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Radu

Încet, încet avansăm în lumea pandemiei globale ! Tot așa treptat, realizăm
că fenomenul este de complexitate nemaiîntîlnită în istoria civilizației noastre.
Este evident că reacționăm suprinși, cea mai mare parte dintre noi
mulțumindu-se constate faptul, și apoi să încerce să-l abordeze. Dar,evident
nu-I chiar atât de simplu ! Asta după un an de la lansarea zgomotoasă a unui
virus anonim - Corona 19În timpul etapei oamenii au putut lua cunoștiință pricipalele caracteristici ale
acestuia și l-au definit ca atare : Armă biologică sau dacă vreți, Armă de
ucidere în masă.
Suntem o lume ! Este foarte adevărat că nu știm nici de unde am venit și
nici, evident, unde vom ajunge. Deocamdată,de sigur,suntem uimiți de ce
descoperim, dar mai ales, de ce înțelegem ; din vari motive care devin
nerelevante, aflăm surprinși că TERRA este o gazdă veche, foarte veche de
civilizații .Dar despre ce este vorba de fapt ? Despre un fapt pe care foarte
puțini dintre noi l-ar fi bănuit poate, dar în nici-un caz nu l-ar fi crezut : planeta
noastră creditată cu o istorie de câteva sute de milioane de ani, a fost gazda
unor multiple civilizații, dintre care unele au atins niveluri mult superioare
celui la care ne afllăm noi acum. După care s-au auto-distrus- se presupune
urmare unor conflicte nucleare- și s-au stabilit pe alte planetă-gazdă. Iată pe
scurt ce subiect mi-am propus deschid în tabletă, de această dată.
Nu s-o mai fi întâmplat niciodată în trecutul planetei un fenomen
asemănător ? Întrebarea este pertinentă pentru că știm deja că au apărut
probe de necontestat în legătură cu dezastre nucleare care au avut loc în
istoria îndepărtată a planetei.
Cine a zburat în Orientul Îndepărtat, a traversat continentul India și este
imposibil să nu fi fost impresionat de aspectul arid al solului; ei bine astăzi se
cunoaște că sunt urmările unui conflict nuclear izbucnit între probabil Atlanți
și Lemurieni. Care a distrus civilizația respectivă și a determinat supraviețuitorii să părăsească planeta.
Dacă am presupune că așa stau lucrurile , ce ne înpiedică să facem o
asemănare, poate ce-i drept forțată, între o pandemie globalizată și un conflict
nuclear? Aș începe prin a scoate în evidență o similitudine de scop; dar
oricum efectele pandemiei sunt incomparabile cu cele ale conflictului nuclear.
Deși la un moment s-a clamat că populația planetei trebuie dramatic redusă
datorită chipurile, epuizării resurselor planetare.
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Se poate presupune orice. De exemplu dacă oligarhia ocultă mondială a ajuns
la concluzia că un alt conflict nuclear ar trebui evitat devine de luat în
considerare arma noi-nouță , versatilă , mai puțin costisitoare, abia testată cu
succes aproape deplin.
Iată un argument interesant: țin precis minte pentru că nu venise încă
anotimpul cald; circula varianta că virusul n-ar rezista la temperaturi ridicate !
Eventualele avantaje strategice ale noii arme devin din ce în ce mai
convingătoare:EVITAREA MODIFICĂRILOR CATASTROFALE PE TERMEN
LUNG ALE SCOARȚEI TERESTRE,protejarea forței vii care asigură
dezoltarea continuă a formelor de viață pentru atingerea nivelurilor
energetice superioare ale existenței universale…….
Și atunci, în favoarea cui ar trebui optat , a pandemiei globale sau a distrugerii
nucleare ? Potrivit opiniei mele, nu poate exista decît o singură opțiune.
Restul este doar o chestiune de scenariu dictat de oportunități la nivelul jocului
planetar de interese. Să nu omitem marele adevăr al manipulării profesioniste
a opiniei publice . Restul, suntem spectatori. Impactul mass-mediei poate fi
anticipat , dar nu și controlat Poate fi speculat în anumite direcții dorite.
În rest,rămâne fără doar și poate politica; unde este loc pentru orice și pentru
oricine. Vezi Facebook ! Mare Moșu’ DC ! Câtă dreptate a avut !

?
Click pentru cuprins
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Artemiu VANCA

Până acum, pandemia, în care continuăm să ne ducem zilele, ne-a învăţat ceva. Ne-a învăţat ce
e fericirea. Când a început perioada de relaxare, pe măsură ce ne întorceam la obiceiurile vechi
exclamam: „Ce bine e!”, „Ce fericit sunt!”. Prin urmare, ca să fii fericit este necesar doar să poţi da
frâu liber plăcerilor tale mărunte, zilnice : să faci o plimbare în parc, să bei o bere la terasă, să te
întâlneşti cu prietenii, să ieşi cu maşina din oraş, să te întinzi la soare pe malul mării sau al unui lac,
să te urci pe munte etc.
1.06.20202 -14.06.2020
A început a doua perioadă de relaxare: liber la ieşirile din oraş, liber la plajă, s-au redeschis
terasele, s-au reluat competiţiile sportive fără spectatori şi spectacolele în aer liber cu un număr redus
de spectatori, transporturile feroviare şi rutiere. S-au menţinut în continuare restricţiile privind
distanţarea fizică, portul măştii în spaţiile închise, şi recomandarea de a ne spăla cât mai des pe mâini.
Virusul nu dispăruse, dar autorităţile s-au văzut nevoite să cedeze presiunii populaţiei şi nevoii de a
începe redeschiderea economiei. S-a contat mult pe responsabilitatea noastră. Într-adevăr, majoritatea
populaţiei s-a dovedit responsabilă, dar, din păcate, există şi un număr mare de concetăţenii de-ai
noştri, în general tineri, care au nesocotit toate restricţiile. Lipsa de educaţie, lipsa de responsabilitate,
teribilismul şi prostia şi-au spus şi în această privinţă cuvântul. Comportamentul lor nu vestea nimic
bun. Am văzut secvenţe filmate de la petrecerea celor care au ajuns la Vama Veche. N-au ţinut cont
de nimic: au dansat, s-au frecat unii de alţii, n-au purtat măşti. Au petrecut de parcă scăpaseră de la
puşcărie! În restul ţării s-au semnalat evenimente asemănătoare.

„HAI LA VAMĂ!” ne îndeamnă tânărul din poză.
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N-ai unde să arunci un ac! Halal distanţare!
Ca urmare al unui astfel de comportament, numărul zilnic infectărilor, începând cu data de 4
iunie, a început să crească! În săptămâna 1-7 iunie el a fost puţin mai mare decât în cea precedentă,
iar în săptămâna următoare, 8-14 iunie, a fost şi mai mare. În minivacanţa din 6-8 iunie, românii s-au
comportat ca şi când n-a fost nicicând pandemie. Cu toate acestea, în ziua următoare, preşedintele
Iohanis, presat şi de opinia publică de la noi dar şi de exemplul celorlalte ţări din UE, a anunţat că
după data de 15 iunie urmează noi măsuri de relaxare (redeschiderea molurilor, a grădiniţelor private
şi a afterschool-urilor, a sălilor de fitness, a piscinelor exterioare) şi n-a mai putut da înapoi cu toată
evoluţia îngrijorătoare a numărului de infectări zilnice de după această dată. A anunţat însă că se va
prelungi starea de alertă cu 30 de zile. PSD şi ALDE au vrut prelungirea ei cu numai 15 zile, USR
a dorit prelungirea ei numai în unele zone ale ţării, iar PRO România voia încetarea ei. Ei îşi doreau
şi mai multe măsuri de relaxare. În zadar a încercat Raed Arafat să-i lămurească pe liderii acestor
partide, la o întâlnire cu ei, că eram în plină transmitere comunitară a virusului şi că n-ar trebui să
exagerăm cu măsurile de relaxare şi nici să reducem perioada cu care se va prelungi starea de alertă.
Au apărut noi focare de infecţii. Dacă la 1 iunie eram ferm pe latura descendentă a curbei de
infectări, după această dată curba a început să urce din nou. La sfârşitul acestei perioade, numărul
total al infectărilor era de 22.165, iar cel al deceselor de 1.427. Era clar că românii, per ansamblu, sau comportat necorespunzător, nerespectând restricţiile şi recomandările oficialităţilor şi că
pandemia a fost relansată. Cred că, în ciuda tuturor presiunilor, preşedintele şi guvernul s-au grăbit
cu relaxările.
16.06.2020- 30.06 2020
Guvernul a emis Hotărârea prin care se prelungeşte starea de alertă cu 30 de zile, hotărâre care
conţine măsurile noi de relaxare preconizate de preşedinte, plus redeschiderea bisericilor. Opoziţia,
care deţine majoritatea în Parlament, se aştepta ca Guvernul să-i solicite aprobarea, ocazie ca el să
modifice Hotărârea după bunul ei plac. Nu s-a întâmplat aşa pentru că în Legea de aprobare a stării
de alertă, emisă de Parlament, nu era prevăzut asta
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Pe data de luni, 16 iunie, a început Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, care a
continuat toată săptămâna. În şcoli s-au luat măsuri excepţionale de dezinfectare şi izolare, în timp
ce, la porţile lor, părinţii elevilor stăteau unii lângă alţii, fără măşti de protecţie, iar odată ieşiţi din
examen elevii intrau şi ei în acest meléu. N-am auzit pe nimeni făcând caz de această încălcare
grosolană a interdicţiilor din acea perioadă.

Izolarea din sălile de clasă

„Izolarea” de la intrarea în şcoli
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Ceea ce s-a întâmplat e un exemplu grăitor de cât de educaţi şi responsabili sunt cei care-i
educă acasă pe viitorii cetăţeni ai României. Până la urmă, lipsa de educaţie este cea mai mare racilă
a societăţii româneşti contemporane şi, cu toate acestea nu se investeşte suficient în instrucţia publică.
Au apărut critici la adresa Guverului cu privire la lipsa de acces la serviciile medicale, în
perioadele de stare de urgenţă şi de alertă, a bolnavilor de cancer şi de alte boli cronice. În realitate
au fost doar amânate cazurile care nu erau urgente. Bănuiesc că toate măsurile luate de acesta s-a
făcut la recomandarea „Grupului de suport tehnico-ştinţific”, condus de doctorul Raed Arafat. Nu
ştiu cine mai face parte din acest grup, bănuiesc doar că ar putea face parte din el epidemiologi români
de prestigiu, ca dr. Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie şi membru în
Comitetul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Acesta a fost, după ministru sănătăţii, dr.
Nelu Tătaru, şi dr. Raed Arafat, cel mai solicitat de televiziuni să ne dea explicaţii cu privire la
pandemie. Alţi specialişti pe care i-am văzut des la televizor în această perioadă au fost dr. Virgil
Musta, de la Timişoara, şi dr. Adrian Marinescu, de la spitalul Matei Balş din Capitală şi secretarii de
stat din ministerul Sănătăţii dr. Horaţiu Moldovan şi dr. Andrei Baciu. Ţin să subliniez meritul
important al acestora în a ne face conştienţi de pericolul pe care-l prezintă virusul şi a ne învăţa cum
să ne apărăm de el, fapte pentru care merită mulţumirile noastre.

Dr. Alexandru Rafila

Dr. Virgil Musta
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Din păcate, au apărut şi multe voci, unele de la care nu te aşteptai, care să conteste sau să
minimalzeze pandemia. Printre ei se numără şi politicienii din opoziţie, care au criticat constant
măsurile luate de guvern şi au propus mai multe măsuri de relaxare. În felul acesta, o treime din
populaţia României a început să se îndoiască de justeţea măsurilor luate de guvern şi a început să le
nesocotească. Drept urmare, numărul infectărilor zinice a crescut constant, depăşind, începând cu
ziua de 17 iunie, pragul de 300. Opoziţia a început să conteste corectitudinea cifrelor privind
infectările sau să acuze că s-a crescut numărul testărilor numai ca să se pună în evidenţă mai multe
infectări. Lăsând la o parte aceste manevre care nu şi-ar avea rostul, întrebarea este, unde vom
ajunge? În acele zile, mie mi-a fost teamă că am intrat în valul doi al pandemiei şi că vor urma noi
restricţii şi poate chiar o nouă stare de urgenţă.
Cântăreţii Marcel Pavel şi Ozana Barabancea (cunoscută din show-ul „Te cunosc de undeva”),
care amândoi negau existenţa pandemiei şi a măsurilor restrictive impuse de aceasta, s-au infectat.
Când scriu aceste rânduri sunt amândoi internaţi la Spitalul Matei Balş, care a devenit neîncăpător la
puţin timp după explodarea din nou a infectărilor. „De ce nu ţi-e frică nu scapi!” ar trebui să sune, în
cazul lor, cunoscutul proverb românesc. Am putea zice şi că virusul s-a răzbunat pe ei. Se vede că
acesta preferă să te lupţi cu el decât să-l desconsideri.
Spitalele destinate cazurilor de COVID-19 şi cele de susţinere a lor au început să se umple. Au
existat multe voci inconştiente care au negat necesitatea lor. Ce s-ar fi întâmplat dacă acestea n-ar fi
fost amenajate?
Creşterea numărul infectărilor a avut loc în toate ţările în care s-au luat măsuri de relaxare.
Faptul acesta nu este însă în măsură să ne consoleze pentru ceea ce se petrece la noi.
Pe 18 iunie a fost ziua mea. Am împlinit 84 de ani. Mulţumesc celor câtorva colegi care m-au
felicitat cu acest prilej. Evenimentul l-am serbat în doi, eu şi Ani. Copiilor mei, care ar fi dorit să fie
lângă mine cu acest prilej, le-am cerut să stea acasă, la început din cauza vremii nefavorabile, apoi
din cauza relansării pandemiei.

Pe 20 iunie, am văzut la TV, o filmare la Mamaia a unui caz flagrant de încălcare a restricţiilor
impuse de starea de alertă: turiştii din această staţiune au încins o horă în faţa fostului cazino
(fotografia de sus). Din păcate, omenii de ordine nu erau de faţă. La Vama Veche turiştii şi-au făcut
din nou de cap. La terasele bucureştene s-au constatat mai multe cazuri de nerespectare a restricţiilor.
În acea zi se infectaseră 330 de români, muriseră 16, numărul total al infectărilor ajunsese la 23.730,
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iar cel al morţilor la 1.500. În duminica care a urmat, credincioşii nu purtau măşti în biserici.
Inconştientă la tot pasul.
În ziua de 23 iunie, în Parlamentul României s-a discutat o moţiune simplă de cenzură la adresa
ministrului sănătăţii, domnul Nelu Tătaru, iniţiată de PSD. E revoltător, pentru că nici un alt ministru
din trecut sau prezent nu a dat dovadă de un atât de mare spirit de sacrificiu în îndeplinirea misiunii
lui cum a făcut-o Nelu Tătaru. În timp ce noi împreună cu cei care-l acuză acum pe ministru de tot
felul de vine născocite eram în izolare şi ne uitam la televizor, ministrul Tătaru era în focarele de
infecţie cu coronavirus, luând măsurile care se impuneau pentru salvarea unor vieţi omeneşti.
A avut loc şi examenul de bacalaureat. Lucrurile s-au petrecut aidoma cu cele din timpul
Evaluării Naţionale: măsuri drastice în sălile de examen, lipsa oricăror măsuri la porţile liceelor.
Datorită inconştienţei unei părţi a populaţiei, incitată direct sau indirect la nerespectarea regulilor de
către diferite persoane în ţară numărul infecţiilor a crescut continuu, ajungând în data de 25 iunie la
460, cel mai mare număr din perioada de alertă. Ca să se facă loc în spitale, au fost externate o serie
de persoane asimtomatice infectate cu coronavirus. În această situaţie, Avocatul Poporului, doamna
Renate Weber, face ce face şi mai pune nişte beţe în roatele Guvernului în lupta acestuia cu monstrul
invizibil, iar Curtea Constituţională o aprobă. De data aceasta a contestat carantina şi izolarea la
domiciliu şi C.C. a aprobat-o. Decizia va intra în vigoare după publicarea motivaţiei, iar până atunci
nu se va putea emite o lege care să reglementeze speţa, deci va urma o altă perioadă de vid legislativ,
care va favoriza infectările. Chiar dacă Guvernul a greşit prin forma prin care a impus carantinarea şi
izolarea, trebuia evitată o astfel de situaţie. Mă îngrozesc de ce va urma!
Ceea e îngrijorător este că continuă să se aglomereze spitalele şi să crească riscul de sufocare
a lor. A crescut numărul bolnavilor în forme grave, aflaţi la terapie intensivă, şi al deceselor zilnice.
Situaţia din 30.06.2020 este următoarea: total infectaţi 26.970; total decedaţi: 1651; total vindecaţi:
19.050; cazuri active: 6269; la terapie intensivă: 205. Această situaţie a determinat autorităţile să
amâne cea de a patra etapă de relaxare, în cadrul căreia, printre altele, ar fi trebuit să se redeschidă
restaurantele.
În ultimul weekend al săptămânii mulţi români şi-au făcut iarăşi de cap. E clar, există un număr
de români needucaţi, nedisciplinaţi şi inconştienţi care ne pun pe toţi ceilalţi în pericol Am avut ocazia
să-i văd şi în tranvai sau metru, doi sau trei dintr-o sută, nesimţiţi, fără măşti, sfidându-ne pe toţi
ceilalţi sau, la televizor, nişte proşti susţinând că virusul e o făcătură şi că lor nu li se poate întâmpla
nimic. Unii din categoriile aceste n-au recunoscut că sunt infectaţi nici atunci când testele le-au ieşit
pozitive! Sunt la fel de periculoşi ca şi virusul. Cred că impunerea celei de a doua Stare de Urgenţă,
este necesară.
Evoluţia infectărilor zilnice

Evoluţia numărului zilnic de decese
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Evoluţia, per total zile, a cazurilor confirmate de infectare, a cazurilor active, a deceselor şi a vindecărilor.

NR Concepția și redactarea materialului aparțin integral autorului.
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Cum este manipulată / dezinformată
opinia publică în USA
Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 165, iulie 2020 EE

Radu MIHALCEA

Când ajungi în USA, primești un sfat prețios : să nu discuți despre sex, religie și politică, căți pierzi prietenii! Dar cum să nu discuți tocmai despre cele trei teme cele mai pasionante
ale vieții, cum să lași de o parte tot ce este mai important ? Cum să te rezumi în discuțiile
zilnice numai la vremea probabilă – așa cum se pare că reușesc să facă englezii – când
sunt atâtea probleme arzătoare care necesită clarificare sau cel puțin un schimb de păreri?
Noi, celebrii Mecanicii61, am ajuns însă la vârsta la care prima dintre temele de mai sus –
sexul – are numai o importanță istorică…Despre religie nu am fost nicio dată foarte
interesați, datorită condițiilor de dezvoltare pe care le-am avut în tinerețea noastră…Dar
politica ? Mai ales acum, când circulă atâtea păreri oficiale și neoficiale, când ziarele și
radioul nu mai sunt singurele surse de informații ci au fost complectate de mult de televiziune
și de cel puțin un deceniu de blogurile din internet, în care fiecare își exprimă părerea pe
care o are fără ca cineva să verifice dacă această părere – sau informațiile pe baza cărora
cineva și-a format o părere – sunt corecte… Căci asta este diferența între presa scrisă (cea
de calitate) și celelalte surse de informații : orice opinie exprimată, orice informație difuzată
rămâne scrisă și este verificată « la sânge » de toți ceilalți ziariști, de redactori și –
bineînțeles – de cititori…Numai acei ziariști care oferă o relatare exactă a celor întâmplate,
care reușesc să interpreteze faptele conform punctului de vedere acceptat majoritar în
societate, numai aceia reușesc să progreseze în meserie, să devină redactori șef al unui
domeniu informativ, să primească un salariu apreciabil și să conducă destinul unor ziare
considerate ca importante și cu greutate…În Germania sunt două ziare de această calitate
indiscutabilă – Frankfurter Allgemeine Zeitung și Die Welt – în USA sunt tot două – New
York Times și Washington Post – și eu îmi încep ziua răsfoindu-le pe toate și formându-mi
astfel o părere despre ce este actual în lume…Încerc de fiecare dată să complectez această
părere cu opiniile prezentate în ziarul românesc Adevărul…dar calitatea informațiilor
acestuia este atât de slabă încât…nu-mi pot folosi la nimic.
Acum, pensionar fiind și trăind în USA...simt că-mi lipsesc aceste discuții/analize.
zilnice…sau cel puțin săptămânale…Redactorul șef al revistei noastre – Radu (cel bătrân,
eu sunt cel tănăr) Gruia - îmi trimite din când în când câte un material apărut în internet vre-un blog sau numai un email – colegul nostru din Bochum – prof. Gheorghe Z, care a
terminat Facultatea de Mecanică la un an după noi – îmi scrie și el din când în când…la fel
ca și un alt prieten al meu de aici din Chicago, Gheorghe N. De curând Radu Gruia mi-a
trimis un email primit din Franța – de la colegul nostru Nicolae Suru…care l-a primit de la
Ion Horia Mocanu – Nu-l cunoașteți ? Nici eu ! – și care conține un material nesemnat :
autorul și-a dorit să rămână necunoscut. Asemenea materiale circulă din abundență în
internet și constituie în mare parte gunoiul acestui instrument formidabil de
comunicare…Este gunoi fiindcă …a inundat, a sufocat internetul și pe cititori cu informații
incorecte, manipulate, false…și multe au ca scop să dezinformeze pe cititori și deci opinia
publică…Alte materiale sunt atât o expresie a necunoașterii subiectului tratat de către cel
care scrie ceva cât și a bogăției fanteziei lui…
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Nimeni nu pune sub semnul întrebării calitatea înformației oferită în internet iar cititorul
neavizat este nevoit să creadă ce-i văd ochii…Acesta este dezavantajul principal al
internetului actual…
Din nefericire marea majoritate a populației din toate țările își formează acum opiniile din
citirea acestor materiale…Ziarele s-au adaptat acestei tendințe și publică și ele în internet o
variantă a ediției zilnice, dar materialele cele mai prețioase – cele care au necesitat
activitatea investigativă a ziaristului – sunt disponibile numai contra cost. A citi toate
informațiile unui ziar a devenit o pasiune care costă mai mult…și foarte mulți cititori renunță
la aceasta…renunțând în acelaș timp și la avantajul unei informații detailate și
verificate…Din lipsa abonamentelor și din cauza scăderii numărului de cititori plătitori,
activitatea ziariștilor investivigatori nu mai poate fi menținută la acelaș nivel, aceștia devin
tot mai puțini, însăși activitatea ziariștilor este pusă sub semnul întrebării…Un singur ziar a
avut norocul să fi fost achiziționate de un miliardar interesat numai în menținerea unei calități
foarte înalte a activității ziaristice : când a ajuns aproape falimentar ziarul Washington Post
a fost cumpărat de miliardarul Jeff Bezos, cel care a înființat și conduce întreprinderea
Amazon, în prezent cea mai mare întreprindere de comerț americană. Bezos nu intervine în
politica redacțională a ziarului și nu este neapărat interesat să obțină un profit din ativitatea
ziaristică. El lasă mână liberă colectivului de redacție cu scopul de a asigura mai departe
informarea corectă, independentă și de foarte mare calitate a publicului cititor
american…Dar asemenea cazuri sunt excepții…
Discutând cu Radu Gruia…am ajuns la soluția …să încerc să prezint și colegilor o analiză
a unui material primit de la el, așa cum am făcut de nenumărate ori în ultimii 25 de ani pentru
alți prieteni sau pentru instituții…Poate că cel puțin unii dintre colegi vor găsi ceva interesant,
ceva nou în acest mod de a aprecia materialele scrise și va putea folosi conceptul folosit la
efectuarea altor analize, în viitor…Poate că experința mea va fi cumva de folos cuiva pentru
a înțelege ce și de ce se întâmplă în lumea contemporană…
Textul scris in italice este cel original al articolului, am numerotat observațiile mele cu cifre
arabe.
*

1. Articolul nu are un autor.
De obicei eu mă opresc aici, nici nu ma uit la restul textului…Cine nu are curajul opiniilor
sale, cine nu este dispus să se angajeze întro discuție despre părerile pe care vrea să le
facă cunoscute cititorilor…nu merită atenția mea.
Invers, cei care consideră că au ceva de spus își trec numele în artiol pentru a semnaliza
seriozitatea activității lor de scriitori. Materialele respective merită atenția mea, le citesc,
uneori – foarte rar – fac observații pe marginea informațiilor livrate.
*
2. Citez prima frază a textului, care – cumva – ține loc de introducere: Deci, un evreu
deștept, al dracului de deștept, cu capul pe umeri si bine informat, prieten si (poate?) fost
coleg cu un alt evreu deștept, fost coleg cu mine si de asemenea mie prieten, îi scrie ăstuia
si asta îmi scrie mie!!!
Primul comentariu: Cel care își prezintă părerile ca fiind mai întâi formulate de altcineva
... nu merită atenție. Părerile originale sunt interesante, părerile copiate...sunt numai
copiate...Eu...mă opresc aici atunci când citesc un material care începe în felul acesta...Nu
citesc mai departe ci mă duc la materialul original, îl caut pe autorul materialului pentru a
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afla părerile lui, nu părerile cuiva care eventual nu a înțeles exact ce a vrut să spună
autorul...dar vrea neapărat să comunice cu cititorii...Nu, asta nu este interesant.
Al doilea comentariu: Această frază conține deja prima încercare de manipulare a
cititorului și anume prin aceea că stabilește o ierarhie a cunoașterii...Informația originală
vine de la un evreu dat dracului de deștept care are un prieten – tot evreu, dar numai deștept
– care este prieten cu autorul articolului – probabil un român, nu chiar așa de deștept, nu-i
așa? – iar acesta o comunică cititorului...căruia i se acordă poziția de...
Cât de deștept poate fi acest cititor, situat pe a patra treaptă de deșteptăciune? Poate... că
este incapabil să-și culeagă singur informațiile de care are nevoie și este nevoit să
primească și să absoarbă informația – fără o privire critică!!! - venită de la autor, care a
primit-o de la un evreu deștept, care a primit-o de la un evreu dat dracului...Cititorului îi este
sugerată poziția de neajutorat, neinformat care trebuie să accepte părerile exprimate fără
să analizeze nimic...Asta este deja manipulare...
Al treilea comentariu: Este un obicei românesc ca părerile să fie copiate de la evreii
deștepți...evreii deștepți având în societatea românească antebelică un rol foarte important
în formarea opiniei publice...sau cel puțin așa se credea prin anii 1950 – 60, când noi am
deschis ochii într-o lume în plină transformare...Mulți evrei trăiesc în USA, printre ei se
găsesc oameni de toate felurile, există chiar și formatori de opinie publică – cum ar fi de
exemplu excelentul ziarist independent Thomas Friedman (de trei ori laureat la Premiului
Pulitzer) – dar acesta preferă să-și expună părerile la televizor sau într-unul dintre ziarele
americane amintite...și nu-și pierde timpul ca să scrie unui prieten care să-i scrie unui alt
prieten în limba română...Nu, chestia asta cu evreii deștepți este numai o figură de stil care
– în concepția autorului – are menirea să-i întărească afirmațiile, să le dea greutate...și să
manipuleze cititorul într-o poziție care-i convine lui...Nu, materialul original nu vine de la un
evreu deștept...!!
Eu...nu citesc mai departe materialele ale căror autori necesită sprijinul opiniilor unor
persoane de vază...Dar urmăresc cu plăcere și interes părerile lui Friedman – un ziarist
foarte deștept - ori de câte ori el publică ceva. De altfel părerile lui diferă radical de cele
exprimate în acest material...
*
3. Citez: În toţi anii vieţii mele în America nu am observat şi nu am auzit VREODATA ceva
împotriva negrilor. A spune ceva negativ despre negri se considera de mauvais ton, cel puţin
în cercurile în care mă învârteam eu, iar la TV sau în presă acest lucru era de neînchipuit.
Antipatia rasială, bineînţeles, există, dar doar la nivel cotidian – totdeauna cineva nu
iubeşte pe altcineva: pe negri, pe evrei, pe chinezi etc.
Primele două propoziții redau realitatea americană în mod corect dar în a treia propoziție
autorul pune semnul de egalitate între antipatia rasială față de evrei și chinezi și antipatia
rasială față de negri. Asta este a doua încercare de manipulare în acest text, poziția
socială a (negrilor) afro – americanilor în USA, fiind total diferită de cea a evreilor, acum
analizându-i numai pe ei. În timp ce poporul evreu a fost primul care a introdus învățământul
școlar obligatoriu pentru băieți și fete încă cu 200 de ani înainte de Hristos (acum 2220 de
ani!) , mulți afro-americani erau analfabeți când s-au eliberat de sclavie în urma cu numai
150 de ani...În timp ce poporul evreu a dat omenirii pe câțiva dintre cei mai mari gânditori ai
lumii, afro-americanii de abia au început să aibă dreptul să meargă la aceleași școli ca și
albii în urmă cu numai 60 de ani...În timp ce o mare parte a bogătașilor lumii sunt de origină
ebraică, milioane de afro-americani trăiesc în USA în condiții care de abia ar putea fi
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caracterizate drept „omenești”...Nu, a pune la același nivel pe evrei și pe afro-americani este
o încercare de manipulare grosolană a cititorilor...
Dar...observați ce delicat și curgător a fost prezentată această încercare de manipulare...În
două – trei cuvinte a fost prezentată o comparație imposibilă ca fiind cea mai naturală din
lume...Cititorul neatent înregistrează acest text și trece mai departe cu o bază de analiză
absolut falsă...Și asta...numai din câteva cuvinte...Autorul textului este un maestru in
manipularea cititorilor...
*
4. Citez: Următorul text descrie un eveniment istoric american: În 1965 preşedintele liberal
Johnson a instaurat Affirmative action (acţiunea afirmativă) – o denumire efemeră care
stabileşte avantaje ale negrilor în fața albilor la obţinerea unui loc de munca, la studii,
primirea unor alocaţii ş.a.m.d. Adică a introdus “discriminarea pozitivă” sau segregarea pe
invers.
Dar...Președintele Lyndon Jonson nu a instaurat nici o Affirmative action! Sub aceasta
denumire generică se înțeleg în USA o multitudine de legi, politici, directive și practici
administrative adoptate de 10 președinți americani din 1933 până în prezent - Lyndon
Jonson a fost președinte al USA numai între 1963 și 1969 - privind mai ales educația și
șansele de angajare ale unor grupe sociale - afro-americanii, alte minorități naționale
precum și femeile de orice culoare - excluse în trecut de la multe dintre aceste activități.
Scopul acestor acțiuni a fost și este atât remedierea dezavantajelor asociate cu
discriminarea trecută și încă prezentă cât și asigurarea prezenței unui număr de
reprezentanți ai acestor grupe sociale în administrația de stat si – ca studenți - in instituțiile
de învățământ, corespunzător cu ponderea lor în populația americană. Asta a fost/mai este
voința poporului american, realizată de președinții USA...iar autorul, în necunoștință de
cauză...trăncăne.
De aici problema devine mai delicată...Nu mai este vorba de încercarea autorului să
in/dezinformeze pe cititorii săi, ci...este vorba de faptul că:
- însăși autorul nu știe despre ce vorbește
- autorul, de 43 de ani de când pretinde că trăiește în USA, nu a înțeles spiritul acestei
națiuni, spirit care a dus la elaborarea unor legi ...tipice americane. Nici nu și-a însușit
atitudinea care domină în societatea americană contemporană și anume că...fiecare om are
dreptul la fericirea lui proprie, neîngrădită de alte persoane sau organizații...și americanii
înțeleg să acorde acest drept chiar cu mijloace legale...Ce poate fi de criticat în aceasta
atitudine?
Toate astea sunt deja foarte grave...mai ales atunci când autorul încearcă să...informeze
(corect sau nu) pe cititorii români. De fapt...cu această constatare...orice discuție despre
materialul respectiv devine de prisos: autorul sau nu are habar despre ce vorbește
sau...intenționează să manipuleze masiv pe cititorul român!...
Să discutăm?...
Bine! Dar...despre ce?
Desigur că și aceasta este o încercare de manipulare a cititorului, cea de a treia...Ba
încă este una grosolană, care încearcă să scrie o nouă istorie a USA în locul celei reale...
Mai doriți să comentez mai departe? Pentru mine devine plictisitor...și enervant...Eu nu
citesc asemenea materiale...
Toate bune!
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