
HELLO  OLD  MARS 



2  Foaie  de suflet lunară a  “Promoţiei ’61 MECANICĂ” 

MOTO 
Mai lent sau mai rapid, funcție de percepția personală , luna, intervalul de 
timp al apariției se scurge inexorabil ; iau eu mă trezesc că trebuie să-mi 
completez  tableta. Bine,bine, dar pentru asta îmi trebuie ….subiecte ! 

       În apariția precedentă a tabletei, probabil inspirat spontan de 
evenimentele la care suntem martori volens-nolens, am folosit  metafora 
televiviziuni – clopot de război ! Bingo ! La 24 februarie eram în  război ! A 
dracului potriveală . Vă asigur că sunt 100% străin de ea. 

       Dar, pentru că veni vorba, vreau să scriu și eu câte ceva  despre această 
regină a mass-mediei care a devenit TV-ul, prezent în locuința fiecăruia dintre 
noi, de-altfel ca pretutindeni pe terra. Să nu cumva să credeți că vreau să 
critic vreo emisiune de știri ; nici pomeneală ! Mă voi referi strict la modul de 
prezentare care are, după opinia mea, o influență covârșitoare asupra 
credibilității subiectelor abordate. 
       Fiind afectat de  hipoacuzie dublă, sunt obligat să folosesc un aparat 

auditiv care să-mi faciliteze contactul cu mediul sonor înconjurător.  Din care, 
evident , face parte și televizorul. Aici  e aici : prezentatorii emisiunilor de știri 
nu vorbesc pentru mine. Deși limbajul lor ,este cursiv, inteligibil,performanța 
aparatului meu nu-mi permite să disting cuvintele. Și atunci, recurg, la benzile 
de text. Introduse cu scopul de   prezentare a programului următor, reprezintă 
o mică dramă emoțională pentru mine . De ce ?  Sunt deseori pline de 
greșeli, bombastice, iar de cele mai multe ori, cu conținut fals.De fapt 
acoperă trăncăneala de pe ecran, în scopul menținerii audienței.
În rest nu-mi mai rămâne decât să-l citez pe Chomsky :
„Majoritatea populației nu înțelege adevărul.Și nici nu înțelege că nu 
înțelege„ Concluzia mea : adevărul nu este destinat populației, care consumă 
curent manipulări de rigoare.

 Click aici pentru cuprins 
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Ce păcat! Mi-a făcut o mare plăcere să asist la competițiile acerbe, la victoriile la limită 
și cu prețul unor mari eforturi…A fost minunat și …cumva…inima mea a bătut mai 
repede în decursul întrecerilor…M-am simtit foarte bine trăind în acea atmosferă 
competițională pe care o cunosc foarte bine din tinerețea ema…M-am uitat uluit la 
concursurile de ski cu sărituri de diferite feluri și mi-am pus întrebarea cum au reușit 
băieții – și fetele, desigur ! - ăștia să se dea atâta peste cap și să aterizeze totuși pe 
picioare ? Formidabil, ce progres în dezvoltarea tehnicii de ski și…a capacităților umane, 
nu-i așa ? ! 

Pe urmă au fost patinatorii artistici cu programele lor de dans minunate…și cu Kamila 
Valieva, fata de numai 15 ani, care a dansat emoționant : grația ei de patinatoare 
desăvârșită s-a împletit minunat cu gingășia fetiței încă neieșită din pubertate și cu 
măestria rezultată din mii de ore de antrenament…Saltul cu patru rotații a fost 
prezentat pentru prima oară în lume…dar a doua zi un raport ingrat a informat că în 
luna decembrie ea a primit un medicament interzis, adică a fost drogată…Dar acum, 
când a concurat, este februarie și ea nu a fost drogată, nu s-a găsit nici-un drog în 
sângele ei! 

Dar așa sunt regulile : o dată drogat, întotdeuna drogat…Ce păcat, că așa o floricică de 
fată să fie acum stigmatizată pe viață…și scoasă în afara posibilității de a participa la 
competiții …Ce soartă nedreaptă…când – în mod sigur – nu ea s-a dus la dulapul de 
medicamente interzise și a luat porcăria aceea ! Iar cei care i-au dat drogul…nu vor 
putea fi trași la răspundere fiindcă nu există legi pentru asta! 

Uneori mă gândesc…cine i-o fi făcut-o ? Că în echipa de patinatoare rusoaice mai erau 
încă trei competitoare de nivel asemănător…dar nici una nu a arătat delicatețea ei ?? O 
fi fost un act “prietenesc”, de a înlătura o concurentă? N-o să știm nicio dată ! 

  * 
Cursele de ski fond au fost impresionante, prin tricourile de ski se puteau ghici mușchii 
încordați la maximum, într-un efort suprem…Concurenții ajungeau la linia de sosire 
complect epuizați și se lăsau să cadă în zăpadă : nu mai puteau, nu mai aveau aer să 
respire ! Teribil efort, ei storceau totul din corpul lor obosit… 

Olimpiada de iarnă s-a terminat 

                

Sursa: MECANICII ’61, An 18, # 185 martie 2022 EE        Autor Radu MIHALCEA 
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Cunosc senzația asta, am trăit-o de mai multe ori dar o dată, în luna mai 1960, a fost 
cea mai teribilă ! Echipa de volei a Politehnicii a câștigat titlul de campion național 
universitar învingând echipa ICF (Institutului de Cultură Fizică și Sport) în care jucau 
patru membri ai echipei naționale a României ! După două ore și jumătate de joc pe 
terenul de la Universitate – nu mai exista acum, s-au construit blocuri acolo – eram la 
egalitate…și ultima minge din atac mi-a revenit mie…Am dat cu ea în terenul advers cu 
atâta forță că a sărit praful de zgură vreo 10 cm în sus…Pe urmă m-am dus la serviciu și 
am servit atât de puternic – eram atât de furios ! - că ICF nu a reușit să preia mingiile și 
Politehnica a câștigat cu 15 :13 în ultimul set…Dar… nu mai puteam : m-am prăbușit pe 
iarba care înconjura terenul și am avut nevoie de vreo 10 minute ca să-mi revin și să pot 
să mă ridic în picioare…Am luat tricoul de campion, l-am pus pe mine și m-am dus pe 
jos – să mă vadă lumea ! - până la căminul 303, unde locuiam…La poarta căminului m-
am întâlnit cu Hans Farsch , vecinul meu de cameră, și el cu un tricou de campion : Hans 
câștigase titlul de campion național universitar la 100 m…Ne-am îmbrătișat, ne-am 
felicitat și am mers împreună spre clădirea principală unde noi locuiam la etajul 2, 
împreună cu Mișu Paraschivescu și cu Titul Borlan… »Pârtia » noastră de antrenament 
era scara până la etajul doi : alternativ, întro zi eu îl luam pe Hans pe umeri și urcam 
până sus, în ziua următoare mă lua el pe mine…Așa ne-am format mușchii de la picioare 
și așa am ajuns campioni… 
  
Cine mai știe ceva de Hans ? Eu am avut telefonul lui din Muenchen și am mai telefonat 
dar n-a răspuns nimeni…Hans își construise un apartament întrun orășel la Sud de 
Muenchen… dar de acolo nu am adresa lui…Ei, Hans… 
  
                                                                               * 
M-a impresionat calitatea extraordinară a pregătirilor pentru olimpiadă…Mai întâi, 
condițiile naturale au fost extraordinare : munți golași și accidentați, fără nicio locuință 
sau vre-un drum pe ele și…fără zăpadă în miez de iarnă, la temperaturi cu mult sub 
zero ! Zăpada a fost făcută artificial, numai în zonele de concurs si a fost menținută 
perfectă tot timpul competițiilor…De aceea condițiile de competiție au fost uniforme în 
toate zilele, ceea ce a fost extraordinar ! Pistele de ski au fost amenajate impecabil, 
traseul de bob a fost construit într-un fel idilic pe vârfuri de munte, trambulinele de ski 
au fost reunite intr-un complex arhitectonic splendid și toate au fost nou-nouțe…La tv 
s-au dat – din când în când – imagini de ansamblu ale celor trei complexe sportive de 
ski: arătau formidabil, arătau voința unui popor mare de a ocupa locul care li se cuvine 
– primul! - în lume...Impresionant! 
  
Admirația mea pentru China aceasta modernă a crescut și mai mult…Chinezii fac lucruri 
extraordinare … și elegante în acelaș timp…Gânditi-vă numai la dispozitivul pe care a 
fost amplasată flacăra olimpică : pentru prima oară în istorie nu a mai fost folosit un foc 
olimpic imens, plasat undeva pe o clădire înaltă ci numai o făclie așezată central într-un 
motiv decorativ splendid și care se și rotea în jurul axei verticale : minunată construcție, 
perfect realizată, impresionantă !  Am avut bucuria sa revăd – la tv - stadionul olimpic - 
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construit similar cu un cuib de pasăre – pe care l-am vizitat cu o lună înainte de Jocurile 
Olimpice de Vară din 2008 : ce construcție originală și minunată !  Unică în lume ! 
  
                                                                                * 
De curând mi-a căzut în mână o revistă de transport feroviar, care descria trenul 
Maglev (magnetic levitation) dezvoltat mai departe de chinezi după modelul german, 
din care nu s-a putut construi nicio linie in Germania !! Ce idiotenie politică ! Acum vreo 
30 de ani am urmărit cu atenție dezbaterile pentru finanțarea de către guvern a primei 
linii de transport Maglev, fiindcă îmi doream realizarea ei în Germania, a acestei minuni 
a tehnicii inventată de nemți… Nu s-a putut…” Verzii » s-au opus din răsputeri…ba că 
este prea scump, ba că trece prin zone de protecție a naturii…ba că…etc…etc…Când 
este vorba de negativisme, politicienii “progresiști » sunt de neîntrecut… Până la urmă 
chinezii – nu nemții ! - au comandat un traseu de 20 km si l-au montat în Shanhai, între 
aeroportul nou construit și centrul orasului…Îmi aduc aminte de discuțiile în legătură cu 
realizarea proiectului : firma Siemens a propus 5 ani de zile, dar chinezii s-au opus : 
aeroportul urma să intre în funcție în 1,5 ani ! Siemens a spus că așa ceva nu se poate, 
dar chinezii au preluat inițiativa, au numit un șef de șantier de al lor și…au terminat linia 
într-un an și jumătate ! Formidabilă realizare, toată lumea a rămas cu gura căscată ! 
  
Viteza maxima era pe atunci de 220 km/h… si călătoria era mai lină decât în avion și 
fără nici-un zgomot… ! Chinezii au cumpărat și patentele, au dezvoltat conceptul mai 
departe și au creeat acum un tren care ajunge la 600 km/oră…Prima linie va fi instalată 
intre Beijing si Shanhai, vreo 1000 km, care vor fi parcursi în ceva mai mult de 1.5 
ore…Oh, Doamne, de ce nu mai sunt tânăr, de ce nu vorbesc chineza… ???!! 
  
                                                                             * 
De aici, din America…ce să vă spun ?  
  
Conducerea (militară) americană își dorește din tot sufletul ca rușii să între în Ucraina, 
ca să aibă și ei ceva de făcut…De când și-au retras trupele din Afganistan…colosala 
armată americană se simte nefolosită, în pericol să i se reducă atât posturile de generali 
– în prezent sunt cam 800, ce să facă și ei ? – cât și finanțarea înarmării…În acest timp 
chinezii se pregătesc pentru dominația lumii și-și construiesc portavioane – după 
modelul american –, exersează doborârea sateliților de spionaj americani și sunt pe cale 
să introducă în dotația armatei rachete supersonice, care nu mai pot fi doborâte cu 
mijloacele antirachetă disponibile… 
  
Ei, dacă rusii ar intra in Ucraina…ar fi altă viață !!…Un teatru de razboi european n-a mai 
existat din 1945, toate posibilitățile de intervenție militară în Asia au fost epuizate după 
înfrângerea Americanilor peste tot…Mai rămâne Europa…că China este prea mare – are 
1.600.000.000 de locuitori - și prea puternică pentru ca dominația ei să fie pusă sub 
semnul întrebării…Chinezii fac ce vor pentru lărgirea dominației lor în Asia și în 
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Africa…Americanii – numai 330.000.000 locuitori - nu îndrăznesc să li se împotrivească, 
așa că cel puțin un războiaș in Europa… Ei…ar fi altă viață… !! 
  
Să dea Dumnezeu să nu fie, dar pe mine mă deranjează la culme știrile de dimineață : 
rușii sunt gata, acum fac exerciții în Belorusia, acum…de parcă Ucraina ar fi cel de al 52 
stat american…60% din populația americană este de părere că situația din Ucraina nu 
este problema Americii…dar guvernul actual democrat – care nu dispune de o 
majoritate solidă în parlament - a suferit câteva înfrângeri in domeniul politicii 
interne…și acum amețește populația după teribila rețetă multiseculară : dacă nu poți 
rezolva problemele interne, atunci un război – nu contează cu cine – aduce o altă temă 
in discuție și populația primește un drog care o poate ameți…și o menține la dispoziția 
manevrelor guvernului…Teribilă porcărie… 
  
                                                                               * 
Pe partea asta – guvernamentală – am însă o satisfacție…anunțată : satisfacția n-a venit 
încă dar…șansele că va veni sunt din ce în ce mai mari…Trump, fostul președinte 
american, a făcut o grămada de neregularități financiare chiar și înainte de a deveni 
președinte…Astfel, el a declarat valorile propietăților sale …într-un fel…dublu : dacă era 
vorba să plătească impozite, valoarea declarată a fost mai mică, ca să plătească mai 
puțin…Dacă era vorba să primească bani de împrumut, declara o valoare mai mare a 
aceleiași imobilie, ca să primească bani mai mulți și cu dobândă mai mică… ! Deștept 
băiat, nu-i așa ?  
Numai că fiscul american nu este nici el prost și a remarcat această figură…o înșelătorie 
curată ! Partea proastă este că…pentru așa o găinărie…nu există o lege specială, așa că 
problema fiscului este…unde și cum să încadreze « afacerea » asta…Acum se pare că s-a 
găsit soluția așa că fostul Președinte al USA a fost invitat în persoană ca să dea 
socoteală…N-o să-i fie bine, asta este sigur…și o să i se mai taie din obraznicia 
insuportabilă…Ziarele scriu déjà că « perioada Trump se apropie de sfârșit »…ceea ce nu 
sună de loc bine pentru el… 
  
De s-ar termina și cu găinarul ăsta…că populația americană este împărțită în două din 
cauza lui: unii nu îl acceptă de loc, alții îl admiră și-i donează chiar și bani ! Ăsta este un 
alt obicei american stupid : să donezi bani pentru…tot felul de chestii…dar banii nu 
ajung decât în mică parte la cel căruia i-au fost destinați, în majoritate sunt câștigul 
celor care îi cerșesc ! În cazul Trump, acesta a primit din donațiile de anul trecut 200 
milioane de dolari…si o duce …bine mersi ! 
  
Sau…sunt mulți care procedează ca mine: nu dau bani, pur si simplu…cu toate că în 
fiecare săptămână primesc 2-5 cereri ! Este plictisitor să tot fii confruntat cu cereri 
telefonice sau cu reclame in tv…toți vor bani, pentru asta, pentru ailaltă…Dar banii nu 
ajung la cei în numele cărora sunt ceruți…Eu…nu dau bani în America, trimit bani în 
România, pentru diferite acțiuni și sunt sigur că ajung 100% să fie folosiți pentru 
acțiunea pentru care au fost ceruți ! 
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  * 
Enervantă este și povestea cu Covidul: când intru în vre-un magazin trebuie să-mi pun 
masca pe față…și imediat mi se aburesc ochelarii, nu mai văd nimic ! Ca să curăț 
lentilele trebuie să-mi scot mai întâi basca, pe urmă masca și abea pe urmă 
ochelarii…dar între timp am ajuns în magazin și lumea se uită cruciș la mine fiindcă nu 
am mască…Dar cum o pun, cum mi se aburesc ochelarii din nou…și tot așa…Un apel la 
…Dumnezii măsii…nu ajută prea mult, ochelarii rămân aburiți…Când se termină o dată 
cu pacostea asta de Covid, că ochii mei nu se mai dreg, să pot umbla fără ochelari…? 

 * 
Altfel…totul este normal…ar putea fi perfect : este ger, este zăpadă…m-aș putea duce la 
ski, pe un derdeluș la o oră de aici…dar nu pot ! Trebuie să am grijă de Rodica ! După ce 
doctorii oficiali mi-au recomandat să nu mă mai zbat că nu se poate face nimic, am 
căutat pe cei care se zbat, i-am găsit și acum îi aplic tratamentul indicat care…se 
pare…că dă rezultate ! Formidabil ! Aș zice eu…dar mai aștept să treacă timpul, să se 
consolideze rezultatele…Nici nu știu prea bine ce să vreau : noi avem 82 de ani, am 
depășit vârsta medie prognosticată pentru poporul american cu 4 ani…și mergem 
înainte…până unde, până când ? Mama lui Rodica a murit la 74 de ani, mama mea a 
murit la 94 de ani…și noi…când o să fim de acord să dăm ortul popii ? Greu de răspuns 
la întrebarea asta…Dar voi, colegii noștri, ce părere aveți ? Voi…ce așteptați ? 

 Click aici pentru cuprins 
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                                                        CUM A FOST INTERZISĂ CÂNEPA                                        
                                                                                                                             Curtoazia Corina Firuță 

 

1.  Un singur hectar de cânepă produce la fel de mult oxigen cât 5 ha de pădure. 

2.  Un ha de cânepă poate produce aceeași cantitate de hârtie cât 4 ha. de pădure. 

3.  În timp ce cânepa poate fi transformată în hârtie de 8 ori, lemnul poate fi transformat în hârtie de 3 ori. 

4.  Cânepa crește în 4 luni, copacul în 20-50 de ani. 

5.  Canabisul este un adevărat captator de radiații. 

6.  Canabisul poate fi cultivat oriunde în lume și are nevoie de foarte puțină apă.  În plus, deoarece se poate proteja singur de in       

 

     Rubrica diverse 
 

 

 

 

 

 

Sursa: MECANICII ’61, An 18, # 185 martie 2022 EE                                        INTERNET 
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7.  Dacă textilele din cânepă se răspândesc, industria chimică ar putea dispărea cu totul. 

8.  Primii blugi au fost din cânepă;  chiar și cuvântul „KANVAS” este numele dat produselor din cânepă. Cânepa este, de aseme             

9.  Reducerea efectelor chimioterapiei și radiațiilor în tratamentul canabisului, SIDA și cancerului;  Este utilizat în cel puțin 250 d               
vertebrale. 

10.  Valoarea proteică a semințelor de cânepă este foarte mare, iar cei doi acizi grași din ea nu se găsesc nicăieri în natură. 

11.  Cânepa este chiar mai ieftin de produs decât soia. 

12.  Animalele hrănite cu canabis nu au nevoie de suplimente hormonale. 

13.  Toate produsele din plastic pot fi făcute din cânepă, iar plasticul din cânepă este ușor biodegradabil. 

14.  Dacă caroseria mașinii este din cânepă, va fi de 10 ori mai rezistentă decât oțelul. 

15.  Poate fi folosit si pentru izolarea cladirilor;  Este durabil, ieftin și flexibil. 

16.  Săpunurile și produsele cosmetice din cânepă nu poluează apa;  Deci este complet prietenos cu mediul.  În America, 

       în secolul al XVIII-lea, producția sa era obligatorie, iar fermierii neproducători au fost opriți.  Dar acum situația este inversă.    

-W.  R. Hearst era proprietarul ziarelor, revistelor și mass-media în America în anii 1900.  Aveau păduri și produceau hârtie.   

       Dacă hârtia ar fi fost făcută din cânepă, ar fi putut putut pierde milioane. 

      -Rockefeller a fost cel mai bogat om din lume.  Era o companie petrolieră. Biocombustibilul, uleiul de cânepă, a fost,  

desigur, cel mai mare dușman al lui. 
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-Mellon era acționar majoritar la Dupont și avea un brevet pentru producția de materiale plastice din produse petroliere.   

Iar industria canabisului îi amenința piața.Mai târziu, Mellon a devenit secretarul de trezorerie al președintelui SUA Hoover.  

 Aceste nume mari despre care am vorbit au decis la întâlnirile lor că planta numită canabis este inamicul. Și l-au eliminat. Prin                
din canabis au fost retrase de pe piață și înlocuite cu medicamente chimice folosite astăzi. 
  

Pentru producția de hârtie, pădurile sunt tăiate. 

Intoxicația cu pesticide și cancer generat de pesticide este în creștere. 

Și apoi ne-am umplut lumea cu gunoi de plastic 

  

  
  

  
   
  

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
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Dragi colegi 

                                                                                                                  Curtoazia Corina Firuță 

 Iată ce mail am primit de la un prieten – câtă dreptate are – îmi însușesc textul lui, ni se potrivește și nouă!  

# "Parcă prea ne ies oamenii din suflete. S-a întâmplat ceva cu noi, cu sentimentele noastre, cu sufletele noastre. Ne îndepărtăm 
cu prea multă uşurinţă unii de alții, ne greşim prea des sau mai degrabă, ne iertăm prea rar. 

Oamenii se întorc împotriva oamenilor din atât de multe motive lipsite cu adevărat de esenţă. Şi se rănesc. Pentru că nu le pasă, 
pentru că au ambiţii, pentru că nu mai ţin cont de ce îi leagă cu adevărat. Se uită. Pentru că nu se acceptă aşa cum sunt, pentru că 
nu mai au răbdare să privească dincolo de tăcere, pentru că sunt preocupaţi cu satisfacerea propriul ego, astfel încât nevoile altora 
nu îi mai interesează. Încetează să se mai iubească, să se mai respecte, să mai fie unul pentru altul, pentru că nu mai sunt învăţaţi 
să fie loiali. Se îndepărtează încet, dar sigur. Se îndepărtează de tot. 

Parcă am uitat, noi toţi, să ne legăm unii de alţii sufleteşte. Poate că ăsta e motivul pentru care ne pierdem prea repede. Poate că 
noi suntem singurii vinovaţi şi trăim realitatea învinuindu-ne reciproc. Căutăm scuze în loc să găsim soluţii. Ca să nu ne mai 
rătăcim cu atâta ușurință. Ca să nu mai trăim atâta neputinţă. 

Cu riscul de a mă repeta, o spun iarăşi: mi-e dor de oameni. De suflete. Mi-e dor de armonie în jurul meu. Mi-e dor să văd 
oameni mulţumiţi şi exuberanţi. De optimism. Mi-e dor de oameni ai sufletului meu, care şi-au păstrat locul lor, chiar dacă acum 
sunt departe şi poate că nu o să-i mai văd vreodată. Eu nu pot să uit oamenii. Nici să-i urăsc. Pot doar să-i iubesc, să-i iert şi să-i 
las să plece dacă nu mai vor să stea. Dar nu să-i uit. Nu să-i scot din suflet. 

Mi-e dor. De suflete legate pe viaţă. De poveşti cu oameni, care te fac să vibrezi şi să crezi că mai avem o şansă. Noi, ca omenire. 
Mi-e dor, mă crezi? Parcă îmi tremură sufletul de dor de suflete. Parcă văd numai carcase goale. De asta cred că mi-e atât de 
dor…de suflet, de uman." # 

 Și mie mi-e dor de sentimentele care ne adunau împreună. Mi-e dor de Rodica și de Radu care ne vizitau de câte ori soseau 
în țară, uneori doar în trecere, dar găseau timp să ne vadă și pe noi. Scriu despre ei pentru că scrisoarea lui Radu publicată în 
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revista noastră din luna februarie m-a impresionat profund. Rodica și Radu râzând și povestind – asta este imaginea pe care o port 
în suflet, când îmi amintesc de ei. Port în suflet, numeroase scene pe care le datorez lor – de exemplu de la Niagara, cu 
sentimentul de libertate și bucurie sub șuvoiul puternic de apă. Nu pot să mi-i imaginez pe Rodica și Radu altfel decât plini de 
viață, energici, întreprinzători. 

Până la urmă, ce înseamnă viața decât un șir de frumoase sentimente, de amintiri!  Ne ajung din urmă anii, pe fiecare dintre noi. 
Dar să nu cedăm vremurilor, să nu uităm prietenia care ne-a unit mereu. Și să sperăm că viața o să ne mai dea șansa de a ne 
revedea – nu prea târziu, la vară! Trece ea, și iarna asta! 

 

 

 



18                               Foaie  de suflet lunară a  “Promoţiei ’61 MECANICĂ”                    
 

                                                         Alin Alin Krainer 
  

Dedică-ți cinci minute pentru asta și nu vei regreta. 
Și dacă este doar pentru a-ți extinde propriile cunoștințe. 
 
Noam Chomsky, unul dintre cei mai proeminenți intelectuali în viață 
astăzi, a întocmit o listă cu cele 10 strategii de manipulare a mass-media. 
1- Strategia distragerii atenției 
Elementul primordial al controlului social este strategia distragerii 
atenției, care este de a distrage atenția publicului de la problemele 
importante și schimbările care urmează să fie decise de elitele politice și 
economice eden, prin tehnica inundarii sau potopului de distrageri de 
atenție continue și informații nesemnificative. 
Strategia de diversiune este, de asemenea, esențială pentru a împiedica 
publicul să fie interesat de perspective esențiale în știință, economie, 
psihologie, neurobiologie și cibernetică. Atenția publicului este distrasă 
de la adevăratele probleme sociale, ținută captivă de probleme care nu 
contează cu adevărat. 
Ține publicul ocupat, ocupat, ocupat, fără timp de gândire, înapoi la fermă 
ca celelalte animale (citat din „arme tăcute pentru războaie liniștite”). 
2- Creează probleme și apoi oferă soluții. 
Această metodă este denumită și „soluție de reacție la probleme”. Se creează o problemă, o „situație” care se așteaptă să 
provoace un anumit răspuns public, pentru ca acesta să fie imboldul acțiunii pe care doriți să o fi acceptat. De exemplu: să 
conteste sau să escaladeze violența în orașe, sau să organizeze atacuri sângeroase cu scopul ca publicul să fie cel care să 
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ceară legi și politici de securitate în detrimentul libertății. Sau: crearea unei crize economice pentru a-i determina pe 
oameni să accepte erodarea drepturilor sociale și desființarea serviciilor publice ca pe un rău necesar. 
3- Strategia mediocrității. 
Pentru ca oamenii să accepte o măsură inacceptabilă, este suficient să o aplici treptat, cu picături, pe parcursul mai multor 
ani. Așa s-au implementat condițiile socio-economice radical noi (neoliberalism) în deceniile anilor 80 și 90: stat minim, 
privatizare, precaritate, șomaj în masă, salarii care nu au un venit decent sunt garantate cinstit, deci multe schimbări care 
ar fi declanșat o revoluție dacă s-ar fi aplicat deodată. 
4- Strategia de amânare. 
Un alt mod de a pune în aplicare o decizie nepopulară este de a o marca ca „dureroasă și necesară” pentru a obține 
acceptarea publicului pentru utilizarea viitoare. E mai ușor să accepți o viitoare victimă decât una imediată. În primul 
rând, pentru că efortul nu este la fel de mare. În al doilea rând, pentru că publicul, masele, tind întotdeauna să spere naiv 
că „mâine totul va fi mai bine” și că pierderile necesare ar putea fi evitate. Dă publicului mai mult timp să se adapteze la 
gândurile schimbării și să se resemneze să accepte asta când va veni momentul. 
5- Vorbiți publicului ca niște copii. 
Majoritatea reclamelor vizează discursul de uz public larg, argumente, personaje și un ton deosebit de copilăresc care 
adesea se învecinează cu slăbiciune ca și când spectatorul ar fi o creatură de câțiva ani sau un savant mental în creștere ar 
fi. Cu cât încerci mai mult să înșeli spectatorul, cu atât ai tendința de a folosi un ton copilăresc. De ce? De ce? „Dacă cineva 
se adresează unei persoane ca și cum ar avea 12 ani sau mai mică, pe baza sugestibilității, va avea, într-o oarecare 
probabilitate, tendința de a avea un răspuns sau o reacție la fel de puțin critică ca cea a unei persoane de 12 ani. ani sau 
mai tineri (vezi Arme Silențioase pentru Războaiele Liniștite"). 
6- Folosește aspectul emoțional mult mai mult decât reflexia. 
Exploatarea emoțiilor este o tehnică clasică de a trage o concluzie în analiza rațională și, în cele din urmă, în sensul critic al 
individului. Mai mult decât atât, prin folosirea registrului emoțional, poți deschide ușa de acces către inconștient pentru a 
implanta sau injecta idei, dorințe, frici și frici, constrângeri sau induce comportamente. 
7- Ține audiența în ignoranță și mediocritate. 
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Pentru a face publicul incapabil să înțeleagă tehnologiile și metodele folosite pentru controlul și sclavia lor. 
„Calitatea educației acordate claselor inferioare trebuie să fie cât mai slabă și mediocră, astfel încât distanța ignoranței 
dintre clasele de jos și clasele superioare să nu poată și să nu fie depășită de clasele de jos." 
8- Încurajează publicul să se mulțumească cu mediocritatea.
Publicul ar trebui să creadă că e la modă să fii prost, vulgar și ignorant...
9- Consolidează auto-examinarea.
Pentru a-l face pe individ să creadă că este singurul vinovat pentru ghinionul său, datorită inteligenței, abilităților sau 
efortului lor inadecvat. Așadar, în loc să se răscoale împotriva sistemului economic, individul se devalorizează și se 
învinovățește, ceea ce, la rândul său, creează o datorie auto-indusă 
10- Cunoașterea oamenilor mai bine decât se cunosc pe ei înșiși.
În ultimii 50 de ani, progresul rapid în știință a dus la o decalaj tot mai mare între cunoașterea publică și ceea ce elitele 
conducătoare dețin și folosesc. Datorită biologiei, neurobiologiei și psihologiei aplicate, „sistemul” are o cunoaștere 
avansată a oamenilor, atât în forma lor fizică, cât și în cea mentală. Sistemul a reușit să cunoască omul normal mai bine 
decât se cunoaște el însuși. Asta înseamnă că, în majoritatea cazurilor, sistemul exercită mai mult control și putere asupra 
individului decât individul asupra lui însuși. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=140855678367826&set=gm.1255231601640059&__cft__%5b0%5d=AZW-gjUVPxspyGe26az90t2Rg3xGAotCLrDhHnrk4bLqyht1LlNUTFFO1aXMvMokhhpj7jpbgroxMIDNHQM7Gwf0GCGE-q6x2NAmu88wL-YO1xDw7TJaaz7QkmTc6lOg-SswpjkDn4XsimyRj0hm3q_w7F7v4swef2kTAtPcNXpf2C7kk4sc8FohmIrkjusWvDTI_unBoqEWGrDIfMWcUWkg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=140855678367826&set=gm.1255231601640059&__cft__%5b0%5d=AZW-gjUVPxspyGe26az90t2Rg3xGAotCLrDhHnrk4bLqyht1LlNUTFFO1aXMvMokhhpj7jpbgroxMIDNHQM7Gwf0GCGE-q6x2NAmu88wL-YO1xDw7TJaaz7QkmTc6lOg-SswpjkDn4XsimyRj0hm3q_w7F7v4swef2kTAtPcNXpf2C7kk4sc8FohmIrkjusWvDTI_unBoqEWGrDIfMWcUWkg&__tn__=EH-R
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Alexandru cel Mare - cele 3 dorinte la despartirea de această 
lume 

 Curtoazia Valeriu Pop 

În megalomania lor, mai marii lumii uită pilda împăratului Alexandru cel Mare prin 
care a vrut să arate oamenilor că moartea nu alege, și că toți, în fața ei, suntem 
egali. Acest fapt l-a arătat prin exprimarea a trei dorințe:
„Prima mea dorinţă, a spus Alexandru, este ca doctorii să-mi ducă sicriul fără a fi 
ajutaţi de nimeni altcineva.“

După o pauză, el a continuat: „A doua dorinţă este ca atunci când îmi duceţi sicriul 
spre groapă, drumul spre groapă să fie presărat cu aurul, argintul şi pietrele 
preţioase pe care le-am adunat în războaie.“

Alexandru s-a simţit epuizat după ce a rostit aceste cuvinte. S-a odihnit puţin şi a 
continuat: „A treia şi ultima mea dorinţă este ca mâinile să-mi fie lăsate să atârne în 
afara sicriului.“

Oamenii adunaţi la căpătâiul lui Alexandru s-au mirat auzind aceste dorinţe ciudate. 
Dar nici unul nu a îndrăznit să-l întrebe ceva. Generalul cel mai iubit al împăratului s-
a apropiat de el, i-a sărutat mâna, apoi, ţinând-o în dreptul inimii, a vorbit: „Te 
asigurăm că-ţi vom îndeplini dorinţele. Dar spune-ne, de ce aceste dorinţe ciudate?“

La auzul acestei întrebări, marele comandant grec a tras adânc aer în piept şi a 
răspuns: „Mi-ar plăcea ca lumea să ştie despre cele trei lecţii pe care tocmai le-am 
învăţat. Vreau ca doctorii mei să-mi ducă sicriul pentru ca oamenii să realizeze că 
doctorii nu pot vindeca orice boală. Ei sunt lipsiţi de putere şi nu pot salva un om 
din ghearele morţii atunci când acestuia îi sună ceasul.“

„A doua dorinţă - drumul spre mormânt presărat cu aur, argint şi alte bogăţii - este 
pentru a aminti oamenilor că nimic din aurul meu nu vine cu mine în mormânt. E o 
pierdere de timp să alergi după atâtea bogăţii.“

„Şi a treia dorinţă - mâinile lăsate să atârne pe lângă sicriu - e pentru a le arăta 
oamenilor că am venit cu mâinile goale în această lume şi tot aşa plec din ea.“

Din istorie...
1. ,,Regele Carol al II-lea şi Lupeasca au repetat destinul regelui persan Xerxes I şi al
Estherei. Dintre toate virginele care îi populau haremul, Xerxes, un beţiv şi un
afemeiat, a ales-o pe Esther. Ea fusese plasată în harem de vărul ei, Mordecai, ca o
momeală, şi instruită să-şi ascundă originea iudaică. Xerxes a făcut o pasiune
turbată pentru ea şi, din slăbiciune, a oferit mai multe drepturi evreilor din Babylon,
aduşi ca sclavi, acolo, de regele Nabucodonosor. În cele din urmă, Esther a devenit
chiar soţia lui Xerxes şi le-a dat evreilor din imperiu drepturi egale cu perşii, iar
Mordecai a ajuns sfetnicul regelui. Dar Haman, primul-ministru persan, deranjat de
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aroganţa lui Mordecai, a cerut regelui să-l ucidă şi să-i extermine pe toţi evreii din 
Babylon. Esther a aflat şi, recunoscînd că şi ea este evreică, l-a rugat pe rege să nu-i 
extermine pe evrei. Mai mult, văzîndu-i slăbiciunea, a prins curaj şi i-a mai cerut să-i 
spînzure pe Haman şi pe cei 10 fii ai săi, iar averea să-i fie dată lui Mordecai. 
Ajungînd comandantul armatei regale, Mordecai a măcelărit 75.000 de perşi, şi 
averile lor le-a dat evreilor. De bucurie, evreii din Persia au dansat şi au chiuit, iar 
puţinii persani care mai scăpaseră cu viaţă au trecut la iudaism, ca să nu fie şi ei 
ucişi. Acestea sunt originile «Purimului», sărbătoarea evreiască din luna martie, prin 
care se celebrează marea victorie evreiască împotriva duşmanilor”. (Joana 
Damaskin – ,,Pasiuni şi crime regale. Viaţa aventuroasă a regelui Carol al II-lea şi 
crimele sale”) 

2. Leagănul comunismului a fost în Franţa, nu în Rusia. Aceasta o spune trecutul
glorios al Franţei, inspirat din ideile iluminismului, care punea la baza existenţei
umane raţionalismul şi discredita religia. Au urmat sîngeroasele revoluţii proletare:
asaltul Bastiliei din 17 iunie 1789, cei 40.000 de preoţi ucişi, războiul civil din 1792 şi
regimul terorii patronat de Robespierre, ghilotinele care nu mai conteneau cu
tăierea capetelor de aristocraţi şi de burghezi. După aceea, revoluţiile din 1830 şi
1848 (Comuna din Paris), ultima, organizată de Karl Marx, Claserets şi bancherul
Rotschild, care au agitat gloata franceză să dea foc Parisului, să răstoarne monarhia
şi să facă republică. Istoria s-a repetat în 1968, cînd Alain Cohn-Bendit, astăzi
europarlamentar, a scos studenţimea pe străzile Parisului, a ridicat baricade şi l-a
silit pe legendarul preşedinte Charles de Gaulle să demisioneze. Cu un astfel de
trecut, nu e de mirare că francezii erau comunişti încă din 1940, când îi conduceau
Léon Blum şi Maurice Thorez. Sau poate, în anul de graţie 2016, nu mai avem voie
să răsfoim paginile de istorie adevărată, nu cumva să supărăm pe te-miri-cine?

3. Să nu se uite că liberalii (conduşi de Ionel Brătianu) i-au împuşcat pe ţărani în
1907, iar ţărăniştii lui Alexandru Vaida-Voievod, pe muncitorii de la Griviţa, în 1933,
chiar dacă fuseseră instigaţi la grevă de comunişti. Să nu se uite nici că
Monstruoasa Coaliţie (formată din liberali şi conservatori) îşi dăduse mîna în 1866 şi
îl răsturnase pe domnitorul Al.I. Cuza. Ştiau ei ce ştiau Eminescu şi Caragiale când
puseseră tunurile pe liberali şi nu le mai dădeau pace. C.A. Rosetti îi luase frica lui
Eminescu şi era dispus să-i dea chiar şi bani, numai să-l lase în pace şi să nu se mai
vadă încondeiat în ziarul ,,Timpul”.

4. Zizi Lambrino, prima soţie a lui Carol al II-lea, a murit la 25 martie 1953, într-un
spital de săraci din Paris. Ea avea doar 55 de ani. Fiul ei, Carol-Mircea, l-a sunat pe
Carol la telefon şi i-a cerut bani de înmormîntare. Dar Carol a trântit telefonul fără
să-i spună un cuvînt. La numai o săptămînă după Zizi, fostul rege avea să moară şi
el, de inimă. Avea 60 de ani. A fost depus la Mănăstirea Sao Vincente, din Lisabona,
aparţinînd dinastiei portugheze de Braganza, cu care se înrudea bunica sa, infanta
Antonia, mama lui Ferdinand, tatăl său.

5. Magda Wolff (zisă şi Elena Lupescu) a murit în 1977, la vîrsta de 81 de ani. Prin
mijlocirea lui Ernest Urdăreanu, fostul mareşal al Curţii Regale de la Bucureşti,
plecat şi el în exil cu stăpînul său, trupul ei neînsufleţit a fost depus la Mînăstirea
Sao Vicente, alături de Carol, dar cu o treaptă mai jos pe catafalc, fiindcă era doar o
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soţie morganatică. În anul 2003, premierul Adrian Năstase le-a adus osemintele 
celor doi în ţară şi le-a înmormîntat în cavoul familiei de Hohenzollern, de la Curtea 
de Argeş. Cine şi cu cât l-o fi plătit să facă acest demers sau de unde o fi venit 
ordinul – nu se ştie, căci, de capul lui, n-ar fi făcut asta! În plus, nici patriot n-a prea 
fost Bombo, şi nici de dragul monarhiei nu s-a prăpădit vreodată. Nu i-ar fi dat voie 
liber-cugetătorul Ilici. 

6. Oficial, primul copil al lui Carol al II-lea a fost Carol-Mircea, făcut cu soţia sa, Zizi
Lambrino. (Aşa-zisul prinţ Paul de România este fiul lui Mircea.) Dar Carol nu şi-a
recunoscut niciodată fiul, căci, la data naşterii acestuia (8 ianuarie 1920), el
intenţiona să divorţeze de Zizi, iar mai tîrziu, nici atât, fiindcă ar fi împiedicat dreptul
lui Mihai (născut în 1921) de a fi recunoscut urmaş la tronul României. În perioada
1920-1924, Carol a trăit o dragoste intensă cu actriţa Mirella Marcovici, o evreică
bogată, deşi era încă însurat cu Regina Elena şi îl avea pe Mihăiţă. Din această
legătură a rezultat un băieţel, Mirel, născut în 1923, pe care însă Carol nu l-a
recunoscut. La fel cum se pare că s-ar fi întâmplat şi cu presupusul Andrei,
conceput cu arhitecta Smaranda Creangă, soţia arhitectului Horia Creangă, nepotul
marelui povestitor. Carol nu l-a recunoscut nici pe acest fiu, născut în 1930, dar a
vegheat asupra creşterii şi educaţiei sale. Mai mult chiar, după 1950, el ar fi
intervenit pe lîngă autorităţile comuniste de la Bucureşti pentru ca Andrei şi mama
sa să emigreze în SUA.. În afara celor 3 situaţii, istoricii se întreabă cîţi alţi copii o
mai fi făcut Carol al II-lea, care, în sacralitatea şi, mai ales, prin zvonurile puse pe
seama potenţei sale, ieşită din comun, atrăgea multe femei, reeditînd, în felul acesta,
destinul predecesorului său, măritul Ştefan.
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Dormitul pe partea stângă este cea mai bună alegere pentru sănătate 

      Curtoazia Valeriu Pop 

Cei mai mulţi oameni nu sunt conştienţi de faptul că poziţia lor de dormit poate avea un impact considerabil asupra sănătăţii lor. 
Plecând de la o mai bună circulaţie a sângelui până la buna digestie, această metodă de dormit datează din cele mai vechi timpuri, atunci când 

călugării practicau acest stil de dormit pentru o lungă perioadă de timp, cu scopul de a stimula digestia, mai ales după servirea meselor.  
O altă dovadă pentru această teorie se regăseşte în medicina ayurveda, cea mai veche medicină orientală, şi aceasta la rândul ei sugerând că, 

dormitul pe partea stângă, este cea mai indicată alegere în cazul în care se doreşte o sănătate de fier! 

- Vei facilita drenajul limfatic
- Vei uşura munca inimii de a pompa sângele
- Vei îmbunătăţi considerabil digestia
- Vei stimula funcţia splinei
- Vei îmbunătăţi circulaţia sângelui în tot corpul
- Vei stimula funcţiile ficatului şi bilei
- Vei oferi corpului o mai bună relaxare şi odihnă

Poţi să încerci chiar din seara aceasta, dormitul pe partea stângă, şi te asigur că nu vei regreta. 
Încearcă să nu ascunzi acest mic secret – împărtăşeşte-l familiei sau prietenilor pentru a vă bucura cu toţii de beneficiile lui! 
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    Agrafa văduvei 
Curtoazia Victor Muntean 

Firul de sârma din jurul dopului de șampanie se numeste agrafă. Dar știați că lungimea acestui fir de sârmă este de 
52 de centimetri? Agrafa ține dopul bine fixat în sticla de șampanie și are lungimea jartierei de la ciorapii doamnei 
Clicquot – madame a glumit cu atât de multă grație și a lăsat omenirii o amintire, despre sine. Amintire despre femeia 
care a ramas văduvă la vârsta de doar 27 de ani, dar nu s-a lăsat învinsă. Soțul ei a murit de febris cumplit, iar 
văduvioara rămânea cu o fiica micuță în brațe și cu o mostenire – niște crame și câteva beciuri adaptate, unde se 
păstrau vinuri și desigur șampania, de producția căreia se ocupa, până atunci, soțul ei. Era o afacere destul de 
periculoasă: vinul spumant si tulbure exploda atât de violent, încât doar bărbații experimentați, cu măști de fier, 
cutezau să coboare în depozite și pivnițe. Erau măsuri de precauție pentru a nu fi desfigurați de vreun șrapnel. Iar 
această tânără văduvă nu s-a speriat de greutăți și nu a vândut afacerea. Dimpotrivă, a început să lucreze din toate 
puterile, cu dăruire și abnegatie, în memoria soțului său. Ea și-a vândut bijuteriile, a cumpărat podgorii, a conceput o 
nouă modalitate de a limpezi vinul. Multe de toate a născocit ea și a inventat o mulțime de lucruri utile procesului de 
vinificație. Ea însăși cobora în pivnițe – acum vinul se păstra în beciuri care se întindeau pe 18 kilometri, transformate 
din fostele cariere romane! Greu de crezut, dar o femeie din secolul al XIX-lea a administrat toate acestea de una 
singură… greu de crezut. Șampania văduvei Clicquot se vindea în toată lumea. Iar când rușii l-au învins pe 
Napoleon, apoi când au navalit în Franța și, cu bucurie barbară au început să jefuiască beciurile și să bea vinul, ea a 
spus angajaților săi, cu înțelepciune: “Să bea. Vor plăti mai târziu!” Și într-adevăr – husarilor le-a plăcut atât de mult 
șampania, că atunci când s-au întors în Rusia, madame Clicquot a primit o comandă uriașă, pe care a onorat-o 
livrând 10 mii de sticle, care au fost vândute Rusiei prin contract – gustul victoriei le stăruia rușilor, în amintiri! A 
contat și atitudinea de bunăvoința a văduvei. În urma acestor relații comerciale, văduva s-a îmbogățit considerabil. 
Dar și cheltuia sume enorme pentru diferite binefaceri și alte fapte bune. Madame Clicquot a muncit până în ultimele 
zile ale vieții sale și a trăit aproape 90 de ani. Dar nu s-a mai recăsătorit. Nu a vrut. A muncit mult… poate că iubea 
pe cineva, dar simțea ca nu acesta îi era destinul? De ce altceva să fi făcut o asemenea glumă despre lungimea 
agrafei? De ce să fi sugerat un detaliu atât de intim al toaletei – o jartieră… despre care se stia că așa și nu a avut 
cine să i-o dezlege… Asta a fost prima femeie de afaceri – văduva Clicquot. O doamnă energică și curajoasă care a 
obținut un succes incredibil în afaceri. Cât ține de căsătorie – madame repeta mereu altă frază: “Există o singură 
calitate a șampaniei – cea mai înaltă! Restul este doar vin tulbure…” 
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100 de curiozități despre România: 

România este un stat situat în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării. Cu o istorie de mii de ani, 
spațiul carpato-danubiano-pontic este un tărâm al curiozităților. 

Iată cele mai interesante curiozități despre România: 

În România se află Palatul Parlamentului, a doua cea mai mare clădire din lume, după Pentagonul din Statele Unite 
ale Americii, scrie telegraph.co.uk. 

Singurul cimitir vesel din lume se află în România. Cimitirul Vesel de la Săpânța este faimos atât pentru crucile viu 
colorate, cât și pentru versurile amuzante de pe cruci.  

Primul castel din Europa iluminat electric în totalitate a fost Castelul Peleș din Sinaia. Construcția Peleșului a început 
în anul 1873. 

Primul oraș din Europa care a avut iluminat public electric a fost Timișoara. Se întâmpla în anul 1889. 

Canalul Dunăre-Marea Neagră din Dobrogea este pe locul al 3-lea în ceea ce privește lungimea unei căi de 
navigație făcute de mâna omului. Primul din lume este Canalul Suez, urmat de Canalul Panama. 

Se pare că cea mai lungă porțiune de drum drept din România se găsește pe Drumul European E70, care face 
legătura între București și Alexandria. Între Drăgănești Vlașca și Vitănești există o linie dreaptă cu lungimea de 15.8 
km. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftelegraph.co.uk%2F&data=04%7C01%7C%7Cabe381913bda442dcd0b08d9dd0390d0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637783829660562479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=N6m9C0atjXMFzyrONsHcSgi%2F%2B0JWGoiyhYYqRUrBUiw%3D&reserved=0
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În România trăiește zimbrul, cel mai mare mamifer terestru din Europa. 

În anul 1943, un profesor din Târgu Jiu pe nume Victor Diamaca a descoperit două comete. Una dintre comete se 
numește Cometa Diamaca 1943. 

Cel mai adânc lac glaciar din România este Zănoaga, cu o adâncime de 29 de metri. Acesta se află situat în Munții 
Iezer. 

Aeroportul Aurel Vlaicu, cunoscut sub denumirea de Aeroportul Băneasa, este pe locul al 3-lea în topul celor mai 
vechi aeroporturi din lume. Primele zboruri au fost efectuate aici în anul 1909 de către Louis Blériot. Pe primul loc se 
află Park Park, din orașul College Park, Maryland, SUA, urmat de aeroportul din Hamburg (cel mai vechi din 
Europa). 

Statuia lui Decebal de la Orșova este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa. Aceasta are o înălțime de 55 de 
metri. 

Printre filmele celebre care au fost turnate în România se numără: Cold Mountain, The Christmas Prince: A Royal 
Wedding, Transporter 3, Ghost Rider: Spirit of Vengeance sau The Expendables 3. 

Salina Slănic este cea mai mare salină din Europa. Salina are o adâncime de 208 metri și de aici se escavează 2,9 
milioane de metri cubi de sare. 

Cea mai compactă suprafață de stufăriș de pe Glob se întâlnește în Delta Dunării. 

Timișoara a fost primul oraș european care a introdus tramvaiele trase de cai. Se întâmpla în anul 1869. 

Cele mai vechi fosile de homo sapiens de până acum au fost descoperite în sud-vestul României. Conform 
istoricilor, acestea au o vechime de aproximativ 37.800- 42.000 de ani. 

România este prima ţară din lume cu producţie de petrol înregistrată statistic (1857), cu exploatări între văile râurilor 
Prahova şi Trotuş. 
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România este singura națiune care a dat lumii o sportiva ce a luat primul 10 plin din istoria gimnasticii. Nota „10 
perfect” a fost obţinută de Nadia Comăneci la Olimpiada de la Montreal, din iulie 1976. 

În România există un sat unde localnicii ajung doar cu scara. 

Românul Henri Coandă a inventat în 1910 motorul cu reacție. 

Pe 21 decembrie 2008, Bucureștiul a fost locul unde au fost cei mai mulţi Moş Crăciuni au distribuit daruri simultan. 
3.939 de participanţi au participat la recordul omologat de Guiness Book. 

Singurul cuvânt din limba română care începe şi se termină cu litera „Î” este „înzăvorî” și înseamnă a împiedica 
intenționat mișcarea unei piese față de alta cu ajutorul unor mecanisme de închidere. 

România a fost singura ţară din lume care şi-a plătit datoria externă. Se întâmpla în anul 1989. 

Cel mai mare șarpe din tara noastră este balaurul dobrogean. Sunt exemplare care pot ajunge și la 2,5 metri. 

Sfinxul din Munţii Bucegi are aceeaşi înălţime ca Sfinxul din Egipt, 8 metri. 

Româna, limba oficială a României, este singura limba latină vorbită în estul Europei. 

Romania are pe teritoriul sau 7 site-uri declarate patrimoniu UNESCO: Delta Dunării, satele transilvanene ce 
prezinta biserici fortificate, Mănăstirea Horezu, bisericile din nordul Moldovei, Cetatea Sighisoara, bisericile de lemn 
din Maramureș și fortărețele dacice din Munții Orăștiei. 

Defileul Porţile de Fier este cel mai lung din Europa. În acest loc Dunărea separă Munţii Carpaţi de Balcani. 

Cascada Bâlea este cea mai mare cascadă în trepte din România, cu o cădere de 60 m. 

Cel mai înalt copac din Europa este un brad, care se găseşte în ţara noastră, în Valea Arţagului (unul din afluenţii 
Buzăului). Copacul are o înălţime de 60 de metri. 

În anul 1917, România a pus în circulație cea mai mică bancnotă din lume. Bancnota de 10 bani avea următoarele 
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dimensiuni 2,75 x 3.80 cm. 

Conform specialiștilor în cartografie, centrul României se află la 30 de kilometri de Dealu Frumos, la ieşirea din 
Făgăraş spre Braşov. Coordonatele geografice sunt: 45 de grade şi 50 de minute latitudine nordică şi 24 de grade şi 
59 de minute longitudine estică. 

Primul român care a ajuns in America ar fi un preot din Transilvania aparținând Bisericii Greco-Ortodoxe. Se 
întâmpla în anul 1748, când preotul Samuilă Damian a plecat din Transilvania cu intenția de a face înconjurul lumii. 

Dihorul pătat este un animal care mai trăiește astăzi doar pe teritoriul României, în zone aride și de stepa din 
Dobrogea. Mai sunt doar 500 de exemplare în sălbăticie. 

Cel mai mare pește prins vreodată în apele române a fost un morun. Exemplarul a fost capturat pe Dunăre în 1890 
și avea aproximativ 600 de kilograme. 

A treia femeie parașutist din Europa a fost o româncă, Smaranda Brăescu. 

Fundul Mării Negre este un loc prielnic de fosilizare extrem de interesant. Pentru că la adâncimi mai mari de 200 de 
metri nu există oxigen, toate epavele care au ajuns acolo de-a lungul timpului au fost conservate perfect. 

București, capitala României, este al șaselea oraș din UE după populație. 

Tunelul Teliu de pe calea ferată Hărman – Întorsura Buzăului este cel mai lung tunel de cale ferată din România. 
Acesta are o lungime de 4.369,5 metri. 

Cel mai mare cireș din Europa se află în Ardeal, mai exact în localitatea Petrești din județul Alba. Acesta are peste 
20 de metri înălțime și o circumferință a coroanei de 50 de metri. 

Cea mai veche clădire din România este Biserica Calvaria de la Cluj-Mănăștur. Aceasta are mai mult de 1.000 de 
ani vechime. 

Delta Dunării este unica deltă din lume ce a fost declarată rezervație a biosferei. 
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În anul 2020, România era pe primul loc în Uniunea Europeană la rata de decese din cauza unor afecțiuni “tratabile”, 
ce puteau fi evitate. 

Un crater de pe Marte poartă numele românesc Oituz. Denumirea a fost dată la propunerea lui Radu Dan Căpitan, 
cercetător la The University of Western Ontario. 

Cuvintele „Dor” şi „Doină” nu pot fi traduse cu exactitate în nicio altă limbă de pe Pământ. 

Munţii Carpaţi reprezintă al doilea cel mai lung lanţ muntos din Europa. 51% din lanțul muntos al Carpaților se află 
pe teritoriul României. 

Poezia Luceafărul, scrisă de Mihai Eminescu, a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind „cel mai lung poem de 
dragoste”. Poezia are 98 de strofe. 

Marea Neagră este una din cele mai noi mări ale planetei alături de Marea Caspică și Marea Mediterană. Toate s-au 
format în perioada Mezozoică. 

Lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România și din Europa. 

Cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de litere şi îl găsim în dicţionarele medicale, nu şi în DEX. Acesta este 
„Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza” și este denumirea completă a unei boli pulmonare cronice care 
apare mai ales la muncitorii din mine în urma inhalării prelungite a pulberilor de bioxid de siliciu. România este pe 
locul 3 în topul european al celor mai lungi cuvinte. 

Teritoriul României este împărțit în 41 de județe plus municipiul București. 

Primul român care a băut cafea a fost logofătul lui Bogdan Chiorul, fiul și urmașul la tron al lui Ștefan ce Mare, Ion 
Tăutu. Acesta a fost trimis în anul 1504 la Constantinopol, unde a degustat faimoasa băutură. 

Primul film sonor integral românesc s-a turnat în anul 1935 și s-a numit „Bing Bang”. 

Rezerva de aur a României, aflată în administrarea Băncii Naționale a fost la sfărșitul anului 2017 de 103,7 tone. 
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România este cea mai bogată țară din Europa în ceea ce privește resursele de aur. 

În România există cel mai lung lant de munți vulcanici din Europa. Acesta este format din Munții Oaș – Munții Tibles 
– Munții Călimani – Munții Gurghiu și Munții Harghita.

Oraşul Constanţa, cunoscut în latină ca Tomis Constantiana, împreună cu regiunea din jur, este cel mai vechi oraş 
de pe teritoriul României. Prima atestare datează din anul 657 î de Hr. 

Ținutul din jurul Sovejei (în Munţii Vrancei), bogat în păduri de brazi şi pini, are cel mai ozonat aer din Europa. 

Peștera cu cele mai mari dimensiuni din România este Peștera Vântului din Munții Pădurea Craiului, cu o lungime de 
52 de km. 

Cea mai înaltă clădire din România este Sky Tower, parte a complexului Floreasca City Center, din București. 
Finalizată în anul 2012, clădirea de birouri are o înălțime de 137 m și 37 de etaje. 

Cu o suprafață de 238.397 de km², România se află pe poziția a 13-a în Europa și pe locul 81 în lume în ceea ce 
privește mărimea sa Suprafaţa României se modifică în timp, sub efectul schimbării cursului Dunării sau cursurilor 
râurilor care reprezintă frontiere cu statele vecine (Prut, Tisa, Mureş) şi mai ales pe ţărmul Mării Negre – unde 
suprafaţa creşte ca efect al depunerilor aluviunilor Dunării şi scade ca urmare a eroziunii, mai ales în sudul 
Litoralului. 

Românii au avut un cuvânt de spus în istoria cafelei. Timișoreanul Francesco Illy a pus bazele companiei ce-i poartă 
numele, una dintre cele mai mari din lume 

Cel mai mare Parc din România este Parcul Herăstrău. Acesta are o suprafață de 110 de hectare, dintre care 74 ha 
sunt ocupate de Lacul Herăstrău. 

Cel mai mic oraș din România este Băile Tușnad. Acesta are o populație de doar 1.641 de locuitori. 
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România este țara cu cei mai multi urși bruni, lupi și pelicani albi din Uniunea Europeană. 

Castelul Bran, locul unde ar fi trăit Dracula, se află în România. Istoricii au dovedit însă că Vlad Țepeș nu a locuit 
niciodată în Castelul Bran. 

Peştera de la Mânzăleşti (Subcarpaţii Buzăului) este cea mai mare peşteră din sare din Europa şi a doua în lume, cu 
o lungime de 1.337 metri.

Culorile drapelului românesc sunt albastru-galben-roșu. Ce semnifică acestea? Culoarea albastru reprezintă 
culoarea cerului senin, galbenul este nuanța ogoarelor mioritice și roșu este reprezentat de sângele vărsat de ostașii 
români pe câmpurile de luptă. 

Biserica de lemn a Mănăstirii Săpânța-Peri este cea mai înaltă biserică de lemn din lume. 

„Transfăgărășan” a fost numită în mai multe rânduri cea mai frumoasă șosea din lume. 

Petrache Poenaru a rămas în istoria colectivă ca fiind românul care a inventat stiloul. Puțini sunt cei care știu că 
acesta a fost primul român ce a călătorit cu trenul. Se întâmpla în anul 1831. 

Strada Sforii din Brașov este cea de a treia cea mai îngustă stradă a Europei. Pe primul loc se află Spreuerhofstraße 
din Germania și Parliament Street din Marea Britanie 

Cel mai vechi cuptor de topit metale din lumea a fost descoperit pe teritoriul țării noastre, la Câmpeni. Arheologii 
susțin că acesta are o vechime de aproximativ 8.000 de ani. 

Muzeul Astra din Sibiu este al doilea cel mai mare muzeu în aer liber din Europa și se întinde pe o suprafață de 96 
de hectare. 

Cea mai veche inscripție din lume a fost descoperită de arheologi pe șantierul autostrăzii Sibiu-Orăștie pe 31 
octombrie 2012. Aceasta ar putea dovedi existența scrisului încă din neoliticul timpuriu (cca. 6600 – 5500 î.Hr.). 

România este singura țară de pe „Bătrânul Continent” unde bancnotele aflate în circulație sunt din plastic; 
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Limba română este singura limbă europeană în care se poate face o propoziție completă, formată din cinci cuvinte 
ce conțin doar vocale: de exemplu „Oaia aia e a ei” 

Cea mai veche civilizație din Europa este considerată Civilizația Cucuteni din județul Iași. 

Medicul Ilarie Mitrea este considerat primul român care a ajuns în Australia. Acesta ajungea la Antipozi în anul 
1865. 

Anastase Dragomir este românul care a inventat scaunul ejectabil cu ajutorul căruia piloții se catapultează în situații 
de urgență. 

Orașul Alba Iulia este singurul din România, şi printre puţinele din Europa, care apare pe lista celor peste 100 de 
oraşe care folosesc mai mult de 70% energie electrică provenită din surse regenerabile 

Bucureșteanul Nicolae Paulescu este românul care a inventat insulina. 

Mânăstirea Frăsinei (comuna Muereasca, jud. Vâlcea) permite accesul doar bărbaţilor, fiind singurul aşezământ 
ortodox din România în care se respectă avatonul 

Rețeaua de transport în comun din București este una dintre cele mai mari din Europa, fiind pe poziția a patra ca 
mărime. 

Peste 50% din speciile de păsări din Europa se regăsesc în Delta Dunării. 

În anul 1856 orașul București era fotografiat pentru prima oară. Cel care a fotografiat principalele obiective din 
Capitala Țării Românești a fost Ludwig Angerer, un farmacist austriac. 

România este una dintre țările cu cea mai mare viteza de internet din lume. În aprilie 2020, România se afla pe locul 
cinci, la nivel mondial 

România este pe primul loc în UE la ponderea populației ocupate în agricultură. 24% din totalul angajaților lucrau în 
anul 2018 în acest sector al industriei. 
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În anul 2019, România era al 6-lea producător european de vinuri şi pe locul 12 la nivel mondial; 

Cel mai mare sat din România este Jina, comuna formată dintr-un singur sat din Mărginimea Sibiului, care se întinde 
pe 315 km pătrați. 

Cea mai scăzută temperatură înregistrată oficial în țara noastră a fost de -38.5°C la Bod, în Depresiunea Brasovului. 
Temperatura a fost înregistrata pe data de 25 ianuarie 1942. 

Primul automobil a ajuns în Țara Românească în anul 1889. Vehiculul era un Peugeot și deținătorul era baronul 
Barbu Bellu, primul posesor de automobil din țara noastră 

1 decembrie este ziua națională a României. Alegerea zilei de 1 Decembrie face trimitere la Unirea Transilvaniei, 
Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România în anul 1918, respectiv la Proclamația de la Alba Iulia, care a avut 
loc la 1 decembrie 1918. 

Teatrul din Oravița, construit în anul 1817, a fost primul teatru din Europa iluminat cu lămpi de acetilenă. 

Cel mai mare ghețar subteran din România, cu un volum de 80.000 m³ se află în adâncul Peşterii Scărişoara (jud. 
Alba) 

Perioada dintre cele două războaie mondiale, denumită de istorici perioada interbelică, a adus o mulțime de 
schimbări în societatea românească. Centrul Vechi era plin de oameni avuți care colindau terasele și barurile din 
centrul Bucureștiului. Există un mit potrivit căruia, femeile nu aveau voie să intre neînsoțite într-un bar în perioada 
interbelică. În plus, reprezentantele sexului frumos nu aveau permisiunea să treacă pe jos pe Podul Mogoșoaia. 
Sunt aceste lucruri adevărate? 

În perioada interbelica nicio femeie din Bucuresti nu intra neînsoțită într-un bar sau într-o cafenea. Și nu, nu pentru 
că n-ar fi avut voie Ci pentru că în acele vremuri, dacă o doamnă sau o domnișoară intra singură în localuri sau 
baruri, era considerată o persoană decadentă și era arătată cu degetul de către societatea vremii. 

În anul 1864, în București, s-a început pavarea cu piatră cubică din granit adusă tocmai din Scoţia. Podul Mogoșoaia 
(fosta denumire a Căii Victoriei) a fost una dintre primele artere pavate. Până după începerea Primului Război 
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Mondial, femeile nu cugetau să meargă pe jos, pe Podul Mogoşoaiei, ci doar în trăsuri, dacă nu erau însoţite de soţ, 
de o rudă sau prietenă, ori măcar de o servitoare. Motivul? Același. Cele care îndrăzneau să se plimbe singure erau 
considerate femei de joasă speță, cu moravuri ușoare.  

Ce au pățit primele românce care au purtat pantaloni? În țara noastră, moda pantalonilor la femei a ajuns abia după 
anii 1900. Ba mai mult, în anul 1911, ziarul Furnica citat de adevarul.ro, scria despre revolta bărbaţilor împotriva 
femeilor care avuseseră curajul să poarte pantaloni în public: „O cocoana la București a fost huiduită și n-a scăpat 
să fie linșată de multime decât fugind cu o birjă, ajutată de un domn amabil si civilizat. O alta cuconiță, la Galați, a 
căzut si mai serios victima furiei poporului, care i-a sfâșiat veşmintele de pe ea”.  

București este cel mai important oraș al României. Cu o populație de peste două milioane de locuitori în 2019, 
așezarea București a fost menţionată pentru prima dată ca oraş în anul 1459, fondator fiind Vlad al III-lea Ţepeş, 
nepotul lui Mircea cel Bătrân. În anul 1659, Bucureştiul devine în mod oficial capitala Ţării Româneşti, sub domnia lui 
Gheorghe Ghica. Totuși, de-a lungul vremii, mulți s-au întrebat de unde provine denumirea celui mai mare oraș 
românesc și istoricii au încercat să răspundă.  

Cum a luat naștere Bucureștiul?  

În secolul al XIV-lea, Bucureştiul avea 160 de metri pătraţi. În centrul așezării era un turn înalt fix la o răscruce de 
drumui. Încet-încet, oamenii au început să se adune în jurul turnului şi aşa a luat naştere Bucureştiul.  

De unde vine denumirea orașului București?  

Legenda spune că numele oraşului Bucureşti pleacă de la un cioban care venea cu oile pe meleagurile actualului 
oraş. Este greu de verificat o astfel de sursă, dar legenda poate avea un sâmbure de adevăr. Prima consemnare a 
egendei lui Bucur se regăseşte în monografia istoricului braşovean sas, Johann Filstich, intitulată „Tentanem 
Historiae Vallachicae”.  

“(…) numele acestui oraş, cum i se zice în Ţara Românească, se trage de la un schit, aşezat pe un muncel, în calea 
Dunării, ridicat de un cioban care hălăduia acolo şi avea numele de Bucur, nume dat mai apoi întregului târg, care se 
umplu de locuitori, adică Bucureşti (…)”  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fadevarul.ro%2F&data=04%7C01%7C%7Cabe381913bda442dcd0b08d9dd0390d0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637783829660562479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1BjbLntFS5GHWoM9Uk31jSZqfFQBL7QXWqx6F%2Bc8EUQ%3D&reserved=0
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O ipoteză ceva mai pământeană arată că numele Bucureștiului s-ar fi putut trage de la vegetația din preajma sa. În 
jurul anului 1800, într-o lucrare apărută în Austria, la Viena, apare ipoteza că denumirea oraşului de pe Dâmboviţa 
„se trage de la pădurile de fag ce se numesc Bukovie”.  

Ce spune Nicolae Iorga?  

Istoricul Nicolae Iorga (1871-1940) susține și el ipoteza conform căreia părintele așezării a fost un cioban pe nume 
Bucur : “odinioară un sat de păstori şi plugari, al moşului Bucur, de unde vin moşia lui şi coboratorii lui, Bucureştii, 
localitatea însăşi nefiind decât moşia Bucureştilor, a oamenilor coborâţi din acest moş, care este Bucur”  

Bucuresti, în urmă cu aproximativ 100 de ani   

Așadar, e greu de spus cu exactitate de unde provine numele Capitalei României. Cu toate acestea, din punct de 
vedere etimologic, termenul provine dintr-un “nume vechi şi de tradiţie la români, Bucur” şi face parte “din familia 
cuvintelor a (se) bucura, bucurie, bucuros”.  

De ce este București Capitala României, se întreabă, pe drept, unii dintre noi. Cum a fost ales și pe ce criterii orașul 
acesta să fie capitala unei țări atât de mari?   

Înainte de toate, trebuie spus că București a fost menţionat pentru prima dată ca oraş în anul 1459, fondator fiind 
Vlad al III-lea Ţepeş, nepotul lui Mircea cel Bătrân.  

Cea mai veche capitală a Ţării Româneşti a fost la Curtea de Argeş, dar, întrucât orașul nu se afla pe căile principale 
de comerț, capitala a fost mutată la Târgoviște („loc de târg”) în anul 1418 de către Mihai vodă, fiul şi urmaşul lui 
Mircea cel Bătrân. După ceva vreme, nu se cunoaște data, România a funcționat cu două capitale: Târgoviște și 
București. Se pare că responsabil este Vlad Țepeș. Alegerea Bucureștiului s-a făcut pe criterii economice.  

De ce a fost ales orașul București capitala României?  

În anul 1659, Bucureştiul devine în mod oficial capitala Ţării Româneşti, sub domnia lui Gheorghe Ghica. Bucureștiul 
era, la acea vreme, cel mai mare târg din țară, iar acesta era locul unde își dau întâlnire negustorii greci cu cei 
români. Totodată, aici exista și un mare târg de vite, o atracție a vremii. Bucureştiul se afla chiar la marginea pădurii 
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şi începutul câmpiei, astfel încât se făceau schimburi de produse specifice celor două zone.  

În plus, București avea și o poziție strategică, întrucât urbea era înconjurată de codrii, dar și de dealuri înalte. 
Totodată, mlaştinile Dâmboviţei făceau ca București să nu fie foarte expus dușmanilor cotropitori. Din păcate, astăzi 
atât, codrii cât și dealurile mai înalte sunt istorie. În orașul întemeiat de ciobanul Bucur s-a construit excesiv, pădurile 
au fost tăiate și dealurile excavate. 

Cu timpul, oraşul s-a mărit și dezvoltat extrem de mult. Aici au fost ridicate case boierești, hanuri și nenumărate 
biserici și mănăstiri, așa cum este Mănăstirea Snagov. Astfel, încet și sigur București a devenit cel mai populat oraș 
al României. În anul 1930, la primul recensământ, Capitala Româinei avea 570.881 locuitori sau 639.040 dacă luăm 
în calcul și comunele din jurul orașului. Primul milion de locuitori a fost atins în anul 1948. Astăzi, populația sa ajunge 
la aproape 2 milioane de locuitori. 

   
 Click aici pentru cuprins 

 

  
  

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
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https://drive.google.com/file/d/1ZFMQpyH6-Fcl4FOnnf2bZ-HezdTRoYmn/view?usp=sharing
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https://docs.google.com/presentation/d/1JrnUxY3PPamU_J_pRQk-ecPRVkoSF4Is/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15PJe6BhieHh2bxx4gSxxek5EILSMUX9h/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Copl5OLpt1QlWxTAox1ePmBuL2gs-Qx6/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
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