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Coincidențe sau spirală a  istoriei ? 

 

         1920            

- Trupe rusești în Ucraina 
- Pandemia globală de gripă se încheie. 
- Inflația răvășeste Europa 
- Tentativă de lovitură de stat în Germania. 
- Tratatul de la Trianon : Austro-Ungaria zdrobită ! 
- Un neamț este în funtea statului român : Ferdinand. 
- România are  prim – ministru un general (fost ministru al apărării 

naționale) Averescu. 

2022            

- Tupe rusești în Ucraina. 
- Pandemia globală Covid -19 se încheie. 
- Inflația răvășeste Europa. 
- Tentativă de lovitură de stat în Germania. 
-  Austria și Ungaria au încă frustrări. 
- Un neamț este în fruntea statului roman. 
- România are  prim – ministru un general (fost ministru al apărării 

naționale)  
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Dragi prieteni de 
          pretutindeni                 

 
 

 

 

 

 

 

        A venit un Nou An !  La mulți ani, cu bucurii și sănătate pentru un nou 
an,pentru care toate canalele media, cu cele văzute și ”nevăzute” prevăd – 
crize ,război, pandemii, mă rog tot ce ne poate induce frică ! Dar „nu mor caii 
când vor câinii”, deci bucurii și sănătate și tot ce vă doriți ! 
       În acest conteext vă trimit tuturor- cu mult drag și prietenie , un buchet de 
ORHIDEE ! 
       De ce orhidee ?! Ei, aceasta este cu totul altă poveste și regret sincer că 
nu am talentul necesar să vă povestesc cum au intrat orhideele în viața mea ! 
       Erau anii ’90 , România începea să fie tot mai prezentă pe meridianele 
globului, iar eu personal, eram consilier în Direcția de Externe a Ministerului 
Industriilor (fost CSP)pentru zona Asia de Sud Est. Concret mă duceam 
pentru tratative economice în Malaiezia, cu unzbor Tarom care făcea escală 
la Singapore. 
       Atunci, în acel apus de soare care lumina aeroportul din Singapore, 
inundat de cascade cu orhidee, am devenit un fan pentru totdeauna al 
acestor minunății, care se cheamă ORHIDEE. 
Ei, și acum , câteva cuvinte - înainte de buchetul promis – despre ce și cine 
sunt aceste flori realmente speciale! (după opinia personală) 
       Ca să te autodetermini să scrii despre orhidee este o adevărată provo-
care. Există o adevărată lume a orhideelor, atât pentru specialiști,cât și 
printre hobyști. (printre care mă număr ). 
       Recunoscute încă din antichitate (cel puțin prin documentele scrise) oa-
menii de știință ai botanicii paleontologice consideră astăzi că orhidea primor-
dială monocotiledonată a înflorit după ample etape de evoluție,la începutul 
quaternarului ( așa dar cu 65  milioane de ani în urmă), astăzi sunt cunoscute 
750 de soiuri de cu peste 25000 de rude sălbatice ! 
       Dar,  cum se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte, am să mă 
rezum la câteva poze mai mult decât semnificative cu orhidee (majoritatea 
personale și în pasiunea mea pentru ele) pe care le-am cultivat în locuința 
pro- prie, de-a lungul anilor. 

Sursa : mecanicii’61, #195 ianuarie 2023         Autor Ileana Venera  GRUIA  
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      Dar nu pot să mă rezum la modesta mea prezentare – în raport cu lumea 
infinită a orhideelor fără o succintă prezentare a orhideelor românești. 
      Se recunosc 52 de specii, cea mai cunoscută fiind ”Sângele voiniculu”, 
protejat protejat printr-un Decret Regal emis în 1939.. România se pregătea 
de război,dar s-a putut emite un decret pentru protecția unei plante ! 
       Variația de culori a florii este de-a dreptul incredibilă : de la galben pal,la 
galben intens, la roz, la roșu intens,ajungând la ordo intens, aproape negru. 
       Dar, așa cum menționam, imaginile, florile în sine,se prezintă cu mult mai 
mult decât pot să o fac în modestia mea de a aborda o lume atât de 
fascinantă. – ORHIDEELE ! 

       

Imagini obținute prin prelucrarea 
fotografiilor orhideelor autoarei. 
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      Rubrica diverse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARANORMALUL 
 
 

Curtoazia Valeriu Pop 
STAPANIREA GANDULUI - o arma cu puteri nebanuite 

 
Buda razand 
  
* Mintea este cea mai puternica arma a omului. Dar desi sunt folosite de secole, 
capacitatile uluitoare ale creierului raman in continuare invaluite in mister. De sute 
de ani savantii se straduiesc sa dezlege modul misterios in care acest organ 
complex actioneaza asupra organismului nostru si chiar asupra obiectelor din 
lumea inconjuratoare. Telepatia, telekinezia, hipnoza, premonitia sau clarviziunea 
sunt fenomene pentru care nici azi nu s-au gasit explicatii multumitoare. De fapt, 
aceste puteri miraculoase se afla, in stare latenta, in fiecare dintre noi. Autosugestia 
sau chiar un simplu gand au o forta uriasa: pot schimba destine, pot ucide si pot 
salva *  
 
Un telepat rus uimeste lumea 
 
Sala de conferinte a hotelului Renaissance din Moscova este arhiplina. Pe scena, un 
barbat legat la ochi vorbeste cu o voce puternica. Mainile ii sunt intinse catre sala, cu 
degetele rasfirate, apasand in aer niste butoane invizibile. "Barbatul din randul trei, locul 
12, se gandeste la fiul sau, care se afla chiar acum la examen. Pe randul noua, locul 
patru, baiatul cu sapca are in buzunar un carnetel. Pe pagina doi este trecut numarul de 
telefon al prietenei sale". De cate ori omul de pe scena ghiceste ceva, iar spectatorul 
confirma, sala izbucneste in strigate entuziaste si  
 
 

aplauze. 

Sursa : mecanicii’61, #195 ianuarie 2023                               Internet  
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Numele lui Tofik Dadasev a devenit cunoscut in anii '70 cand, la primul Congres 
International de Psihotronica de la Praga, renumitul savant american Cleve Backster, cel 
care a participat la inventarea detectorului de minciuni, a afirmat despre Dadasev ca este 
cel mai puternic medium din lume. Capacitatea sa uimitoare de a citi ganduri, aproape 
instantaneu, fara greseala, a uluit comunitatea internationala a oamenilor de stiinta. De-a 
lungul timpului, rusul a participat la zeci de experimente parapsihologice incredibile. Prin 
puterea gandurilor sale a neutralizat planuri teroriste si a ajutat la deconspirarea unor 
agenti secreti. 
La inceputul anilor 2000, Dadasev deschide la Moscova centrul de investigatii si tratament 
"Psi-Ex". Aici vin sute de oameni din intreaga lume, care ii solicita ajutorul pentru boli 
grele, altii pentru aparent simpla terapie psihologica, altii pentru cazuri de rapiri, disparitii 
sau conflicte nerezolvabile. 

 
Tofik Dadasev 
  
Nascut in Azerbaidjan, inainte de caderea comunismului, Dadasev tratase mai multi inalti 
oficiali sovietici, astfel ca activitatea lui era atent monitorizata de serviciile de informatii ru-
sesti. In laboratoarele secrete ale KGB-ului, savantii se straduiau, inca din anii '40, sa des-
copere cum functioneaza si actioneaza telepatia, cum se poate implementa un gand sau 
ordin in mintea cuiva si prin ce metoda se poate localiza un obiect necunoscut la distanta. 
In spatele uluitoarelor fenomene PSI, telepatie, psihokinezie, vindecari paranormale, se 
afla o intreaga armata de oameni, savanti si subiecti superdotati, gata sa-si demonstreze 
capacitatile extraordinare. Nina Kulaghina, cunoscuta in intreaga lume pentru calitatile sale 
psihokinetice, de a muta obiecte doar prin puterea gandului, Rosa Kulesova, cea care 
citea legata la ochi, doar prin atingerea textului cu degetele, sau celebrul telepat Wolf 
Messing, ale carui predictii au fost ascultate atat de Hitler cat si de Stalin, nu sunt decat 
cateva exemple. Toti faceau demonstratii publice, televizate sau "in direct", in marile orase 
ale Uniunii Sovietice. In spatele senzationalului insa, cele mai luminate capete ale Rusiei 
incercau sa inteleaga capacitatile fenomenale ale creierului. 
Dupa indelungi experimente, oamenii de stiinta sovietici au emis o ipoteza privitoare la 
fenomenul telepatiei. Conform teoriei lor, atunci cand omul gandeste, in creier au loc 
anumite procese biochimice insotite de emiterea unor radiatii electromagnetice. Undele 
electromagnetice sunt captate de telepat, care reuseste astfel sa citeasca pana si cel mai 
ascuns gand. Insa cercetatorii rusi s-au ciocnit de o alta necunoscuta: Tofik Dadasev 
reusea sa afle gandurile unei persoane aflate la zeci de metri distanta, iar studiile lor 
demonstrau ca undele electromagnetice emise de creier pot fi captate numai in imediata 
apropiere a subiectului. Pentru ei, Tofik Dadasev reprezenta o enigma. 
"Totul a inceput in copilarie", povesteste Dadasev. "De exemplu, stiam de cu seara ce 
avea sa-mi pregateasca bunica la micul dejun. Inchideam ochii si numaram banii din 
portofelul mamei aflat in poseta. Treptat, am descoperit ca ii pot determina pe ceilalti, prin 
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puterea gandului, sa imi indeplineasca dorintele. Odata, la scoala, m-am concentrat 
asupra invatatoarei si am facut-o sa inceapa sa se balbaie. Se inrosise atat de tare, biata 
de ea, ca pana la urma a fost nevoita sa isi intrerupa lectia si sa ne dea o pauza. 
Descoperisem, deci, aceste forte, si ma jucam cu ele, fara sa ma gandesc cat de puternice 
sunt. Abia pe la 16 ani am realizat ca am un dar extraordinar si ca trebuie cumva canalizat 
in beneficiul semenilor mei". 
 
 
 
Paranormalul contra terorismului 
 
Dupa ce abilitatile sale fenomenale au fost recunoscute, militia, procuratura si chiar KGB-
ul au inceput sa ii solicite lui Tofik Dadasev ajutorul in rezolvarea unor cazuri complicate. "  

 
Dadasev (al doilea din stanga), in 1980, alaturi de cativa demnitari rusi 
  
In anii '80, am fost abordat de niste ofiteri KGB, cu rugamintea de a-i ajuta la capturarea 
unui agent strain. Aveau informatia ca acesta se afla la Moscova, intr-un grup de turisti, 
insa nu stiau daca este barbat sau femeie si ce semnalmente are. Am fost insotit la hotelul 
Rossia, unde se asteptau sa poposeasca cei 150 de turisti straini. In holul hotelului era un 
vacarm de nedescris. Ma concentram foarte greu. Dar pana ce baietii de la KGB s-au 
hotarat sa-mi indice persoanele suspectate, eu deja imi si indreptasem atentia catre indivi-
dul cu pricina. Era un barbat cu mustata roscata, imbracat intr-un costum negru. Am simtit 
ca fluxul gandurilor sale nu curgea la unison cu cele ale celorlalti turisti. Le-am comunicat 
agentilor banuielile mele. Informatia mea s-a dovedit ulterior corecta". 
Insa cel mai spectaculos si totodata periculos eveniment la care a participat a fost ares-
tarea unui terorist. In martie 1989, o aeronava Tupolev a fost deturnata si a aterizat fortat 
pe aeroportul din Baku, Azerbaidjan. Teroristul, sub amenintarea ca va arunca avionul in 
aer, cerea pana in zori un milion de dolari. In aceeasi seara, Dadasev a fost contactat de 
un ofiter KGB cu rugamintea din partea generalului Ivan Gorelovski, seful serviciului KGB, 
din Azerbaidjan, sa participe la aceasta operatiune delicata. "Cand am ajuns la aeroport, 
de la Moscova sosisera deja trupele speciale antitero. Am fost imediat pus la curent: «Se 
pare ca teroristul are complici, este inarmat, si in cabina pilotilor s-a detectat un dispozitiv 
care ticaie, cel mai probabil o bomba cu ceas.» Imediat mi s-a incredintat o misiune. 
Trebuia sa patrund in avion si sa negociez cu teroristul". Dadasev a fost condus pana la 
trapa avionului si, sub pretextul ca este un reprezentant al Ministerului de Externe de la 
Moscova, a patruns in aeronava. Intre el si terorist era o distanta de aproximativ 20 de 
metri. "In aparenta, parea stapan pe situatie, dar i-am citit emotiile si gandurile. Nu au tre-
cut cateva minute si am fost convins ca totul este o cacealma. Individul nu avea nici o 
bomba si nici complici". Dadasev a coborat din avion si le-a spus ofiterilor cu convingere: 
"Pentru a salva toti pasagerii, fara vreun incident nedorit, trebuie sa aveti incredere in 
mine. Eu stiu ce se va intampla. Peste cateva minute, teroristul va veni mai aproape de 
usa avionului ca sa fumeze. Atunci il puteti prinde. Daca se va actiona astfel, nu vor exista 
victime si nu vor fi probleme". Peste o jumatate de ora, trupele "Alfa" se intorceau de pe 
pista cu teroristul incatusat. In rucsacul individului se descoperise ca asa-zisa bomba cu 
ceas nu era decat un ceas mecanic desteptator. Totul se petrecuse intocmai cum 
prezisese Dadasev. Ulterior, la initiativa liderilor KGB de la Moscova, care fusesera impre-
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sionati de abilitatile sale extraordinare, Dadasev a fost decorat cu cea mai mare distinctie 
din Azerbaidjan, pentru finalizarea cu succes a operatiunii. 
 
Femeia care a infrant moartea 
 
Conform spuselor lui Tofik Dadasev, fiecare dintre noi are de fapt aceste capacitati, de a 
citi gandurile altui om, de a le influenta si chiar de a prezice un eveniment, singurul 
obstacol fiind acela ca oamenii nu sunt constienti de abilitatile lor, de puterea imensa a 
unui simplu gand, de capacitatea uriasa a creierului.  

 
La o conferinta despre parapsihologie 
  
"Toti putem folosi telepatia sau telekinezia, insa trebuie sa credem in aceste forte si sa ne 
antrenam creierul, prin meditatie profunda, pentru a le activa. Aceste functiuni ale cre-
ierului se afla ca intr-o stare de hibernare, asteptand sa fie trezite. De cele mai multe ori, 
ele raman inactive pana la moarte, si totusi ne plangem ca nu suntem fericiti, ca nu avem 
suficienti bani, ca nu suntem sanatosi. Singur omul, prin puterea gandurilor sale, isi poate 
croi viata asa cum doreste. Poate alege sa fie sanatos sau sa sufere, sa traiasca fericit 
sau in mizerie! Cheia o reprezinta propriul gand!". 
Recent, cercetatorii in fizica cuantica au facut o descoperire: "Mintea modeleaza lucrurile 
pe care le percepem". Cel putin asta sustine Fred Alan Wolf, profesor doctor in fizica, cel 
care si-a dobandit celebritatea in lume printr-o serie de carti despre relatia fizicii cuantice 
cu constiinta. "Omul poate fi un Michelangelo al propriei sale vieti, avand posibilitatea sa-si 
modeleze soarta dupa bunul plac", spune el. 
Intuitiv, multi oameni descopera si pun in practica teoria lui Alan Wolf. Acesta este si cazul 
Angelei Popescu, o pensionara din judetul Bihor, pentru care gandirea, mai ales gandirea 
pozitiva, este mai mult decat o formula calauzitoare, este un stil de viata. Totul a inceput in 
urma cu 40 de ani, pe vremea cand nimeni nu vorbea despre asa ceva, cand notiuni ca 
autosugestie, legea atractiei sau materializarea gandului nu erau nici macar pomenite. Si 
totusi, Angela le-a descoperit, singura, din intamplare. 
Se maritase tanara, la 20 de ani, cu un barbat pe care nu il cunostea aproape deloc. Ii 
fusese prezentat de parinti si, in cateva luni, Angela s-a trezit maritata si insarcinata. Dupa 
doi ani, a venit pe lume si cel de-al doilea copil. Peste inca doi ani, sotul a parasit-o pentru 
o femeie mai tanara si a lasat-o sa se descurce singura, cu doi copii mici. Si cum un necaz 
nu vine niciodata singur, biata Angela a descoperit ca este foarte bolnava. In urma 
analizelor, a fost diagnosticata cu cancer. Doctorul oncolog a anuntat-o formal, taios, ca 
trebuie sa fie operata de urgenta. Se gandea cu disperare ce se va intampla cu copiii ei 
daca nu va supravietui.  
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Marele telepat Wolf Messing 
  
Era atat de ingrozita, incat deja incepuse sa-si deruleze in minte scena inmormantarii, isi 
vedea copiii abandonati, luati sub ingrijire de un orfelinat. Se internase in spital si isi 
astepta randul, ca un condamnat la moarte. Intr-o dimineata, de patul ei se apropie o fe-
meie mult mai tanara decat ea si ii spuse: "Si tu astepti sa fii operata? Eu sunt programata 
maine. Dar eu am venit aici sa mor. Stiu sigur ca nu voi supravietui". A doua zi, intr-
adevar, tanara muri la cateva ore dupa interventia chirurgicala. Medicii din sectie erau 
bulversati: operatia decursese normal, iar starea pacientei fusese stabila. Si totusi, dupa 
cateva ore, femeia a murit inexplicabil. Isi programase moartea mental. In aceeasi seara, 
in salonul spitalului, isi facu aparitia medicul chirurg. Se aseza printre paciente, pe un pat, 
si, cu o voce grava, spuse: "Nici cel mai puternic organism nu rezista la gandurile negre. 
Practic, va programati moartea. Asa ceva este inadmisibil! Ne faceti noua, medicilor, 
misiunea imposibila! Omul singur, prin gandurile lui, se poate baga in mormant si tot singur 
se poate salva. Este alegerea voastra!". Angela nu isi mai aminteste ce a mai spus 
medicul si ce s-a intamplat mai departe. Tine minte perfect doar atat: se hotarase sa 
traiasca. Si, ca prin farmec, toate grijile, toata spaima disparura. 
Dupa operatie, Angela iesea din spital cu o alta atitudine, cu o alta stare de spirit. Pasea 
pe strada de parca lumea toata era a ei, zambea tuturor si se purta cu oamenii ca si cum 
toti i-ar fi fost prieteni. Desi trebuia sa urmeze un tratament, nu lua nici macar o pastila. 
Stia ca va trai! Voia sa traiasca. Se programase pentru viata. Si timpul i-a dovedit ca 
avusese dreptate. 
"Tot ceea ce se intampla in viata noastra, bun sau rau, se intampla numai datorita noua. 
Singuri ne construim realitatea. Este vorba despre ceea ce gandim. Mintea actioneaza ca 
un magnet, atragand ceea ce dorim. Este foarte important sa te simti bine, sa gandesti 
pozitiv, sa zambesti, sa te bucuri de viata. Nu trebuie decat sa vrei un lucru cu orice pret, 
cu toata fiinta ta, sa te bucuri ca il vei avea. Si atunci il vei obtine!", spune Angela, femeia 
care a invins moartea fara medicamente. 
 
Supararile si boala 
 
Recent, profesorii de la Universitatea Berkeley, California, au realizat un studiu inedit, 
avand ca subiecti 15 mii de oameni, bolnavi de diverse afectiuni.  

 
Nina Kulaghina. Celebra rusoaica muta lucrurile cu gandul 
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S-a dovedit ca 90% dintre ei, in trecut, avusesera parte de suparari mari, necazuri si 
probleme grave. La un moment dat, fusesera profund raniti de cineva apropiat, iar ei nu 
puteau ierta, nu puteau uita. La finalul experimentului, savantii au ajuns la o concluzie 
uimitoare: supararile au declansat procesul bolii. "Sanatatea trupului este puternic legata 
de cea sufleteasca, de cele mai multe ori, predispozitia pentru o anumita boala fiind data 
de propriul temperament, de modul de gandire, de caracterul omului. Emotiile si gandurile 
negative slabesc  
energia organismului, influenteaza echilibrul intern, declansand boli", sustine profesorul 
Graham Fleming. 
Studiile din ultimii ani asupra hipotalamusului, acea parte a creierului care are rol in 
reglarea superioara a functiilor vegetative ale organismului, au demonstrat ca mintea 
omului creeaza, practic, felul in care functioneaza corpul. Dupa parerea savantului, gandu-
rile si emotiile modifica celulele pana la nivelul nucleului. "Aceste stari distrug in asa 
masura celulele noastre, incat, dupa un timp, nu-si mai pot indeplini nici macar functiile 
fundamentale". 
Pentru ca aceste emotii si stari negative sa nu se scurga prin sistemul nervos catre 
organele interne, este necesar sa fie eliminate. Desi metodele de eliberare a stresului prin 
tipat, lovitul unei perne, al unui manechin sau al unui sac de box par la prima vedere ilare, 
totusi au o eficacitate mare, permitand creierului sa se elibereze de tensiunile adunate si 
astfel sa-si pastreze echilibrul. 
Terapia prin ras reprezinta un alt mijloc de eliminare a tensiunilor fizice si psihice. Cand 
omul rade, isi schimba starea interioara, iar universul percepe dispozitia sa pozitiva, 
veselia si gandurile optimiste, atragand evenimente si situatii pozitive. Terapeutul ame-
rican Norman Cousins este cel care in 1964, folosind gandirea pozitiva si umorul, a reusit 
sa trateze un pacient cu o boala articulara, la vremea aceea incurabila. In timpul sedintelor 
de tratament, terapeutul ii dadea spre vizionare pacientului filme de comedie care sa ii 
provoace rasul, cat mai indelungat. Dupa 30 de minute de ras, pacientul avea parte de 
doua ore fara dureri. Dupa mai multe luni de astfel de tratament, rezultatul a fost 
miraculos: boala disparuse complet. 
 
"Omul fara varsta" 

 
  
Serghei Maximov are 74 de ani, dar sanatatea si conditia lui fizica par a fi ale unui tanar. In 
oraselul Kislovodsk din regiunea Stavropol, este cunoscut drept "omul fara varsta". Este 
presedintele unui club in care se practica sedinte de ras pentru eliberarea stresului, sport 
si meditatie - pentru canalizarea gandurilor si montarea psihicului pe o stare pozitiva. "Razi 
si vei fii sanatos, fii optimist si vei trai mai mult!", este deviza care ii calauzeste pe cei 
cateva sute de membri ai clubului. 
Totul a inceput printr-un eveniment nefericit. La varsta de 30 de ani, a fost implicat intr-un 
accident grav de masina, in urma caruia doi dintre prietenii lui si-au pierdut viata. Desi vina 
nu ii apartinea, Serghei simtea ca savarsise o crima si nu se putea ierta. I s-a instalat o 
stare de depresie profunda. Familia s-a luptat luni in sir pentru salvarea lui, dar fara nici un 
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rezultat. Nu mai voia sa traiasca si, practic, aproape nici nu mai traia. Pana intr-o zi cand, 
nici acum nu stie de ce, i-a venit ideea de a pleca in Nepal. Acolo, in regiunea muntoasa 
Parbat din centrul Nepalului, Serghei a stat timp de cateva luni, intr-un templu de calugari 
budisti. Ajunsese acolo in miez de noapte si vazand starea jalnica in care era, calugarii au 
acceptat sa ramana o perioada sa locuiasca in templu, cu singura conditie de a trai exact 
ca ei. Acolo, in mijlocul pustietatii, departe de civilizatie, a invatat Serghei tot ceea ce stie 
azi. Se scula odata cu calugarii, in fiecare dimineata la ora 5 si timp de doua ore medita, 
analizandu-si gandurile si sentimentele, debarasandu-se de tristete si pesimism. Dupa un 
mic dejun constituit dintr-o lingura de orez, calugarii se retrageau in templu, in mijlocul 
caruia trona statuia unui Buda razand. Fondatorul budismului credea ca rasul este o expe-
rienta religioasa. Calugarii din zona Parbat considerau ca atunci cand rad intra intr-o stare 
buna de spirit, se pot inalta intr-un plan superior, pot transcende limitele concrete catre 
divinitate. 

 
Serghei Maximov - exercitii in zapada 
  
Dupa mai bine de un an, s-a intors acasa. Chiar de a doua zi, a inceput un nou stil de 
viata, in aparenta dur, barbar. Parintii, dupa toate nenorocirile prin care trecusera 
impreuna cu el, credeau ca si-a pierdut mintile. Se scula dimineata, cu mult inainte de 
rasarit, se freca cu zapada sau se arunca in apele reci ale raului, manca aceeasi lingura 
de orez cu care se obisnuise la templul budist si apoi isi petrecea ziua in meditatie, ruga si 
ras. Dupa cateva luni, Serghei devenise de nerecunoscut. In ciuda faptului ca nu manca 
aproape nimic, trupul sau ajunsese zvelt, bine dezvoltat. Era mereu vesel, energic, 
optimist, zambitor, gata sa ajute pe oricine. Si vazand oamenii cum baiatul uscativ, palid si 
fara vlaga devenise un barbat robust, vazandu-i transformarea psihica si sufleteasca, au 
inceput sa-i solicite ajutorul. Asa au trecut anii, Serghei si-a dobandit faima si a infiintat 
clubul celor care doresc sa traiasca armonios, sanatos si fericit, prin puterea gandurilor, 
prin meditatie si ras. "In fiecare an, organizez un fel de examen. Plecam toti in muntii Cau-
caz, traversam cele mai inalte creste si ajungem pana la Marea Neagra, in Soci. Pe jos! 
Sute de kilometri. Aniversarea varstei de 60 de ani mi-am petrecut-o in Himalaya. Cea de 
70, la fel. Sper ca si cea de 80, tot acolo o voi celebra. Eu cred ca am reusit in viata, 
pentru ca am decis la un moment dat sa imi schimb mentalitatea, sa cred in mine, in pu-
terile mintii mele si, mai presus de toate, sa gandesc pozitiv Aceasta este arma mea 
secreta, cu care pot invinge si infrunta orice!". 
 

 
 
 
--  

Un singur lucru nu poate Dumnezeu: sa ne mantuiasca fara 
consimtamantul nostru. 
                  Nicolae Steinhardt 
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  Daca Dumnezeu nu exista si eu cred, n-am pierdut nimic.  
Dar daca Dumnezeu exista si eu nu cred, atunci am pierdut totul.  
                                      - N. Iorga -  
                                                                                                              

 
 
 
 

Nu poţi îngenunchea un popor deprins să se târâie. 
Ţara noastră a avut nevoie de când e ea de alt popor. 

                       Din UMORUL RUSESC 
 
 

                                                                        Clic pentru cuprins 

 
 
 
 
 
 

    
 
                                            CONDIȚIONAREA COLECTIVĂ.... 
 
  
În 1956, filozoful german Günther Anders a scris această reflecție, nu știm dacă 
premonitorie sau programatică:  

  

„Pentru a înăbuși orice revoltă în avans, este important să nu o 
faceți violent. Metode 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. Vor veni și 
mai multe. Pentru mintea oamenilor. Ideal ar fi formarea indivizilor 
de la naștere prin limitarea aptitudinilor lor biologice înnăscute… 
Apoi, 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 mai mult la 
preocupări materiale, mediocre, cu atât se poate revolta mai puțin. 
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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 o astfel de integrare a 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 condițiile 
materiale necesare fericirii. Omul de masă, astfel produs, trebuie 
tratat ca ceea ce este: un produs, un vițel și trebuie să fie 
supravegheat așa cum ar trebui să fie o turmă. Orice lucru care îi 
permite lucidității să adoarmă, mintea lui critică este bună din punct 
de vedere social, ceea ce 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 ca atare”. 
 
Günther Anders –  Obsolescenţa Omului, 1956 
(The Outdatedness of Human Beings) 

  

 

   
 

 

ȘTIAȚI CĂ AL ȘASELEA SIMȚ ESTE CEL AL UMORULUI? 
 
Platon spunea:"Până și zeilor le plac glumele". În Coran se spune:"Cel care 
își face prietenul să râdă merită să se ducă în Rai". Iar începând cu secolul al 
XIV-lea, chiar și comunitatea medicală recunoaște puterea vindecătoare a 
râsului. 
Cercetarea intensă asupra "terapiei prin râs" a început în momentul în care 
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Norman Cousins a publicat un articol în Jurnalul englez de medicină în 1976. 
În 1979 acest articol a devenit primul capitol al cărții Anatomia bolii, în care 
menționa că în 1964 a fost diagnosticat cu boala spondylitis (inflamația acuta 
a șirei spinării ), cu șanse 1 la 500 de recuperare. Realizand faptul că 
gândurile negative și atitudinea negativă pot duce la boală, el și-a dat seama 
că atitudinea pozitivă poate avea efect contrar. Așa că a plecat din spital și a 
stat într-un hotel unde a luat doze mari de vitamina C si s-a uitat permanent 
la comedii si emisiuni umoristice, inclusiv gen Camera ascunsă. A aflat că 10 
minute de râs echivalează cu 2 ore de somn fără dureri. Prin asta a dovedit 
ca râsul este cel mai bun medicament și a demonstrat relația dintre trup și 
suflet. 
William Fry, profesor de psihiatrie la Universitatea Stanford, subliniază că un 
copil la grădiniță râde în medie de 300 ori pe zi. La vârsta adultă, media 
scade la 17 ori pe zi. De unde această diferență? Luăm viața prea în serios ? 
Nu ar fi cumva timpul să învățăm să ne relaxăm? 
Cărțile de dezvoltare personală spun că nu încetăm să râdem pentru că 
îmbătrânim, ci îmbătrânim pentru că încetăm să râdem. 
Cele cinci simțuri ale noastre nu sunt suficiente pentru o viață ideală. Trebuie 
să ne folosim de cel de-al șaselea simt: simțul umorului. Umorul nu se referă 
numai la a spune glume, ci este un mod de a vedea viața. Putem râde de 
greșelile și suferința noastră. Și putem fi sinceri în legatură cu viața noastră 
fără a o lua prea în serios. 
Beneficiile râsului sunt nenumărate. De aceea ar fi extraordinar să facem 
eforturi sa râdem pe parcursul zilei. Și desigur, să râdem **CU oamenii, nu 
DE oameni. Sa râdem de ce FAC **oamenii, nu de ce SUNT ei. Să râdem nu 
numai ca să ne ușurăm greutățile noastre, ci să-i ajutăm și pe cei din jur să 
treacă mai ușor peste greutăți. 
 
Beneficiile râsului 
1. Când râzi de tine, îi dezarmezi pe cei care vor să râda de tine și eviți 
posibile confruntări. 
2. Râsul dizolvă tensiunile, stresul, anxietatea, iritația, mania și depresia. 
După o repriză de râs, experimentăm o stare de bine extraordinară. Și să ne 
aducem aminte un lucru: dacă nu poti sa râzi pe seama unui lucru, nu poți trăi 
cu acel lucru în viața ta. 
3. Cercetările medicale au demonstrat că râsul întărește sistemul imunitar. 
Studiul comportamentului și al felului în care creierul afectează sistemul 
imunitar se numește psihoneuroimunologie. Deși încă la început, această 
ramură a medicinei începe sa câștige teren în încercările de a înțelege relația 
dintre minte și corp. 
4. Râsul reduce durerea prin eliberare de endorfine, care sunt mai puternice 
decât cantitatea echivalentă de morfină. 
5. Umorul ajută la integrarea celor două emisfere ale creierului: emisfera 
stângă este folosită pentru descifrarea bancului, iar emisfera dreaptă 
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interpretează dacă bancul a fost sau nu amuzant. 
6. Râsul adaugă savoare vieții. 
7. Simtul umorului atrage dupa sine mai multa productivitate, mai multă 
comunicare și un joc de echipă mult mai eficient. 
8. Tuturor ne plac persoanele care ne fac să râdem. Cu cât împărtășești mai 
mult din simțul umorului, cu atât vei avea mai mulți prieteni. 
9. Umorul este echilibrul pentru momentele când trecem prin greutăți. 
10. Râsul este echivalent cu exercițiile fizice (în cantitate mică). E ca un 
masaj al tuturor organelor corpului. 
11. Simțul umorului te ajută să accepți inevitabilul, să faci față provocărilor și 
să ieși din orice situație zâmbind. 
 
Ziua în care nu ai râs este o zi pierdută. Nu aștepta să te îmbolnăvești ca să 
practici terapia prin râs ! 
Începe astăzi prin a te uita la comedii, prin a citi cărți amuzante și prin a 
schimba glume cu membrii familiei, prietenii, colegii sau cunoștințele. 
 
   
 

 
   Clic pentru cuprins 

 
 

ALASCA 

Curtoazia George C. 
 

 
Prolog La vanzarea/inchirierea/imprumutul Alascai a participat Generalul Pomutz, de 
origine transilvana (romana) (educatia militara a facut-o in scolile militare din Austro-
Ungaria), consul/ambasador al SUA in Rusia. Pomutz a murit in Rusia si este inmormantat 
in SUA. 

Rusii au fost candva si in LOS ANGELES. Orasul se lauda ca a fost sub 4 steaguri: 
Spaniol, Rus, Mexican si SUA.  

 Text preluat 
 
 Alaska NU este a americanilor, ci a RUSIEI!! 
 Medvedev a cerut deja în Dumă REVENIREA LA RUSIA a Ținutului Alaska 
după 10.03.2023! 
„În 1867 Rusia Țaristă a hotărât să vândă pentru 156 de ani Alaska 
către SUA contra sumei de 7.2 milioane dolari (atunci însemna o sumă 
imensă) pentru a-și echipa și aproviziona armata în următoarele 
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expediții împotriva Imperiilor Otoman și Austro-Ungar. La schimb SUA 
se oferea să mai ajute diplomatic Imperiul Țarist pentru alipirea 
provinciilor baltice (Letonia, Lituania și Estonia) și a Prusiei 
Occidentale. Pe lângă cele 7.2 milioane dolari SUA a mai dat 
Imperiului Țarist atunci spre folosință peste 3.300 de tunuri Tomahawk 
cu rază mare de acțiune pentru acele timpuri.Tranzacția s-a făcut pe 
10 martie 1867 și stipulează că se poate actualiza peste 156 de ani în 
condițiile impuse de Rusia. Ei, acum, Rusia se pare o vrea înapoi și nu 
mai vrea să prelungească contractul de vânzare-cumpărare cu SUA pentru 
nici o sumă. Deși, în 2018 se pare ca Trump i-ar fi oferit lui Putin 
74 miliarde de dolari pentru a mai prelungi contractul cu Alaska pe 
încă 200 de ani, propunere însă refuzată de Putin. Gestul a fost 
recunoscut oficial, suma însă nu, informația cu suma rămâne ''pe 
surse''  

     PS- Și încă ceva, poate vă întrebați de unde și până unde 156 
de ani și nu 200 sau 100 rotund. Ei bine,156 era cifra preferată a 
țarului Alexandru al II-lea, acesta fiind motivul hilar pentru acestnumăr de ani stipulat în 
contract.” 

 Epilog- Toma Ciprian 

      Deci Alaska a fost împrumutată americanilor pentru o perioada de 156 
ani, iar o eventuală prelungire a contractului se va face numai în 
condițiile impuse de ruși, perioadă care se va încheia în 2023! 
Acum avem un tablou mai cuprinzător de ce USA insistă cu războiul în 
Ucraina, până la ultimul ucrainian? Fără Alaska, rezervele americane 
de țiței se duc la vale aprox 60%. Iar Alaska nu are numai zăcăminte 
de petrol și gaze! 
     Prezența Rusiei pe teritoriul nord American este iar un factor de 
stres ce planează asupra administrațiilor de la Washington DC. 
British Petrolium și-a vândut toate exploatările din Alaska și s-a 
retras din toate parteneriatele din zonă. 
   
 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CALUL TROIAN VERDE 

                                                                                                     Curtoazia Valeriu Pop 

 

Europa auto – 8% din PIB-ul european și 15 milioane de locuri de muncă – este amenințată de 
„calul troian al secolului 21, verde și fabricat în China”, denunță cronicarul nostru Georges Nurdin, 
economist, consultant, scriitor. 

Vă amintiți probabil povestea calului troian din Iliada: un cântec frumos din antichitate, vechi de 
3500 de ani... spus de Homer (și dovedit științific în secolul al XIX-lea de Schliemann). Dincolo de 
latura epică, concluzionăm, pe bună dreptate, puțin visătoare și batjocoritoare: „dar cum au fost 
troienii atât de proști încât să se lase păcăliți așa? și să fie arhitecții propriei distrugeri?” Ei bine, 
aceeași „poveste” se desfășoară în prezent, în detrimentul nostru, acolo, sub ochii noștri, exact în 
același mod la nivelul Europei auto. Deci ce se întâmplă? O tragedie clasică în 3 acte. 

Actul I: forțele opuse și apetitul pentru cucerire 

Piața auto din lume este de aproximativ 28 de milioane de vehicule produse anual în China (50 de 
milioane în toată Asia, cu Japonia, Coreea etc.), 22 milioane în Europa și 18 milioane în America de 
Nord. China produce acum 65% din bateriile electrice care echipează vehiculele electrice din lume. 
Toate, fie că sunt produse în China și apoi exportate, fie produse în afara Chinei, dar echipate cu 
baterii „made in China”. China se află așadar într-o poziție de cvasimonopol pe această piață, 
indiferent de declarații, declamații și alte gesturi europene sau elizeene. 

Acest lucru se datorează mai multor factori fundamentali pe care i-am descris pe larg în coloanele 
Capital.fr. Și în special pentru faptul că pământurile rare necesare pentru baterii și altele utilizate 
în producția de vehicule electrice sunt 98% localizate în China. Extracția și transformarea lor este o 
industrie extrem de poluantă (radiații etc.) care este situată convenabil la o mie de leghe de ochii 
noștri (foarte) virtuosi „verzi” europeni, departe de vedere (și de conștiința noastră foarte 
virtuoasă) în Mongolia Interioară ( Regiunea chineză învecinată cu Mongolia, nota editorului). 

Piețele naturale de expansiune pentru China sunt așadar Statele Unite... dar este o piață extrem 
de protecționistă (o constantă americană de la Reagan la... Joe Biden), o adevărată fortăreață și, în 
plus, relația diplomatică nu este cea mai puternică. Acces dificil deci. Și apoi, desigur, există 
Europa. Europa care nu este timidă, nu este geloasă și care lasă aproape oricui să intre pe piața sa: 
este un comerț total liber, fără bariere sau protecție. Europa auto - 8% din PIB-ul european și 15 
milioane de locuri de muncă - este așadar în mod clar țara de cucerire preferată pentru a satisface 
poftele chineze. 

Actul II Calul Troian Verde și Electric 

Emisiile de CO2 sunt de 37,8 miliarde de tone pe an la nivel mondial. China contribuie cu 10,7 
miliarde, America de Nord cu 6,5 miliarde, India cu 2,7 miliarde și Europa cu 2,9 miliarde, sau 7,8% 
din totalul global. Și, în Europa, doar 12% din aceste emisii de CO2 sunt atribuite vehiculelor 
termice. Deci tot CO2 emis de toți 



TOATE vehiculele din întreaga Europă reprezintă doar 0,94% din emisiile de CO2 la nivel mondial. 
Acest lucru este desigur prea mult... dar, în același timp, nu este nici măcar 1% din problemă și, 
prin urmare, 99% din soluții se găsesc în altă parte. 

Dar tocmai acesta este punctul central al Parlamentului European, despre care acum îl cunoaștem 
puțin mai bine, informați de ultimele știri de la Comisie, de profunzimea sa de judecată și, mai 
ales, și mai presus de toate, de probitatea sa ridicată, de integritatea sa totală și independent de 
lobbyiști și de alți „influenceri” externi. 

 

Parlamentul European a adoptat așadar la 28 iunie 2022 cu o majoritate (relativ) restrânsă - cu 339 
de voturi pentru, împotriva 244 împotriva 24 de abțineri - încetarea producției de vehicule cu 
motoare cu ardere internă din 2035. adică pe o macro. - scară economică expiră... mâine. 
Livrându-ne astfel, legați mâini și picioare, invaziei automobilistice chineze. 

Și să fim complet siguri că vom aduce în genunchi industria noastră europeană de automobile și 
milioanele de locuri de muncă directe și indirecte care o însoțesc, Europa (de data aceasta de către 
Comisie, acest organism, deși nu este ales de Europa, dar care are totuși destinul de 500 de 
milioane de cetățeni) a decis (pe 10 noiembrie 2022) să instituie standardul Euro 7 până la 1 iulie 
2027! 

Și asta este lovitura de grație! Știind că este nevoie de aproximativ zece ani pentru ca investițiile 
necesare dezvoltării și producției unui nou motor să fie profitabile, este pur și simplu imposibil din 
punct de vedere aritmetic pentru producători să implementeze acest nou standard și să-și 
amortizeze investițiile colosale în cei 8 ani care vor rămâne între 2027. si 2035, anul in care va suna 
bataia de la capat de termica. Doar cu titlu de exemplu, celebrul motor din fontă Cléon a alimentat 
milioane de Renault timp de 30 de ani, din 1962 până în 1992. Mai aproape de casă, 1.2 Turbo 
Pure Tech de la PSA (grupul Stellantis, Ed) care alimentează astăzi miile de Peugeot, Citroën. etc. 
își are rădăcinile în motoarele atmo EB cu 3 cilindri care datează din 2011, a căror dezvoltare a 
început încă din 2006. 

Cu atât mai mult „lovitura de măgar” este pe care standardul Euro 7 nu duce decât la o coborâre 
foarte mare,marginal rata de emisie în comparație cu (deja) foarte solicitantă Euro 6. Și, mai 
presus de toate, aliniază Diesel pe... benzină. 

Deci, Europa tocmai le-a deschis ușile MARI chinezilor! Și, culmea, Europa este SINGURA „regiune” 
din lume care a făcut acest gest de autoanhelare (respirație scurtă, nd. redacției) programat prin 
lege pentru o parte strategică a economiei sale și, prin urmare, a locurilor de muncă, bogăție și 
prosperitate. Aceeași prosperitate pe care o folosim tocmai pentru a oferi atâta generozitate și 
ajutor altor țări din afara UE. 

Într-adevăr, chinezii, dimpotrivă, încă din 2015, au interzis construirea de vehicule electrice în 
China fără ca acestea să fie echipate cu baterii fabricate în China, cu unicul scop de a proteja 
sectorul și de a-și consolida industria de tobe! Cu toate acestea, deoarece bateria reprezintă 60% 
până la 65% din valoarea unui vehicul electric, am înțeles rapid scopul calculului... cu sau fără 
abac. 



Cât despre nord-americani, nu există nicio obligație federală sau chiar națională de a pune capăt 
motorului termic, cel mult, la nivel „departamental”, California are reglementări în această 
direcție. 

În cele din urmă, UE și Franța în special își propun să accelereze, într-un marș forțat, acest dezastru 
economic și social anunțat, subvenționând masiv (prin faimosul așa-numit „bonus” ecologic) 
instrumentul propriului declin industrial prin favorizarea masivă a import de baterii fabricate în 
China, amplasate în interiorul vehiculelor noastre electrice (scumpitoare). 

Actul III: Căderea 

Peste câțiva ani, puțini, de fapt, pentru că 2035 este mâine,ne vom (facem) să fim surprinși că 
industria noastră europeană de automobile este dacă nu demontată aproape în totalitate, măcar 
foarte diminuată, invalidată, incapabilă de a supraviețui în mod corespunzător, în condiții de 
egalitate. , într-o lume în care tehnologia și producția îi vor fi scăpat. Milioane de locuri de muncă 
vor fi dispărute și milioane de case vor fi lăsate pe marginea drumului... desigur... verde. Din punct 
de vedere mecanic, asta va duce inexorabil la lărgirea și mai mult a deficitului balanței noastre 
comerciale, deja abisal... pe care îl finanțăm cu mereu mai multe... datorii. Spirala de dependență. 
(În Franța, nu avem petrol, dar avem datorii). 

 

Și exact în același mod în care (ne pretindem) să realizăm astăzi, cu groază, că Franța nu mai știe să 
producă paracetamol, nici o mască, nu mai știe să conceptualizeze sau să producă un vaccin, nu 
mai știe să-și gestioneze. spital public, și-a pierdut independența alimentară, nu mai știe să 
producă suficientă energie electrică, este la capătul tehnologiilor americane (și și asiatice) pentru 
big data și inteligența artificială, precum și pentru drone și este total dependent de Taiwan pentru 
componentele sale electronice (și cu ani lumină în urmă în ceea ce privește designul și dezvoltarea 
lor), ne vom preface că ne dăm seama că am trecut sub steagul chinez - în ceea ce privește 
automobilul. Bineînțeles că vom face... Planuri și Refondări și Convenții. Vom comanda chiar 
„rapoarte strategice” de la firme... americane și de ce nu... firme chineze. 

Epilog 

Odată ce calul troian a fost introdus de către troieni înșiși în orașul lor, soarta Troiei a fost 
iremediabil de fatală. Cu toate acestea, unii troieni avuseseră dreptate și și-au avertizat 
concetățenii la timp. Este cazul Cassandrei, pe care nimeni nu a vrut să o audă pentru că nu avea 
„codurile” comunicării, nici „elementele de limbaj” potrivite și ale înțeleptului Laocoon 
(etimologic: cel care înțelege poporul) căruia. i se atribuie în Eneida celebra frază profetică „feriți-
vă de greci, mai ales când aduc daruri” (Timeo Danaos et dona ferentis). 

Pe care îl putem actualiza astăzi inspirându-ne din exemplul edificator pe care ni l-au oferit zilele 
cele mai înalte autorități ale Comisiei Europene prin: „Atenție la greci, mai ales când primesc 
cadouri”... 

Georges Nurdin, economist, consultant internațional, eseist și scriitor (Multinaționale emergente, 
Guvernanță corporativă internațională, Le temps des turbulences, Wanamatcha!, La prophétie des 
pétroglyphes) 
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                                Bancuri... medicale 
                                                                             Curtoazia Valeriu Pop 
 
- E minunat sã fii doctor! În ce altã profesiune îi poţi cere unei 
femei frumoase sã se dezbrace, s-o admiri cât pofteşti, iar nota de platã s-o 
achite soţul ei?... 
 
În sala de operaţie: 
Asistenta - Dom'profesor, totul e pregãtit pentru operaţie, dar pacientul a 
dispãrut! 
Chirurgul: - Nu-i nimic, începem şi fãrã el... 
 
Dupã terminarea operaţiei, unei doamne i se înmâneazã nota de platã, pe 
care urmeazã sã o plãteascã chirurgului: 
- Cu preţurile pe care le iau, ofteazã ea, nici nu-i de mirare cã-şi 
pun toţi mãşti pe figurã. 
 
Doctorul: - Sorã, întreabã-l pe accidentat cum se numeşte, ca sã-i putem 
anunţa familia. 
Sora: - Domnule doctor, pacientul spune cã familia lui ştie cum îl cheamã... 
 
Chirurgul: - Mã socotiţi poate, un mãcelar... 
Pacientul: - Oh, nu, mãcelarul întâi omoarã şi pe urmã jupoaie. 
 
Chirurgul cãtre pacient, dupã consult: 
- Iertaţi-mã, domnule, dar aş vrea sã fiu plãtit anticipat... 
 
- Doctore, mi-e fricã! E prima mea operaţie. 

Sursa : mecanicii’61, #195 ianuarie 2023                               Internet  
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- Nu vã neliniştiţi. Si eu sunt tot la prima... 
 
Dupã examinarea unui pacient care a suferit un accident de automobil, 
medicul spune: 
- N-aveţi nimic serios. Peste o zi-douã puteţi sã mergeţi acasã. A doua zi, 
îngrijorat, medicul îi comunicã: 
- Va trebui sã mai rãmâneţi în spital încã trei luni. Ziarele de 
dimineaţã au scris cã, aţi suferit un accident foarte grav şi viaţa 
dumneavoastrã e în pericol!... 
 
O doamnã se laudã unei vecine: 
- Fiul meu e un mare chirurg. A fãcut peste trei sute de operaţii şi nu s-a tãiat 
niciodatã la deget!... 
 
- De ce, în timpul operaţiilor, chirurgii poartã mãnuşi de cauciuc? 
- Ca sã nu rãmânã amprente! 
 
Pacientul: - Credeţi cã operaţia asta e absolut necesarã ? O sã mã coste cam 
mult, se pare... 
Chirurgul: - Preferaţi cheltuielile de înmormântare ?... 
Pacientul: - Nu, nu, dar n-aş vrea sã le plãtesc pe amândouã !... 
 
- Am aflat cã, soţul tãu lucreazã la pompe funebre şi parcã-mi spuneai cã-i 
medic. 
- Nu dragã, eu am zis doar cã urmeazã profesia de medic... 
 
- Fiule, lasã-te de fumurile astea cu pictura şi apucã-te serios de medicinã... 
- De ce, tatã?... 
- Simplu: în picturã toate greşelile rãmân expuse vederii, în timp ce în 
medicinã ele sunt îngropate odatã cu bolnavul... 
 
- Doctore, am început sã uit. Ce sã fac? 
- Datorii. 
 
- Ce simţiţi, când palpez aici? 
- Mai nimic. Apãsaţi pe portofel. 
 
Pacientul, îmbrãcându-se, dupã ce i s-a luat tensiunea: 
- Şi cât am de platã, doctore? 
- Despre asta vorbim mai târziu... Acum aveţi tensiunea mult prea ridicatã.. 
  

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

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

 Linck-uriWEB 
 

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

Umor non-politic .pdf 34 pag 

Croaziere . ppsx 38 pag 

Insule private. ppsx 47 pag 

Bizarerii . ppsx 38 pag 

Canale în lume . pps41 pag 

Vladivostok youtube.com .8,11min 

Tihuanaco,Bolivia. pps 48 

Trieste. pps 59 pag 

Frumoasa Crimeia . ppsx 69 pag 

India viitoarea superputere . mp4 5,41 min 

Costa Rica . pps 18 pag 
Dans acrobatic . mp4 2,41 min

https://api.follow.it/trackstatistics/v2/g0_47sFJlTmZzJj_iyTQET3Rtg0YjAza5YngeMGoCfWzCvfksmmAxwjXPPaL5eSAOPoN9ZYT_UALBctdZR0XAnnPVwEt04Jq
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=57eca2c3ad&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-356821740311262554&th=18511d926e129f9a&view=att&disp=safe&realattid=18511d046d8c857dd071
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=57eca2c3ad&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1751893281598102545&th=184ff9a85e0c5c11&view=att&disp=safe
https://api.follow.it/trackstatistics/v2/KRrm1A-MXPJkzp_5YUBklT3Rtg0YjAza0zLTUjl6i2PW_61mLhsNrsyZ6D9wVWQGOPoN9ZYT_UALBctdZR0XAnnPVwEt04Jq
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=57eca2c3ad&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1751720167940958450&th=184f5c36340228f2&view=att&disp=safe
https://www.youtube.com/watch?v=xK23RHXXlJ4&authuser=0
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=57eca2c3ad&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1751259090780349537&th=184db8dd4fa2e461&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=57eca2c3ad&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1750998656317777949&th=184ccc003001e81d&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=57eca2c3ad&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1750736342179493022&th=184bdd6d6af9b49e&view=att&disp=safepag
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=57eca2c3ad&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1750736342179493022&th=184bdd6d6af9b49e&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=57eca2c3ad&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1751186863130146780&th=184d772c8033f7dc&view=att&disp=safe
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Who/
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