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        A mai trecut o lună ! Noul an începe să obișnuiască lumea că nu mai este chiar atât de 
nou.  Pauza s-a terminat. Nasol ! Trebuie luat de la căpăt. 
 Asta este desigur valabil pentru cine are răspunderi din care decurg obligații și constrângeri. 
Pentru noi nu. Noi avem grijile noastre specifice vechimii. Nu spun că este chiar ușor, dar 
în comparație cu  generația următoare, trebuie să recunoaștem că am trăit, cel puțin mai 
liniștiți . Argumentez propunându-vă doar să  reflectați puțin la conceptul însușit de 
americani ” Există doar locul 1 !  Locul 2 nu contează !” Hmm…..   
La noi se pare că există totuși conotații specifice : locul 1 nu se câștigă in competiție;  se 
atribuie pe criterii neconvenționale! Asta este !  Cui convine, bine. Cui nu…nu !  Are deplină 
libertate de alegere. Oriunde și oricând ! 
 
        Să revenim  acum la ale noastre ! Întâlnirea din luna precedentă a avut loc – conform 
cutumei – în ultima marți a lunii precedente, și anume la 25 februarie 2020, h 16,evident la 
InterMacedonia, locație care tinde să ocupe locul în istoricul acestor întâlniri.(Dacă se va 
gândi cineva la acest aspect). 
 Datorită campaniei intense din presă referitor la diseminarea rapidă a virusului COVID 19,  
 speranța de participare a era destul de redusă; dar….nu s-a confirmat ! Au fost prezenți  nu 
17 participanți,număr  obișnuit. Este adevărat că au lipsit Rodica Nicolescu ,Anda și Dan 
Ștefănescu (sărbătorit) precum și  Mirel cu Ani  Vanca, nelipsiți de obicei,probabil 
impresionați de campania de presă. 
 
        Totul s-a desfășurat normal, ambianța și atmosfera fiind absolut aceleași ca și la 
precedentele întâlniri; oamenii s-au așezat pe locurile lor preferate, alături cu prietenii lor,  
bucurându-se de plăcerea revedererilor, abordând subiectele preferate ale discuțiilor pe 
care le poată de obicei cu asemenea ocazie.  
 
           Au participat : 

  Sile ALEȘINCU, Florin DRĂGĂNESCU,Coca și Ștefan DUMITRU, Gigi 
DUMITRESCU și Aurel OȚELEA, Gabi și Vali GHEORGHE, Ileana și 
Radu GRUIA,Emilia și  Dan MATEESCU, Marin MOISE, Nina OLARU, 
Adrian POPA, Maria APOSTOLESCU și Radu STOIAN (17) 
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GRUIA 

 

Click pt. Cuprins 
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Imagini surprinse de Radu GRUIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ștefan Dumitru, Gigi Dumitrescu și Aurel Oțel 
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Dan Mateescu, emilia Mateescu și Coca Dumitru 

Dan Mateescu 
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Gabi Gheorghe 

Sile Aleșincu, Illeana Gruia 
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Nina Olaru, Sile Aleșincu 

Florin Drăgănescu, Marin Moise:Decanul-86 și 

Prodecanul-85, de vârstă ai promoției. 
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Vali Gheorghe. 
 

Maria Apostolescu și Radu Stoian 
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La interMacedonia toate mesele sunt rotunde. Probabil că au fost în China. 
Am fost și eu, în 1979. Acolo toate mesele erau rotunde, iar pe circumferința 
exterioară circula un  flux incredibil al personalului de serviciu. Evident,justificat 
de dimensiunea meniului mediu  curent al unui serviciu : + 40 de preparate servite. 
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In acest articol am sa va vorbesc despre  o descoperire uimitoare, care ar fi trebuit sa 

smulga din temelii  minciunile cu care am fost crescuti, dar nu a fost sa fie asa….inca. 

Descoperirea acesta colosala, nu este luata in seama de cel care aude de ea, deoarece 

putini pot realiza importanta si implicatia pe care aceasta proba zdrobitoare o poate 

avea in fata invatamintelor mincinoase pe care le primim de mici. Am citit multe 

articole care vorbesc despre piramidele bosniace, dar NICIUNUL nu spune clar ce 

inseamna cu adevarat aceasta descoperire. M-am gandit ca ar fi timpul sa facem un pic 

de lumina asupra importantei acestei descoperiri. 

Cu totii stim ca leaganul civilizatiei actuale este atribuit de elita masonica Sumerului. 

Ei ne invata in scolile lor, ca civilizatia sumeriana a fost cea mai veche de pe pamant. 

Din aceasta cauza, nici macar un  nebun nu ar putea sa spuna vreodata ca  Sumerul nu 

a fost leaganul civilizatiei actuale sau ca piramidele egiptene nu sant cele mai mari si 

mai vechi din lume. Vrajeala si minciuni. Traim in epoca minciunilor. Ne place sa le 

auzim pentru ca ne gadila frumos urechile, iar din acesta cauza ignoram adevarul pe 

care il avem sub ochi. 

Toti am fost siguri ca in timpuri antice, Europa s-a aflat pentru mult timp intr-o era 

glaciara. Din aceasta cauza, pe frumosul nostru continent nu a existat piciorus de om 

sau de animal. Soarele nu se vedea, iar muntii de gheata erau stapani pe aceste 

pamanturi. Toti am inghitit precum curcanii aceste aberatii, numai ca acum 15 ani, 

cineva a facut o descoperite care nu prea a convenit elitei. 

Este vorba despre un arheolog independent, de origine bosniaca, stabilit in USA. 

Numele lui este Semir Osmanagic. Plecat de pe pamanturile natale, Semir lucreaza in 

America pentru o firma metal-maecanica, care facea componente pentru companiile 

de constructii. Intors acasa in vacanta, Semir inchiriaza un avion pentru a vedea de sus 

orasul Visoko, o localitate montana situata in apropiere de Sarayevo. In acea calatorie 

la inaltime, el ramane stupefiat de dealurile din imprejurimi, care aveau o forma 

geometrica perfecta de piramida. Curios si decis, el incepe sa studieze absolut toate 

detaliile acelor coline, face singur masuratori, calcule, dupa care fericit, anunta public, 

in 2004 ca  dealurile din preajma localitatii Visoko sant de fapt niste piramide 

impadurite. 

Piramidele bosniace si leagănul 
civilizatiei actuale: Europa 
Autor Gabriela Dobrescu Curtoazia Victor Muntean  

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 161, martie 2020 EE  
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 Motivul principal pentru care ajunsese la aceasta concluzie era forma lor regulata si 

modul artificial in care erau asezate. Aceste coline erau in numar de trei si toate erau 

dispuse cam in aceeasi forma in care au fost construite si piramidele egiptene. 

 

 

 

 

 In loc sa fie fericita de acesta descoperire, lumea academica incepe impotriva lui Semir 

un sir infinit de defaimari, rasete, umilinte si badjocura. Jur ca nu mi-a scapat absolut 

nimic din tot ce a scris la acea vreme presa internationala. Il invitau sa plece la 

masinariile lui din America, sa taca din gura pentru ca in Europa totul era sub gheață si 

nimic nu era acolo in afara ghetarilor fara sfarsit. El nu avea voie sa ii contrazica tocmai 

pe ei, care cercetasera si descoperisera era glaciara europeana, iar ce spun ei nu trebuie 

pus in dubiu chear daca bunul simt si probele spun altceva. 
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In ciuda acestui val de proteste nationale si internationale, Semir, se intoarce in 

America. Acolo cauta sponsori si voluntari dispusi sa vina si sa il ajute sa lupte 

impotriva autoritatilor care nu erau sub nici o forma de acord cu 

dezgropareaacelor constructii. Nimeni nu a crezut vreodata ca un om va putea sa 

adune atatea persoane dispuse sa ii imbratiseze cauza. La cererea lui Semir, oameni din 

toate tarile i-au scris ca vor veni sa il ajute sa inceapa munca. Din 2005, anul in care au 

inceput excavarile si pana astazi, nici o autoritate competenta, nici o oraganizatie 

arheologica sau stiintifica a elitei nu a fost interesata de acest loc. Lumea stiintifica s-a 

intors cu spatele si nu l-a ajutat niciodata cu absolut nimic. Semir nu s-a descurajat 

deloc si merge mai departe pe cheltuiala sa, ca sa descopere si sa dovedeasca ca 

afirmatiile sale sant logice. Astfel, a infiintat o organizatie  pe care a numit-o 

“Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation”. 

Prin aceasta fundatie arheologica, Semir a primit bani de la oamenii din toata lumea, 

pentru a-si cumpara echipamentele si uneltele necesare. Ca si cand nu era de ajuns 

acesta palma pe care a dat-o marilor ”savanti”, in Visoko au inceput sa ajunga siruri 

fara numar de voluntari care doreau sa participe la excavari. In acest fel, a inceput un 

arheolog independent dezgroparea a ceea ce s-a dovenit sa fie o minunatie a lumii 

antice, chear daca mare parte din ea zace inca sub pamant. Spre disperarea lumii 

stiintifice si a marilor creiere luminate ale elitei,  piramidele  de care el vorbea s-au 

dovedit a fi reale. Asa si? Piramide sunt peste tot in lume, ce au astea de sunt asa cu 

mot? Pai au un mare mot, pentru ca tocmai caracteristicile lor darama minciunile pe 

care le-am invatat si care se mai invata inca in scoli. Cele trei piramide au fost numite 

de Semir astfel. Cea mai mare a capatat numele de “Piramida Soarelui”, cea mijlocie 

“Piramida Lunii” si cea mai mica “Piramida Daragonului”. La fel ca si piramidele din 

Egipt, acestea mai au alte doua insotitoare micute care au fost numite Piramida 

Pamantului si Piramida Dragostei. Cele trei piramide mari, se afla la o distanta de 2,41 

km una fata de cealalta si toate formeaza un triunghi echilateral perfect. Toate aceste 

piramide sunt legate intre ele de cea mai deasa retea subterana din lume. 
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 Piramida Soarelui are 220 m inlatime si este in absolut, cea mai inalta piramida a lumii 

descoperita pana astazi. Ea depaseste cu 73 de m piramida cea mare a Egiptului, din 

care au ramas doar 147m, din cei 150 cati avea in original. Este acoperita de un metru 

de mal vechi de 12000 de ani. In acest mal s-au descoperit scoici care in timpuri antice 

traiau in actuala Mare Mediterana. Constructorii cunosteau o tehnologie unica, 

neegalata de nimeni pana astazi. In reteaua de tunele existente sub ea, s-au descoperit 

blocuri megalitice de piatra cu greutatea de mai bine de 8 tone. In alte tunele s-au gasit 

blocuri de ceramica in doua straturi care aveau incastrate in interior misterioase obiecte 

ovale. Multe dintre ele sunt acoperite de o scriere care seamana cu cea runica. In ceea 

ce ma priveste, consider ca se aseamana extrem de mult cu scrierea de pe placutele 

gasite la Tartaria. 

Piramida Soarelui este o piramida construita in trepte, asa cum sunt construite cele mai 

multe piramide sud americane si este singura piramida in trepte descoperita in Europa. 

Tot acest complex de constructii antice, este cu mult mai vechi, mai mare si maiestuos 

decat celebrele lor surori egiptene. Din 2005 si pana astazi nici macar Piramida 

Soarelui nu a fost scoasa intreaga la lumina. Acest lucru se datoreaza in primul rand 

vegetatiei foarte dese care le acopera dar si lipsei oamenilor care sa duca la bun sfarsit 

aceasta lucrare. 
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Multi cercetatori independenti au fost sa studieze piramidele bosniace, dar nimeni nu 

a facut cercetari atat de minutioase si de avansate cum a facut o echipa de ingineri 

italieni. Acestia au sosit in Bosnia cu cea mai avansata aparatura pentru masurarea 

energiei si a radiatiilor.  Au filmat si au pus direct pe youtube marea majoritate a 

descoperirilor lor. Eu le-am vazut pe toate la acea vreme si cu siguranta prin arhive mai 

am inca cateva dintre ele, de aceea  am sa va traduc direct ceea ce afirmau ei atunci. 

“In cazul tunelelor de sub piramidele bosniace, am masurat efectele benefice ale 

energiei care se datoreaza urmatorilor factori: cel mai bun electromagnetism, cea mai 

buna frecventa de ultrasunete, 28 kHz, rezonanta Schuman de 7,83Hz, cea mai inalta 

concentratie de ioni negativi pana la 50 000 ioni pe cm cub, absenta radiatiilor cosmice 

daunatoare, ale radioactivitatii naturale, a campurilor WI-FI si de telefonie mobila. 

Daca la toate acestea adaugam procentul de  100% energie orgonica, putem sa 

confirmam ca tunelele sunt locuri protejate perfect si bogate in energie benefica. In 

aceste tunele organismul uman isi reachizitioneaza echilibrul care il conduce catre 

autovindecare. Oamenii antici care au construit piramidele  stiau sa  individualizeze 

locurile cele mai bune pentru constructii, locuri cu puternice transmisii de energie 

naturala benefica. 

Piramidele maresc cantitatea de energie emisa de sursele naturale existente si sunt 

puternici amplificatori de energie naturala. Trebuie sa subliniem ceva extrem de 

important: piramidele amplifica frecventele energetice naturale care ne sunt benefice 

si amplifica sau genereaza energia orgonica. Pare ca piramidele cu 4 laturi sunt cele 

mai benefice si mai bune pentru planeta noastra. Aceasta forma particulara a 

lor,  imbunatateste structura moleculara a omului, a florei, a faunei, a apei, a mancarii 

si a aerului, oferindu-ne mereu o mare cantitate invizibila dar omniprezenta, de energie 

vitala. 

Am mai descoperit ca in varf, Piramida Soarelui emite o raza de energie continua cu o 

frecventa de 28 kH (frecventa ultrasonica) pe o distanta de 4 m. Ceva  surprinzator este 

ca tesele au demonstrat ca intensitatea facicolului de energie  devine mult mai intens 

catre varful piramidei. Aceasta, subliniaza Semir Osmanagic, contrazice legile fizicii 

care afirma ca energia este mai puternica in apropierea sursei. 

Tinand cont de aceste date stiintifice, Osmanagic crede ca aceasta energie este emanata 

de un fenomen energetic necunoscut, ne-hertian. Sursa ei ar veni de undeva de 

deasupra piramidei nicidecum din interiorul ei. Ca multe alte fenomene misterioase 

descoperite in valea piramidelor din Bosnia, originea si scopul acestor activitati 

anomale ramane necunoscuta.” 
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Piramidele si constructiile antice descoperite peste tot in aceasta lume, la fel ca cele 

descoperite de Osmanagic, sugereaza ca acele civilizatii posedau cunostinte avansate 

uluitoare, pe care omul de astazi nu a reusit sa le descopere inca. Poate omul actual va 

putea sa le descopere daca va incepe sa studieze structurile lasate de civilizatiile din 

trecut. Semir Osmanagic, a adaugat cu tristete:”Poate ca incepand cu secolul 21, se va 

putea demonstra ca absolut tot ceea ce am fost invatati despre istoria antica e fals.” 

Dupa aceasta scurta prezentare, am sa scot in evidenta ceea ce cu greu se poate intelege 

din aceasta descoperire deoarece omul nu e invatat sa judece, sa isi puna intrebari, sa 

puna cap la cap ceea ce vede sau i se spune pe sarite pentru a  face un intreg. 

1)Europa a avut o era glaciala? Pai nu prea da, cu ceea ce e pe teren. Cand am scris 

cartea “Omul nu a fost nicodata primitiv” dupa care smecherii au facut doua filme unde 

eu nu sunt trecuta deloc sau apar la au mai participat, desi respecta lucrarea mea punct 

cu punct, eu am tinut cont si de aceste descoperiri. Iata cum gandesc eu despre marea 

descoperire bosniaca, despre care nimeni nu vorbeste. Sa nu va aud spunand ca se stie, 

ca fac crize. Ce se stie?? Daca se stie de ce nu se spune ce inseamna aceasta descoperire 

si de ce nu se detroneaza puramidele egiptene care sunt mizilic pe langa acestea? De 

ce se continua propaganda cu maretia lor in loc sa se spuna ca acelea sunt facute dupa 

potopul care le-a inghitit pe cele europene? 

-Intotdeauna m-am intrebat de ce Europa a fost denumita din cele mai vechi timpuri 

“vechiul continent”? De ce doar aceasta bucata de lume a avut acest nume particular? 

Ce s-a intamplat, a aparut inainte de celelalte continente, era diferita de ele?  Nu. 

Europa era numita asa datorita faptului ca aici a aparut prima civilizatie umana. 

Artefactele care au fost descoperite aici, au uimit pana si pe cei mai indarjiti sustinatori 

ai inexistentei vietii in aceste locuri. De mai bine de un deceniu, foarte multi cercetatori 

afirma ca, de-a lungul Dunarii, s-a nascut  prima civilizatie umana. Poate pare utopie, 

numai ca descoperirile unor oameni normali, nescoliti in institutiile illuminatilor, dar 

care pot sa judece cu propriul cap, au pus cu botul pe labe lumea stiintifica care nu mai 

contenea sa  ii defaimeze, asa cum au facut cu Osmanagic. 

-O alta proba care le da in bot, este tocmai aceasta descoperire, deoarece aceste 

piramide zac sub un strat nu de pamant, ci de namol in care s-au gasit crustacei care 

traiau odinioara in Mediterana. Acest aspect demonstreaza ca aceste constructii au fost 

inghitite de un val de apa inimaginabil, generat de un potop. Nu poti sa gandesti altfel 

din moment ce 220 de metri de colina este acoperita in totalitate de mal mediteranean 

inalt de 1 metru. Deci, daca malul a ramas gros de 1 m, inseamna ca apele au fost 

inspaimantator de mari. 
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-Un alt aspect care rade cu desavarsire existenta erei glaciale, este faptul ca aceste 

piramide existau inaiante de acest potop care le-a acoperit in intregime. Deci, cine le-a 

facut traia demult pe meleagurile europene unde gheata era zero. In acest caz, 

sumerienii nu fost doar continuatorii civilizatiei antice nascuta in Europa nicidecaum 

intemeietorii ei.    

 

 

-In fata acestor realitati, elita masonica mincinoasa ar trebui sa ne spuna: Cine le-a 

facut?  Cine traia in acele vremuri in Europa? Unde a disparut acea veche civilizatie? 

De ce ni s-a spus si se mai sustine inca in scoli ca in acea vreme acest continent era sub 

gheata? Cati ani vechime au cu adevarat piramidele bosniace daca au fost inghitite de 

valurile unui potop care au adus apa Marii Mediterane pe continent la peste 250 m 

inaltime? 
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2)In Europa nu exista nici o civilizatie? 

-Pai cum se face ca piramidele sant construite cu materiale necunoscute, mult mai 

durabile si mai bune decat cel mai pur otel armat fabricat de tehnologia 

noastra?  Prezinta o retea de tunele subterane realizate cu o perfectiune fara egal. Unele 

dintre ele, nu se stie din ce cauza, au fost terminate dar apoi intrarea in ele a fost zidita. 

Apa curge prin ele intr-o anumita directie dar numai prin unele dintre ele. Multe au 

stalpi de sutinere care astazi ar fi imposibil de realizat, coridoare zidite, pasaje cu strazi 

pavate si peretii ziditi in piatra. 
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-Piramidele nu se aseamana cu cele egiptene deoarece acestea sunt toate construite in

trepte. Au fost pavate cu enorme dale din piatra lustruita si incastonata cu mici

santulete. Zidaria toata a fost facuta fara sa aiba nevoie de mortar, din loc in loc existau

puturi adanci executate cu precizie milimetrica, iar acolo unde nu erau ziduri, suprafata

piramidei era acoperita tot de enorme dale din piatra. Inaltimea lor este uluitoare si nu

poti sa nu te intrebi ce extraordinara  tehnologie au avut de au putut ridica la aceste

inaltimi milioane de dale de piatra.

-In interiorul lor au fost descoperite nenumarate artefacte, o scriere necunoscuta, pietre

perfect rotunde taiate intr-un material foarte dur, pietre care erau intretaiate de alte

pietre, mici piramide cu patru laturi scrise si multe sfere imense de piatra.
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I. La spargerea unei bănci, participă doi spărgători. Primul strigă:
„Nu mişcă nimeni! Țineţi cont: banii sunt ai altora, viaţa este a voastră.”
Toată lumea din bancă s-a întins pe podea, în linişte.
Asta se numeşte
Reorientare

II. O tipă se întinde provocator pe masa din faţa ei, încercând să
atragă atenţia. Spărgătorul i se adresează:
„Vă rugăm să fiți civilizată! Acesta este un jaf, nu un viol!”
Asta se numeşte
Profesionalism - Concentrează-te doar pe ceea ce eşti calificat să faci.

III. Când s-a întors de la seif, spărgătorul cel tînăr (cu studii
universitare) i-a spus hoţului mai bătrân (care avea doar studii primare):
„Hai să numărăm câţi bani am furat!”
Hoţul bătrân îi răspunde:
„De ce să pierdem noi atâta timp şi să ne prindă, când putem să aflăm
diseară, de la ştiri, câţi bani lipsesc din bancă.”
Asta se numeşte
Experienţă - În zilele noastre este mai importantă decât calificările de pe
hârtie.

IV. Imediat după ce hoţii au părăsit banca, directorul i-a ordonat casierului să
cheme repede poliția. Casierul după ce se gândi o secundă îi răspunse:
„Domnule Director, nu e mai bine să punem 5 mil de € de oparte şi să
spunem că i-au furat hoţii?”
Asta se numeşte Oportunitate - oamenii obişnuiţi văd mai mult piedicile; puţini
sunt cei care intuiesc şansele de reuşită în orice condiţii”.

V. Casierul zâmbind:
„Ar fi minunat să avem cîte o spargere în fiecare lună!”
Asta se numeşte

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 161, martie 2020 EE  
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Creativitate - şi mai puţini oameni au capacitatea de a transforma un 
dezavantaj pe termen scurt într-un avantaj pe termen lung. 

VI. Seara la ştiri se anunţă că doi hoţi au intrat într-o bancă şi au
dat o spargere de 100 mil. €. Hoţii au început să numere banii de mai
multe ori şi nu le ieşeau decît 20 de milioane. Furioşi au început să
înjure:

“- Noi am făcut planuri, am riscat ani grei de închisoare sau poate 
chiar viaţa şi directorul s-a ales cu 80 de mil, cât ai bate din palme?!?” 
Asta se numeşte 
Eficienţă - înseamnă să faci mai bine ceea ce se face deja. 

VII. Directorul băncii este fericit şi zîmbitor, că pierderile lui de la bursa de
valori sunt acum acoperite de acest jaf. Plus că i-au ieşit şi câteva milioane
bune bani de buzunar. Iar banca este pe profit.
Asta se numește
Management - „arta de a înfăptui ceva împreună cu alți oameni”
(conform definiției date de de Mary Parker Follet)
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Unii oameni posedă un ”ceas natural de alarmă” care le 
permite să se trezească când doresc. De fapt  cauza 
este un hormon de stres. 

Există trandafiri naturali de culoare neagră.Ei cresc 

într-un singur loc, un orășel din Turcia denumit 

Halfeti. Și apar negri doar în lunile de vară 

Odată proprietarul unei fabrici de tractoare a fost 
insultat de către proprietarul Ferari :”Poți  să 
conduci un tractor, dar nu vei fi niciodată în stare să 
te descurci cu un Ferari”Astăzi această fabrică de 
tractoare este cunoscută ca ”Lamborghini” Ceaiul este băutura cea mai băută din lume, după apă. 

Știați că ?  
                              Curtoazia Valeriu Pop 

 

 

 

 

 

 

Sursa: MECANICII’61, Anul 16, # 161, martie 2020 EE                                                               Internet 
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Există un sat în Olanda care nu are străzi. Singura 
formă de transport este cu barca. 

Puii de elefanți îți sug tompa așa cum bebelușii 
umani își sug degetele.Și fac aceasta din acețași 
motiv: comfortul. 

Dacă creierul unei broaște țestoase este 
extirpat, aceasta poate supraviețui încă 6 luni 
 

În școlile japoneze elevii nu dau nici-un fel de 
examen până  nu au terminat clasa 4-a. De ce ? 
Pentru că scopul primelor 3 clase nu este acela de 
a le studia abilitățile, ci acela de a le induce bunele 
maniere și a le dezvolta caracterul. Elevii japonezi 
învață stilul  și în primul rând modul, lor de viață.  
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Câinii sunt capabili șă înțeleagă până la 250 de 
cuvinte și gesturi.Un câine mediu este la fel de 
ieligent ca și un copil în vîrstă de 2 ani. 

Lebedele au un singur  partener penru întreaga lor 
viață. Dacă partenerul lor moare, ele pot muri de  
asemenea , de inimă rea.  

Islanda este singura țară din lume fără țînțari., șerpi 
sau alte reptile. Ei au de asemenea, foarte puține 
specii de păiajeni, nepericuloși pentru oameni. 

Oamenii au mai multă empatie pentru câini 
decât pentru proprii lor semenii. 
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Banana este un fruct fericit. Mâncând doar 
una te poate ajuta ajuta să scapi de emoții 
neplăcute,furie sau depresii. 

Fără degetul arătător,mâna ta ar pirde 50% din 
puterea ei 

Limba e tigru este atât de aspră încât poate 
linge vopseaua de pe construcții,sau 
desprinde carnea de pe oasele unui animal 

În prezent, India este singura țară din lume 
care a confirmat că are tigrii și lei în aceleași 
areale naturale.  
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Germania a desființat oficial taxele de 
învățățământ,Inclusiv pentru studenții străini. 

Bananele sunt curbe deoarece cresc în opoziție cu 
forța gravitațională. Ele încep să se dezvolte 
orientate în jos,dar pe măsură ce  cresc, încep să 
se orienteze în sus pentru a primi mai mult soare și 
sfârșesc prin a căpăta forma curbă. 

Elefanții pot simți apa dela o distanță de ~ 5 Km 

Femurul uman are rezistență specifică mai mare 
decît betonul 
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Berea reduce  cu 40% riscul apariției 
calculilor renali 

Vorbind cu tine însuți te poți 
concentra mai bine pe ce ai de 
făcut. 

Poți supraviețui fără probleme cu o 
dietă de cartofi cu unt care 
produce toți nutrienții necesari 
corpului uman 

Girafele vor consuma  aproximativ 70% 
din durata unei zi, hrănindu-se 
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Mucurile de țigară sunt cele mai 
răspândite articole din lume, estimate la 
4,5 trilioane anual.Fiecare poate să 
dispară complet în 5-400 ani 

Curcubeele apar în formă circulară 
completă dacă le observi de la altitudine. 
Ele apar în formă de semicerc doar dacă 
sunt observate de pe sol deoarece nu 
plouă sub persoanele care le observă. 

NSF estimează că creierul nostru 
generează 12000 – 50000 de gânduri 
zilnic ,depinzând de profunzimea cu 
care gândești 

Hormonul de stres numit cortisol se găsește 
concentrat în lacrimi. Literalmente scapi de 
stres plângând. 
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Crocodlii nu au buze și pot să-și țină respirația 
timp de o oră 

Dacă ochiul uman ar fi o cameră digitală, ar 
avea o  capacitate de 572 M 

Cea mai mare parte din praful acumulat 
sub patul tău este format de către 
epiderma  moartă 

Furnicile nu dorm niciodată.De asemenea, 
ele nu au plămâni. Oxigenul intră prin mici 
orificii de pe tot corpul iar CO2 iese prin 
aceleași orificii. 
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Vacile au prietene bune și devin stresate 
când sunt separate. 

În Franța există un drum care nu poate fi 
practicat decât de două ori pe zi,timp de 
câteva ore. Apoi dispare sub peste 4 m de 
apă. 

Un tigru are picioarele atât de 
puternice,încât poate rămâne în picioare 
chiar și când moare.Uneori, când sunt 
împușcați,tigri sângerează și mor 
rămânând în picioare. 

În partea de vest a portului Sydney se află 
o navă de 102 ani care s-a transformat
în... Pădure Plutitoare.
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Acesta este un lac (Lacul Hiller), în   
Australia, unde apa este natural colorată 
în roz 

Dacă oamenii s-ar ucide în aceași 
rată în care ucid animalele, populația 
globului ar dispare în 17 zile 

Îmbrățișările mai lungi de 20 secunde, 
eliberează chimicale numite ”oxitrocin” 
care vă determină să aveți mai multă 
încredere în cineva. 

În timpul în care ați lecturat acest material, 
25.000.000 dintre celulele Dvs. au murit. 
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