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  Tableta lui G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Încet, încet , dar sigur, iată-ne trecuți și de jumătatea anului curent ! Din 
această perspectivă nimic nou sub soare . Dar dintr-o alta, să-i zic globală , 
aproape nici îndrăznesc să gândesc, dar mite să mai și formulez câte ceva ! 
 
Deși situația geo-politică este complexă,aparent inextricabilă,conflictul 
globaliști vs starea mondială actuală  se ilustrează  pregnant în atenția oricărui 
observator interesat de subiect. 
Într-adevăr războiul din Ucraina, ( care, a întrerupt Pandemia declanșată în 
2020), neo- colonialismul care tinde parcă să reînvie formula vechilor imperii, 
China, amenințările cu folosirea armei nucleare, lupta acerbă pentru menține-
rea dominației mondiale, sărăcia endemică în care trăiesc miliarde de oameni, 
constituie, fără îndoială, tot atâtea motive de îngrijorare pentru însăși viitorul 
 speciei umane existentă pe planeta. (Homo Sapiens) 
 
Oare, ce putem face noi, oamenii trăitori ai acestor vremuri ? Evident nimic. 
Poate,dacă sunteți de acord, să fim sceptici în plan emoțional; e și asta ceva! 
Nu vreau să mă dau mare,dar fiți convinși că șacalii mondiali , chiar se tem de 
un eventual  scepticism al celor pe care pe care și-au propus să-i extermine ! 
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50 de ani de pribegie- 
                    Partea 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În vara asta se implinesc 50 de ani de când am plecat de acasă, pe 23.08.1972…O 
jumătate de secol…A meritat oare să las totul baltă și să încep o viață nouă, printre 
oameni străini, cu o altă cultură, cu o altă orientare politică?  

Acum privesc totul de pe podiumul a 82 de ani de viață și după o intervenție 
chirurgicală pe inima deschisă care – sper eu! – îmi oferă perspectiva să mai trăiesc 
câțiva ani plini…Trebuie să consider motivația care m-a împins la acest pas extrem, 
m-a împins să renunț la poziția profesională excelentă pe care o aveam déjà în 1972 și 
să iau drumul pribegiei…  

Concluzia mea actuală este că a meritat din plin! Sunt foarte mulțumit de rezultatele 
oținute, de cele trăite și văzute în acești ani cu toate eforturile făcute, cu toate 
greutățile prin care am trecut…A meritat! 

* 

Adolescent fiind, m-am simțit atras de trei activități : sportul (jucam volei la echipa 
Dinamo Constanța), matematica (pentru felul foarte organizat și lipsit de dubii de a 
prezenta rezultatele) și muzica clasică : în timpul liceului am luat lecții particulare de 
pian și cântam foarte bine; în decembrie 1955 am dat și un recital cu piesa Si j’etais Roi 
(dacă aș fi rege) a compozitorului francez Adolph Adam. Profesorii se întreceau în 
pronosticuri: după terminarea liceului o să urmez ba cursurile Institutului de Cultură 
Fizică și Sport, ba a vreunei facultăți de muzică, ba a uneia de inginerie...Dar eu mai 
aveam încă o pasiune: marinăria! Născut și crescut în Constanța mă simțeam atras de 
farmecul călătoriilor lungi pe mări învolburate și încă de pe atunci navigam în zilele de 
vară pe lacul Siutghiol cu o barcă cu două pânze – un snipe, așa i se spunea - 
împrumutat de la baza navală a marinei militare din Mamaia...Am citit cu nesaț 
Aventurile Submarinului Dox – o publicație lunară pentru copii și tineret, care a apărut 
înainte de 1945, vă mai aduceți aminte de ea? – și cartea lui Jules Verne 1000 de leghe 
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sub mari...deci aveam marinăria în sânge...De altfel tatăl meu a fost ofițer în marina 
militară de unde a ieșit la pensie cu gradul de comandor...Mai târziu, mergând în 
concediu în Italia, am dat și examenele și am obținut brevetul de căpitan pentru 
navigație costieră...dar n-am transformat asta în meserie: a fost numai o plăcere, o 
mare plăcere...  

Până la urmă am luat o decizie care m-a ajutat să „împac și capra și varza”: am ales să 
studiez mecanica fiindcă după terminarea facultății mă puteam îmbarca oricând pe un 
vapor...și acest studiu îmi dădea și posibilitatea să joc volei la o echipă din capitală și 
să și vizitez spectacolele de opera sau concertele orchestrei simfonice.  Ambiția mea 
cea mare a fost însă să devin un inginer foarte bun...și asta am urmărit toată viața...  

Ca student, am jucat volei la clubul Casei Centrală a Armatei (acum Steaua) și am 
câștigat  titlul de campion republican la juniori în 1958. În 1959 am jucat în divizia A, 
cu echipa de seniori a CCA...și acesta a fost un an foarte greu, atât la facultate cât și 
pe terenul de sport...De multe ori stăteam în sala de lectură până la 2 noaptea, ca să 
nu pierd nimic din ceea ce predau profesorii noștri...La sesiunea de vară din 1959 eram 
complet epuizat dar am reușit să iau toate examenele cu bine și foarte bine până la cel 
de termotehnică, penultimul examen. Atunci s-a întâmplat o minune – negativă – pe 
care am reușit s-o dezleg ...numai după examen: prof. Stoicescu m-a dat afară din 
examen la ora 8 seara, după ce făcusem o lucrare scrisă perfectă și prezentasem foarte 
bine toate subiectele orale...pentru că m-am dus la fereastra deschisă din fundul 
amfiteatrului să inspir o gură de aer curat de primăvară !!! Explicația nu a fost de loc 
banală: Centrul Universitar București avea o echipă de volei în divizia B, pe care voia 
s-o aducă în divizia A...și avea nevoie de întăriri...Asistentul de la Termotehnică, dr.
Trifan, era și secretarul de Partid al UTC al Politehnicii, și membru al Consiliului UTC
pe capitală...care-și alesese acest țel... Trifan a discutat cu mine această
posibilitate...care pe mine nu mă încălzea de loc...Pierderea examenului de
Termotehnică m-a trezit însă la realitate: m-am transferat imediat la Știința București,
am luat examenul de Termotehnică și...trebuie să spun asta...am redus mult din stresul
extraordinar la care am fost supus în anul 3 de facultate...Asta mi-a priit foarte
mult...fiindcă - fiind în competiție directă cu cei mai buni jucători de volei - mi-am dat
seama că eu eram un jucător bun dar nu suficient de talentat ca să pot să joc
permanent în prima garnitură a țării...Voleibalul - ca profesie  pentru mine - nu mă
putea duce prea departe în viața de om matur...A fost bine că eu urma să devin
inginer...
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Turneul de calificare în divizia A a avut loc la Iași, unde și acolo exista o echipă 
studențească de volei și un Comitet de Partid care o voia în divizia A...În meciul decisiv 
Știința București (echipa mea) conducea cu 2:0 și domina copios când - în pauza 
dinainte de setul 3 și ultimul dacă am fi câștigat noi – arbitrul a fost invitat de niște tipi 
îmbrăcați în costum negru și cu cravată la gât să vină întro cameră separată...Când a 
revenit la arbitrarea meciului ...noi nu am mai putut să atingem mingea că arbitrul și 
fluiera o greșeală tehnică...Am pierdut meciul cu 3:2...și am primit o lecție de viață 
strașnică:  în societatea de atunci nu numai meritele – științifice sau sportive – contau 
ci și dorința celor care se află la conducerea dictatorială, pe atunci a Partidului 
Comunist Român! Să mă feresc de mâna lungă și invizibilă a Partidului!  

În 1960 am câștigat campionatul studențesc al României cu echipa Politehnicii din 
București, în Decembrie 1960 eram un membru al echipei naționale studențești și am 
participat la campionatele europene de la Praga...Examenul de Stat din vara lui 1961 a 
fost un succes care m-a plasat pe unul dintre locurile 5 – 15 printre absolvenți...Am 
terminat studiul cu succesul așteptat, la intrarea în facultate mă clasasem pe locul 80 
din 83 de candidați admiși...   

În timpul studiului am dezvoltat o caracteristică care urma să mă urmărească  tot 
timpul vieții: la început a fost numai dualitatea în preocupările mele.  Eram student , 
dar jucam volei întro echipă a forțelor armate: coechipierii  mei erau fie soldați în 
termen, fie ofițeri ...Eu eram...student, o singularitate printre ei...La facultate eram – 
desigur – student, dar și jucător întro echipă de volei profesionistă...  

Când mergeam cu echipa în deplasare studiam în avans programul de opera sau de 
muzică clasică din localitatea respectivă și sâmbătă seara – înainte de meci -  mă 
duceam la un spectacol, în timp ce coechipierii mei stăteau în camerele de hotel și 
jucau cărți ca să le treacă timpul: eu nu am jucat nicio dată cărți...Asta a fost cea de a  
treia componentă a vieții mele. 
Nu am participat nicio dată la intrigi sau certuri...nu am vorbit urât de nimeni dar 
nici nu am acceptat ca cineva să vorbească urât de mine: pe cei care totuși îndrăz-
neau, îi excludeam imediat din cercul meu de relații... Asta a fost o manifestare indi-
viduală a dragostei mele pentru rezultate precise, matematice. Foarte rar și numai în 
cazuri excepționale am acceptat temporar ambiguitatea...Îmi pot închipui că unii 
dintre cei din jurul meu m-au privit ca un coleg dificil...dar asta a fost! Nu am ținut 
nicio dată să fiu pe placul tuturor...Asta a fost a patra componentă a preocupărilor 
mele. 
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Nu am participat nicio dată la seratele dansante din curtea căminului 303 fiindcă...a 
doua zi de dimineață aveam meci și trebuia să fiu odihnit...!  

Eu am aparținut mereu de o echipă, de un colectiv, dar în același timp mă preocupam 
și de cu totul altceva și mi-am acordat un grad de libertate cu totul neobișnuit: am fost 
tot timpul ceva special, oriunde aș fi fost, orice aș fi făcut... Am dus întotdeauna viața 
mea personală, cu o notă proprie, dar nu am deranjat nicio dată pe nimeni...Pentru 
mine asta a însemnat că duceam  o viață foarte bogată, foarte deosebită de tot ce 
trăiau cei din jurul meu... Colegii au acceptat asta întotdeauna fiindcă am fost mereu 
un coleg bun, ajutător și foarte adesea și liderul moral al activității respective și un 
garant al succesului. Preocupările mele extra erau privite ca o ciudățenie acceptabilă 
și mă lăsau în pace.  Asta a dus însă si la realitatea că nu am stabilit legături de prietenie 
foarte strânse cu niciunul dintre colegi... Eram prieteni buni...dar atât! Viața mea 
personală a fost un secret întotdeauna... 

Situația a devenit și mai complicată când a apărut Danca în viața mea: o studentă venită 
din Bulgaria să studieze chimie la Politehnică...Eram de mult în căutarea unei fete care 
ar fi acceptat și preluat modul meu de viață: muncă  intensă la înalt nivel intelectual și 
cu rezultate foarte bune, sport, muzică, o atitudine deschisă față de toate problemele 
lumii dar și hotărârea de a menține acele probleme în afara vieții mele sau...a 
noastre...Întâlnind-o de mai multe ori pe drumul spre căminul de la 303, analizând 
expresia feței și modul în care se comporta am ajuns la părerea că...ea ar fi o candidată 
potrivită pentru aceasta experiență de viață a mea...Fără multe discuții, am surprins-o 
trimițându-i o invitație să meargă cu mine la un concert al filarmonicii din București...și 
ea a acceptat...Mi-a făcut o mare plăcere să constat că a fost profund impresionată de 
concert...și încet, încet...am dezvoltat această relație: ea poseda toate acele calități pe 
care le căutam eu la partenerul meu feminin...În parte a fost și un proces de educație, 
prin care eu am influențat-o să-i placă ceea ce mă entuziasma pe mine... 

* 

Dar cândva și perioadele cele mai frumoase din viață se termină...se termină și 
studenția... Comisia de repartizare m-a trimis acasă – la Constanța – să lucrez în cadrul 
Sfatului Popular la întreținerea morilor din județ...A fost bine că m-a trimis acasă 
dar...la Sfatul Popular? Ce meserie puteam să învăț eu acolo? Cum puteam să devin un 
inginer foarte bun? 

Nu! Nu mă duc acolo! 
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M-am dus la Comitetul Regional de Partid și le-am spus „Dacă vreți să joc volei la
Farul, este bine, dar eu vreau să lucrez la Șantierul Naval!”...Cei de acolo s-au uitat
cam mirați la mine – se știa că la Șantierul Naval erau cele mai dificile locuri de muncă
din regiune și inginerii mai curând voiau să plece de acolo decât să rămână...dar mi-au
acceptat dorința și m-au sprijinit să ajung la Șantier... Eu am fost fericit și drept
mulțumire m-am pregătit intens pentru primul meci susținut în Constanța și am reușit
să ofer o performanță de mare clasă: am  învins echipa Progresul București cu 3:0! A
fost o satisfacție teribilă pentru oficialitățile orașului care veniseră cu toții să asiste la
meci...În primul rând al spectatorilor stăteau membri ai comitetului regional de Partid,
în al doilea stătea și șeful securității și cei de la conducerea orașului și toți strigau
entuziasmați „Hai Radu!”

A fost o întoarcere acasă triumfală! 

La secția Mecanică a Șantierul Naval m-am angrenat foarte repede în activitatea de 
producție: a fost un proces de învățământ care completa ce făcusem la Politehnică. 
Șantierul făcea reparații la navele comerciale și militare și asta era ceva nou, ce nu 
învățasem la Politehnică...Să demontezi toate piesele componente ale unui motor, să 
determini gradul de uzură a fiecăreia dintre ele, să decizi dacă o piesă mai poate fi 
utilizată, ar trebui reparată sau trebuie înlocuită...asta era ceva cu totul  nou, ce nu 
făcusem în timpul studiului...Am fost fericit să întâlnesc oameni foarte bine calificați de 
la care am putut învăța o mulțime de lucruri noi...La rândul meu îi ajutam în tratativele 
pentru stabilirea costurilor reparațiilor – de unde veneau și salariile muncitorilor – și 
în rezolvarea unor probleme cu mai multe aspecte teoretice: la teorie eram bun...Am 
menținut activitatea mea sportivă în afara relațiilor cu muncitorii din șantier și asta a 
contribuit foarte mult la stabilirea unei atmosfere de încredere între mine și ei. 

La biblioteca Șantierului am găsit niște reviste al căror conținut m-a uluit: mai întâi 
calitatea hârtiei, albă, strălucitoare...Pe urmă calitatea tipăririi, în multe culori, cu o 
precizie demnă de admirat...Pe urmă ...conținutul! Șantierul Naval din Constanța – 
idealul meu de inginer - nu era nimic în comparație cu șantierele europene care 
publicau în revistele acelea...Ce concepții noi de vapoare, de motoare, de instalații 
specializate pentru manipularea încărcăturii navelor...O minune! Citeam și mă 
minunam: acolo, afară, există o lume complet diferită de ce știam noi în 
România...Tehnologia care era folosită acolo era mult mai avansată decât cea “de 
acasă”...Ce învățasem noi la facultate - și de care eram foarte mândru -  era bun...dar 
era de mult depășit de tehnologia modernă, actuală. Și despre toate astea nu vorbea 
nici unul dintre colegii mei, poate că nici nu auziseră de ele fiindcă nu citeau revistele 
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străine de specialitate...Nu aveau curiozitatea să le citească, să vadă până unde 
progresează tehnica navală...Și eu...ce să caut printre ei?  

La un început de septembrie vine în Șantier un vapor olandez a cărui instalație de 
încărcare/descărcare se defectase și trebuia reparată...O desfacem și în inima ei găsim 
un motoraș hidraulic cu 5 pistoane, care lucrau toate în paralel...Nu exista nici-un 
element de etanșare, aceasta era asigurată prin prelucrarea perfectă a suprafețelor de 
contact...Nu mai văzusem așa ceva...Tehnica modernă se afla la cu totul alt nivel decât 
ne închipuiam noi că este...Iar eu îmi doream să devin un inginer foarte bun...dar nivelul 
tehnicii contemporane era cu totul diferit de cel după care mă orientam eu... 

Ce să fac? 

* 

Doi ani de zile mai târziu îi vine rândul șefului de secție să iasă la pensie și dânsul mă 
propune pe mine drept viitorul șef...Încrederea asta m-a măgulit foarte mult – aveam 
numai 23 de ani! – și așteptam cu nerăbdare decizia de numire...În locul acesteia 
primesc însă o invitație la Comitetul de Partid al secției Mecanice unde mi se comunică 
că...acesta nu poate să sprijine propunerea fiindcă...nu eram membru de partid...”Bine, 
dar sunt membru al UTC, fac o cerere să intru în partid...și problema este 
rezolvată!”...răspund eu...și membrii comitetului tac surprinși de simplicitatea soluției:  
aveam relații foarte bune cu ei toți, mă cunoșteau foarte bine...dar ei nu puteau lua o 
hotărâre... 

După două săptămâni sunt din nou invitat la același comitet și mi se comunică că nu 
pot fi primit în partid fiindcă...tatăl meu a fost ofițer in Marina Militară...”Bine, dar nu 
eu l-am trimis la școala de ofițeri...!!”  răspund eu...dar asta nu a schimbat cu nimic 
hotărârea anunțată: nu se poate! 

Ufff...din nou Partidul ăsta este cel care-mi pune bețe în roate...A doua oară în viața 
mea...și asta ar însemna o punere pe linie moartă pentru întreaga mea carieră de 
inginer...! Hmmm...!! 

Ca șef de secție este numit un șef mecanic din marina comercială, un om mărunțel, 
voinic, membru de partid, excelent meseriaș și bătut de toate vânturile oceanelor... El 
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introduce o atitudine autoritară în conducerea secției, face ordine, secția începe să 
meargă mai bine...Eu observ asta și mă iau după el...îl sprijin în tot ce avea nevoie, mă 
angajez în cele mai dificile treburi, stabilesc o atitudine de încredere totală în relațiile 
dintre noi și învăț de la el ceea ce pe atunci nu se cunoștea în practica industrială 
constănțeană: câte ceva despre management! După un timp mi se comunică o hotărâre 
a conducerii: apreciind eforturile și succesele mele în a stăpâni tehnologia șantierului, 
voi fi transferat în cadrul Serviciului de Control al Calității, unde – și acolo – șeful 
urmează să iasă la pensie și unde nu exista un Comitet de Partid...Moral am apreciat 
acest efort de a dezamorsa un potențial conflict...dar eu voiam să manage, să conduc, 
să creez ceva cu mâinile mele și asta nu puteam face în cadrul Serviciului de Control 
al Calității...Asta nu era pentru mine... 

Nici pe terenul de sport situația nu era strălucită: după primele succese a început să 
intervină oboseala, epuizarea în urma unui ritm de viață îndrăcit...În pauza de iarnă 
clubul Farul nu trimite echipa într-un cantonament pentru refacerea forțelor ci lasă să 
treacă pauza fără nici-o inițiativă...În timpul campionatului nu primeam nici-un fel de 
sprijin material sau financiar, așa cum eram eu obișnuit de la CCA: acolo aveam cam 
o treime din timp masă gratuită la restaurantul CCA de pe Calea Victoriei...Încet, încet
elanul cu care începusem campionatul și rezervele fizice acumulate în timpul
vacanțelor de vară s-au consumat și rezultatele au devenit mai slabe...Comitetul
Regional de Partid ne trimite un activist ca să ne mobilizeze cu o critică constructivă,
dar eu – singurul cu experiență internațională – îi răspund ca avem nevoie de
cantonament, de odihnă activă, de o contribuție în formă de hrană atât în timpul
campionatului cât și a pregătirilor pentru acesta...Nu primim nimic și atunci
entuziasmul inițial se transformă încet, încet în rutină, în obligația de a juca volei pentru
a distra pe alții , în obligația de a sacrifica  5 jumătăți de zi pe săptămână pentru
antrenamente... Nu, asta nu mai era ceea ce îmi doream eu să trăiesc...

* 

Trecuseră deja doi ani de când terminasem facultatea și Danca își pregătea și ea 
examenul de stat...Ne hotărâsem să ne căsătorim și atunci eu  am început să-i caut un 
serviciu în Constanța... Mă duc mai întâi la inginerul șef al întreprinderii Sovrompetrol, 
un prieten, tată al unei fete de vârsta mea și activ în sprijinirea echipei de volei,  și 
acesta mă trimite la Comitetul Regional de Partid, care ar fi trebuit să aprobe un post 
suplimentar de inginer...Cei de acolo îmi spun însă că pentru a mă căsători cu un 
cetățean străin îmi trebuie aprobarea Consiliului de Stat al României! Ei drăcie! 



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

Mă duc la București, depun actele și aștept...Între timp părinții lui Danca vin la 
Constanța să-și facă o părere despre potențialul viitor membru al familiei...Timpul 
trece...și răspunsul Consiliului de Stat vine...negativ! A fost o lovitură cumplită și pentru 
Danca și pentru mine: nu am putut crede că se poate întâmpla așa ceva! Cine și de ce 
să aibă ceva împotriva noastră? 

Danca pleacă în Bulgaria...și eu rămân acasă și pe gânduri: ce să fac? 

Să lămuresc mai întâi situația cu aprobarea...Cunoscând pasiunea șefului Securității 
pentru echipa de volei, mă duc mai întâi la dânsul...Mă primește imediat ce m-am 
anunțat la poarta Securității...mă ascultă...și trimite să i se aducă dosarul meu,  îl citește 
și se întoarce cu o față gânditoare către mine: „Îmi pare rău dar în cazul acesta nu pot 
să te ajut!” 

Na! Si acum ...ce să fac? 

Timpul trece...și cu acesta limbile oamenilor se dezleagă...O verișoară bună de gură 
îmi strecoară că...tatăl meu a fost unul dintre cei care au fost întrebați și el ar fi răspuns 
că nu este de acord să mă însor cu Danca! 

Na! Altă lovitură! Tatăl meu??? Și eu...ce să fac acum...? Pot să am încredere în ce mi-
a strecurat vară-mea...care – de obicei - trăncănește cam mult? O fi spunând adevărul 
sau asta ar fi numai o închipuire a ei? O bârfă? 

Ce să fac? Ce să fac dacă nu-mi ajunge ceea ce aveam și voiam mai mult, mult mai 
mult?  

Încet, încet se înfiripează ideea că intermezzo-ul meu în Constanța trebuie să aibă un 
sfârșit...Volei am jucat destul...nu-mi mai făcea plăcere...La Șantierul Naval învățasem 
extrem de mult, eram – pe plan local – un inginer foarte bun...dar eu voiam mai 
departe... Nivelul intelectual al orașului nu mă mai satisfăcea, nu întâlnisem oameni 
care să aspire la mai multe cunoștințe, cunoașteri...la mai sus. Situația politică a tatălui 
meu îmi răpea șansele profesionale de viitor...Cei de la Șantierul Naval mă trecuseră 
pe o lista ca să primesc o locuință, dar mie îmi venea rândul peste 16 ani...! Salariul 
meu era cel mai mare - comparat cu cel al colegilor – dar era încă sub 2000 lei/lună și 
România începuse să importe automobile franțuzești...la care eu nici nu puteam 
visa...Poate că tatăl meu a fost cel care a împiedicat căsătoria mea cu Danca...și atunci 
ce fel de relații să stabilesc cu el? Cum să trăiesc în cadrul familiei? Eram încă șocat de 
lipsa ei... 
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Încep să mă uit ce alte posibilități erau în România...În delta Dunării începuse 
recoltarea stufului și acolo se plătea dublu...Dar să locuiesc în stuf? 

Flota comercială maritimă cumpăra vase de pescuit oceanice și angaja ingineri...Colegii 
noștri Pârvănescu și Grecu au ales acest drum...Dar viața pe vapor era și mai aspră 
decât cea din Constanța... 

La Turnu Severin urma să se deschidă șantierul unei hidrocentrale...Poate acolo? 
Oricum locuințele erau în oraș dar se plătea spor de șantier și regimul de lucru era 
de 10 ore/zi, ceea ce aducea din nou niște bani buni...Ce să fac? Unde să mă duc? 

“Dacă aș fi să plec din Constanța ar fi trebuit să mă însor mai întâi!”...îmi repetam eu 
mereu ... Cine știe dacă și pe cine aș fi găsit într-un oraș  străin sau chiar în Deltă? 

* 

Întro după amiază de vară a anului 1964 ieșisem pe trotuarul din fața casei și așteptam 
ca rudele ce veniseră de la București să se facă gata și să mergem la Cazinou...Fiindcă 
ei întârziau, băteam o minge de peretele casei, pe trotuarul gol, lipsit de orice 
circulație...De după colț a apărut deodată  o femeie tânără, blondă și cu ochi albaștri, 
idealul meu de frumusețe...Uimit mă opresc din jocul cu mingea, țin mingea în mână, 
fără s-o arunc in ea, așa cum era obiceiul băieților îndrăzneți din acea vreme. Fata 
observă reținerea mea, trece mai departe și mă lasă încurcat...Cine o fi? 

Duc mingea în casă și mă întorc... dar fata dispăruse după colț...Dau colțul...nu era 
nicăieri ...”Probabil că este o turistă care s-a încartiruit pe aici!” mă gândesc eu și încep 
să întreb fiecare vecin, din casă în casă...La mama prietenului meu Sile o găsesc: era o 
studentă care venise de la București și urma să stea o săptămână...Nu am putut să stau 
de vorbă cu ea, a trebuit să mă întorc la rudele mele care mă așteptau în stradă... 

A doua zi de dimineață – era duminica – noi aveam antrenament pe un teren din 
Mamaia: ne pregăteam pentru un turneu în București, cu ocazia zilei de 23 
August...Cum băteam mingea acolo observ că acea persoană blondă coboară din 
autobuz și trece spre plaja...Mai observ că ...și ea m-a observat... Măi, să fie... 

Antrenamentul se termină, colegii pleacă acasă dar eu mă duc pe plajă...Găsesc cu 
ușurință hainele fetei...dar fata nu era nicăieri...Mă întind și eu pe nisip, în apropiere...și 
mă prăjesc strașnic, tot așteptând să vină...Într-un târziu apare, intrăm în vorbă și...din 
una în alta...descopăr că avea calitățile pe care mi le doream de la aceea căreia i-aș fi 
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permis să intre în lumea mea de visuri...Era studentă la Medicină, șefă de promoție, îi 
plăcea muzica clasică  și ar fi făcut cu plăcere sport dacă ar fi avut bani să-și cumpere 
echipament: era orfană de ambii părinți, refugiată din Chișinău și trăia din bursa de 
merit pe care o primea de la facultate...O invit seara la o plimbare pe faleză, ea 
acceptă...și cele 6 zile pe care urma să le petreacă pe litoral trec ca în vis... 

În ultima seară o duc pe digul de la Modern: era o noapte întunecată, vântul bătea cu 
putere, iar valurile se spărgeau de dig și treceau peste noi...Mă așez în fața ei și o întreb 
direct: „Uite, eu am de gând să plec din Constanța...S-ar putea ca restul vieții mele să 
fie așa de furtunos ca marea, acum...Ai avea  curajul că vii cu mine cu mine în viață?” 
Ea răspunde, fără să gândească mult: „Da!” și mă lasă uluit și...fericit.    

Ce să mai spun? În vara următoare ne-am căsătorit, eu am lăsat și voleiul și Șantierul 
Naval și am plecat la Porțile de Fier...Despre asta însă vă povestesc în capitolul 
următor. 

 NA Dragi colegi, voi cunoasteți experiența mea de viata si de aceea materialul oferit 
acum nu aduce multe fapte noi. Ce este insa deosebit este descrierea cauzelor social - 
politice care au dus la anumite hotarari...Asemenea cazuri pot aparea in viata 
fiecaruia, evtl. in viata copiilor si a nepotilor vostri si pot constitui secretul unei 
strategii de viața...Luați, vă rog, materialul acesta - si cele care vor urma - ca un ajutor 
practicat si care a dus la anumite rezultate: nu rezultatele - cunoscute de voi - sunt 
importante ci numai imprejurarile care au dus la ele! 
Multumesc pentru intelegere,  

Clik pentru cuprins 
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Rubrica diverse 

Dragi colegi, zilele trec, anii zboară... noi cu drag muncim! Ei, acum muncim 
mai puțin, ne plimbăm mai puțin, totuși mai descoperim lucruri noi. 
  Despre asta vreau să vă povestesc, despre lucruri noi! 

    Am auzit vag despre mandale până anul acesta. La origine sunt un fel de 
mantre indiene. Desenatorii indieni, americani, dar și desenatori din alte 
națiuni fac niște desene pentru adulții care – din plictiseală sau ca să-și 
calmeze nervii – colorează. Nu am văzut în librăriile românești atâtea cărți de 
colorat pentru adulți. Însă am intrat în legătură cu marile platforme de vânzare 
cărți online Amazon, Blurb, Etsy etc și am început să lucrăm pentru ele - 
jurnale pentru note zilnice sau de călătorie și cărți de colorat pentru copii și 
adulți. Pentru noi este o descalificare, dar trebuie să ne adaptăm vremurilor 
dacă vrem să punem ceva pe masă. 

    Să revin la cestiunea zilei, moncher! Simona lucrează o carte pentru copii, 
iar eu am făcut prima carte cu 50 de mandale luate gratuit de pe net. Trebuie 
să mărturisesc că îmi place să mă uit la ele, am simțit starea de frumos pe 
care o crează privindu-le, dar n-aș avea răbdare să le colorez.      Atașez 
pentru voi câteva pagini ca să vă documentați. Și aștept impresii! 
Atașez și o prezentare de pe net prescurtată despre ce înseamnă mandala. 
    PS Rozetele din colțuri sunt ideea mea, că nu arătau bine câte o singură 
mandala pe  pagină.  

       În plus, se colorează cu carioce sau culori de apă și desenele nu pot fi 
așezate față-verso. Spatele paginii de obicei este alb. Eu am scris câte un 
cuvânt care devine un fel de titlu pentru pagina următoare -  astfel, mandalele 
pe care le vedeți atașate au căpătat cuvinte – prima este coperta interioară, 
iar următoarele sunt : Iubire, Tinerețe, Voioșie, Curaj etc până la 50.  Cartea 
are versiuni:  engleza, franceza, spaniola, germana – care se cer pe Amazon. 

Sursa : mecanicii’61, #189,iulie 2022           Internet 

 Corina FIRUȚĂ 



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

Eu sunt încântată, dar să vedem dacă ține idea mea! Cartea este deja în 
vânzare în cele patru versiuni. 

    Cum se procedează. Noi edităm o carte și o trimitem online către Amazon. 
Ei o afișează pe platforma lor și când primesc o comandă, tipăresc cartea și o 
expediază.  
O tipăresc digital cu un fel de copiator. Au ateliere în toate orașele mari de pe 
glog. Avantajul pentru noi este că nu aprovizionăm hârtia, nici nu facem stoc 
de cărți în depozite, pentru care să plătim magazinaj. Dar cartea costă câțiva 
dolari, iar noi primim câțiva cenți ca drept de autor. Dacă se adună comenzi 
din toată lumea, se adună și ceva bani. Unii se laudă că încasează câteva mii 
de dolari pe an, noi abia începem activitatea. 

    După cum constatați, eu nu mă plictisesc. Nepoții mei au crescut și cei din 
București deocamdată nu au copii, așa că trebuie să mă ocup cu ceva, într-
un mod plăcut. 
  Vă doresc pace, sănătate și pâine! Asta e tot ce-mi doresc și mie. 

MANDALA 
Istoria mandalei Mandala a aparut in Tibet, estimarile istorice plasand-o in 
jurul secolul XI. 

Mandala – ce inseamna? Etimologia cuvantului mandala ramane in 
continuare controversata.Mandala este de cele mai multe ori tradusa ca 
„cercul” pornind de la un cuvant din sanscrita ce inseamna cerc. O alta 
opinie, sustine ca „mandala” deriva din cuvintele „manda” care inseamna 
esenta si „la” care inseamna „recipient” cu sensul de suport care este menit 
sa sustina un continut (recipient). 

Ce este o mandala? Mandalele sunt interpretate in hinduism ca 
reprezentand cosmosul, universul, recent fiind interpretata pornind de la 
interpretarea de baza si extinzand semnificatia universului la esenta lucrurilor, 
puterea de concentare catre un punct comun, central. 

Despre mandala se spune ca are putere vindecatoare, foarte multi 
psihoterapeuti folosind-o in terapie, fiind la fel de des intalnita in dezvoltare 
personala. Mandalele pot fi desenate la intamplare sau construite potrivit unor 
reguli, unele mandale fiind construite prin includerea intr-un patrat a patru 
„porti” in cerc, fiecare astfel de „poarta” avand un punct central in forma de T. 

https://www.piticool.com/mandala-simbol-ritual-sau-meditatie/
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Unele mandale includ un patrat cu patru „porți” in cerc. Fiecare poarta are un 
punct central sub forma unui T. Pentru un budist sau hindus, mandala 
reprezinta universul. 

Cum folosim mandalele? Mandala, instrument de meditatie pentru 
hindusi. In hinduism, mandala este folosita ca instrument de meditatie, 
hindusii fiind initiati in constructia mandalelor din nisip. Fiecare calugar, este 
obligat sa invete sa costruiasca mandale, primind intructiuni textuale in 
constructia liniilor de baza, specificad numele, lungimea, pozitia acestora. 
Scopul final al practicii repetate este acela de memorare a acestor indicatii, 
pentru ca mandale extrem de complexe, sa poata fi contruite ulterior din 
memorie. 

Semnificatia mandalelor Mandala o forma de arta sacra, cu semnificatie 
intensa, spirituala. Pe o platforma pregatita dinainte, calugarii budisti 
construiesc din nisip fin colorat o mandala la inceputul ritualurilor Puja. Puja 
este un ritual hindus, folosit in special pentru a aduce omagii unor zeitati, 
pentru a celebra un eveniment special sau pentru a sarbatori prezenta unui 
invitat special. 

Mandalele au intotdeauna ca punct de plecare centrul, in jurul caruia sunt 
concentrate fortele si energiile. Diagrama mistica, este construita cu o grija 
deosebita, dand foarte mare importanta fiecarui detaliu precum linia, 
culoarea, forma, acesta fiind un proces in care este necesara foarte mare 
concentrare. Mandala este un adevarat antrenament al mintii, o antrenare a 
rabdarii, concentrarii si reprezinta prilejul extraordinar in care poti atinge 
starea de meditatie. Mandala cosmica, ce simbolizeaza universul, denota in 
budismul Tantra si Vajrayana, mintea si trupul lui Buddha. 

In acest ritual, mandalele intotdauna vor fi distruse deliberat la sfarsit, prin 
aruncarea nisipiului in apa unui rau in directia de curgere, ca semnificatie a 
temporalitatii, a lipsei vesniciei lucrurilor, calugarii desprinzand din aceasta o 
invatatura. 

Mandala in psihoterapie – Mandalele lui Carl Jung Mandalele au fost si 
sunt utilizate si in psihoterapie, primul psihoterapeut care le-a utilizat 
fiind Carl Gustav Jung. Acesta a sustinut ca mandala, este reprezentarea 
sinelui inconstient si ca in procesul de creare a mandalei, subiectul dezvaluie 
tulburari emotionale. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Puja_(Hinduism)
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Mandala in dezvoltarea personala Starea de meditatie, de concentrare in 
care intram colorand mandale, ne ajuta sa rezolvam blocaje energetice dar si 
sa decodificam mesaje ale sinelui, prin interpretarea si descifrarea mandalei. 

Mandala ca forma de exprimare artistica Cum am putea sa nu dam frau 
liber imaginatiei si in aparenta dezordine de culori din mandala sa exprimam 
cele mai frumoase ganduri ale noastre. 

Daca analizam Manastirea Curtea de Arges, vom observa ca pe peretii 
acesteia sunt reprezentate mandale. De vreme ce mandala nu face parte din 
credinta ortodoxa, rolul mandalei are scop artistic, folosirea mandalei 
conferindu-i Manastirii Curtea de Arges o relativa unicitate. 

Mandala, apropierea cu numerologia Numerologia ne ajuta sa ne calculam 
numarul personal. Numarul personal (sau vibratia) il calculam pornind de la 
data nasterii noastre, insumand ziua, luna si anul nasterii si reducand totul la 
o singura cifra. Stiind acest numar si cu ajutorul unui algoritm care
foloseste sirului lui Fibonacci, putem crea propria mandala, ce va releva
influenta datei nasterii asupra noastra si unele tresaturi personale.

Unde intalnim mandalele? Mandalele pot fi intalnite aproape oriunde. Chiar 
daca aceasta isi are originea in religia hindusa, mandala poate fi gasita si in 
situri istorice, pe peretii si ferestre, chiar in biserici si in jocurile copiilor. 

Mandala pentru copii Si in universul copiilor sunt folosite mandalele, atat in 
dezvoltare personala, in cursuri, cat si in carti pentru copii, care sa ii ajute sa 
se concentreze, sa descopere, sa isi conserve rabdarea si deopotriva sa se 
joace. 

Mandala si crestinismul Ne punem intrebarea, fireasca de altfel, daca 
mandale sunt sau nu „permise” in crestinism. Raspunsul la aceasta intrebare 
il gasim fiecare in interiorul nostru. Ce este de retinut insa in analiza noastra, 
este ca mandala, in crestinism, nu joaca acelasi rol ca in budism, asadar nu 
ar trebui sa joace un rol religios in viata noastra, ci un rol terapeutic sau 
estetic. 

Daniela Mogos - Consilier de Dezvoltare Personala (www.shoshon-edu.ro) 

https://www.shoshon-edu.ro/
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10 interpretări greşite ale istoriei despre care ar trebui să afli 

                                                                              Curtoazia Riri Pop 

 

NA Este momentul să învinuim industria de la Hollywood, media şi chiar şi pe 
unii profesori de istorie care ne-au indus în eroare şi ne-au făcut să înţelegem 
greşit unele dintre cele mai importante momente din istorie. 
 
Nu credeţi chiar tot ce vă spun prietenii sau ce vedeţi în filmele istorice. Unele 
informaţii au fost înţelese greşit şi transmise aşa de la unii la alţii de-a lungul 
timpului. 
Mai jos, am ales 10 mituri legate de istorie pe care să le demascăm şi să le 
identificăm originea. 
1. Cum comanda un împărat roman moartea unui gladiator? 
Ţinând degetul mare în sus. Nici spectatorii şi nici împăraţii nu ţineau degetul 
mare în jos atunci când doreau ca un gladiator să fie ucis. De fapt, ei nici 
măcar nu foloseau gestul atât de des întâlnit în filme, care este reprodus 
ţinând degetul mare în jos. 
În schimb, dacă se dorea ca individul să fie cruţat, atunci oamenii făceau un 
alt gest: ţineau degetul mare strâns în interiorul pumnului. 
Gestul pe care l-am văzut în ultimul timp în filme, şi care presupune ţinerea 
arătătorului în jos pentru a indica moartea, este inspirat de tabloul „Pollice 
Verso” din secolul al XIX-lea, al lui Jean-Léon Gérôme. Problema a fost că 
artistul a interpretat greşit expresia din latină „pollice verso”, crezând că ea 
însemnă „întors în jos”, când de fapt ea se traduce prin „întors în sus”. 
 
2. De unde venea Marco Polo? 
Nu din Veneţia, ci din Croaţia. Marco Polo s-a născut sub numele de Marko 
Pilic in Korcula, în 1254 în Dalmaţia. 
Este un lucru sigur că, de fapt, faimoasa lui carte legată de călătorii a fost, în 
mare parte, lucrarea unui romancier numit Rustichello da Pisa, cu care a 
împărţit o celulă, după ce a fost capturat de genovezi, în 1296. Este adevărat 
că Polo a dictat-o, însă Rustichello a fost cel care a scris-o într-o limbă pe 
care Polo nu o cunoştea, adică franceza. 
 
3. Unde a fost inventată ghilotina? 
În Halifax, Yorkshire. Această primă ghilotină era alcătuită din două plăci de 
lemn de 4,5 m între care era prins un topor de fier controlat de un scripete şi 
o frânghie. Izvoarele oficiale arată că cel puţin 53 de oameni au fost executaţi 
cu această maşină, în perioada 1286-1650. 
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În epoca medievală, regiunea Halifax era renumită pentru comerţul cu 
materiale textile. Cum oamenii obişnuiau să lase cantităţi mari de materiale 
scumpe la uscat, în aer liber, comunitatea de aici se confrunta cu o problemă 
destul de serioasă: furtul textilelor. Tocmai de aceea s-a recurs la inventarea 
unei astfel de maşini de ucis. 
Aceasta, dar şi o altă maşinărie scoţiană, numită Maiden, se pare că i-a 
inspirat pe francezii, care au împrumutat sistemul de pedepsire a infractorilor, 
redenumindu-l. 
De fapt, termenul „ghilotină” provine de la doctorul Joseph Ignace Guillotin, 
căruia îi displăceau teribil execuţiile în public. În 1789, acesta a creat un plan 
de reformare a sistemului penal francez, în încercarea de a-l face mai uman. 
În primul rând, el a propus o standardizare a pedepselor, astfel încât săracii şi 
bogaţii să primească aceleaşi pedepse pentru fapte similare, Majoritatea 
propunerilor sale au fost respinse, însă cea care privea crearea unui 
dispozitiv care să îi ucidă rapid pe cei condamnaţi la moarte a devenit 
populară. Aşadar, propunerea lui Guillotin a fost adoptată de dr. Antoine 
Louis, care în 1792 a creat primul prototip de astfel de maşină de ucis. 
Cumva, numele lui Guillotin a rămas întipărit în mentalul colectiv, iar maşina 
de ucis a început să îi poarte numele, în ciuda faptului că familia doctorului nu 
a fost de acord. 

4. Cine a spus: „…să mănânce cozonac”?
Nu, nu a fost Maria Antoaneta.
Probabil aţi văzut vreun film sau aţi auzit vorbindu-se despre regina Maria
Antoaneta a Franţei care, în 1789, când săracii din Paris se răsculaseră
pentru că nu aveau pâine, afirma cu ignoranţă că, în lipsa pâinii, oamenii ar
putea mânca cozonac.
Prima problemă cu acest scenariu este că nu era vorba de cozonac, ci de
brioşă (Qu’ils mangent de la brioche), care pe acea vreme nu era nimic
altceva decât o pâine mai bună şi nu un desert cum este astăzi.
Astfel, remarca reginei se poate să fi fost un act de bunătate, un fel de: „dacă
tot vor pâine, măcar să le dăm una de bună calitate”.
A doua problemă este că replica nu i-a aparţinut acestei regine. Jean-
Jacques Rousseau a fost cel care a declarat că a auzit-o, pentru prima dată,
în 1740.
Antonia Fraser, cel mai recent biograf al Mariei Antoaneta, susţine că replica
i-a aparţinut reginei Marie-Thérèse, soţia lui Ludovic al XIV-lea, „Regele
Soare”.

5. Care a fost cea mai umilitoare înfrângere pentru Napoleon?
Toată lumea ştie că înfrângerea de la Waterloo a fost îngrozitoare, însă
aceasta nu a fost cea mai ruşinoasă.
În 1807, după semnarea Tratatului de la Tilsit, Napoleon era bucuros şi
decide să sărbătorească prin vânarea unor iepuri. Întregul eveniment a fost
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organizat de Alexandre Berthier, care, din dorinţa de a-l impresiona pe 
Napoleon, a cumpărat mii de iepuri pentru a se asigura că cei de la Curtea 
Imperială se vor distra îndelung. Problema a fost că iepurii cumpăraţi erau 
domesticiţi, iar atunci când au fost eliberaţi au crezut că urmează să fie hrăniţi 
şi nu împuşcaţi. Aşa că, în loc să fugă, ei l-au confundat pe bărbatul scund 
drept stăpânul care obişnuia să îi hrănească şi au fugit cu toţii spre el. Când a 
văzut mulţimea de iepuri fugind spre el, Napoleon a luat-o la fugă spre 
trăsură. 

6. Câte soţii a avut Henry al VIII-lea?
Depinde din ce punct de vedere priveşti. Majoritatea oamenilor spun că au
fost doar 2, dar dacă eşti catolic, vei considera ca a avut patru soţii.
Căsătoria lui cu Anne de Cleves a fost anulată din două motive. Mai întâi,
Anne era logodită cu Francis, duce de Lorraine, iar în acele vremuri, logodna
reprezenta o barieră legală, care nu îi permitea unei persoane logodite să se
mărite cu altcineva, în afară de cel căruia îi promisese asta. În al doilea rând,
căsătoria celor doi nu s-a consumat. Apoi, a mai fost căsătoria lui Henry cu
Anne Boleyn, care a fost declarată ilegală chiar de Papă, pentru că regele
mai era căsătorit şi cu prima sa soţie, Catherine de Aragon.
Mai apoi, lucrurile devin şi mai complicate, deoarece Henry, care conducea
Biserica din Anglia, şi-a declarat singur prima căsătorie ca fiind invalidă pe
motiv că un bărbat nu se poate culca cu văduva fratelui său.
Aşadar, numărul soţiilor depinde de persoana în care ne încredem: Papa sau
regele.
Să nu uităm şi faptul că însuşi Henry a ţinut să îşi anuleze căsătoria cu Anne
Boleyn chiar înainte de a o executa pentru adulter. Acelaşi lucru a făcut şi cu
cea de-a 5-a căsătorie a sa, în sensul că a anulat-o după ce a acuzat-o pe
Catherine Howard de trădare pentru că l-ar fi înşelat.

7. Ce le plăcea romanilor să poarte?
Sandale, poate chiar şi coroane din frunze de laur, dar în niciun caz togi.
Toga de bază era un semicerc din lână nevopsită. Ea era atât de groasă
încât era nevoie de două persoane care să asiste la îmbrăcarea unui individ.
Mai mult, pentru ca toga să stea pe corp şi să nu cadă, individul era nevoit să
meargă cu una din mâini mereu îndoită. Ca urmare a acestor lucruri,
majoritatea romanilor urau togile.
Oamenii purtau togi pentru a arăta că sunt romani, că sunt bărbaţi şi, foarte
important, că sunt cetăţeni.
Istoricul Suetonius a relatat că, atunci când împăratul Augustus a observat un
grup de bărbaţi care se plimbau prin oraş în haine practice şi lejere, s-a
enervat şi a decretat ca toga să fie obligatorie în Forum.
De asemenea, din cauză că toga nu era un articol de vestimentaţie practică,
ea nu se purta pe câmpul de luptă şi astfel a devenit un simbol al păcii.
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Străinii şi sclavii nu aveau voie să poarte togă, iar femeile care purtau un 
astfel de veşmânt erau fie prostituate, fie adultere. 

8. Ce se întâmpla cu persoanele care erau acuzate de vrăjitorie în
Anglia?
Ele erau achitate şi, chiar dacă erau găsite vinovate, în cazuri extreme, ele
erau spânzurate, nu arse.
Potrivit lui Malcolm Gaskill, care a scris cartea „Witchfinders”, despre cei care
vânau vrăjitoarele din secolul al XVII-lea, este eronat să spunem că milioane
de femei acuzate de vrăjitorie au fost arse pe rug în perioada 1450 şi 1750.
La fel ca mulţi alţi istorici contemporani, el crede că numărul celor executaţi a
fost aproximativ 40.000 şi că un sfert dintre persoane au fost bărbaţi.
În Anglia, se pare că au avut loc doar 200 execuţii, ca urmare a vrăjitoriei şi
majoritatea indivizilor acuzaţi au fost spânzuraţi. Mai exact, aici, în perioada
1440-1650, în fiecare secol, doar o vrăjitoare a fost arsă pe rug. Margery
Jordemaine a fost arsă în 27 octombrie 1441, Isabella Billington a fost
spânzurată şi apoi arsă în 1650 şi  Isabel Cockie, în 1596.
Scoţienii, francezii, germanii şi italienii obişnuiau să ardă pe rug vrăjitorii, dar
nu de vii, ci după ce îi spânzurau.

9. Când s-a încheiat cel de-Al Doilea Război Mondial?
În 1990. Deşi ostilităţile s-au încheiat odată cu capitularea Japoniei, adică în
2 sept. 1945, Războiul Rece a stat în calea unei înţelegeri legale. În 1950 au
fost semnate tratate de pace cu Italia, România, Ungaria, Bulgaria şi
Finlanda. Apoi, în 1950, toate ţările Alianţei, mai puţin URSS, au semnat
tratatul de pace cu Japonia. De asemenea, Austria a aşteptat până în 1955
pentru a-şi recâştiga suveranitatea.
Totuşi, Germania  a fost împărţită între puterile occidentale şi URSS şi nu a
existat niciun tratat de pace cu Republica Democrată Germană.
Aşadar, prima sărbătorire a reunificării Germaniei, în 3 oct. 1990, a marcat
încetarea oficială a celui de-Al Doilea Război Mondial.

10. Cleopatra era egipteancă?
Cleopatra făcea parte din dinastia Ptolemeu, o familie de greci, la origine,
care a condus Egiptul după Alexandru cel Mare. Familia sa refuza să
vorbească egipteana, iar Cleopatra a fost prima care a îndrăznit să înveţe
limba.
Este posibil ca mulţi să fi tras concluzia greşită, potrivit căreia Cleopatra era
egipteancă, din cauza modului în care se prezenta ea, ca o reîncarnare a
zeiţei Isis.
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DE REȚINUT, DE URMAT SFATUL ACESTUI GENIU!  El știe ce spune. 
                                                                             
                                                                                                 

"NU E NIMC ACOLO, E PUSTIU !" 
 
Kim Ung-Yong (născut la 7 martie 1963) este pământeanul cu cel mai ridicat 
coeficient de inteligenţă cunoscut, fiind trecut în Guinness Book World of Records cu 
un IQ de 210 (regretatul savant Stephen Hawking avea 160). 
El a vorbit de la 6 luni, la 3 ani citea cursiv (japoneză, engleză, germană - pentru 
învăţarea unei limbi străine având nevoie de aproximativ 30 de zile). La 4 ani rezolva 
integrale şi calcule diferenţiale, scria poezii şi era, de asemenea, un pictor remarcabil. 
A fost invitat ca student la Universitatea de fizică din Hanyang, unde a audiat cursuri 
de la vârsta de 4 ani până la 7 ani.  
În 1970, la vârsta de 8 ani, a fost invitat în Statele Unite la NASA, unde a terminat 
studiile universitare. În 1974, a început activitatea sa de cercetare la NASA și a 
continuat această activitate până în 1978, când... s-a întors acasă, în Coreea de Sud. 
Aici şi-a echivalat, într-un singur an, toate studiile şi s-a angajat... asistent universitar 
la o facultate din provincie.  
Întrebat de ziarişti de ce a făcut acest gest, Kim Ung-Yong a dat un răspuns uluitor, 
care, poate, egala cu cea mai mare descoperire pe care o pot face oamenii:  
„Poți avea o capacitate intelectuală mare, poți fi genial la matematică și să ai abilități 
lingvistice de necontestat, dacă eșuezi la capitolul INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ, 
nimic nu mai contează.  
Am fost sus acolo unde majoritatea oamenilor vor să ajungă.  
Nu e nimic acolo. E pustiu. Întoarceți-vă la lucrurile simple.” 
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 Pe…front ? 

Un francez și un român în flancul EST al NATO la CORNUL VÂNĂTORULUI PITEȘTI 

Clik pentru cuprins 
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 Glume.... non-stop 

Sursa : mecanicii’61, #189,iulie 2022           Internet 

NR Se pare că  Riri Pop este un împătimit amator de umor de-al nostru !  
Un vechi prieten -medic - stabilit de mai mulți ani în Canada, și-a exprimat de curînd, 
dorința de a-i trimite   umor. M-am conformat, dar am avut impresia că are ceva 
probleme cu limba : spre plăcuta mea surprindere răspunsul a fost surt și clar : bancurile 
romînești sunt cele mai bune ! 
Mulțumesc, pe această cale, lui Corina Firuță și Valeriu Pop, Îl aștept  pe Radu 
Mihalcea, căruia îi doresc o cât mai curînd posibilă revenire printre noi  cei care  
ne ocupăm de continuarea apariției. 
Pentru a susține interesul Dvs. stimați cititori, am suplimentat, pentru acest număr, 
conținutul paginii Linkuri-WEB. 

Cugetări comice 
Curtoazia  Valeriu Pop 

1. Dacă vine muntele la tine, iar tu nu eşti Mahomed.... 
 FUUUGI,....e alunecare de teren! 

2. Avionul dacă nu zboară-pică, secretara dacă nu pică-zboară!

3. Pescarul vinde PEŞTE, iar peştele vinde femei..

4. Cu cine se învecinează Russia ?
Cu cine vrea ea !

5. Femeia nu-i inferioară bărbatului, superioară nu-i,
iar de egalitate nici nu poate fi vorba!

6. Psihoza siamezului: Fratele său este vitreg!

7. Piranda: - Măi, bărbate, mai du şi tu copiii la circ.
-Nu-i duc, cine vrea să-i vadă, să vină acasă!

8. Numai în limba română cuvântul HOŢ are şi sens de dezmierdare sau laudă.

9. La broaşte, ca şi la dame, contează doar picioarele!

10. Pe mulţi moartea îi lasă.. RECI !
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11. Fetele de azi vor fi mamele de mîine, dacă nu-s atente

13. Mulţi se căsătoresc pentru a avea o plăcere atunci când ies din casă.

14. Dacă îi dai ungurului dreptul, el vrea şi stângul!

15. Până şi canibalii s-au săturat de oameni!...

16. Un cap ridicat la putere devine, pătrat !

18. De la Cernobîl îţi cad dinţii?
- Da, dacă nu-ţi ţii gura!

19. Clasificarea bărbaţilor: oameni si căsătoriţi.

20. Căsătoria este o LOTERIE?
- Nu, la LOTO se mai si cîştigă!

21. Dacă soţia mea merge în pădure cu un bărbat, i se poate întîmpla ceva?
- Atît timp căt merge - NU!

22. - Cînd ne vom căsători, vom avea o fată şi un băiat.
- Cum poţi fi aşa sigură?
- Deja sunt la mama!

23. Am venit să cer mîna fiicei dvs.!
Care cea mare sau cea mica?

- Cum, nu le are la fel?

24. Iubita mea, spune 2 cuvinte care să ne lege pe vecie!
- Sunt însărcinată!

25. La un cozonac unii mănâncă stafidele, alţii doar rahatul!

26. Lumea este împărţită în 2 sisteme: capitalist şi...nervos!

27. În faţa grătarului cu mici românul încearcă un sentiment de măreţie istorică.

28. Căsătoria este principala cauză a divorţului.

29. Cum pot fi UDEMERIŞTII mereu RADICALI, cînd ei sunt
ridicaţi mereu la PUTERE!

30. Românii pendulează între sentimentul persecuţiei universale şi ŢÂFNĂ.

31. La restaurant:
- Ospătar, aveţi picioare de broască?
- Nu, d-le, aşa merg eu... mai săltăreţ!

32. - D-nă, în acest restaurant serviţi şi mormoloci?
- Servim pe oricine!
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33. Cele mai ţepene femei se găsesc la...morgă!

34. Unul a căzut de la etajul 10. După un timp a căzut şi un smoc de păr.

Folosea o loţiune pentru căderea întîrziată a părului! 

35. - Diferenţa dintre criză şi prosperitate, fiule, este:
Prosperitate = şampanie + Mercedes + amantă.

Criză = sifon + tramvai + mă-ta!

36. Dragostea a fost inventată de scotieni, pentru a nu plăti !

37. Diferenţa dintre un OZN şi o soacră de treabă:
OZN-uri s-au mai văzut!

38. Bade, s-au făcut merele în Ardeal?
- Alea mari - da, dar alea mici - nu!

39. - Dragul meu soţ, tu ai prefera o soţie frumoasă sau una inteligentă?
- Nici una, nici alta, eu te prefer pe tine

40. Femeile infidele au regrete, dar tot cele
fidele regretă mai mult!

41. La psihiatru: - Deci, de cînd te crezi găină?
- De cînd eram puişor, d-le doctor!

42.O femeie care îţi spune vârsta reală este fie prea tânără pentru a avea ceva de
pierdut,  fie  prea bătrână pentru a avea ceva de cîştigat din asta.

43. Numai după invidia altora îţi dai seama de propria ta
valoare

 .44. Oamenii sunt ca vinurile. 
 Cu timpul, fie devin din ce în ce mai buni, fie se transformă în oţet. 

45. Nu este important să câştigi...
Este important să-l faci pe celălalt să piardă.

46. Când cineva te enerveaza ai nevoie de 43 de muschi ca sa te incrunti, dar doar de 4
ca  sa intinzi mâna si sa-i tragi una peste bot! 

47. Cu cât o regulă e mai strictă, cu atât capul care a
conceput-o e mai prost.

Clik pentru cuprins 
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 Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ” 

Sursa : MECANICII’61,  # 189, iulie 2022 EE  Internet

 Linck-uriWEB 
 

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

 Florida . mp4 2,39 min 

 Podul Canakkale .internet 

 Sabia Katana . pdf 2 pag 

 Aurul românesc. pdf 5 pag 

 Scoția .pps 73 pag 

 Paris...replică identică. mp4 

 Ce-au fost înainte . ppsx 28 pag 

 Tirol. ppsx . 28 pag  

 Hocus-pocus. mp4 2,25 min 

 Țările Est-Europene .pps 80 pag *)

Transport de marfă! . pps 26 pag 

Brazilia .ppsx 45 pag 

Petrol din alge  . you tube 1,57min 

Obiecte scumpe . pps 52 pag 

https://docs.google.com/presentation/d/1yUCzcMAOvROttZGoahn8Sd5qcTQwQYFQ/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=WZOEYELdbjU
https://docs.google.com/presentation/d/1diWEdq-TCdg8ComBhrw1tstRzmBS5M8R/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1g937ybTJK22-etSgbyowzxVqBAH3pMEg/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sYIQ9rX_vPvTVXXjghKAi8iisa3rRuKf/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1ffSWsv3Br5OpW8rJ9Gz7s9FLLHGrYSmY/view?usp=sharing
https://www.mecanicii61.ro/uploads/tyrol.ppsx
https://docs.google.com/presentation/d/1bbIMCLmTJ2ASkOYgEgnqUN7n2OiQnN71/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://www.mecanicii61.ro/uploads/VID-20201011-WA0000.mp4
https://www.mecanicii61.ro/uploads/beauty_of_scotland%2073p.ppsx
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Aurul%20rom%C3%AEnesc.pdf
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Sabia%20Katana.pdf
https://piataauto.md/Stiri/2022/04/Ingineria-nestiuta-a-noului-cel-mai-lung-pod-suspendat-din-lume-Canakkale-construit-in-Turcia-cu-un-an-si-jumatate-inainte-de-termen/?fbclid=IwAR0AHcYwfctcVq-HOI0tytKZn_Q79DPFX0YUh-o-3p-LkFeb9DjhQvKVnkg
https://drive.google.com/file/d/1trZH_UydndqB58O9Xj9CqKk65tLcQoKP/view?usp=sharing


AkashiKaikyo . pps 26 pag 

 Parc eolian marin . pps 19 pag 

 Insulele Andaman . ppsx 15 pag 

 *) cu texte traduse în l.romînă 

Da' napoi omule !. mp4 0,08min

https://drive.google.com/file/d/1a1xJwjAcg_LDDvZsKt3qDc7CeAfHe9ml/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hZKkSIZd_f9kGFAIZe4i0gxkHTJ_7U-9/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/15K2MmbgbEzhAOSAIHbLdW85-fb6lCpNH/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1SoKLrLA0685IXoQ6298I1MiYpOKZ1Lpd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1xJwjAcg_LDDvZsKt3qDc7CeAfHe9ml/view?usp=sharing
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 Cuprins 

Tableta lui G 

50 de ani de pribegie- 
 Partea 1 

Dragi colegi…. 

DE REȚINUT…. 

10 interpretări greşite 
ale istoriei despre care 
ar trebui să afli   

Pe…front ? 

Cugetări comice 

Link-uri WEB 

Marian Grădișteanu 
13, 1939 
Valeriu Eugen Pop   
14, 1939 
Radu Rusu       
27, 1939 

Click pe titluri pentru lecturare 


	MANDALA Istoria mandalei Mandala a aparut in Tibet, estimarile istorice plasand-o in jurul secolul XI.
	Ce este o mandala? Mandalele sunt interpretate in hinduism ca reprezentand cosmosul, universul, recent fiind interpretata pornind de la interpretarea de baza si extinzand semnificatia universului la esenta lucrurilor, puterea de concentare catre un pu...
	Cum folosim mandalele? Mandala, instrument de meditatie pentru hindusi. In hinduism, mandala este folosita ca instrument de meditatie, hindusii fiind initiati in constructia mandalelor din nisip. Fiecare calugar, este obligat sa invete sa costruiasca ...
	Semnificatia mandalelor Mandala o forma de arta sacra, cu semnificatie intensa, spirituala. Pe o platforma pregatita dinainte, calugarii budisti construiesc din nisip fin colorat o mandala la inceputul ritualurilor Puja. Puja este un ritual hindus, fo...
	Mandala in dezvoltarea personala Starea de meditatie, de concentrare in care intram colorand mandale, ne ajuta sa rezolvam blocaje energetice dar si sa decodificam mesaje ale sinelui, prin interpretarea si descifrarea mandalei.
	Mandala ca forma de exprimare artistica Cum am putea sa nu dam frau liber imaginatiei si in aparenta dezordine de culori din mandala sa exprimam cele mai frumoase ganduri ale noastre.
	Unde intalnim mandalele? Mandalele pot fi intalnite aproape oriunde. Chiar daca aceasta isi are originea in religia hindusa, mandala poate fi gasita si in situri istorice, pe peretii si ferestre, chiar in biserici si in jocurile copiilor.
	Mandala pentru copii Si in universul copiilor sunt folosite mandalele, atat in dezvoltare personala, in cursuri, cat si in carti pentru copii, care sa ii ajute sa se concentreze, sa descopere, sa isi conserve rabdarea si deopotriva sa se joace.
	Mandala si crestinismul Ne punem intrebarea, fireasca de altfel, daca mandale sunt sau nu „permise” in crestinism. Raspunsul la aceasta intrebare il gasim fiecare in interiorul nostru. Ce este de retinut insa in analiza noastra, este ca mandala, in cr...
	Daniela Mogos - Consilier de Dezvoltare Personala (www.shoshon-edu.ro)

	10 interpretări greşite ale istoriei despre care ar trebui să afli
	Curtoazia Riri Pop



