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Tableta lui G 
 
 
 
 

     
 
      Mărturisesc că nu mi-am putut vreodată imagina că voi ajunge să mă 
ocup în această rubrică de subiectul care urmează : război !!!! 
Desigur v-ați dat imediat seama că este vorba despre evenimentul care  înce-
pând cu data de 24 februarie  ac. a devenit subiectul tabu al al presei  și au-
torităților  de pe întreaga planetă : invazia Ucrainei de către Rusia. 
      Anul acesta se împlinesc 77 de ani dela încheierea WW2, considerat 
drept cea mai mare conflagrație militară din istoria umanității. Consecințele a 
fost, au fost evident,  pe măsură : 60 de mlioane de victime, dintre care 20 de 
miloane militari, dispariția unor mari imperii – britanic și japonez –, înfrân-
gerea Germaniei naziste, utilizarea strategică  a armei nucleare, înființarea 
ONU,  Statele Unite și URSS  puteri rivale în războiul rece care a durat 46 de 
ani. s.a.m.d 
       Poate vă veți pune întrebarea ce i-o fi venit lui Gulie să ne amintească 
toate astea ? Păi simplu , să ne lămurim . Există vreo asemănare oarecare 
între evenimentele – abominabile- la care asistăm astăzi  care ne sunt 
insidios prezentate drept operațiuni militare desfășurate în cadrul unui război 
asumat ?  Exceptând însă bombardamentele cu toate genurile de arme pe  
obiective civile,  provocând  victime și exoduri ale populației care se salvează 
din calea armatei invadatoare. 
       Adevărurile  sunt însă profund conspirate. Nu  vor fi aflate  niciodată.  
Nu există faptă, nu există pedeapsă !  Șansele,  unui alt Nürnberg sunt 
iluzorii. Și atunci, singura probabilitate rămâne ca istoria să stabilească 
responsabilitățile celor implicați în evenimentele tragice la care suntem 
martori.  
În ceace mă privește , sunt profund impresionat de uciderea absolut 
nejustificată a populației în timpul desfășurării operațiunilor militare. 
 Sunt  convins că responsabilitate faptelor respective va fi atribuită celor care 
le-au comis, fie ei Khazari sau Creștini Pravoslavnici. 
 
 
 
 
 
                                                                                          Clik aici pentru Cuprins 
 
                                          

Sursa : MECANICII’61, #186, aprilie 2022 EE                              Autor Radu GRUIA 
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Rubrica diverse 

Al 4-lea cel mai mare producător de cartofi din lume; 

Al 5-lea cel mai mare producător de secară din lume; 

Locul 5 în lume în producția de miere de albine (75.000 tone); 

     Cum se clasează Ukraina? 

Curtoazia Nicu Suruceanu 

Locul 1 în Europa în rezerve recuperabile dovedite de minereuri de uraniu-vital 
pentru energia nucleara  

Locul 2 în Europa și locul 10 în lume în ceea ce privește rezervele de minereu de 
titan; 

Locul 2 în lume în ceea ce privește rezervele explorate de minereuri de mangan (2,3 
miliarde de tone, sau 12% din rezervele mondiale); 

-a 2-a cea mai mare rezervă de minereu de fier din lume (30 de miliarde de tone);

Locul 2 în Europa în ceea ce privește rezervele de minereu de mercur; 

Locul 3 în Europa (locul 13 în lume) în ceea ce privește rezervele de gaze de șist (22 
de trilioane de metri cubi) 

Locul 4 în lume după valoarea totală a resurselor naturale; 

Locul 7 în lume în rezervele de cărbune : 33,9 miliarde to.
Locul 1 în Europa în ceea ce privește suprafața de teren arabil; 

Locul 3 în lume după suprafața solului negru (25% din volumul lumii) 

Locul 1 în lume la exporturile de ulei de floarea-soarelui și floarea-soarelui; 

Locul 2 în lume în producția de orz și locul 4 la exporturile de orz; 

Al 3-lea cel mai mare producător ulei al 4-lea cel mai mare exportator de porumb din 
lume; 

Sursa : MECANICII’61, #186, aprilie 2022 EE  Internet 
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Locul 8 în lume la exporturile de grâu; 

Ucraina poate satisface nevoile alimentare a 600 de milioane de oameni. 

Locul 1 în Europa în producția de amoniac; 

2-е din Europa și al 4-lea cel mai mare sistem de conducte de gaze
naturale din lume (142,5 miliarde de metri cubi de capacitate de
transfer de gaze în UE);

Locul 3 ca mărime din Europa și al 8-lea ca mărime din lume în ceea ce 
privește capacitatea instalată a centralelor nucleare; 

locul 3 în Europa și locul 11 în lume în ceea ce privește lungimea 
rețelei feroviare (21.700 km); 

Locul 3 în lume (după SUA și Franța) în producția de localizatoare și 
echipamente de localizare; 

Al 3-lea cel mai mare exportator de fier din lume 

Al 4-lea cel mai mare exportator de turbine pentru centrale nucleare 
din lume; 

Al 4-lea cel mai mare producător mondial de lansatoare de rachete; 

Locul 4 în lume la exporturile de argilă 

Locul 4 în lume la exporturile de titan 

Locul 8 în lume la exporturile de minereuri și concentrate; 

Locul 9 în lume în exporturile de produse din industria de apărare; 

Așa că ....ne mai întrebăm de ce  se amestecă și unii și 
...alții, în acest conflict ! QED
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REGENERAREA - O speranţă... ! ! ! 
 
                                  . . . informații extrem de interesante . 
                                                                                                     Curtoazia Valeriu Pop 
 
Regenerarea, miracolul care ne întinerește: 
Cu o alimentație sănătoasă, putem să stimulăm regenerarea fiecărui 
organ şi astfel să amânăm cât mai mult bătrâneţea. 
 

În fiecare clipă, celule din organismul nostru mor şi altele noi se 
nasc. Suntem într-o permanentă primenire, ceea ce e vechi şi uzat 
fiind înlocuit cu țesuturi tinere. Organismul nostru are uimitoarea 
capacitate de a se autoregenera. 
 

Celule diferite au durată de viaţă diferită, ca atare, organele se 
înnoiesc în ritmuri diferite. De exemplu, celulele roşii parcurg un 
ciclu complet de viaţă în patru luni, cele albe, într-un an. Pielea se 
schimbă o dată la două-trei săptămîni, colonul la patru zile, oasele la 
zece ani. 
 

O dată la şapte ani îşi încheie procesul de regenerare cam 
toate celulele corpului, adică din şapte în şapte ani suntem alţi 
oameni. 
Acest proces se poate petrece mai rar din cauza toxinelor acumulate, 
care frânează regenerarea celulară. Putem stimula natural acest 
proces printr-o alimentaţie adecvată. Putem astfel să ne prelungim 
tinereţea. 
 
Ficatul se poate reface în cinci luni! 
Celulele corpului omenesc îmbătrânesc, mor şi sunt înlocuite de altele 
noi. Zilnic, în corpul omenesc mor 50-70 de miliarde de celule. Într-un 
an, într-un organism adult, masa de celule moarte este egală cu masa 
individului. O dată la şapte ani, organismul e regenerat aproape 
în întregime. 
 

Puterea de regenerare şi supravieţuire a celulelor depinde însă de 
energia primită, iar aceasta trebuie să fie, la rândul ei, reînnoită. 
Există mai multe metode de alimentare cu biocombustibili. Unele teorii 
vorbesc de o stimulare energo-informaţională (biorezonanţa, 
homeopatia, bioenergoterapia, medicina integrată, fitoterapia, 
gemoterapia), care ar duce la formarea de celule stem, cele care 
regenerează ţesuturile, refăcându-le pe cele bolnave. 
 

Dar cea mai la îndemână metodă de a ne reîntineri organismul este 
alimentaţia sănătoasă. Fiecare organ are ritmul lui de îmbătrânire 
şi de regenerare. 



9                      Revista MECANICII’61, An 18, #186 aprilie 2022 EEE 
 
  
De exemplu, ficatul, foarte bine vascularizat, are o putere 
de refacere uimitoare, se reface complet în cinci luni şi chiar mai 
repede. În cazul în care se îndepărtează prin operaţie 70% din ficatul 
unei persoane, acesta va creşte la loc, aproape în întregime, în numai 
două luni. Până şi ficatul alcoolicilor se poate regenera 
întrucât celulele hepatice se reînnoiesc o dată la 150 de zile. 
Dacă nu s-ar întâmpla acest lucru, organismul s-ar umple de deşeuri 
şi ar înceta să nu mai funcţioneze. În cazul cirozei însă, ficatul nu mai 
are nicio celulă funcţională şi nu se mai poate regenera. 
 

Pentru a ajuta ficatul să întinerească, se recomandă alimente bogate 
în acid folic şi complexul de vitamine B: lemn dulce, păpădie, 
silimarină, suc de aloe, ulei de somon, lucernă, pătrunjel, morcov, 
oregano, ginseng, armurariu. Bătrânii spun că plantele şi florile 
galbene sunt ideale pentru sănătatea ficatului. 
 
Inima întinereşte o dată la 20 de ani! 

Până de curând se credea că inima nu are capacitatea de a se 
regenera. Un studiu recent a descoperit că acest organ este dotat 
cu celule stem care întineresc constant, de cel puţin trei sau patru 
ori în timpul vieţii. Dacă inima nu s-ar regenera, durata ei de viaţă ar 
fi de numai 20 de ani. 
 

După vârsta de 35 de ani, inima oboseşte şi îşi răreşte bătăile, 
numărul maxim de contracţii pe minut scăzând cu una pe an. De 
asemenea, inima se micşorează cu o medie de 0,3 grame în fiecare 
an, pompând tot mai puţin sânge în corp. La fel ca toţi ceilalţi 
muşchi, inima rămâne în formă cu exerciţii fizice. 
Regenerarea celulelor cardiace se poate face cu substanţe 
neocardiogenice, capabile să stimuleze formarea de ţesut cardiac 
sănătos. Aceste substanţe benefice pentru inimă 
sunt_resveratrolul _(extras din struguri)*( =vin rosu inchis! )* 
şi ginsengul. Remedii care stimulează celulele stem şi, astfel, 
întineresc inima: infuzie de unguraş şi lăptişor de matcă. 
 

Ca inima să funcţioneze bine, şi sângele trebuie să fie sănătos, 
precum şi vasele prin care circulă. Celulele roşii din sânge trăiesc cam 
patru luni. O singură picătură de sânge conţine milioane de asemenea 
celule, care ajută la transportul oxigenului. Fierul facilitează acest 
proces, deci e bine să mâncăm carne roşie, ouă, carne de pui sau 
fasole, porumb, sfeclă roşie, cacao. 
 

Plantele care combat anemia: viţă-de-vie, flori de castan sălbatic, 
păducel, pin, dovleac, ţelină. 
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Vasele de sânge îngustate îşi pot recăpăta dimensiunile optime prin 
forţele proprii ale organismului, care poate construi chiar artere noi. 
Esenţială e alimentaţia săracă în sare şi colesterol. Se 
recomandă vinete, morcovi, ceapă, soia, peşte, iaurt, ulei de 
floarea-soarelui, mere, gutui, tărâţe de ovăz şi de orz. Dintre 
plante, sunt utile cresonul, prazul, usturoiul, hreanul, sucul de 
varză. 

Intestine noi - la trei zile!
Vârsta intestinelor este de numai două-trei zile. Aceasta deoarece 
intestinele sunt expuse chimicalelor foarte corozive, precum 
acidul gastric. Anumite porţiuni, care se protejează cu un mucus de 
acest acid, se regenerează la fiecare trei-cinci zile. 

Celulele mucoasei intestinale se hrănesc şi se regenerează în proporţie 
de 70% cu ajutorul acizilor graşi Omega. Aceştia conferă protecţie 
contra cancerului şi a bolilor inflamatorii ale intestinului.. Prăjelile şi 
băuturile alcoolice afectează mucoasa intestinelor.. 

Cei mai buni regeneratori ai intestinelor sunt: varza murată, 
pătlagina, cătina, arnica. Sunt necesare 25-30 de grame de fibre în 
fiecare zi. 
Învelişul stomacului (mucusul) se schimbă complet la cinci zile. 

Pläminii - la citeva säpzämini, dar si ... la un an. 
Plămânii conţin mai multe tipuri de celule, care se înnoiesc la perioade 
diferite, de cel mai mult timp având nevoie ţesutul alveolar: circa un 
an. Pe de altă parte, celulele de la suprafaţa plămânilor se 
regenerează o dată la două-trei săptămâni. Emfizemul pulmonar, 
însă, poate împiedica regenerarea celulelor, distrugând 
definitiv celulele ţesutului alveolar. 

Pentru regenerarea mai rapidă şi mai eficientă a plămânilor se 
recomandă vitamina A (acidul retinoic). O singură porţie 
de morcovi, cartofi dulci sau mango oferă doza 
recomandată zilnic din această vitamină.. 
Importante sunt şi renunţarea la fumat şi mişcarea în aer liber. 

Antioxidanţii ajută la refacerea plămânilor. Vitamina C şi 
flavonoidele  se găsesc în fructele şi legumele proaspete, în 
special fructele de pădure, verdeţuri (broccoli), roşii, ardei şi 
cireşe. Lactatele, peştele, apa şi cafeaua îmbunătăţesc 
activitatea pulmonară. 

La bărbaţi, unghiile şi părul se regenerează mai repede 
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Papilele gustative sau, mai bine zis, receptorii pentru gust au o 
durată de viaţă de numai zece zile. 
Pe suprafaţa limbii există circa 10.000 de receptori care ne ajută să 
detectăm aromele, la vârstnici numărul acestora putând să se reducă 
la jumătate. Infecţiile şi fumatul pot afecta receptorii şi regenerarea 
acestora.

La ochi, singura componentă care se regenerează de-a lungul vieţii 
este corneea, în mai puţin de 24 de ore de la accident. Pentru o 
vedere bună, trebuie să mâncăm peşte, morcovi, afine, ouă, 
usturoi, spanac. 
Ochiul este protejat de gene. Cele de sus au 150-200 de peri, iar cele 
de jos 75-100. Genele cad şi sunt înlocuite de altele o dată la două 
luni. 

Vârsta părului depinde de lungimea acestuia, însă, în mod obişnuit, 
acesta creşte un centimetru pe lună. 
La femei, părul se reface complet o dată la şase ani, la bărbaţi, o 
dată la trei ani. Anual pierdem mai mult de 35.000 de fire de păr ca 
urmare a acestui ciclu natural de înnoire.. Numărul acestor fire 
pierdute poate fi mai mare sub influenţa stresului, a fumatului, a 
alimentaţiei lipsită de nutrienţi. 
Sprâncenele se refac în şase-opt săptămâni. 
Unghiile de la mâini cresc cu trei-patru milimetri pe lună, de 
două ori mai repede decât cele de la picioare. 

Unghiile de la picioare se regenerează în şase luni, în timp ce 
unghiile de la mâini se refac în trei luni. Explicaţia este aceea că 
ultimele sunt mai bine vascularizate. 

Unghiile celor tineri şi ale bărbaţilor cresc mai repede datorită 
unei circulaţii mai bune. În mod inexplicabil, unghiile degetelor mici 
de la mâini cresc mai încet decât celelalte. 
Pentru sănătatea şi regenerarea unghiilor şi a părului, se 
recomandă: ouă, legume, somon, fasole, nuci, portocale, cereale 
integrale, carne de pui, lactate, ficat, roşii, avocado, seminţe 
de floarea-soarelui, carne de curcan, mazăre. 

Pielea se reînnoieşte o dată la două săptămâni! 
Pentru a putea proteja organismul mai bine contra diverselor 
substanţe cu care vine în contact, dar şi pentru a se putea reface în 
urma rănirilor. Odată cu înaintarea în vârstă, epiderma îşi pierde 
elasticitatea din cauza lipsei colagenului şi a deshidratării, ceea ce 
reduce capacitatea ei de a se autoregenera. 
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Cel mai mare organ al omului, pielea, îşi va reduce astfel masa cu 
aproximativ patru kilograme. 
Pentru o piele sănătoasă, trebuie să consumăm: fibre, cereale 
integrale, alimente bogate în acizi graşi Omega-3 ( peşte gras, 
avocado, nuci, seminţe de in, seminţe de dovleac, migdale), 
carne, peşte, ouă, ulei vegetal nerafinat şi fructe oleaginoase, 
fructe de pădure, citrice, roşii. 
 
Muşchii intercostali se regenerează o dată la 15 ani. 
După vârsta de 25 de ani, începem să pierdem aproximativ 250 de 
grame de masă musculară, cele mai afectate zone fiind şoldurile, 
picioarele şi spatele. Acest fapt atrage, inevitabil, scăderea flexibilităţii 
şi a rezistenţei fizice a organismului, ducând la predispoziţia spre 
accidente. Alimente care cresc masa musculară: carne de vită, 
migdale, sfeclă roşie, orez brun, portocale, pepene galben, 
ouă, lapte, brânză de vaci. 
 
Doar o parte a creierului se regenerează... *( <<< doar dacä il 
stimulezi cu "muncä"! )* 
 
Neuronii sunt singurele celule care nu se regenerează. Creierul nostru 
porneşte cu celulele pe care le avem la naştere, în jur de 100 de 
miliarde, şi pe măsură ce îmbătrânim, o parte dintre ele se 
degradează, ceea ce explică accesele de demenţă la unele persoane. 
Cu toate acestea, există două zone ale cereierului care se 
regenerează: 
 

bulbul olfactiv, responsabil de simţul mirosului, 
şi hipotalamusul, care răspunde de capacitatea de învăţare. 
Cerebelul este cu trei ani mai tânăr decât organismul. Această parte 
din creier este localizată în partea dinspre ceafă a creierului şi 
controlează funcţiile motorii şi ale echilibrului. 
  
Deşi reprezintă doar 10% din totalul creierului, aici e sediul a mai 
mult de jumătate din neuroni. Este una dintre primele zone care se 
dezvoltă la bebeluşi. 
Creierul începe să se micşoreze de la vârsta de 20 de ani şi, în 
decursul vieţii, pierde în jur de 10-15% din greutate. La naştere, 
cântăreşte cam 400 de grame, în adolescenţă are în jur de 1,4 
kilograme, apoi pierdem câte un gram din greutatea creierului pe an, 
adică 100.000 de neuroni. 
  
Oamenii de ştiinţă nu pot explica de ce neuronii nu se 
regenerează, dar se presupune că de vină ar fi acumularea de 
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toxine. 
Problemele sunt accelerate de fumat, alcool, diabet, obezitate,
colesterol mărit. Scanările arată că lobul frontal şi cel temporal se 
micşorează cel mai mult. Totuşi, acest proces nu afectează 
capacitatea de gândire şi de concentrare. 

Folosindu-ne creierul intens, acesta devine mai puternic. Un 
studiu australian arată că hipocampusul oamenilor care au avut o 
activitate cerebrală intensă pe toată durata vieţii pierde la bătrâneţe 
cu 8,3% mai puţin din volum faţă de alte cazuri. Şi exerciţiile fizice 
contează în stimularea neurogenezei. 

Cele mai bune alimente pentru sănătatea creierului sunt: fructe 
de pădure (afine), nuci, avocado, banane, ouă, somon, vinete, 
cafea, ciocolată neagră, iaurt, ceai verde, legume cu frunze 
verzi, morcovi cruzi, vin roşu, cereale integrale, usturoi. 

Osul se reînnoieşte o dată la zece ani!
Oasele se refac constant, însă procesul de regenerare se încheie o 
dată la zece ani. Osteocitele ajută la refacerea oaselor, iar 
osteoblastele construiesc matricea osoasă şi mineralizează osul. 

Procesul de regenerare încetineşte în jurul vârstei de 45 de ani, când 
poate începe procesul de instalare a osteoporozei, în special la femei. 
Densitatea osoasă este cea mai puternică este la 20 de ani. 

Coloana vertebrală se reface şi ea, însă majoritatea 
persoanelor pierd un centimetru la fiecare decadă, începând cu 
vârsta de 40 de ani, din cauza curbării coloanei. Cele 23 de 
discuri intervertebrale, care absorb şocurile asupra coloanei, se 
comprimă treptat. În special în timpul zilei acestea se tasează, dar se 
reaşează în timpul somnului. 

Dimineaţa, înălţimea unui om e cu 1-1,5 centimetri mai mare 
decât seara. 
Odată cu înaintarea în vârstă, discurile nu-şi mai revin. Scăderea în 
înălţime reprezintă un semn al apariţiei osteoporozei*!* - în special la 
femei - iar la bărbaţi poate însemna şi o problemă de inimă*.**!* 

Cei care pierd 2,8 centimetri sau mai mult în 20 de ani sunt cu 46% 
mai predispuşi la boli coronariene. Numai o cincime dintre oameni 
reuşesc să îşi menţină înălţimea odată cu vârsta. Persoanele care scad 
în înălţime, conform unui studiu recent, sunt mai predispuse la fracturi 
de şold. 

Odată cu trecerea anilor, şi oasele feţei se micşorează, primul fiind 
maxilarul, din cauza pierderii dinţilor. 
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Pentru regenerarea oaselor, hrana trebuie să conţină alimente 
bogate în calciu (lactate, legume cu frunze verzi) şi vitamina D 
(peşte gras, broccoli). Evitaţi fumatul, alcoolul şi excesul de 
cafeină. 
 

Cercetătorii au descoperit că persoanele care fac aerobic în mod 
regulat pierd doar o jumătate din centimetrii pierduţi de majoritatea 
oamenilor.*( Hm, iar mie imi spun copiii la fiecare Cräciun: "Mama, 
din an in an se poate scuipa cit mai usor pe capul täu"... zise Fratzen, 
nee?Mä gindesc sä-i ...dezmostemensc...)* 
 
Unele organe se micşorează ( *CARE??? )*, altele cresc *( Stim si 
asta...)* 
 
Vezica urinară se micşorează şi ea. La 25 de ani, vezica unei 
persoane normale poate reţine în jur de două căni de lichid, dar până 
la 65 de ani, volumul se înjumătăţeşte. Evitaţi alcoolul şi cafeaua în 
exces, acestea irită vezica. 
 

Unele organe cresc, însă, pe măsura înaintării în vârstă.. Partea 
internă a lobului urechii rămâne la aceeaşi mărime, dar la exterior 
majoritatea urechilor se alungesc deoarece cartilajele continuă să 
se dezvolte şi după ce oasele s-au oprit din creştere. 
  
 
 

                                                                              Clik aici pentru Cuprins 
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Tătucul lui Putin, Henry Kissinger: „Cum se încheie criza din 
Ucraina. Unde greșește Occidentul” 

                                                                                                                                       De News Solid 

Henry Kissinger, cel care l-a lansat pe Vladimir Putin pe plan mondial in elita globala a 
Forumului Economic de la Davos, are un editorial despre cum crede ca se încheie criza din 
Ucraina. El mai atrage atentia asupra unor greșeli ale Occidentul și tot el ne spune cât de 
încăpățânat este Putin, pe care il cunoate foarte bine din tinerețea actualului presedinte 
rus, dupa cum descrie Harald Malmgren, consilierul lui Kissinger: 

Discuția publică despre Ucraina este doar despre 
confruntare. Dar știm unde mergem? În viața mea, am 
văzut patru războaie începute cu mare entuziasm și 
sprijin public, toate nu am știut cum să le încheiem și 
din trei dintre care ne-am retras unilateral. Testul 
politicii este cum se termină, nu cum începe. 
Mult prea des problema ucraineană este pusă ca o 
confruntare: dacă Ucraina se alătură Estului sau 

Vestului. Dar dacă Ucraina vrea să supraviețuiască și să prospere, nu trebuie să fie avanpostul 
uneia dintre părți împotriva celeilalte – ar trebui să funcționeze ca o punte între ele. 

Rusia trebuie să accepte că încercarea prin care vrea să forțeze Ucraina să devină un stat satelit 
și, prin urmare, să mute din nou granițele Rusiei, ar condamna Moscova să-și repete istoria de 
cicluri auto-împlinite de presiuni reciproce cu Europa și Statele Unite. Occidentul trebuie să 
înțeleagă că, pentru Rusia, Ucraina nu poate fi niciodată doar o țară străină. Istoria Rusiei a 
început în ceea ce se numea Rusia Kieveană. De acolo s-a răspândit religia rusă. Ucraina face 
parte din Rusia de secole, iar istoriile lor s-au împletit înainte de atunci. 

Unele dintre cele mai importante bătălii pentru libertatea Rusiei, începând cu Bătălia de la 
Poltava din 1709, s-au purtat pe pământul ucrainean. Flota Mării Negre – mijlocul Rusiei de a 
proiecta puterea în Marea Mediterană – are la bază închirierea pe termen lung la Sevastopol, în 
Crimeea. Chiar și dizidenți renumiți precum Aleksandr Soljenițîn și Joseph Brodsky au insistat că 
Ucraina este o parte integrantă a istoriei Rusiei. 

Uniunea Europeană trebuie să recunoască faptul că dilatarea birocratică și subordonarea 
elementului strategic față de politica internă în negocierea relației Ucrainei cu Europa au 
contribuit la transformarea negocierilor într-o criză. Politica externă este arta de a stabili 
priorități. 

Ucrainenii sunt elementul decisiv. Ei trăiesc într-o țară cu o istorie complexă și o compoziție 
poliglotă. Partea vestică a fost încorporată în Uniunea Sovietică în 1939, când Stalin și Hitler au 
împărțit prada. Crimeea, a cărei populație este rusă în proporție de 60%, a devenit parte a 
Ucrainei abia în 1954, când Nikita Hrușciov, un ucrainean de naștere, a acordat-o în cadrul 
sărbătoririi a 300 de ani a acordului rus cu cazacii. 

https://solidnews.ro/author/editor/
https://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/ce-gre-e-te-occidentul-n-leg-tur-cu-putin-i-cu-instinctele-lui-asemeni-unui-ef-al-mafiei-siciliene-1567953
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Ucraina occidentală este în mare parte catolică; Ucraina orientală în mare parte ortodoxă rusă. 
Partea occidentală vorbește ucraineană; partea orientală vorbește mai ales rusă. Orice încercare 
a unei aripi a Ucrainei de a o domina pe cealaltă – așa cum a fost modelul – ar duce în cele din 
urmă la război civil sau la destrămare. A trata Ucraina ca parte a unei confruntări Est-Vest ar 
distruge timp de zeci de ani orice posibilitate de a aduce Rusia și Occidentul – în special Rusia și 
Europa – într-un sistem internațional cooperant. 

Ucraina este independentă de numai 23 de ani; a fost anterior sub un fel de stăpânire străină 
încă din secolul al XIV-lea. Deloc surprinzător, liderii săi nu au învățat arta compromisului, cu 
atât mai puțin din perspectiva istorică. Politica Ucrainei post-independență demonstrează clar 
că rădăcina problemei se află în eforturile politicienilor ucraineni de a-și impune voința în părțile 
recalcitrante ale țării, mai întâi de către o facțiune, apoi de către cealaltă. Aceasta este esența 
conflictului dintre Viktor Ianukovici și principalul său rival politic, Iulia Timoșenko. Ei reprezintă 
cele două aripi ale Ucrainei și nu au fost dispuși să împartă puterea. O politică înțeleaptă a SUA 
față de Ucraina ar căuta o modalitate prin care cele două părți ale țării să coopereze între ele. Ar 
trebui să căutăm reconcilierea, nu dominația unei facțiuni. 

Rusia și Occidentul, și mai puțin diferitele facțiuni din Ucraina, nu au acționat pe acest principiu. 
Fiecare a înrăutățit situația. Rusia nu ar putea să impună o soluție militară fără a se izola într-un 
moment în care multe dintre granițele sale sunt deja precare. Pentru Occident, demonizarea lui 
Vladimir Putin nu este o politică; este un alibi pentru lipsa uneia. 

Putin ar trebui să realizeze că, oricare ar fi nemulțumirile sale, o politică de impuneri militare ar 
produce un alt Război Rece. La rândul lor, Statele Unite trebuie să evite să trateze Rusia ca pe un 
elev încăpățânat care trebuie învățat, cu răbdare, reguli de conduită stabilite de Washington. 
Putin este un strateg serios – pe premisele istoriei Rusiei. Înțelegerea valorilor și psihologia SUA 
nu sunt punctele lui forte. Înțelegerea istoriei și psihologiei Rusiei nu a fost nici un punct forte al 
factorilor de decizie din SUA. 

Liderii din toate părțile ar trebui să revină la examinarea rezultatelor, nu să concureze. Iată 
noțiunea mea despre un rezultat compatibil cu valorile și interesele de securitate ale tuturor 
părților: 

• Ucraina ar trebui să aibă dreptul de a-și alege liber asociațiile economice și politice, inclusiv cu
Europa.
• Ucraina nu ar trebui să adere la NATO, o poziție pe care am luat-o acum șapte ani, când a
apărut ultima oară această ipoteză.
• Ucraina ar trebui să fie liberă să creeze orice guvern compatibil cu voința exprimată a poporului
său. Liderii ucrainieni ar opta atunci pentru o politică de reconciliere între diferitele părți ale țării
lor. Pe plan internațional, ei ar trebui să urmeze o postură comparabilă cu cea a Finlandei.
Această națiune nu lasă nicio îndoială cu privire la independența sa acerbă și cooperează cu
Occidentul în majoritatea domeniilor, dar evită cu grijă ostilitatea instituțională față de Rusia.
•Este incompatibil cu regulile ordinii mondiale existente ca Rusia să anexeze Crimeea. Dar ar
trebui să fie posibil să se pună relația Crimeei cu Ucraina pe o bază mai puțin tensionată. În acest
scop, Rusia ar recunoaște suveranitatea Ucrainei asupra Crimeei. Ucraina ar trebui să
consolideze autonomia Crimeei în alegerile organizate în prezența observatorilor internaționali.
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Procesul ar include eliminarea oricăror ambiguități cu privire la statutul flotei Mării Negre la 
Sevastopol. 

Acestea sunt principii, nu prescripții. Oamenii familiarizați cu regiunea vor ști că nu toate vor fi 
acceptabile pentru toate părțile. Testul nu este satisfacția absolută, ci insatisfacția echilibrată. 
Dacă nu se ajunge la o soluție bazată pe aceste elemente sau pe elemente comparabile, deriva 
către confruntare se va accelera. Momentul pentru asta va veni destul de curând. 
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         Gluma unui...spirit 
 Curtoazia Valeriu Pop 

O pereche tanara joaca golf. 
La o lovitura data de ea, mingea de golf sparge geamul unei case alaturata terenului de 

golf...Geamul se faramiteaza in mii de bucati... Tinerii constienti de greseala lor se duc 

imediat sa comunice proprietarului... 

Suna la usa , dar nu raspunde nimeni. Atunci, ei intra in casa prin usa deschisa a terasei si 

vad langa geamul spart si o carafa sparta ... 

Langa carafa sta un barbat bine cu un turban pe cap. 

- Dumneavoastra sunteti proprietarul? Intreaba sotul.

Barbatul ii priveste pe tineri nedumerit si dupa un timp raspunde ironic:

-Nu, eu am fost inchis 1000 de ani in aceasta carafa, dar cineva a spart geamul si carafa,

cu o minge de golf si m-a eliberat.

La aceste cuvinte, sotului i s-a iluminat privirea, spunand:

- Asa deci, dumneavoastra sunteti spiritul din carafa?

- Corect, eu va indeplinesc doua dorinte voua si o a treia pentru mine.

- OK! se gandeste sotul si spune imediat prima dorinta:
- Super, deci eu vreau un salariu lunar de 1.000.000 dolari, neimpozabil.

Spiritul raspunde

- S-a indeplinit! Si care ar fi a doua dorinta?

- Totdeauna sa avem cele mai bune mancaruri si bauturi fine, sa nu ne lipseasca nimic din

casa!!

- Considerati si aceasta dorinta indeplinita... Si acuma  dorinta mea, spune spiritul:

- De 1000 de ani nu am mai vazut o fiinta feminina. Deci, doresc sa ma culc cu nevasta ta.

Tinerii se supun si dupa cateva minute spiritul si femeia sunt in puternica activitate, timp in

care sotul s-a intors pe terenul de golf si isi continua partida...

- Cati ani are sotul tau? o intreaba spiritul pe tanara femeie.

- 37 ! raspunde sotia, gafaind.

- Ciudat... la varsta lui mai crede in spirite?
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 Din înțelepciunea anticilor ... 

 Teorema lui Pitagora (într-un triunghi dreptunghic a2 + b2 = c2 ) va fi 
veşnic valabilă. 

Curtoazia Nicu Suruceanu

 „Legi"  ale moralei si ale politicii - Pitagora

 Viaţa cumpătată, în slujba binelui şi a dreptăţii, trebuie să stea şi la 
baza alcătuirii politice a unui stat.

 Nu încerca să vindeci un popor mare şi corupt: cangrena nu se poate 
vindeca.  ( NR sublinierea aparține Redacției)

 Nu încerca să schimbi orânduirea unei mari naţiuni. Un popor numeros 
e ca o dihanie hâdă; e ceva împotriva firii. Dintre toate soiurile de 
dobitoace cea mai rea e speţa umană ce se cheamă "popor".

 Nu răspândiţi vestea unei fapte rele! Faceţi în aşa fel încât să-i dispară 
cât mai curând şi cele mai mici urme. Lăsaţi răul să moară!

 Să crezi doar pe jumătate pe cei ce vin să pârască fapte rele.

 Nu năzui la himera unei democraţii pure; egalitatea perfectă există 
numai la morţi.

 Legiuitorule! Nu lăsa oamenilor de stat timpul să se deprindă cu 
puterea şi onorurile!

 Legiuitorule! Nu uni credinţa cu morala. Roadele acestei legături 
nepotrivite nu pot fi decât nişte monştri.
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 Legiuitorule, bagă de seamă să nu te înşeli! Drepturile omului nu sunt 
la fel cu ale popoarelor din cauză că oamenii deveniţi "popor" încetează 
a mai fi oameni.

 Un Senat de 100 de capete e mult prea mult! Puţini legiuitori, dar 
înţelepţi! Puţini războinici, dar viteji! Puţin "popor", dar multi cetăţeni!

 Dă legi poporului taur şi boabe poporului bou.

 Supune-te legilor chiar dacă sunt proaste! Nu te supune oamenilor 
dacă nu sunt mai buni ca tine.

 Taie unghiile poporului, dar nu-i spăla capul cu propria-i urină; 
pedepseşte-l, fără să îl înjoseşti.

 Nu chemaţi în magistraturi decât bărbaţi ce sunt în săptămâna mare a 
vieţii lor.

 Magistraţi! Fiti precum în Sparta ! La intrarea în tribunale: ridicaţi un 
altar al Fricii, frica de a fi pedepsit înspăimântă poporul şi copii.

 Magistratule! Legea îţi e soţie legitimă; desparte-te de ea mai bine decât 
să o faci să devină o femeie trândavă şi care se învoieşte cu orice.

 Magistraţi ai poporului! Nu urmaţi pilda pescarilor de pe Nil care aruncă 
cu noroi în ochii crocodilului ca să-l poată stăpâni.

 Să nu fii legiuitorul ori magistratul unui popor care se lauda cu mintea 
sa luminată.

 Urmând pilda locuitorilor din Creta, la fiecare 9 ani, legile să fie citite şi 
îndreptate de un înţelept.

 Când magistratul vorbeşte, preotul să tacă!

 Scutiţi-vă magistraţii de jurământ atunci când intră în funcţie, dar nu-i 
scutuţi să dea socoteală când o părăsesc.

 Poporule ! Cântăreşte-ţi legile! Numără-ţi magistraţii!

 Poporule! Dacă îţi doreşti o bună rânduială în ceea ce priveşte politica, 
fereşte-te de o organizaţie fără vlagă, o administraţie fără putere şi de 
luxul ospeţelor. Acestea trei dau întotdeauna naştere vrajbei în viaţa 
civilă şi în gospodării şi au ca urmare năruirea statului şi a familiei.

 Nu tulbura o apă stătătoare ori un popor în sclavie.
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 Fugi de poporul căruia îi place eşafodul. 

 Nu te aştepta să ţi se mulţumească atunci când faci un bine poporului: 
dintre toate dobitoacele, el este cel mai nerecunoscător. 

 Lucrul cel mai ruşinos al unei stăpâniri este pândirea şi iscodirea 
oamenilor. 

 Nu urma pilda omizii: nu primi să te târăşti la picioarele prinţului sau în 
faţa poporului pentru ca într-o zi să porţi aripi. 

 Toţi suntem egali! Să nu credeţi însă că neghiobul este egalul 
înţeleptului. 

 În fiecare an să aveţi o zi de sărbătoare numită "pacea familiei". În 
această zi, soţul şi soţia, la prânz, în mijlocul familiei, îşi vor da mâna şi 
îşi vor ierta unul altuia greşelile făcute de-a lungul anului. 

 Învaţă să vezi mai departe decât pot ajunge privirile tale. 

 Lebăda tace toată viaţa ca să poată cânta desăvârşit o singură dată. 
Omule de geniu! Rămâi în umbră şi păstrează tăcerea până în clipa în 
care vei putea să apari cu toată strălucirea unei faime pe care nimeni nu 
o mai poate tăgădui. 

 Nu admira nimic! Zeii s-au născut din admiraţia oamenilor. 

 Să nu ai alt Zeu în afară de propria conştiinţă. 

  Fii cetăţean al lumii întregi până când vei întâlni un popor înţelept şi cu 
legi drepte. 

 Trăieşte-ţi viaţa; nu există nimic înainte şi nimic după ea. Să-ţi placă să 
trăieşti şi să trăieşti bine. Cel ce priveşte viaţa cu dezgust fie că are 
spiritul bolnav, fie inima.  
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Templul KAILASA, Elore, INDIA 
                                                             Sursa postare Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Templul Kailasa din Ellora, India , care nu mai poate fi construit niciodată pe 
Pământ! De  sus până jos a fost tăiat dintr-o stâncă solidă de bazalt! 
Cea mai mare structură monolitică a lumii. 
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Hai să râdem..cu Riri 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa : MECANICII’61, #186, aprilie 2022 EE                                           Internet 
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 Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ” 

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

NR. Pe această 

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)  

 Pentru cei care cred știu totul. pps 23 pag 

  Insule pe lacul Titicaca . pps 29 pag 

 Știri incredibile .pdf 52 pag 

 Apeductul din Segovia. pps 37 pag 

 Bath . pps 47 pag *)

 Au existat Sirenele ? docx 3 pag 

 *) Texte traduse în română 

Linck-uri WEB 

Alt punct de vedere  .  pdf 2 pag   
Peninsula Crimea .  pps 44 pag

https://docs.google.com/presentation/d/1Nnd5JN1lHe_WbS-CXZbKUWzCU7bsf7N-/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1m9Y-DMe5XkdhnYuMW-yUMBq_QuY8sOrd/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1CP3RxJ0R0POXEGAR4kzJYjAn2tFFpFti/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/113ML9BUaURpgncKsMH-7cdO60UwTQ9x2/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1-ThOH8-y20dZyQmTATAToYX0Cwq6Ky-j/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17FE-Ca2ZVSAeV_HlfNNHcH8ARfwcXizq/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/12cc2CurAnEMC62LnPbWOMamwjdv_Fy_R/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
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