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  TTT ! adică banalul timp pare că-și mărește propria viteză de ”rulare” ,  cu o 
rată pe care nu o putem conștientiza. Nu ne râmâne decât alternativa acceptării 
sale necondționate. 

       Dar, aici calendarul are ultimul cuvânt : a trecut luna, apare revista ! Asta, 
bineînțels, atâta timp cât treaba depinde mine; dacă nu….universul!            
Odată limpezit acest aspect, să vedem ce se mai petrece cu lumea asta în ale 
cărei ”tribune” ne aflăm  de-ocamdată și noi. 

       Logic să începem cu ce este de strictă  actualitate  (din păcate): 
„operațiunea militară specială„ a rușilor în Ucraina , denumită impropriu  
„războiul din Ucraina„  deoarece această sintagmă circulă cu 3 MACH în opinia 
publică mondială. ( dacă cumva vă puneți întrebarea ce vehicul ar fi capabil de 
o asemeea performanță vă spun eu TV !).   

      Dar, din păcate, există două forme de adevăr : unul destinat opiniei publice 
– declarat oficial – și altul profund conspirat care nu va fi cunoscut  niciodată!!   

       Avînd în vedere cele de mai sus, eu îndrăznesc să cred  că americanii și 
rușii, de comun acord, o pun – la umbra Chinei (*-  de un CW2,  cu mult mai 
spectaculos    și complex în comparație cu primul – care durat totuși 30 de ani! 
Să nu uităm  istoria : nu a existat nici-un conflict militar deschis între cele două 
țări ; dimpotrivă  americanii  i-au ajutat pe ruși încă din timpurile lui  Lenin și 
Stalin ! Pare-se că script-ul istoric al acestei story este în curs de schimbare. 

Sau nu …. 

       

                                                                                                                  

       

  

              (* China a anunțat un plan de dezvoltare 
pe 100 de ani!                                                                        

  

Sursa : mecanicii’61, #193 noembrie 2022                    Autor Radu GRUIA  

Clic pentru cuprins 
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                 COMENTARII  

ADEVĂRUL despre MINCIUNĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

     ”Adevărul despre miciună” ! Grea afirmație și destul curaj  să   înfrunți  - 
MINCIUNA –în raport  cu cel mai mare adversar al ei – ADEVĂRUL ! 

      Dar cum trăim într-o perioadă astrală în care și relativitatea lui Einstein   
este înlocuită cu  probabilitatea universală ,  dece nu ne-am ”juca” și noi cu 
prezumpții, opinii, dezbateri, cu tot ce ne poate ajuta în jocul de șah al   

minții…. 

      Toate aceste reflecții le scriu cu mult mai mult drag decât pricepere ! 

      Suntem, existăm, gândim (cât mai putem) și mai ales, comunicăm !   

      Psihologia Socială, din care face parte și autoarea lucrării. ”Adevărul 
despre minciună” – Aja Raven –încearcă  să sistematizeze un domeniu infinit  
- NOI, Viața noastră, Minciuna  ( indisolubilă se pare)-. 

 Există deci : 

      - minciunile pe care ni le spunem unii altora. 

      - minciunile pe care ni spunem nouă înșine. 

      - minciunile pe care cu toții cădem de acord să le credem, de la  mincino- 

        sul cotidian la fraierul clasic.  

      În oricare din aceste ipostaze autoarea Ana Raven vrea să ne 
convingă(,foarte bine argumentat după modesta mea opinie)  că noi , 
UMANITATEA,credem orbește în anumite lucruri pe care le-am gândit. 

       Neurologii numesc această tendință ”prejudecată de sincertate”. 

       Această tendință de a crede pur și simplu în adevărul a ceace ni se 
spune sau ni se arată le-a permis oamenilor să construiască , mai mult să 
vadă mai departe și prin intermediul   inteligenței colective împărtășite, să 
devină specia dominantă de pe Pământ.  

   la cartea  

de Aja Raven 

Sursa : mecanicii’61, #193 noembrie 2022        Autor Ileana Venera GRUIA  



5                      Revista MECANICII’61, An 18, #193 noembrie 2022 EE 
 
       Duplicitatea și credulitatea – susține autoarea – nu sunt aspecte opuse; 
ele sunt doar fațetele opuse ale aceleași vechi monede și nu pot fi 
”cheltuite”separat. 

       Și autoarea se întreabă retoric : ” Este oare posibil ca fără această com-
plexă dualitate să nu existe nici progres,nici coeziune socială și nici capa-
citatea oamenilor de a colabora unii cu alții ?  

       Este oare posibil că omul TREBUIE să creadă  în anumite minciuni ca să 
fie capabil  să creadă în ceva, orice ? 

       Se poate spune – dar mult mai greu de acceptat -că oamenii nu sunt 
singura specie care minte – nici pe departe ! De fapt, susține autoarea,că 
orice specie care poate să comunice -  verbal sau non-verbal – a descoperit 
minciuna ! (De exemplu Orhidea Crysptostylis numită, pe bună dreptate, 
”Păcălitoarea de viespi”). 

       Este greu de acceptat,dar poate fi real că înșelătoria este reală pentru 
înteracțiune,iar instinctul de a perverti sau distorsiona realitatea obiectivă 
înfuncție de propriile noastre nevoi, este essential pentru comunicare. 

       Totuși, argumentează autoarea,se dezbate încă dac nu cumva oamenii 
n-au dezvoltat limbajul ”în mod specific”deci tocmai în scopul de a se 
manipula unii pe alții în manière noi și mai istețe. 

       Antropologii de renume susțin că : ”Cel mai de bun preț al nostru – limba-
jul – nu doar că ne întărește capacitatea de a minți, dar îi și extinde foarte 
mult plaja.” 

       Și în acest fel – inabordabil și inacceptabil, limbajul uman îi permite min-
ciunii să transceadă spațiul și timpul. 

       Vrem , NU vrem, la oameni, minciuna este o caracteristică, nu un acci-
dent ! 

       Psihologia socială acceptă că înșelătoria este un instrument evolutiv ca 
oricare altul. 

       Indiferent dacă ești mincinosul sau păcălitul, nu acționezi  în faza instinc-
telor, proceselor cognitive și  abilitățlor dezvoltate pe parcursul a miliarde de 
ani 

       Desigur  , în literatura de specialitate”minciuna colosală” ( fiind conside-
rată adevărata realitate a rezervelor de diamante ale planetei vs diamantele 
sintetice) exploatează ”teoria minții ” altora, prin capacitatea lor intrinsecă de 
a nu crede , folosind pur și simplu o minciună atât de mare încât a nu o crede 

ne-ar pune în pericol ”simțul colectiv al realității” obiective. 
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       Dacă examinând aceste trei înșelătorii de bază, vom explora ce ne 
propune Aja Raden, nu doar mecanismele înșelătoriei sau cum funcționează 
realmente minciuna, dar și de ce funcționează plecând de la  funcția ei 
evolutivă și de la forma ei și ajungînd la ceace ea ne relevă despre noi înșine. 

       Concluzia lucrării este pentru o mare parte dintre noi STUPEFIANTĂ! 

       Relaxați-vă – (scrie autoarea) : ați fost literalmente ”născuți” să mințiți ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clic pentru cuprins 
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      Rubrica diverse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poante 
Curtoazia Valeriu Pop 

 
 -Azi e prima zi de dietă. Dar ca să ajung la iaurtul degresat, care era-n fundul 
raftului de frigider, a trebuit să mănânc cinci sarmale, opt ouă umplute și cele patru 
prăjituri cu frișcă, toate aflate în fața iaurtului… 

 - Iubito, am fost azi la doctor și mi-a recomandat strip-tease și sex oral… 

- Taci dracu’, inteligentule, ți-a recomandat Strepsils și Hexoral. 

 -Anunț important: Maternitatea Ploiești anunță că azi, 13.08.2022 la ora 9.14 s-a 
născut bunicul primului șofer care va conduce un mijloc auto pe autostrada 
Comarnic – Brașov. 

-Să fie într-un ceas bun! Doamne ajută! 

-Luna august este cea în care românii plecați ”afară” (în străinătate) se întorc în 
țară să-și amintească… de ce au plecat! 

-Cine a fost Decebal?  A fost conducătorul Daciei o vreme, după care a vândut-o 
și… și-a luat BMW. 

 -Joe Biden,  președinte SUA:    250.000 $ anual; 

-Ion Sterian, director Transgaz:          370.000 $ anual. 

 -Iooai! Ajutor! Muierea me o început să gătească doară numa cu rețete 
consacrate. Din carte. M-o ruinat. Tăte rețetele ei încep cu ”Luați o cratiță....” 

 -Iubitul meu nu a vrut să mănânce limbă de vită, pentru-că a ieșit din gura unui 
animal. Așa că i-am făcut un ou.... 

 -Culmea prostiei: muncești până la 65 de ani  ca să plătești pensiile celor care ies 
la 45 și a celor care nu au muncit niciodată! 

 -Și a promis Dumnezeu bărbaților că femeile frumoase, bune și inteligente vor 
putea fi găsite la fiecare colț. Și a făcut Pământul rotund! 

Sursa : mecanicii’61, #193 octombrie 2022                              Internet 
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 -Pălinca este darul lui Dumnezeu pe pământul acesta, ceea ce înseamnă că eu nu 
sunt dependent, ci credincios! Da? 

 -Să le dea Dumnezeu sănătate ălora de nu  ne mai lasă după ora 23.00! Am avut 
niște musafiri care nu mai plecau. 

 -90% dintre absolvenții actuali, dacă își pierd diplomele, nu vor mai știi ce naiba.... 
au absolvit!! 

 -Doi îndrăgostiți se plimbă prin parc. Visător, el întreabă: 

 Iubito, ce ar zice acest tei, dacă ar putea vorbi? 

 Că e castan! 

 -E foarte bine că se bagă 5G și la femei. Unul singur era foarte greu de găsit! 

 -Ce deranjant este când ai vecini educați și se ceartă în șoaptă, iar tu nu înțelegi 
mai nimic din ce zic! 

 - Pe dumneata te-am văzut foarte des! zice judecătorul acuzatului. De câte ori ai 
mai fost condamnat? 

- Niciodată, domnule judecător. Eu sunt portarul de la bordelul unde veniți aproape 
în fiecare seară. 

 - E tandru, e drăguț, dar nu știu de ce nu mă cere în căsătorie? 

 O fi și inteligent, dragă! 

 -Anul acesta toate ați fost frumoase, masca v-a ajutat mult! 

 - De ce te cerți mereu cu nevastă-ta și pe soacră o respecți atâta? 

- A fost singura care s-a opus căsătoriei! 

 -Am decis să beau doar în zilele care se termină cu i : luni, marți, miercuri, joi, 
vineri, ieri, azi... 

 - Alo, salut, ce faci? 

 Pe telescaun! 

 Ești la munte? 

 La telemuncă! 

 -La birt: 
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- Gheo, stai cu telefonul la ureche de o juma de ceas și ni zâci ni`ic. Di ce? 

- Mă cert cu nevasta! 

 - Toată viața am băut doar vin, bere, palincă, rar de tot, lichior. Doctorul spune că 
am apă la genunchi. Poate de la spălatul pe dinți.... 

  
 

  

 

 

 

10 misiuni CIA fascinante  

Știați că am smuls în secret un submarin sovietic de pe fundul oceanului, am folosit o 
companie de producție de filme false pentru a salva șase diplomați americani prinși în Iran 
și am săpat un tunel secret sub Berlin pentru a spiona comunicațiile sovietice în timpul 
Războiului Rece? 

Cu ocazia sărbătoririi a 75 de ani de naștere, pe 18 septembrie, am vrut să împărtășim cu 
voi aceste și alte misiuni fascinante (acum desecretizate) din ultimii 75 de ani. 

Mai jos, veți găsi scurte rezumate ale misiunilor și link-uri către unde puteți afla mai multe 
despre fiecare poveste captivantă. 

1950: CAT Airlines/Air America 

În august 1950, CIA a achiziționat în secret activele Civil Air Transport (CAT), o companie 
aeriană care fusese începută în China după al Doilea Război Mondial de către generalul 
Claire L. Chennault și Whiting Willauer. 

CAT va continua să zboare pe rute comerciale în toată Asia, acționând în toate felurile ca 
o companie aeriană comercială privată. În același timp, sub masca corporativă a CAT 
Incorporated, a furnizat avioane și echipaje pentru operațiuni și misiuni secrete de 
informații. 

În 1959, CAT a fost redenumit Air America, dar a continuat să zboare pe rute comerciale, 
oferind în același timp transport pentru operațiuni secrete de informații. Air America a fost 
dizolvată la 30 iunie 1976. 
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https://www.cia.gov/readingroom/collection/cias-clandestine-services-histories-civil-air-
transport 
 
James McGovern zbura cu o aeronavă de transport aerian civil pentru a livra provizii 
forțelor franceze din nordul Indochinei când a fost doborât de focul antiaerian 
comunist. Acest tablou face parte din Galeria de Artă Intelligence a CIA. 

1954: Avionul spion U-2 

Președintele Eisenhower a aprobat dezvoltarea aeronavei U-2 pe 25 noiembrie 1954. 
Prima misiune U-2 a avut loc peste estul Europei la 20 iunie 1956, iar prima misiune U-2 
peste Uniunea Sovietică a avut loc câteva săptămâni mai târziu. pe 4 iulie. 

La 1 mai 1960, sovieticii au doborât un zbor U-2 pilotat de Francis Gary Powers deasupra 
Sverdlovsk. Powers a supraviețuit accidentului și a fost luat în custodie de autoritățile 
sovietice. Acest lucru a dus la faimosul schimb de prizonieri pe Podul Glienicke în 1972, 
prezentat în blockbuster-ul de la Hollywood, Bridge of Spies . 

Cu toate acestea, probabil că cea mai importantă misiune a U-2 a fost pe 14 octombrie 
1962, când CIA a efectuat survolarea Cubei. Piloții U-2 au fotografiat și confirmat prezența 
rachetelor nucleare sovietice capabile să ajungă în SUA, precipitând criza rachetelor din 
Cuba care a avut loc în perioada 15-28 octombrie 1962. 

https://www.cia.gov/resources/csi/books-monographs/the-cia-and-the-u-2-program-1954-
1974/ 

 
U-2 după zbor la Groom Lake. Prin 
amabilitatea TD Barnes și Roadrunners 
Internationale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1955: Tunelul Berlinului 

Tunelul din Berlin (Operațiunea GOLD) a fost creația ofițerului CIA Bill Harvey și a permis 
CIA și British Intelligence (MI-6) să acceseze liniile de cablu sovietice din Berlinul de 
Est. Tunelul a fost finalizat pe 11 mai 1954. 

https://www.cia.gov/readingroom/collection/cias-clandestine-services-histories-civil-air-transport
https://www.cia.gov/readingroom/collection/cias-clandestine-services-histories-civil-air-transport
https://www.cia.gov/resources/csi/books-monographs/the-cia-and-the-u-2-program-1954-1974/
https://www.cia.gov/resources/csi/books-monographs/the-cia-and-the-u-2-program-1954-1974/
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Necunoscut la acea vreme de CIA și MI-6, KGB – prima agenție de informații a Uniunii 
Sovietice – cunoștea de la început proiectul Tunelului Berlinului (deși nu cunoșteau locația 
lui exactă). 

George Blake, o cârtiță KGB din interiorul MI-6, informase sovieticii despre operațiunea 
secretă în timpul etapelor de planificare. Pentru a-l proteja pe Blake, KGB a permis 
operațiunii să continue până în aprilie 1956, când au „descoperit accidental” tunelul în timp 
ce se presupune că reparau cablurile subterane defecte. 

Cu toate acestea, operațiunea Tunelul Berlinului este considerată o misiune de succes din 
cauza găzduirii de informații pe care le-am putut colecta despre capacitățile și intențiile 
militare sovietice. 

https://www.cia.gov/readingroom/collection/berlin-tunnel 
 
O fotografie a tunelului din Berlin în curs de construcție. 
 
1957: CORONA 

CIA și US Air Force încep să dezvolte primul satelit de recunoaștere imagistică, cu numele 
de cod CORONA, pe 4 decembrie 1957. 

Cunoscut publicului sub numele de programul Discoverer al 
Forțelor Aeriene ale SUA, proiectul clasificat CORONA a 
funcționat în timpul apogeului Războiului Rece pentru a 
colecta imagini din zonele interzise din Europa de Est și 
Asia. 

Pe parcursul vieții sale operaționale, CORONA a colectat 
peste 800.000 de imagini ca răspuns la cerințele de securitate națională ale vremii. 

https://www.cia.gov/legacy/museum/exhibit/corona-americas-first-imaging-satellite-
program/ 
 
1962: A-12 OXCART 

https://www.cia.gov/readingroom/collection/berlin-tunnel
https://www.cia.gov/legacy/museum/exhibit/corona-americas-first-imaging-satellite-program/
https://www.cia.gov/legacy/museum/exhibit/corona-americas-first-imaging-satellite-program/
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CIA a dezvoltat o aeronavă supersonică extrem de secretă, cunoscută sub numele de A-
12 OXCART, ca succesor al avionului spion U-2. A-12 a fost menit să răspundă nevoii 
națiunii de a avea o aeronavă de recunoaștere foarte rapidă, cu un zbor foarte înalt, care 
ar putea evita apărarea antiaeriană sovietică. 

CIA a atribuit contractul OXCART lui Lockheed (constructorul U-2) în 1959. În îndeplinirea 
cerințelor extreme de viteză și altitudine ale lui A-12, Lockheed – condus de legendarul 
inginer Clarence „Kelly” Johnson – a depășit numeroase provocări tehnice cu tehnologie 
de ultimă oră. inovații în fabricarea de titan, lubrifianți, motoare cu reacție, combustibil, 
navigație, control al zborului, contramăsuri electronice, ascuns radar și sisteme de 
susținere a vieții pilotului. 

A-12 OXCART a efectuat primul zbor oficial de 
testare pe 30 aprilie 1962, în deșertul Nevada, la 
o bază aeriană secretă numită Groom 
Lake; cunoscută și sub numele de Zona 51. 

În 1965, după sute de ore de zbor cu risc 
personal ridicat de o echipă de elită de piloți de 
testare CIA și Lockheed, A-12 a fost declarat pe 

deplin operațional, atingând specificațiile de proiectare ale unei viteze susținute de Mach 
3,2 la 90.000 de metri altitudine. 

https://www.cia.gov/stories/story/oxcart-vs-blackbird-do-you-know-the-difference/ 
 
O pictură cu carul cu boi A-12 de la Galeria de artă a informațiilor CIA. 

1962: Proiect COLDFEET 

Ce au în comun James Bond, Batman, agentul Sidney Bristow și John Wayne? Toți au 
folosit sistemul Fulton Skyhook în momentele îndrăznețe și exagerate din film. Cu toate 
acestea, am făcut-o mai întâi în Project COLDFEET. 

În 1961, SUA au găsit o stație de cercetare sovietică abandonată pe o insulă de gheață 
plutitoare din Arctica. Sovieticii îl abandonaseră pentru că gheața se destrămase și 
transportul era acum imposibil... sau așa credeau ei. 

Pe 28 mai 1962, CIA a zburat în secret cu doi piloți ai Marinei în zona arctică, care au 
coborât cu parașuta pe gheață. Partea dificilă, însă, a fost cum să le regăsești și 
informațiile pe care le-au colectat. 

https://www.cia.gov/stories/story/oxcart-vs-blackbird-do-you-know-the-difference/
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Soluția: un B-17 echipat cu Skyhook al lui Robert Fulton, un dispozitiv unic de preluare 
aeriană care includea un gălbenuș de nas și un sistem special de troliu. 

Pe 2 iunie, folosind Skyhook, CIA a smuls cu succes piloții și tezaurul de informații pe care 
le-au adunat: inclusiv peste 150 de kilograme de documente, mostre și echipamente 
lăsate în urmă de sovietici. 

https://youtu.be/ZY4Uq-xgXf4 
 
Misiunea de 7 zile în Arctica a oferit informații valoroase despre tehnologia sovietică 
avansată. Acest tablou face parte din Galeria de Artă Intelligence a CIA. 

1974: Glomar/AZORIAN 

Imaginați-vă că stați în vârful Empire State Building cu un cârlig de 8 picioare lățime pe o 
frânghie de oțel cu diametrul de 1 inch. Sarcina ta este să cobori cârligul pe stradă de 
dedesubt, să iei o mașină compactă plină de aur și să ridici mașina înapoi în partea de sus 
a clădirii. În plus, treaba trebuie făcută fără ca nimeni să observe. 

Asta descrie ce a făcut CIA în Proiectul AZORIAN. 

În 1974, CIA a construit o navă numită 
Glomar Explorer pentru a smulge în secret 
un submarin sovietic epavat de pe fundul 
Oceanului Pacific. 

Povestea de pe acoperire a fost că 
miliardarul Howard Hughes desfășura 
cercetări marine la adâncimi extreme ale 
oceanului și extragea noduli de mangan care 

se aflau pe fundul mării. Cu toate acestea, știrile din 18 martie 1975 au expus Glomar 
Explorer și misiunea sa secretă. 

Cu toate acestea, a fost unul dintre cele mai mari succese de informații ale Războiului 
Rece. 

https://www.cia.gov/legacy/museum/exhibit/project-azorian/ 
 
În timp ce publicul credea că Hughes Glomar Explorer este o navă pentru minerit de 
adâncime, CIA folosea cu adevărat nava pentru a căuta un submarin sovietic scufundat. 

https://youtu.be/ZY4Uq-xgXf4
https://www.cia.gov/legacy/museum/exhibit/project-azorian/
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1980: ARGO 

Pe 4 noiembrie 1979, studenții militanti islamici au preluat 
ambasada SUA din Teheran, Iran, și au luat ostatici 66 de 
membri ai personalului american în interior. În acea zi, au 
evitat capturarea șase angajați ai Departamentului de Stat al 
SUA care s-au refugiat în casele ofițerilor Ambasadei Canadei. 

Guvernul SUA, cu ajutorul guvernului canadian, a dezvoltat 
mai multe operațiuni majore pentru a aborda această criză 
națională. 

Printre aceștia a fost o schemă dezvoltată de o echipă mică de 
specialiști CIA în deghizări și documentare falsă pentru a-i 

exfiltra pe cei „Șase Canadieni” (cum au devenit cunoscuți) din țară, pretinzând că sunt o 
echipă de producții de film care caută o locație de filmare potrivită în Teheran. . Pentru a 
facilita salvarea, echipa CIA a înființat „Studio Six Productions” și a intitulat noua sa 
producție „ Argo ”. 

Pe 28 ianuarie 1980, CIA i-a exfiltrat cu succes pe cei șase diplomați americani din Iran. 

https://www.cia.gov/legacy/museum/exhibit/rescue-of-the-canadian-six-na-classic-case-of-
deception/ 

 
Din Galeria noastră de artă Intelligence, acest tablou intitulat „ARGO” îl înfățișează pe 
Tony Mendez (un pionierat al CIA) creând obiecte pentru misiunea îndrăzneață. 

2001: JAWBREAKER 

https://www.cia.gov/legacy/museum/exhibit/rescue-of-the-canadian-six-n-a-classic-case-of-deception/
https://www.cia.gov/legacy/museum/exhibit/rescue-of-the-canadian-six-n-a-classic-case-of-deception/
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În urma atacurilor teroriste tragice din 11 septembrie 2001, președintele George W. Bush 
i-a ordonat directorului CIA, George Tenet, să lanseze operațiuni împotriva organizației 
teroriste al-Qa'ida și a susținătorilor acesteia talibani în Afganistan. 

Acest ordin cerea ca CIA să colecteze informații în timp real, care să acționeze pentru a 
ajuta la modelarea câmpului de luptă și să folosească toate mijloacele pentru a viza Al-
Qaeda. 

Pe 26 septembrie 2001, în decurs de 15 zile de la atacurile de pe teritoriul SUA, prima 
echipă de americani — ofițerii CIA ai operațiunii JAWBREAKER — erau la sol și operau în 
Afganistan. 

https://www.cia.gov/stories/story/cias-mi-17-helicopter-comes-home/ 

 
După atacurile din 11 septembrie, CIA a fost prima pe teren afgan pentru a viza Al-
Qaeda. Echipele specializate au îndurat condiții ostile pentru a-și desfășura operațiunile. 
2011: Misiunea Abbottabad 
La 1 mai 2011, un raid militar american asupra unui complex al-Qaeda din Abbottabad, 
Pakistan, a ucis pe Usama Bin Ladin, cel mai căutat terorist al Americii.Succesul misiunii a 
fost punctul culminant al multor ani de operațiuni și analize de informații complexe, 
amănunțite și foarte avansate conduse de CIA cu sprijinul partenerilor din Comunitatea de 
Informații.Operațiunea, autorizată de președintele Barack Obama pe 29 aprilie, a fost un 
raid chirurgical al unei echipe mici de forțe de operațiuni speciale menite să minimizeze 
daunele colaterale și să prezinte un risc cât mai mic pentru necombatanții din complex sau 
pentru civilii pakistanezi din vecinătate. Ulterior, Bin Ladin a fost identificat în mod pozitiv 
prin mai multe mijloace independente. 
https://www.cia.gov/legacy/museum/exhibit/the-final-chapter-in-the-hunt-for-bin-ladin/ 
 
O diagramă ilustrată a campusului Abbottabad. 
 

  

https://www.cia.gov/stories/story/cias-mi-17-helicopter-comes-home/
https://www.cia.gov/legacy/museum/exhibit/the-final-chapter-in-the-hunt-for-bin-ladin/
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     UN INTERVIU ULUITOR CEVA MAI VECHI DAR FOARTE ACTUAL 
 
 
Interviu cu Alfred Lambremont Webre - directorul 
Institutului pentru Cooperare în Spaţiu (ICS) 

  
Am 67 de ani. M-am născut într-o bază navală din Florida , în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial. Locuiesc în Vancouver. Sunt Doctor în Drept şi 
Judecător al Tribunalului din Kuala Lumpur pentru crime de război. Sunt 
căsătorit, am un fiu şi două fiice vitrege.  
Trăim într-un univers de origine inteligentă.  
Sunt dovezi că există civilizaţii etice mai avansate decât a noastră, care 
participă la procesul nostru de dezvoltare. 
  
Daţi-mi dovezi. 
Există declaraţii ale angajaţilor guvernului Statelor Unite, care atestă că au 
participat în programe secrete de relaţionare cu anumite civilizaţii extraterestre. 
  
Aceasta înseamnă că deja a avut loc contactul cu extratereştrii? 
Da, după spusele acestor martori guvernul Statelor Unite lucrează cu ei în 
secret încă din anii 50. 
  
??? 
Andrew Basiago, fiul unui oficial CIA, a fost înscris la vârsta de 7 ani într-un 
program secret pentru copii super-dotaţi care erau antrenaţi să devină 
ambasadori înaintea raselor extraterestre. 
  
Vreun contact? 
A avut loc o întâlnire cu 3 astronauţi de pe planeta Marte. În ianuarie 2009, 
Virginia Olds, angajată a CIA, a confirmat că CIA ştie că există o civilizaţie 
umanoidă ce trăieşte la suprafaţa lui Marte. 
  
??? 
Credem că în anul 9500 î.Hr. fragmente ale supernovei Vela au intrat în sistemul 
nostru solar şi au distrus ecologia de pe Marte. Marţienii, cu vreo 1.500 de ani 
mai avansaţi decât noi etic şi tehnologic, s-au refugiat sub pământ. .. În 
decembrie 2008 am publicat un raport ce includea fotografii făcute de robotul 
NASA, Rover Spirit, în care se identifică anumite specii de umanoizi, animale şi 
structuri, la suprafaţa lui Marte. Îl puteţi vedea pe site-ul Exopolitics. 
  
Se spune că există 3 astronauţi care ne asigură că au văzut viaţa 
extraterestră... 
Da, Buzz Aldrin care a călătorit cu Apollo XI spune că la sosirea pe Lună, în 
1969, erau două nave extraterestre mari în jurul marelui crater; versiunea lui a 
fost verificată de mai-marii oficiali ai NASA.  
Am rămas fără cuvinte. 
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Doctorul Steven Greer, director al Proiectului „Disclosure” (Dezvăluire), a adunat 
mai mult de 500 de mărturii de la armată, guvern şi inteligenţe de ordin superior, 
care sunt martori ai prezenţei extraterestre, iar aceste dovezi au fost făcute 
publice în mai 2009, la Clubul Naţional de Presă din Washington. 
Mexic, Chile , Brazilia şi Peru şi-au făcut publice arhivele despre OZN-uri.  
Recent şi Franţa, Suedia, Danemarca şi Marea Britanie, care a scos la lumină 
7.200 de dosare OZN adunate de D155, o unitate secretă a Ministerului Apărării. 
  
De ce nu se dezvăluie existenţa vieţii pe Marte? 
Din raţiuni politice. Vom insera o întrebare, invocând legile libertăţii de informare, 
pentru ca NASA să recunoască viaţa inteligentă de pe Marte. 
  
Iar marţienii de ce nu se prezintă ei înşişi în societate? 
Planeta noastră este una de ordin inferior şi bănuim că se află într-o carantină 
impusă de către conducerea universului. 
  
Şi această carantină se încheie acum... 
Credem că civilizaţiile etice extraterestre au utilizat fenomenul OZN pentru a ne 
obişnui cu existenţa lor, iar între 2010 şi 2020 putem începe să avem relaţii 
deschise cu aceste civilizaţii. 
  
Şi primul contact va fi cu marţienii? 
Da, deoarece există multe avantaje mutuale: ei ne pot da tehnologii şi 
cunoaştere, iar noi avem o planetă verde preţioasă pe care ei pot emigra.  
  
Cum funcţionează universul? 
Există multe dimensiuni şi universuri paralele cu al nostru. Unele civilizaţii 
extraterestre vin din altă dimensiune, alt univers paralel, de aceea OZN-urile pot 
apărea şi dispărea. 
  
Cum sunt aceste civilizaţii mai evoluate? 
Se pare că trăim într-un univers organizat, iar civilizaţiile mai etice au reuşit să 
domine dimensiunea Timp şi probabil că ele sunt cele ce vor dezvolta realitatea 
noastră. 
  
...Dar sună teribil. 
După unele teorii, evoluăm în formă accelerată pentru a abandona economia de 
război permanent şi pentru a o transforma într-o economie sustenabilă. 
Conştiinţa umană se dezvolta pentru a intra în vârsta universală şi pentru a 
relaţiona în mod deschis cu aceste alte civilizaţii.  
  
...Ne-aţi putea da o mână de ajutor. 
Există o normă primordială: nu se intervine în evoluţia unei civilizaţii de pe altă 
planetă. Dar în foarte puţin timp omul va învăţa să folosească teleportarea 
cuantică şi să scoată energie din spaţiu. Suntem într-o era de tranziţie, în care 
trebuie să decidem dacă mergem către distrugere ori către evoluţie. 
  
Ocupaţia dumneavoastră constă în a studia marele guvern al universului? 
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Exopolitica este o ştiinţă socială care studiază relaţiile dintre civilizaţia noastră 
umană şi alte civilizaţii inteligente din univers. Unul din primii noştri paşi pentru 
diplomaţia universală va fi prin intermediul civilizaţiei marţiene. 
  
Înțeleg. 
Personal, lucrez cu doctorul Norman Miranda, şeful de cabinet al preşedintelui 
Ansamblului General al ONU, pentru ca ONU să reprezinte Pământul în faţa 
civilizaţiei de pe Marte. 
  
Alfred Lambremont Webre  
E posibil ca acest interviu să vă lase la fel de perplecşi ca şi pe mine, dar luaţi 
aminte la mărturiile celor care au participat la Summit-ul European de 
Exopolitică din 2009 – astronauţi de la NASA şi Agenţia Spaţială Rusă, care 
afirmă că a existat contact cu civilizaţiile extraterestre – şi la cele ale 
organizatorului său, Webre, autorul Exopoliticii (Vesica Piscis), Procuror General 
al Agenţiei pentru Protecţia Mediului din New York şi consultant al Fundaţiei 
Ford; ex-profesor de economie la Yale şi Universitatea Texas; delegat în 
convenţia democrată din Texas, în 1996 (Clinton-Gore).  
Ei vorbesc de o realitate marţiană. Dacă e cert: există oare mai mult decât atât, 
la scară galactică? 
  
Un profesor de egiptologie confirmă faptul că piramidele sunt opera 
extratereştrilor! 
  

 

   

Clic pentru cuprins 
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EXCLUSIV | A fost descoperită 
copia !!! oficială a Convenției de la Paris 
(1858), piatra de temelie a statului român 
modern. 
Academicianul Răzvan Theodorescu: ”Un 
asemenea document ar trebui să stea la 
intrarea în Muzeul Național” (GALERIE 
FOTO) 

                                              Curtoazia Nicu Suruceanu, Valeriu Pop 

 
 

”O comoară națională, exemplarul original se află la 
Înalta Poartă” 
Vizibil emoționat, Cezar Florea spune că descoperirea unui astfel de 
document înseamnă recuperarea unei ”comori naționale”, fiind vorba, în 
ultimă instanță, despre un act fundamental în istoria modernă a statului 
român. 

Copia oficială a Convenției de la Paris (1858) provine din colecția lui I.C. 
Petrescu, secretarul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

”Această Convenție de la Paris, din 1858 (n.red. – Convențiunea pentru 
organizarea definitivă a Principatelor Dunărene ale Moldaviei și Valahiei), a 
fost piatra fundamentală a formării statului modern român, actul care a 
pus bazele unirii Principatelor Dunărene, în conformitate cu 
hotărârile Congresului de la Paris din 1856. 

România (n.red. – Valahia) a primit acordul de a avea o constituție, de a 
putea să se unească cu Moldova… Noi nu am fost semnatarii acestui 
document, aflându-ne, la vremea respectivă, sub suzeranitate 
turcească. Practic, nouă ni s-a dat acest acord de către turci. Semnatari au 
fost francezii, englezii, germanii… Și Turcia, bineînțeles. Iar nouă, ca și stat 

https://www.gandul.ro/actualitate/exclusiv-cu-ce-suma-a-cumparat-si-securizat-ministerul-culturii-cinci-manuscrise-cioran-si-eliade-cezar-florea-historic-ne-am-dorit-sa-ajunga-in-posesia-statului-roman-19767823
https://www.gandul.ro/actualitate/exclusiv-cu-ce-suma-a-cumparat-si-securizat-ministerul-culturii-cinci-manuscrise-cioran-si-eliade-cezar-florea-historic-ne-am-dorit-sa-ajunga-in-posesia-statului-roman-19767823
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român, pentru că nu am fost parte semnatară, ni s-a dat – de către statul 
turc – o copie legalizată. Dar această copie oficială nu s-a aflat în 
posesia statului român. 

Și se menționează acolo: «Exemplarul original se află la Înalta Poartă, iar 
României i se acordă acest exemplar conform cu originalul». Statul 
român nu are acest document extraordinar de important. Documentul 
provine din familia Petrescu. I.C. Petrescu a fost parlamentar, secretar 
general al Consiliului de Miniștri, secretar particular al lui Alexandru 
Ioan Cuza și al principelui (ulterior, regelui) Carol I”, spune Cezar Florea, 
în exclusivitate pentru Gândul. 

”În calitatea sa de secretar general, intim, al M.S. Regelui, post pe care l-a 
ocupat și la Vodă Cuza, I.C. Petrescu a avut mai mult ca oricare altul ocazia 
de a manifesta și a-și pune în practică sentimentele sale de filantrop și de 
protector al celor săraci și obijduiți. Astfel, zilnic, curtea lui era plină de femei, 
copii și bătrâni neputincioși care cereau și căpătau ajutor din casetă 
particulară regală prin imediata și directa mijlocire a acestui om de bine” 

”Revista Poporului”, An XI, Nr 2 (122), februarie 1902 

 

Ce prevedea Convenția de la Paris (1858) 

Articolul 1 al Convenției de la Paris prevedea unirea parțială a principatelor 
Moldovei și Valahiei sub denumirea ”Principatele Unite ale Moldovei și 
Valahiei”, care rămâneau sub suzeranitatea ”Maiestății Sale Sultanul”. 

• Articolul 2 garanta autonomia Principatelor. 
• Articolul 3 prevedea alegerea unor domni (hospodari) separați 

în cele două principate. 
• Articolele 4, 5 și 6 explicau modalitatea de exercitare a puterii 

executive de către hospodar și cooperarea lor cu adunările 
elective separate și cu Comisia Centrală de la Focșani. 

• Articolul 8 stabilea valoarea tributului datorat Porții, și anume 
1.500.000 de piaștri pentru Moldova și 2.500.000 de piaștri 
pentru Valahia. 

• Articolele 10 – 14 stipulau modalitatea de alegere a 
hospodarilor și drepturile și obligațiile lor. 

• Articolul 27 stabilea formarea unei ”Comisii centrale” la 
Focșani, formată din câte 8 membri pentru fiecare Principat. 

• Articolul 38 stabilea înființarea unei Înalte Curți de Justiție și 
Casație, comună ambelor Principate, cu sediul la Focșani. 
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• Articolele 42 – 44 stabileau formarea unei miliții (armate) 
comune, al cărei comandant urma să fie numit alternativ de 
către domnitorii celor două Principate. 

Convenţia de la Paris din 1858 a devenit legea fundamentală a 
Principatelor, Regulamentele Organice (n.red. – Regulamentele Organice, 
adoptate în anul 1831 în Muntenia şi în anul 1832 în Moldova, ca urmare a 
prevederilor Tratatului de la Adrianopol – 14 septembrie 1829 -, au consfinţit 
o puternică influenţă a Imperiului Rus în Principatele române) încetându-şi, 
pe plan juridic, valabilitatea. 

Convenţia de la Paris a rămas în vigoare până în 1864. 

..................................................................... 

În cadrul licitației ”Istoria românilor între Principate și Regat” va fi prezentată 
și singura fotografie originală cu Avram Iancu (”Crăișorul munților”), 
avocatul transilvănean și revoluționarul pașoptist care a jucat un rol 
important în Revoluția de la 1848 din Transilvania. 

”La el în casă (n.red. – la I.C. Petrescu, secretarul lui Alexandru Ioan 
Cuza) am mai găsit un exemplar din pașaportul lui Alexandru Ioan Cuza. 
Un pașaport care era pregătit pentru o plecare la Paris, de fapt o foaie 
de dimensiuni mai mari – la vremea respectivă – pe care erau trecute 
data plecării, data sosirii, intervalul de timp care urma a fi petrecut în 
Franța etc”, precizează Cezar Florea. 

.............. 

”Am mai descoperit, de asemenea, și mi se pare iarăși foarte important, 
o fotografie originală – am și clasat-o – a lui Avram Iancu. Este singura 
fotografie cu Avram Iancu, în rest sunt tot felul de butaforii sau de 
gravuri… Fotografia originală se află, acum, la noi”, dezvăluie proprietarul 
Casei de Licitații ”Historic”, în exclusivitate pentru Gândul. 
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Noroc!  
  
     Cu gândul la minunata licoare, să ne amintim și de doua strofe din Rubaiyatele celebrului matematician și 
 filozof arab, Omar KHAYYAM (1040-1123): 

 ...Bea vin căci el dă minții supremă strălucire, 
 
 Credințelor - lumină și inimii - uimire. 
 
 De-ar fi băut și dracul un strop, s-ar fi-nclinat 
 
 C-o mie de mătănii la tot adamul beat... 
 
 
 
 ...Nu mă certați! Lăsați-mi pe masă vinul bun! 
 
 Căci ascultați: atunci când beau, aud ce spun 
 
 Narcișii, trandafirii și-aprinsele lalele; 
 
 Aud chiar și cuvântul nespus al dragei mele... 
 
 
 
 Tineretea este o betie fara vin si batranetea este un vin fara betie. - proverb german 
 
 
 

Beți vin 
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 Epopeea vinului 
 
 Vinul este o băutură cu o vechime considerabilă, astfel că, dacă ai vrea să îi afli istoria, ţi-ar trebui mai mult de câteva luni  

de studiu. 
 
 Cea mai veche licoare inrudita cu vinul dateaza din China, de acum 9 000 de ani (orez fermentat cu miere). Insa traditia prepara       
noi , a inceput abia cu 2 000 de ani mai tarziu, in vestul Asiei. Astazi, vinul este unul dintre cele mai populare si consumate produ  
 
 
 
 20 de curiozitati despre vin 
 
 1. Cele mai populare regiuni viticole sunt zonele din Italia, Franta si Spania si Romania. 
 
 2. Mirosurile vinurilor tinere se numesc arome, iar ale celor mature, care ofera un iz mai intepator, se numesc buchete. 
 
 3. Multe cercetari au demonstrat ca vinul, în special cel roșu, consumat moderat, dar regulat, poate reduce riscul bolilor  

de inima. 
 
 4. Cea mai veche sticla de vin din lume este intr-un muzeu - dateaza din anul 325 e.n. si a fost gasita in Germania. 
 
 5. Nu toate vinurile devin mai bune o data cu trecerea timpului. De altfel, majoritatea nu are potential sa se imbunatateasca. In m     
trebui consumat in maximum doi ani. 
 
 6. In 2003, Richard Juhlin castiga o competitie de recunoastere a vinurilor, reusind sa identifice 43 din 50 de tipuri. In comparatie       
a recunoscut doar 4. 
 
 7. China ocupa primul loc la consumul de vin (1,9 litri pentru fiecare locuitor); castiga insa datorita numarului populatiei, 
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 pentru că, in Vatican, consumul de vin rosu pe cap de locuitor este de 74 de litri anual. 
 
 8. Stabilirea procedurilor de utilizare a vinului apartin calugarilor din Evul Mediu. Acestia il foloseau cand apa nu mai era 

 potabila, licoarea fiind buna la distrugerea bacteriilor. 
 
 9. Exista oameni carora le este frica de vin. Aceasta temere se numeste oenofobie. 
 
 10. In Roma antica, musafirii ciocneau paharele cu vin cu gazdele lor, astfel ca stropii continutului ajungeau  

in paharul celuilalt. Se asigurau astfel ca bautura nu a fost otravita. De aici traditia de a ciocni paharele. 
 
 11. Consumul a doua pahare de vin echivaleaza cu privarea organismului de somn timp de 17 ore. 
 
 12. Un vin racit este mai putin dulce. 
 
 13. Cea mai mare colectie din lume de vin de calitate se afla intr-o pivinita din Milestii Mici, Republica Moldova, unde sunt 

 depozitate peste 1,5 milioane de sticle de vin. 
 
 14. In lume exista aproximativ 10 000 de soiuri diferite de struguri de vin, dar cel mai cultivat este soiul Chardonnay. 
 
 15. Sticlele de vin cu dop din pluta nu se depoziteaza niciodata vertical, ci orizontal, pentru a mentine dopul umed, 

 astfel incat sa nu se usuce si sa ramana aer in sticla. 
 
 16. Femeilor din antichitate le era interzis sa bea vin. Daca erau prinse, sotilor le era permis sa divorteze  

sau sa le pedepseasca. 
 
 17. Expresia latina "in vino veritas" ii este atribuita lui Alceu, un poet grec; aparent, in vremurile sale, cei care erau suspecti de d    
fortati sa bea cantitati mari de vin puternic pentru a se obtine adevarul de la ei. 
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 18. Portugalia produce proape 50% din dopurile de pluta folosite pentru sigilarea sticlelor de vin. 
 
 19. Cu cat este mai vechi, vinul alb se inchide la culoare, iar vinul rosu capata o culoare mai deschisa. 
 
 20. Cuvantul "vin" este mentionat in Biblie de 521 de ori. 
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                                                             Ce iti arata oamenii pe care ii intalnesti  
                                                                                                                
 

     Una dintre cele mai importante legi universale spune ca Universul trimite catre tine oameni care sa iti arate,  

uneori in mod repetat, ceea ce tu contii in interior, sa te poti vedea si sa produci o schimbare in gandirea ta  

in cazul in care crezi ca este nevoie. 

    De aceea este extrem de important sa intelegi cum functioneaza aceasta lege, mai ales daca vezi ca ti se  

intampla ceva negativ in mod repetat. 

    Poate ai mai auzit de „fenomenul oglindirii” care spune ca interiorul unui om se reflecta in exteriorul lui, in viata  

lui, de unde si numele Legea Oglindirii. 

     Hai sa vedem cateva exemple care te pot ajuta sa identifici cum actioneaza aceasta lege in viata ta si daca  

e cazul sa schimbi ceva. 

Spre exemplu: 

     Daca esti o femeie care are convingerea ca barbatii sunt niste „nemernici”, vei atrage barbati care te vor  

respinge in mod repetat si te vei intreba de ce nu iti poti gasi si tu o relatie ca tot omul. 

     Daca ai o frica ca vei fi inselat, vei atrage in mod repetat femei care te vor insela si te vei intreba „Ce am facut  
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sa merit asta”. 

     Daca ai convingerea ca barbatii sunt niste „porci” si vor doar sa profite de tine, cu siguranta de asta vei avea 

 parte si vei zice „Stiam eu!”. 

     Daca ai convingerea ca femeile vor doar bani si nu prea exista femei care vor dragoste, vei intalni femei care  

o sa isi doreasca doar banii tai. 

     Daca ai convingerea ca sexul este ceva murdar, nu vei atrage relatii sexuale in viata ta. 

    Daca ai o frica de singuratate si vrei neaparat un partener cu care sa iti intemeiezi o familie, atunci vei atrage  

parteneri care te vor parasi. 

    Daca eu sunt o femeie care vrea sa para deschisa si evoluata, dar in mine zace rautate si gelozie pe care nu  

le arat, voi atrage parteneri gelosi care se vor comporta urat cu mine. 

   Daca vreau sa par calma, dar in interior simt furie si nu o manifest, voi atrage oameni furiosi in mod repetat. 

    Dupa cum vezi, aceasta lege tine cont de ceea ce contii tu in interior, nu neaparat de ceea ce vrei sa arati. 

    Masca pe care noi oamenii deseori o afisam nu ne protejeaza de aceasta lege. 

    Ea functioneaza in toate domeniile vietii, nu doar in relatiile romantice. 

    Verifica toate relatiile tale de job, parteneriate si fii atent la ce te enerveaza mai mult la ceilalti. 

    Fiecare persoana care vine in viata ta, iti arata ce convingeri ai, ce gandesti, ce contii si, in baza Legii Atractiei,  
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     Universul iti trimite oameni si insista ca tu sa vezi ce contii pentru a-ti rezolva problemele. 

     Motivul pentru care atragi acelasi tip de oameni in mod repetat, este acela ca tu nu vrei sa iti schimbi  

convingerile sau nu accepti ca si tu uneori contii ceea ce nu iti place la altii, iar Universul nu are alta alternativa 

 decat sa-ti trimita in mod repetat acelasi tip de oameni. 

      Scopul este sa iti vezi emotiile, furia, ura, vinovatia, frica, gelozia, posesivitatea, invidia , neincrederea,  

orgoliul si altele, sa vezi tot ce contii si sa rezolvi in tine aceste lucruri pentru ca acest tip de oameni sa nu mai 

 apara sau sa plece din viata ta. 

     Suferinta isi merita pretul, daca ne ofera ocazia sa invatam si sa evoluam, dar problema apare atunci cand  

traim acelasi tip de suferinta de mai multe ori. 

    Acest lucru nu este necesar daca ti-ai invatat lectia. 

    Verifica-ti toate convingerile despre viata si compara cu ceea ce ai azi in viata ta. 

    Nu uita: Tu esti creatorul propriei tale realitati. 

Afla cum poti elimina blocajele din orice domeniu al vietii tale, schimband continutul mintii tale subconstiente. 
 
 

Clic pentru cuprins 

https://click.convertkit-mail.com/d0upzn2vo9s0h4k5zx8sm/08h3nkpzf9hm3wm96xtl/aHR0cHM6Ly93d3cudHJlemlyZWFzcGlyaXR1YWxhLnJvL3ZzbC9uZXctdnNsLWtpdC8_ZW1haWw9YnVyc3VjLmplYW5AZ21haWwuY29tJnV0bV9zb3VyY2U9ZW1haWwmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249ZGFpbHlzd2lwZXMmdXRtX2NvbnRlbnQ9a2l0LWRheTkwMjc=
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                                                           Suntem în anul 2022! 
Am primit pe mail date statistice despre cum erau Statele Unite acum 100 de ani în1922...  
 
Impresionantă evoluție în numai un secol.  
 
• Speranța medie de viață pentru bărbați era de 47 de ani. 
• Carburantul pentru automobile era vândut numai în farmacii. 
• Doar 14% dintre case aveau cadă. 
• Doar 8% dintre case aveau telefon. 
• Limita maximă de viteză în majoritatea orașelor era de 10 mph. (16 kmh) 
• Cea mai înaltă structură din lume era Turnul Eiffel. 
• Salariul mediu în SUA în 1922 era de 22 de cenți pe oră. 
• Muncitorul mediu din SUA câștiga între 200 și 400 USD pe an. 
• Un contabil competent se putea aștepta să câștige 2.000 USD pe an. 
• Un dentist  câștiga 2.500 USD pe an. 
• Un medic veterinar între 1.500 și 4.000 USD pe an. 
• Și, un inginer mecanic aproximativ 5.000 USD pe an. 
• Peste 95% din toate nașterile aveau loc acasă 
• Nouăzeci la sută din toți medicii nu au avut* Diplomă universitară*! În schimb, urmau 
așa-numitele școli  
 de medicină, dintre care multe au fost condamnate în presă și de  guvern ca 
*substandard*”. 
• Zahărul costa patru cenți livra (1 livra =  0,453 kg.) 
• Ouăle erau paisprezece cenți pe duzină. 
• Cafeaua costa cincisprezece cenți livra. 
• Majoritatea femeilor își spălau părul o dată pe lună  și foloseau borax sau gălbenușuri de 
ou ca șampon. 
• Canada a adoptat o lege care interzicea oamenilor săraci să intre în țara lor din orice 
motiv. 
• Cele cinci cauze principale de deces au fost: 
        1 Pneumonie și gripă 
        2 Tuberculoza 
        3 Diaree 
        4 Boli de inimă 
        5 AVC 
• Steagul american avea 45 de stele... 
• Populația din Las Vegas, Nevada, era de numai 30 persoane. 
• Cuvintele încrucișate, berea conservată și ceaiul cu gheață nu fuseseră încă inventate. 
• Nu exista nici  Ziua Mamei, nici Ziua Tatălui. 
• Doi din 10 adulți nu știau să citească sau să scrie și, doar 6% dintre toți americanii 
absolviseră liceul. 
• Marijuana, heroina și morfina erau disponibile la ghișeu la farmaciile locale. Pe atunci 
farmaciștii spuneau: „Heroina curăță tenul, dă flotabilitate minții, reglează stomacul, 
intestinele și este un gardian perfect al sănătății!” (Şocant?) 
• Optsprezece la sută din gospodării aveau cel puțin un servitor cu normă întreagă sau 
ajutor casnic...  
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            Bietul Hamlet  
                                                                                             Autor Corina Firuță 

Am primit de curând un mail care circula pe net. La prma citire m-a amuzat și l-am 

trimis mai departe. Dar unii dintre corespondenții mei l-au luat in serios și mi-au 

răspuns cum nu mă așteptam, destul de dur. 

Să vă povestesc despre ce este vorba. Un general american s-a exprimat in ceea ce 

privește efectul negativ al vaccinării și a concluzionat că cei care nu s-au vaccinat 

sunt niște eroi.  

Pe mine afirmatia lui m-a făcut să mă gândesc la celebra replică shkesperiană ”a fi 

sau a nu fi”, la care visează orice actor, din orice colț de lume, dar care, aplicând 

părerea generalului ar deveni ”a fi sau a nu fi vaccinat”. Am râs în sinea mea: ”vai de 

bietul Hamlet, dacă ar ști cum a ajuns replica lui !!!‘‘  Sub impresia momentului, am 

făcut greșeala să trimit mailul generalului și altor cunoscuți, care – așa cum am mai 

spus – nu l-au mai găsit amuzant. 

Ei bine, m-am trezit cu replici ca ”eu îi detest pe cei care nu s-au vaccinat”. Asta m-a 

întristat peste măsură! A fi sau a nu fi vaccinat este o calitate de caracter atât de 

importantă încât, după o viață de prietenie să devină un motiv de discordie ?! Colegul 

știa că eu nu m-am vaccinat, dar nu știa și de ce n-am făcut asta.  Și-atunci, cum e 

posibil ca oamenii să accepte între ei bariere atât de absurde ?  

Vremurile pe care le trăim sunt dure, nu ne-am fi așteptat la așa ceva. Ne-am bucurat 

că am scăpat de o formă de comunism și dăm peste alta și mai și. Însă noi, ca oameni, 

chiar nu știm să rămânem prieteni și dacă nu avem cum să ne ajutăm, măcar să ne 

încurajăm unii pe alții?!  

 Nu găsesc un alt final al acestor gânduri. Poate doar un rămas bun tuturor, 

acum în prag de iarnă, visând la o nouă întâlnire la primăvară, pe malul Dâmboviței, 

la un pahar de vin! 

 

 
 

Clic pentru cuprins 



Curtoazia Corina Firuță
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  Pagină de suflet 

                                 Cum arătăm...acum ! 
   Fotografii recente ale colegilor 

 
Sursa : mecanicii’61, #193 noembrie 2022       Autori expeditorii imaginilor 

 

 

 

 

 

 

 

NR Ce poate fi mai de suflet decât o imagine recentă ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rodica și Radu sărbătoresc aniversarea Dnei. Anișoara Predescu din Sighișoara,la 
împlinirea vârstei de 72 ani , poetă cu numeroase premii, care s-a stabilit la fiica  
Dsei. , din Chicago, cu care sunt prieteni. Foto este datată 27 oct. 2022 
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Ileana și Gulie , 28 oct ‘22 în Parcul Tineretului , din Capitală     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
      

Peisaj din același parc. Pe fundal se disting Monumentul Eroilor, 
cupola Catedralei Neamului și clădirea Parlamentui României      
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Curtoazia Valeriu Pop 
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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)  

 

       Arhitectură modernă . pps 32 pag 

       Pigmerion . pps 62 pag 

       Dubai by night . pps 30 pag 

       Imagini rare. pps 42 pag 

       Liu Maoshan. ppsx 36 pag 

       Știați că original... ppsx 33 pag 

       25 fotografii istorice . pps 27 pag 

       Ceva pentru suflet... .pps 44 pag 

        Călătorii...în tren .pps 38 pag  *) 

              7 lucruri necunoscute . pdf 7 pag 

        Un orășel francez... .ppsx 48 pag 

        Alfabetul câinilor . pps 60 pag 

        Carta ONU . pdf 1 pag 

        200 de ani de emigrație în US . mp4 3 min 

http://metrocosm.com/us-immigration-history-map.html
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Carta%20ONU.pdf
https://www.mecanicii61.ro/uploads/l_alphabet_des_chiens_1_fabie_08_18.pps
https://www.mecanicii61.ro/uploads/arcachon_france_by_m.ppsx
https://drive.google.com/file/d/12d2nri1uFS7ZpQ6SLFfDDzUB3M4fw4dj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1X_PRqX3szqAx1WopTO81A-uDIuNL40II/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1g_yzW6UsRJYJdVW3-JeloOEVNlSnilQV/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://www.mecanicii61.ro/uploads/25%20de%20fotografii%20istorice.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1uBaKaF8j3Hv6Cg12VhjOLwwK3DY5U-_k/edit?usp=sharing_erl_dm&rtpof=true&sd=true&userstoinvite=mbond.balaban@gmail.com&ts=63430ea5
https://drive.google.com/file/d/1qD2F-6_pV2s3vowktuFUoFj9L0MoYoky/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/10Esgs2E2H-fur-PiaKKqSAoswV-edLmH/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://www.mecanicii61.ro/uploads/dubai_by_night_mimi_40.ppsx
https://docs.google.com/presentation/d/1iKeu81dyxxNUDaqIqf5Xd4KjsHpfYqC3/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1wHs7G32-rB55xFugxpmRFI-ROQe5c1us/edit?usp=sharing&ouid=110732651561357535552&rtpof=true&sd=true


       La înălțimi amețitoare . mp4 2,42 min 

 
 

 

 

 

 

  
*)  amuzant și interesant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

https://drive.google.com/file/d/1ttxoPyflUZegeEGMlVrKcAJUCHMPEAKh/view?usp=sharing
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Tableta lui G 

Pagină de suflet 

 

 Clik pe titluri pentru lecturare 

La mulţi ani!
CELOR NĂSCUŢI ÎN DECEMBRIE 

Corina FIRUŢĂ 
10/1939 
Dumitru MIREA 
21/1938 
Stoian PETRESCU 
22/1939 
Sotir DODI 
28/1939 
Constantin PRICĂ 
29/1934 
Titus BORLAN 
30/1938 

 Cuprins 

Comentarii 
Poante 
10 misiuni CIA fascinante 
Un Interviu Uluitor Ceva Mai Vechi 
Dar Foarte Actual 

Exclusiv 
Beți vin

Ce iti arata oamenii pe care 
ii intalnesti 
Suntem în anul 2022! 
Bietul Hamlet
Ce este și unde este Patria ? 

 Linck-uri WEB 
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