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Tableta lui G
Sursa : mecanicii’61, #191 septembrie 2022

Autor Radu GRUIA

De asemenea trebuie să precizez că înserarea unor cuvinte in memoriam adresate celor
care ne-au părăsit, este o obligație care se înscrie în categoria de suflet.
S-a mai
epuizat un interval de timp”etalon”(o lună) de apariție a revistei, care trebuia , după unii, să
nu mai apară de loc. Dar..n-a fost să fie așa deorece, a primat idea principală,și anume
menținerea legăturii de suflet a membrilor promoției. Și iată că, în pofida unei dispoziții
formale , revista și-a continuat apariția. Desigur numărul și identitatea colegilor care o
primesc și iau cunoștiință de conținutul ei, nu poate fi cunoscut, deoarece la etatea
noastră, menținerea legăturii este dificilă. Pe scurt, este suficient faptul că apare și este
ditribuită.Totuși cîteva nume cum sunt Corina Firuță, Valeriu Pop, Nicu Suruceanu
sau Radu Mihalcea pot fi menționate pentru trimiterile lor zilnice sau lunare.
Iată de ce le mulțumesc,precum și celor care își fac timp să expedieze contribuții
personale sau materiale de interes general , datorită cărora,revista continuă să apară.
Permiteți-mi să o citez pe Corina: ” Trebuie să înțelegem că omenirea nu va mai fi ce a
fost. Suntem o generație care se duce. Ce am trăit noi rămâne al nostru, irepetabil. ”
Apropo de soartă, destin , univers sau cum doriți să-l invocați, am și eu o gîndire
(fantezie) în care cred ; ar putea fi aplicată la elucidarea evenimentelor pe care până
acum omenirea nu le-a elucidat : deci să presupunem că undeva în univers, ar funcționa
un super calculator gigant (SCG) în a cărui memorie sunt stocate on-line totalitatea
programelor active ale tuturor eco -sistemelor funcționale existente.
Dacă acceptăm această presupunere, ar însemna că totalitatea formelor de viață
componente ale unui eco-sistem oarecare, sunt controlate efectiv de către acest SCG !
EVRICA !
Ca îndemn la reflecție gândiți-vă doar la evenimente reale care se petrec instantaneu,fără
absolut nici-o explicație ! ( doar un exemplu banal : cărămida care cade cu precizie în
capul unui anume trecător) Sau perversul accident de circulație ! ș.a.m.d.
Realizați ce însemnătate uriașă ar dobîndi confirmarea unei asemenea ipoteze ?
Dacă am accepta ipoteza de mai sus, am vorbi despre singura ipoteză rezonabilă
pentru a aborda evenimente absurde, inexplicabile, care se desfășoară continuu la scară
planetară. Doamne ajută ! (e mai scurt)

Clic pentru cuprins
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A plecat și Zeno
Sursa : mecanicii’61, #191 septembrie 2022

Autor Adrian Popa

Așa cum a fost în viață, modest, discret, așa a plecat dintre noi,
colegul Zeno Pircea, într-o zi de iulie – cuptor, în după amiaza zilei de 17.
Datorită ostenelii doamnei profesor universitar doctor Valeria
Petrescu (soția lui Sto҆ Petrescu al nostru) am aflat toți (sau aproape toți) –
prin telefoane – cumplita veste.
Numai cu o zi în urmă îl sunase pe Radu Gruia să-l întrebe։ „Da` eu
când mai primesc revista?‟ Se plimba în ultimul timp cu căruciorul prin
casă. Am evitat să folosesc „după o lungă și grea suferință„‟ pentru că nu
știu exact cât de grea a fost. Dar știu sigur că a suferit cumplit din cauza
faptului că boala l-a ținut departe de colegi, că nu a putut participa la
întâlnirile noastre etc.
Ținea legătura telefonică cu mai mulți colegi și colege, se bucura de
orice convorbire.
Mare ne-a fost surpriza– cu ocazia „documentării‟ pentru aceste triste
rânduri- să descoperim că Zeno era unul dintre foarte puținii colegi despre
care nu se scrie nimic în nici unul din cele trei volume ale monografiei
promoției noastre (cu excepția datelor sumare din catalog).
Cu ajutorul soților Petrescu, încercăm să mai umplem acest gol.
Născut în comuna Obad – județul Timișoara la 4 iunie 1939, Zeno era
bănățean originar, ceeace îi dădea dreptul să vorbească, uneori emfatic,
despre regățeni, deși el – și familia lui – au ajuns a fi bucureșteni, astfel
încât și-a petrecut copilăria și adolescența în Capitală. A făcut clasele
gimnaziale și liceul la Școala Medie Mixtă nr.28 (cu limba de predare rusa),
pe care a absolvit-o în 1956.
În perioada 1956 – 1961, a urmat cursurile facultății de Mecanică a
I.P.B., optând în anii terminali pentru specialitatea Mașini – Unelte și
Scule. Încă din anii studenției a dovedit aplicație spre inovație,
remarcându-se cu lucrări la cercurile științifice. Astfel, la una din sesiunile
de comunicări ale cercului științific T.C.M., lucrarea։
„Dispozitiv de
poziționare triplă prereglată a cuțitului de strung în timpul ascuțirii‟
elaborată împreună cu colegul său Stoian Petrescu, de la Mașini termice,
sub conducerea d-lui profesor V. Tabără (pe atunci asistent), a fost
premiată și mai apoi brevetată ca invenție.
După absolvirea facultății Zeno Pircea a fost repartizat la Uzina
Mecanică Timișoara (U.M.T.), revenind în Banat. Familia sa se stabilise în
Timișoara, încă din 1961, când tatăl lui Zeno primise ceva înaltă funcție
politico- administrativă.
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La Timișoara, Zeno s-a însurat cu Doina – profesoară de limba și literatura
română. Au avut împreunâ o fetiță, Alina, care ajunsă mare, după ce s-a făcut ingineră,
s-a stabilit în Germania. Zeno nu pierdea niciodată prilejul – în convorbirile sale
telefonice cu profa Valeria Petrescu, cu Dorel Miron, cu Rodica Nicolescu – să se
fălească cu faptul că Alina venea în fiecare an de ziua lui de naștere ca să participe la
sărbătorirea evenimentului (în ultima vreme, venea chiar mai des).

Anii de U.M.T. (stagiarat și după) au fost ani de ucenicie în
management. U.M.T. a avut la conducere una dintre figurile legendare ale
industriei socialiste de construcții de mașini։ pe directorul Bagiu. U.M.T.-ul
lui Bagiu se mândrea cu două cămine de salariați nefamiliști (unul de fete,
unul de băieți) cu super-pază și confort hotelier, o cantină-restaurant (mai
degrabă restaurant decât cantină), atelierele de prelucrări mecanice din
halele de producție erau supradotate cu scule așchietoare (dulapul de scule
al unui muncitor era ca al unuia din Franța, Germania, Elveția, pe unde
mai fuserăm și noi). Rezultatul։ uzina era ca o familie. Directorul Bagiu era
nașul de cununie a zeci de perechi conjugale formate aici.
În acest mediu s-a format și managerul Zeno Pircea. De la U.M.T.,
Zeno a fost promovat director al Institutului de Sudură și Încercări
Materiale (I.S.I.M. – Timișoara).
Sub conducerea lui, institutul a participat la nenumărate sesiuni de
comunicări științifice internaționale cu valoroase comunicări, cu rezolvări
importante de probleme ale industriei românești.
Institutele noastre fiind colege în cadrul aceluiași institut central
(I.C.U.G.) al M.I.C.M.-ului, ne întâlneam adesea pe la ședințe, ne făceam
vizite „de serviciu‟. Într-una din vizitele mele la I.S.I.M – Timișoara, după
obișnuitul tur prin institut, la cafeaua „de după‟, Zeno mi-a făcut cadou o
cravată personalizată, deosebit de frumoasă, înstelată cu sigla I.S.I.M.
Această cravată am purtat-o la toate întâlnirile cu colegii, de atunci încoace
(când nu purtam papion). Colegii habar nu aveau de ce mi-s eu așa de
mândru!
Dragă Zeno să știi că o s-o mai port în continuare, cât oi mai putea și
eu!
Pe tine să te găzduiască Dumnezeu cu cei buni și drepți, că meriți!
P.S. Precizez că deși puțin deconspirat în cele 3 volume ale monografiei, în fototeca
de la sfârșitul primului volum ( ediția 2001) se găsesc trei poze cu Zeno ( pag. 266 și
267)
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Florin Kessler
Sursa : mecanicii’61, #191 septembrie 2022

Autor Corina Firuță

Colegul nostru Florin Kessler a murit pe 1 iulie 2022.
Dar niciunul dintre noi nu a știut asta. Când am aflat că Florin nu mai este, am căutat pe cineva
cunoscut, ca să aflăm amănunte. Nepoata mea Simona a dat pe net de numărul de mobil al lui Mihai Kessler
și l-a sunat. El ne-a spus data exactă.
Și în timp ce ei doi vorbeau de una, de alta, eu am alunecat în trecut, într-o după-amiază de toamnă
frumoasă, pe când eram în anul doi, deci unii dintre noi urma să împlinim 18 ani, ceilalți îi aveau deja. Aveam
ultimele două ore de Tehnologia Materialelor cu Prof. Salgian, materie care, de fapt, ne plăcea, dar în dupăamiaza aceea nu aveam noi chef să stăm închiși în amfiteatrul VA din Calea Victoriei. Eu și colega mea Gina
Cuvin, cu prietenul ei Gigi Grosu, cu prietenul acestuia Mihai Bulboacă (din anul III) și cu prietenul celui de
dinainte, Florin Kessler, am plecat de la ore pe Kiseleff în jos! Am intrat în parc gălăgioși, întrerupându-ne
unul pe altul, susținând cât ne pricepeam fiecare, toate noutățile pământului. Am trecut prin spatele lacului
și am ajuns la Roata Mare. Roata era închisă pe la ora 22 când am ajuns noi acolo, dar leagănele-bărci nu
aveau lanțurile puse. Așa că ne-am dat în ele, cântând cât puteam noi de tare ”La rivederci Roma!”,
intervenind puțin în gramatica limbii italiene.
Pe Florin nu mi-l amintesc ca fiind prea comunicativ sau nu am făcut eu parte din grupul lui de prieteni.
Am fost colegi de grupă numai în anul II. Mă tot treceau în fiecare an de la o grupă la alta pentru că
rămâneam singură în grupă de băieți. Nu l-am întâlnit la nicio seară dansantă din Buzești sau din căminul din
Grozăvești. După terminarea facultății nu ne-am mai întâlnit până când nu m-am angajat și eu la
Energomontaj, în decembrie 1968.
După asta, ne întâlneam uneori pe holurile trustului și ne salutam cu plăcere. Ne mai întrebam de una,
de alta. Prin martie 1980 nu mă mai înțelegeam cu șeful meu. M-am dus la directorul Milițescu și l-am
rugat să-mi aprobe transferul la Proiectare. Dar dânsul mi-a propus să-mi aleg unul din 3 posturi de director
comercial, disponibile în Trust: la Anina, la Porțile de Fier sau la Turceni-Rovinari. Pe moment nu l-am putut
refuza. I-am spus că mă mai gândesc. Am vorbit cu mama, însă nu aveam de gând să mai plec din București.
Doar ce venisem de câțiva ani de la Brazi. Mama a fost cea care mi-a spus ”Corina, ce-ar fi să mai plecăm
noi pe șantier?!”
I-am telefonat dir. Milițescu întrebându-l cum aș putea să vizitez Anina (o alesesem pentru așezarea
coloniei în pădure). Pleca a doua zi o echipă de la Serv. Personal și mi-a propus să merg cu ei. Întâlnirea cu
Kessler a fost hotărâtoare. Mi-a plăcut cât de serios vorbea, ce dorea de la postul pe care urma să-l ocup.
Mi-a propus să cedez atelierul mecanic lui Anghelescu, inginerul șef și să preiau în schimb Serv. Tehnic, eu
care eram de 10 ani șefă de serv. tehnic. Mi-a arătat casa în care urma să locuiesc cu mama, mai spațioasă
decât apartamentul meu din București, pe care abia ce-l cumpărasem. Da! Am hotărât să accept postul din
Anina.
Tot ce urmează sunt amintiri ale mele din Anina – pentru mine, Florin înseamnă Anina și când îmi
amintesc ceva din Anina totul are legătură cu Florin.
Vorbind cu Simona, la un moment dat Mihai a întrebat: ”Corina ce mai face?” Brusc mi-au dat lacrimile.
Cu Florin nu ne-am spus pe nume. În ședințe, el era Domnul director Kessler, eu eram domnișoara Firuță
(deși am fost căsătorită, dar ziceau că ce a fost la 22 de ani nu se pune!), iar când ne vedeam în biroul lui ne
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vorbeam per-tu însă nu era nevoie să ne spuneam numele. Dar copiii, toți cei cca 40 de copii ai coloniei,
cam între 7 și 14 ani, îmi spuneau Corina! Printre ei, Simona, nepoata mea (în vacanțe) și Mihai cu sora lui,
Ioana, copiii lui Florin. În fiecare duminică (sâmbăta era zi lucrătoare), iarnă sau vară, dar pe timp bun,
ieșeam prin pădure. Oricum, tot ne strângeam un grup de 10-20. O dată
ne-am și rătăcit și am ieșit la
șoseaua în serpentină care duce spre Herculane. Vai de picioarele noastre dacă ar fi trebuit să venim înapoi
pe jos. Dar s-a întâplat o minune! A dat de noi șoferul lui Kessler, pe care tocmai îl dusese la gară ca să ia
trenul spre București. Înghesuiți cât s-a putut, am încăput în două ture - cu cei mici mai întâi, apoi și cu cei
mai mari.
Cea mai frumosă excursie și de neuitat a fost desigur, cea cu vaporul pe Dunăre. Am fost 40 de copii
cu 3 adulți (eu și doi proaspăt absolvenți soț-soție – de curând
angajați la noi). Am avut la dispoziție un autobuz care ne-a lăsat la
Orșova și s-a dus să ne ia din Moldova Nouă. Am vizitat Orșova,
iar pe la ora 14 ne-am urcat în vaporul de cursă locală care trebuia
să fie pe la ora 19 la capătul cursei. Plimbarea a fost superbă – cei
de la ”parter” puteau să treacă mâna prin apă, cei de la ”etaj”
aveau perspectiva malurilor împădurite, deci copiii s-au tot plimbat
de sus-jos și invers. Dar vaporul a fost aglomerat de localnici și a
oprit în toate stațiile. Am ajuns la capăt abia la ora 21. Autobuzul
ne aștepta. Obosiți, copiii au mai adormit pe drum. Până când am
ajuns în colonie s-a făcut aproape miezul nopții, totuși părinții care
ne așteptau îngrijorați (printre ei și soții Kessler) văzând bucuria
copiilor, nu mi-au reproșat nimic.
Vara 1980 Florin cu fiica lui Ioana,
Am lucrat acolo cinci ani fără trei luni. Nu ne-am certat
Diana Păcală și nepoata mea
niciodată, eu și Florin, n-a ridicat niciodată tonul, nu l-am
Simona
contrazis niciodată. Aveam libertatea și curajul să semnez
documentele pe care le întocmeam. Un exemplu: mi-a cerut să
încerc să obțin de la mina din Anina - să descărcăm la ei brichetele de cox care urmau să vină de la
Hunedoara cu trenul (cum le-am obținut e altă poveste).
M-am dus direct la directorul minei, care însă la chemat pe șeful serviciului administrativ să discute cu mine. Și acesta mi-a spus clar că nu e de acord. Am
încercat să-l coving – că noi avem cale ferată de șantier în vale, la Ticvan și iarna ne va fi greu să cărăm
brichetele pe 30 km în pantă. N-am obținut decât să-l enervez că pierde timpul cu mine. Până la urmă i-am
spus: ”Bine, am înțeles, nu se poate. Dar spuneți-mi doar de curiozitate, de ce nu se poate”. Mi-a explicat
plictisit că ei ar trebui să descarce brichetele pe lângă calea ferată, din vagoane care vin și la ore de noapte,
iar când plouă sau e zăpadă, brichetele s-ar înămoli în pământ. În clipa aceea am fost convinsă că am câștigat
partida. L-am întrebat dacă nu i-ar fi folositor să le construim o platformă betonată pe lângă șina de tren, de
exemplu de 100 de metri lungime, pe lățime de 10-20 de metri. A fost realmente uimit : ”Puteți face asta?”
”Da, chiar de mâine dimineață, din fonduri de organizare șantier”. I-am cerut o hârtie și am scris o minută.
Noi să construim platforma și ei să ne descarce brichetele, pe care camioanele noastre să le ducă în
colonie. Am semnat și eu și el apoi m-a dus înapoi la director pentru parafă. Când am ajuns în șantier, am
intrat direct la Kessler și i-am pus minuta pe masă. Probabil că, încântată de ce obținusem, am comentat în
mașină față de șofer, pentru că inginerul șef Anghelescu a intrat vijelios în birou și deși m-a văzut, s-a apucat
să mă pârască pentru ce ispravă am făcut eu la mină. Kessler i-a pus în mână minuta și i-a spus s-o citească
bine și s-o rupă dacă nu-i convine, că el e șeful transportului, deci el urma să care brichele în șantier.
Anghelescu a citit minuta, apoi a pus-o pe biroul lui Kessler și a ieșit la fel de furtunos. Eu m-am dus la
vecinii de la Energoconstrucția, le-am promis că până la sfârșitul lunii vor avea devizul avizat în bancă și vor
putea deconta lucrarea, dar îi rugam să înceapă de a doua zi lucrarea la indicațiile celor de acolo; aveau doar
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o lună până să înceapă să sosească brichetele. Colonia n-a suferit niciodată de frig în anii cât am fost eu în
Anina și nici după aceea.
Toate revelioanele și multe aniversări le-am
făcut în colonie. Iarna se întâmpla ca o săptămână două să rămânem complet izolați în pădure. Îmi
amintesc prima petrecere aniversară, în 1980 (eu,
Florin și Țurcanu eram Săgetătorii), care a fost
formidabilă. Ne-am rupt tălpile la pantofi dansând!
D-na Țurcanu, o super-gospodină, a adus în sala
Florin cu Mihai băiatul lui și Radu Munteanu
”de dans” un borcan de vreo 10 kg de murături, care
șeful secției cazane cu soția lui pictoriță.
s-a golit până la terminarea petrecerii! Îmi amintesc și
o ”băută” organizată într-o seară de iunie într-o
poieniță luminată de licurici. Îmi amintesc zeci de ședințe care aveau loc seara pe la ora 18, care sfârșeau cu
un păhărel de Uzo – la modă pe vremea aceea! Lui Florin îi plăcea să fie înconjurat de colegi. Participa la
spus poante. Dacă el nu era de față, ședințele nu aveau haz! Se terminau repede sau chiar nu mai aveau loc.
Nu știu cum s-o fi simțit în Trust, însă bănuiesc eu că ce se întâmpla în colonia Crivina, nu s-a mai repetat în
București. Dar a organizat câteva omagiale ale Trustului după ce a devenit director general, la care am fost
invitată și eu, ”în mod oficial”. Am primit chiar și placheta aniversară imprimată cu numele meu, chiar dacă
ieșisem la pensie, ceea ce m-a impresionat.
Totuși, la întâlnirile cu colegii de facultate a venit foarte
rar.

Extras din fotografia de grup –
întâlnirea de la Politehnică (1981 ?)
- Anina. Pe platforma cazanului
in iarna 1984 (cred)

Mă gândeam la toate astea vorbind cu Mihai la telefon. El
a spus : “Anina a fost altceva.” Da, Anina este o etapă care a
meritat să fie trăită de toți cei care am trecut pe acolo, chiar
dacă centrala electrică nu a dat rezultatele scontate. Iar cea ce
au distrus oamenii, natura a regenerat. Mihai a trecut mai
recent pe acolo și ne-a spus că zmeurișurile pe care le
culegeam cu copiii nu mai sunt. Terenurile decopertate
pentru ridicarea centralei au fost recucerite de natură. S-au
înălțat la loc brazii și vișinii sălbatici - care mi s-au părut mie
de departe, cândva când nu cunoșteam locurile, norișori albi
coborâți printre brazi.

Eu cred că ceea ce l-a afectat pe Florin este decăderea trustului
Energomontaj. Un trust care a montat turbine de 300 MW și a făcut
lucrări în centrala nucleară caută acum lucrări mărunte de orice fel, ca să
supraviețuiască. Este știut că tensiunile trăite distrug sistemul nervos al
omului. I-a fost greu să accepte situația și a cedat. În ultimii ani m-am
întâlnit cu el de vreo două ori în parcul Kiseleff, la brațul d-nei Kessler.
Mi-a făcut foarte rău că a fost nevoie să i se spună cine sunt eu.
Trebuie să înțelegem că omenirea nu va mai fi ce a fost. Suntem o
generație care se duce. Ce am trăit noi rămâne al nostru, irepetabil.
Adio, Florin Kessler, cât timp unii dintre noi mai suntem pe lume,
nu te vom uita

Clic pentru cuprins
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Dragi prieteni
Sursa : mecanicii’61, #190, septembrie 2022

Autor Radu MIHALCEA

Prietenii mei cu care joc pickleball în USA au organizat marți 23.08.2022 o petrecere cu ocazia despărțirii
de unul dintre ei – care se mută în Florida – și cu ocazia revenirii mele și a lui Rodica printre ei, după
operația mea de inimă. Lisa Ericson, președinta de suflet a asociației, a făcut o prezentare a lui Rodica și a
mea, fiindcă între timp grupul nostru a primit multi membri noi, care nu ne cunoșteau. Aveți în continuare
traducerea acesteia.
*
Dragi prieteni,
Un coleg prețios ne părăsește astăzi, un altul se întoarce în grupul nostru : Radu Mihalcea și soția lui, Rodica
Bărănescu, revin după operația foarte dificilă pe inimă deschisă pe care a suferit-o Radu în luna aprilie. Radu
petrece astăzi prima lui zi în afara casei. Haideți să-i urăm lui « bine ai venit> și permiteți-mi mie să vă spun
câteva cuvinte despre această familie.
Rodica și Radu s-au născut acum 82 de ani în România. Pe vremea când era tânăr el a jucat volei, a căștigat
de două ori titlul de campion al României și a reprezentat România în competiții internaționale.
Ambii au absolvit facultatea de Mecanică la 21 de ani: ei au fost colegi de grupă dar ulterior au urmat
drumuri diferite în viață. Rodica a obținut titlul de dr. ing. în Mașini Termice la 31 de ani: aceste mașini se
regăsec în fiecare automobil. În 1989 Rodica a emigrat în USA, împreună cu soțul ei de pe vremea aceea. În
USA ea a devenit inginer șef al întreprinderii Navistar din Chicago, a fost aleasă ca președinte a Societății
Inginerilor Americani de Automobile în 2000, a predat Motoare la Universitatea statului Illinois din Chicago
și a fost aleasă ca Membră a Academiei de Științe Tehnice a USA. Pentru activitatea ei științifică a primit în
anul 2003 titlul de Doctor Honoris Causa de la o universitate din România. Rodica a ieșit la pensie în 2008.
Cariera profesională a lui Radu a fost mai complicată : el a preferat să lucreze în industrie și a devenit – la
27 de ani - inginer șef întro mare întreprindere românească. A fost trimis în Uniunea Sovietică ca să
cumpere mașini pentru întreprinderea sa dar acolo el a descoperit că orânduirea comunistă nu poate fi
viitorul societății umane : nivelul ei de performanță era prea slab. Doi ani mai târziu el a făcut o excursie în
Belgia și a putut compara realitate capitalistă cu cea socialistă : prima performa mult mai bine, Partidul
Comunist înșela cetățenii români despre performanțele sale !
În 1972 Radu a terminat o lucrare foarte dificilă și periculoasă la hidrocentrala de la Porțile de Fier 1.
Calitatea lucrărilor efectuate a fost apreciată ca fiind « excepțională » de către echipa de recepție trimisă de
Comisia Europeană a Dunării. Pentru aceasta Radu a primit două decorații precum și dreptul de a călători
împreună cu soția la Jocurile Olimpice de la München. Copilul lor a trebuit să rămână în România, pentru a
garanta că ei se vor întoarce. Însă o dată ajunși în Germania ei au cerut – și au primit - azil și mai târziu și
cetățenia germană. Radu a plătit statului român 25.000 de mărci germane pentru a-și răscumpăra copilul.
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Șase ani mai târziu Radu a realizat primul dintre visurile sale : a devenit un dr. ing. neamț ! Încă zece ani mai
tîrziu el era inginer șef al unei întreprinderi suedeze din Germania. Domeniul lui de responsabilitate
cuprindea dezvoltarea tehnică și coordonarea producției unor întreprinderi din Brazilia, Anglia, Germania și
USA. Pentru rezultate dincolo de orice așteptări el a primit în 1992 The Technical Innovation Award al
concernului mamă, Svenska Kullagerfabriken (SKF).
În timpul său liber el a studiat mai departe și a obținut masteratul în economie la Graduate School of
Economics of Zürich (Elveția). După absolvire el a fost invitat să predea – ca professor în vizită - Asigurarea
Calității la aceiaș școală. El a acceptat și câțiva ani mai târziu a obținut și The Technical Innovation Award al
acestei instituții, de data asta însă pentru performanțe în învățământ. Mai tîrziu a continuat studiile
economice și a obținut și titlul de doctor în economie.
În 1994 Radu a participat la și a câștigat concursul pentru ocuparea unui post de profesor în specialitatea
Management Industrial ținut la Universitatea din Bochum (Germania). Patru ani mai târziu el a fost solicitat
să țină cursul de Management al Calității la o universitate vecină. Radu acceptă și a scris 6 manuale pentru
studenții săi. El preia și o parte din proiectul Uniunii Europene pentru tranferul cunoștințelor economice
către fostele țări socialiste și colaborează cu universități din România, Bulgaria și Republica Moldova.
Împreună cu colegi români el înființează prima universitate privată din România pentru care scrie și prima
carte de management în limba română. El se angajează și în modernizarea cercetării în România și sprijină
ambasada română din Berlin în eforturile ei de a reconstrui legăturile cu intituțiile germane după revoluția
română din 1989. Pentru eforturile sale el a fost decorat de către guvernul României cu Medalia pentru
Merit în clasa Comandor și a primit titlul de Doctor Honoris causa de la o universitate din Rep. Moldova.
Folosind pozitia sa socială în societatea germană și calitatea de membru în clubul (american) Rotary el a
inițiat promovarea tinerilor pianiști români în Germania, organizând 27 recitaluri în Nord-Rhein Westfalen.
El a devenit un membru al Academiei Româno-Americane de Științe și Arte și a organizat cel de al 12 lea
congres al acesteia în Germania.
Radu a realizat și cel de al doilea vis al său : copii lui din prima căsătorie au studiat la universități de vârf
americane și au obținut fiecare titlul de doctor în specialitățile lor. Ei au devenit cetățeni americani și trăiesc
acum în statul Washington, la oceanul Pacific.
Radu și Rodica s-au întâlnit din nou cu ocazia sărbătoririi celei de a 40 aniversări a absolvirii studiilor.
Rodica era văduvă, Radu era divorțat. Trei ani mai tîrziu ei au decis să se căsătorească. Radu s-a mutat în
USA unde a mai ținut cursuri la universitatea statului Illinois din Chicago timp de doi ani, înainte de a se
pensiona definitiv. A început să joace pickleball în clubul nostru după ce el și Rodica au renunțat la ski alpin.
Ieri, pe 23.08.2022, s-au împlinit 50 de ani de când Radu a plecat din România. El se bucură foarte mult de
viața sa în libertate și democrație. Aceasta a fost cea mai însemnată realizare a vieții lui !
Haideți să-i spunem lui și lui Rodica « bine ați revenit » în mijlocul nostru și să-i urăm să atingă cât de
curând nivelul de performanță în pickleball pe care l-a avut înainte de operație !
PS : Rodica și Radu oferă astăzi o băutură la alegere tuturor celor prezenți. Haideți să ciocnim în sănătatea
lor !

NR Rodica și Radu locuiesc în Oak Trace (a Life space Community),adresa lor poștală
fiind 6652 Applewood Court Downers Grove, 60516 IL USA
Clic pentru cuprins
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Decizie
Curtoazia Corina Firuță
Guvernul japonez a decis să elimine toate cuptoarele cu
microunde din țară la sfârșitul acestui an. Toți cetățenii și
organizațiile care nu respectă cerința se pedepsesc cu
închisoare de la 5 la 15 ani, în funcție de gravitatea infracțiunii.
Motivul interzicerii microundelor în Țara Soarelui Răsare a fost
cercetarea oamenilor de știință de la Universitatea din
Hiroshima, care au constatat că peste 20 de ani de utilizare a
cuptorului cu microunde, undele radioactive au cauzat mai
mult rău sănătății cetățenilor decât bombardarea nucleară a
aeronavelor americane din septembrie 1945.
Potrivit concluziilor experților, alimentele încălzite într-un
cuptor cu microunde prezintă vibrații nefavorabile care nu sunt
în armonie cu ritmurile universale. Nota mea: care sunt alea ?
Toți principalii producători de cuptoare cu microunde din
Japonia au închis deja fabricile în care au fost fabricate
produsele. În 2021, încetarea producției de cuptoare cu
microunde va fi anunțată în Coreea de Sud, China
intenționează să abandoneze acest tip de tehnologie în 2023

16

Foaie de suflet lunară a “Promoţiei ’61 MECANICĂ”

Replici spumoase

Dramaturgul și memorialistul francez Marcel Pagnol povestește că,
plimbându-se pe străzile unui mic orășel (sic!), a văzut o firmă „ Emma
Bovary - Mercerie". A intrat în prăvălie și, după ce a cumpărat câteva
ace, a întrebat:
– Îl cunoașteți cumva pe Gustav Flaubert?
– Nu, îi răspunse Mme Bovary, nu cumpără de la noi...

La moartea lui Mirabeau, în 1791, doliul a durat trei zile. O sută de mii de
persoane au urmat cortegiul funerar.
Când câteva doamne s-au plâns că Primăria nu stropise străzile, un
hâtru a dat acest răspuns inspirat:
– Primarul s-a gândit, dar conta pe lacrimile dv...

Generalul în retragere Domingos Augusto da Costa Oliveira, după o
curte asiduă de nu mai puțin de 20 de ani, făcu în sfârșit declarația de
dragoste către tomnatica sa aleasă, Catalomini.
– Prințesă – încheie el – te implor, încă o dată, dă-mi voie să-ți ofer
inima mea...
– Fie – răspunse ea – o accept, Gusto...Dar să știi că la primul semn de
angină pectorală ți-o dau înapoi!

– Eu m-am născut chiar în ziua când a murit dramaturgul norvegian
Henrik Ibsen, se lăuda un conte cu veleități în domeniu.
– Ce poți face? – îi răspunse cineva. Amândouă evenimentele sunt, fără
îndoială, triste pentru soarta dramaturgiei mondiale...
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Actorul și cântărețul francez Charles Aznavour povestea că s-a adresat
unei tinere drăguțe:
– Vrei să fii soția mea?
– Cât câștigi pe lună? – l-a întrebat ea.
– Cinci sute de franci.
– Banii ăștia, dragul meu, nu-mi ajung nici pentru batiste!
– Nu-i nimic, îi spune artistul, o să aștept până îți trece guturaiul și-i
întoarse spatele.

Marele scriitor irlandez George Bernard Shaw a participat odată la un
bal de binefacere și a dansat de câteva ori la rând cu aceeași persoană.
– Cum se face că dansați numai cu mine? Este al patrulea dans
împreună – i se adresă partenera, pe care fizicul o dezavantaja în mod
vizibil.
– Păi, doar este bal de binefacere... – îi răspunse scriitorul.

Când biologul francez Louis Pasteur, întemeietorul Microbiologiei, era
pe patul de moarte, preotul venit la ultima împărtășanie îl întrebă:
– Vă deziceți de Diavol și de uneltirile lui?
Pasteur a stat puțin pe gânduri, după care a spus:
– Are sens să-ți faci noi dușmani chiar înainte de moarte?

Scriitorul francez Honore de Balzac își făcuse un costum nou. Prietenul
său, scriitorul Theophile Gautier îl admiră îndelung:
– Frumos costum! – zise el. Apoi: Ce crezi, croitorul tău mi-ar lucra pe
credit?
– Te cunoaște?
– Nu.

18

Foaie de suflet lunară a “Promoţiei ’61 MECANICĂ”

– Știe că ești prietenul meu?
– Nu.
– Atunci poți să încerci...

Celebrul tenor italian Enrico Caruso, ca aproape majoritatea
cântăreților, mânca mult. Invitat la un dineu, Caruso s-a ridicat flămând
de la masă .Bineînțeles, gazda nici prin vis nu bănuia așa ceva.
La plecare, tenorul, ca orice om binecrescut, i-a mulțumit pentru masa
excelentă (ceea ce era adevărat), dar neîndestulătoare ( ceea ce nu
putea fi spus).
– Oh! – îi zise doamna primind mulțumirile celebrului tenor – o să mai
repetăm asta...
– Cu cea mai mare plăcere – răspunse Caruso – chiar și acum, dacă
doriți...

Opera „Don Juan" fu primită cu răceală la Curtea Imperială de la Viena,
iar împăratul Iosif al II-lea îi spuse lui Mozart, după spectacol:
– Opera dumitale nu e rea, dar nu cred că vienezii noștri o vor înghiți.
– Să le lăsăm timp s-o mestece, Sire – răspunse Mozart.
Și istoria i-a dat dreptate...

Actorul și dramaturgul Sacha Guitry se afla în turneu cu trupa într-un
orășel de provincie. Într-o seară de iarnă cumplită, privea cu dezamăgire
sala goală. Directorul de scenă îi spuse: – Nu sunt decât douăzeci de
persoane în sală. E mai bine să le dăm banii înapoi.
– Imposibil! – răspunse Guitry. Toți sunt cu bilete de favoare...

Violoncelistul și dirijorul Pablo Casals povestea că, pe vremea când era
încă un copil și studia violoncelul, profesorul se răsti, brusc, la el:
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– La vârsta ta eu cântam splendid bucata asta pe care tu o masacrezi
acum!
Micuțul violoncelist îi spuse înfuriat:
– Pesemne că ați avut un maestru mult mai bun decât am eu!

Aflând că Doamna de Stael lucrează la un roman autobiografic, un amic
îi spune autoarei:– Nu va fi simplu, dacă într-adevăr ai de gând să spui
adevărul despre intimitățile dumitale...
– Nu-ți face griji, dragul meu – îi răspunse autoarea. Intenționez doar un
portret al părții de sus...

Întrebat de amănuntele unuia din cele peste 300 de volume – Alexandre
Dumas nu și le-a amintit.
– Bine, dar dv. ați scris romanul! – a exclamat interlocutorul.
– Scris...da, recunoaște Dumas, dar de citit... spuneți și dv. când să
citesc atâtea cărți?

Clic pentru cuprins

26

Foaie de suflet lunară a “Promoţiei ’61 MECANICĂ”

Bucureștiul generației părinților noștri….
Curtoazia Nicu Suruceanu
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Energie gratuită. Energia gravitaţională. Roata lui Aldo
Costa.
Curtoazia Valeriu Pop
Scris de Gabriel Sabin Mateucă
sâmbătă, 13 iunie 2009

La intrarea în localitatea Couilly Pont-aux-Dames, la circa 30 de minute de Paris (40 km de la porţilor
oraşului), se ridică o construcţie metalică ciudată. O roată cu un diametru de aproape 20 m ce duce cu
gândul la roata mare dintr-un parc de distracţii sau poate la o uriaşă morişcă de vânt. De fapt este un
generator gravitaţional, un motor ce se mişcă sub acţiunea atracţiei gravitaţionale. Motorul gravitaţional
al lui Aldo Costa este o sursă permanentă de energie ce transformă forţa gravitaţională în mişcare de
rotaţie prin deplasarea centrului de greutate faţă de centrul de simetrie (de rotaţie) al roţii.
Roata este fixată pe un şasiu de 18 m înălţime şi greu de 4,5 t. Fundaţia are 22 t de beton.
Janta are diametrul de 17 m, roata având o greutate de 4 t, 118 spiţe şi 236 de mecanisme situate de
fapt pe două roţi pereche (2 x 118) şi cu un mic decalaj între ele. Acestea apropie sau îndepărtează de centru tot atâtea
greutăţi a câte 2,24 kg. Fiecare astfel de greutate se deplasează (3,4 cm) cu ajutorul unui mecanism ingenios conceput,
spre centrul roţii sau spre exterior deplasând centrul de greutate în direcţia grupului de greutăţi deplasate spre exterior.
Fiecare astfel de mecanism este compus din greutatea propriu-zisă care culisează de-a lungul unui ax, un resort ce readuce
greutatea la poziţia iniţială pe jumătate de tură (protejat cu o sticlă din plastic), un blocaj mecanic (pe care îl denumeşte
graviton) ce împiedică revenirea greutăţii la poziţia iniţială pe cealaltă jumătate de tură şi un levier de 86 cm prevăzut cu
contragreutate pentru echilibrarea lui. Şi multă vaselină.
Jos, la nivelul solului şi sus există limitatoare ce au ca efect deplasarea greutăţilor într-un sens sau într-altul.
Rotirea are loc datorită cuplului de forţe însumate ce au momente diferite. Astfel, într-o parte a roţii (faţă de axa verticală),
greutăţile sunt mai apropiate de centrul de rotaţie, deci braţul forţei rezultante este mai mic. În partea opusă, greutăţile sunt
deplasate spre exterior, deci braţul forţei rezultante este mai mare, prin urmare momentul acestei forţe este mai mare decât
cel din partea opusă, ceea ce dă naştere unei mişcări de rotaţie.
Ideea nu este absolute originală. Există multe exemple de utilizare a energiei gravitaţionale, unele doar simple fantezii, altele
realizate practice şi funcţionale. Un caz ce a stârnit multă vâlvă a fost cel al
experimentatorului Johann Ernest Elias Bessler sau Orffyreus şi a cărei maşinărie, funcţională de altfel, a fost subiect de
batjocură pentru lumea ştiinţifică. Cert este că Orffyreus, un tip ceva mai irascibil, a distrus instalaţia şi nu a mai rămas nici o
urmă de schiţă.
De altfel lumea ştiinţifică întotdeauna a avut o inerţie uriaşă şi afost permanent şi din belşug asezonată cu spirite
clarvăzătoare şi atotcunoscătoare. De exemplu, Auguste Compte a afirmat: “Niciodată nu vom şti din ce sunt făcute stelele”.
Apoi s-a descoperit spectroscopia. Claude Bernard spunea: “Materia nu mai are nici un secret pentru noi” şi Marcelin
Berthelot: “Nu mai există nici un mister în natură”. Aşa era pe-atunci. Marele fizician John William Strutt, baron Rayleigh,
laureat al premiului Nobel pentru fizică în 1904 era de părere că:”Este o pierdere de timp să încerci să faci să zboare o
maşină mai grea decât aerul”. Ernest Rutherford, laureat al premiului Nobel pentru chimie în 1908 era sigur că: ”Exploatarea
energiei nucleare este o poveste de adormit copii”.
Despre roata lui Aldo Costa, oamenii de ştiinţă au spus că este un perpetuum mobile, deci nu există. Un perpetuum mobile
de speţa întâi este într-adevăr greu de imaginat, pentru că legea conservării energiei îl face imposibil. Un astfel de
perpetuum mobile trebuie să îşi genereze energie necesară mişcării care să facă posibilă această generare, şi să şi
acopere pierderile datorate frecării (cu aerul, în lagăre, etc.). Dar roata lui Aldo Costa nu este un perpetuum mobile pentru
că sistemul său primeşte permanent un aport de energie din exterior, energie gravitaţională.
Prin urmare cei ce fac afirmaţii defăimătoare şi nerealiste pot fi lesne bănuiţi fie că sunt tributari unei educaţii trunchiate şi
rigide, fie că sunt posesorii unui coeficient de inteligenţă situat la nivelul mării ori blocajele intelectuale primează în faţa
bunului simţ sau poate că primează interesele materiale şi interesele celor ce îşi umflă buzunarele după urma dependenţei
energetice.

Revenind la roată, este posibil şi probabil ca Aldo Costa să se fi inspirat din desenele unor
predecesori. Meritul este însă de a pune în practică ideea şi de a o duce la bun sfârşit. Aldo Costa şia construit singur roata, cu mâinile lui, după propria concepţie şi după numeroase prototipuri a ajuns
în faza actuală. El nu este fizician sau inginer, deci nu este sclavul unor manuale ce oferă reguli
absolute şi aberante şi poate tocmai de aceea astăzi roata lui generează energie electrică. Dacă ar fi
avut o pregătire tehnică superioară atunci ar fi ştiut că ceea ce a construit el nu funcţionează şi nu
există. Dar nu are această pregătire şi deci ea există şi funcţionează. Roata a fost reconstruită în
întregime pe baza aceloraşi date după ce varianta anterioară s-a prăbuşit din cauza furtunii care a zgâlţâit bine Franţa în
1999.
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La cei peste 80 de anişori ai lui (84 împlineşte în septembrie 2009), Aldo Costa şi-a împlinit visul. A lucrat la maşinăria lui de
la vârsta de 25 de ani şi 50 de ani de studii şi de experimente i-au adus în cele din urmă satisfacţia reuşitei şi independenţa
energetică. Şi arată lumii că se poate, dar lumea nu-l vede şi nu-l aude.
Este o ruşine să ai idei, curiozitate şi voinţă în zilele noastre.
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Terapia prin râs

* Nicăieri nu este mai bine decât în altă parte.
* Un idiot bogat este considerat, în primul rând, bogat. Un idiot
sărac este considerat, în primul rând, idiot.
* Cine nu-i iubeşte pe proşti are tare mulţi duşmani.
* Cele mai mari moşteniri le primesc, de regulă, oamenii bogaţi.
* Cine nu ştie să facă nimic e gata să facă orice.
* Vorbim despre sănătate mai ales când suntem bolnavi.
* Nici un profesor de logică nu a ajuns prim-ministru.
* Un musafir care pleacă este întotdeauna binevenit.
* Soţul şi soţia se ceartă de vreo 2 ore. Soţul, obosit, îi zice :
- Gata, fie cum zici tu, aşa vom face !
- Nu, e prea târziu, m-am răzgândit !
* Data viitoare cand iti mai vine sa razi de alegerile nevestei,
aminteste-ti ca si tu esti una dintre ele!
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“România e singura țară din Europa care își are
scrisă istoria în propriul ei aur!”
Ioana Sasu-Bolba, "Dimitrie Cantemir" Christian University, Bucharest, Faculty of Law, ClujNapoca;

Curtoazia Valeriu Pop

Deși declarațiile remarcabile făcute de Barbara Deppert Lippitz, pe care le
veți citi în acest articol, au o vechime de 5 ani, ele reprezintă acel tip de
mesaj care trebuie adus în prim plan cu regularitate, pentru a intra în
subconștientul colectiv și, astfel, pentru a elimina programările mentale
perverse de genul celor elaborate de un Lucian Boia, care pretinde că
istoria românilor este nesemnificativă.
Poate cel mai reputat expert european în aurul antic, arheologul Barbara
Deppert Lippitz a cercetat în urmă cu câțiva ani povestea brățărilor dacice
din aur
Un săptămânal național a profitat de ocazie și a publicat un articol care
conține mai multe declarații făcute de Barbara Deppert Lippitz despre aurul
României și despre geto-daci. Iată cum se vede istoria românilor din
perspectiva unui arheolog străin, specializat în aurul antic:
“Voi sunteți cu siguranță urmașii dacilor. Romanii au
venit, au luat aurul, au stat o perioadă și au plecat. Este
adevărat că au lăsat și câteva urme prin această
trecere temporară pe teritoriul dac. Au lăsat puțină
latină, pentru că latina era limba oficială, au lăsat ceva
monumente, expresie a recunoscutei culturi romane, și
foarte puține obiceiuri, dar ei nu au putut să schimbe
structura poporului dac, până la plecarea lor și nici după
aceea.
Poporul român, care desigur a suferit și alte influențe,
se deosebește radical de cel italian. Este mult mai
ospitalier, mai jovial, mai comunicativ. Legătura românilor cu natura este
mult mai profundă decât a celorlalte popoare europene. Și aceasta este cea
mai importantă moștenire păstrată de la daci. Dacii erau una cu natura.
Natura era viața lor, iar viața lor era natura.
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Aveți peste 6000 de ani de istorie a aurului! Este istoria voastră și numai
cine nu vrea nu o privește la adevărata ei valoare. După părerea mea,
sunteți singura țară din Europa care are istoria scrisă în propriul ei aur. Și
ăsta este un lucru rar și excepțional, de care puteți să fiți mândri.
Probabil că numai în America de sud, la Bogota, în celebrul muzeu al
aurului, putem vedea expus aurul indienilor, dar aceasta reprezintă doar o
parte a istoriei lor și nu o intreagă istorie gravată în aur, așa cum aveți voi.
Nici la Luvru, nici la British Museum și nici în muzeele din Statele Unite nu
găsim ce există în muzeul dumneavoastră de istorie. (este vorba de Muzeul
Național de Istorie din București – n.m.) Sigur, au multe exponate de aur și
aceste muzee, dar ele aparțin altor culturi decât ale țărilor respective.
Este regretabil că voi, românii, nu ați profitat de aceasta istorie scrisă în
aur, așa cum ați fi meritat. Și când spun “ați fi meritat”, mă gândesc la ceea
ce istoria voastră a însemnat pentru Europa, la forța pe care aurul vostru a
avut-o în construirea unei civilizații demne de marile civilizații ale lumii. Aici,
la voi, nu găsim aur cumpărat sau obținut prin cuceriri, ca în celelalte
muzee ale lumii. Aici vorbim, în exclusivitate, de aur autohton.
Voi, poporul român, puteți să vă mândriți cu originea voastră și să vă
considerați cel puțin egalii celorlalte popoare care au rădăcini în bătrâna
Europă”.

Clic pentru cuprins
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LUNA un mister !
Curtoazia Valeriu Pop
-Mai întâi, „coincidențele”:
- cu diametrul de 3.474 kilometri, Luna este de exact patru ori mai mică decât
Pământul;
- toți sateliții naturali din sistemul solar gravitează în jurul planetelor pe la
ecuator, Luna – nu;
- rocile de pe Lună conțin urme de metale PROCESATE, precum alamă, uraniu
236 și neptuniu 237.

Altfel spus, Luna este unul dintre cele mai misterioase obiecte din sistemul solar

Este considerată un corp celest „ciudat” datorită numeroaselor proprietăți fizice
pe care oamenii de știință nu le pot explica și pentru că este cel mai ieșit din
comun corp ceresc, incomparabil cu lunile identificate până în prezent
De fapt, Luna este atât de ieșită din comun, încât Robert Jastrow, primul

președinte al Comisiei de Explorare a Lunii (NASA) a numit Luna „Piatra Rosett
a planetelor”.
Ca să vă faceți o idee despre cât de ciudată este Luna cu adevărat, iată cum
a calificat-o Robin Brett, un alt cercetător NASA: „Ar fi mai ușor să explicăm
de ce Luna nu ar trebui să existe, decât de ce există”.
Bun, dar de ce este Luna ciudată și ce o face atât de specială?
Este un corp ceresc mare. De fapt, Luna este enormă!

Cu diametrul de 3.474 de kilometri, Luna are un sfert din diametrul Pământului.
Exceptând Pluto și Charon (luna lui Pluto), proporția Lunii față de Pământ este
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univers.

Luna are o orbită absolut ciudată, singura de acest tip pe care astronomii au des
gravitează în jurul planetelor lor pe la ecuator. Luna noastră se comportă cu tot
5 grade. Luna are altitudine, curs și viteză precise, care îi permit să funcționeze
„corect” în raport cu Pământul.
Cu alte cuvinte, LUNA NU AR TREBUI SĂ FIE UNDE SE AFLĂ ACUM.
Luna este, în sine, aproape, un alt Pământ…
Compoziția solului este similară celei a Pământului, situație care nu a mai fost

descoperită niciunde în spațiu. În toate celelalte cazuri, lunile și planetele diferă
fundamental unele de celelalte.
Iar dacă aceste detalii nu v-au stârnit curiozitatea, ciudățeniile continuă.

Unele roci lunare conțin metale procesate precum alamă, uraniu-236 și neptuniu
237. Aceste elemente se pot obține exclusiv pe cale artificială!!!
Uraniu 236 este un reziduu nuclear care se găsește în uraniul folosit sau
reprocesat. Și mai interesant…
Neptuniu 237 este un metal radioactiv rezultat din producerea plutoniului în
centralele nucleare.
Aceste caracteristici cu totul speciale ale Lunii i-au determinat pe cercetătorii
Mihail Vasin și Alexander Șcerbakov, membri ai Academiei Ruse de Științe,

să scrie, în anii ’70, articolul intitulat „Este luna creația unei inteligențe extrate
dar nu a schimbat cu nimic lucrurile dintr-un motiv foarte simplu: nimeni nu poa
măsurători.
Mai mult, laureatul premiului Nobel pentru Chimie, Harold Urey, s-a declarat

șocat de conținutul de titan al rocilor aduse de misiunile de astronauți de pe Lun
lumea de știință, deoarece nimeni nu poate explica prezența titanului.
Cu alte cuvinte, Luna noastră – simbolul suprem al misterelor – își merită pe
deplin această coroană. Nu are nimic în comun cu nici un alt corp ceresc.

Și parcă tocmai pentru ca enigma să rămână astfel până la sfârșitul timpului, gâ
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mereu aceeași față a Lunii. De ce?
Matematică ciudată – numerologie precisă
Raza Lunii = 1.080 mile = 3 x 360
Rază Pământului = 3.960 mile = 11 x 360

Rază Pământului + Raza Lunii = Raza de 5.040 mile = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 =
x 8 x 9 x 10
Diametrul Pământului = 7.930 mile = 8 x 9 x 10 x 11
Oare toate aceste dimensiuni sunt simple coincidențe sau a existat o forță care
le-a creat în acest fel?
Poate fi imaginată o inteligență care le-a aliniat pe toate atât de precis doar
într-un colț de univers?
Și de ce aici?

Clic pentru cuprins
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Ești ceea ce gândești!
Când Albert Einstein preda la multe universități din Statele Unite, întrebarea recurrentă
pe care i-au pus-o studenții a fost:
- Tu, domnule Einstein ... crezi în Dumnezeu?
Iar el răspundea mereu:
- Cred în Dumnezeul lui Spinoza.
Doar cei care citiseră Spinoza au înțeles ...
Spinoza își petrecuse viața studiind cărțile sfinte și filosofia. Într-o zi a scris:
Nu știu dacă Dumnezeu a vorbit cu adevărat, dar dacă a vorbit, aceasta este ceea ce cred că
ar spune credinciosului:
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”Nu te mai ruga și nu te mai lovi cu pumnii în piept!
Ceea ce vreau să faci este să ieși în lume să te bucuri de viața ta.
Vreau să te distrezi, să cânți, să te educi ... să te bucuri de tot ce am creat pentru tine.
Nu mai merge la acele temple întunecate și reci pe care le-ai construit singur și despre care spui
că sunt casa mea!
Casa mea este în munți, în pădure, râuri, lacuri.
AICI locuiesc cu tine și îmi exprim dragostea față de tine.
Nu mă mai acuza de viața ta nenorocită,
Nu ți-am spus niciodată că e ceva în neregulă cu tine, că ești păcătos, că sexualitatea sau
bucuria ta sunt un lucru rău!
Așa că nu mă învinovăți pentru tot ce ți-au spus alții să crezi despre Mine...
Nu mai citiți lecturi sacre care nu au nimic de-a face cu MINE.
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Dacă nu mă poți citi în zori, într-un peisaj, în ochii prietenului tău, al soției tale, al bărbatului tău,
în ochii fiului tău ...
Nu mă vei găsi într-o carte!
Încetează să mai trăiești în frică.
Nu te judec, nu te critic, nu mă enervez și nu te pedepsesc.
Sunt IUBIRE PURĂ...
Te-am umplut cu pasiuni, plăceri, sentimente, nevoi, ... și ți-am dat LIBERUL ARBITRU ...
Cum te pot învinovăți dacă răspunzi la ceva ce Eu am pus în tine?
Cum te pot pedepsi pentru că Ești ceea ce Ești, dacă eu sunt cel care te-a creat?

Chiar crezi că aș putea să creez un loc în care să-mi ard toți copiii care se poartă rău, pentru restul
Ce fel de Dumnezeu poate face asta?
Dacă aș fi așa, nu aș merita să fiu Respectat.
Dacă aș vrea doar să fiu venerat, aș fi populat pământul doar cu câini ...
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Respectă-ți semenii și nu face ceea ce nu vrei să ți se facă.
Tot ce îți cer este să ai grijă de viața ta, și fie ca liberul tău arbitru să-ți fie ghid.
Tu și natura sunteți o singură entitate ... așa că nu crede că ai putere asupra ei.
Tu faci parte din ea.
Ai grijă de ea și ea va avea grijă de tine. Am pus acolo tot ceea ce este bun pentru tine și l-am
făcut accesibil și am îngreunat accesul la ceea ce nu este.
Nu-ți folosi geniul în căutarea a ceea ce este rău pentru acest echilibru.
Depinde de tine să păstrezi acest echilibru intact.
Natura știe să o păstreze foarte bine, pur și simplu nu o deranja!
Te-am făcut absolut liber.
Ești absolut liber să creezi un rai sau un iad în viața ta.
Nu-ți pot spune dacă există ceva după această viață, dar îți pot da câteva sfaturi.
Nu mai crede în mine în felul acesta.
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A crede înseamnă a presupune, a ghici, a imagina.
Nu vreau să crezi în mine, vreau să mă simți în tine.
Să mă simți în interiorul tău când ai grijă de oile tale, când îți ascunzi copiii, când îți mângâi
câinele, când te scalzi în râu ...
Exprimă-ți bucuria și obișnuiește-te să iei exact ceea ce ai nevoie!
Singurul lucru sigur este că ești Aici, că ești viu, că această lume este plină de minuni ...
și că în toate aceste minuni ești capabil să știi exact de ce ai nevoie cu adevărat.
Nu mă căuta afară
Nu mă vei găsi ...
Sunt aici ...Natura,Cosmosul ... Sunt eu. "
Baruch Spinoza secolul al XVII-lea
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Curtoazia Valeriu Pop
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Curtoazia Valeriu Pop
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