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Tableta lui G
Sursa : mecanicii’61, #192 octombrie 2022

Autor Radu GRUIA

Bang ! A mai trecut o lună ! Treaba timpului 1 Să „treacă” A noastră, să schimbăm
verbul de referință: ” a trăi” cu ” a-și aminti”. Iar, practic , am adăugat cfra ”1”
numărului de apariție al revistei. Simplu și ușor, nu-I așa ?
Luna care a trecut,septembrie, a consemnat, firesc, o ”mulțime” de evnimente ;
dar cred că sunteți de acord că cel care merită iindubitabil epitete cum sunt ”unic”
sau ”memorabil” este ceremonia grandioasă ocazionată de funeraliile Suveranei
Marei Britanii, Regina Elsabeta II .
Desigur departe de mine intenția de a relua momente din timpul din timpul
desfășurării evenimentului ; intenționez doar să mă refer, exclusiv, la impresiile sau
observațiile personale.
Astfel, trebuie să încep categoric, cu mărturisirea că întreaga desfășurare – de-a capo
-al fine – a evenimentului m-a impresionat – surprinzător – profund. De ce ?
Simplu. pentru că sunt - de natură - un sceptic convins. De obicei nu mă las
impresionat , sau nu cred cu ușurință ce- văd sau aud.( În mod deosebit manipularea
odioasă a TV-urilor.) Întotdeauna îmi formez propria opinie. De data aceasta nu a
fost așa.
La fel ca toți spectatorii întregului mapamond, am petrecut mai multe ore
desfășurarea evenimentului. Dela Websminster-Abey la Windsor.
De la început trebuie să afirm că am fost – în premieră absolută –categoric ferm
impresionat de întreaga desfășurare a evenimentului.
Am ”simțit” atmosfera , autencicitatea, participarea publicului, urbanismul și
peisajul britanic, mă rog tot ce-am văzut. ( mai puțin discursurile pe ca le-am
ascultat în engleză. Am urmărit totul într-o emisiune live a PRO TV) . Este foarte
adevărat că n-am călătorit niciodată în, Marea Britanie ; deci, pe undeva, a fost și
asta o”premieră” absolută !
Am surprins și aspecte (sau detalii,cum doriți) inedite din timpul deplasării
convoiului funerar pe parcursul său londonez . Iată la ce mă refer:
- Modul de deplasare al afetului de tun,absolut special; dece ?
Pentru că a fost realizată folosindu-se energie umană !
După cum s-a văzut în trasmisia TV, afetul era precedat-urmat de către
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două detașamente de militari (marinari) atașate osiilor afetului prin
intermediul unor legături flexibile (otgoane).
Detașamentul din față (100 marinari) asigura tracțiunea iar cel din spate, (50
marinari) oprirea, comenzile fiind date sincron, ( radio), fiecărui marinar.
- Militarii care au flancat afetul erau înarmați cu arme automate. (posibil un
successor al cunoscutului PM Sten, BA - WW2)
Desigur o măsură asiguratorie împotriva unui eventual atac terrorist.
Vezi imaginea.(pag. următoare)
- În flancul stâng al formației din spatele afetului, primul rând, mărșăluia însuși
organizatorul întregului eveniment, Generalul Christofer Ghica,
Comandantul Gărzii Regale din Marea Britanie.
Un amănunt aparte : Dl. General este de origină română. A avut amabilitatea
să acorde un interviu unei televiziuni din RO, pe care l-am urmărit și eu.
Tatăl Dsale. a emigrat în Anglia către sfîrșitul dec. 3 al secolului trecut,iar
Dînsul, născut și format în Anglia, a urmat o carieră militară, aflîndu-se
acum pe înalta funcție de Comandant al Gărzii Regale.
Dl. General a vizitat de mai multe ori România.

Captură de ecran Facebook

Clic pentru cuprins
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COMENTARII
La cartea lui Chistfof Careé

ARTA MANIPULĂRII ELEGANTE
Sursa : mecanicii’61, #192 octombrie 2022

Autor Ileana Venera GRUIA

Într-o lume cotidiană în care ”bombardamentul” informațiilor – false sau reale – aproape că ne
acaparează existența, a comenta despre manipulare pare ceva banal sau bizar ! Și totuși ….
Așa cum se prezintă în carte, manipularea nu este rezervată sociopaților și altor categorii de
indivizi rău voitori.
Ea face parte din ”jocul”social la care recurge orice om pentru :
-

a-și apăra interesele.
a-și atinge obiectivele.
a păstra legătura cu ceilalți.
impunerea anumitor limite unui copil.
susținera unui apropiat într-un moment dificil.

Și chiar :
- împiedicarea excaladării unui conflict , după opinia autorului, pot fi contexte în care
tehnicile de manipulare se dovedesc prețioase.
- după proprie opinie, se poate considera că tehnicile de manipulare, cât și manipularea în
sine sunt o consecință inevitabilă a vieți în societate.
- În practica curentă, autorul menționează că ” Manipularea” și toate practicile asociate cu
ea sunt adesea sinonime cu negativismul, anti-relația sau respingrea. Oricare ar fi
circumstanțele, manipularea ni se pare un lucru rău, imoral și neapărat distructiv pentru
persoana care trece printr-o asemenea încercare.
Nutrind asemenea convingeri, nu este de mirare că trăim relațiile cu ceilalți
într-o manieră nevrotică, concluzionează autorul.
Propunerea este : să ne interesăm de realitatea relațiilor umane, fără idealism și fără ipocrizie,
spune autorul.
În realitate, lucrurile sunt cu mult mai complexe decât par la prima vedere și să ne aplecăm
asupra acestei indiscutabile realități : cu toții facem uz, în diverse grade ,
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mai mult sau mai puțin conștient, de practici manipulatoare (în cuplu, în familie, în mediul social
sau professional, etc)
Manipularea face parte din viață și din ”jocul relațional”, uneori cu efecte pozitive, alte ori
cu rezultate negative.
Trebuie să admitem,desi este greu de acceptat că toată lumea manipulează pe toată lumea.
Ni se pare correct sau NU ! Autorul susține , ca să-i seducem pe ceilalți, să-i facem să ne iubească,
să încercăm să-i convingem, să-i educăm, să-i raliem cauzei noastre , să-i determinăm să-și modifice
comportamentele (vom reveni pe acest aspect), toate acestea sunt atitudini profund umane pentru
care manipularea este instrumentul cel mai adecvat.
Dur, cinic,realist,cum vreți Dvs. să-l definiți dar aceste tehnici pot demonstra că Manipularea poate
servi cele mai bune intenții dar și cele mai întunecate planuri.
Atunci când este conștientă și utilizată într-o manieră binevoitoare, manipularea poate deveni
benefică- POZITIVĂ , argumentul comentariilor de față!Vă rog rețineți !
- cunoașterea de sine
- capacitatea de a primi
- competențele relaționale
- recunoașterea alternității, etc.
sunt absolut necesare pentru accederea la tehnicile de influențare și la strategiile de
angajare propriuzise (în propria familie de exemplu)
Acceptând acest punct de vedere al autorului, accept și că eleganța și luciditatea reprezintă
provocarea acestui moment !
Suntem seniori, credem sau vrem să credem că știm mult dacă nu chiar tot ! (din ce ne interesează)
Chiar așa să fie ?
Și dacă tot vorbim de „manipulare„ este util să amintim că, acest cuvânt provine din latină ,
”manipulis” – pumn și ”manus”- mână, evocând o acțiune manuală asupra unui obiect !
Foarte departe de cea ce reprezintă symbolic astăzi cînd se manipulează, substanțe, produse,
aparate, etc.
Dar trebuie să recunoaștem, că în funcție directă cu scopul lor,nu există nimic rău în practicile
unui kineto-terapeut tehnician electro-radiolog, etc.
Putem preciza că tehnicile manipulatoare nu sunt de data recentă; dimpotrivă sunt la fel de
vechi ca prezența oamenilor pe pământ.
Să amintim manipularea Șarpelui în comportamentul Evei, diverse texte chinezești ( peste
4000 de ani vechime) în Arta războiului a lui Sun Tzu , și așa mai departe – până în ziua de azi când
le putem eticheta drept manipulatoare și pe prietenele noastre animalele de companie. Ce spuneți
,de exemplu, de abilitatea unei pisici ?
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Pentru un studiu aprofundat ( nu-mi pot permite așa ceva) subiectul are foarte multe aspecte,
dar este de reținut ideea instalată în conceptul colectiv că manipularea este ceva odios, nu este
corectă – poate fi ca focul, ca apa, ca aerul – depinzând în ce scop este folosită.
În tehnicile de manipulare, conștient sau NU, le folosim mult mai des decât suntem dispuși
să admitem.
Cu speranța că am deschis o întrebare – Oare de ce n-ar fi așa ?!
O zi bună tuturor !
(Vedeți?! O manipulare pozitivă !)

Clic pentru cuprins
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Citesti, vezi si cazi pe gânduri
Curtoazia Valeriu Pop
Puterea cifrelor
China, India, America Latină, Africa, Pakistan, Bangladesh, Indonezia și Rusia au împreună 5.6
miliarde de oameni, de
12,5 ori mai mult decât UE, care are 0,45 miliarde.
În toate acele țări nu există nici cea mai mică preocupare pentru poluare,
nici măcar de formă! Iar noi, europenii, vrem să combatem SINGURI
poluarea și încălzirea globală!
E ca și cum într-o clădire de birouri merg TOATE instalațiile de aer
condiționat, frigidere, copiatoare, servere, filtre decafea, iar Gicu stinge
veioza de pe birou pentru economie, rămânând, însă, în întuneric!
Sursa: Ciprian Nicolae
"Atmosfera Pamantului este formata din 21% oxigen, 78% azot si restul cantitati infime de
argon si bioxid de carbon, acesta din urma se afla in atmosfera intr-o concentratie de doar
0,038%, adica la 100.000 molecule de aer, avem 38 de CO2. Din aceste 38 de molecule 97%
au o origine naturala din eruptii vulcanice, paduri incendiate sau descompunere vegetala.
Doar 3% au drept o cauza antropogena (cauzata de om). Deci 1 singura molecula din
300.000, acea molecula de bioxid de carbon cauzat de om sa fie responsabila de schimbarea
climatica? 114 cercetatori de renume, inclusiv de la NASA, dotati cu dovezi zdrobitoare au
inaintat un raport in acest sens ONU. Fara nici un rezultat sau raspuns.
Raportul a fost ignorat totalmente, iar mediile din UE si USA s-au intrecut in a intensifica
mediatic mitul incalzirii globale cauzate de om. Repetarea penetranta a acestor teorii
absurde aduce drept rezultata un colaps al logicii si convingerilor logice bazate pe dovezi
stiintifice in fata opiniei colective impuse" - Dr. Buckhardt Voss - dintr-un articol publicat in
Junge Freiheit.

" .. Ei bine, a venit vremea pentru o altă mare neghiobie la scară istorică, care să macine
continentul: așa-numitul
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„green deal”, în fapt o politică de demolare accelerată a industriei energetice clasice și de
înlocuire a acesteia cu o nouă industrie energetică, la fel de poluantă, dar mult, mult mai
costisitoare. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană își propune să închidă toate centralele
electrice pe cărbune și pe gaze, plus toate fabricile și fermele de vite care emit dioxid de
carbon sau gaze echivalente. Și să le înlocuiască cu panouri fotovoltaice și turbine eoliene.
Automobilele alimentate cu benzină vor trebui să dispară și să fie înlocuite cu cele electrice,
iar europenii vor trebui să renunțe la consumul de carne de vită și la centrala de încălzire a
propriei case. Ei bine, Uniunea Europeană vrea astfel să facă lumea mai puțin poluantă și
mai verde. Singura mică problemuță constă în faptul că măreața Uniune are doar puțin
peste 7% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, având 9% din acestea pe vremea când
includea și Marea Britanie (responsabilă pentru 1,4% din emisiile globale de dioxid de
carbon):
Din cele 31,6 miliarde de tone de echivalent CO2, continentul nostru a emis 3,59 miliarde.
Dar regiunea Asia-Pacific singură a emis 16,75 miliarde, adică jumătate din emisiile globale.
Și încă o șesime din acestea s-au emis în America de Nord: 5,3 miliarde.
Neghiobia Uniunii Europene este atât de mare încât presupune că dacă UE va înceta definitiv
să Așa, ca să înțelegem și mai bine inutilitatea nebuniei care a cuprins birocrația Uniunii
Europene, să spunem că, în 2020, China singură a pus în funcțiune capacități de producere a
electricității din cărbune cu o putere însumată de 38,4GW, adică mult mai mult decât toate
capacitățile energetice pe cărbune scoase din funcție în toate celelalte state ale globului! >>
Petrisor Peiu

Asadar, pe scurt, 0.038% CO2 in atmosfera. 97% e produs pe cale naturala, 3% de mana
omului. Acest 3% inseamna 31,6 miliarde tone CO2, Din astea, UE, cu 0,45 mld loc, produce
doar 7%! Dar, dupa cum se vede, asta nu-i va opri pe gigeii eco marxisti de la Bruxelles si
Berlin sa lase Europa pe intuneric .
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De la NASA: „Schimbările climatice” sunt cauzate de ... ! ! !
Curtoazia Valeriu Pop
Ce să mai zici când o teorie stă ascunsă peste un secol
ca să prostesti lumea cu "prea multe vaci", prea mulți
oameni care "răsufla bioxid de carbon" "mașini electrice"
sau anticele "mori de vânt salvatoare".
NASA : „Schimbările climatice” sunt cauzate de modificările orbitei
solare a Pământului și înclinării axiale (nu sunt cauzate de om)

De mai bine de 60 de ani, Administrația Națională Aeronautică
și Spațială (NASA) știe că modificările care apar la modelele
meteorologice planetare sunt complet naturale și normale. Dar
agenția spațială, indiferent de motiv, a ales să lase farsa încălzirii
globale creată de om să persiste și să se răspândească, în
detrimentul libertății umane. Pentru a fi exact, anul 1958, când
NASA a observat pentru prima dată că schimbările pe orbita solară
a pământului, împreună cu modificările înclinării axiale a
pământului, sunt atât responsabile de ceea ce oamenii de știință
climatică au numit astăzi drept „încălzire” (sau „ răcire ”, în funcție
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de agenda lor). În anul 2000, NASA a publicat pe site-ul
său Observatorul Pământului informații despre Teoria Climei
Milankovitch, dezvăluind că planeta se schimbă, de fapt, din
cauza unor factori străini care nu au absolut nicio legătură cu
activitatea umană.

Aceste informații încă nu au trecut în mass-media, de aproximativ
19 ani, motiv pentru care [persoanele cu agende ascunse] au
început acum să pretindă că mai avem doar 18 luni, înainte ca
planeta să moară din cauza unui exces de dioxid de carbon (CO2).
Adevărul este, însă, mai mult pe linia a ceea ce astrofizicianul
sârb Milutin Milankovitch, după care este numită Teoria Climei
Milankovitch, a propus modul în care variațiile sezoniere și
latitudinale ale radiațiilor solare care lovesc pământul în moduri
diferite și în diferite momente , au cel mai mare impact asupra
schimbărilor climatice.
Cele două imagini de mai jos (de Robert Simmon, NASA GSFC)
ajută la ilustrarea acestui lucru, cu prima înfățișare a pământului pe
o orbită aproape zero, iar cea de-a doua cu pământul pe o orbită de
0,07. Această schimbare orbitală este reprezentată de forma
excentrică, ovală, din a doua imagine, care a fost exagerată
intenționat în scopul de a arăta schimbarea masivă de distanță care
se produce între pământ și soare, în funcție de, dacă este la perigeu
sau apogeu.
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Excentricitatea orbitei Pământului se schimbă lent în timp, de la
aproape zero la 0,07. Pe măsură ce orbita devine mai excentrică
(ovală), diferența dintre distanța de la Soare la Pământ la perigeu
(cea mai apropiată de soare) și apogeu (cea mai îndepărtată)
devine din ce în ce mai mare. Rețineți că Soarele nu este în centrul
elipsei orbitale a Pământului, ci este unul dintre punctele focale.
Notă: Excentricitatea orbitei prezentată în imaginea inferioară este
de 0,5 extrem de exagerată. Chiar și excentricitatea maximă a
orbitei Pământului - 0,07 - ar fi imposibil de arătat la rezoluția unei
pagini web. Chiar și așa, la excentricitatea actuală, Pământul este
cu 5 milioane de kilometri mai aproape de Soare la perigeu decât la
apogeu. (Imagini de Robert Simmon, NASFC GSFC)
Cel mai important factor care afectează clima Pământului
este Soarele
În ceea ce privește oblicitatea pământului sau modificarea înclinării
axiale, cele două imagini de mai jos (Robert Simmon, NASA GSFC)
arată gradul în care pământul se poate deplasa atât pe axa sa, cât
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și pe orientarea sa de rotație. La înclinări mai mari, anotimpurile
pământului devin mult mai extreme, în timp ce la înclinările
inferioare devin mult mai blânde. O situație similară există pentru
axa de rotație a Pământului, care în funcție de care emisferă este
îndreptată spre Soare în timpul perigeului, poate afecta foarte mult
extremele sezoniere dintre cele două emisfere.

Stânga: Schimbarea înclinării axei Pământului (oblicitate)
influențează amploarea schimbărilor sezoniere. La înclinările mai
mari anotimpurile sunt mai extreme, iar la cele mai joase sunt mai
blânde. Înclinarea axială curentă este de 23,5 °.
Dreapta: Precesiunea - modificarea orientării axei de rotație a
Pământului [aceasta poate fi văzută mai clar într-o animație (mică
(290 kB QuickTime) sau mare (1.2 MB QuickTime))] - modifică
orientarea Pământului în raport cu perigeul și apogeul . Dacă o
emisferă este îndreptată spre soare la perigeu, acea emisferă va fi
îndepărtată spre apogeu, iar diferența de anotimpuri va fi mai
extremă. Acest efect sezonier este inversat pentru emisfera opusă.
În prezent, vara nordică are loc aproape de apogeu.
Pe baza acestor variabile diferite, Milankovitch a reușit să vină cu
un model matematic cuprinzător, capabil să calculeze temperaturile
de suprafață pe pământ care se întorc în timp, iar concluzia este
simplă: clima Pământului a fost mereu în schimbare și este într-o
constantă stare de flux și nu datorită vinei noastre ca ființe umane.
Când Milankovitch și-a prezentat prima oară modelul, acesta a fost
ignorat aproape jumătate de secol. Apoi, în 1976, un studiu
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publicat în revista Science a confirmat că teoria lui Milankovitch
este, de fapt, exactă și că ea corespunde diferitelor perioade de
schimbări climatice care au avut loc de-a lungul istoriei.
În 1982, la șase ani de la publicarea acestui studiu, Consiliul
Național de Cercetări al Academiei Naționale de Științe a
Statelor Unite a adoptat teoria lui Milankovitch drept adevăr,
declarând că: „… variațiile orbitale rămân cel mai bine examinat
mecanism de schimbare climatică pe scări de timp de zeci de mii de
ani și sunt de departe cel mai clar caz al unui efect direct al
schimbării expunerii solare asupra atmosferei inferioare a
Pământului.”
Dacă ar trebui să rezumăm totul într-o singură frază, ar fi aceasta:
cel mai mare factor care influențează modelele de vreme și
climatice de pe Pământ este soarele, periodic. În funcție de poziția
pământului față de Soare la un moment dat, condițiile climatice vor
varia dramatic, ba chiar vor crea anomalii drastice care sfidează tot
ceea ce oamenii au crezut că știu despre modul în care a funcționat
pământul.
Surse:
https://search.webseed.com/search.asp?query=Milankovitch&x=10&y=1
6
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Gânduri de început de toamnă de Jacques Prévert
Ziua abia a început și … este deja șase seara.
Abia a sosit luni și este deja vineri. … și luna s-a terminat deja … și anul
aproape s-a încheiat.
… și deja 40, 50 sau 60 de ani din viața noastră au trecut.
… și ne dăm seama că ne-am pierdut părinții, prietenii.
… și ne dăm seama că este prea târziu să ne întoarcem …
Deci … să încercăm oricum, pentru a profita la maximum de timpul care ne-a
mai rămas …
Să nu încetăm să căutăm să avem activități care ne plac …
Să punem ceva culoare în griul nostru …
Să zâmbim lucrurilor mici din viață care ne-au pus balsamul în inimă.
Și, în ciuda tuturor, trebuie să continuăm să profităm cu seninătate de acest
timp care ne rămâne.
Să încercăm să eliminăm „după” …
O fac după … Voi spune după … Mă voi gândi la asta după …
Lăsăm totul pentru mai târziu de parcă „după” ar fi fost al nostru.
Pentru că ceea ce nu înțelegem este că:
după aceea, cafeaua se răcește …
după aceea, prioritățile se schimbă …
după aceea, vraja este spartă …
după, sănătatea trece …
după aceea, copiii cresc …
după aceea, părinții îmbătrânesc …
după aceea, promisiunile sunt uitate …
după aceea, ziua devine noapte …
după aceea, viața se termină …
Și atunci este adesea prea târziu ….
Deci … să nu lăsăm nimic pentru mai târziu …
Pentru că așteptând mereu până mai târziu, putem pierde cele mai bune
momente, …
- cele mai bune experiențe,
- cei mai buni prieteni,
- cea mai buna familie …
Ziua este astăzi … Momentul este acum …
Nu mai suntem la vârsta la care să amânăm ceea ce trebuie făcut imediat
până mâine.
Deci, să vedem dacă veți avea timp să citiți această postare și apoi să o
distribuiți.
Sau poate o veți lăsa pentru … „mai târziu” …
Și nu o veți împărtăși „niciodată” …
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5 mituri legat de apă
Dr. Berg demontează 5 mituri legat de apă.
60% din corpul uman este alcătuit din apă: FALS
Se spune că organismul uman este alcătuit în proporție de 60% din apă. În
realitate, corpul nostru are zero procente de apă. Nici un singur mililitru din
corp nu este apă pură. Sângele, limfa și urina sunt de fapt lichide electrolitice.
Sunt compuse din minerale: sodiu, potasiu, calciu. Nu există apă pură în
corp.
Corpul nu știe când îi este sete: FALS
Susținătorii teoriei consumului crescut de apă spun că organismul nu știe
când îi este sete. Iar când totuși apare senzația
de sete, înseamnă că suntem deja foarte deshidratați. De aceea trebuie să
bem multă apă, pentru a preveni deshidratarea. Acesta este un mit. Dr. Berg
spune că suntem înzestrați cu capacitatea de a simți și setea și foamea și
frigul și căldura. Sunt 52 de percepții pe care le avem despre ceea ce se
întâmplă în corp. Unii spun că atunci când ne este foame de fapt ne este
sete. Este o invenție.
Apa ajută la eliminarea grăsimii: FALS
Consumul de apă nu ajută la eliminarea grăsimilor din corp. Nu ajută la slăbit,
așa cum cred mulți. Grăsimea nu este liposolubilă. Nu se dizolvă în apă. Deci
nu ai cum să pierzi în greutate doar fiindcă bei mai multă apă.
Apa înlătură toxinele: FALS
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Și în acest caz avem de-a face cu o invenție. Toxinele, la fel ca grăsimile,
sunt liposolubile. Pesticidele, erbicidele, medicamentele – nu pot fi eliminate
cu ajutorul apei. Acestea sunt stocate de regulă în grăsime.
Apa ajută pielea uscată: FALS
O altă părere greșită este aceea că dacă nu bei suficientă apă ai pielea
uscată. Pielea uscată nu este provocată de deshidratare, ci de un deficit
nutrițional. Uscarea pielii indică de fapt o lipsă de vitamina E. Vitamina E se
găsește în piele,
în ochi, în membranele mucoase. Corpul se usucă atunci când nu are
suficiente uleiuri și grăsime. Așadar, apa nu va ajuta pielea. Nici încheieturile.
Pielea arăta tânără și frumoasă când avem suficiente uleiuri și grăsimi în
corp.
Paradoxul consumului crescut de apă
Oamenii care beau cantități mari de apă sunt în realitate cei mai deshidratați.
Cum este posibil? Ei bine, consumul excesiv
de apă duce la pierderea electroliților. Această stare se
numește hiponatremie, sau intoxicație cu apă. Dr. Berg spune că se poate
muri din acest lucru. În lipsa unei cantități suficiente de electroliți care să
miște lichidele, celulele se umflă. Inclusiv creierul se umflă. Se poate ajunge
la ficat mărit, convulsii, atac de cord sau chiar la comă. Toate aceste
probleme pot să apară din cauza unui consum exagerat de apă.
Câtă apă trebuie să bem într-o zi?
Dr. Berg spune că el consumă 2-3 pahare de apă pe zi. Dacă bem prea multă
apă, corpul va crește cantitatea de urină și va elimina electroliții. Are o
singură recomandare:
„Beți doar când vă este sete”.
Corpul nostru știe când să ceară un lucru, când are nevoie de ceva. Dacă nu
vă este sete, nu beți apă, doar pentru că așa
vi sa spus.
Apa minerală pură este foarte sănătoasă, deoarece furnizează minerale și
electroliți.

Clic pentru cuprins
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AUTOMOBILUL ELECTRIC
Cea mai mare escrocherie pe care lumea a văzut-o
vreodată? S-a gândit cineva la asta?
Dacă toate mașinile ar fi electrice.. și ar fi blocate
într-un ambuteiaj de trei
ore… Bateriile sunt
moarte! Și apoi ce?
Ca să nu mai spun că
practic nu există
încălzire în mașina
electrică.
Și dacă ești blocat pe
drum toată noaptea, fără
baterie, fără încălzire,
fără ștergătoare, fără
radio, fără GPS (toată bateria descărcată)!!!
Puteți încerca să sunați la 911 și să duceți femeile și
copiii în siguranță!
Nu pot sa vina sa va ajute pentru ca toate drumurile sunt
blocate si probabil vor impune ca toate masinile de
politie sa fie electrice (daca mai avem politie)!!! Și
când drumurile sunt deblocate, nimeni nu se poate mișca!
Bateriile lor sunt moarte. Cum taxezi mii de mașini în
trafic? (Cred că aceasta este o afacere la care aș vrea
să mă văd lucrând. Drone pentru livrarea bateriilor grele
și cineva pentru a scoate bateriile vechi pentru a
instala altele noi. )
Aceeași problemă și la plecările în vacanța de vară cu
blocaje de kilometri.
Practic NU ar exista aer condiționat într-o mașină
electrică. Ți-ar scurge bateriile cât ai clipi.
Desigur, nici un politician sau reporter nu vorbește
despre asta! Ai CURAJ! Gandește !

NR Oare EM&Co să nu se fi gândit la chestia asta? Hmm !
Oare un micro-motor cu combustil conventional, încapsulat
corespunzător pentru eliminarea pericolului potențial de
explozie în mediul specifc de funcționare, n-ar fi
elimnat dezvantajele enumerate de autorul articolului.Sau
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panourile solare ?
Cine știe? Poate că asemenea soluții ar fi determninat
creșterea inacceptabilă a costurilor de producție !
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CONDIȚIONAREA COLECTIVĂ
În 1956, filozoful evreu german Günther Anders a scris această reflecție, nu știm dacă a
fost premonitorie sau programatică:
„Pentru a înăbuși orice revoltă în avans, este important să nu o faceți violent. Metodele
arhaice precum cea a lui Hitler sunt în mod clar depășite […] Este suficient să creați o
condiționare colectivă atât de puternică încât însăși ideea de revoltă să nu existe. Ideal ar fi
formarea indivizilor de la naștere prin limitarea aptitudinilor lor biologice înnăscute […]
Apoi, am continua să condiționăm prin reducerea drastică a nivelului și calității educației,
pentru a o readuce la o formă de integrare profesională. Un individ needucat are doar un
orizont de gândire limitat și cu cât gândul lui se limitează la preocupări materiale, mediocre,
cu atât se poate revolta mai puțin. Trebuie să ne asigurăm că accesul la cunoaștere devine
din ce în ce mai dificil și mai elitist, […] că decalajul se mărește între oameni și știință, că
informațiile destinate publicului larg sunt anesteziate de orice conținut subversiv. Mai ales
fără filozofie. Din nou, este necesar să folosim persuasiunea și nu violența directă: vom
difuza masiv, prin intermediul televiziunii, divertisment uluitor, mereu măgulind emoționalul,
instinctivul.
Vom ocupa spiritele cu ceea ce este zadarnic și jucăuș. Este bine cu vorbărie neîncetată
și muzică, pentru a împiedica mintea să se întrebe, să gândească, să reflecteze.
Vom pune sexualitatea pe primul plan al intereselor umane. Ca anestezic social, nu există
nimic mai bun. În general, vom avea grijă să alungăm seriozitatea din existență, să ne batem
joc de tot ce are o valoare ridicată, să menținem o apologie constantă pentru lejeritate; astfel
încât euforia reclamei, a consumului să devină standardul fericirii umane și modelul libertății.
Condiționarea va produce astfel dezintegrarea sinelui, încât singura teamă (care va trebui
menținută) va fi aceea de a fi exclus din sistem și deci de a nu mai putea accesa la condițiile
materiale necesare fericirii. Omul de masă, astfel produs, trebuie tratat drept ceea ce este:
un produs, un vițel și trebuie să fie supravegheat așa cum ar trebui să fie o turmă. Orice
lucru care […] ar risca să-l trezească trebuie combătut, ridiculizat, înăbușit. […]
Orice doctrină care contestă sistemul trebuie mai întâi catalogată drept subversivă și
teroristă, iar cei care o susțin trebuie apoi tratați
Günther Anders – Învechirea omului, 1956
NR. În sfâșit apare, clar, principalul rol încredințat TV : manipulare în scopul prevenirii și
controlului revoltelor din mediul social.

Clic pentru cuprins
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--SARCOPENIA –

Curtoazia Corina Firuță

Sarcopenia. este pierderea masei musculare scheletice și a forței ,ca urmare a îmbătrânirii.
1. Dezvoltati obiceiul de a sta în picioare... Nu vă culcați dacă puteți sta!
2. Dupa varsta de 50~60 de ani nu este posibil sa slabesti (mai ales daca nu faci miscare!). Sa nu te bazezi pe a
manca mai putin pentru a slabi!
Dacă toți mușchii se pierd, poate fi foarte periculos!
3. Alergarea, mersul pe bicicletă sau cățăratul doare genunchiul?

Dacă nu ați făcut niciodată exerciții fizice înainte, puteți merge sau doar să alergați. Cu bicicleta sau să vă cățărați pe
munte vă poate răni foarte mult genunchii! Dar dacă aveți suficientă forță musculară și vă dezvoltați încet obiceiul de
a alerga, de a merge cu bicicleta și de a urca, poate fi un exercițiu bun și să nu vă rănească genunchii! Dacă vă răniți s
depinde de forța musculară!
4. Daca o persoana in varsta este bolnava si internata in spital, nu-i cere sa se odihneasca mai mult...sau sa se
intinda si sa se relaxeze si sa nu se ridice din pat!
Starea întinsă timp de o săptămână pierde cel puțin 5% din masa musculară!
Și bătrânul nu își poate recupera mușchii!
5. Să nu credeți că sunteți filial dacă nu lăsați bătrânii să nu facă nicio treabă casnică și certați-i pe slujnica dacă o
fac!
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De obicei, mulți oameni în vârstă care angajează ajutoare își pierd masa mai repede!
6. Nu face doar o singură activitate în fiecare zi când mergi în parc.
Nu vă strângeți doar mâinile când puteți să vă scuturați și picioarele. De asemenea, trebuie să trageți de bara
orizontală sau să mutați fiecare echipament sportiv!
Pentru că atâta timp cât o persoană se mișcă, atunci toți mușchii întregului corp vor fi implicați!
Mulți bătrâni chiar au dificultăți la înghițire din cauza exercițiului insuficient!
Până la urmă, nu au putut nici măcar să tușească o gură de spută și să moară din cauza asta!
7. Sarcopenia este mai terifianta decat osteoporoza !
În cazul osteoporozei, trebuie doar să aveți grijă să nu cădeți, în timp ce sarcopenia nu numai că afectează calitatea
vieții, ci provoacă și glicemie crescută din cauza masei musculare insuficiente!
8. Cea mai rapidă pierdere a sarcopeniei este în mușchiul picioarelor!
Pentru că atunci când o persoană stă sau se culcă, picioarele nu se mișcă și puterea musculară a picioarelor este
afectată..acest lucru este deosebit de important! Nu deveniți picioare negre!
Deci, ghemuiți-vă de cel puțin 20 până la 30 de ori pe zi.
Squat nu înseamnă ghemuit, ci ca și cum ai sta pe scaunul de toaletă... poți folosi un scaun și te ridici când fundul
tău atinge scaunul!
Sistemul medical avansat din TAIWAN are și asigurări de sănătate, dar, în medie, bătrânii din Taiwan petrec 8 ani
într-un scaun cu rotile până când stau în pat înainte de a muri!
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Și nu vrei să ai opt ani în vârstă când calitatea vieții este atât de proastă!
TREBUIE să acordați atenție sarcopeniei!
Urcați și coborâți scările... alergarea, ciclismul și cățăratul sunt toate exerciții grozave și pot crește masa musculară!
Pentru o calitate mai bună a vieții pentru toată lumea la bătrânețe...Mișcă-te... nu-ți irosi mușchii!!
*Îmbătrânirea începe de la picioare în sus!*
PĂSTRAȚI-VĂ PICIOARELE ACTIVE ȘI FORTE!
Pe măsură ce îmbătrânim, picioarele noastre trebuie să rămână în fiecare zi active și puternice.
Pe măsură ce îmbătrânim nu ar trebui să ne fie teamă că părul nostru devine gri (sau) pielea lăsată (sau) ridurile de
pe față
Printre semnele *longevității*, așa cum sunt rezumate de populara revista americană „Prevenire”, mușchii puternici ai
picioarelor sunt enumerați în partea de sus, ca *cel mai important și esențial.*
Vă rugăm să mergeți zilnic. Dacă nu îți miști picioarele doar două săptămâni, puterea reală a picioarelor va scădea
cu 10 ani.

Un studiu de la Universitatea din Copenhaga din Danemarca a constatat că atât bătrânii cât și tinerii dupa două
săptămâni de *inactivitate*, forțată musculară a picioarelor se poate *slăbi cu o treime* ceea ce echivalează cu 20-30 d
*Deci doar mergi*

Pe măsură ce mușchii picioarelor noastre slăbesc, va dura mult timp să ne refacem, chiar dacă facem reabilitare și exe
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mai târziu.Prin urmare, *exercițiul regulat precum mersul pe jos, este foarte important*.
Toată greutatea/sarcina corpului rămâne și se sprijină pe picioare.
*Picioarele sunt un fel de stâlpi*, suportând întreaga greutate a corpului uman.
*Mergi în fiecare zi.*
Interesant, 50% din oasele unei persoane și 50% din mușchi, sunt în cele două picioare.
*Mergi*
Cele mai mari și mai puternice articulații și oase ale corpului uman sunt, de asemenea, în picioare.
*10.000 pași/zi*
Oasele puternice, mușchii puternici și articulațiile flexibile formează *Triunghiul de Fier* care poartă cea mai
importantă sarcină, adică *corpul uman.”*
70% din activitatea umană și arderea energiei din viața cuiva se realizează prin cele două picioare.
Știi asta? Când o persoană este tânără, *coapsele sale au suficientă putere pentru a ridica o mașină mică de 800 kg!*
*Piciorul este centrul locomoției corpului*.
Ambele picioare împreună au 50% din nervii corpului uman, 50% din vasele de sânge și 50% din sângele curge prin
ele.
Este cea mai mare rețea circulatorie care leagă organismul.
*Așa că mergi zilnic.*
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Doar *atunci când picioarele sunt sănătoase atunci curentul convențional al sângelui curge, lin, astfel încât
persoanele care au
mușchi puternici ai picioarelor vor avea cu siguranță o inimă puternică.* Merge.
Îmbătrânirea începe de la picioare în sus
Pe măsură ce o persoană îmbătrânește, acuratețea și viteza de transmitere a instrucțiunilor între creier și picioare
scade, spre deosebire de când o persoană este tânără. *te rog sa mergi*
În plus, așa-numitul Calciu pentru îngrășăminte osoase se va pierde mai devreme sau mai târziu odată cu trecerea
timpului, făcându-i pe vârstnicimai predispuși la fracturi osoase. *MERS PE JOS.*
Fracturile osoase la vârstnici pot declanșa cu ușurință o serie de complicații, în special boli fatale precum tromboza
cerebrală.
Știți că 15% dintre pacienții vârstnici, în general, vor muri max. într-un an de la o fractură a coapsei !!
*Mergi zilnic fără greșeală
*Exercitarea picioarelor, nu este niciodată prea târziu, chiar și după vârsta de 60 de ani.Deși picioarele/picioarele
noastre vor îmbătrâni treptat cu timpul, exersarea picioarelor/ picioarelor noastre este o sarcină de-a lungul vieții.
*Mergeți 10.000 de pași*
Numai prin întărirea regulată a picioarelor, se poate preveni sau reduce îmbătrânirea în continuare. *plimbare
( kineto-terapie) 365 de zile*
Vă rugăm să mergeți cel puțin 30-40 de minute zilnic pentru a vă asigura că picioarele tale primesc sufficient
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exercițiu și pentru a te asigura că mușchii picioarelor rămân sănătoși.
*Ar trebui să împărtășiți aceste informații importante cu toți prietenii și membrii familiei de peste 40 de ani,
deoarece toată lumea îmbătrânește zilnic*
NR Nu ezitați, dragi colegi ! Citiți-l !

Clic pentru cuprins
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NU-L LAS PE BĂTRÂN SĂ INTRE!
Acesta este răspunsul pe care admiratul
actor Clint Eastwood l-a dat cântărețului de
muzică country Toby Keith, atunci când
acesta l-a întrebat care este secretul său pentru
a rămâne activ și strălucitor la vârsta sa.
"Când mă trezesc în fiecare zi, nu-l las pe
bătrân să intre. Secretul meu a fost același din
1959: să mă țin ocupat. Nu l-am lăsat
niciodată pe bătrân să intre în casă. A trebuit
să îl scot afară, pentru că tipul era deja
instalat confortabil, îmi dădea mereu bătăi de
cap și nu-mi lăsa loc decât pentru nostalgie.
Trebuie să rămâi activ, viu, fericit, puternic,
capabil. Este în noi, în inteligența, atitudinea
și mentalitatea noastră. Suntem tineri,
indiferent de cartea noastră de identitate.
Trebuie să învățăm să luptăm pentru a nu-l
lăsa pe "bătrân săintre".
Acel bătrân care ne așteaptă, postat și
obosit la marginea drumului pentru a ne
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descuraja.
Nu las să intre în mine spiritul vechi,
critic, ostil, invidios, acea ființă care ne
cercetează trecutul pentru a ne înneca in
plângeri și angoase, sau in traume și valuri de
durere.
Trebuie să întoarcem spatele bătrânului
mormăitor, plin de furie și de plângeri, de
lipsă de curaj, care se neagă pe sine.
Bătrânețea poate fi creativă, hotărâtă, plină de
lumină și de proiecție.
Îmbătrânirea poate fi plăcută, chiar
distractivă, dacă știi cum să-ți petreci timpul,
dacă ești mulțumit de ceea ce ai realizat și
dacă încă mai ai speranță, adaugă Clint
Eastwood, o legendă care are în palmares
zece nominalizări la Oscar, dintre care a
câștigat patru. Toate după ce a trecut pragul
de șaizeci de ani.
Aceste cuvinte l-au impresionat atât de
mult pe cântărețul de muzică country Toby
Keith, încât l-au inspirat să compună piesa
"Don't Let the Old Man In", dedicată legendarului actor.
Clic pentru cuprins
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Curtoazia Valeriu Pop
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Foaie de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”

Linck-uriWEB
Sursa : MECANICII’61, # 189, iulie 2022 EE

Internet

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

Agueda,Portugalia . pps 39 pag
Clima . mp4 8,24 min
Cetatea Albă. pps 40 pag
Mongolia nomadă. pps 42 pag
Argentina. pps 60 pag
Belgia Brrrel. ppsx 14 pag
Neagu Djuvara . pdf 12 pag
Bum : mp4 3,0 min
Știați-că FINT. pps 35 pag
Saxonia . ppsx 37 pag
Toronto. ppsx 21 pag
Curiozități alimentare . pdf 8 pag
Singapore. pps 37 pag

Clanul Perez . mp4
Lucruri mai puțin știute . pdf 6 pag
Minunat . mp4 1,25 min
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