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        A mai trecut încă o lună ! De data acesta,însă, este deosebit de semnificativă deoarece 
poate marca  încetarea apariției acestei publicații care durează de ”câțiva” anișori!       
De ce ? Simplu : deoarece colegul Calipso a dat un telefon ”Decembrie este ultima lună 
de apariție a revistei ” Evident că Dânsul a avut un motiv întemeiat, iar eu trebuie să  
respect dispoziția dată. De ce ? Citiți vă rog logo-ul de pe prima pagină.Eu am adus-o pînă 
la nr . 182 e apariție. Consider că mi-am îndeplinit angajamentul asumat.  
Fiind  de profesie inginer am fost, recompensat de satisfacțiile de ordin tehnic-emoțional 
recoltate pe întreaga durată de timp în care m-a preocupat această activitate. 
 
        Dar totuși se profilează pregnant o întrebare firească : ce facem în continuare? În-
cetăm activitatea  datorită  stării de blocaj functional în care se află Asociația ? 
Există, desigur,  cel puțin două 2 soluții la întrebare : 

S1.    Modificarea statutului actualei Asociații.                                                                                                                                                                           
Această măsură este pe deplin justificată de starea de blocaj funcțional în care aceasta se 
află în prezent.. Actualul statut ,complet  depășit , este adevăratul motiv al blocajului. 
Avantajele ar consta în menținerea structurilor funcționale exitente (denumire, aparat de 
lucru cont, în bancă,etc) 
     S2. Înființarea unei noi structuri de. asociere .  
 Cu o nouă denumire de ex. Noi,  MECANICII 61, sub a cărui    formă legală să ne 
continuăm activitatea inclusiv revista. Din fericire  treaba asta este  este pe deplin fezabilă, 
depinzînd doar de acordul DVS.  
Dragi colegi  numărul celor care ar putea fi interesați de a această  soluție este depășeste 
cifra  cincizeci. Deci merită pe deplin efortul. Timp avem berechet. Ne și debarasăm  de o 
structură  obsolete, aflată în plin blocaj.  
 
      Deci, stimați colegi, permiteți-mi să fac un apel firesc la Dumneavoastră rugându-vă să  
vă pronunțați opinia, sau dacă vreți opțiunea personală, asupra soluțiilor prezentate mai 
sus S1 sauS2. Rog aveți în vedere că aplicarea S1 este posibilă exclusiv cu acordul 
actualei conduceri. 
Solicitarea mea se poate traduce și asfel : păstrăm lunar legătura noastră de suflet, sau ne 
oprim și se descurcă fiecare  cum  crede și cu cine dorește s-o facă. 
Practic vă rog să vă exprimați opțiunea folosind: 
 Pe mail la adresa radugruia@gmail.com  
 Prin poștă  dest.  Rodica Nicolescu,str. Energiei,nr 9,CP 024065, București, România.,  
 
La 10 noembrie 2021, am primit de la Rodica Bărănescu un mail cu  următorul text: 
 
Draga Radule, 
Radu - cel  tinar – (Radu Mihalcea) mi-a povestit despre ultimele evenimente in legatura cu 
asociatia si cu revista Mecanicii 61 si acum vreau sa-ti spun si eu parerea mea: asociatia trebuie 
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sa existe atit timp cit mai sunt doi membri care-si doresc aceasta.  Iar revista trebuie/poate sa 
apara atat timp cit se gaseste cineva care s-o redacteze si un coleg care s-o citeasca. 

Desigur ca aceasta prezentare este extrem de simplificata si ca mai apar probleme administrative 
sau de alt fel:  toate acestea  trebuiesc discutate si rezolvate: unde este un tel si o vointa se gasesc 
si solutii.  Noi, eu si Radu, suntem si raminem alaturi de cei care isi doresc mentinerea  in viata a 
asociatiei si a revistei. 
Poti sa publici asta in revista, sau unde crezi tu ca ar fi de folos pentru a mentine asociatia si 
revista in viata. Trimit emailul acesta si lui Ozi, despre care cred ca are aceeasi parere. 
Sanatate si succes! 
Rodica 

NR sublinierile din text aparțin redacției. 

NOTĂ În scopul facililării operației de numărare și înregistrare, mesajelele Dvs. vor  fi 
redactate sub forma formularului de mai jos:: 

OPȚIUNE 
Subsemnatul…………. membru al promoției MECANICĂ 1961, 

  Cu domiciliul stabil în……., …… 
Declar că OPTEZ pentru soluția ……    
Data și Semnătura 

     Termenul de  așteptare a  răspunsurile DVS. este  30 ianuarie 2022 
Dacă după  epuizarea acestui interval  nu se primește  răspuns, sondajul se anulează de  la 
sine. 
Rezultatul sondajului,însoțit de măsurile de urmare, vă vor fi expediate în termen de 7 zile 
de la sosirea ultimului răspuns primit. 

      Stimați colegi, trăim, fără niciun dubiu, un moment de răscruce : continuăm să 
rămânem într-o legătură colectivă, organizată, (revista) sau aleatorie,(relații personale) ? 
Pentru a putea răspunde va trebui să așteptăm rezultatul sondajului 

De aceea fac un apel de suflet, la Dvs. pentru a lua în serios acestă inițiativă, pronunțându-
vă opțiunea, în termenul stabilit. 
 Absența răspunsului,la acest demers, înseamnă - după 17 ani de existență - 
încetarea definitivă a apariției revistei.cu toate consecințele care decurg. 

VĂ UREZ TUTUROR SĂNĂTATE,VIAȚĂ LUNGĂ ȘI DEMNĂ

Click pentru cuprins
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Fiindcă astăzi este duminică m-am așezat comod într-un fotoliu ca să 
scriu un articol pentru revista Mecanicii61 ...când...deschizând computerul...văd 
că sunt în întârziere: Radu Gruia s-a depășit pe sine însăși și a publicat ultimul 
număr al revistei cu câteva zile mai înainte de a se împlini o lună de la 
publicarea numărului precedent...! Asta m-a deranjat puțin: credeam că mai am 
ocazia să public și eu ceva...când remarc că...totuși a apărut o însemnare a 
pensionarului care sunt eu! Ce surpriză plăcută...nu mă așteptam! Dar ...tot este 
bine...decât să nu fi apărut nimic! 

Citesc cu plăcere reportajul lui Miron despre ce a fost întâlnirea de 60 de ani..și-
mi pare rău că a fost numai atât...Dar...ce să-i faci? Pe de o parte vârsta noastră 
– toți suntem trecuți de 80 de ani! – pe de altă parte Covidul...și mai ales reacția
populației la necesitatea de a se vaccina împotriva Covid-ului...toate astea sunt
aspecte negative pe care le trăim în premieră și care produc numai
neplăceri...Mai ales reacția populației împotriva vaccinului...ne-a împiedicat să
fim din nou împreună, noi cei puțini care mai suntem încă în viață, dintre
cei  mulți care au alcătuit promoția Mecanicii61!

Vreau astăzi să va povestesc ceva din domeniul medicinei fiindcă – îmi închipui 
eu – sunteți confruntați cu aspecte similare cu cele cu care mă confrunt eu...și 
poate experiența și concluziile la care am ajuns eu...vă pot ajuta să rezolvați 
problemele cu care vă confruntați voi...Să începem! 

* 

În urmă cu vreo 10 luni de zile am observat că pulsul meu are adesea valori 
neobișnuite: 35 de bătăi pe minut! De obicei minima era la mine de 50 de bătăi 
pe minut, eu fiind foarte bine antrenat încă din tinerețe – când jucam volei – și 
din timpul maturității când am practicat cu regularitate schi alpin... Acum la 
bătrânețe joc – aproape în fiecare zi – pickleball - un fel de tenis pe un teren mai 
mic - până ce ajunge să curgă transpirația de pe mine...și atunci mă opresc. 
Sunt deci bine antrenat...Ce este cu inima mea? 
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Medicul de familie mă trimite la un specialist cardiolog care mă pune pe o bandă 
rulantă și-mi măsoară frecvența bătăilor inimii în funcție de viteza benzii...În 
timpul efortului inima bate normal – adică tot mai repede – dar...acum vine 
descoperirea lor cea mare...bate uneori neregulat. În 1% din timp eu am aritmie 
– fibrilație îi spune în limba asta a lor – și atunci... concluzia este că-mi trebuie
un pacemaker, un aparat electronic plasat sub piele și  cuplat cu inima care să
elimine aceste neregularități...

„Domnule doctor, eu știu că am aritmie de când aveam 20 de ani, eram membru 
al echipei naționale de volei tineret și doctorii au diagnosticat asta...dar m-au 
lăsat să joc mai departe fiindcă nu aveau nici-un leac împotriva acestui 
fenomen! De atunci au trecut 60 de ani, n-am avut nicio dată nimic cu toate că 
am făcut eforturi maxime mereu...De ce nu mai merge asta acum?” protestez 
eu... 

Nimic! M-au trimis la un electrocardiolog – cel care face și implantul – cu 
prescripția fermă: pacemaker, și gata! 

Din fericire am dat de un spaniol deștept care s-a uitat lung la mine...la hârtii...și 
care mi-a spus direct: “Domnule, accentul dumitale în limba engleză este foarte 
asemănător cu cel al fratelui meu, la care eu țin foarte mult...În afară de asta 
dumneata nu ai aspectul unui octogenar bolnav de inimă...Dar dacă ții neapărat, 
eu îți plantez un pacemaker săptămâna viitoare!” 

„Nu vreu, domnule doctor, vai de păcatele mele! Numai dacă este neapărată 
nevoie!” îi răspund eu... 

Mai stă el pe gânduri...și pe urmă vine cu o soluție de compromis: „Uite, îți atârn 
în monitor în dreptul inimii și ori de câte ori ai probleme, apasă pe butonul 
ăsta...și aparatul va înregis-tra funcționarea inimii...” 

De acord! Umblu o lună întreagă cu aparatul ăla legat de gât...și mă duc înapoi 
la electrocardiolog...”Domnule, ai ceva aritmie și un puls prea scăzut...și se mai 
și întâmplă că inima dumitale nu lucrează regulat și nu bate pentru un interval de 
4 secunde în cursul nopții...dar...să ne mai gândim. Vino peste patru luni!” 

Între timp îi povestesc fetei mele – cea care a scris cartea Medicina luminii – și-i 
cer sfatul...Ea îmi recomandă să mă duc la un chiropractician...Ce-i aia? Că eu 
n-am auzit nicio dată de specialitatea asta...!

Mă interesez și aflu că asta este o specialitate...hmmm...medicală, însă 
neacceptată de medicina clasică...deci nu este ...medicină! Chiropracticienii sunt 
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de părere că unii dintre nervi pot fi lezați la ieșirea lor din șira spinării...și atunci 
pacientul are impresia că organul la care duce nervul respectiv este bolnav sau 
doare...În realitate organul este – poate fi - sănătos dar transmiterea impulsurilor 
electrice de la organ către creier este deficitară...și atunci apare părerea 
pacientului - și decizia doctorului – că...organul respectiv ar fi bolnav. Remediul 
medical clasic constă în bombardarea organului cu medicamente - ca să-l 
însănătoșească – ceea ce nu se întâmplă întotdeauna: problema s-ar putea să 
fie nu la organul respectiv ci la ieșirea nervului aferent din coloana vertebrală și 
atunci medicamentele sunt inutile, chiar dăunătoare...! Chiropracticienii oferă să 
pună la punct aceasta deficiență! 

Hmmm! Teribilă explicație! 

Dar eu...ce să fac...? Decât pacemaker...? 

Găsesc un chiropractician – în USA sunt destui, există chiar și o universitate 
care le acordă titlul de doctor în osteopatie,  în România cred că nu este nici 
unul – și acesta mă ia la frământat, de trei ori pe săptămână, câte 5 minute...Tot 
apasă pe coloana vertebrală, în diferite direcții, mie îmi trosnesc toate 
oasele...dar...mă simt din ce în ce mai bine...După 4 luni mă duc din nou la 
electrocardiolog...și acesta îmi spune – după ce analizează încă o înregistrare 
de 24 de ore a funcționării inimii - că...mușchiul inimii este sănătos tun, nu mai 
am nicio fibrilație, că inima mea lucrează aproape normal și că ce a mai rămas 
din funcționarea anormală a inimii este... normal! El știa – de exemplu – că unii 
dintre marii campioni de ciclism au un puls minim de numai 25 de bătăi pe minut 
fiindcă inima lor a fost extrem de bine antrenată și este încă foarte 
puternică...Cele 35 de bătăi pe minut al mele se încadrează în limite 
normale...pentru oameni anormali, bine antrenați! 

Ufff...am scăpat de o grijă... Fără medicamente, fără operație și utilizând o 
metodă cunoscută de demult dar...neaprobată de medicina clasică 
actuală...Asta este...un fel de contrabanda de sănătate, nelegală dar...efectivă! 
Măăăiii...mă minunez eu...Dar să reținem că vindecarea mea s-a datorat unui 
procedeu neacceptat de „medicina oficială”: după aceasta ar fi trebuit să am 
acum un pacemaker implantat...! 

Să vă mai povestesc una! 

* 

În urmă cu 16 ani, când am venit în USA, am observat că am început să am 
dureri de picioare...Neurologul la care m-am dus pentru consultație, m-a 
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consolat: “Domnule, bucură-te acum că mai poți merge pe picioarele dumitale, 
în doi – trei ani nu va mai fi posibil: să-ți iei atunci un scaun pe rotile acționate 
electric ca să te poți deplasa fără probleme! Leac pentru boala dumitale – 
neuropatie – nu există!” 

Ei, drăcie! Și eu ...care aveam de gând să cuceresc toată America...! 

Pe atunci eram în relații bune cu fata mea, doctorița, și-i spun și ei despre 
necazul meu. Foarte scurt, ea-mi recomandă să cumpăr de pe piața liberă – nu 
din farmacii ci de la Amazon – un produs pe bază de acid oleic...și să iau și 
vitamina B6...Fac asta...și uite așa m-am ținut pe picioare timp de 16 ani, fără 
dureri prea mari și în ciuda medicinei tradiționale... care-mi spunea că trebuie să 
stau într-un scaun cu rotile...! Și de asta am scăpat folosind 
metode...neacceptate de medicina clasică... 

 * 

În acest timp, alte cunoștințe de ale mele – din acest cămin de bătrâni în care 
locuiesc acum – s-au deteriorat tot mai mult, nu mai pot merge de loc, s-au 
cocoșat de durere...din cauza neuropatiei lor...M-am dus la ei și le-am explicat 
ce am făcut eu cu acidul oleic (așa se spune in limba engleză, nu știu ce nume 
ar avea în limba română) și le-am recomandat și lor...dar ei...NU! Ei se țin de 
prescripțiile date de medicului autorizat...care însă...nu are habar de acest leac! 
Și nici nu vrea să-l ia în considerare, să experimenteze... 

Măăăiii! Mă minunez eu...eu aș face și pe dracul în patru numai să scap de 
durere sau de boală, să fiu sănătos...Ce atitudine...!! Și – mă gândesc eu - cât 
de lipsită de soluții este – de multe ori – „medicina clasică”! 

 * 

De atunci am început să formulez o concluzie foarte ciudată: „medicina clasică” 
americană – foarte dezvoltată, foarte, foarte...etc...- nu are habar – trece cu 
vederea, neglijează - leacuri la îndemâna oricui, care pot îndepărta dureri si 
suferințe...bătând din palme! Medicina americană caută rezolvarea tuturor bolilor 
numai prin chirurgie – taie din corp tot ce se poate! Aaaa...sunt niște chirurgi 
teribili!– și prin produse medicale rezultate – în mare parte - din prelucrarea 
petrolului. Ea neglijează total rezultatele medicinei „băbești”, a leacurilor 
populare care au fost folosite cu succes mii de ani...precum și experiența 
medicală a țărilor orientale, extrem de bogată și plină de succese! 

Teribilă concluzie, nu? 
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De aici am decis imediat că eu...nu trebuie să fac aceiași greșeală! 

 * 

Pe când îl vizitam pe chiropractician...mă tot gândeam că durerile mele de 
picioare ar putea și ele fi provocate de presiune pe nervii respectivi...și poate că 
acest magician le poate elimina...! Si...într-adevăr...când am terminat cu 
tratamentul...durerile mele au dispărut complet la piciorul drept și mai sunt 
numai 10% din ceea ce au fost...la piciorul stâng! Am oprit imediat 
medicamentele...și acum sunt un om liber, fără dureri de picioare și fără 
pacemaker...și asta datorită unor măsuri care se cunosc de mii de ani...și au 
costat – din buzunar, este adevărat, căci asigurarea nu plătește asemenea 
tratamente nerecunoscute oficial – cam $1000...Altfel cheltuielile mele (ale 
asigurării) ar fi fost de câteva zeci de mii de dolari...! Plus „plăcerea” de a trâi 
într-un scaun cu rotile...! 

Teribil, nu? Și mai ales...să trăiești fără dureri la vârsta asta! 

 * 

Este de menționat că cardiologul mi-a recomandat să înghit mai departe atât 
medicamentul pentru scăderea tensiunii cât și pe cel pentru eliminarea 
fibrilației...cu toate că el a constatat că...nu mai aveam fibrilație! Le-am tăiat pe 
amândouă imediat fiindcă...dacă nu am fibrilație...de ce să iau medicamente 
pentru eliminarea acesteia? 

Cât privește tensiunea... am măsurat-o cu atenție de mai multe ori pe zi și am 
constatat că dimineața, când sunt odihnit, tensiunea este de 150/80 cu pulsul de 
40 bătăi pe minut – ceva mai sus decât normal iar pulsul mai jos decât normal - 
dar după ce joc pickleball și devin obosit, aceasta scade la 130/70, sub valorile 
minime pentru tensiune (140/80) dar pulsul crește la 60 bătăi pe minut. 
Interpretarea mea – de inginer, desigur - este că atunci când sunt odihnit inima 
se contractă cu putere și mai rar asigurând în felul acesta debitul se sânge 
necesar corpului și o presiune mai mare. Dacă sunt obosit, inima este și ea 
obosită, bate mai des dar mai puțin intensiv – asigurând însă același debit de 
sânge dar la o presiune mai mică. Ceea ce doctorii consideră ca o comportare 
bolnăvicioasă a inimii este de fapt o funcționare normală a oricărui circuit 
hidraulic autoreglat...asta am învățat eu la cursul de hidraulică industrială pe 
care l-am făcut în Germania și în care am obținut și un doctorat! Inima 
reacționează la starea de oboseală prin reducerea presiunii...și ca o necesitate, 
prin mărirea frecvenței. Asta este absolut logic – din punct de vedere ingineresc 
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- ...și deci... normal! Cum eu încep ziua prin a mă obosi jucând picklebal...în
mare parte din zi am tensiunea normală...și deci ...pot să renunț la
medicamentele de tensiune!

De ce doctorii recomandă totuși să iau medicamente când boala a dispărut? 

O explicație ar fi că...ei nu pricep, nu au studiat hidraulica fluidelor în circuite 
autoreglate, alta ar fi că ei vor să se asigure că dacă totuși pacientul suferă un 
atac de cord – sau de alt fel - să nu fie acuzați că n-au prevăzut aceasta și n-au 
prescris medicamente...Și atunci prescriu pile...cu carul!  

 * 

Cazul opus, în care apare o intoxicație din cauza prea multor medicamente luate 
împreună ...nu a dus până acum la nici-un proces în dauna doctorilor...Așa că 
doctorii...se asigură pompând medicamente – substanțe chimice cu un efect 
pozitiv dar și cu multe efecte negative asupra sănătății oamenilor – în pacienții 
lor...fără a considera efectele negative ale acestora...Am văzut la diferiți prieteni 
că ei iau 10 – 15 medicamente în fiecare zi...toate de o dată...Dar astea sunt 
substanțe chimice, care o dată ajunse în stomac încep să reacționeze cu 
sucurile gastrice ...dar și între ele!! Care este rezultatul acestei reacții chimice 
între ele? Mai acționează ele în favoarea distrugerii bolii sau...reacționează între 
ele într-un fel necontrolat de nimeni și cu rezultate...Hmmm...Care sunt 
rezultatele acestor reacții chimice necontrolate? 

Nimeni nu analizează această problemă...iar eu am cunoștințe care s-au dat pe 
mâna unor doctorii care folosesc medicamentele cu grămada...Starea lor de 
sănătate nu s-a îmbunătățit ci...din contra...Și atunci....?? 

Despre aceasta vă povestesc în continuare... 

* 

Societățile de asigurare au introdus o metodă interesantă pentru a avea grija de 
sănătatea pacienților: o dată pe an trimit acasă un medic pensionar care 
conduce o discuție liberă de o oră cu fiecare pacient și eventual descoperă vreo 
suferință nebăgată în seamă...Asta mi s-a întâmplat și mie...În urmă cu 3 ani un 
doctor a venit la noi și m-a întrebat dacă dorm bine noaptea...Da, am zis eu, dar 
mă scol de 4-5 ori ca să mă duc la toaletă...Ah, nu! a zis el. Mergi la un urolog 
să-ți dea un medicament să poți dormi bine – fără întrerupere – noaptea! 
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O.k...M-am dus la un urolog...și acesta mi-a recomandat Alfuzosin, un
medicament care mă va ajuta să dorm bine, regulând procesul de eliminare a
urinei în timpul nopții. Foarte bine, am început să-l iau...și...somnul mi s-a
îmbunătățit oarecum...

Dar dimineața, în timp ce jucam pickleball – ăsta este un joc foarte rapid care 
cere atât reflexe bune cât și mișcări rapide pe distanțe scurte – observ că...încep 
să pierd partide în fața unor jucători pe care mai înainte îi băteam cu 
ușurință...La început n-am dat importanță ...dar mai târziu chestia asta m-a 
enervat: cum așa? Doar și ei îmbătrânesc în același ritm cu mine!?... 

La un moment dat mi se termină Alfuzosin-ul și a durat câteva zile până ce am 
primit o doză nouă...și în timpul ăsta...am câștigat toate meciurile jucate cu 
aceiași parteneri...Încep să iau Alfuzosin din nou...și...iarăși pierd meciurile cu 
aceiași jucători...Ei drăcie! Medicamentul ăsta are o influența – nedorită – 
asupra mea, asupra sistemului meu nervos!  

Mă apuc sa cercetez mai departe și găsesc în Google – Dumnezeu să-l 
binecuvânteze pe cel care l-a inventat! – că la aprobarea introducerii pe piața a 
medicamentului au fost făcute cunoscute – dar numai în internet! -  și efectele 
secundare – nedorite – ale acestuia: la Alfuzosin erau vreo 10 aspecte nedorite, 
printre care și o stare de slăbiciune fizica...pe care eu am simțit-o pe terenul de 
joc...Ei, drăcie! 

Încetez să iau Alfuzosin și...ma duc la un alt doctor, poate reușește sa-mi dea 
ceva mai bun...Într-adevăr el îmi recomandă Oxybutinin, iau medicamentul din 
farmacie, înghit seara o pastila, dorm noaptea ...așa și așa...și mă duc pe 
terenul de sport unde...mă apucă o durere de cap...să mor, nu altceva! Încă 
încrezător în minunile doftoricești ale medicinei americane, mai iau o pastilă in 
seara următoare, dorm noaptea...așa și așa...dar a doua zi de dimineață ...din 
nou dureri îngrozitoare de cap...Eu nu am nici-o data dureri de cap...ce o fi asta? 

Din nou mă duc la prietenul meu Google...și găsesc că...medicamentul acesta 
nou (pentru mine) provoacă dureri de cap...Măăăiii...Îl las și pe ăsta dracului, 
prefer să am dureri de cap pentru că nu dorm destul de adânc, nu pentru că am 
luat medicamente...pentru pipi! Ce legătură are una cu alta? Medicamentele 
astea americane te dreg într-o parte și te strică  în două! Ei, comedie! 

Mai trece timpul...dorința mea de a dormi toată noaptea bine revine...și-mi vine o 
idee salvatoare: mă duc la un alt prieten al meu, Amazon, care oferă o grămadă 
de preparate... care nu sunt în farmacii, nefiind aprobate de oficialități...Caut și 
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găsesc o mulțime de preparate care m-ar putea ajuta la problema mea cu 
somnul...dar...pe care să aleg...fără recomandarea unui doctor? 

Amazon are o treabă deșteaptă: lasă pe cei care cumpără ceva să-și spună 
părerea despre produsul cumpărat...și înșiră aceste păreri sub descrierea 
produsului. În dreptul preparatului SAWPALMETOPM, fabricat în Japonia, 
găsesc vreo 10.000 de păreri...toate pozitive: după ce au luat preparatul asta 
câteva zile...cei cu probleme de somn din cauza necesitații de a se duce la 
toaletă noaptea...au dormit bine și nu s-au mai sculat noaptea... 

Totuși nu iau hotărârea de unul singur, mă duc din nou la primul urolog, care 
este și chirurg ... Este mai bine calificat, nu-i așa? Cum să nu mă duc a el? 

Urologul chirurg îmi ascultă păsul...dă din cap și-mi explică cauza suferințelor 
mele: canalul urinar trece prin mijlocul unui organ circular  (se cheamă prostată) 
– ca un covrig – și dacă acesta este inflamat... atunci urina nu curge liber, se
adună in rinichi și asta mă face să mă trezesc noaptea...El fiind și chirurg, îmi
propune imediat să-mi facă și o operație – folosind un laser! – care să-mi
rezolve problema definitiv...

Când am auzit de soluția asta cu chirurgia...m-am convins ca TREBUIE să 
încerc medicamentul de la Amazon...Îl încerc și...minune! După trei zile dorm 
noaptea ca un prunc, poate mă mai trezesc o dată – dacă am băut o bere seara 
- și asta este tot!

Și acum încep să trag concluzii mai dure dar încă premature și adevărate: medicina 
americană – în general - are ca efect secundar că slujește interesele chimiei medicale, 
eliminând de pe piață multe medicamentele tradiționale sau străine și lăsând spre consum 
medicamente care au și efecte negative, unele chiar foarte neplăcute ... 
Medicina americană nu are în centrul atenției ei starea pacientului ci situația financiară a 
industriei și a medicilor... Medicamentele americane nu îl fac pe bolnav sănătos...ci-l 
mențin într-o stare de dependență, mai bună decât starea de om bolnav...dar nu îl aduc în 
situația de a fi sănătos... 
Înainte de a lua un medicament nou (pentru tine!) caută să găsești care sunt efectele lui 
negative, fiindcă doctorii nu-ți vor spune asta și s-ar putea să capeți alte belele pe cap!! 

Teribilă concluzie, nu? 

V-ați așteptat la așa ceva?

Eu...nu! 

*
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Să vă mai spun una bună: un prieten de al meu suferă de diabet și este tratat de 
20 de ani cu insulină și cu Metformin...Recent, ajungând în vârstă, doctorii îi 
recomandă să ia și Meman-tin...care să-l ajute la îmbunătățirea memoriei, că 
începuse să cam uite ce trebuia să facă ...Încrezător, el face treaba asta...și a 
doua zi se trezește cu o diaree teribilă...Se duce la doctorul lui, acesta îi dă un 
medicament împotriva diarei...nimic! A treia zi se scapă în pantaloni, a patra zi 
se scapă noaptea în pat...Rușine mare... 

Dar el are inspirația – în disperare de cauză - să-mi povestească despre asta la 
telefon iar eu îl am pe prietenul meu Google, care le știe pe toate...Acolo găsesc 
că ambele medicamente au ca efecte secundare diareea și...Doamne ferește! Ii 
spun imediat să renunțe la unul din medicamente, el face asta...și...problemele 
dispar....URRRRA! Am rezolvat problema! 

Dar rămâne întrebarea... medicul nu știa despre aceste efecte secundare ale 
medicamentelor? 

Iar răspunsul este că...nu știa! Nu citise, nu dăduse atenția...medicul habar nu 
avea și de aceea...i-a mai recomandat încă un medicament...care să-i închidă 
stomacul! În loc să-i reducă unul dintre medicamente...i-a mai dat unul în plus... 
Important – pentru el - este ca pacientul să consume medicamente...Ce 
porcărie! 

Aici începe să se întărească părerea formulată cu puțin mai sus: medicina 
actuală americană – și poate că și cea românească, nu-i așa? - este o mare 
afacere care menține bolnavii într-o stare suportabilă, dar nu-i însănătoșește... și 
face asta ca să aibă consumatori de medicamente...Teribil, nu? 

 * 
Uite, vă mai dau un exemplu, tot cu diabetul...Diabetul este o boală de nutriție, a apărut în 
urmă cu trei decenii ca urmare a schimbărilor (progreselor) făcute în agricultură – care au 
schimbat compoziția chimica originală a majorității fructelor și legumelor – și în creșterea 
animalelor... care a dus la producția de masă de carne de toate felurile...Dar carnea – și 
peștele, cel care provine din crescătorii – și legumele nu mai au aceiași compoziție 
chimică ca acum 50 de ani, în timpul tinereții noastre. Ce mâncăm acum este plin de 
îngrășăminte organice care au dus la creșterea rapidă a animalelor, de antibiotice care să 
asigure că animalele nu se îmbolnăvesc înainte de tăiere, de...etc...etc...Se poate scrie – 
și au și fost scrise - studii întregi despre măsurile luate de industria alimentară ca să 
reușească să pună pe masă...tot ce avem și consumăm acum...și despre consecințele – 
nefaste – ale producției de masă a alimentelor... 

Foarte bine, desigur! Avem ce mânca, tot mai puțini oameni suferă de 
foame...este minunat! Este progresul secolului 20...! 
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Numai că organismul omenesc, dezvoltat în milioane de ani și adaptat la o 
anumită hrană naturală...se regăsește acum - în numai 50 de ani - în situația de 
a digera...produse ale industriei chimice! Organismul uman nu este în stare să 
se adapteze atât de repede și rezultatul este...diabetul și alte boli de 
origină...alimentară! Diabetul este contracarat medical cu insulină și cu 
Metformin - alte produse chimice – și astea sunt afaceri de miliarde de dolari 
numai în USA...Cine să se preocupe acum de sănătatea pacientului care...nu ar 
mai avea nevoie de insulină și de Metformin...? Sau de alte medicamente... 
fiindcă diabetul duce la debilitarea altor organe...care și ele trebuie tratate...cu 
alte medicamente... Pacientul este menținut în viață...dar...ce viața mai este și 
asta? El devine un consumator de medicamente, toate legate de un lanț al 
incompatibilității acestora cu posibilitățile organismului uman... 

Dar nici industria alimentară nu este interesată să producă alimente nealterate 
chimic... fiindcă și asta este o afacere de miliarde...și merge de minune...Nimeni 
nu ține socoteala că – pe partea cealaltă – numărul de bolnavi de diabet a 
crescut în USA de la 1% din populație acum 40 de ani la 35 % în 
prezent...Teribil, nu? A fost creată o națiune de oameni bine hrăniți, grași și 
voinici...dar găunoși pe dinăuntru, bolnavi de diabet sau de alte boli din astea 
...sociale, provocate nu de microbi ci de traiul prea bun!! 

Evoluția asta a condus și la apariția pe piață a unor fructe, zarzavaturi și cărnuri 
„organice” …adică care au fost produse/crescute cu mai puțină chimie...Sunt 
mai scumpe...dar sunt mai curate, mai puțin intoxicate cu substanțe chimice... 

Nimeni – dintre oficialități, dintre medicii din sistemul medical oficial, din industria 
farmaceutică - nu se ocupă de asta, de redresarea producției alimentare și 
readucerea ei la stadiul natural...! Toți câștigă bine, nimeni nu moare de 
foame...și restul...ce contează? Oamenii tot trebuie să moară cândva... 

Teribilă situație, nu-i așa? 

 * 

În problema diabetului s-au descoperit două soluții, diametral opuse dar ambele 
legate de ...alimentație: 

- Soluția propusă de spitalul adventist din Loma Linda, California, USA. Ei spun că dacă
elimini zahărul, carnea, grăsimile și alcoolul din mâncare...și mănânci numai legume
proaspete, luate direct de la țărani, cultivate fără îngrășăminte chimice... scapi de diabet.
Și într-adevăr...au reușit să vindece mulți pacienți...În România se găsesc patru asemenea
instituții adventiste, care practică această metodă. Noi – Rodica și cu mine - am făcut la
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ele trei cure de câte două săptămâni fiecare și rezultatele au fost bune. Ar fi trebuit să 
continuăm acest regim alimentar și acasă, în USA...dar n-am făcut-o atunci...din 
comoditate. Și...de altfel...ne simțeam bine...Eram grași...dar bine...oarecum... 

- Soluția denumită „keto food” care și ea elimină zahărul din mâncare dar și o mulțime de
legume care – o dată digerate – sunt transformate în zahar în stomac. Keto food (hrană
keto) recomandă să mănânci multă carne și multe grăsimi care în stomac sunt
transformate în ketone, niște substanțe organice care pot fi folosite de creier în locul
zahărului, pentru a produce energia care îi este necesară. În felul acesta, odată ajuns în
starea de ketoză – în care corpul produce suficiente ketone - scapi de diabet...Nu mai
trebuie să iei nici-un medicament!
De vreo 6 luni de zile ne-am dedicat acestui tratament care pare mai...omenesc: noi am
fost crescuți mâncând multă carne și acum este dificil să renunțăm la ea...

Medicii – cei integrați în sistemul oficial – nu pomenesc de soluția cu hrana 
pentru a scăpa de diabet: ei recomandă insulină și Metformin...fiindcă acestea îl 
mențin pe pacient în viață dar într-o stare de dependență în care are nevoie 
mereu de medic...atât pentru tratarea diabetului cât și a efectelor secundare ale 
tratamentului cu insulină și Metformin...Medicii încasează, industria farmaceutică 
încasează ...deputații și senatorii aleși ca reprezentanți ai poporului beneficiază 
de nenumărate avantaje puse la dispoziție de industria chimico-farmaceutică ca 
să nu ia măsuri în favoarea pacientului și să strice jocul acesta... 

Și de fapt...de ce să-l strice? Pacienții trăiesc acum până la 75 de ani sau mai 
mult...în timpul copilăriei noastre, unchii și mătușile mureau pe la 60 de 
ani...Deci...toată lume are avantaje ...cine și de ce să pună sub semnul întrebării 
sistemul ăsta plin de succes? 

Dar...este ăsta rolul medicinei actuale, este asta ceea ce noi – oamenii bolnavi – 
așteptăm de la cei calificați ca să ne ajute? Și îi și mai plătim regește? 

Nu este! Categoric, NU! 

Dar în condițiile sistemului medical actual din USA (și probabil și din România) 
...devine de datoria fiecărui pacient să-și poarte de grijă și să găsească soluția 
potrivită – eventual în contradicție cu medicii sau în afara sistemului medical 
oficial – pentru sănătatea sa! Dar câți pot să facă asta? 

Teribilă concluzie, nu-i așa?  * 

Acest sistem medical neoficial există și prosperă în USA! Am rămas uluit 
descoperind că fata mea – doctorița - nu este nici prima nici ultima care s-a 
dedicat acestei medicini, căreia i se spune „medicină funcțională”. Există și un 
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institut unde se învață această medicină, există doctori – ei își spun 
„practiționist” ca să se deosebească de ceilalți, educați după sistemul clasic – 
există laboratoare care fac analizele necesare, există fabrici de medicamente 
care produc medicamentele respective, neautorizate de sistemul medical oficial, 
dar pline de succes in practica de zi cu zi și fără efecte secundare, există canale 
de distribuție ale medicamentelor, le poți procura fără mari probleme...numai că 
trebuie plătite din buzunar: asigurările nu le acceptă și nu recompensează 
cheltuielile create în acest mod. 

Medicina funcțională nu își concentrează atenția asupra eliminării unei boli 
provocate de vreun microb sau virus ci asupra readucerii fiecărui organ la modul 
de funcționare optimal, inițial prevăzut de creator. Cercetările au fost duse atât 
de departe încât au fost identificați parametrii optimi de funcționare ai fiecărui 
organ. Parametrii actuali sunt identificați în urma unei probe sanguine...iar 
medicul practiționist decide ce medicamente urmează să fie folosite pentru ca 
organul respectiv să revină la parametrii normali de funcționare. 

Daca pacientul se îmbolnăvește de o boală microbiană, el trebuie tratat de 
medicul clasic... practiționistul nu poate face asta. Dar dacă un organ nu 
funcționează cum trebuie...atunci practiționistul are metode și medicamente să-l 
readucă la parametrii normali de funcționare, ceea ce medicul clasic...nu poate 
face întotdeauna ...Aceasta este o strategie cu totul diferită de ceea ce 
realizează medicina “clasică” și cuprinde și ceea ce fata mea pomenește ca 
„posibilitate de întinerire”: dacă poți readuce toate organele la parametrii de 
funcționare inițiale – adică cele care au existat în tinerețe – atunci tratamentul 
duce la o întinerire a corpului, nu-i așa? 

Atât eu cât și Rodica participăm la acest program/concept/strategie medicală 
nou...Noi avem probleme cu greutatea corporală și – de sigur – pe cele legate 
de îmbătrânire...și sperăm...să ne simțim mai bine în viitor. Rezultatele actuale 
sunt încurajatoare... 

Ce este de reținut din toate aceste informații este că: 

- medicii actuali nu mai sunt motivați 100% de vindecarea bolnavului ci de menținerea lui
atât în viață cât și în dependență față de medicamente

- se dezvoltă o medicină nouă care combate nu infecțiile microbiene ci deteriorarea
organelor interne: medicina urmărește readucerea acestora la parametrii normali de
funcționare, ceea ce ar echivala și cu o întinerire a organismului și cu prelungirea vieții.
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Pentru noi, octogenarii, se pune problema...ce putem folosi din cea de a doua 
tendință de dezvoltare medicală? 

Răspunsul la această întrebare este unul individual: asta depinde de starea 
organismului fiecăruia dar și de accesul la această medicină, existentă în USA 
dar – probabil – încă necunoscută în România...Să vedem ce reiese din această 
situație...! 

Ce să mai zic? Ne aflăm în pragul unei revoluții medicale...care va schimba 
multe în relația dintre medic și pacient...și va aduce – poate – generațiilor 
viitoare o viața și mai lungă... 

Vă urez tuturor...sănătate! Este cel mai important aspect pentru viața noastră! 

Click pentru cuprins
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 Am sters de multe ori titlul acestor randuri si nici acum nu-s multumit cu el. 

In panica si pericolul Pandemiei am ales sa tin cont de vocea interioara care a 
invins toate obstacolele si sa vin in Romania.. 
Deci, am vrut foarte mult sa fiu la o intalnire in care sa sarbatoresc cu colegii 
disponibili 60 de ani de la absolvire si nu numai atat.Sant multe lucruri care ma 
leaga de meleagurile natale. 
In aceasta aventura l-am avut ca partener credincios pe colegul Popa Adrian 
care s-a dovedit inca odata un organizator perfect. Multumiri Adrian. 
Doua nopti la Casa Comana,un microbus lipit de noi,un ghid cunoscator perfect 
al locurilor vizitate in persoana lui Adrian,atmosfera placuta a revederii,ce-mi 
puteam dori mai mult. 
Faptul ca numarul colegilor a fost scazut (7 cu cei care s-au alaturat partial)    
s-a datorat situatiei momentului (Pandemie,probleme medicale,etc) dar ne-am 
bucurat de prezenta fiecaruia.Daca adaugam si sotiile,sotii,numarul creste si 
placerea deasemenea. Starea de spirit a participantilor a fost potrivita varstei 
noastre,dar impreuna ne-am bucurat de intalnire.N-au fost uitati colegii si 
profesorii care ne-au parasit, in amintirea carora s-a facut un parastas 
emotionant. 
Totul a fost organizat perfect si multe multumiri personale organizatorului Popa 
Adrian care s-a dovedit a fi la inaltime. 
 
    Ajuns acasa gasesc pe ultimul mail al Revistei Mecanicii61 un articol 
scris de colegul Popa Adrian care contine multe invective la adresa 
colegului Mirel Vanca si pe care din motive de respect pentru cititorii 
actuali si viitori ai Revistei nu le voi pomeni.Cuvintele scrisorii m-au mahnit 
profund. 
Fiind in Romania  am urmarit la TV-ul local zi de zi date alarmante al situatiei 
celor atinsi de Covid. Spitale pline de bolnavi,morti mai multi decat in multe alte 
tari,pe scurt o situatie alarmanta care ar trebui sa fie dureroasa pentru orice 
om care ia cunostinta de ea. 

Reflectii Dupa Vizita In 
Romania 

Sursa :  MECANICII’61, An 17, #182 decembrie 2021 EE                                           Ozi Joel 
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In acest context apreciez in mod deosebit vocea lucida a colegului Mirel 
Vanca care tine un Jurnal al Pandemiei,dupa o munca sisifica si care ar 
putea  sa-i trezeasca pe cei care dorm in front si nu vor sa citeasca 
realitatea in cifre.De aici nu inteleg data gresita din articolul colegului Popa 
Adrian care sustine ca-n spitalele israeliene sunt 90% din gravii afectati tocmai 
cei vaccinati.Exact invers,cei grav afectati sunt cei care au refuzat 
vaccinul.Actualmente rezultatele la noi confirma avantajele vaccinului. 
Faptul ca Mirel Vanca in Jurnalul lui se refera la doua nume de potrivnici 
vaccinului intr-un mod derajant pentru unii este un subiect care s-ar fi 
putut rezolva pe cale colegiala si nu prin atac la persoana. 
Acest Jurnal al situatiei Pandemiei,prin datele statistice culese cu 
sarguinta de autor va putea candva folosi ca document de referinta. 
Deci,punctul meu de vedere este sa nu ne jignim intre noi colegii in Revista 
acum cand aerul se rareste in jurul nostru. 
Sa ramanem promotia de ingineri care va fi un exemplu generatiilor viitoare. 
Cu prietenie pentru fiecare dintre voi, 

NR Potrivit opiniei noastre, pasajeje redate cu litere aldine boldate , exprimă 
liberul- arbitru al autorului 

Click pentru cuprins
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Dragi colegi, 

Din tot ce circulă acum pe net, am reținut următoarea parabolă: 

Pasărea care trăiește în colivie crede că zborul este o boală. Iar câinele închis în curte 
consideră că toți cei care sunt dincolo de gard îi sunt dușmani.  

Asta a reușit pandemia. Chiar și între noi, care eram prieteni, s-a creat un sentiment de 
neîncredere, de oarece dușmănie, și cred că sesizând asta, Calipso a hotărât ca luna 
decembrie să fie ultima când mai apare revista noastră. Asta am aflat din zvonuri, dar 
încă nu i s-a spus ceva direct lui Radu Gruia.  

Mărturisesc că la început, cu ani de zile în urmă, eu n-am fost deloc încrezătoare privind 
viitorul revistei. Și asta pentru că Radu nu e de ”meserie” - a inventat o copertă deloc 
convențională, articolele sunt necenzurate și chiar necorectate ortografic și gramatical, 
pozele sunt așezate când pe verticală, când pe orizontală, abundă atașurile stupide cu 
glume culese de pe net - și totuși, spiritul revistei s-a dovedit mai puternic, trăiește, 
revista a rezistat în timp. Firește că asta i se datorează în primul rând lui Radu G, dar 
și interesului colegilor. Faptul că o dată pe lună avem ceva vești de unul, de altul, că ni 
se spune pe rând, în scris, ”LA MULȚI ANI”, a consolidat spiritul de echipă. Acum, 
când se zice că revista n-o să mai apară, zvonul îmi crează un sentiment de ”abandon” 
spiritual, de regret și văd că nu sunt singura care nutrește această părere de rău.  

Aveam doar câțiva ”scriitori”, dar ce să mai zic de numărul mic al ”cititorilor”! Și 
totuși, dacă îi enumerăm pe cei din țară și pe cei din diaspora, se-adună o echipă 
semnificativă de purtători de amintiri, chiar dacă în fiecare an echipa asta se tot 
subțiază. 

Asociația o datorăm celor patru – Calipso, Adrian, Bone și Rodica Niculescu – dar 
acum, când se ia o hotărâre, contează și toți ceilalți. Și așa cum ne-a scris Radu Gruia, 
care își ia pe umeri întrega sarcină, dar și Radu Mihalcea, putem duce mai departe 
revista, de capul nostru! Din micile cotizații, eventual și donații, am putea ține în viață 
pagina asociației pe net, unde o pot deschide cei intereați. Pot fi imprimate pe hârtie și 
expediate, zice Rodica N, doar câteva exemplare, pentru cei care nu sunt racordați la 
net, ca să păstrăm legătura care s-a format în mulți ani de zile și la care este păcat să 

Scrisoare Pentru  
                     Revistă... 

Sursa :  MECANICII’61, An 17, #182 decembrie 2021 EE                                        Corina FIRUȚĂ            
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renunțăm. Asta cred eu – voi ce credeți? Radu așteaptă să vă spuneți telefonic sau în 
scris, opinia. 

În final, l-am rugat pe Radu G să atașeze cele două pagini pe care le-am menționat luna 
trecută, din ultima carte a editurii Alcor Edimpex, Portul popular din România. 
Desenele or să ne aducă aminte ce frumoși erau bunicii și bunicile noastre, din 
minunatele sate românești. 

Sibiu Lugoj 

  Bihor   Romanați 

Click pentru cuprins
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Dorm vreodată furnicile? 

MAURIZIO DI PAOLO EMILIO 

Furnicile trăiesc în colonii, unde totul este organizat cu meticulozitate și fiecare 
furnică are propria sa funcție. Deoarece se mișcă în mod constant înainte și înapoi, 
se pune întrebarea dacă furnicile dorm sau nu - și dacă dorm, cum dorm -. Spre 
deosebire de mamifere, furnicile nu au inimă, dar au un fel de arteră care trece prin 
corpurile lor mici și poartă hemolimfa, fluidul lor circulator. 

Un articol interesant intitulat „Polyphasic Wake/Sleep Episodes in the Fire Ant, 
Solenopsis Invicta”, publicat în Journal of Insect Behavior, raportează un studiu 
care a investigat efectele perioadelor de lumină/întuneric asupra activității furnicilor 
lucrătoare și a furnicilor regine localizate. într-o cameră de cuib artificial. Analiza a 
arătat că în timpul somnului, reginele s-au înghesuit. Apropierea lor strânsă duce la 
cicluri sincronizate de veghe și somn. Poziția în somn a fost semnificativ diferită de 
cea a stării de veghe. În timpul somnului adânc, reginele și lucrătoarele și-au îndoit 
antenele și nu au răspuns la contactul altor furnici. Un alt indicator al somnului 
profund a fost mișcarea rapidă a antenelor (mișcarea rapidă a antenei sau somnul 
RAM). 

Cea mai importantă furnică este regina, deoarece ea este responsabilă atât pentru 
apariția altor furnici lucrătoare, cât și pentru coordonarea coloniei acestora. Acesta 
este motivul pentru care furnica regina doarme aproximativ nouă ore pe zi, fără să 
părăsească furnicarul. Furnicile lucrătoare, care sunt mereu în mișcare, dorm 
aproximativ patru ore pe zi. Queens au o medie de 90 de episoade de somn pe zi, 
fiecare episod durând aproximativ șase minute. Lucrătorii au în medie 250 de 
episoade de somn, fiecare durând 1,1 minute. Dacă vezi o furnică care stă 
nemișcată, de fapt ia unul dintre numeroasele ei pui de somn de după-
amiază! Deoarece furnicile trăiesc în subteran și nu au simțul luminii, dorm la orice 
oră din zi. 

Sursa :  MECANICII’61, An 17, #182 decembrie 2021 EE        Internet   



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

Mărturisiri de suflet 
Curtoazia Corina Firuță 

Avantajele de a avea 50 de ani sau mai mult. 
 Nu aș schimba niciodată prietenii mei uimitori, viața mea minunată, familia mea iubitoare, 
cu părul mai puțin gri sau cu un stomac mai plat. 
Pe măsură ce am îmbătrânit, am devenit mai amabil și mai puțin critic față de mine. 
 Am devenit propriul meu prieten ... 
Nu mă învinovățesc că am mâncat prăjituri suplimentare sau că nu mi-am făcut patul sau 
că am cumpărat ceva prostesc de care nu aveam nevoie. 
Am dreptul să fiu dezordonat sau extravagant. 
Am văzut mulți prieteni dragi părăsind această lume prea devreme, înainte să-mi dau seama 
de marea libertate pe care o aduce îmbătrânirea. 
Cine mă va învinovăți, dacă decid să citesc sau să mă joc pe computerul meu până la ora 
patru și dorm până la prânz? 
Cine mă va face fericit să stau în pat sau în fața televizorului, cât vreau?Voi dansa cu acele 
hituri minunate din anii 60, 70 și 80, dacă în același timp vreau să plâng pentru o dragoste 
pierdută ... ei bine plâng ... 
Dacă vreau, voi merge pe plajă cu pantaloni scurți prea întinși peste un corp deja în declin 
și mă voi scufunda în valuri cu abandon, în ciuda privirilor penalizate de la alții de pe jet 
set.  Și ei vor îmbătrâni. 
 Știu că uneori uit ceva, dar cred că există unele lucruri în viață care ar trebui uitate. 
 Îmi amintesc lucrurile importante. 
Desigur, de-a lungul anilor, mi s-a frânt inima. 
Cu toate acestea, inimile frânte ne oferă putere, înțelegere și compasiune. 
O inimă care nu a suferit niciodată este imaculată și sterilă și nu va cunoaște niciodată 
bucuria de a fi imperfectă. 
Sunt norocos că am trăit suficient de mult încât să am părul cărunt și râsul tânăr gravat 
pentru totdeauna în brazdele profunde ale feței mele 
Mulți nu au râs niciodată, mulți au murit înainte ca părul lor să devină argintiu. 
 Pe măsură ce îmbătrânești, este mai ușor să fii pozitiv.  Îți pasă mai puțin ce cred alții. 
Nu mă mai întreb. 
Mi-am câștigat dreptul de a greși. 
DECI Îmi place să fiu bătrân.  Îmi place să fiu persoana  care am devenit - ! 
 Nu voi trăi veșnic, știu asta, dar în timp ce sunt aici, nu voi pierde timpul regretând ceea ce 
ar fi putut și nu a fost, mai puțin îngrijorat de ceea ce va fi, pentru că poate nici măcar nu-l 
văd.Și dacă îmi vine, voi avea desert în fiecare zi. 

 Ati inteles? 
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Glume noi 
Curtoazia Riri Pop 

Un ofițer de la brigada antidrog a trecut ieri pe la ferma noastră: 
- Îmi pare rău, dar trebuie să inspectez ferma, să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale.
- Nici o problemă, i-am zis, poți să cauți unde vrei în afară de câmpul ăla din dreapta.
Atunci a scos arogant legitimația și mi-a lipit-o de față:
- Vezi asta? Eu am autoritatea să caut unde vreau, nu poți să-mi spui tu unde să caut și unde
nu!! Am incheiat discuția, ai înțeles?!?
Bine, mă scuzați, i-am răspuns politicos, și mi-am văzut de-ale mele.
Nu trec 10 minute și-l văd alergând de mama focului pe câmpul din dreapta urmărit de un
mare taur cu spume la gură. Avea ochii ieșiți din orbite de panică și urla cât îl ținea gura:
- Ajutoooor, ajutoooor!!
Atunci am aruncat sculele din mână, am fugit lângă gard și am urlat la el:
- Legitimația, arată-i legitimația, șefu'!!!
--- --- ---

Ce este recesiunea ? 
Recesiune este atunci cand vinul si femeile sunt inlocuite de apa si nevasta ! 

--- --- --- 

Iese prietena mea (un pic mai durdulie) din cabina de probă cu geaca în mână: 
- Mi-e mică, zice.
- Ce ţi-e mică? zic. Cabina sau geaca?
--- --- ---
90% din corpul unei femei în bikini este practic expus vederii.
Însă bărbaţii sunt atât de decenţi ...
încât ei nu se uită de fapt decât la partea aia de 10% acoperită, .
--- --- ---
- Eu, ieri, in padure, am strans 3 cosuri cu ciuperci pentru mama soacra.
- Si daca sunt otravitoare?

- Cum adica "daca"?

-------- 
Claustrofobia reprezinta teama de spatiile inchise. 
De exemplu: Merg la magazinul unde se vand bauturi alcoolice si ma tem sa nu fie inchis. 

--- --- --- 

Stimate Google! 
Te rog să nu te comporţi precum prietena mea. 
Lasă-mă mai întâi să-mi termin propoziţia şi apoi poţi să-mi dai sfaturi. 
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Mulţumesc ! 
--- --- --- 

 Logică 
Judecătorul: 
- În regulă. Procesul de custodie începe. Doamna Maria, de ce credeţi
că ar trebui să vă revină custodia?
- Domnule judecător, argumentul meu final este că acest copil a ieşit
din mine, aşa că este al meu!
- Domnule Ion, care este argumentul dumneavoastră?
- Domnule judecător, eu vreau să vă întreb doar atât: dacă puneţi o
monedă într-un aparat de cafea, cafeaua care iese este a dumneavoastră
sau a aparatului ?

Click pentru cuprins
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Sursa :  MECANICII’61, An 17, #182 decembrie 2021 EE        Internet   

Calup de Umor 
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Sursa : MECANICII’61, Anul 175 # 175, mai 2021 EE   Internet

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)  

 Impresionant-amuzant .mp4 3,14 min 

 Matematică alternativă . mp4 8,04 min 

 Pasiune pentru automobile . pps 30 pag 

 Amsterdam .ppsx 32 pag 

 Experimentul ”pandemia” .pdf 2 pag  

 Locuri extraordinare. pps 107 pag 

Secretele cazinoului din Sinaia . pdf 8 pag 

Top 10 trenuri de mare viteză . mp4 6,24min 

 Medicină chineză .mp4 1,41 min 

Mona Lisa . pdf 5 pag 

 Muzeul Mercedes ,pps 62 pag 

 Turnurle albastre din Chile. pps 34 pag 

 Gheparzi. Frumos ! .mp4 2.33 min  

Linck-uri WEB 

https://drive.google.com/file/d/1mvoF7fAT77UnFxZyXMhe9M0MekZ8aRf5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ItyB_3jnuLiz2vV45GqPyNsNKBHs1s7K/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hoo-jbg-J8O4DlIn07lAx8dWzDHdK9tz/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1AN4yTJe2_SIMZmBthJdjvTLXFBqsCc05
https://drive.google.com/file/d/1lz65ZXrpO-PrjTZQgXV5xLOUrmAWzIvH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1x2bMAFu2pIKHeU-Y1EcuIF-18ZL30pax/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1cTwhKkybSeOYzkQ3q-LqBiPUFCdtVjua/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Biy0kpkhz1Ts4QSG5Boqf1zuPI4QWu_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UPaloyIuCuHaI9d6kT_IAuskfSNPWum4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zT73krEF5qempL2uEXqmRlj5GpJJmqDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zT73krEF5qempL2uEXqmRlj5GpJJmqDz/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11HuVRaVYuDfAuRuyYkeR4yWtJNKIuoJ_/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/19G_2hWvQ_UrAOtu58Uo-Hc8xUt-2ujDq/view?usp=sharing
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Dorm vreodată furnicile?

Mărturisiri de suflet 
Curtoazia Corina Firuță 

Glume noi 
Curtoazia Riri Pop 

Linkuri WEB 

Click pe titluri pt. lecturare 

LA  MULTI ANI ! 
CELOR NĂSCUȚI ÎN IANUARIE 
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