşă când te aştepţi mai 
puţin. Probabil că o jumătate de mileniu de tutelă otomană are nevoie de tot atâta timp ca să se 
şteargă din minţile şi sufletele noastre.  Probabil comunismul a revigorat mentalitatea fanariotă, 
ca un auto-transplant istoric malign. Dar toate acestea încă nu explică total tragedia noastră ca 
popor. Simţim că rămâne ceva nespus, ceva foarte dureros, pe care ni-l ascundem şi nouă înşine. 
 Ce simplu, ce îmbucurător ar fi să pot spune „Băsescu e de vină” sau „Tăriceanu e de vină” sau 
„guvernul e de vină”” sau „parlamentul e de vină” sau „noi toţi suntem de vină” sau „lobby-urile 
maghiare sunt de vină” sau „mogulii sunt de vină”, sau să găsesc orice altă explicaţie simplă, cu un 
singur factor determinant. Aş vrea din tot sufletul să înţeleg de ce un popor pe care-l cunosc bine, 
despre ştiu că e la fel ca toate celelalte, cu bunele şi relele sale, nu este în stare să funcţioneze ca o 
comunitate eficientă şi nu poate găsi drumul către normalitate (ca să nu vorbim despre 
prosperitate sau împlinire). 
A.V.: Ştiţi cum se zice: „Peştele de la cap se impute”:Nu credeţi că am avea nevoie şi de o clasă 
politică mai ca lumea?  
M.C.: Clasa noastră politică: O adunătură venală, amorală, needucată nici politic, nici civic, nici 
cultural, oameni cu care ne e ruşine. Oameni care au dat legi pentru propria lor prosperitate, pe 
seama sărăcirii celorlalţi. Oameni care-şi duc viaţa într-un circ permanent. Din păcate, ei sunt 
oglinda societăţii româneşti în care derbedeii, hoţii şi mincinoşii au ajuns mai vizibili ca oricând, în 
detrimentul oamenilor de valoare.  
 A.V.: Ce-i de făcut? 
M.C.: Am obosit să mai cred, cu încăpăţânarea de altădată, că se poate face ceva în ţara asta pe 
care ne străduim s-o urnim către o lume mai bună, s-o scoatem dintr-ale ei, s-o dezvăţăm să-şi fure 
singură, cu o dexteritate care pare a fi singurul ei talent, căciula de pe creştet.  
Totuşi: România s-a îndreptat de mult în direcţia cea bună şi nu a mai părăsit-o. este direcţia spre 
Vest. Ne-am dorit de două sute de ani să fim recunoscuţi ca parte din Europa, după ce în 
majoritatea timpului  am privit spre stepele asiatice, otomane sau ruseşti. Ne-am văzut azi 
integraţi în structurile UE şi NATO, cum n-am fi îndrăznit să visăm cu două decenii în urmă. Suntem 
azi, pentru prima dată în istoria noastră o ţară onorabilă, parte a Europei unite şi democratice. În 
ciuda rezistenţelor noastre tribale şi a cutumelor orientale, am fost constrânşi, încetul cu încetul, să 
ne radem bărbile şi să trecem la haine evropeneşti, să ne aliniem, adică, standardelor clubului în 
care am intrat oricât de bizare nu s-ar fi părut ele. Populismul nostru strident a adoptat stilul 
populismului lor strident, şi tot a fost un progres faţă de nici o formă, sau de forma malignă a 
comunismului local. Nu suntem noi prea europeni pe dinăuntru, dar suntem pe dinafară, şi tot e 
ceva. Cred că toţi ar trebui să conştientizăm mult mai mult identitatea noastră de cetăţeni ai 
Europei, ceea ce înseamnă apartenenţa  la o mare civilizaţie şi mai ales la o mare cultură. Nu există 
nici o contradicţie între a te declara român şi a te numi european, dimpotrivă, această dublă 
identitate poate fi sursa ce ne lipseşte azi cel mai mult: stima de sine. 
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A.V.: Să vorbim ceva şi despre scriitori şi despre literatură. Care este condiţia principală pe care 
trebuie s-o îndeplinească un scriitor? Ce este literatura? 
M.C.: Pentru ca un scriitor să existe cu adevărat, el trebuie mai întâi să trăiască în literatură, adânc 
scufundat în ea, simţindu-i greutatea şi curenţii, făcând instinctiv mişcările înotului în marea 
cultură din care face parte. Trebuie să poată respira Homer, să se poată hrăni cu Dante, să poată 
metaboliza Rilke şi Virginia Woolf,. Trebuie să fie brodat în canavaua literaturii ca un model de 
floare într-o tapiserie. Fiecare rând pe care-l scrie trebuie să fi fost deja scris dinainte, căci nu 
talentul propriu, ci forţa enormă a literaturii ne conduce mâna ce ţine instrumentul de scris. 
Talentul nostru personal e acela de-a răzui de pe fiecare pagină crusta albă ce acoperă versurile 
sau proza deja scrise acolo de la-nceputurile vremurilor. Nu scriem noi înşine, ci descifrăm un 
palimpsest, căci sub bietele noastre scrieri individuale se străvede acel unic poem de care vorbea 
Valéry, produs de toţi poeţii care-au trăit vreodată. 
Literatura nu e – în ciuda spuselor lui Mallarmé, - doar îmbinare de cuvinte, oricât de sofisticată ar 
fi această îmbinare. Dacă literatura s-ar face cu cuvinte, cel mai mare scriitor al lumi ar fi Nabokov. 
Ştim cu toţii că autorul „Lolitei” avea o foarte scăzută stimă faţă de Dostoievski. Îi reproşa 
dezordinea stilistică, neglijenţele, inconsecvenţele de pe aproape orice pagină. Dostoievski nu era 
un scriitor artist şi, prin urmare, pentru Nabokov, nu putea fi printre cei mari. E adevărat că 
Dostoievski nu e atât de artist ca Nobokov, totuşi fiecare pagina a sa face cât toată opera acestuia, 
pentru că e o fărâmă dintr-un sistem colosal de gândire, cu mult mai amplu, mai puternic şi mai 
adevărat decât arta (uimitoare şi ea) a lui Nabokov. Îi deosebeşte pe cei doi anvergura gândirii, 
integrarea marilor teme şi întrebări fără răspuns din care e alcătuită umanitatea, adâncimea 
cunoaşterii filozofice, teologice, psihologice, etice ale fiinţei omeneşti în toate aspectele ei, la toate 
adâncimile minţii ei, în toate epocile şi în toate locurile. 
A.V.: Care ar trebui să fie relaţia scriitorului cu lumea ce-l înconjoară? 
M.C.: Ultima, dar nu şi cea mai neînsemnată fidelitate a scriitorului ar trebui să fie faţă de lumea 
înconjurătoare, lumea adevărată în care trăim cu toţii în secolul al XXI-lea. Lumea de azi şi de aici. 
Poate că, după spusele aceluiaşi Dostoievski, frumuseţea va salva această lume. Dar ea mai are 
nevoie şi de alte lucruri. De exemplu, de compasiune. De înţelegere, de sacrificiu pentru cauze 
drepte.  Scriitorul este şi un intelectual, un luptător. Este greu de imaginat şi respectat un autor 
care , după ce şi-a scris pagina minunată, iese pe stradă şi trece nepăsător pe lângă un seamăn 
defavorizat, discriminat, umilit.  Sau se preface că nu vede un abuz sau o violenţă. E imposibil 
pentru mine să mă gândesc la artişti care sprijină  dictaturile, care încurajează extremismele, care 
sunt rasişti, sexişti, homofobi, care-i construiesc averea pe spolierea semenilor lor. 
A.V. Ce ne puteţi spune despre relaţiile dumneavoastră cu scriitorii şi cu alţi membri ai societăţii? 
M.C.: De câţiva ani încoace ritmul în care mi-am pierdut, din cele mai diverse motive, politice şi 
literare mai ales, prietenii m-a alarmat şi întristat. Cum am mai scris-o, am cultul prieteniei, deşi nu 
sunt chiar ceea ce s-ar putea numi o fiinţă foarte socială. Unii îşi construiesc reţele uriaşe de 
cunoştinţe, mai mult sau mai puţin utile. De câte ori n-am auzit despre câte un scriitor că „are 
geniul socializării”, şi într-adevăr acest talent îi suplineşte câteodată uimitor mediocritatea literară, 
propulsându-l acolo unde un autor ce-şi vede de treabă n-o să ajungă niciodată Dar un astfel de 
om n-are cu adevărat prieteni, ci numai relaţii. 
Mi-am pierdut mulţi prieteni din invidie literară şi din fanatism politic. Pe primii – de douăzeci de 
ani încoace. Pe ceilalţi, în ultimii trei-patru ani. Sunt resemnat în privinţa primilor. Acolo nu e nimic 
de făcut. În lumea literară dacă scrii prost eşti iubit de toţi. Ajunge însă cea mai mică înclinare a 
balanţei ca să fii ostracizat. Nu-mi fac iluzii în privinţa asta. Dar să pierzi un prieten bun pentru că e 
de cealaltă parte a baricadei politice, acest lucru e stupid şi inacceptabil pentru mintea mea. 
Nu sunt deloc confruntaţional, deşi îmi apăr prietenii, şi ideile, şi literatura. E motivul pentru care, 
la primele confruntări cu fenomenul forumurilor literare, nu mi-a venit să cred. Am găsit acolo mai 
multă ură şi fanatism decât puteam eu duce. Pe când citeam acea infecţie morală, eram bolnav 
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săptămână de săptămână. Târziu am înţeles că ele nu trebuie citite. La fel de şocat am fost când 
vechi şi dragi prieteni au început să mă atace în scris. Acest lucru încalcă, după mintea mea cea 
proastă, codul prieteniei, care te face să faci rău cuiva  care ţi-a fost drag şi apropiat. 
A.V.: Ce părere aveţi despre poezia contemporană? Câte feluri de poezie există? 
M.C.: La întrebarea „câte feluri de poezie există?” nu s-a răspuns niciodată credibil şi cu autoritate. 
I-am auzit pe unii spunând că singura poezie posibilă e poezia clasică a lui Eminescu sau Coşbuc. Ce 
s-a scris mai târziu ”nu e poezie”. Pentru alţii, „singura poezie” este „sărbătoarea metaforei” gen 
Nichita Stănescu. Restul, fireşte, „nu e poezie”. Unii cer de la poezie „adecvare la realitate”, şi o fac 
cu atâta seriozitate încât nu te poţi îndoi că lor li s-a întâmplat, în această viaţă de decepţii, să 
rezolve problema filozofică a realităţii. De fapt, „realitatea” lor exclude de la festinul poetic mai 
toate facultăţile minţii umane. Alţii, dimpotrivă, îi  admiră doar pe suprarealişti. Unii vor dramă, 
suferinţă, agonie, moarte, ar vrea să scrie nu cu cerneală, ci cu pitoreşti lichide (şi semilichide) din 
corpul omenesc martirizat. Şi totuşi, nici aceasta nu e poezie după părerea celor care au avut altă 
revelaţie: poezia, după ei, e ironie, grotesc, jocuri de limbaj, umor… 
Toate genurile de poezie care îşi împart azi arena poeziei contemporane, sunt minunate tocmai 
pentru că sunt diferite, pentru că de fiecare dată ne solicită altfel şi ne satisfac astfel nevoia de 
poezie. 
A.V.: Cu condiţia să ne placă. 
M.C. Bineînţeles. 
A.V. În capitolul „Edificiul literaturii”, aţi clasificat scriitorii astfel:  
• scriitori care scriu cărţi proaste (99% din cărţile lumii), pentru bani;  
• scriitori profesionişti, pentru care scrisul este o meserie; aţi enumerat printre ei pe H. 
Balzac, L. Tolstoi, Th. Mann, M.V. Llosa; 
• scriitori artişti (născuţi şi nu făcuţi), „infinit superiori scriitorilor meşteşugari”; i-aţi 
nominalizat aici pe L de Góngora, G. Flaubert, M. Proust, J. Joyce, V. Nabokov, T. Pynchon 
• scriitori zei: aici îi situaţi pe F. Dostoievski,  F. Kafka, Homer, Dante, Rilke. 
Dumneavoastră din ce categorie faceţi parte? 
M.C.: Asta urmează s-o stabilească alţii. Ceea ce pot să spun este că n-aş scrie nici un rând dacă 
literatura n-ar fi religia mea şi n-aş mai putea citi un autor care nu-şi face din scris o chestiune mai 
gravă decât una de viaţă şi de moarte: o chestiune de credinţă. 
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Somatoidele 

Trei descoperiri ale fizicii cuantice,  
cu impact major asupra vieţii noastre 
 

 

 

 

                                                        
 

 

-Descoperirea ştiinţifică UIMITOARE care face legătura între fizic-suflet-spirit 

Somatoidele (somatide) sunt 
microorganisme descoperite în sângele 
omului de către Gaston Naessens şi sunt 
considerate cele mai mici particule vii a 
materiei sau = sursa vieţii. Aceste 
microorganisme au o proprietate unică 
de poli-morfism, lucru care înseamnă că 
somatoidele îşi pot schimba forma în 
orice altă formă fără diviziune celulară şi 
instantaneu. 

Gaston Naessens, nativ francez, a 
inventat somatoscopul, printr-o mixare a 
microscopului clasic cu cel electronic. Cu 
acesta a reuşit să vadă mostre de sânge 
proaspăt, viu, într-o altă lumină (ultravioletă), observând că sângele uman are în componența sa 

pe lânga globule rosii şi globule albe si 
aceste mici particule (microorganisme) 
denumite somatoide de dimensiuni de 
până la 50-100 de ori mai mici decât 
globulele. 
Aceste somatoide pot lua diferite aspecte 
(polimorfism) în număr maxim de 16 
(spor, bacterie, bacil, bastonaş, etc.) din 
câte a observat Gaston Naessens în lungile 
sale cercetări de peste 30 de ani. La 
oamenii sănătoşi se pot observa aceste 
somatoide în primele sale 4 forme, iar la 
oamenii bolnavi se pot vedea toate cele 
16 forme în care se poate transforma de-a 
lungul ciclului somatidian. Bazându-se pe 

această informaţie Gaston Naessens a întreprins studii prin care reuşea să prezică apariția unor 
boli cu până la 2 ani înainte. 

Când boala s-a instalat deja în organism se poate administra aşa-numitul 714-X (714X), care este 
un medicament care conţine azot, săruri de amoniu, clorură de sodiu, etanol şi 94% apă, care se 
administrează direct în limfă, nu are efecte secundare şi ajută la îmbunătătțirea stării de sănătate, 
revine pofta de mâncare şi energia pe care am pierdut-o. 
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Alt lucru interesant este că nu se ştie ce parte a corpului le produce sau de unde provin, dar se 
ştie că nu pot fi distruse nici pe cale chimică nici fizică, sunt considerate nemuritoare. Aceste 
somatoide par a fi responsabile de procesele de vindecare, propunându-se deja metode de 
stimulare a numărului lor ca alternativă pentru vindecarea cancerului. Tot acestea sunt 
responsabile și de putrezirea cadavrelor, deoarece somatoidele se transformă în bacterii care 
produc procesul de putrezire. La terminarea stagiului, somatidele se desprind de corpul fizic sub 
formă de lumină. După ce şi-a terminat lucrul bacteria redevine somatidă şi se reîntoarce în 
natură. Somatida este un condensator de energie. Ea condensează energia cosmică şi o 
transmite materiei. Acest lucru extraordinar a împins oamenii de ştiinţă să emită ipoteza că 
somatoidele ar putea fi sufletul, ele constând în puntea între planul fizic, suflet și spirit. 

Factori care pot influența starea de sănătate și sistemul imunitar: 

1. Expunerea repetată la produse toxice (alimentare, farmaceutice, industriale, etc), radiaţii. 

2. Traume fizice (contuzii, fracturi, luxații, arsuri, etc) 

3. Traume psihice neașteptate (decesele unor apropiati, divorț, despărțiri) 

4. Traume psihice persistente (victimizare, depresii, sentiment de neajutorare) 

5. Gândurile și credințele noastre. 

Factori care pot ameliora şi îmbunătăţi starea noastră de sănătate: 

1. Alimentație naturală echilibrată 

2. Pregătire teoretică pe domenii cum ar fi dezvoltarea personală sau spirituală 

3. Principii corecte de viață bazate pe sinceritate, respect și adevăr 

4. Sport sau mișcare împreună cu observarea și reglarea respirației 

5. Conștientizarea oricăror activități zilnice începând de la mâncat, până la muncă. 

 

Trei descoperiri ale fizicii cuantice, cu impact major asupra vietii noastre 

1 
 În crearea realitatii noastre, nu doar gandul este „implicat”. Mai este si altceva…          Pana nu 
demult, oamenii de stiinta au crezut ca doar prin gandurile noastre emitem energie catre exterior 
si ca cel mai puternic emitator energetic din corpul nostru ar fi creierul, cu impulsurile sale 
electromagnetice.  Dar trupul nostru dispune de un emitator si mai puternic – INIMA – care 
genereaza un camp electric mult mai mare decat cel al creierului. Aceasta este una dintre cele 
importante descoperiri ale secolului XX: faptul ca inima omeneasca are un rol mult mai important 
decat acela de a pompa sange in corpul uman. Responsabil pentru aceasta descoperire este 
Institutul de Cardiologie din California care a realizat un studiu aprofundat al inimii. Astfel s-a 
descoperit faptul ca acest organ uman este inzestrat cu ceea ce numim „inteligenta inimii” si ca 
influentele acesteia sunt foarte profunde pentru noi. 
Masuratorile realizate au aratat ca inima generaza un camp electric care se extinde cu mult in 
afara corpului nostru. Acest camp electric are o anumita forma, aratand ca un inel lat imprejurul 
trupului, cu o raza de aproximativ 2-3 metri. 
 Institutul de Cardiologie a mai descoperit ca inima interactioneaza atat cu trupul, cat si cu mediul 
exterior prin campurile electromagnetice pe care le genereaza. Avem motive sa credem ca acest 
camp generat de inima are influenta la multi kilometri in afara corpului nostru, pornind de la 
locatia fizica a inimii.  
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Cum poate inima sa faca aceasta? În ce fel comunica ea? Cum sunt transmise informatiile?  
În primul rand prin EMOŢII.  Ştiinta ne spune ca atunci cand simtim o emotie,ea este transpusa in 
energii electrice si magnetice corespunzatoare, care interactioneaza cu celulele corpului nostru si 
cu atomii lumii inconjuratoare pentru a produce acele efecte formidabile de care vorbesc toate 
traditiile spirituale autentice. Ele stiu cum sa orienteze atentia aspirantului catre inima, pe cand 
noi o orientam catre ratiune, creand astfel o societate foarte mentala, bazata doar pe logica. 
 Alte studii asupra inimii au aratat ca aceste campuri electromagnetice generate de inima au si o 
alta cauza la fel de importanta si anume CONVINGERILE noastre, toate acele lucruri pe care le 
credem cu tarie si in jurul carora ne modelam vietile. Deci nu numai emotiile noastre sunt emise in 
afara, ci mai ales convingerile noastre. Iar inima este un fel de interfata care transforma toate 
emotiile si convingerile noastre in energie electromagnetice. 
Deci prin sentimentele noastre,prin iubire, iertare, compasiune, dar si prin manie, ura, suparare, 
putem produce modificari atat in trupul nostru, cat si la multi kilometri in afara noastra. 
Tragand linie, este bine sa retinem urmatorul aspect: desi creierul emite si el campuri 
electromagnetice, oamenii de stiinta au aratat ca undele electrice produse de inima sunt de o suta 
de ori mai puternice, iar undele magnetice sunt de 5.000 de ori mai puternice decat cele generate 
de creier. Astfel se explica de ce vindecarea se obtine mai repede printr-o sustinere afectiva decat 
doar printr-un proces de gandire, pentru ca noi emitem mai multa energie prin intermediul inimii 
decat prin intermediul creierului.        

2 
ADN-ul uman are o influenta directa asupra lumii inconjuratoare. 
Exista inca o descoperire stiintifica importanta care ne arata cum influentam realitatea in care 
traim. Ştim, teoretic, ca totul este interconectat si in mod tainic interdependent 
 Dar sa vedem cum se traduce aceasta lege, la nivelul microuniversului nostru. Studiile de 
laborator au aratat ca  ADN-ul uman influenteaza direct substanta din care sunt formati atomii, 
adica niste particule micute de lumina, numite fotoni. 
 Fizicianul rus Vladimir Poponin a realizat niste experimente faimoase la inceputul anilor’90. El a 
pus intr-o eprubeta inchisa ADN uman si fotoni,dorind sa afle ce influenta are ADN-ul uman asupra 
fotonilor. Dintr-una dintre eprubete s-a extras tot aerul, pentru a obtine “vid” (vidul este un 
termen care induce in eroare, deoarece el nu este un spatiu gol, ci dinpotrivă este plin de 
informatii si energie). Într-un astfel de spatiu exista fotoni care pot fi masurati destul de exact cu 
unele aparate specifice. 
In experimentul lui Poponin, acesti fotoni s-au distribuit, asa cum era de asteptat, in mod 
dezordonat, fara sa respecte o anumita ordine. 
Apoi a fost introdus ADN uman in eprubeta vidata. Şi acum s-a produs un lucru foarte surprinzator. 
ADN-ul uman a avut o influenta directa asupra fotonilor:  
printr-o forta misterioasa, el a ordonat fotonii in forme regulate. 
 Acest aspect este foarte, foarte profund, deoarece arata ca substanta din care suntem creati, 
adica ADN-ul, are o influenta directa asupra particulelor din care este creata lumea inconjuratoare, 
adica fotonii atomilor. Este prima data cand stiinta occidentala a demonstrat ceea ce traditiile 
spirituale stravechi au spus cu mult timp in urma: suntem parte integranta din aceasta lume si o 
influentam in permanenta. Iar experimentul nu se opreste aici. Cand ADN-ul uman a fost extras din 
eprubeta, fotonii s-au comportat ca si cum ADN-ul era inca prezent acolo. Şi-au pastrat pozitia lor 
ordonata. Fotonii si ADN-ul uman inca mai pastrau legatura, desi fusesera separati fizic. Parea ca 
un anume camp subtil inca le tinea conectate. Concluzia experimentului lui Poponin a fost aceea 
ca exista un camp cuantic care ne uneste cu tot ceea ce exista in jurul nostru. Prin intermediul 
acestui camp, suntem mereu in legatura cu toti si cu toate, fie ca suntem constienti sau nu de 
aceast fapt 
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3 
ADN-ul uman este influentat, la randul sau, de sentimente. 
Senimentele umane care izvorasc din inima, avand in spate convingerile noastre puternice, 
modifica efectiv forma ADN-ului, iar acesta influenteaza  atomii, dupa cum am vazut. 
Au fost  testate efectele sentimentelor pure asupra ADN-ului. Pentru aceasta a fost izolat ADN de 
la diferite  persoane in cate o eprubeta. Aceste eprubete cu ADN au fost supuse unor puternice 
campuri emotionale. Pentru aceasta, subiectii experi-mentului au folosit diferite tehnici 
emotionale si spirituale. S-a observat un lucru care, protrivit vechilor legi ale fizicii, nu ar fi trebuit 
sa se petreaca. În timp ce participantul emitea un camp emotional puternic, au putut fi masurate 
reactii electrice la nivelul ADN-ului. Persoanele care au participat la acest test puteau influenta 
molecula de ADN din eprubeta doar prin intermediul emotiilor lor puternice. Cand subiectii 
experimentului emiteau stari de iubire, recunostinta, molecula de ADN se dilata, lanturile ADN-ului 
se deschideau, se mareau. Cand subiectii respectivi traiau stari de furie, frustrare, stres, molecula 
de ADN se micsora si bloca astfel multe din codurile sale, raspunzand emotiilor negative printr-o 
evidenta contractie. S-a observat astfel, in mod empiric, cum emotiile, convingerile, sentimentele 
noastre pot modifica structura moleculei de ADN, precum si ordonarea acesteia in  celule.Mai mult 
chiar, oamenii de stiinta au remarcat ca aceasta blocare a codurilor ADN putea fi anulata de indata 
ce experimentatorii emiteau din nou stari de recunostinta, iubire si fericire. Aceste descoperiri, 
care au aratat ca genele ADN-ului sunt modificate de energiile din exterior, stau la baza intemeierii 
unei noi stiinte, denumita Epigenetica. 
 Creierul este un centru de comanda care interpreteaza evenimentele din exterior si apoi trimite in 
trup semnal corespunzatoare. Printre aceste semnale se numara atat 
 reactiile biochimice, cat si undele electromagnetice. Aceste semnale influenteaza in mod direct 
celulele si produc astfel modificari ale codurilor lor genetice. Cu ajutorul unui ceas atomic foarte 
precis, s-a masurat diferenta de timp dintre emiterea unei emotii si reactia ADN-ului. S-a observat 
ca reactia ADN-ului avea loc  intotdeauna simultan. Tot ceea ce gandim si simtim, ADN-ul nostru 
percepe in mai putin de o nanosecunda (0,000000001 secunde), iar aceasta indiferent daca mostra 
de ADN se afla langa noi sau pe cealalta parte a Pamantului. 
Concluzia? Gandurile si sentimentele noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-ul modifica in mod 
direct materia din care este structurata lumea. 
 Atunci cand traim anumite stari, cum ar fi, de exemplu, compasiune, iertare, dragoste, dar si stari 
negative, ca de exemplu manie ura, suparare, gelozie, noi influentam direct structura ADN-ului 
nostru, iar aceste modificari se propaga in trupul nostru, cat si in afara noastra pe distante 
extraordinar de mari, datorita campului cuantic, influentand tot ceea ce exista in această lume. 
In continuare va las in compania Dr. Lipton, care in anul 1982, a inceput sa studieze principiile 
fizicii cuantice si modul in care ar putea fi integrate in intelegerea sa despre sistemele de 
procesare a informatiei de la nivelul celulei. A elaborat studii revolutionare despre membrana 
celulei, ce au dezvaluit ca stratul exterior al celulei era un omolog organic al unui computer, 
echivalentul celulei pentru creier. Studiile sale efectuate la Scoala de Medicina din cadrul 
Universitatii Stanford, intre 1987 si 1992 a dezvaluit faptul ca mediul, operand prin intermediul 
membranei celulare si controlat de catre manifestarile si psihologia celulei, activeaza sau 
dezactiveaza genele. Descoperirile sale, ce au contrazis viziunea prin care viata e controlata de 
gene, au prevestit unul dintre cele mai importante domenii de studiu de azi, cel al epigeneticii. 
Doua reviste importante de stiinta pornite din aceste studii au definit caile moleculare ce 
conecteaza mintea si corpul. Multe articole ce au urmat acestora, realizate de alti cercetatori, au 
validat conceptele si ideile sale. Dr. Lipton este perceput acum drept una dintre vocile de marca 
ale noii biologii. 
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1. 
 Sumerologul rus A.Kifisim: „Strămoşii 
rumânilor au exercitat o influenţă puternică 
asupra întregii lumi antice, respectiv a vechii 
Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a 
Chinei” 

2. 
 Pitagora (580 î.H – 495 î.H), face zece referiri 
la valorile superioare ale geţilor. În „Legea 
1143” el spune: „Călătoreşte la geţi nu ca să 
le dai legi, ci să tragi învăţăminte de la ei. La 
geţi toate pamânturile sunt fără margini, 
toate  pamânturile sunt comune.  

3. 
 Homer: „Dintre toate popoarele geţii sunt cei 
mai înţelepţi.”  

4. 
Platon (427 – 347 î.H.), elev a lui Socrate şi 
profesor al lui Aristotel, surprinde în dialogul 
„CARMIDES” o discuţie între Socrate şi 
Carmides, în care profesorul îi spune lui 
Carmides ce l-a învăţat un medic trac când a 
fost la oaste: „Zamolxe,regele nostru, care 
este un zeu, ne spune că după cum nu trebuie 
a încerca să îngrijim ochii fără să  
ţinem seama de cap, nici capul nu poate fi 
îngrijit, neţinându-se seama de corp. Tot 
astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului 
dimpreună cu sufletul, şi iată pentru ce 
medicii greci nu se pricep la cele mai multe 
boli. Pentru că ei nu cunosc întregul pe care îl 
au de îngrijit. 
 Dacă acest întreg este bolnav, partea nu 
poate fi sănătoasă căci, toate lucrurile bune 
şi rele pentru corp şi pentru om în întregul 
său, vin de la suflet şi de acolo curg ca dintr-
un izvor, ca de la cap la ochi. 
 Trebuie deci, mai ales şi în primul rând, să 
tămăduim izvorul răului pentru ca să se 
poată bucura de sănătate capul şi tot restul  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
trupului. Prietene, sufletul se vindecă prin 
descântece. Aceste descântece sunt vorbele  
frumoase care fac să se nască în suflete 
ÎNŢELEPCIUNEA”. Uimitoare aceasta viziune 
asupra medicinei lui Zamolxe acum mai bine 
de 2400 de ani! 

5. 
Dionisie Periegetul (138 d.H.): „În ceea ce 
urmează voi scrie despre cea mai mare ţară, 
care se întinde din Asia Mică până în Iberia şi 
din nordul Africii până în SCANDIA, ţara 
imensă a dacilor.” 

6. 
Marco Merlini, arheolog italian (n. 1953), 
spunea referitor la plăcuţele de la Tărtăria: 
„Oasele ca şi plăcuţele sunt foarte vechi. 
Acum este o certitudine. Este rândul nostru să 
gândim că scrierea a început în Europa cu 
2000 de ani înaintea scrierii sumeriene. În 
România avem o comoară imensă, dar ea nu 
aparţine numai României, ci întregii Europe.” 

7. 
Friedrich Hayer 1899 –filozof austriac: 
„Rumunii sunt poporul din Europa care s-a 
născut creştin” (ambasadorul Vaticanului la 
Bucureşti spunea în aula Academiei acelaşi 
lucru, şi asta acum câţiva ani). 

8. 
Alfred Hofmann 1820 – în Istoria Pământului: 
„Într-adevăr nicăieri nu vei putea găsi o 
putere de înţelegere mai rapidă, o minte mai 
deschisă, un spirit mai ager, însoţit de 
mlădierile purtării, aşa cum o afli la cel din 
urmă rumun. Acest popor ridicat prin 
instrucţie ar fi apt să se găsească în fruntea 
culturii spirituale a Umanităţii. Şi ca o 
completare, limba sa este atât de bogată şi 
armonioasă, că s-ar potrivi celui mai cult 
popor de pe Pamânt. Rumania nu este buricul 
Pământului, ci Axa Universului.  

Sursa: MECANICII’61, An 13, #132, iulie 2017 EE                                                                 INTERNET        

                                                         Internet 

Selecție de citate de 
extraordinară valoare pentru 
istoria și identitatea  noastră 

                                  Realizată de Marius Fincă 

Curtoazia        Valeriu Pop 
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9. 

 Marija Gimbutas – Profesor la Universitatea 
California din L.A.-Civilizaţie şi Cultură: 
„România este vatra a ceea ce am 
numitVechea Europă, o entitate culturală 
cuprinsă între 6500-3500 î.H., axată pe o 
societate matriarhală, teocrată, paşnică, 
iubitoare şi creatoare de artă, care a 
precedat societăţile indo-europenizate, 
patriarhale, de luptători din epoca 
bronzului şi epoca fierului. A devenit de 
asemenea evident că această străveche 
civilizaţie europeană precede cu câteva 
milenii pe cea sumeriană. A fost o perioadă 
de reală armonie în deplin acord cu energiile 
creatoare ale naturii.” 

10. 
Louis de la Valle Pousin: „Locuitorii de la 
nordul Dunării de Jos pot fi consideraţi 
strămoşii Omenirii.”  

11. 
Gordon W. Childe: „Locurile primare ale 
dacilor trebuie căutate pe teritoriul României. 
Într-adevăr, localizarea 
 centrului principal de formare şi extensiune a 
indo-europenilor trebuie să fie plasată la 
nordul şi la sudul Dunării de Jos.” 

12. 
 Eugene Pittard: „Strămoşii etnici ai Rumu-
nilor urcă neîndoielnic până în primele vârste 
ale Umanităţii, civilizaţia neolitică reprezintă 
doar un capitol recent din istoria ţării”.   

13. 
 Daniel Ruzzo – arheolog sud-american: 
„Carpaţii sunt într-o regiune a lumii în care se 
situa centrul european al celei mai vechi 
culturi cunoscute până în ziua deastăzi” 

14. 
William Schiller – arheolog american: 
„Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte 
astăzi poporul rumun, răspândindu-se apoi 
spre răsărit şi apus”. 

15. 
John Mandis: „Cele mai vechi descoperiri ale 
unor semne de scriere au fost făcute la 
Turdaş şi Tărtăria”. 
   
 

 
16. 

Olof Ekstrom: „Limba rumună este o limbă-
cheie care a influenţat în mare parte limbile 
Europei”.    

17. 
Universitatea din Cambridge:– În 
 mileniul V î.H. Spaţiul carpatic getic era 
singurul locuit în Europa;Spaţiul carpatic, 
getic, valah a reprezentat în  antichitate 
OFFICINA GENTIUM, a alimentat cu populaţie 
şi civilizaţie India, Persia, Grecia, Italia, 
Germania, Franța şi aşa-zisul spaţiu slav;   – 
VEDELE (RIGV)EDA cele mai vechi 
monumente literare ale umanităţii au fost 
create în centrul Europei. 
 Fostul Prim-Ministru al Indiei, Jawaharlal 
 Nehru a scris că: „Vedele sunt opera arienilor 
care au invadat bogatul pământ al Indiei”.    

18. 
Bonfini: „Limba rumunilor n-a putut fi 
extirpată deşi sunt asezaţi în mijlocul atâtor 
neamuri de barbari şi aşa se luptă să nu o 
părăsească în ruptul capului, încât nu s-ar 
lupta pentru o viaţă cât pentru o limbă”.  

19. 
 Ludwig Schlozer  (Russische Annalen-sec 
XVIII): 
 „Aceşti volohi nu sunt nici romani, nici 
bulgari, nici wolsche, ci VLAHI (RUMUNI), 
urmaşi ai marii şi străvechii  seminţii de 
popoare a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi 
acum îşi au  limba lor proprie şi cu toate 
asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, 
Transilvania şi Ungaria în număr de 
milioane”.   

20. 
 Michelet, Paris 1859, către trimisul lui Cuza: 
„Nu invidiaţi vechile popoare, ci priviţi pe al 
vostru.Cu cât veţi săpa mai adânc, cu atât 
veţi vedea ţâşnind viaţa”.    

21. 
Andre Armad: „Într-adevăr acesta este unul 
din cele  mai vechi popoare din Europa…fie că 
este vorba de traci, de geţi sau de daci. 
Locuitorii au rămas aceiaşi din epoca 
neolitică – era pietrei şlefuite – până în zilele 
noastre, susţinând astfel printr-un exemplu, 
poate unic în istoria lumii continuitatea unui 
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neam”. 
22. 

 D’Hauterive  (Memoriu asupra vechii şi 
actualei stări a Moldovei, 1902): „Limba 
latinească în adevăr se trage din acest grai 
(primodial), iar celelalte limbi, mai ales 
rumuna sunt acest grai. LATINEASCA este 
departe de a fi trunchiul limbilor care se 
vorbesc astăz(aşa zisele limbi latine), aş zice 
că ea latina, este cea mai nouă dintre toate”. 

23. 
 Huszti Andras: „Urmaşii geto-dacilor trăiesc 
şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit 
părinţii lor, vorbesc în limba în care glăsuiau 
mai demult părinţii lor”. 

24. 
Bocignolli (1524): „Rumunii despre care am 
spus că sunt daci”. 

25. 
L.A. Gebhardi:  „Geţii vorbeau aceeaşi limbă 
ca dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri. Grecii 
dădeau atât geţilor din Bulgaria, cât şi dacilor 
din Moldova, Valahia, Transilvania şi Ungaria 
acelaşi nume şi credeau că şi geţii şi dacii 
provin de la traci”.  

26. 
Martin Hochmeister (Siebenburgische 
Provinziaal Blatter, 1808): 
 „În cele mai vechi timpuri cunoscute, în 
Transilvania şi în ţările învecinate locuiau 
dacii, care mai erau numiţi şi geţi şi de la ei a 
primit actuala Transilvanie împreună cu 
Moldova, Muntenia şi regiunile învecinate 
 din Ungaria numele de Dacia”. 

27. 
Abdolonyme Ubicini (Les origines de 
 l’histoire roumaine, Paris, 1866): „Dacii sunt 
primii strămoşi ai rumunilor de azi. Din punct 
de vedere etnografic dacii par să se confunde 
cu geţii, aceeaşi origine, aceeaşi limbă. 
Asupra acestui punct de vedere toate 
mărturiile din vechime concordă”.  

28. 
 Universitatea din Cambridge 
 (1922, The Cambridge History of 
 India): „Faza primară a Culturii Vedice  s-a 
 desfăşurat în Carpaţi, cel mai probabil, iniţial 
în Haar-Deal”.   

 

 
29. 

 Jakob Grimm  (Istoria limbii germane, 1785-
1863): „Denumirile dacice de plante, păstrate 
la Dioscoride (medic grec din perioada 
împăraţilor Claudius şi Nero) pot fi găsite şi în 
fondul limbii germane”. 

30. 
 Cronicile spaniolilor 25 (pag.179): „Daco-
Geţii sunt consideraţi fondatorii 
 spaniolilor”.    

31. 
Carol Lundius (Cronica ducilor de 
Normandia): „Daco-Geţii sunt consideraţi 
fondatorii popoarelor  nordice”. 

32. 
 Leibnitz  (Collectanea Etymologica): „Daco-
Geţii sunt consideraţi fondatorii teutonilor 
prin saxoni şi frizieni, ai olandezilor (daci) şi ai 
anglilor”. 

33. 
 Miceal Ledwith (Consilier al Papei Ioan Paul 
al II-lea): „Chiar dacă se ştie că latinaesca e 
limba oficială a Bisericii Catolice, precum şi 
limba Imperiului Roman, iar limba rumună 
este o limbă latină, mai puţină lume cunoaşte 
că limba rumună sa precursoarea sa, vine din 
locul din care se trage limba latină, şi nu 
invers! Cu alte cuvinte, nu limba rumună este 
o limbă latină, ci mai degrabă limba latină 
este o limbă rumună. Aşadar, vreau sa-i salut 
pe oamenii din Munţii Bucegi, din  Braşov, din 
Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit un 
vehicul minunat lumii occidentale”. 

34. 
Daniel Ruzo (1968): „Am cercetat munţi din 
cinci continente, dar în Carpaţi am găsit 
monumente unice dovedind că în aceste 
locuri a existat o civilizaţie măreaţă, 
constituind centrul celei mai vechi civilizaţii 
cunoscute astăzi”. 

35. 
Carlo Troya (1784-1858, istoric italian): „Nici 
un popor din cele pe care grecii le numeau 
barbare nu au o istorie mai veche şi mai certă 
ca a geţilor sau goţilor. Scopul lucrării mele, 
Istorie Getică sau Gotică se împarte în două 
părţi şi una din ele arată că geţii lui Zamolxe 
şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor 
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 lui Teodoric din neamul Amalilor.” 
 

36. 
 Harald Haarman (specialist în istoria 
culturii): „Cea mai veche scriere din lume este 
cea de la Tărtăria (cu mult înainte de scrierea 
sumeriană;), iar civilizaţia 
danubiană este prima mare civilizaţie din 
istorie.” 

37. 
 Paul Mac Kendrick:  „Burebista şi Decebal au 
creat în Dacia o cultură pe care numai cei cu 
vederi înguste ar putea-o califica drept 
barbară”. „Rumunii sunt membri ai unuia din 
cele mai remarcabile state creatoare ale 
antichităţii.” „Sus în Maramureş există un loc 
marcat drept centrul bătrânului continent” 
(Europa de la Atlantic la Urali). 

38. 
 William Ryan şi Walter Pitman (geologi, 
1995): „Locul descris de Vechiul Testament ca 
fiind inundat de potop este cel al Mării 
Negre”. 

39. 
 Robert Ballard (explorator, 1999), confirmă 
cele spuse de Ryan şi Pitman.  

40. 
Cavasius (De la Administratione Regni 
Transilvaniae): „În Italia, Spania şi Galia, 
poporul se slujea de un idiom de formaţie 
mai veche sub numele de  lingua 
rumunească, ca pe timpul lui Cicero”. 

41. 
G. Devoto, G.Wilkie, W. Schiller:  „Barbarii 
 n-au fost numai descoperitorii filosofiei, ci şi 
descoperitorii tehnicii, ştiinţei şi artei… 
Trebuie să merg mai departe şi să arăt 
lămurit că filozofia greacă a furat 
> din filozofia barbară. Cei mai mulţi şi-au 
făcut ucenicia printre barbari. Pe Platon îl 
găsim că laudă pe barbari şi aminteşte că 
atât el cât şi Pitagora au învăţat cele mai 
multe şi mai frumoase învăţături trăind 
printre barbari”. 

42. 
Clement Alexandrinul  (Stromatele): „În 
sfârşit o altă greutate de interpretare cu 
această metodă a unor învăţături din 

Scriptură constă în aceea că nu le avem şi în 
limba în care au fost scrise întâia oară… 
 Apoi limba e păstrată şi de popor, nu numai 
de învăţaţi, pe când înţelesul şi textele le 
păstrează numai învăţaţii şi tocmai de aceea 
putem să concepem uşor că aceştia au putut 
să falsifice înţelesul textelor vreunei cărţi 
foarte rare pe care o aveau în stăpânire”. 

43. 
Emmanuel de Martone  (profesor la 
Sorbona, 1928, în interviul dat lui Virgil 
Oghină): „Nu pot să înţeleg la rumuni mania 
lor de a se lăuda că sunt urmaşi ai coloniştilor 
romani ştiind foarte bine că în Dacia nu au 
venit romani, nici măcar italici, ci legiuni de 
mercenary recrutaţi din toate provinciile 
estice ale imperiului, chiar şi administraţia 
introdusă de cuceritori avea aceeaşi obârşie. 
Voi rumunii sunteţi daci şi pe aceştia ar trebui 
să-i cunoască rumunii mai bine şi să se laude 
cu ei, pentru că acest popor a avut o cultură 
spirituală şi morală înaltă”.   

44. 
 Marc Pagel(profesor, şef al aboratorului de 
bio informatică la Universitatea Reading, 
Anglia): „Acum 10.000 de ani în spaţiul 
carpatic a existat o cultură, un popor care 
vorbea o limbă unică şi precursoare a 
 sanscritei şi latinei”. 

45. 
 Clemance Royer (în Buletin de la Societe 
d’Antropologie, Paris, 1879): „… celţii, 
germanii şi latinii vin din estul Europei… iar 
tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată 
venind din Occident… noi trebuie să le 
căutam leagănul comun la Dunarea de Jos, în 
această Tracie pelasgică a cărei limbă o 
ignorăm”.   

46. 
Jean Laumonier (în cartea „La nationalite 
francaise”, Paris, 1892): „Românul sau dacul 
modern este adevăratul celt al Europei 
Răsăritene”. 

47. 
Andre le Fevre (în lucrarea „Les races et les 
langues”, Paris 1893): „Celţii bruni cărora 
etnografia le relevă urma din Dacia pâna în 
Armric (Bretania) şi Irlanda, galii blonzi… 
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populaţii care vorbeau dialecte indo-
europene”. 

 
48. 

Împăratul Iosif al II-lea:  „Aceşti bieţi supuşi 
rumuni, care sunt fără îndoială cei mai vechi 
şi mai numeroşi în Transilvania, sunt atât de 
de chinuiţi şi încercaţi de nedreptăţi de 
oricine, fie ei unguri sau saşi, că soarta lor, 
dacă o cercetezi este într-adevar de plâns…” 
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