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Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 166, august 2020 EE                                              Radu GRUIA 
 
 
 
        
 
         Încă n-am scăptat de pandemie ! Greu de spus când se va întâmpla treaba 
asta. Sfera intereselor implicate a ajuns la o dimensiune care debordează 
copios limitele înțelegerii noastre. Într-o asemenea situație nu prea avem soluții 
în favoarea cărora să optăm. După opinia mea, cantitatea și intensitatea 
pseudo-știrilor vizibil manipulatoare este în continuă creștere ; uneori  sunt  
contradictorii inducînd confuzie sau lipsă de încredere. Fiecare dintre 
Dumnneavoastră, sunt convins,urmărește cu atenție emisiunile de știri ale 
posturilor TV, care concurează între ele pentru un rating cât mai ridicat, dar 
atât. De  multe ori credibilitatea emisiunilor respective este pusă vizibil sub 
semnul îndoielii. Același lucru se petrece și cu cifrele trasmise oficial.                                                   
Tot la TV vedem în fiecare zi plajele litoralului nostru pline-ochi, ca o ignorare 
tacită  a existenței așa zisei pandemii. Și atunci ? 
Dați-mi vă rog voie să-l parafrazez pe marele Caragiale: Noi ce dracu’facem? 
 
       Nu cred , așa cum spuneam mai sus,că avem prea mullte opțiuni. Probabil 
că singura credibilă este să ne vedem liniștiți, fiecare de treburile lui, păstrând 
distanța de rigoare față de evenimentele  la care suntem martori, așteptându-
le inerentul sfârșit. Nu uitați dragi colegi, că și noi avem planurile noastre: 
aniversarea celor 60 de ani de la terminarea facultății, în septembrie 2021. 
Ăsta da motiv care să merită preocuparea noastră! Pandemie-nepande-
mie,suntem toți prezenți ! Să rămânem așa cel puțin până la ….60 de ani ! 
(de la terminarea studiilor politehnicii bucureștene) 
 

                                                                                   CLIC PENTRU CUPRINS 
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Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 166, august 2020 EE                                        Internet  
 
 

Situaţia pandemiei din ţara noastră a evoluat din rău în mai rău. Cu fiecare zi care a trecut, 
numărul infectărilor a crescut, ajungând să depăşească pe cele care erau considerate a fi vârful 
pandemie, din perioada stării de urgenţă. Pe lângă nerespectarea de către români a restricţiilor impuse 
de autorităţi - încurajaţi de cele două valuri de relaxare - au intervenit şi loviturile Curţii 
Constituţionale care, din exces de zel, când nu era cazul, a lăsat Guvernul fără pârghiile carantinării 
şi izolării. Ziarul francez Le Monde, a scris următoarele pe această temă: 

 
SĂ TE PROTEJEZI DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA ESTE NECONSTITUȚIONAL.  
Curtea Constituțională a României garantează persoanelor infectate cu COVID libertate de 

mișcare. Săptămâna trecută, CCR a declarat că izolarea, carantinarea și internarea obligatorie 
sunt neconstituționale, ba mai mult, instituirea carantinei în România prin OUG reprezintă o 
veritabilă privare de libertate şi o restrângere a drepturilor fundamentale. 

 
3 iulie 2020 
Am profitat de perioada de relaxare şi am făcut o excursie de o zi în Munţii Baiului, împreună 

cu alţi opt turişti de la Clubul „Floarea de Piatră” din Bucureşti. Ne-am deplasat până la Posada şi 
înapoi  cu trenul, cu măşti pe figură, iar pe munte am păstrat distanţarea fizică.  Lipsa de condiţie 
fizică, ca rezultat  al statului în casă din cauza pandemiei, şi-a spus cuvântul: au fost zone la urcuş în 
care mi-am pierdut suflul şi alte la coborâre în care mi-au tremurat picioarele. A fost însă o încântare 
să ies în natură, după o perioadă lungă de stat în casă şi în oraş. 

 

                                     
 

Trecând pârleazul  

 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/carantina-instituita-prin-ordin-de-ministru-veritabila-privare-de-libertate-si-restrangere-a-drepturilor-fundamentale-motivare-ccr-1331768
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/carantina-instituita-prin-ordin-de-ministru-veritabila-privare-de-libertate-si-restrangere-a-drepturilor-fundamentale-motivare-ccr-1331768
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9 iulie 2020 
Am pus pe pagina mea de Facebook un îndemn la adresa prietenilor mei să se păzească de 

inamicul invizibil, luându-şi singuri măsurile pe care Guvernul, ca urmare a deciziilor repetate ale 
CCR , nu şi le mai putea impune: 

 
STAŢI ÎN CASĂ! 

O să vi se pară deplasat acest îndemn, dar părerea mea este că el a redevenit actual. O parte a 
populaţiei ţării nu respectă restricţiile privind purtarea măştii în spaţiile închise şi distanţarea fizică, 
carantina şi separarea la domiciliu au fost practic desfiinţate, infectaţii cu coronavirus ies pe capete 
din spitale, aşa că oriunde vă veţi deplasa şi în ciuda măsurilor de precauţie pe care vi le veţi lua, 
riscaţi să vă infectaţi. Spitalele au început să devină neîncăpătoare, foarte multe cadre medicale sunt 
infectate, iar cele rămase sunt epuizate. Deci, dacă vă infectaţi, riscaţi să nu puteţi fi trataţi. Pentru 
că autorităţile nu vor mai îndrăzni să declare starea de urgenţă şi să impună măsurile 
corespunzătoare acesteia, soluţia este să ne luăm aceste măsuri din proprie iniţiativă, iar cea mai 
indicată şi mai eficientă dintre ele e să  
stăm cât mai mult posibil în casă. 

Azi s-au infectat 614 persoane - cel mai mare număr de la începutul pandemiei -, au murit 17, 
iar la terapie intensivă sunt 240. Numărul de infectaţi pe ţară (cazuri active) este de 7986.                               

 

 
 
După publicarea în Monitorul Oficial a deciziei CCR, prin care declară neconstituţionale 

carantinarea şi izolarea dispuse printr-o hotărâre a Guvernului, şi că doar parlamentul poate face asta, 
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printr-o lege organică, Guvernul a înaintat Parlamentului, dominat de PSD, un proiect de lege, cu 
rugămintea ca acesta să fie tratat în regim de urgenţă.  

 
11 iulie 2020 
 Azi s-a atins recordul de infectări: 698. Probabil el va fi doborât în zilele următoare.   Într-o 

altă postare le Facebook  arăt că în Parlament se tergiversează votarea legii carantinării şi izolării: 
 
CASA ARDE BABA SE PIAPTĂNĂ 
După ce a votat-o în Camera Deputaţilor, PSD a amânat pentru săptămâna viitoare discutarea 

şi votarea şi în Senat a legii privind carantinarea şi izolarea, prelungind în felul acesta perioada de 
vid legislativ care dă posibilitate infectaţilor cu coronavirus să circule liberi printre noi. Cazurile de 
infectaţi şi morţi se înmulţesc, iar partidele se ceartă între ele.  

 

 
     Marcel  Ceolacu  şi Ludovic Orban. Cei doi nu se înţeleg şi nu se suportă deloc. 

 
13 iulie 2020 
Ieri şi azi au avut loc în Piaţa Victoria din Bucureşti mitinguri ale celor care au căzut în plasa 

manipulatorilor şi nu sunt de acord cu pandemia şi cu măsurile Guvernului menite să împiedice 
răspândirea ei. Din fericire n-au fost prea mulţi. Manifestanţii au mers în faţa ambasadei ruse, aflate 
nu departe de Piaţa Victoriei, şi au aplaudat. Iată, deci, cine sunt manipulatorii! 

România a devenit o din punct de vedere a numărului de infectări cu coronavirus. Mai multe 
ţări europene au restricţionat intrarea românilor pe teritoriul lor. Există pericolul intrării în colaps a 
sistemului de sănătate. S-a pus în discuţie reintroducerea stării de urgenţă în anumite zone din ţară. 
În Parlament s-a amânat din nou discutarea şi votarea legii carantinei şi izolării.  

 
14 iulie 2020 
În ziarul „Adevărul” de azi, a apărut un editorial semnat de Ion M. Ioniţă, din care reproduc 

două paragrafe: 
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PIERDEREA MINŢILOR  
Pe măsură ce se dovedeşte că pandemia nu este de scurtă durată, apar tot mai multe efecte 

secundare ale crizei, între care o semnificativă pierdere a minţilor, nu numai în cadrul maselor de 
manevră, dar şi în rândul politicienilor. Se întâmplă în momentul în care este nevoie de luciditate, 
calm şi responsabilitate. 

Guvernul Orban este în poziţia de a gestiona criza, dar fără a avea majoritatea în Parlament. 
Majoritatea PSD a anulat, practic, capacitatea Executivului de a acţiona şi principala lege în 
domeniul sanitar, a carantinării şi izolării, este amânată la nesfârşit. 

 
16 iulie 2018 
Legea carantinei şi izolării a fost, în sfârşit,  votată azi, în Parlament, urmând să fie promulgată 

după două zile, dacă în acest interval de timp nu va fi contestată la CCR.  
 
17 iulie 2020 
Ne vizitează fiul nostru Mihai şi soţia lui Camelia, ca să-mi aducă Euthyrox. Spre deosebire de 

vizita trecută, când am vorbit cu ei de la uşă,  de data aceasta au intrat în casă cu masca pe figură, nu 
ne-am dat mâinile, nu ne-am îmbrăţişat. Le-am dat să mănânce  păstrând tot timpul distanţa faţă de 
ei, iar după aproximativ o oră au plecat. Ani a dezinfectat scaunele pe care au stat. Ciudat! 

 
18 iulie 2020 
Legea carantinei şi izolării a fost promulgată azi de Preşedinte şi publicată în Monitorul Oficial. 

Va intra în vigoare pe 21 iulie, deci după încă trei zile, timp necesar ca  cei care sunt vizaţi de ea să 
se pregătească. Să nu fie prea târziu! Doamne, ce greu trece timpul! Legea nu e ceea ce trebuia să fie 
- carantinarea sau izolarea necondiţonată a celor infectaţi -, dar e mai mult decât nimic. 

Numărul infectărilor zilnice a crescut galopant în ultimele zile, ajungând azi la cifra de 889! 
România a intrat într-o „ZONĂ ROŞIE” şi a început să fie ocolită şi izolată pe plan european şi 
mondial. 

S-au infectat şi opt fotbalişti de la Dinamo Bucureşti şi unul de la CFR Cluj, aceste două echipe 
neputând, din cauza asta, disputa meciurile de la acest sfârşit de săptămână. Dinamo se află pe 
penultimul loc în clasament şi riscă şi retrogradarea din prima divizie, pentru prima oară de la 
înfiinţare. 

 
20 iulie 2020 
E luni. Numărul infectărilor a scăzut puţin ca o consecinţă a numărului mai mic de testări. Am 

aflat că la CFR Cluj s-au depistat a fi infectaţi alţi opt fotbalişti.  
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Andrea Esca (foto sus), cunoscuta ştiristă de la PRO TV, a făcut declaraţii la televizor legate de 
infectarea soţului, a ei şi a băiatului lor. Au fost spitalizaţi toţi, ea şi băiatul au fost externaţi, soţul, 
deşi negativ, e încă în spital. Sars Covid 2 nu iartă pe nimeni! 

 S-au pus în circulaţie mai multe scenarii apocaliptice conform cărora vom ajunge în luna 
viitoare la infectări zilnice de ordinul miilor. Sunt îngrozit! 

Azi am aflat că pentru redemararea  şi dezvoltarea economiei naţionale vom primi de la UE  
suma de 80 miliarde de euro, parte sub formă de granturi şi parte sub formă de împrumut. E o veste 
extraordinară! Pandemia a atras după ea şi lucruri bune. Pe lângă această mană cerească (pe care, ca 
s-o merităm, va trebui să facem nişte proiecte bune), aş mai adăuga şi activităţile online care s-au 
dezvoltat foarte mult în această perioadă, şi cărţie care s-au scris şi se vor mai scrie, beneficiind de 
izolările la domiciliu. Eu personal am terminat în această perioadă încă o carte şi am cumpărat cartea 
lui Gabriel Liiceanu, „Isus al meu”, scrisă şi publicată în plină pandemie. V-o recomand. În legătură 
cu ea autorul menţionează: „Pentru cititorul evlavios, această carte e scandaloasă. Habotnicul 
trebuie s-o evite cu orice preţ. Ateul nu va fi satisfăcut. Cititorul instalat în certitudini va fi tulburat. 
În alt secol ar fi fost socotită eretică şi pusă pe foc.” Înainte de a o cumpăra, vă sfătuiesc să vă 
analizaţi în care dintre aceste categorii vă înscrieţi. 
 

                      
 
22 iulie 2020 
Azi,  numărul infectărilor zilnice a depăşit pragul de o mie (1030). Foarte trist şi foarte 

îngrijorător! Din acest punct de vedere, suntem pe locul al doilea sau al treilea în Europa. „Am ajuns 
ciuma Europei” a declarat ministrul sănătăţii. Tot azi, numărul testelor efectuate de la începutul 
pandemiei a depăşit un milion. Din punct de vedere al numărului de teste la un milion de locuitori, 
stăm mai bine decât Franţa, Olanda, Grecia, Ungaria. Pe măsură ce a crescut numărul zilnic de teste 
a crescut numărul zilnic de infectări ceea ce înseamnă că în cadrul populaţiei din ţara noastră continuă 
să existe un număr mare de infectaţi neidentificaţi încă, care infectează pe alţii. Numărul testelor ar 
trebui să fie şi mai mare, iar toţi cei depistaţi infectaţi ar trebui izolaţi.  

 
29 iulie 20020 
A trecut o săptămână de când numărul zilnic al infectărilor din ţara noastră depăşeşte cifra de 

1000.  Infectarea e comunitară, autorităţile se zbat în van, tot mai mulţi români nesocotesc restricţiile 
şi recomandările lor. Litoralul pare o colonie de foci: oamenii stau unii lângă alţii. Apar mereu noi 
centre de infectare, iar două localităţi, un sat şi un oraş, au fost închise. În spitalele din Bucureşti, dar 
şi în altele din ţară, nu mai sunt locuri la terapie intensivă. Douăzeci de state din Europa au interzis 
accesul românilor pe teritoriul lor sau le-au impus restricţii.  Sunt speriat!  
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Imagine de pe Litoral 

31.07.2020 
În ultimele 24 de ore, s-au infectat 1295 de persoane, au murit 39, la terapie intensivă sunt 409, 

iar numărul cazurilor active este de 21.536!!!! Numărul total de infectări a ajuns la 50.866 ia de decese 
la 2343. Din punct de vede  al numărului total de decese suntem pe locurile 43 pe glob şi 12 în Europa. 
În Bucureşti s-au înregistrat cele mai multe cazuri de infectări. În legătură cu evoluţia tragică a 
pandemiei, politicienii pun vina unii pe alţii. 

Autorităţile noastre au hotărât intensificarea controalelor  şi, începând de la 1 august, noi 
restricţii: portul măştii în unele spaţii deschise, reducerea orarului de funcţionare a teraselor, 
interzicerea comercializării unor produse alimentare şi a băuturilor alcoolice în timpul nopţii, 
limitarea numărului de clienţi pe terase, interzicerea jocurilor de noroc pe timpul nopţii, păstrarea 
distanţei de doi metri între saltele şi cearceafuri pe plaje.  

Iată cum arată graficele de evoluţie a pandemiei: 
 

 
Total infectări, cazuri active, vindecări şi decese 

                                                      Numărul infectărilor zilnice 
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Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 166, august 2020 EE                                       Radu MIHALCEA 

                                      
 
 
 
 
În ultimul număr al revistei noastre am publicat o scurtă luare de poziție în legătură cu 
materialul O radiografie realistă a evenimentelor din America, 2020  și am prezentat criteriile 
mele după care exclud – sau accept – să citesc ceva care circulă prin internet...După ce 
verific 2-3 aspecte luate la întâmplare dintr-un articol...iau decizia necesară. În cazul acestui 
material am refuzat să citesc mai departe, deoarece acesta nu mi-ar fi adus nici o informație 
suplimentară, fiind numai o adunătură de păreri fără bază reală - ca să nu zic minciuni - și 
deci care nu merită atenția mea.  

Între timp am aflat că articolul a fost publicat și de Adrian Năstase pe blogul său și a mai 
apărut – puțin modificat și cu precizarea autorului - pe blogul bisericii ortodoxe române din 
Los Angeles: acolo era trecut și numele autorului articolului, dl. Jacob Fraden din San 
Diego/USA, de origină rusă și engleză (vezi LinkedIn).  Ziarul Lumea Liberă 
(www.lumealibera.ro) – care apare numai pe internet - a publicat în numărul din 02.08 o 
scrisoare deschisă cu titlul Blasfemie la Biserica Ortodoxă Română ”Sfânta Treime”, din Los 
Angeles: crima, girată negru pe alb! adresată preotului Alecse - cel care păstorește biserica 
respectivă – și i-a cerut să ia atitudine față de câteva aspecte din material care nu respectă 
dogmele bisericești: să nu minți, să nu-ți vorbești vecinul de rău...Un coleg care a dat și el 
materialul mai departe mi-a spus că el face așa cu orice material pe care-l găsește 
interesant...și atunci mi-am dat seama că ar trebui să avem o discuție detailată despre 
calitatea internetului și despre poziția fiecăruia dintre noi față de materialele publicate și 
despre calitatea materialelor pe care fiecare dintre noi le distribuim mai departe...Așa am 
ajuns să propun părerii voastre situația descrisă mai jos: haideți să discutăm despre ea! 
 
                                                                             * 
Mai întâi despre internet: acesta a fost creat prin anii 1950 ca un mijloc de comunicare 
militară...La începutul anilor 70 s-a luat hotărârea ca o variantă a acestuia să fie pus și la 
dispoziția populației civile, ținând seama de imensele avantaje pe care le-ar aduce o 
comunicare liberă, globală în scopul diseminării cunoștințelor tot mai vaste către marea 
masă a populației. Comunicarea urma să aibă loc de sus în jos, de la cei (puțini) care cunosc 
multe către cei (mulți) care vor – și pot - să-și îmbunătățească cunoștințele și să le aducă la 
ultimul nivel al tehnicii și științei mondiale. Așa a apărut Wikipedia, așa a apărut Google cu 
informațiile sale în absolut toate domeniile de cunoștințe, așa au apărut colecțiile de 
materiale informative, de cărți postate în internet, etc, etc... 
 
Ca o dezvoltare logică a conceptului despre comunicarea globală au apărut și companii care 
puneau la dispoziția publicului larg posibilitatea de a-și formula și a face publice părerile 
proprii...și ulterior a apărut și posibilitatea cititorilor de a lua poziție la aceste păreri...La o 
prima analiza asta ar fi o lărgire a drepturilor democratice ale populației...și deci ar fi de 
aprobat. Așa a apărut Twitter, Facebook și multe altele...Dar de o dată a apărut un nou 
aspect: cei care citesc știrile din internet sunt confruntați cu multitudinea de păreri existente 
în lumea aceasta...De data aceasta curentul informativ nu mai merge de la cei puțini (care 

Scrisoare deschisă către 
colegii mei, membri ai 
asociației Mecanicii61 

 

 

http://www.lumealibera.ro/
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știu multe) la cei mulți care vor să învețe ceva ci de la cei mulți (care de obicei știu puțin) 
către ...toți ceilalți, mulți de tot care se văd dintr-o dată confruntați cu păreri...pe care, în 
virtutea obișnuinței de la începutul internetului...le cred autorizate...Aici însă apare problema 
acută a folosirii internetului...  
 
Părerile exprimate în internet de către majoritatea participanților reflectă numai nivelul de 
cunoștințe și de experiență de viață al acestora, ambele de multe ori foarte reduse și de 
aceea nepotrivite pentru a fi luate în considerare de persoane cu un alt nivel de cunoștințe 
sau de experiență. Adesea acestea nici nu reflectă realitatea ci sunt numai pur și simplu 
produse ale fanteziei personale a autorului, neobișnuit să-și supună părerile personale unei 
critici severe înainte de a le face public. De multe ori acestea sunt...pur și simplu... minciuni 
... care sunt apoi diseminate cu nonșalanță de alți participanți la internet, cei care – fără să 
le analizeze prea mult – le consideră ...interesante! Aceste acțiuni - multiplicate de 
nenumărate ori – duc la formarea unor opinii a cititorilor lor, ceilalți beneficiari ai internatului, 
care pot fi total opuse fie realității, fie legislației din fiecare țară, fie opiniilor publice curente. 
Dacă aceasta se întâmplă în preajma alegerilor, pericolul alegerii unei persoane 
necorespunzătoare postului pentru care candidează este foarte mare, calitățile personale 
ale candidatului putând fi prezentate în internet în cea mai favorabilă lumină, fără nicio 
analiză mai adâncă a realității. Așa ajunge internetul -  instrumentul pentru propagarea 
cunoștințelor științifice în marea masă a populației - să fie folosit intens pentru dezinformarea 
alegătorilor!  
 
Acest aspect nu a rămas necunoscut instituțiilor însărcinate cu informarea / dezinformarea 
publicului din propria țară sau din străinătate: printre acestea se numără partidele politice 
dar și agențiile de securitate care urmăresc scopuri bine precizate în propriul stat sau în 
afara granițelor acestuia. Lista acestor instituții poate fi completată la infinit...și de aici începe 
partea negativă a activității în internet...care constă în manipularea opiniei publice în 
interesul...Aici las propoziția neterminată fiindcă există multe organizații – cele mai multe 
necunoscute mie – care se ocupă cu informarea unilaterală – adică cu dezinformarea – 
opiniei publice din fiecare țară, inclusiv USA și România...  
 
De aici începe domeniul în cadrul căruia fiecare dintre cei care folosesc internetul ar trebuie 
să devină activ și să împiedice / stopeze difuzarea neadevărurilor. Motivația ar fi foarte 
simplă: acest tsunami de minciuni care circulă prin internet afectează funcționarea statelor, 
a relațiilor de prietenie, a perceperii realității și cândva – poate imperceptibil  la început – se 
întorc împotriva celui care a avut numai o contribuție pasivă, care numai a dat mai departe 
informația pe care a primit-o ...nu se știe de la cine...Nu, informațiile trebuie mai întâi  
verificate – ceea ce nu este ușor – și dacă nu corespund cu adevărul sau apar nesigure...  
trebuie împiedicate să se prolifereze... 
 
Aceasta este propunerea mea adresată acum tuturor Mecanicii61! Mai bine o informație 
mai puțin decât o minciună mai mult! Ăsta ar trebui să fie principiul după care ar trebuie 
să acționăm cu toții... 
 

* 
Permiteți-mi acum să vă arăt cum sunt formulate dezinformările din internet, folosind 
materialul despre care am discutat, material dat mai departe – printre alții - de un fost Prim 
ministru al României, de un preot ortodox din USA și de câțiva dintre colegii noștri. Cum să 
nu-i dai crezare...când este recomandat de atâtea persoane de vază? 
 
În decursul vieții m-am întâlnit adesea cu asemenea materiale...așa că acum numai cu greu 
mi-am învins repulsia de a citi așa o adunătură de ...hmmm...ne-adevăruri, ca să nu zic 
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minciuni...Citindu-l am identificat 53 de afirmații false / minciuni pe numai 7 pagini 
dactilografiate. Aceasta duce la o medie de peste 7 minciuni/ dezinformări pe pagină...și eu 
sper că însăși cifra aceasta vă șochează și vă va îndemna să acordați o atenție sporită 
calității/exactității materialelor pe care le citiți și mai ales celor pe care le veți da mai 
departe... 
 
Nu pot să le analizez pe toate cele 53 fiindcă aș depăși cu mult spațiul pe care mi l-ar acorda 
redactorul șef al revistei noastre, Radu Gruia...Dar voi încerca să fiu concludent pentru a vă 
convinge de necesitatea unei atitudini critice și din partea voastră față de informațiile din 
internet. Voi încerca să vă pun la dispoziție un mod de analiză care să vă ducă rapid la 
descoperirea adevărului. 
 
                                                                                   * 
Citez pe dl. Fraden:  
Asemenea preşedinţi (Nota mea: este vorba de actualul Președinte al USA, Donald Trump) 
nu au mai existat în SUA şi de aceea stângiştii s-au decis să-l declare psihopat şi să-l 
înlăture de la Casa Albă, ca fiind incapabil să-şi exercite atribuţiile datorită instabilităţii 
psihice. Au plătit vreo doi-trei psihiatri pentru declaraţii publice, dar  operaţiunea asta nu a 
produs decât o uşoară tresărire a aerului.  
Autorul, dl.  Fraden, se referă – fără s-o precizeze -  la cartea The Dangerous Case of 
Donald Trump (Cazul periculos al lui Donald Trump), editată de dr. med. Bandy Lee, 
profesor științific asistent (ar corespunde cu gradul de conferențiar științific în România, dar 

acesta nu există în universitățile românești) de 
Legislație și Psihiatrie la Școala de Medicină a 
universității Yale, una dintre primele 10 universități 
din lume. Dânsul a organizat o conferință cu tema 
Duty to warn (Datoria de a preveni) și a publicat în 
2017 cartea respectivă care conține părerile a 27 de 
psihologi și experți în sănătatea mentală, toți 
americani. Cartea are ISBN 9781250179456:  dacă 
aveți acces la www.amazon.com, puteți răsfoi câteva 
pagini.  
 
Dar...să analizăm ce spune autorul articolului: 
 
1. Autorul vorbește de doi- trei psihiatri: nu, au fost 27 
de psihiatri, toți specialiști în boli mintale...Ce eroare 
grosolană...sau ce minciună! 
 
2. ...stângiștii...Este vorba oare de ...cei care scriu cu 
mâna stângă?  
Fiindcă o asemenea grupare socială nu există! Nu 
există un partid, nu există un sindicat, nu există nici o 
mișcare populară cu această denumire...nu există 

nimic! Există numai fantezia autorului, care grupează sub această denumire pe toți cei care 
au o altă părere decât el însuși...realizând astfel  o manipulare grosolană a cititorilor, mai 
ales americani: în anumite cercuri americane a fi de stânga echivalează cu a fi bolnav de 
ciumă...Plasându-i pe cei doi- trei psihiatri în această categorie echivalează cu a-i 
condamna la moartea morală...prin nebăgare de seamă... 
 

3. .... s-au decis să-l declare psihopat şi să-l înlăture de la Casa Albă, ca fiind incapabil 
să-şi exercite atribuţiile datorită instabilităţii psihice. 

http://www.amazon.com/
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 Dacă nu există stângiști...nu pot exista nici acțiunile acestora, prezentate de autor... 
Nici altcineva – de exemplu Partidul Democrat american, care și-ar dori să preia puterea de 
la Partidul Republican în USA  - nu a folosit nicio dată atributele din această propoziție și nu 
a încercat nici-o dată să:  

- îl declare psihopat pe Președintele Trump  
- să-l înlăture de la Casa Albă pe motive psihice 
- (să-l declare) incapabil 
- (să-l declare) instabil psihic. 

Aceste patru afirmații se referă la acțiuni care ...nu au existat în politica americană și sunt  
numai creații a fanteziei autorului sau a necunoștinței lui de cauză: a auzit ceva și 
acum...trăncăne. Toate acestea cu scopul de a induce în eroare, de a manipula pe cititor. 
Sunt numai minciuni. 
 

4. Au plătit (vreo doi-trei psihiatri)...Și în domeniul universitar este posibil ca o grupare 
particulară – de exemplu stângiștii - să plătească anumite cercetări care vor fi făcute 
de profesori...dar aceasta nu este regula. Regula este că statul finanțează domenii 
de cercetare de mare interes și din fondurile puse la dispoziție sunt plătiți cei care 
efectuează aceste lucrări, de obicei asistenții universitari care își pregătesc astfel 
doctoratul. De regulă profesorii universitari nu primesc nimic din aceste fonduri...dar 
iarăși aceasta nu este regula generală.  

În cazul de față este vorba de o activitate dusă de psihiatri în mod continuu dea lungul 
secolelor fiindcă 18 dintre cei 37 de Președinți ai USA dintre 1776 și 1974 au suferit de 
diferite dezordini psihiatrice: depresiune, paranoia, demență, etc. (vezi pag. 343 din cartea 
de mai sus).  Deci este vorba de o activitate continuă care – în mod sigur - a fost plătită cu 
regularitate de către administrația de Stat a USA din asigurarea medicală a Președinților 
SUA...și nu de niște stângiști neidentificați.  
Încă o informație (probabil) falsă...sau o minciună, depinde cum vreți s-o încadrați. 
 

5. ...pentru declarații publice...Nu, nu este vorba de niște declarații făcute la radio, tv 
sau în presă și care ar dispare o dată cu imaginea de pe ecrane, ci este vorba de o 
carte de 360 de pagini apărută în editura St. Martin’s Press din New York. Încă o 
informație falsă...a autorului Fraden. 
 

6. ... dar şi operaţiunea asta nu a produs decât o uşoară tresărire a aerului. Este greu 
de imaginat cum își închipuie autorul că tresare aerul...dar nici asta nu este adevărat, 
chiar dacă aerul ar tresări în mod substanțial. În prezent cartea este citită și folosită 
de cei care sunt în stare și au interesul să analizeze probleme de psihologie: aceștia 
sunt numai un procent foarte redus din întreaga populație. Lor le-a și fost adresată 
cartea, care o dată ce a intrat în bibliotecile naționale și în cele particulare a devenit 
un document istoric, document care va fi citat atunci când va fi nevoie să se facă 
referiri la această Președinție.  
Încă o apreciere manipulativă, falsă, a autorului articolului. 

 
Propoziția aceasta de 55 de cuvinte conține 10 inexactități / minciuni (mai mititele). În 
paragraful precedent – în care am afirmat că in textul total sunt (numai) 53 de minciuni (mari) 
le-am considerat pe toate acestea zece ca fiind...numai una singură! Dacă celelalte 
paragrafe ar fi redactate cu aceiași grijă pentru adevăr este posibil ca emailul analizat să 
conțină în total 53x10= 530 de inexactități, de minciuni (mai mititele, dar oricum, 
minciuni)...Ăsta nu mai este un efort de informare a publicului ci este unul clar de 
dezinformare. Să ne fie clar: avem de a face cu o încercare de dezinformare a cititorilor, mai 
ales ruși și englezi  - acestea sunt limbile native ale domnului Fraden – dar și a românilor 
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care au acum posibilitatea să citească materialul în limba natală. Cine l-o fi tradus în limba 
română și...cu ce scop?  
Deocamdată nu pot răspunde la această întrebare...dar vă propun să continuăm analiza... 
 
                                                                                 * 
Întrebarea care apare logic și imediat este... de ce încearcă dl. Fraden să împiedice cititorii 
să citească o carte, tratând-o cu atât de mult dispreț?... Ce au scris autorii în această carte 
și ce vrea să ascundă dl. Fraden? 
 
Tot din lipsa de spațiu, nu pot să-i citez pe toți cei 27 de autori care au publicat câte un 
capitol din cartea respectivă...Dar...mă rezum la primul dintre ei și la câteva citate din 
celelalte capitole. Asta ar putea să fie suficient ca să căpătăm o impresie despre conținutul 
cărții... 
 
Cap. 1, pg. 25, autori Dr. Philip Zimbardo, profesor emerit al Universității Stanford (a treia 
din lume) și Rosemary Sword, autoare a mai multor cărți de psihopatologie. Citez: 

- pg. 45: ...Donald Trump este incapabil mental să fie Președinte al USA... 
- pg. 45: ...nu putem să nu considerăm un factor suplimentar: posibilitatea unei 

dezordini neurologice cum ar fi demență sau Alzheimer...Comparând interviurile 
filmate din 1980 încoace...noi am găsit...o significantă reducere în folosirea 
cuvintelor esențiale și o creștere a folosirii adjectivelor foarte, imens, formidabil și 
a propozițiilor incomplecte care nu au nici-un sens dar care pot indica o pierdere 
a logicii gândurilor sau a memoriei. 

- pg. 47: Noi credem că Donald Trump este cel mai periculos om din lume...care 
poate ordona bombardamentul unei alte națiuni numai pentru amuzamentul  său 
personal de a vedea scene dramatice cu oameni care au fost omorâți prin gazare. 

- pg. 47: Noi suntem profund îngrijorați de schimbările de opinie abrupte, 
capricioase, cu 180 de grade și cum această demonstrație de instabilitate are 
potențialul de a fi periculoasă până la cauzarea unei catastrofe nu numai pentru 
cetățenii americani. 
 

 În celelalte capitole se găsesc aprecieri ca: 
- pg. 91, autor Lance Dodes, fost profesor științific (acesta este un grad academic 

existent numai în USA) de Psihiatrie la Harward Medical School. 
Caracteristicile sociopatice ale dl. Trump sunt de necontestat. Ele creează un 
pericol profund pentru democrația și siguranța USA. Dl. Trump va avea succes în 
a câștiga și mai multă putere și măreție având în același timp mai puțină legătură 
cu realitatea și pentru că va produce noi critici care produc mai multă paranoie, 
mai multe minciuni, și mai multe distrugeri.  
 

- pg. 346, autori Dr. N. Gartrell și Dr. D Mosbacher  
Opoziția lui (Nota mea: a lui Donald Trump) față de presă este vecină cu paranoia. 
El refuză să preia responsabilitatea pentru operații (ordonate de el) eșuate. 
El ridică pretenții false și fără substanță care pot fi contrazise cu ușurință.  
El discreditează alte organizații guvernamentale. Folosește termeni degradanți 
pentru a dezonora pe judecători. 
Este indiferent față de limitele puterii prezidențiale și nu reușește să priceapă care 
sunt datoriile funcției pe care o deține.  
Cu totul, comportamentul lui dușmănos, impulsiv, provocativ, suspicios și 
dezordonat reprezintă o amenințare gravă a securității naționale a USA.  
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Sper că acum colegii din România au căpătat o imagine cât de cât despre conținutul cărții 
pe care o prezintă dl. Fraden ca fiind...nedemnă de citit. Din contră, cartea este cu atât mai 
interesantă cu cât dezvăluie cititorului român aspecte pe care nu le-a cunoscut de loc până 
acum! Aceasta este o cu totul altă perspectivă decât cea furnizată de dl. Fraden...și din 
această cauză articolul dânsului reprezintă o încercare de manipulare masivă a cititorilor... 
 
Apelul meu către colegii mei este acum: atenție la manipulări! Să ne amintim de nemuritorul  
Caragiale care a pus în gura unui alegător – a lui Agamiță Dandanache - întrebarea capitală: 
Dar eu...hic! ...Eu...cu cine votez? 
Dragi colegi, întrebarea asta este valabilă încă pentru toți românii care citesc internetul...și 
deci și pentru voi! Gândiți-vă bine dacă asemenea încercări de manipulare ale personalității 
voastre mai pot fi interesante și mai puteți să le distribuiți în cercul vostru de prieteni... 
 
Poate că pentru voi, colegii mei care vă doriți să fiți informați și despre activitatea 
Președintelui american Donald Trump, ar fi interesant să continui acum cu citate din carte 
respectivă...Dar aceasta ar denatura scopul acestei scrisori deschise: acela de a arăta 
dezinformările / minciunile la care sunt expuși cei care folosesc internetul...De aceea evit să 
continui pe această cale și vă promit că, cândva, la timpul potrivit voi face și o prezentare a 
personalității actualului președinte american. 
 
                                                                              * 
Este posibil ca dl. Fraden să nu fi cunoscut aceste aspecte ale personalității lui Donald 
Trump, să fi acționat cu bună credință și încredere și ...să se fi păcălit singur? Să vedem ce 
spune dânsul despre Președintele țării al cărei cetățean el este, despre Donald Trump. 
Citez: 

- ... Deoarece Trump e un mare iubitor al sexului frumos,… 
- Se vede şi cu ochiul liber că Trump e o personalitate excentrică, imprevizibilă, 

capabilă să-şi jignească chiar şi apropiaţii; pe deasupra e narcisist şi elefant într-
o prăvălie cu porţelanuri.  

Ah, se pare că dl. Frade știe cu cine are de a face...chiar dacă nu întrezărește adâncimile 
pe care le-au iluminat psihologii în cartea citată mai înainte...Cum este posibil ca dânsul se 
angajează într-o culegere de minciuni și de falsității...că doar nu așteaptă vreun post în 
guvernul Trump de după alegerile din anul acesta? 

Este acum cazul să vă mai semnalez o încercare de manipulare masivă a cititorilor, pe care 
o întreprinde dl. Fraden prin enumerarea defectelor pe care dânsul le-a descoperit la 
Președintele USA dl. Donald Trump...În loc să analizeze acum în adâncime ce pericol pentru 
USA și pentru lumea întreagă reprezintă o astfel de personalitate care ține în mână codul 
de lansare a unui atac atomic...dânsul trece nonșalant mai departe. În acest fel dânsul 
creează în conștientul cititorilor părerea că o personalitate excentrică, imprevizibilă, capabilă 
să-şi jignească chiar şi apropiaţii; pe deasupra e narcisist şi elefant într-o prăvălie cu 
porţelanuri este o apariție normală la acest nivel de responsabilitate și că...nimeni nu trebuie 
să se îngrijoreze...Dl Fraden – și alții ca el – va avea grija să nu se întâmple nimic 
deosebit...totul o să fie bine! 

Dar tocmai asta este problema: omul la vârful piramidei sociale mondiale este un om 
periculos de bolnav: vedeți ce spun medicii...Dl. Fraden încearcă să manipuleze masiv 
simțământul de siguranță al cititorilor...făcându-i să creadă că pericolul se află în altă parte, 
nu la Președintele USA!!  Asta este manipulare 100%...!! 
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În legătură cu dl. Fraden trebuie spus acum că dânsul este un maestru al manipulării... 
Asigurări ca cele de mai sus sunt livrate numai de cei care stăpânesc bine tehnica inducerii 
în eroare a cititorilor creduli...iar această siguranță în condei se dobândește numai în școli 
speciale și se perfecționează prin activitate practică îndelungată...Atenție, cu cine aveți de 
a face, dragi colegi! 
 

* 
Spre convingerea voastră, mai adaog următorul citat din articolul dl. Fraden: 
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 o încercare de manipulare a cititorilor, a alegătorilor 
americani de origine română, poziția socială a afro – americanilor (negrilor) în USA, fiind 
total diferită de cea a evreilor. 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 caracterizate drept „omenești”...Nu, a pune la același nivel pe evrei și pe 
afro-americani este o încercare de manipulare grosolană a cititorilor... 
Atenție colegi! În spatele acestor rânduri se ascunde un mare maestru al manipulării! Nu 
vă lăsați antrenați de adevărurile proclamate de dânsul...veți fi duși cu preșul fără să 
simțiți! 
 

 

* 
În New York Time Magazine din 08.08.2020 puteți găsi și răspunsul la întrebarea legată de 
motivația dl. Fraden să publice un asemenea material: ziaristul Alan Yuhas preia în articolul 
cu titlul Trump, Russia and an Intelligence Document: Key Moments o informație distribuită 
de Agențiile de securitate americane (sunt 17 la număr și au și o conducere centrală) prin 
care semnalizează încercările masive făcute de chinezi – care îl susțin pe contracandidatul 
lui Trump, pe fostul vice președinte Baiden – și de ruși – care îl susțin pe Donald Trump – 
pentru influențarea masivă a alegerilor prezidențiale din USA, care vor avea loc în Noiembrie 
anul acesta...Că rușii îl susțin pe Trump...asta se știe încă de la alegerile din 2016 și de la 
întâlnirea – numai între patru ochi – între Trump și Putin, care a avut loc la Helsinki în 
2018...Toate notițele făcute de translatori au fost distruse iar translatorii americani au fost 
somați să-și țină gura...Nici cel puțin Parlamentul și Senatul american – care au datoria 
constituțională să supravegheze activitatea președintelui – nu au primit vreo informație 
despre conținutul convorbirilor dintre Trump și Putin... 

Ce legătură are asta cu autorul articolului, dl. Fraden?  

Aparent nici una...exceptând faptul că jumătate din sângele care curge prin vinele dl. Fraden 
este de origine rusească: puteți verifica asta în LinkedIn...Numai așa se poate înțelege cum 
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a putut un cetățean american – dl. Fraden este cetățean american – să scrie un articol atât 
de defăimător, de fals și de plin de minciuni – probabil peste 500 la număr – la adresa țării 
al cărui cetățean el este, ca cel pe care l-am analizat – mult prea superficial – acum. 
Americanii get-beget pe care i-am cunoscut eu sunt animați de un patriotism sincer și foarte 
puternic ...complet contrar sentimentului de dispreț pe care-l manifestă fățiș dl. Fraden față 
de USA... 
În cazul acesta se poate pune întrebarea...ce fel de american este dânsul...când are 
jumătate din sânge rusesc și când nu a îmbrățișat principiile de bază ale politicii americane 
din ultimii 60 de ani?   
 
Dragi colegi...las la aprecierea voastră să decideți cât de demn de încredere este dl. Jacob 
Fraden...Până și numele îl arată cât de rus este, nu este așa? 
 

* 
Acesta este aspectul pe care vreau să-l discut cu voi, colegii mei: a da mai departe 
materiale politice – oricât ar fi ele de interesante – vă pune în situația de: 
- a distribui – eventual, depinde de material - minciuni colegilor și prietenilor voștri; 
- de a va angaja activ în activitatea politică internațională de dezinformare...despre 
care voi nu aveți – de fapt – nicio idee...Voi înșivă deveniți niște scule inconștiente 
ale manipulării politice internaționale, niște pioni în marele joc de șah mondial care 
va duce la influențarea alegerilor președințiale americane... 
În același timp deveniți nedemn de încrederea prietenilor fiindcă...emailurile pe care 
le dați mai departe conțin manipulări și...cine-și dorește să aibă asemenea 
prieteni...manipulați, nesiguri? 
 
Poate că ar fi bine să luați distanță față de dorința de a distribui emailuri de origină 
necunoscută...numai pentru că sunt !   
  
 
NR. Avînd în vedere importanța subiectului, m-am hotărât să înserez materialul colegului 
Radu Mihalcea adresat nouă ; scopul constă exclusiv nn informarea DVS.Nu poate fi vorba 
despre dezbateri cu subiect politic.  
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                Curtoazia Paul Moren 
 

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 166, august 2020 EE                                             Internet 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Researchers from the University of Houston, in collaboration with others, have 
designed a “catch and kill” air filter that can trap the virus responsible for COVID-
19, killing it instantly. 

Zhifeng Ren, director of the Texas Center for Superconductivity at University of 
Houston, collaborated with Monzer Hourani, CEO of Medistar, a Houston-based 
medical real estate development firm, and other researchers to design the filter, 
which is described in a paper published in Materials Today Physics. 

The researchers reported that virus tests at the Galveston National Laboratory 
found 99.8 percent of the novel SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, was 
killed in a single pass through a filter made from commercially available nickel 
foam heated to 200 °C, or about 392 °F. It also killed 99.9 percent of the anthrax 
spores in testing at the national lab, which is run by the University of Texas 
Medical Branch. 

“This filter could be useful in airports and in airplanes, in office buildings, 
schools and cruise ships to stop the spread of COVID-19,” says Ren, MD Anderson 
Chair Professor of Physics at University of Houston and co-corresponding author 
for the paper. “Its ability to help control the spread of the virus could be very 
useful for society.” Medistar executives are is also proposing a desk-top model, 
capable of purifying the air in an office worker’s immediate surroundings, he 
says.  

Ren said the Texas Center for Superconductivity at the University of Houston 
(TcSUH) was approached by Medistar in March, as the pandemic was spreading 
throughout the United States, for help in developing the concept of a virus-
trapping air filter. 

Luo Yu of the Department of Physics and TcSUH along with Dr. Garrett K. Peel of 
Medistar and Dr. Faisal Cheema at the University of Houston College of Medicine 
are co-first authors on the paper. 

The researchers knew the virus can remain in the air for about three hours, 
meaning a filter that could remove it quickly was a viable plan. With businesses 
reopening, controlling the spread in air conditioned spaces was urgent. 

And Medistar knew the virus can’t survive temperatures above 70 °C, about 158 °F, 
so the researchers decided to use a heated filter. By making the filter temperature 
far hotter — about 200 °C — they were able to kill the virus almost instantly. 
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Ren suggested using nickel foam, saying it met several key requirements: It is 
porous, allowing the flow of air, and electrically conductive, which allowed it to be 
heated. It is also flexible. 

But nickel foam has low resistivity, making it difficult to raise the temperature 
high enough to quickly kill the virus. The researchers solved that problem by 
folding the foam, connecting multiple compartments with electrical wires to 
increase the resistance high enough to raise the temperature as high as 250 °C. 

 

Researchers found that 99.8 percent of the novel SARS-CoV-2, the virus that 
causes COVID-19 was killed in a single pass through a filter made from 
commercially available nickel foam heated to 200 °C, or about 392 °F. (Credit: 
University of Houston) 

By making the filter electrically heated, rather than heating it from an external 
source, the researchers said they minimized the amount of heat that escaped 
from the filter, allowing air conditioning to function with minimal strain. 

A prototype was built by a local workshop and first tested at Ren’s lab for the 
relationship between voltage/current and temperature; it then went to the 
Galveston lab to be tested for its ability to kill the virus. Ren says it satisfies the 
requirements for conventional heating, ventilation and air conditioning (HVAC) 
systems. 

“This novel biodefense indoor air protection technology offers the first-in-line 
prevention against environmentally mediated transmission of airborne SARS-CoV-
2 and will be on the forefront of technologies available to combat the current 
pandemic and any future airborne biothreats in indoor environments," Cheema 
says. 

Hourani and Peel have called for a phased roll-out of the device, “beginning with 
high-priority venues, where essential workers are at elevated risk of exposure 
(particularly schools, hospitals, and healthcare facilities, as well as public transit 
environs such as airplanes).”That will both improve safety for frontline workers in 
essential industries and allow nonessential workers to return to public work 
spaces, they said. 

This article was written by Jeannie Kever, University of Houston. For more 
information, visit https://uh.edu  

  
 

 

 

https://uh.edu/
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Cercetătorii creează un filtru de aer conceput pentru  a capta și  ucide 
coronavirusul  

Cercetătorii de la Universitatea din Houston, în colaborare cu alții, au proiectat un 
filtru de aer „prinzi și ucid” care poate captura virusul responsabil de COVID-19,  

ucigându-l instantaneu. Zhifeng Ren, directorul Centrului de Superconductivitate din 
Texas, la Universitatea din Houston, a colaborat cu Monzer Hourani, CEO al Medistar, 
o firmă de dezvoltare imobiliară medicală din Houston și alți cercetători pentru 
proiectarea filtrului, care este descris într-o lucrare publicată în Materiale astăzi 
Fizică. Cercetătorii au raportat că testele de virus la Laboratorul Național Galveston 
au descoperit că 99,8 la sută din noul SARS-CoV-2, virusul care provoacă COVID-19, 
a fost ucis într-o singură trecere printr-un filtru fabricat din spumă de nichel disponibil 
comercial încălzit la 200 ° C, sau aproximativ 392 ° F. De asemenea, a ucis 99,9 la sută 

din sporii de antrax în testarea la 
laboratorul național, care este condus de 
Universitatea din Texas Medical 
Branch. "Acest filtru ar putea fi util în 
aeroporturi și în avioane, în clădiri de 
birouri, școli și nave de croazieră pentru 
a opri răspândirea COVID-19", spune 
Ren, MD Anderson, profesor de fizică, 
profesor de fizică la Universitatea din 
Houston și co-autor corespondent 

pentru hârtie. „Capacitatea sa de a ajuta la controlul răspândirii virusului ar putea fi 
foarte utilă pentru societate”. Directorii Medistar sunt, de asemenea, propun un 
model de birou, capabil să purifice aerul în împrejurimile imediate ale unui birou, spune 
el. Ren a spus că Centrul pentru Superconductivitate din Texas de la Universitatea din 
Houston (TcSUH) a fost abordat de Medistar în martie, pe măsură ce pandemia se 
răspândea în Statele Unite, pentru a ajuta la dezvoltarea conceptului de filtru de aer 
care prinde virus. Luo Yu de la Departamentul de Fizică și TcSUH, împreună cu Dr. 
Garrett K. Peel de Medistar și Dr. Faisal Cheema de la Universitatea din Houston 
College of Medicine sunt co-primii autori pe hârtie. Cercetătorii au știut că virusul 
poate rămâne în aer aproximativ trei ore, ceea ce înseamnă că un filtru care ar putea 
elimina rapid a fost un plan viabil. Odată cu deschiderea întreprinderilor, controlul 
răspândirii spațiilor cu aer condiționat a fost urgent. Și Medistar știa că virusul nu 
poate supraviețui la temperaturi peste 70 ° C, aproximativ 158 ° F, așa că cercetătorii 
au decis să folosească un filtru încălzit. Făcând temperatura filtrului mult mai caldă - 
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aproximativ 200 ° C - au reușit să omoare virusul aproape instantaneu. Ren a sugerat 
să folosească spumă de nichel, spunând că îndeplinește mai multe cerințe cheie: este 
poros, permițând fluxul de aer și conductiv electric, ceea ce a permis încălzirea 
acestuia. De asemenea, este flexibil. Dar sp uma de nichel are rezistivitate scăzută, 
ceea ce face dificilă ridicarea temperaturii suficient de ridicată pentru a ucide rapid  

virusul. Cercetătorii au rezolvat această problemă prin plierea spumei, conectând mai 
multe compartimente cu fire electrice pentru a crește rezistența suficient de ridicată 
pentru a ridica temperatura de până la 250 ° C. Cercetătorii au descoperit că 99,8 la 
sută din noul SARS-CoV-2, virusul care provoacă COVID-19 a fost ucis într-o singură 
trecere printr-un filtru fabricat din spumă de nichel disponibil comercial încălzit la 200 
° C, sau aproximativ 392 ° F. (Credit: Universitatea din Houston) Prin crearea filtrului 
electric, mai degrabă decât încălzirea acestuia dintr-o sursă externă, cercetătorii au 
spus că au redus la minimum cantitatea de căldură care a scăpat din filtru, permițând 
aerului condiționat să funcționeze cu o tensiune minimă. Un prototip a fost construit 
de un atelier local și testat pentru prima dată în laboratorul Ren pentru relația dintre 
tensiune / curent și temperatură; apoi a mers la laboratorul Galveston pentru a fi 
testat pentru capacitatea sa de a ucide virusul. Ren spune că îndeplinește cerințele 
pentru sistemele convenționale de încălzire, ventilație și climatizare (HVAC). „Această 
nouă tehnologie biodefensă de protecție a aerului interior oferă prima prevenire în 
linie împotriva transmiterii mediate de mediu a aerului SARS-CoV-2 și va fi în fruntea 
tehnologiilor disponibile pentru combaterea pandemiei actuale și a oricărei viitoare 
biotehnii aeriene în medii interioare, "Cheema spune. Hourani și Peel au cerut o 
extragere treptată a dispozitivului," începând cu locurile cu prioritate ridicată, unde 
lucrătorii esențiali au un risc ridicat de expunere (în special școli, spitale și unități de 
asistență medicală, precum și publice) împrejurimi de tranzit, cum ar fi avioane). 
" Acest lucru va îmbunătăți siguranța lucrătorilor de prim rang din industriile esențiale 
și va permite lucrătorilor neesențiali să se întoarcă în spațiile publice de muncă, au 
spus acest articol. Acest articol a fost scris de Jeannie Kever, Universitatea din 
Houston. Pentru mai multe informații, vizitați https://uh.ed 

 
 
 
 
 
                                        

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia-research.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Alain Cavaille: „M-am născut alb, 
ceea ce mă face rasist. Nu votez 
extrema stanga, ceea ce mă face 
fascist. Sunt hetero, ceea ce mă 
face homofob. Sunt căsătorit cu 
aceeași femeie de mai bine de 
patruzeci de ani, ceea ce mă face un 
depasit de vremuri. Dețin casa mea, 
ceea ce mă face un proprietar 
bogat. Ador pateul de gasca și 
mielul, ceea ce mă face un 
susținător al abuzului contra 
animalelor. Sunt creștin, ceea ce mă 
face un câine infidel în ochii câtorva 
milioane de musulmani. Am peste 
65 de ani și sunt pensionar, ceea ce 
mă face un idiot batran. Gândesc cu 
capul meu, fără a înghiți tot ce îmi 
serveste presa, ceea ce mă face un 
reacționar. Îmi place să privesc 
femei foarte frumoase si sumar 
îmbrăcate, ceea ce mă face un 
pornograf. Îmi pun în valoare 
identitatea franceză și cultura mea 
occidentală, ceea ce mă face un 
xenofob. Aș dori să trăiesc în 
siguranță și să-i văd pe infractori în 
închisoare, ceea ce mă face un 
gestapovist. Conduc o masina pe 
motorină, ceea ce mă face un 
poluator. Cred că toată lumea ar  

 

 

 

 

 

trebui să fie răsplătită pentru 
meritele ei, ceea ce mă face un 
liberal antisocial. Am fost educat 
sever și sunt recunoscător părinților 
mei pentru acest lucru, ceea ce mă 
face un tortionar de copii opus 
dezvoltării lor armonioase. Cred că 
apărarea unei țări trebuie sa fie 
preocuparea tuturor cetățenilor, 
ceea ce mă face un militarist. Imi 
place sa fac efort și sa mă 
autodepesc, ceea ce mă face un 
retardat social. Așa că le mulțumesc 
tuturor prietenilor care încă 
îndrăznesc să ramana alaturi de 
mine în ciuda acestor numeroase 
defecte."  

 
NR Iată că nu suntem  singuri ! Din 
păcate este adevărat că lumea 
noastră se transformă… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punct de vedere 
Curtoazia Nicu Suruceanu 
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Coronavirus. 
Alte informații 
                  Curtoazia Nicu Suruceanu 
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                                Oameni pe care i-am cunoscut. Constanța. 

Dragi colegi, m-am gândit să vă povestesc ceva despre oamenii frumoși pe care i-am 
cunoscut. M-am gândit la o persoană care se numește Constanța. 

Și am să încep cu începutul! Se întâmpla în secolul trecut!!! Era liceeană și se pregătea să 
intre la ASE. Făcea naveta din Buzău la București dumineca, să participe la cursurile de 
pregătire din ASE.  

Povestea lor începe într-un tren, într-o duminică după-amiază, când ea se întorcea din 
București. El călătorea spre Botoșani să-și viziteze bunica. Pe el nu știu cum îl chema, să-i 
zicem Dan.  Și Dan se pregătea să dea admitere la ASE, așa că ei doi au avut ce discuta 
tot drumul. Când au ajuns în Buzău, Dan nu s-a îndurat să se despartă, a coborât din tren 
și s-au plimbat prin Buzău până s-a înnoptat. A trebuit totuși să plece cu un tren de noapte 
spre Botoșani, dar au rămas în legătură telefonică și s-au reîntâlnit în București. Constanța 
le-a spus părinților despre această prietenie, ei i-au atras atenția că are în față un examen 
de admitere la facultate. Au dat amândoi examen și au picat amândoi. Atunci, păriții le-au 
interzis să se mai vadă, ca să se pregătească serios pentru următorul an. 

Dan a fost luat în armată și de acolo a optat pentru Academia Militară. Constanța a reușit la 
ASE  în toamna următoare, atunci l-a căutat pe Dan dar a aflat că el își făcuse o prietenă 
care era însărcinată și cumva a fost chiar obligat să se însoare cu ea. 

Constanța a terminat facultatea, a cunoscut un bărbat cu vreo 14 ani mai în vârstă, teribil 
de insistent și s-a măritat cu el. Era contabil șef, avea mașină și un apartament. Au avut un 
băiat. Anii au trecut.   

După revoluție, Constanța avea două servicii și câștiga mult mai bine decât soțul ei, care 
tocmai ieșise la pensie. Făcea asta pentru că fiul ei era student și voia să-l ajute mai mult, 
soțul fiind un om cu mare atenție la cheltuieli.  Al doilea serviciu al ei era de contabil la 
editura noastră, a mea și a Simonei. Noi o apreciam și o simpatizam pe Constanța pentru 
corectitudinea și solicitudinea ei față de noi. Era o persoană plinuță, plăcută, mereu cu 
zâmbetul pe buze. 

Totul părea bine organizat, dar într-o zi, soțul i-a spus că vrea să divorțeze. I-a amintit că 
apartamentul era al lui, de dinaintea căsătoriei, i-a oferit însă, mașina. Și o grăbea să plece 
din casă. Cunoscuse în plimbările lui din parcul circului, pe unde locuiau, o altă femeie, 
pensionară și ea, deci cu mai mult timp liber , cu care dorea să-și împartă viața de atunci 
încolo. A devenit atât de insistent, încât Constanța nu a mai putut suporta și a fost nevoită 
să-și caute serviciu și să se mute în casa părintească din Buzău, unde mai locuia doar 
mama ei. Nouă ne-a spus despre necazurile astea abia când a fost să plece din București, 
iar noi am optat să rămână contabila noastră, căci închiderea lunii și raportările se puteau 
rezolva prin corespondență. 

   Rubrica Corinei 
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Au trecut câteva luni. S-a pronunțat divorțul. Și într-o zi, in locuința din Buzău, sună telefonul. 
Telefonul cel vechi, cu fir, din vechea ei locuință. Constanța? Da.... Aș putea să-mi închipui 
ușor un dialog. Vi-l puteți închipui și voi. Da, era Dan. Dădea și el un telefon, așa, cu 
nostalgie după o fată pe care o cunoscuse cândva, cu două decenii în urmă.  Avusese două 
căsnicii care n-au mers prea bine. Avea două fiice pe care le vedea rar. Locuia în Sibiu. 
Ieșise și el la pensie, pentru că militarii ies devreme la pensie.  

A doua zi era în Buzău. Greu, după câteva drumuri și ceva timp, a convins-o să se 
recăsătorească și să se mute cu el în Sibiu. În anii care au urmat au făcut împreună călătorii 
frumoase, week-enduri de neuitat. Le aranjează viața pe toate! 

Fiul Constanței l-a acceptat pe Dan, îi vizitează des iar tatăl lui continuă legătura cu 
cunoștința respectivă, care însă nu a acceptat să se mute la el și să-și legalizeze legătura 
– de ce, nu-i așa, să-și ia obligația de a îngriji un bătrânel!  

La colaborarea noastră am renunțat pentru că în acel an, 2011, statul a inventat semnătura 
electronică. Contractul nostru era unul de colaborare, ar fi trebuit să-mi iau eu semnătura 
aia. Am preferat o contabilă cu firmă, din București, Dar Constanța a rămas una dintre 
cunoștințele pe care le prețuiesc pentru frumusețea caracterului ei 

Pentru acest album, Simona a făcut peste o mie de fotografii dintre care a ales vreo sută 
cincizeci, pe care le-a prelucrat pentru tipar și acum le pune în pagină. 

֍ 
Crestături în lemn 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Căuc / Mug 
      Gorj - Oltenia, 1/4 sec. 20 
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Tipar de caș / Cheese Pattern Transilvania, 4/4 sec. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ladă / Chest Bucovina, 1/4 sec. 20 
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Crestături în lemn este titlul noului album, al doilea din seria de patrimoniu muzeal 
de artă țărănească (după Măști și jocuri cu măști) - pe care o să-l tipărim în 
septembrie. N-am mai avut răbdare și vă vorbesc despre el înainte de apariție. 

A fost escapada noastră, a editurii, din vremurile astea de pandemie, uitând de urâtul 
care ne înconjoară.  

Textul albumului este scris de doi profesori universitari – doamna Georgeta Roșu, 
fosta directoare științifică a MNȚR, care s-a retras anul acesta la pensie, și domnul 
Sorin Gabriel Ioniță, etnograf. Dumnealui a scris primele două capitole:  Istoriografie 
și Materiale și tehnici de lucru. 

În primul capitol autorul trece în revistă ce s-a scris până acum mai important în 
domeniu, iar în al doilea  prezintă soiurile de copaci folosite la confecționarea 
obiectelor din gospodăriile țărănești și tehnicile, inclusiv sculele cu care lucrau acești 
adevărați artiști.   

Capitolul principal al cărții este al treilea, Tipologie, ornamentică, cromatică, în care 
autoarea enumeră obiectele din patrimoniul Muzeului, precum blide, linguri, căuce, 
copăi, butoiașe, forme de caș, crinte și raghile, piese de țesut – furci și prâsnele, paturi, 
mese, scaune, dulapuri, lăzi de zestre, șei, bâte, fluiere și încă altele, toate uimind cu 
frumusețea formelor, crestăturilor, sculpturilor.  Lunga înșiruire de piese prezentate 
succint se încheie cu o trimitere în timp, adică în mit, căci mitul este un adevăr spus 
ca o poveste cu sori, cu păsări măiastre, cu dinți de lup și coarne de berbec și alte 
minunății ce împodobesc aceste obiecte.  

Pentru acest album, Simona a făcut peste o mie de fotografii dintre care a ales vreo sută 
cincizeci, pe care le-a prelucrat pentru tipar și acum le pune în pagină. 

 

NR Nu vă întrebați ce caută subiectul în  revista unor oameni ca noi. Nu uitați 
cine suntem. 
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    Vești de la alții, despre tinerii minunați (plecați) din Romania 

 
   Cu  informații preluate din presa germană 2019. 
 
   Știri trecute cu bună știință în categoria „asta nu se publică”.  
 
   De ce se întâmplă așa? Se întâmplă pentru că întreaga presă este strict 
controlată.  
 
   Pentru că tot ce se adresează publicului larg (cu excepția unei mici părți a 
online-ului) este cernut atent de personaje invizibile nouă, mereu neștiute, 
mereu în umbră. Ele sunt acelea care, de acolo de sub pavăza anonimatului, 
îmbuibă presa cu informații în care sunt meșteșugit ascunse (de cele mai 
multe ori în subliminal) mesaje menite să sădească neliniște, teamă, 
nesiguranța pentru ziua de mâine, perspectiva prăbușirii iminente în neant a 
țării, ura nepotolită față de cel de lângă tine, și venerația pentru obiceiurile 
nesănătoase, vulgaritatea, slăvirea nemăsurată a trădătorilor și incriminarea 
adevăraților patrioți, avantajele pe care le aduce supușenia tăcută și 
pericolele ce ne pasc din cauza mândriei de a fi român, respectul exacerbat 
pentru străini și, totodată, desconsiderarea adâncă pentru tot ce este neaoș, 
românesc. 
 
   Ați citit undeva, sau ați auzit din gura vreunui propagator de știri televizate 
despre Timeea Petrescu, o copilă de 12 ani născută la Craiova, care cu un 
IQ de 162 de puncte (la IQ 140 ești considerat geniu!) a fost acceptată în 
grupul restrâns ai celor mai deștepți oameni de pe planetă?  
 
   Dar despre cei trei liceeni români,  Alexandru Radac, Daniel Marpozan și 
Codrin Muntean, din Sibiu, care au câștigat medalia de aur la Robotică, 
secțiune a Olimpiadei Geniilor, concurs organizat de către Oswego State 
University of New York.?  Va spus cineva că cei trei au creat un revoluționar 

De luat aminte 
Curtoazia Victor Muntean 
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robot pompier menit să salveze oamenii dintr-un incendiu fără să pună în 
pericol viață salvatorilor și un extrem de eficient sistem inteligent de 
economisire a energiei electrice în locuință. 
 
   În legătură cu elevul român Norbert Kereszeny, născut la Sighetu 
Marmației, ați văzut scris pe undeva, ați auzit a se aminti despre el printre 
sutele de breaking news-uri devastatoare ale vreunei emisiuni de știri? 
Oricât v-ați strădui, nu. De ce ar fi trebuit să-i știți numele? Fiindcă, fapt 
uimitor în lumea universitară italiană,  el, un român, a intrat primul dintre 
60.000 de candidați la facultatea de medicină a Universității din Milano 
 
   Ați auzit rostit numele Mihaela Florea la vreo televiziune care transmite 
necontenit 24 de ore din 24, 365 zile pe an, ori l-ați citi tipărit pe undeva, 
eventual în ultima pagină a vreunei fițuici cu pretenții de jurnal? Desigur, 
nu. De ce este important numele ei? Ea, Mihaela Florea în vârstă de 18 ani, 
din Brăila, a câștigat Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist 
2019, secțiunea Excel. La Campionatul Mondial, cum este normal, au 
participat cei mai talentați informaticieni de pe planetă! Nicăieri în presa 
românească nu veți afla numele româncei, absolventă a extrem de puțin 
promovatului Colegiu Național „Gh. M. Murgoci”.  Pentru ziarele 
românești, aproape în totalitate ticluite în redacții aparținând unor alogeni 
prea puțin interesați de valorile autohtone, Mihaela este un nimeni în 
comparație cu Adelina Pestrițu, Carmen de la Sălciua, Alina Plugaru sau 
Sexy Brăileanca. 
 
   V-a informat, cumva, cineva din media românească despre Ștefan 
Pricopie? De ce ar fi trebuit să-i cunoaștem numele? Fiindcă românul Stefan 
Pricopie, absolvent al Universității Manchester, a câștigat anul acesta, la 
secțiunea Economie, unul dintre cele mai prestigioase premii de pe planetă: 
„Global Awards” - 2020, cunoscut ca și Premiul Nobel Junior!  
 
   La competiție au participat peste 3.400 de persoane reprezentând 338 
universități din peste 50 de țări. Premiul va fi acordat în ziua de luni, 11 
noiembrie. A doua zi după alegeri. Credeți că veți auzi în acea zi devenită 
importantă pentru România datorită lui, măcar în șoaptă, rostit numele lui 
Ștefan Pricopie? Dacă da, vă amăgiți amarnic. Semidocții Johannis sau 
Dăncilă sunt mult prea importanți! 
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   Ce importanta are ? Rostește GRANDOMANUL întronat pe scaun de 
Președinte, când e vorba de cel mic. Și uite așa ratează șansa să devină mai 
înțelept,să-și lărgească orizontul cunoașterii. 
 
   Vă interesează despre ce era vorba în teza de licență cu care Stefan a 
câștigat Premiul Nobel Junior? Dacă da, aflați că trata tematica extrem de 
importantă a învățământului public și a fenomenului de brain drain! Adică, 
se înaintau soluții inovative pentru unul dintre cele mai criticate laturi ale 
educației, inclusiv în România: învățământul public. S-a apreciat că teza sa 
deschidea noi perspective privitoare la metodele prin care poate fi adusă pe 
linia de plutire, prin învățământul public, educația generațiile viitoare. Deși 
este o direcție de interes maxim pentru educația românească, domeniu 
considerat a se afunda azi în mlaștina pestilențială a semidoctismului și 
măcinat de pericolul analfabetismului generalizat, nimeni de la noi nu s-a 
găsit interesat de ideile tânărului Pricopie… 
 
   Ce este fenomenul „brain drain”, analizat și el în teza studentului român? 
Fenomenul „brain drain” (în traducere directă „exodul de creiere”) 
reprezintă una dintre cele mai devastatoare realități cu care se confruntă 
România de trei lungi decenii!  
 
   Cât de pustiitor este acest fenomen pentru noi? Pentru a răspunde ar fi, 
probabil, suficient dacă aș preciza că, cu o singură excepție, toți românii 
eminenți nominalizați mai sus nu mai trăiesc astăzi în România!  
 
   Sunt creiere tinere și fecunde luate de valul cu putere de tsunami al 
exodului românesc. Sunt creiere alungate de noi cu bună știință. Sunt semne 
incontestabile ale geniului acestui popor împrăștiate în lumea largă cu o 
inconștiență criminală. Sunt semințe fertile ale viitorimii României pe care 
conducători semidocți, trădători din fire ori cumpărați pe un pumn de arginți, 
le-au risipit în cele patru zări cu nesimțirea specifică politicianului român.  
 
   Interesează pe cineva din România teza lui Ștefan Pricopie? Sau a stat vreo 
oficialitate de vorbă cu unul dintre geniile de mai sus, aparținând încă aceste 
țări, aflați pe cale de a fi absorbiți de o altă cultură?  
 
   Nu! Miniștrii educației (26 în ultimii treizeci de ani!) se schimbă precum 
ciorapii fără să lase nimic în urma lor cu excepția mirosului pestilențial, 
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specific oricărui ciorap murdar, miros care se răspândește rapid în întregul 
sistem educațional românesc. 
 
   Voi aminti și despre Alexa Tudose, elevă în ultimul an la Colegiul 
Național „I.L.Caragiale” din Ploiești, o tânără despre care, de asemenea, 
aproape nicăieri nu s-a scris sau vorbit.  
 
   De ce Alexa Tudose? Pentru că ea a cucerit, în septembrie anul acesta, 
medalia de aur la Balcaniada de Informatică. Este singura dată în istoria 
Balcaniadei când medalia de aur este atribuită unei fete! La concurs au 
participat 52 tineri informaticieni de viitor din 11 țări.  
 
   De ce mai este important să vorbim despre Alexa? Pentru că, asemenea 
altor copii supradotați de vârsta ei, nici Alexa nu va rămâne în România! Ea 
a decis să plece în Marea Britanie unde timp de șase ani va urma cursurile 
Universității din Oxford. Se va mai întoarce? Nimeni nu poate ști azi. Ceea 
ce cunoaștem cu siguranță este că șansele revenirii sunt sub 5%. 
 
   Am dat numai câteva exemple de tineri excepționali pe care „cineva” nu 
dorește să-i cunoaștem, nu vrea să-i prețuim la adevărata lor valoare și ne 
interzice să ni-i apropiem de țară.  
 
   Sunt numai câteva dintre miile de minți românești care luminează precum 
stelele intelectul planetei și al căror nume, numai din vina noastră, le 
ignorăm.  
 
   Sunt tineri români pe care țara îi pierde definitiv, care vor înnobila prin 
capacitățile lor viața științifică, medicală sau artistică din altă parte, din țări 
care, pentru că știu să prețuiască și să păstreze valorile adevărate, ne sunt 
date exemplu de iluminare în istoria omenirii. Sunt tineri români despre care 
forțe oculte nu vor să aflăm, a căror existență, talent și inteligență sunt 
trecute sub o vinovată tăcere în timp ce mințile fragede ale generației care 
acum se ridică sunt inundate cu false repere. 
 
   Și, totuși, de ce ne pleacă valorile?  
 
   De ce tinerii nu recunosc România ca fiindu-le patrie ocrotitoare, nu o 
percep ca pe o entitate protectoare, ca pe un sprijin  în realizarea personală 
deplină?  
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   Răspunsul, pentru ambele întrebări, e simplu. Atât de simplu! Aici, în 
această țară, nu se mai poate visa. Aici, în România noastră, a murit speranța. 
Iar de aici, din România de azi, viitorul nu se mai vede. Și nu se mai vede 
pentru că a fost furat! 
 
   Poate vă veți întreba: 
 „Pentru toate astea, unde sunt vinovații?” 
 
 

NR Posibil răspuns:  
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  Trei prietene calatoreau intr-un Boeing.La un moment dat, motoarele se opresc, iar capitanul  
anunta sa se treaca la pozitia de aterizare fortata. 
Prima, frantuzoaica, isi scoate fardurile, parfumurile si incepe sa se dea cu toate. 
O araboaica o intreaba: "Ce te dai, draga, cu toate alea, daca tot ne prabusim?" 
Frantuzoaica: "Am auzit ca echipa de salvare cauta printre pasageri si salveaza gagicile misto". 
Scoate atunci araboaica din geanta tot aurul si isi pune cate un inel pe fiecare deget, 
 lanturi la gat, la picioare… 
Langa ea o negresa: "Ce-ti pui tot aurul pe tine, daca tot ne prabusim?" 
Araboaica: "Am auzit ca echipa de salvare cauta sa salveze bogatii". 
Atunci negresa se dezbraca si-si pune fundu' in geam. Astea doua: "Ce-ai, draga, te-ai  ticnit?". 
Negresa: "Sunteti proaste amandoua, eu am auzit ca mai intai cauta cutiile negre!" 
..................................................................................................................................................................  
Un barbat casatorit invita dupa orele de serviciu un prieten la masa de seara... 
Sotia neanuntata incepe sa urle: 
- Casa nu este curata!!! Chiuveta este plina de vase murdare!!! Inca nu mi-am aranjat parul!!! 
Sunt inca imbracata in capot!!! Nu am gatit nimic pentru ziua de astazi, si nu am de gand sa 
 gatesc...Pentru ce dracu l-ai adus... poate ma lamuresti??? 
Sotul raspunde: 
- Pentru ca el vrea sa se insoare... 
..................................................................................................................................................................  
Doi colegi stau de vorba: 
- Ai auzit? A murit sefu'. 
- Da. Si ma tot intreb cine a mai murit odata cu el? 
- De ce? 
- Pai scria in anunt ca "odata cu el a murit unul dintre cei mai capabili angajati ai firmei noastre..." 
..................................................................................................................................................................  
- Popescule, de ce vii asa tarziu?!!! 
- Pai, mi-ati spus ieri sa-mi citesc ziarul acasa... 
.................................................................................................................................................................. 
Un patron catre altul: 
- Cum de angajatii tai sunt mereu asa punctuali? 
- Simplu: am 30 de angajati si 20 de locuri de parcare... 
..................................................................................................................................................................  
La Biroul de Resurse Umane: 
- Ne pare rau, dar nu va putem angaja, pentru ca nu avem ce sa va dam de lucru! 
- Pai, asta n-ar fi chiar asa de grav... 
..................................................................................................................................................................  
 
La interviu: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu. 
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze... 

 

    Alte glume 
Curtoazia Paul Moren 
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..................................................................................................................................................................  
 
Un tanar absolvent al sectiei de Management era foarte incantat de postul pe care se angajase 
 intr-o importanta companie multinationala. In prima zi suna la Bufet, tipand in receptor: 
- Adu-mi o cafea! Si viteeeeeza!!! 
La celalt capat al firului raspunde o voce grava: 
- Cred ca ai format un numar gresit; stii cu cine vorbesti, neam de cretin? 
- Nu, raspunde tanarul angajat. 
- Eu sunt Directorul General, imbecilule!!! 
- Dar tu stii cu cine vorbesti, dobitocule?, tipa tanarul mai tare ca prima data. 
- Nu, raspunde Directorul surprins. 
- Perfect!... si inchide. 
..................................................................................................................................................................  
O blonda ajunge la serviciu plangand in hohote. Seful o intreaba ingrijorat ce a patit, la care ea  
raspunde: 
- Azi dimineata am primit telefon si am aflat ca mama a murit. 
Seful o consoleaza: 
- De ce nu te duci tu acasa azi sa te odihnesti? Si-asa nu avem de lucru prea mult! 
Blonda refuza spunand ca mai bine lucreaza, ca sa mai uite de necaz. 
Dupa 2 ore seful trece pe langa biroul ei si o aude plangand si mai tare... 
- Ce s-a mai intamplat?, o intreaba. 
La care ea raspunde: 
- Tocmai a sunat sora mea si mi-a zis ca si mama ei a murit. 
..................................................................................................................................................................  
Merge o baba bolnava la doctor si ii spune: 
- Dom' doctor, ma simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma! 
Doctorul o consulta, apoi se gandeste si ii zice: 
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de noroi din Techirghiol! 
- O sa ma vindece doar baia cu noroi? 
- Nu, dar trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul! 
..................................................................................................................................................................  
- Ce ai păţit la ochi? 
- Era să mi-l scoată ginerele meu cu o andrea. 
- În timp ce tricotai? 
- Nu, în timp ce mă uitam prin gaura cheii. 
..................................................................................................................................................................  
Ce obţii dacă încrucişezi un neamţ cu un irlandez? 
Un bărbat dispus oricând să execute ordinele, dar prea beat să o poată face. 
 
..................................................................................................................................................................  
Pesimistul: - Femeile din barul ăsta sunt nişte stricate. 
Optimistul: - Aşa sper şi eu... 
..................................................................................................................................................................  
  
Scufiţa Roşie mergea spre bunica ei. Este prinsă şi violată de lupul cel rău. El o întreabă: 
- Ce-ai să-i spui bunicii tale? 
- Că m-am întâlnit cu tine şi m-ai violat de patru ori. 
- De patru ori?, se miră lupul. 
- Da! Ce, te grăbeşti? 
..................................................................................................................................................................  
Degustătorul unui celebru producator de vinuri a murit, iar compania a dat anunţ pentru angajarea unu          
murdar, cu mutră de beţiv. Directorul firmei s-a gândit să facă tot posibilul pentru a-l respinge. I-au dat       
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- Muscat, trei ani, din viţă de vie crescută pe versantul nordic, păstrat în recipient din oţel. Calitate slab    
- Exact, a spus directorul. Dă-i încă un pahar să guste! 
- Cabernet, opt ani, din viţă de vie crescută pe pantele de sud-vest, păstrat în butoaie de stejar, matur               
mai bune rezultate. 
- Exact. Dă-i cel de-al treilea pahar..! 
- Pinot Alb, şampanizat, de înaltă calitate şi exclusiv, a spus calm beţivul. 
Directorul a fost uimit. El i-a facut cu ochiul secretarei şi i-a şoptit ceva. Aceasta a plecat şi s-a întors î        
Beţivul a gustat... 
- Blondă, 26 de ani, însărcinată în trei luni şi, dacă nu mă angajaţi, voi spune şi cine e tatăl copilului! 
  

  
 

 

 
 

Zice că a fost cândva, de mult,de mult ! 
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	SĂ TE PROTEJEZI DE COVID-19 ÎN ROMÂNIA ESTE NECONSTITUȚIONAL.
	Curtea Constituțională a României garantează persoanelor infectate cu COVID libertate de mișcare. Săptămâna trecută, CCR a declarat că izolarea, carantinarea și internarea obligatorie sunt neconstituționale, ba mai mult, instituirea carantinei în Româ...
	În ultimul număr al revistei noastre am publicat o scurtă luare de poziție în legătură cu materialul O radiografie realistă a evenimentelor din America, 2020  și am prezentat criteriile mele după care exclud – sau accept – să citesc ceva care circulă ...

	Între timp am aflat că articolul a fost publicat și de Adrian Năstase pe blogul său și a mai apărut – puțin modificat și cu precizarea autorului - pe blogul bisericii ortodoxe române din Los Angeles: acolo era trecut și numele autorului articolului, d...
	*
	Mai întâi despre internet: acesta a fost creat prin anii 1950 ca un mijloc de comunicare militară...La începutul anilor 70 s-a luat hotărârea ca o variantă a acestuia să fie pus și la dispoziția populației civile, ținând seama de imensele avantaje pe ...
	Ca o dezvoltare logică a conceptului despre comunicarea globală au apărut și companii care puneau la dispoziția publicului larg posibilitatea de a-și formula și a face publice părerile proprii...și ulterior a apărut și posibilitatea cititorilor de a l...
	Părerile exprimate în internet de către majoritatea participanților reflectă numai nivelul de cunoștințe și de experiență de viață al acestora, ambele de multe ori foarte reduse și de aceea nepotrivite pentru a fi luate în considerare de persoane cu u...
	Acest aspect nu a rămas necunoscut instituțiilor însărcinate cu informarea / dezinformarea publicului din propria țară sau din străinătate: printre acestea se numără partidele politice dar și agențiile de securitate care urmăresc scopuri bine precizat...
	De aici începe domeniul în cadrul căruia fiecare dintre cei care folosesc internetul ar trebuie să devină activ și să împiedice / stopeze difuzarea neadevărurilor. Motivația ar fi foarte simplă: acest tsunami de minciuni care circulă prin internet afe...
	Aceasta este propunerea mea adresată acum tuturor Mecanicii61! Mai bine o informație mai puțin decât o minciună mai mult! Ăsta ar trebui să fie principiul după care ar trebuie să acționăm cu toții...
	*
	Permiteți-mi acum să vă arăt cum sunt formulate dezinformările din internet, folosind materialul despre care am discutat, material dat mai departe – printre alții - de un fost Prim ministru al României, de un preot ortodox din USA și de câțiva dintre ...
	În decursul vieții m-am întâlnit adesea cu asemenea materiale...așa că acum numai cu greu mi-am învins repulsia de a citi așa o adunătură de ...hmmm...ne-adevăruri, ca să nu zic minciuni...Citindu-l am identificat 53 de afirmații false / minciuni pe n...
	Nu pot să le analizez pe toate cele 53 fiindcă aș depăși cu mult spațiul pe care mi l-ar acorda redactorul șef al revistei noastre, Radu Gruia...Dar voi încerca să fiu concludent pentru a vă convinge de necesitatea unei atitudini critice și din partea...
	*
	Citez pe dl. Fraden:
	Asemenea preşedinţi (Nota mea: este vorba de actualul Președinte al USA, Donald Trump) nu au mai existat în SUA şi de aceea stângiştii s-au decis să-l declare psihopat şi să-l înlăture de la Casa Albă, ca fiind incapabil să-şi exercite atribuţiile dat...
	Autorul, dl.  Fraden, se referă – fără s-o precizeze -  la cartea The Dangerous Case of Donald Trump (Cazul periculos al lui Donald Trump), editată de dr. med. Bandy Lee, profesor științific asistent (ar corespunde cu gradul de conferențiar științific...
	Dar...să analizăm ce spune autorul articolului:
	1. Autorul vorbește de doi- trei psihiatri: nu, au fost 27 de psihiatri, toți specialiști în boli mintale...Ce eroare grosolană...sau ce minciună!
	2. ...stângiștii...Este vorba oare de ...cei care scriu cu mâna stângă?
	Fiindcă o asemenea grupare socială nu există! Nu există un partid, nu există un sindicat, nu există nici o mișcare populară cu această denumire...nu există nimic! Există numai fantezia autorului, care grupează sub această denumire pe toți cei care au ...
	3. .... s-au decis să-l declare psihopat şi să-l înlăture de la Casa Albă, ca fiind incapabil să-şi exercite atribuţiile datorită instabilităţii psihice.
	Dacă nu există stângiști...nu pot exista nici acțiunile acestora, prezentate de autor...
	Nici altcineva – de exemplu Partidul Democrat american, care și-ar dori să preia puterea de la Partidul Republican în USA  - nu a folosit nicio dată atributele din această propoziție și nu a încercat nici-o dată să:
	- îl declare psihopat pe Președintele Trump
	- să-l înlăture de la Casa Albă pe motive psihice
	- (să-l declare) incapabil
	- (să-l declare) instabil psihic.
	Aceste patru afirmații se referă la acțiuni care ...nu au existat în politica americană și sunt  numai creații a fanteziei autorului sau a necunoștinței lui de cauză: a auzit ceva și acum...trăncăne. Toate acestea cu scopul de a induce în eroare, de a...
	4. Au plătit (vreo doi-trei psihiatri)...Și în domeniul universitar este posibil ca o grupare particulară – de exemplu stângiștii - să plătească anumite cercetări care vor fi făcute de profesori...dar aceasta nu este regula. Regula este că statul fina...
	În cazul de față este vorba de o activitate dusă de psihiatri în mod continuu dea lungul secolelor fiindcă 18 dintre cei 37 de Președinți ai USA dintre 1776 și 1974 au suferit de diferite dezordini psihiatrice: depresiune, paranoia, demență, etc. (vez...
	Încă o informație (probabil) falsă...sau o minciună, depinde cum vreți s-o încadrați.
	5. ...pentru declarații publice...Nu, nu este vorba de niște declarații făcute la radio, tv sau în presă și care ar dispare o dată cu imaginea de pe ecrane, ci este vorba de o carte de 360 de pagini apărută în editura St. Martin’s Press din New York. ...
	6. ... dar şi operaţiunea asta nu a produs decât o uşoară tresărire a aerului. Este greu de imaginat cum își închipuie autorul că tresare aerul...dar nici asta nu este adevărat, chiar dacă aerul ar tresări în mod substanțial. În prezent cartea este ci...
	Încă o apreciere manipulativă, falsă, a autorului articolului.
	Propoziția aceasta de 55 de cuvinte conține 10 inexactități / minciuni (mai mititele). În paragraful precedent – în care am afirmat că in textul total sunt (numai) 53 de minciuni (mari) le-am considerat pe toate acestea zece ca fiind...numai una singu...
	Deocamdată nu pot răspunde la această întrebare...dar vă propun să continuăm analiza...
	*
	Întrebarea care apare logic și imediat este... de ce încearcă dl. Fraden să împiedice cititorii să citească o carte, tratând-o cu atât de mult dispreț?... Ce au scris autorii în această carte și ce vrea să ascundă dl. Fraden?
	Tot din lipsa de spațiu, nu pot să-i citez pe toți cei 27 de autori care au publicat câte un capitol din cartea respectivă...Dar...mă rezum la primul dintre ei și la câteva citate din celelalte capitole. Asta ar putea să fie suficient ca să căpătăm o ...
	Cap. 1, pg. 25, autori Dr. Philip Zimbardo, profesor emerit al Universității Stanford (a treia din lume) și Rosemary Sword, autoare a mai multor cărți de psihopatologie. Citez:
	- pg. 45: ...Donald Trump este incapabil mental să fie Președinte al USA...
	- pg. 45: ...nu putem să nu considerăm un factor suplimentar: posibilitatea unei dezordini neurologice cum ar fi demență sau Alzheimer...Comparând interviurile filmate din 1980 încoace...noi am găsit...o significantă reducere în folosirea cuvintelor e...
	- pg. 47: Noi credem că Donald Trump este cel mai periculos om din lume...care poate ordona bombardamentul unei alte națiuni numai pentru amuzamentul  său personal de a vedea scene dramatice cu oameni care au fost omorâți prin gazare.
	- pg. 47: Noi suntem profund îngrijorați de schimbările de opinie abrupte, capricioase, cu 180 de grade și cum această demonstrație de instabilitate are potențialul de a fi periculoasă până la cauzarea unei catastrofe nu numai pentru cetățenii americani.
	În celelalte capitole se găsesc aprecieri ca:
	- pg. 91, autor Lance Dodes, fost profesor științific (acesta este un grad academic existent numai în USA) de Psihiatrie la Harward Medical School.
	Caracteristicile sociopatice ale dl. Trump sunt de necontestat. Ele creează un pericol profund pentru democrația și siguranța USA. Dl. Trump va avea succes în a câștiga și mai multă putere și măreție având în același timp mai puțină legătură cu realit...
	- pg. 346, autori Dr. N. Gartrell și Dr. D Mosbacher
	Opoziția lui (Nota mea: a lui Donald Trump) față de presă este vecină cu paranoia.
	El refuză să preia responsabilitatea pentru operații (ordonate de el) eșuate.
	El ridică pretenții false și fără substanță care pot fi contrazise cu ușurință.
	El discreditează alte organizații guvernamentale. Folosește termeni degradanți pentru a dezonora pe judecători.
	Este indiferent față de limitele puterii prezidențiale și nu reușește să priceapă care sunt datoriile funcției pe care o deține.
	Cu totul, comportamentul lui dușmănos, impulsiv, provocativ, suspicios și dezordonat reprezintă o amenințare gravă a securității naționale a USA.
	Sper că acum colegii din România au căpătat o imagine cât de cât despre conținutul cărții pe care o prezintă dl. Fraden ca fiind...nedemnă de citit. Din contră, cartea este cu atât mai interesantă cu cât dezvăluie cititorului român aspecte pe care nu ...
	Apelul meu către colegii mei este acum: atenție la manipulări! Să ne amintim de nemuritorul
	Caragiale care a pus în gura unui alegător – a lui Agamiță Dandanache - întrebarea capitală: Dar eu...hic! ...Eu...cu cine votez?
	Dragi colegi, întrebarea asta este valabilă încă pentru toți românii care citesc internetul...și deci și pentru voi! Gândiți-vă bine dacă asemenea încercări de manipulare ale personalității voastre mai pot fi interesante și mai puteți să le distribuiț...
	Poate că pentru voi, colegii mei care vă doriți să fiți informați și despre activitatea Președintelui american Donald Trump, ar fi interesant să continui acum cu citate din carte respectivă...Dar aceasta ar denatura scopul acestei scrisori deschise: a...
	*
	Este posibil ca dl. Fraden să nu fi cunoscut aceste aspecte ale personalității lui Donald Trump, să fi acționat cu bună credință și încredere și ...să se fi păcălit singur? Să vedem ce spune dânsul despre Președintele țării al cărei cetățean el este, ...
	- ... Deoarece Trump e un mare iubitor al sexului frumos,…
	- Se vede şi cu ochiul liber că Trump e o personalitate excentrică, imprevizibilă, capabilă să-şi jignească chiar şi apropiaţii; pe deasupra e narcisist şi elefant într-o prăvălie cu porţelanuri.

	Ah, se pare că dl. Frade știe cu cine are de a face...chiar dacă nu întrezărește adâncimile pe care le-au iluminat psihologii în cartea citată mai înainte...Cum este posibil ca dânsul se angajează într-o culegere de minciuni și de falsității...că doar...
	Este acum cazul să vă mai semnalez o încercare de manipulare masivă a cititorilor, pe care o întreprinde dl. Fraden prin enumerarea defectelor pe care dânsul le-a descoperit la Președintele USA dl. Donald Trump...În loc să analizeze acum în adâncime c...
	Dar tocmai asta este problema: omul la vârful piramidei sociale mondiale este un om periculos de bolnav: vedeți ce spun medicii...Dl. Fraden încearcă să manipuleze masiv simțământul de siguranță al cititorilor...făcându-i să creadă că pericolul se afl...
	În legătură cu dl. Fraden trebuie spus acum că dânsul este un maestru al manipulării... Asigurări ca cele de mai sus sunt livrate numai de cei care stăpânesc bine tehnica inducerii în eroare a cititorilor creduli...iar această siguranță în condei se d...
	*
	Spre convingerea voastră, mai adaog următorul citat din articolul dl. Fraden:
	*
	În New York Time Magazine din 08.08.2020 puteți găsi și răspunsul la întrebarea legată de motivația dl. Fraden să publice un asemenea material: ziaristul Alan Yuhas preia în articolul cu titlul Trump, Russia and an Intelligence Document: Key Moments o...
	Ce legătură are asta cu autorul articolului, dl. Fraden?
	Aparent nici una...exceptând faptul că jumătate din sângele care curge prin vinele dl. Fraden este de origine rusească: puteți verifica asta în LinkedIn...Numai așa se poate înțelege cum a putut un cetățean american – dl. Fraden este cetățean american...
	În cazul acesta se poate pune întrebarea...ce fel de american este dânsul...când are jumătate din sânge rusesc și când nu a îmbrățișat principiile de bază ale politicii americane din ultimii 60 de ani?
	Dragi colegi...las la aprecierea voastră să decideți cât de demn de încredere este dl. Jacob Fraden...Până și numele îl arată cât de rus este, nu este așa?
	*
	Acesta este aspectul pe care vreau să-l discut cu voi, colegii mei: a da mai departe materiale politice – oricât ar fi ele de interesante – vă pune în situația de:
	- a distribui – eventual, depinde de material - minciuni colegilor și prietenilor voștri;
	- de a va angaja activ în activitatea politică internațională de dezinformare...despre care voi nu aveți – de fapt – nicio idee...Voi înșivă deveniți niște scule inconștiente ale manipulării politice internaționale, niște pioni în marele joc de șah mo...
	În același timp deveniți nedemn de încrederea prietenilor fiindcă...emailurile pe care le dați mai departe conțin manipulări și...cine-și dorește să aibă asemenea prieteni...manipulați, nesiguri?
	Poate că ar fi bine să luați distanță față de dorința de a distribui emailuri de origină necunoscută...numai pentru că sunt !
	NR. Avînd în vedere importanța subiectului, m-am hotărât să înserez materialul colegului Radu Mihalcea adresat nouă ; scopul constă exclusiv nn informarea DVS.Nu poate fi vorba despre dezbateri cu subiect politic.
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