


2  Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”  

  A mai trecut o lună….( până la urmă asta se transformă în ceva insidios), 
care, de data aceasta, are o semnificație cu totul aparte : tradițional, toate 
aniversările noastre au fost în…septembrie. În mod normal, aniversarea unei 
cifre ,reprezentând anii duși de la la absolvirea studiilor și schimbarea la față, 
-din studenți în ingineri- a fost  poate, unul dintre cele cel mai importante 
momente din viața fiecăruia. Mai ales, că cifra este 60 de ani ! Dacă atunci 
eram tineri vs viitor, acum suntem în retragere, la încheiere de bilanț.

 Din păcate nu ne-a fost dat să fructificăm acestă unică ocazie de a ne 
reaminti, încă odată, parcursul  comun, deși numărul altor promoții care au 
atins aceeași performanță  este probabil destul de mic. Asta ne-a  fost soarta ! 
Forțe oculte au hotărât altfel. Nu ne rămâne decât alternativa speranței că - 
cine știe – vom putea să ne revedem cu bucurie anul viitor. 

 Desigur.la alt nivel de abordare .a problemei, ni se oferă – posibil din sursă 
Divină – o soluție  paliativă chibzuită oportun de Adrian Popa, care îndeplinește 
-de necrezut- diabolica  clauză introdusă de ocultă și anume separarea 
vaccinaților de nevaccinați ! Eu am rămas siderat !
Moșu’DC a avut ideia să separe  evenimentul aniversar propus de dânsul în 
două etape distincte care se vor desfășura succesiv, prima la Mânăstirea 
Comana  ( Veșnica pomenire a celor care nu mai sunt printre noi) iar cea de a 
doua (de interes turistic) la Hotelul Casa Comana din localitate.
Datele la care va avea loc acest eveniment, minune sunt 1-3 octombrie ac.

 În ceace mă privește, eu sunt nevaccinat ( sper să rămân astfel) și nu mă 
deplasez normal urmare afectării  echilibrului (AVC- ul din 2018) 

 Indiferent însă de orice s-ar putea întâmpla cu desfășurarea evenimentului, 
vă asigur, dragi colegi, că relatarea sa a apare în revista din noembrie 
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Mă aflu acum pe terasa din spatele casei, la umbra unor copaci maturi și 
înconjurat de florile puse în ghivece de jur împrejur... Răsturnat într-un fotoliu de 
grădină - nu prea comfortabil - țin laptopul în brațe și ascult concertul zgomotos 
al cicladelor, niste insecte care apar numai la fiecare 17 ani, și care și-au făcut 
apariția anul acesta tocmai pentru a sublinia evenimentul pe care-l așteptăm cu 
bucurie și îngrijorare: vom putea sărbători cea de a 60 aniversare a absolvirii 
facultății, vor putea participa destui colegi la acest eveniment? Am așteptat cu 
înfrigurare evoluția Covid19…dar aceasta nu ne dă semne încurajatoare…     
  
Cea mai mare parte din viață am locuit la bloc...departe de natură, departe de 
culorile și de parfumul florilor...dar acum nu mai vreau să renunț la plăcerea asta: 
primăvara sădesc flori într-un mod dezordonat, fără nicio regulă sau concept și 
ele cresc - spre satisfacția mea - tot așa de sălbatec cum le-am pus eu, unele 
peste altele, luptând pentru soarele care răzbate numai cu greu printre crengile 
copacilor, luptând pentru puținul pământ din glastele prea mici pentru câte flori 
sunt, luptând pentru viață...Florile își etalează culorile într-un amestec multicolor, 
luptând pentru atenția mea, pentru ca la anul să le mai plantez o dată...Lupta 
pentru viață...: da, asta este ceace m-a fascinat întotdeauna, asta este ce mi-a 
umplut tot timpul, asta este despre ce vreau să vă scriu acum...sărind puțin - sau 
foarte mult? - din rama pe care redactorul șef al revistei noastre, Radu Gruia, a 
gândit-o pentru Mecanicii61…Dar asta este menirea noastră: să oferim ceva 
original ca antidot la monotonia zilnică… 
  
                                                              * 
Vreau, nu vreau...gândul îmi zboară mereu la o scenă pe care am văzut-o în tv, 
în urmă cu câteva zile: din îmbulzeala feroce a oamenilor disperați din jurul 
aeroportului din Kabul o mamă și-a ridicat deasupra capului fetița de vreo 3 anișori 
și o dă în mâinile unui soldat american care stătea de pază pe zidul de beton 
armat... Soldatul o ia și o trece camarazilor lui aflați mai în spate... 
Ce tragedie în această scenă, prezentată timp de câteva secunde la tv, dar care 
va continua - probabil - o viață întreagă!!! Cum își va regăsi mama fetița ei 
scumpă, comoara ei, parte din ființa ei...după ce a dat-o în mâinile - salvatoare, 
de data aceasta - ale unui soldat american care va pleca și el - foarte curând - din 
țară...?? Teribilă tragedie...teribilă disperare... 
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Dacă mama nu ar fi ridicat fetița deasupra capului, probabil că aceasta ar fi fost 
strivită de mulțimea disperată până la inconștientă în dorința ei de a scăpa de 
teroarea concetățenilor lor, cei care-și zic Talibani...Așa ceva s-a întâmplat cu o 
zi mai înainte, când un baiețel, scăpat din mâinile tatălui lui, a fost calcat în 
picioare și omorât de mulțimea oarbă, devenită insensibilă din cauza 
fricii...dornică să plece din țară oricum, numai să scape de Talibani... Groaznic...! 
  
Asta mi-a readus în amintire ceva din propria viață, o scenă similară petrecută cu 
băiețelul meu de 4 ani, îm 1972...Împreună cu soția hotărâsem că trebuie să 
folosim ocazia apărută - de a vizita jocurile Olimpice de la Muenchen (Germania) 
- pentru a rămâne în străinătate, în afara României, în afara lagărului 
socialist...care era întradevăr...un LAGĂR...Asta constatasem eu déjà în decursul 
unor călătorii în URSS, în Belgia și Germania…Am mers la Constanța - unde 
locuiau părinții mei - am stat câteva zile la plajă pentru ca băiețelul să se 
obișnuiască cu bunicii lui...și...a venit ziua plecării...Ne-am sculat cu noaptea în 
cap, ne-am mișcat cât se poate de liniștit ca să nu-l trezim pe cel mic...dar el 
probabil că a simțit încordarea nervoasă din sufletele noastre și ...s-a trezit! A 
început să țipe, să se zbată...Ne-am suit in mașină, am accelerat fără să ne uităm 
înapoi...fără să ne uităm la bunicii care îl țineau cu toată forța pe nepoțelul devenit 
un animal sălbatec...El vroia cu părinții lui...A revenit lângă noi după numai 8 luni 
de zile...dar a fost un alt copil...un copil suferind din cauza acestei despărțiri 
forțate... 
Ce o să se întâmple cu fetița asta afgană? 
  
                                                              * 
De ce acum, în anul 2021...trebuie să mai existe asemenea scene dramatice? Ce 
am făcut eu, ce am făcut noi, ce a făcut generația noastră, cea care a trăit la 
sfârșitul secolului 20...ca asemenea scene să nu se mai repete...? Am făcut noi 
destul...? Noi, cei care acum suntem pensionari și putem să stăm / trebuie să 
stăm deoparte de vânzoleala care a cuprins lumea...? Și repet acum 
întrebarea…ce se va întâmpla cu această fetiță afgană, de numai patru ani...? 
Când își va mai revedea mama, dacă o va mai revedea…? 
  
Mă gândesc acum la experiența absolut nefericită petrecută la granița USA cu 
Mexicul în timpul guvernului Trump: cineva a dat ordinul ca toți copii imigranților 
din America Centrală să fie despărțiți de părinții lor și încartiruiți separat în timpul 
procesului de acceptare a actelor de imigrare…Dar unii părinți nu au primit dreptul 
de a imigra, copii lor erau déjà în USA…La schimbarea guvernului  american în 
ianuarie 2020 s-a constatat că nu se știe cine și unde sunt părințiii a peste 500 de 
copii la vârste între 3 și 7 ani…acum deveniți…pierduți de părinți… 
Groaznic, ce tâmpenie poate să se întâmple chiar și într-un stat atât de dezvoltat 
cum este USA… !! Copii, desigur că nu-și aduc aminte de nimic…Autoritățile nu 
au  înregistrat datele părinților, nici cel puțin ADN-ul parinților nu a fost păstrat, 
asta ar fi putut ajuta la identificarea rudeniilor…Groaznic…. 
  
                                                            * 
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Fără să vreau îmi revin în minte alte întâmplări de acelaș gen...În foaierul teatrului 
din Chișinău am întâlnit anul trecut (2020) o moldoveancă trimisă în Siberia în 
1941, de către proaspeții ocupanți ruși...Deportații au fost lăsați să se descurce 
singuri în pădurea siberiană, fără case, fără unelte, fără îmbrăcăminte de 
iarnă…Puteți să vă închipuiți așa ceva ?  
Dânsa a reușit să supraviețuiască încercărilor cumplite la care a fost supusă, s-a 
întors la Chișinău și a scris o carte autobiografică (având titlul “Lupii”), pe care am 
cumpărat-o imediat... Impresionată carte, impresionată poveste de viață! Prin 
câte a trecut sărmana fată, acum femeie în toată firea…și...de ce? 
  
                                                            * 
Îmi mai aduc aminte de 05.03.1954, când ajuns la școală și am găsit pe profesorii 
noștri în lacrimi (adevărate sau nu, nu am putut eu să stabilesc atunci): "Tătucul" 
Stalin murise ..!!! Dar în 1958, Hrusciov, care îi luase locul, a venit în România, a 
venit și la Constanța și a povestit despre crimele cumplite inițiate de acesta, care 
au dus la moartea prin infometare a milioane de cetățeni ucrainieni…Mă 
strecurasem în primul rând al auditorilor, stăteam jos pe pământ chiar în fața 
tribunei de la care vorbea Hrusciov și îl ascultam cu ochii cât cepele, uluit de 
groază...De neînchipuit, de necrezut! Nici acum nu-mi vine să cred, cu toate că 
am citit câteva cărți scrise pe această temă...Tăranilor care nu vroiau să se 
colectivizeze le-au fost luate toate grânele și toate animalele și le-a fost interzis 
accesul în orașe unde ar fi putut să cumpere pâine și alimente…După ce au 
mâncat toți câinii, toate pisicile și toți șobolanii de prin sate, cei care mai aveau 
încă puterea s-au târât până în primul oraș dar au fost lăsați să cadă pe stradă și 
să zacă acolo până au murit…Nimeni nu le-a dat o cană cu apă sau o coaja de 
pâine… ! Astea erau oridenele "Tătucului", ale lui Stalin… 
De ce a fost necesar ca omenirea să treacă prin chinuri de acest gen, de ce este 
necesar să mai treacă încă prin asemenea chinuri… ?  
  
                                                           * 
Tot Hrusciov a decretat în 1956, că Ucraina, care a suportat greul războiului 
împotriva agresorilor nemți, merită o recompensă pentru eforturile depuse: o parte 
din litoralul moldovenesc la Marea Neagra a fost transferată Ucrainei în schimbul 
unei fâșii de teren dincolo de Nistru, care a devenit mai întâi teritoriu 
moldovenesc...și ulterior o republică îndependentă nerecunoscută decât de 
Rusia...Această republică independentă împiedică acum unirea Republicii 
Moldova cu România, împiedică aderarea Moldovei la Uniunea Europeană...care 
nu dorește să se implice în nici-un fel în conflicte teritoriale între statele 
membre...De ce această piedică? 
  
                                                         * 
Tot Hrusciov a decretat trecerea peninsulei Crimea, teritoriu rusesc de la războiul 
ruso-turc din 1877,  în suveranitatea Ucrainei...Când Uniunea Sovietică - după 
1990 - s-a dezmembrat, Crimea a rămas Ucrainei, cu toate că tratative despre 
apartenența ei ar fi trebuit duse între Rusia și Ucraina...Ucraina a primit sprijinul 
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moral american și al Uniunii Europene împotriva Rusiei, care a "rezolvat" 
problema în modul cel mai nefericit, cu ajutorul forelor armate...La fel s-a întâmplat 
și în Donbas...Și aici situații conflictuale... nu chiar ca cea din Afganistan dar totuși 
...pentru noi mult mai apropiată de viața noastră...De ce? 
  
Ce este de făcut? 
  
                                                         * 
Nu pot să dau un răspuns la această întrebare atât de arzătoare...Bătrânețea își 
spune cuvântul și-mi răpește tot mai mult din forțele care mi-au rămas...Am trecut 
de 80 de ani, din întâmplare am ajuns acum să trăiesc în USA, unde nu am avut 
o bază ca să refac legături sociale cu ajutorul cărora să mă pot manifesta 
cumva...Stau în fotoliul meu în gradinița minusculă amenajată pe terasă...țin 
laptopul în brațe și...mă gândesc la ce pot să vă ofer vouă, colegii mei de 
facultate... 
  
Ceeace trăim noi acum este sfârșitul epocii americane în istoria lumii...America s-
a ridicat la nivelul de leader necontestat în timpul celui de al doilea război mondial, 
pe care l-a câștigat...În anii care au urmat a încercat să impună modelul american 
de viață în lume și a realizat imens de mult: o mulțime de instituții internaționale 
concepute după modelul american, instituții care și-au adus contribuția la 
dezvoltarea țărilor lumii, la menținerea unei stări de pace relativă, fără prea multe 
războaie “calde”. USA însă nu a putut renunța la plăcerea de a-și vedea trupele - 
excelent pregătite și dotate - participând și - de dorit - învingând la numeroase 
războaie: Korea, Vietnam, Irak, Afganistan... pentru a le numi numai pe cele mai 
importante...Zilele acestea Președintele USA, Joe Biden, a declarat sfârșit cel mai 
lung război american - cel din Afganistan, care a durat 20 de ani! - dar care, ca și 
celelalte enumerate...nu s-a încheiat cu o victorie...Brutalitatea conflictului armat 
nu a reușit să înfrângă rezistența muhajedinilor, care-și doresc o țara a lor, făcută 
după conceptul lor, unul radical-musulman. Nu vreau să speculez acum dacă ei 
vor fi fericiți în țara pe care o vor construi ei înșiși: asta este problema lor, nu a 
noastră, a pensionarilor din regiunea limitrofă Dunării... 
  
Pentru noi este important că dominația americană în lume se apropie de sfârșit...O 
altă putere economică și - în curând - militară este pe cale să depășească acum 
USA și să preia conducerea lumii: China! China vine cu un zâmbet larg pe față și 
oferă opusul a ceea ce a oferit USA de la al doilea război mondial încoace: tunuri, 
tancuri, rachete, puști, gloanțe și bombe...pe lângă însemnate fonduri pentru 
sprijinirea economiilor țărilor respective…China oferă dezvoltarea și construirea 
de orașe, de căi de comunicație, de străzi, poduri și porturi, oferă finanțarea 
acestor obiective pentru bunăstarea poporului din fiecare țară în care ei devin 
activi...și au devenit activi în majoritatea țărilor de pe glob...Deja noul "drum al 
mătăsii" face legătura feroviară între Shanghai - port la oceanul Pacific - și 
Roterdam, port la oceanul Atlantic, la celălalt capăt al continentului Euro-
asiatic...Acesta scurtează timpul pentru transportul bunurilor de la un capăt la 
celălalt al lumii de la 5 săptămâni cu vaporul la numai două, cu trenul… Este un 
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mare avantaj economic…care, în plus, deschide calea dezvoltării economice a 
țărilor fără legătură cu marea din interiorul continentului asiatic… 
  
Americanii nu se retrăseseră încă din Afganistan când chinezii au semnat un 
acord cu Talibanii - viitoarea forță politică și guvernamentală în Afganistan - pentru 
construirea unei autostrazi și a unei căi ferate care să lege Kabul, capitala 
Afganistanului - situat undeva în mijlocul continentului asiatic - cu un nou port 
situat la oceanul Indian și destinat spre folosința...afganilor! Șoseaua trece prin 
Pakistan și Pakistan a fost de acord și cu șoseaua și cu portul...și cu inițiativa și 
finanțarea chineză...Printre "micile avantaje" pe care le recoltează China pentru 
executarea acestui proiect uriaș este dreptul exclusiv de al exploata zăcămantele 
de minerale rare....aflate în nord-estul Afganistanului, aproape de granița cu 
China: China obține astfel controlul asupra mai mult de 70% din rezervele 
mondiale de aceste minerale, absolut necesare pentru creerea electronicii 
moderne...Deja USA duce tratative cu China pentru a-și asigura cumpărarea 
mineralelor rare absolut necesare industriei ei electronice...cu care USA domină 
lumea... 
Dar…cine domină lumea...de fapt? 
 
                                                            * 
Dar...ce ne interesează pe noi - românii de pe malul Dunării - acest proiect 
extravagant, situat undeva in mijlocul Asiei, la mii de km departare de București 
și de Chișinău? 
  
Nu ne interesează prea mult, în afara faptului că semnalizează clar...că 
dezvoltarea economică a lumii are loc încă o dată departe de meleagurile pe care 
trăim noi...Europa (de vest) a avut funcția de centru al lumii  timp de secole, 
dar...asta a fost acum câteva secole...! A urmat USA - încă mai departe de 
meleagurile noastre - care încă mai domină lumea...dar nu pentru mult timp: 
dezvoltarea - economica și de toate alte felurile - are loc acum în Asia și din nou 
acest colț al Europei unde se află România este ocolit de avântul dezvoltării 
mondiale... 
  
Ce ne rămâne de făcut?  
  
Contemporanii noștri mai tineri și poate chiar și nepoții noștri - copii noștri sunt 
déjà prea bătrâni – sunt cei care dau răspunsul la această întrebare: vorba 
românească se aude curent pe străzile orașului Chicago - unde locuiesc eu - și în 
multe alte orașe americane și europene...Vizitele mele în China au fost prea 
scurte ca să pot trage cu urechea la o vorbă chineză cu accent românesc...dar 
cred că asta nu va rămâne așa...Noi, pensionarii...rămânem aici unde suntem 
acum, îmbătrânim, regretăm faptul că tinerețea ne-a trecut...și sperăm că puținii 
care au mai rămas acasă să poată transforma și țara asta a noastră așa cum se 
transformă restul lumii... 
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                                                            * 
Ma rezem din nou adânc în fotoliul meu incomod...și visez la ceva ce am trăit și 
savurat în ianuarie anul trecut, când am venit la București și am făcut o scurtă 
vizită la Chișinău ...Prietenul meu Dumitru ne-a dus la un restaurant modest, 
amenajat într-un apartament de bloc, la parter, la care s-a construit o intrare direct 
din stradă...Am luat o ciorbiță și o mâncare...nu mai știu ce...dar...ce am mâncat 
a fost extraordinar! Întregul parfum al legumelor proaspete, așa cum le-a făcut 
mama lor natura, se ridica din farfurie...și-mi aducea aminte de anii fericiți când 
eu - copil fiind - savuram ceea ce gătea mama, din legumele naturale, crescute 
fără îngrășăminte și fără modificări genetice... Formidabil, ce arome mi-au umplut 
atunci mai întâi gura și apoi și sufletul...Nu le pot uita nicio data! 
  
Da, eu trăiesc in America și aici avem de toate: pepeni si struguri iarna, castane 
primăvara și mai știu eu ce dorim, avem absolut totul...Dar...strugurii - importați 
din Chile - sunt culeși necopți...ca să nu se strice în timpul transportului de mii de 
km...și...sunt acri! Parfum...? Ce-i aia? 
Roșiile au gust de ...nimic...ardei grași au gust de roșii iar usturoiul ...nu mai este 
iute...Am cumpărat piersici, în amintirea celor crescute în Dobrogea, pe lângă 
Medgidia...Alea era mari cât un pumn, zemoase de nu se mai putea și 
parfumaaateeee...Formidabile! Astea, de aici din USA...sunt tari ca piatra, acre, 
necoapte...numai culoarea spune ca ar trebuie să fie piersici...ca la gust...parcă 
ar fi cartofi de primăvară... 
  
In secret îmi doresc...să mai fiu în stare să mă sui în avion și să ajung la Sintești 
– un sat aproape de București, unde a locuit o sora a mamei și unde am petrecut 
multe vacanțe de vară…La Sintești – care alimentează Bucureștiul cu legume 
proaspete - fructele mai sunt gustoase, mărarul este parfumat, strugurii sunt dulci 
și tămâioși, usturoiul este iute...Of, Doamne, mai ajung eu să...?? Desigur că pot 
să-i înțeleg pe tinerii din România  care vor să trăiască în America...dar mă pot ei 
înțelege pe mine, când eu spun că...mi-aș dori o mâncare românească? 
  
                                                              * 
De aceea vreau să închei acum, spunându-vă: haideți să ne bucurăm de ce 
avem!  
 Avem amintiri extraordinare despre timpurile extraordinare pe care le-am 
trăit...Avem realizări extraordinare pentru că am trăit vremuri extraordinare, cu 
transformări revoluționare! Avem încă puterea să ne bucurăm că ne întâlnim cu 
prietenii dragi și cu colegii de facultate. Avem...ah, fiecare dintre noi mai are câte 
ceva deosebit de prețios. care n-a spus nimănui...Haideți să ne bucurăm de tot 
ce avem și să trecem cu vederea ceeace credem că ne lipsește...și să trăim 
aceste zile minunate cu toată intensitatea! Iar aniversarea absolvirii…s-o facem 
de îndată ce va fi posibil fără teama de Covid19… ! 
  
Așa să ne ajute Dumnezeu! 
                                                                                                Click pentru Cuprins 
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NR MEDICINA LUMINII este titlul cărții publicate în Statele Unite de Dr.Ana  Maria 
Mihalcea, fiica colegului nostru de promoție. Acesta a avut amabilitatea să- mi 
expedieze (prin poștă) un exemplar, oferindu-ne astfel ocazia să o citim și apreciem.   
Ei bine după lectură, am ajuns la opinia că este deosebit de interesantă și justfică pe 
deplin efortul de a vă pune la dispoziție, în conținutul acestei  apariții, ultimul capitol 
, precum și aprecieri ale presei americane, culese de colegul nostru. 
Lectură plăcută. 
  

 
Recenzii publicate în Amazon 

 despre cartea MEDICINA LUMINII  de dr. Ana Mihalcea  

Terry S;  S-a bucurat cu atenție de această carte!  Era greu de pus jos.  
Atât de multe informații și speranță pentru lume, cu atât de multe alternative la 
inversarea bolilor și îmbătrânirea.  Acesta inspiră omul să se gândească în mod 
constant în afara cutiei și deschide ochii la toate potențialele noastre.  Dr. Mihalcea 
este o minte genială, genială, iar pasiunea ei pentru cercetarea însufletită a tuturor 
modalităților de vindecare este impresionantă.  

*  
The Living Blu: Îndrăgostiți de fiecare pagină!  Nu ratați această ocazie! Pentru 
aceia dintre noi care sunt înfometați pentru înțelegerea și integrarea științelor.  
Această carte încapsulează geniul și inima viitorului acum.  

*  
Dale "Wizard" o'Keefe Vaughn: Va îmbunătăți foarte mult abilitățile 
dumneavoastră de a deveni propriul medic...,.  
Voi încerca să-i dau aceastei cărți un comentariu înainte de a fi chiar terminat cu ea 
că este doar ravagiu pe timpul meu de somn este atât de bun.  Aseară am citit până la 
4 SUNT pentru că a fost aruncat epifamies la mine atât de repede m-am simțit ca un 
marinar beat într-o cușcă de bătaie.  
Ca și cum poate acest MD să spună în sfârșit ceva atât de profund încât ați crezut că a 
fost un gând original al vostru.  Creierul meu genial a văzut întotdeauna câmpul 

                    
                          

                 MEDICINA LUMINII 
O Nouă Paradigmă – 

          a Științei Luminii,Spiritului și Longevității 

Despre  
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conștiinței întrebându-se când științele au fost de gând să-și pună în joc propriile ego-
uri individuale și să împartă același spațiu de posibilități în cazul în care, evident, mai 
mult de un adevăr există.  În cazul în care se complimentează reciproc, mai degrabă 
decât să concureze.  Găsirea unei entități luminoase, educate, care să dorească să se 
pună acolo în fața lumii pentru a fi judecat cu asprime dintr-un unghi de gazillion este 
rară.  Dr Ana a purtat poverile personale cu o astfel de clasă pe care o cunosc de mai 
mulți ani.  Niciodată nu s-a plâns, astfel încât ipotezele mele au fost complet 
înduioșate de  revelația ei curajoasă a ceea ce se întâmplă de fapt, în acest aspect 
vessel- genial  arătat de ea în mod constant. Nu că am atârnat în jurul valorii de 
togeather schimbul de povești risipit ea, este sora unuia dintre fiicele soțului meu.  
Amândoi nu sunt fluturi sociali, ci posedă o atitudine sârguincioasă comună de a 
căuta adevărul și multe secrete în viață pe care noi le numim mari . 
 
 
 
 
 

Traducere din limba engleză 

 

CAPITOLUL 24 

FRONTIERELE VIITORULUI ȘI CREAREA SUPEROAMENILOR 

 

 Unde ne conduce un astfel de model nou de Medicină a Luminii și știință? La 
realizarea unor posibilități infinite ca ființe umane divine. 

 În genomul nostru, avem posibilități infinite de regenerare și dezvăluire a 
informațiilor noi transcrise. Acum înțelegem că centrul de comandă al ADN-ului este 
mintea și, prin instruirea minții, deblocăm un teritoriu neexplorat anterior. 

 Dacă noi combinăm acum noua tehnologie de editare a genei, factorii 
neurotrofici pentru dezvoltarea creierului, abilitatea de a controla expresia epigenetică 
prin folosirea exozomilor și peptidelor, tehnici de meditație și tehnologii avansate de 
lumină și sunet, avem un set infinit de instrumente care permit explorarea și progresul 
către noi frontiere de realizări posibile. 

 În orice ființă umană care își dorește să se schimbe, avem capacitatea de a crea 
și cultiva un potențial talent. Orice poate fi pregătit în științe, arte și orice are o 
capacitate fizică, atletică extraordinară. Creierele noastre sunt neuroplastice și putem 
îmbunătăți și accelera această neuroplasticitate cu ajutorul neuropeptidelor și 
concentrare focusată. Exact la fel cum ne antrenăm mușchii la sală, așa ne putem 
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antrena și creierul. Toate aceste programe de pregătire pentru orice ființă umană pot fi 
susținute fiziologic de o nutriție optimă, de utilizarea oxigenului și de o sănătate globală 
într-o manieră individuală. 

 Putem chiar să deblocăm abilitățile regatului animal care zac adormite în 
genomul nostru. Dr. Gariaev, cu teoria lui lingvistică de prezentare a genomului, a 
descris ADN rezidual ca un context lingvistic pentru informațiile codificate, genetice 
holografice. Expresia acestor posibilități genetice este reglementată de minte. 

 Cu alte cuvinte, dacă ne imaginăm un lucru, putem să devin acel lucru. 

 Ne putem regenera membrele ca o salamandră. Putem avea abilități sonare ca 
liliacul și delfinul. Putem să trăim fără oxigen ca o broască țestoasă. Sună revoltător? 

 Gena de regenerare a salamandrei transformă factorul de creștere beta 1 (TGF-
ß1). Acesta se activează atunci când un membru este amputat și începe procesul de 
regenerare. Această genă, TGF-beta1, controlează regenerarea și mișcarea celulelor noi 
și îi permite salamandrei să își regenereze structuri complexe precum membre, coada, 
mandibulă, măduva spinării și chiar părți ale creierului1. 

 Și oamenii au această genă. Diferența este că, în cazul oamenilor, în loc să îi 
spună unui membru să se regenereze, gena îi spune zonei rănite să se vindece și să 
formeze o cicatrice. Dacă oamenii de știință pot găsi o cale de a manipula TGF-beta 1 
la oameni, acest lucru ar putea duce la capacitatea de regenerare a organelor și 
membrelor, precum și la tratamente pentru leziunile de la nivelul măduvei spinării și 
arsuri grave. Acest lucru a fost efectuat deja prin utilizarea unor curenți electrici pentru 
a ține la distanță procesul de cicatrizare. Modelul de expresie spațial-temporal al TGF- 
ß1 în regenerarea membrelor arată faptul că această genă este stimulată în timpul etapei 
de pregătire a regenerării. TGF-ß este un set de peptide care controlează proliferarea, 
diferențierea și celelalte funcții în diferite tipuri de celule. TGF-ß1 a fost identificat 
pentru prima dată în trombocitele umane ca o proteină cu o masă moleculară de 25 
kilodaltoni cu un rol potențial în vindecarea leziunilor. Așa cum am discutat anterior, 
TGF-ß1 este, de asemenea, prezent în exozomi. 

 Gena răspunsului de creștere timpurie (Egr) este o altă genă țintă pentru 
regenerare. Au fost efectuate studii asupra viermelui panther Hosfenia Miamia, având 
în vedere capacitatea remarcabilă a acestuia de a-și regenera orice parte a corpului în 
câteva zile de la amputare. Oamenii de știință de la Universitatea Harvard consideră 
acum că Egr este considerată a fi „gena principală de control” responsabilă pentru 
această regenerare. Rezultatele studiului au arătat că legătura Egr a fost asociată 
categoric cu accesibilitatea cromatinei în timpul regenerării și că, în celulele rănite, Egr 
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a fost gena stimulată în mod cel mai semnificativ. Mai exact, răspunsul se află în zona 
ADN-ului necodificat care controlează gena. 

 Inițial, s-a considerat că ADN-ul necodificat sau rezidual nu are niciun rol. În 
ultimii ani, cercetătorii și oamenii de știință și-au dat seama că acest ADN are, de fapt, 
impactul cel mai mare. Andrew R. Gehrke și echipa sa au făcut mai multe experimente 
pentru a arăta că Egr este corectorul principal al rețelei genetice alcătuită din cel puțin 
61 de gene care sunt responsabile pentru regenerarea „întregului organism”. Aceasta 
acționează ca un „ADN de schimb” care poate „activa și dezactiva” rețeaua. 2,3 

 Egr reglează transcrierea numeroaselor gene țintă și, așadar, joacă un rol 
important în reglarea răspunsului la factorii de creștere, degradarea ADN-ului și 
ischemiei. Aceasta are un rol în reglarea supraviețuirii celulei, proliferării și morții 
celulare. Egr activează expresia TGF-ß1, despre care am discutat mai sus. Gena Egr 
mediază răspunsurile la lipsa oxigenului, reglează expresia proteinelor care sunt 
implicate în procesele inflamatorii și ajută la dezvoltarea țesutului deteriorat după 
ischemie. Egr reglează de asemenea biosinteza hormonului luteinizant în procesele 
pituitare și alte procese. 

 Oamenii de știință înțeleg acum importanța rolului ADN-ului necodificat sau 
regulator în ceea ce privește gena Egr. Doi la sută din codurile genomului uman sunt 
pentru proteinele actuale, în timp ce restul de 98% sunt pentru reglare. Cercetătorii au 
descoperit că nu sunt direct exprimate aspectele ADN-ului nostru care să ia în calcul 
diferențele majore dintre specii. Mecanismele de reglare ce reglementează modul în 
care aceste proteine sunt exprimate sunt cele care face această mare diferență. 5 

 Implicările activării unor astfel de gene la oameni sunt enorme. 

 Multe animale au gena care produce propria vitamină C. În cazul oamenilor, 
lipsesc trei exoni din gena care codifică producția de vitamina C. Este destul de ușor 
să produci acid ascorbic din glucoză. Gena care codifică enzima de sintetizare a 
vitaminei C, numită gulonolactona oxidază, este inactivă din cauza acumulării mai 
multor mutații care au transformat-o într-un pseudogen disfuncțional. Gorilele, 
cimpanzeii, urangutanii și anumite maimuțe au acest defect genetic, însemnând că 
pierderea biosintezei vitaminei C a avut loc pentru prima dată la unul din strămoșii 
noștri primați. 6,7 

 O capră produce până la 13.000 mg de vitamina C pe zi. 8 Dacă am putea să ne 
producem propria rezervă de vitamină C și am putea să o sintetizăm în doze mari, 
dezvoltarea anumitor boli degenerative ar fi prevenită. De exemplu, oxidarea 
colesterolului LDL care duce la depozitarea colesterolului în peretele arterial poate fi 
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inhibată de vitamina C. S-a demonstrat că vitamina C protejează pereții vaselor de 
sânge. Putem, de asemenea, să utilizăm vitamina C în sistemul imunitar, în special în 
celulele albe din sânge, pentru a crea peroxid hidrogen. O doză mare de vitamina C 
poate ucide celulele canceroase. S-a demonstrat că dozele mari de vitamina C 
inactivează toxinele. Dacă am putea să ne producem propria rezervă, am putea avea o 
imunitate mult mai mare împotriva invaziei patogenilor și posibil împotriva dezvoltării 
cancerului. 

 Oamenii de știință au descoperit că elefanții au copii suplimentare ale genei de 
suprimare a tumorilor p53. Elefanții au douăzeci de gene p53 și nu fac cancer. Oamenii 
au o singură copie; elefanții au douăzeci. În oameni, se află singura genă care a suferit 
cea mai mare mutație. 

 Gena p53 reglează moartea celulelor noastre. Atunci când celula îmbătrânește și 
devine nefuncțională, acea genă ar trebui să activeze și să conducă la moarte celulară 
astfel încât celula să poată fi apoi înlăturată. Cancerul inactivează sau provoacă mutații 
genei p53 și care acea celulă nemuritoare. Acum, există celule canceroase 
disfuncționale care se reproduc și care invadează organismul. Înțelegem că elefanții nu 
fac cancer întrucât au mai multe copii din gena p53. Balenele au, de asemenea, mai 
multe copii de p53 și sunt protejate împotriva cancerului. O parte din genomul balenei 
conține gene care controlează ciclul celular, proliferarea celulei și repararea ADN-ului, 
care sunt esențiale pentru funcționarea normală a celulei. În cancerul uman, multe 
dintre aceste gene au suferit mutații. Genomul balenei a dezvoltat, de asemenea, multe 
înmulțiri ale genelor supresoare tumorale. Cu descoperirea tehnologiei de editare a 
genei CRISPR, o posibilă aplicație viitoare pentru prevenirea cancerului prin 
adăugarea copiilor genei p53 în genomul nostru ar putea fi o țintă de prevenție. 10 

 Un studiu efectuat la broaștele țestoase au arătat că inimile pot fi programate 
pentru a supraviețui fără oxigen timp de până la șase luni. Expunerea la niveluri scăzute 
de oxigen în timpul dezvoltării embrionare au programat inimile animalelor să fie mai 
rezistente la ceea ce este cunoscut sub numele de hipoxie pentru restul vieții lor. 11 
Expunerea la hipoxie în timpul dezvoltării cauzează modificări epigenetice ale 
genomului care pot activa sau dezactiva genele, ceea ce este esențial pentru abilitatea 
remarcabilă a celulelor inimii broaștei țestoase de a tolera lipsa oxigenului. Dacă aceste 
schimbări epigenetice ar putea fi accesate la oameni, am putea preveni infarcturile și 
ale boli care se datorează ischemiei. Acest lucru ar însemna o dezvoltare extraordinară 
pentru avansarea călătoriei în spațiul biologic. 

 Genele Prestin codifică abilitatea auditivă a liliecilor și delfinilor și se găsesc, de 
asemenea, și în genomul uman. S-a constatat de asemenea în mod independent că 
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Prestin joacă un rol critic în ceea ce privește percepția ultrasonică a sonarului animal 
sau ecolocație pentru a-i ajuta pe delfini să navigheze în ape tulburi sau pe lilieci să 
găsească mâncare pe întuneric. 12 Exact la fel ca în cazul acestor animale, oameni pot 
folosi de asemenea ecolocația și pot activa aceste gene prin antrenarea acestor abilități. 
13 

 Următoarea noastră frontieră este călătoria în spațiu. Dacă putem să îmbunătățim 
din punct de vedere biologic ființele umane pentru a putea să facă față și să se adapteze 
la mediile din spațiu precum și pe alte planete, ne putem extinde explorarea. Ideea 
puterii musculare extreme prin dezactivarea inhibiției myostatinului, proteina care 
limitează valoarea creșterii mușchilor pe care îi putem avea, poate fi facilitată fie prin 
editarea genei CRISPR, fie prin modificările transcrierii epigenetice. Putem accelera 
neurogeneza prin manipularea genetică și prin utilizarea peptidelor, lucru care ar 
permite fiecărui om să accelereze dezvoltarea oricărui talent. 

 Ce este necesar pentru această nouă frontieră? Înțelegerea faptului că mintea și 
ADN-ul se combină în mod indisolubil. Ne putem manipula genele cu ajutorul 
gândurilor noastre. Gândurile sunt expresia luminii. Echivalentul tehnologic va fi 
manipularea materialului genetic prin intermediul luminii și sunetului, așa cum am 
discutat în capitolele noastre introductive explicând știința fundamentală a acestui 
model nou de Medicină a Luminii. 

 Indiferent de soluția ingineriei genetice sau biologice găsită, dacă ființa umană 
nu este pregătită pentru a-și folosi mintea, gândurile necontrolate vor sabota și distruge 
progresul nostru. Pe de altă parte, dacă ne putem antrena mintea pentru a accesa 
rezervorul vast a ceea ce noi chemăm acum ADN rezidual, ce călătorie evolutivă 
voluntară nu suntem capabili să urmăm într-un mod accelerat? Potențialul este fără 
limite. Alegerile noastre viitoare vor determina răspunsul la această întrebare. 

 Călătoria mea personală m-a condus la convingerea că Medicina Luminii este o 
știință, atât nouă, cât și antică, care unește toate disciplinele cunoscute anterior a 
înțelegerii științifice cu o singură origine: Lumina, care este Dumnezeu. Cazurile 
prezentate – din studiile oamenilor de știință renumiți și puțin cunoscuți, până la 
vindecarea lui JZ Knight și fiziologia lui Ramtha, până la culminarea în cadrul 
călătoriilor vindecării miraculoase a atâtor persoane – indică o posibilitate încă 
neexplorată de noi toți. Este natura noastră divină cea care permite vindecarea 
adevărată, prelungirea vieții și evoluția personală. Explorarea acestui model neexplorat 
de Medicină a Luminii ne-ar putea oferi o bază viitoare în metodele de prevenire și 
tratament pentru a susține ființele umane divine în misiunea lor pentru sănătatea 
extraordinară și longevitate. 
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DESPRE AUTOR 

                                  
Dr. Ana Mihalcea  este un Doctor licențiat în Medicină Internă cu peste 20 de ani de 
experiență clinică.  
A  urmat cursurile de pregătire în domeniul medical în cadrul Universității Tehnice 
Rheinian Westfalian din Aachen, Germania, unde și-a susținut, de asemenea, doctora-
tul în patologie incluzând cercetarea sa cu privire la cancer. Dr. Mihalcea și-a efectuat 
rezidențiatul în medicină internă în cadrul Universității din Virginia din Charlottesville 
unde a lucrat timp de un deceniu în domeniul medicinei interne și geriatrie. În mai 
2019, Dr. Mihalcea a înființat AM Medical LLC, un centru medical integrativ situat în 
Yelm, Washington. AM Medical se dedică principiilor Medicinei Luminii: vindecarea 
bolilor și îmbătrânirea, dobândirea sănătății și longevității și a face lumină din nou în 
organism . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Click pentru Cuprins 
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Domnule coleg Artemiu Vanca 

            Trebuia să-ți dau această replică mai demult. N-am făcut-o temându-mă că 
voi ieși și eu din hotarele bunului simț, dar mă voi strădui să nu ajung și eu la 
invective. 

Numerele revistei noastre din iulie și august „au pus capac la toate‟. Atât 
cronica ta pandemică , precum și „Scrisoarea deschisă‟. Intervin pentru a te lămuri 
că Gulie nu este singurul care ar avea ceva cu tine și a te opri din acest voluntariat 
(sper) propagandistic, dus prin mijloace neelegante (pentru a fi politicoși). 

Mai întâi, despre cronica pandemică։ 
Nu este prima dată (ai ajuns la a 16-a) când în lupta ta feroce (tu când lupți, 

lupți!) folosești armele cele mai murdare, indiferent de oponent, deși acesta nu te-a 
jignit pe tine cu nimic. Mă opresc doar la două exemple։ 

„Critica‟ adusă doamnei doctor Monica Pop, reprezentantă de frunte a 
oftamologiei românești, atinge cele mai de jos moduri de adresare civilizată, ajunge 
chiar să o compari cu o precupeață, doar pentru că nu îndeamnă lumea să se 
vaccineze. 

În numărul din iulie, matale îți permiți să adresezi jigniri de necrezut unuia 
dintre cei mai mari oameni de cultură ai prezentului, dar mai cu seamă unui Mare 
Român, Dan Puric, „că e un prost bun de gură‟. 

Cum îți permiți matale să scuipi jigniri împotriva oricui și chiar a unor somități 
în numele nostru,  al  Asociației Mecanici ̓61 (citește atent ce  scrie  pe frontispiciul 
revistei։ 

„Revistă lunară a Asociației PROMOȚIA ̓61 MECANICĂ‟, deci nu revista lui 
Artemiu Vanca). Fă-ți o revistă proprie, bălăcărește pe cine vrei și vinde-o în piață 

printre precupețe. Cine te-a mandatat dintre noi, să jignești fără brumă de bun simț, 
în numele nostru,pe cine nu-ți place matale? 

Faptul că acesta e un viciu de caracter, nu te scuză. Infatuarea, trufia (cum că 
le știi pe toate mai bine decât toți) este cel mai mare păcat considerat ca atare de 
Biserica Ortodoxă Română, dar matale nu le prea ai cu biserica și cu credința. Și nici 
faptul că mai sunt câțiva colegi care se cred de asemenea deasupra noastră, a restului 
de nivel mediu (cu inteligența lor, nu mediocră) nu te scuză pe matale, care „ți-ai 
ridicat poalele‟ (Doamne, cît m-am străduit să nu mă cobor la „literatura‟ matale!). 
Sunt convins că „te-ai documentat‟ că din trei medici, doi s-au vaccinat. Dar ăsta 
„unul‟ ?! Sigur ai aflat că un număr mare de profesori nu s-au vaccinat. De ce? Că 
într- un spital de Covid din Israel, 90% din cei internați erau vaccinați ș.a.m.d. 

Scrisoare pentru Mirel 

Sursa : MECANICII’61, An 17, #180 octombrie 2021 EE                                       Adrian POPA             
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Află matale că eu sunt vaccinat, că voi face și al treilea vaccin când va fi cazul. 
E treaba mea, e riscul meu. 

Sunt major și vaccinat. 

Ca să repari cât decât – puțin spus - greșeala , s-ar cuveni niște scuze, pe care 
să le transmiți pe aceeași cale mediatică folosită pentru insulte. 

Dar e greu de așteptat așa ceva de la oamenii trufași։ ei fac totul corect, mai 
mult decât atât։ perfect! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Click pentru Cupins 
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De la galanterie 

Dela Galanterie la Impolitețe Agresivă 
Alexandru CĂLINESCU 

Curtoazia Victor Muntean 

De cîte ori, în istoria modernă, s-au produs mișcări revoluționare, politețea a fost 
socotită o practică reacționară. Revoluția Franceză a introdus tutuiala obligatorie, a 
prohibit apelativele „doamnă” și „domnule” înlocuindu-le cu „cetățean”, „cetățeancă”. 
Mai mult, s-au înregistrat inițiative pe care actuala cancel culture le-ar îmbrățișa cu 
entuziasm: pe 26 aprilie 1794, toți directorii de teatru au primit ordin să înlocuiască în 
piesele din repertoriu, inclusiv în piesele clasice (Molière etc.), cuvintele indezirabile 
cu termeni „civic corecți”. În secolul XX, totalitarismele încearcă la rîndul lor să 
submineze ordinea socială prin eliminarea formulelor de politețe: devin obligatorii 
apelativele „tovarăș”, „camarad”, iar activiștii de partid se simt în poziție de forță cînd 
își tutuiesc interlocutorii. Studenții angrenați în revolta din mai ’68, precum și tinerii 
din mișcările antisistem ale epocii refuză și ei codurile de politețe „burgheze”. Putem 
identifica aici nu doar o atitudine de frondă, ci și expresia unui ideal egalitarist, 
rezultînd și din devalorizarea conceptului de ierarhie. 

Nu știu dacă acum trăim o stare revoluționară, dar avem a face în mod cert cu un 
recul al politeței. Una dintre cauze este ofensiva neofeminismului. Gesturi simple 
care țineau de o politețe elementară au ajuns să intre în categoria „hărțuire sexuală”. 
Se știe că mulți profesori occidentali, americani îndeosebi, se tem să rămînă cu o 
studentă în cabinetul lor ca să nu riște acuzația că ar fi făcut gesturi nepotrivite ori ar 
fi rostit cuvinte cu conotații erotice. Nu sînt bine văzute nici gestul bărbatului de a 
ține ușa pentru a lăsa să treacă o doamnă (acesta ar fi semnul că bărbatul nu vrea s-o 
scape din ochi pe femeie nici măcar o secundă) și nici obiceiul conform căruia 
bărbatul intră primul, înaintea doamnei, în restaurant (acesta din urmă e socotit o 
rămășiță a societății patriarhale). În lumea corectitudinii politice, politețea a ajuns să 
fie o posibilă culpă. Autoare a unei cărți de referință, Galanterie franceză (Gallimard, 
2006), Claude Habib consideră că feminismul a aruncat galanteria în comă. O 
completează o reputată istorică, Mona Ozouf: galanteria s-a redus astăzi la niște 
gesturi mecanice și indiferente, ea nu poate fi concepută decît într-o lume în care 
există ierarhii; or în lumea noastră, ce tinde către confuzia dintre sexe, galanteria 
trece drept o insultă la adresa egalității. 

RUBRICA DIVERSE 

Sursa : MECANICII’61, An 17, #180 octombrie 2021 EE                                       INTERNET            
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Presiunea corectitudinii politice creează situații cărora nu le putem găsi o justificare 
logică. La origine aflîndu-se tot o revendicare feministă, apelativul „mademoiselle” a 
fost eliminat din limbajul administrativ în Franța, în 2012, prin decizie a Consiliului 
de Stat. Nu era o premieră: tot din motive de „sexism” fusese ostracizat în Elveția, în 
Québec și în Luxemburg. Ideologia „genului” a creat o serie întreagă de probleme în 
ceea ce privește folosirea pronumelor personale: pentru a desemna o persoană trans 
trebuie uneori să faci o adevărată acrobație. În virtutea principiului egalității dintre 
femei și bărbați gramatica franceză este supusă unei cumplite torturi, se schimbă 
reguli, se feminizează cu frenezie nume de meserii (ajungîndu-se nu o  dată la aberații 
lexicale) și se încearcă impunerea monstruoasei „scriituri incluzive”; nu am aici 
spațiul necesar pentru a explica în ce constă această aberație, fapt este că, în pofida 
avizului categoric negativ al Academiei Franceze și al instanțelor superioare ale 
statului, scriitura incluzivă continuă să fie practicată, chiar și în unele universități… 
Să fie aceste aiureli o formă de manifestare a prețuirii și respectului față de femei? 
Mă îndoiesc profund… 

Lovituri puternice a primit politețea din pricina noilor modalități de comunicare 
precum  și a rețelelor de socializare. A purta o corespondență scrisă a ajuns o practică 
totalmente marginală, ceea a ce a antrenat și dispariția formulelor de politețe proprii 
genului epistolar. „Neticheta” (termen creat de Virginia Shea, Netiquette, 1994) se 
reduce la cîteva automatisme rudimentare, tipice pentru ceea ce un ziarist american 
(Howard Rheingold) a numit „sociabilitatea de substituire”. Sau, cum ar veni, 
„politețea cu înlocuitori”. În ceea ce mă privește, atunci cînd trimit un e-mail refuz să 
încep cu „Bună ziua” și să închei cu „O seară bună”; folosesc tot formulele 
corespondenței „clasice” știind că am toate șansele să par ridicol și defazat. La fel, n-
aș scrie în nici un caz, într-o postare pe Facebook, „io cred că” în loc de „eu cred că”, 
și „tre să” în loc de „trebuie să”: aș avea senzația că îi desconsider pe eventualii mei 
cititori. Dar aceste rețele de socializare (cuvîntul „socializare” se potrivește aici ca 
nuca în perete) au avut și alte consecințe, mult mai grave: acutizarea agresivității 
verbale și proliferarea vulgarităților. Cine „navighează” pe Facebook are toate șansele 
să intre în zonele în care primează injuria groasă, insulta nerușinată, țîfnele de 
mahala. Vedem, astfel, cum impolitețea cîștigă, în permanență, teren. 

„Politețea înseamnă să ai încredere în inteligența celuilalt”, spune undeva Roland 
Barthes. E o definiție care ține de o altă epocă și de o altă mentalitate. În fapt, s-ar 
părea că nu ne mai pasă nici de ce crede, nici de ce spune celălalt. În consecință, nu 
ne mai dăm osteneala să fim politicoși. 

Alexandru Călinescu este critic și istoric literar, profesor de literatură franceză la 
Facultatea de Litere a Universității din Iași. Cea mai recentă carte publicată 
este Instantanee cu final deschis, Junimea, 2020. 
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                              Întrebări și Răspunsuri Cu Tâlc 
Curtoazia Valeriu Pop 

 
1. Un tânăr novice și un călugăr se plimbau prin grădina mânăstirii, 
citind și comentând împreună diferite pasaje din Biblie. La un 
moment dat au simțit nevoia unei țigări, dar, neștiind dacă încalcă 
sau nu vreo regulă fumând în timpul studiului, s-au hotărât să-l 
întrebe pe părintele stareț. 
A doua zi, când s-au întâlnit, călugărul fuma liniștit, spre nedumerirea 
novicelui. 
- Frate, îi spuse acesta, mie starețul mi-a interzis să fumez, ție cum ți-
a permis? 
- Nu știu... Tu ce i-ai zis? 
- I-am cerut să-mi dea voie să fumez în timp ce citesc Biblia. 
- Vezi, aici ai greșit. Eu i-am cerut să-mi dea voie să citesc Biblia în 
timp ce fumez. 
MORALA: Răspunsul pe care-l primești depinde de întrebarea pe 
care o pui. 
De exemplu, îi poți spune șefului: „Pot să lucrez la proiectul acesta 
în concediu?”, dar nu „Pot să mă duc în concediu în timp ce lucrez la 
acest proiect?” 
 
2. Dracu își caută o soție cuminte și o caută, o caută și nimic. Se 
gândește să apeleze la Dumnezeu: 
- Doamne, ajută-mă și pe mine s-o găsesc că de ani de zile o caut. 
- Du-te și pune în cea mai populată zonă de pe pământ o oglindă și 
cea care nu se va uita în ea, pe aia s-o iei de nevastă. 
Zis și făcut. Pune Dracu oglinda și se însoară. 
MORALA 1: Băieți, nu mai căutați fete cuminți că una a fost și a luat-
o dracu'. 
MORALA 2: Fetelor, nu mai fiți cuminți că vă ia dracu'. 
 
3. Prima hoardă de huni ajunge în Vlahia. Vlahii/olahii lucrau 
pământul. Hunii îi întreabă: 
- Unde-i Câmpia Pannoniei? 
Vlahii răspund: 
- Într-acolo! 
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Trece o hoardă, trece a doua, mai trece una, de la o vreme vlahii se 
satură să tot fie întrerupți de la muncă și scriu pe o pancartă în ce 
direcție e Câmpia Pannoniei. 
MORALA: Hunii care-au știut să citească au mers acolo, cei care n-
au știut au rămas aici. 
 
4. Iepurașul stătea plictisit în fața vizuinii. Trece vulpea și îl întreabă: 
- Dar ce faci tu aicea, iepuraș? 
- Ce să fac și eu... îmi scriu lucrarea de diplomă. 
- Zău? Și despre ce scrii tu în lucrarea ta de diplomă? 
- Despre cum se belește blana de pe vulpe. 
- Ha, ha, ha, ce tâmpenie! Și cine o să creadă așa ceva? 
- Dacă nu mă crezi, hai cu mine în vizuină să-ți arăt! 
După numai câteva minute iese iepurașul cu blana vulpii, o pune la 
uscat și se așază din nou, de parcă nu s-a întâmplat nimic. 
Mai trece ceva vreme, vine lupul. 
- Ce faci, iepuraș? 
- Ce să fac și eu... îmi scriu lucrarea de diplomă. 
- Zău? Și despre ce scrii tu în lucrarea ta de diplomă? 
- Despre cum se belește blana de pe lup. 
- Ha, ha, ha, ce tâmpenie! Și cine o să creadă așa ceva? 
- Dacă nu mă crezi, hai cu mine în vizuină să-ți arăt! 
După numai câteva minute iese iepurașul din vizuină cu blana 
lupului, o pune la uscat și se așază din nou, de parcă nu s-a întâmplat 
nimic. 
Mai trece ceva vreme, vine ursul: 
- Ce faci, iepuraș? 
- Ce să fac și eu... îmi scriu lucrarea de diplomă. 
- Zău? Și despre ce scrii tu în lucrarea ta de diplomă? 
- Despre cum se belește blana de pe urs. 
- Ha, ha, ha, ce tâmpenie! Și cine o să creadă așa ceva? 
- Dacă nu mă crezi, hai cu mine în vizuină să-ți arăt! 
După numai câteva minute iese iepurașul din vizuină cu blana 
ursului, o pune la uscat și se așază din nou, de parcă nu s-a întâmplat 
nimic. 
În cele din urmă iese și leul din vizuină, își ia „la revedere” de la 
iepuraș și îi spune să-l mai caute dacă îl mai stresează cineva. 
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MORALA: Nu contează tema pe care o ai la lucrarea de diplomă, 
contează doar pe cine ai ca îndrumător. 
 
5. Sultanul vrea să-și satisfacă nevestele. Se îmbăiază, se dă cu 
uleiuri aromatice și strigă: 
- Eunuc! Adu-mi prima nevastă! 
Fuge eunucul și o aduce. 
- Eunuc! Adu-mi a doua nevastă! 
Aleargă eunucul și o aduce și pe asta. 
- Eunuc! A treia nevastă! 
Iar aleargă eunucul, îi aduce sultanului nevasta cerută și tot așa... Pe 
la a 70-a nevastă, îl strigă sultanul pe eunuc și... pauză. 
Se ridică sultanul furios să-l caute și-l găsește în camera nevestelor, 
mort. 
MORALA: Nu sexul te omoară, ci alergatul după femei. 
 
6. Într-o zi un tăietor de lemne își scăpă securea în lacul de la 
marginea pădurii. Omul se puse pe jelit pentru că-și pierduse singurul 
lucru cu care putea să-și câștige existența. 
Văzând acesta, Dumnezeu apăru lângă apă și-l întrebă care este 
cauza disperării sale. 
Omul îi explică atunci că securea sa a căzut în apă și nu mai știe 
unde e. 
Atunci Dumnezeu plonjă în lac și reveni cu o secure din aur masiv. 
- Asta e securea ta? îl întrebă el. 
- Nu, răspunse tăietorul de lemne. 
Dumnezeu intră din nou în apă și, de data aceasta, se întoarse cu o 
secure numai din argint. 
- Asta e securea ta? întrebă el din nou. 
- Nu, răspunse tăietorul de lemne. 
A treia oară Dumnezeu reveni cu o secure din fier și îl întrebă din nou 
pe omul de pe mal: 
- Asta e securea ta? 
- Da, asta este, îi răspunse tăietorul de lemne. 
Dumnezeu, mișcat de onestitatea omului, îi făcu cadou toate cele trei 
securi. 
Câteva zile mai târziu, tăietorul se plimba pe malul lacului cu nevasta 
sa. La un moment dat, aceasta se împiedecă și căzu în apă. Cum 
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omul se puse din nou pe plâns, Dumnezeu apăru, întrebându-l care 
este necazul. 
- Nevasta mea a căzut în lac, îi răspunse tăietorul de lemne printre 
suspine. 
Atunci Dumnezeu sări în apă și apăru cu Penelope Cruz în brațe. 
- Asta e nevasta ta? întrebă el. 
- Da! urlă omul. 
Atunci, Dumnezeu, furios, îl luă la șuturi: 
- De ce minți? 
Tăietorul de lemne începu să explice: 
- Dacă spuneam „nu” la Penelope Cruz, data viitoare mi-o aduceai 
pe Catherine Zeta-Jones. Și dacă și atunci aș fi spus „nu”, a treia 
oară mi-o aduceai pe nevastă-mea. Și dacă de data asta aș fi spus 
„da”, mi le făceai cadou pe toate trei, dar eu sunt un om nevoiaș și n-
am de unde să hrănesc trei femei. 
MORALA: Bărbații mint întotdeauna numai din motive oneste și 
logice. 
 

 

 

                                                                                                        Click pentru Cuprins 

 

Glumele Noastre de Fiecare Zi 
                                                                    Curtoazia Paul Moren 
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NR. Pe această pagină veți putea viziona pagini de WEB ,selecționate  pe criteriul unui 
eventual  interes al Dvs. Pentru a le accesa, clik pe  numele Linck-ului pe care doriți  
să-l vizionați. Inițiativa urmărește de fapt, creșterea semnificativă în volum și diversitate a 
cuprinsului  revistei noastre.( exclusiv în varianta EE)  

Reflecții amare     . pdf 3 pag  Curt. Eulampiu Corcodel 

Miorița.        .pdf 2 pag  Curt. Corina Firuță 

Inginerie în lumea 3-a. mp4 3 min Curt. Dan Georgescu 

Bulgaria în imagini      .pps 38 pag Curt. Nicu Suruceanu 

Sub soarele 
Mediteranei      . pps 18 pag      ibidem 

Madagascar     .pps 35 pag           ibidem 

Laponia Marele Nord .pps 81 pag        ibidem 

Eze Perla    
Coastei de Azur     .pps 70 pag Curt. Radu Gruia 

Casa Batilo & Mila (*    .pps 51 pag         ibidem 
(* am văzut-o în2007,la Barcelona ,

 Rezumat   .pps 293 pag 
 .pdf    5 pag 
 .mp4  3 min 

Linck-uri WEB 

https://drive.google.com/file/d/18UDgh9QDLyMkFIDFCKNWki4LJwR4srdz/view?usp=sharing
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Balada%20Na%C8%9Bional%C4%83%20a%20Rom%C3%A2nilor.pdf
https://drive.google.com/file/d/1wtdgBU02XF6JqKmsVqBk4QEROqCnNZ6N/view?usp=sharing
http://pps-images-photos.com/pps/europe/page/la_bulgarie_en_images_1_michel.html
https://drive.google.com/file/d/18e3Gnwqvra7TK86k8oQG8LkrNlAHHtIX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QFhs8PDtozKT8U4BgKFCD8TIbG9vJP7F/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1oP42cmwcPbW8J7vF5ab61QX_JvYr0iAU/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1oP42cmwcPbW8J7vF5ab61QX_JvYr0iAU/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1m6ugNJSOCdG1f_K3_gBaCWE7IMETPKTE/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
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